
 

 
 

การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย 

นายพงษ์นรินทร์  เจริญรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 

ปีการศึกษา 2558 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

THE DECISION - MAKING OF WATNANGSAO (THAWORN RAJBUMRUNG) SCHOOL 
ADMINISTRATORS UNDER SAMUT SAKHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE   

AREA OFFICE  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

By 
Pongnarin  Jarernram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Independent Study submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF EDUCATION 

Department of Educational Administration 
Graduate School ,SILPAKORN UNIVERSITY 

Academic 2015 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้การค้นคว้าอิสระเรื่อง  “การตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร”  เสนอโดย นายพงษ์นรินทร์  เจริญรัมย์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
 

.……........................................................... 
                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี  ดร.นพดล  เจนอักษร 
  
 คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(อาจารย์ ดร.ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์) 
............/......................../.............. 
 
 
.................................................... กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว) 
............/......................../.............. 
 
 
.................................................... กรรมการ               
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี  ดร.นพดล  เจนอักษร)                   
............/......................../..............                              



ง 
 

55252385:  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ  :  การตัดสินใจ/ผู้บริหารสถานศึกษา 

        พงษ์นรินทร์  เจริญรัมย์  :  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อาจารย์ที่ปรึกษา    
การค้นคว้าอิสระ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี  ดร.นพดล  เจนอักษร .111  หน้า. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1)  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัด
นางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  และ 2) เพ่ือ
ทราบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครตามต าแหน่งของ
บุคลากรของโรงเรียนผู้ให้ข้อมูล  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย   คือบุคลากรของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 1 ปี ได้แก่ฝ่ายบริหารสถานศึกษา 16 คน  ครูผู้สอน 43  และกรรมการสถานศึกษา 11 คน         
ในโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฏร์บ ารุง)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   
จ านวน  70  คน    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจตาม
แนวคิดของ โรเจอร์ เอ คอฟแมน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ความถี่  ร้อยละ  ค่ามัชฌิมเลข
คณิต  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สั งกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก 
 2.  ความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัด
นางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ตามต าแหน่ง
ของบุคลากรของโรงเรียนผู้ให้ข้อมูลมีความแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ลายมือชื่อนักศึกษา.............................................                                             ปีการศึกษา 2558 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  ……………………………………………. 
 



จ 
 

55252385  :  MAJOR  :  EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 
KEY  WORD  :  DECISION-MAKING  /  ADMINISTRATOR 
           PONGNARIN  JARERNRAM  :  THE DECISION - MAKING OF WATNANGSAO 
(THAWORN RAJBUMRUNG) SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER  SAMUT SAKHON PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE . INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASST.PROF.MAJ 
NOPADOL CHENAKSARA. RTAR., Ph.D. 111 pp. 
 
 The  purposes of this research  were  to identify 1) the decision-making                  
of Watnangsao (Thaworn Rajbumrung) school administrators under Samut Sakhon 
Primary Educational Service Area Office,  and 2) the difference of opinions with The 
Decision – Making of  Watnangsao (Thaworn Rajbumrung) school administrators under 
Samut Sakhon Primary Educational Service Area Office, when divide into 3 groups by 
position. The respondents were personnel have worked more than 1 year follow by 16 
of administrators, 43 of teachers and 11 of education committees. There were 70 
respondents in  total. The research instrument was a questionnaire  regarding decision-
making of administrator on the  Roger A. Kaufman. The statistical used to analyze the 
data were  frequency , percentage , arithmetic mean standard deviation. 
 The  results  of  the  study  were  as  follows  : 
 1. The decision-making of Watnangsao (Thaworn Rajbumrung) school 
administrators under Samut  Sakhon Primary Educational Service Area Office as a  
whole  and each  aspect  were  rated at high  level. 
 2.  The difference of opinions with The Decision – Making of  Watnangsao 
(Thaworn Rajbumrung) school administrators under Samut Sakhon Primary Educational 
Service Area Office when divide by position, was statistical different. 
 
 
 
   
Department of Educational  Administration         Graduated School,Silpakorn  University  
Student’s  signature  …………………………………                                   Academic Year 2015 
Independent Study Advisor’s  signature  ………………………………………… 



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  เพราะได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจาก    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ว่าที่ พันตรี   ดร.นพดล  เจนอักษร  ประธานควบคุมการค้นคว้า อิสระ           
อาจารย์ ดร.ส าเริง อ่อนสัมพันธุ์ ประธานสอบการค้นคว้าอิสระ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ 
สุขสดเขียว กรรมการสอบ  ที่ได้ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตลอดจนตรวจสอบ  แก้ไข  ข้อบกพร่องต่างๆ  
ตลอดจนระยะเวลาของการศึกษาวิจัย  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ  โอกาสนี้  
 ขอขอบพระคุณ  ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา  ดร.ปพนสรรค์  โพธิพิทักษ์ และ  ดร.วิไล  กวางคีรี     
ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ  ตลอดทั้งให้ค าแนะน า  แก้ไข  ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย  ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฏร์บ ารุง )           
โรงเรียนวัดท่าเสา ครูผู้สอนในสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้   ขอมอบเป็นเครื่องบูชาแต่คุณพ่อ    
คุณแม่  ผู้ที่ให้โอกาสและสิ่งที่ดีๆในชีวิตแก่ผู้วิจัย  ขอขอบคุณญาติพ่ีน้องและสมาชิกในครอบครัวทุกคน 
ที่เป็นก าลังใจ  ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างผู้วิจัยมาโดยตลอด  จนสามารถท าการศึกษาวิจัยส าเร็จ 



ช 

 

 
สารบัญ 

 
บทที่                                                                                                      หนา้ 
บทคัดย่อภาษาไทย ...................................................................................................................... ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .................................................................................................................จ 
กิตติกรรมประกาศ...................................................................................................................... ฉ 
สารบัญตาราง ............................................................................................................................. ญ 
สารบัญแผนภูมิ ........................................................................................................................... ฎ 
 
1  บทน า ..................................................................................................................................... 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ......................................................................... 2 
ปัญหาของการวิจัย ......................................................................................................... 5  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ............................................................................................... 6  
ข้อค าถามของการวิจัย ................................................................................................... 6 
สมมติฐานของการวิจัย ................................................................................................... 6 
ขอบข่ายของการวิจัย ..................................................................................................... 7 
ขอบเขตของการวิจัย ................................................................................................... 10 
นิยามศัพท์เฉพาะ ........................................................................................................ 11 

2  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ......................................................................................................... 12 
การตัดสินใจ ............................................................................................................... 12 
           ความหมายของการตัดสินใจ ......................................................................... 12 
           แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ ........................................................ 14 
           รูปแบบการตัดสินใจตามแนวคิดของนักทฤษฏี ............................................. 17 
           พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร ............................................................. 19 
           หลักในการตัดสินใจ ...................................................................................... 20 
           องค์ประกอบของเหตุแวดล้อมในการตัดสินใจ .............................................. 21 
           ประเภทของการตัดสินใจ.............................................................................. 22 
           องค์ประกอบของการตัดสินใจ ...................................................................... 23 
           ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ .............................................................. 28 
           กระบวนการตัดสินใจ ................................................................................... 29 
          เทคนิคการตัดสินใจเชิงพฤติกรรม .................................................................. 37 
          ผู้บริหารกับการตัดสินใจ ................................................................................ 38 



ซ 

 

           ประสิทธิผลในการตัดสินใจ ........................................................................... 41 
          อุปสรรคและข้อค านึงในการตัดสินใจ ............................................................. 42 

 
บทที ่                         หน้า 
 

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) ...................................................................... 43 
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ...................................................................................................... 47 

           งานวิจัยภายในประเทศ ................................................................................ 47 
           งานวิจัยต่างประเทศ ..................................................................................... 49 
สรุป ............................................................................................................................ 51 

3  วิธีการด าเนินการวิจัย .......................................................................................................... 52  
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ......................................................................................... 52  
ระเบียบวิธีวิจัย ............................................................................................................ 53  
แผนแบบการวิจัย ........................................................................................................ 53 

ประชากร ...................................................................................................... 54  
ตัวแปรที่ศึกษา .............................................................................................. 54  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ................................................................................ 55 

           การสร้างเครื่องมือ ......................................................................................... 56 
          การเก็บรวบรวมข้อมูล .................................................................................... 56 
           การวิเคราะห์ข้อมูล ........................................................................................ 57 
          สถิติที่ใช้ส าหรับการวิจัย ................................................................................. 57 
 สรุป ............................................................................................................................ 57 

4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ......................................................................................................... 58 
ตอนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ................................... 58 
ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน                      
              วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) ................................................................. 60 

           ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้บริหารสถานศึกษา            
                        โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

              ประถมศึกษาสมุทรสาคร........................................................................... 79 
 

 
 
 



ฌ 

 

 
บทที ่                         หน้า 

 
5  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ....................................................... 80 

สรุปผลการวิจัย ........................................................................................................... 81 
การอภิปรายผล .......................................................................................................... 82 
ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................... 84 

รายการอ้างอิง .......................................................................................................................... 85 
ภาคผนวก................................................................................................................................. 89 

ภาคผนวก  ก  หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ .......................................... 90 
ภาคผนวก  ข  หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย ........................................................... 95 
ภาคผนวก  ค  หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจัย ........................... 97 
ภาคผนวก  ง  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย.................................................................... 99 
ภาคผนวก  จ  ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย ...................................................... 107 

ประวัติผู้วิจัย ........................................................................................................................... 111 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 

 

 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่                                                                                                     หน้า     
                                                                                                                                                            

1    แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)  .................. 54 
2    สภานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม .............................................................................. 59 

    3   มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการตัดสินใจของผู้บริหาร 
             สถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

         การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม .................................................... 61 
    4   มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการตัดสินใจของผู้บริหาร 
             สถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

         การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในด้านการนิยามปัญหา .................................... 63 
    5   มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการตัดสินใจของผู้บริหาร 
             สถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

         การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในด้านการศึกษาหาทางเลือก ........................... 66 
    6   มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการตัดสินใจของผู้บริหาร 
             สถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

         การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในด้านการเลือกทางเลือก ................................ 69 
    7   มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการตัดสินใจของผู้บริหาร 
             สถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

         การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในด้านการปฏิบัติตามทางเลือก ........................ 73 
    8   มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการตัดสินใจของผู้บริหาร 
             สถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

         การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในด้านการประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข ... 76 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ 

 

 
 

สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิที ่                 หน้า 

1    ขอบข่ายของการวิจัย  ..................................................................................................... 9 
2    ขอบเขตของการวิจัย  .................................................................................................. 11 
3    แสดงประเภทของการตัดสินใจทางการบริหาร  ........................................................... 23 
4    รูปแบบกระบวนการตัดสินใจของแนวคิดเชิงระบบ  ..................................................... 32 
5    รูปแบบการตัดสินใจ  ................................................................................................... 36 
6    ระดับของการบริหารในองค์การ  ................................................................................. 40 
 
 
 
 



1 

 

 บทที่  1 
 

บทน ำ 
 
 ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒน์นี้ท าให้โลกไร้พรมแดนจนท า
ให้เกิดกระแสผลักดันให้มีการปฏิรูปการศึกษา  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  โดยมี
องค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารคือผู้บริหารการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ระดับกระทรวง 
ทบวง  กรม  จังหวัด  และสถานศึกษา  จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดกว้างไกล  มีสภาวะความเป็นผู้น า 
กล้าคิด  กล้าเปลี่ยนแปลง  กล้าท า  และกล้าตัดสินใจ  ตระหนักในความส าคัญของการมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง  มีความสามารถในการจัดการประสานประโยชน์กับทุกฝ่าย  เพ่ือผลประโยชน์ของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะดังกล่าวจึงจะสามารถท าให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีพึงประสงค์ได้1 

การด าเนินกิจกรรมขององค์การใดๆ  ในสังคมก็ตามจะประสบความส าเร็จได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้มีการก าหนดไว้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารงานซึ่งได้แก่   คน (man)     
เงิน  (money)  วัสดุอุปกรณ์  (material)  และการจัดการ  (management)  โรงเรียนเป็นองค์การ
หนึ่งในสังคมมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา  ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
บริหารและวางแผนด าเนินงานของโรงเรียนมากมายหลายประการ  ยิ่งโรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน
นักเรียนและบุคลากรเพ่ิมมากขึ้นเท่าใด  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนก็เพ่ิมมาก
ขึ้นเท่านั้น  การตัดสินใจเป็นภารกิจหลักของผู้บริหาร ทั้งนี้เพราะผู้บริหารมีภาระหน้าที่ที่จะต้อง
ตัดสินใจตลอดเวลา  การตัดสินใจของผู้บริหารเป็นการแสดงออกถึงความสามารถของผู้บริหารในการ
บริหารองค์การเพื่อน าองค์การไปสู่วัตถุประสงค์  ดังนั้นความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจของผู้บริหารองค์การนั้นๆ  ทั้งสิ้น  ผลการตัดสินใจของผู้บริหารย่อมส่งผลโดยตรงต่อ
องค์การและผลงานขององค์การ  ขวัญก าลังใจ  และความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร2 
ภาระหน้าที่ที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหาร  ก็คือ  การตัดสินใจ (decision making)  เพราะเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารองค์การ  ดังที่  เฮอเบิร์ท เอ ไซมอน  
(Herbert A. Simon)  ได้กล่าวไว้ว่า  การบริหารก็คือการตัดสินใจ3  นั่นคือ การตัดสินใจนับเป็น
พฤติกรรมหลักของการบริหาร  และเป็นเสมือนเครื่องมือทดสอบความสามารถของผู้บริหารด้วย 
                                                 

1 บัญชา อ๋ึงสกุล, “ประสิทธิภำพของผู้บริหำรกำรศึกษำในยุคปฏิรูปกำรศึกษำ ,”
วารสารวิชาการ 5, 2545, 22. 

2 ดวงเดือน พันธุมนาวิน, กำรวิเครำะห์ผู้น ำด้วยวิธีกำรทำงจิตวิทยำสังคม (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเกษมสุวรรณ, 2549), 7. 

3 Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 3rd ed. (New York : The Free 
Press, 1976), 8. 
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อย่างไรก็ตามการตัดสินใจในการบริหารองค์การนั้นไม่อาจก าหนดได้แน่ชัดลงไปว่าพฤติกรรม 
แบบใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพต้องรู้จัก
เลือกใช้วิธีการตัดสินใจให้เหมาะสมว่าเมื่อใดควรมอบหมายอ านาจการตัดสินใจให้แก่บุคลากรและควร
มอบอ านาจการตัดสินใจให้มากน้อยเพียงใด4  ภาระหน้าที่ส าคัญของผู้เป็นผู้น า  คือ  การอ านวยการ
ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์การได้ก าหนดไว้  โดยการอ านวยการเป็นการใช้ภาวะผู้น าในการ
วินิจฉัยสั่งการ  และจูงใจให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถอย่างการมีส่วนร่วมทั้ง
ผู้น าและผู้ตาม ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือเอกชนทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ ต่างมีความ
สลับซับซ้อนที่ส่งผลต่อระบบการบริหารและศักยภาพการตัดสินใจของผู้น า  ทุกองค์การต่างต้องการ
ผู้น าที่ เข้มแข็ง  กล้าตัดสินใจ  มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างอดทน โดยน าความรู้และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ให้บังเกิดประโยชน์ต่อองค์การ  มีการพัฒนาตนเอง  คุณธรรม  จริยธรรม 
และปฏิบัติให้สอดคล้องกับอุดมการณ์และจุดยืนที่ตนเชื่อถือ5 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐตามสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)     พ.ศ.  2545  ยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการจากส่วนกลางไปยังโรงเรียน  เพ่ือให้โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจด าเนินงาน  โดยเปลี่ยน
อ านาจการตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังแต่ละโรงเรียน ให้ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในระดับโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น  การตัดสินใจเป็นเครื่องมือและกิจกรรมที่ส าคัญ
ยิ่งในการบริหารให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  ผู้บริหารโรงเรียนจะได้รับการคาดหวังให้เป็นผู้น าใน
องค์การตลอดจนเป็นผู้น าในการแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน  องค์การ  และหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่จะ
น าไปสู่การพัฒนา  และสร้างสรรค์โรงเรียน   

 องค์การไม่ว่าจะมีขนาดใดจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   ผู้บริหารในฐานะ
ผู้รับผิดชอบจะต้องแสดงบทบาทของนักตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  มุ่งความเป็นเลิศที่จะสร้างองค์การ
ให้ก้าวหน้าและดูแลเรื่องราวต่างๆ  ตามสภาพปัจจัยตลอดจนเงื่อนไขขององค์การ นอกจากการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายแล้ว  ปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารทั้งหลายจะต้องพบ  เป็นปัญหาในเรื่องของ
การจัดการ  ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วมีความสลับซับซ้อนและท้าทายศักยภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร

                                                 
4 Edwin M. Bridge, “A Model of Shared Decision Making in the school 

Principalship,” Educational Administration Quarterly 3 (1969) : 46-47. 
5 ทิพาวดี เมฆสวรรค์, กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 

เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545), 3-9. 
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ทั้งสิ้น การตัดสินใจจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ส าคัญยิ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ผู้บริหารใช้เพ่ือเลือกแสดง
พฤติกรรมไปสู่วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ  ผู้บริหารจะเป็นผู้มีความสามารถเพียงใดขึ้นอยู่กับ
วิจารณญาณในการตัดสินใจ  ผลสืบเนื่องจากการตัดสินใจของผู้บริหารนั้นจะส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานเป็นอย่างมาก  การตัดสินใจของผู้บริหารเพียงคนเดียวหากตัดสินใจได้ถูกต้องเหมาะสมย่อม
ท าให้กิจการของหน่วยงานเจริญก้าวหน้าไปด้วยดี  แต่ถ้าผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดกิจการของ
หน่วยงานจะเกิดผลเสียหายได้ในท านองเดียวกัน นอกจากนี้พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารนั้นไม่
ควรตัดสินใจล าพังเพียงคนเดียว ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลที่
ได้รับ  มีส่วนแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อมูลให้พิจารณาเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  การตัดสินใจ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลหลายคน และหลายฝ่าย ซึ่งหมายถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ข้อเสนอดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ   เสรี ลาชโรจน์     
ซึ่งได้กล่าวถึงการบริหารงานในโรงเรียนว่าผู้บริหารต้องตัดสินใจแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา แม้บางครั้ง
ต้องขอข้อมูลจากผู้ใต้บังคับบัญชา  ต้องอภิปรายปัญหาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ยกฐานะ
บางอย่างให้คณะ     หรือกลุ่มบุคคลช่วยพิจารณาตัดสินใจแทน แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายต้องเป็น
หน้าที่ของผู้บริหาร 

จากความส าคัญของการตัดสินใจดังกล่าว  จึงได้มีการศึกษาถึงรูปแบบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียน  โดยมีงานวิจัยของ วันทนา ปทุมเทศวิพัฒน์ พบว่า ผู้บริหารมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจแตกต่างกัน กล่าวคือ พฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ใช้วิธีร่วมปรึกษากับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา
แล้วท าการตัดสินใจโดยยึดความคิดเห็นของกลุ่มเป็นส าคัญ  ในการบริหารงานวิชาการ ส่วนงาน
กิจการนักเรียน และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้บริหารตัดสินใจด้วยตนเองโดยใช้
ข้อมูลที่มีอยู่6 งานวิจัยของ  วีระพงษ ์ ไชยรา เรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า  ผู้บริหารตัดสินใจด้วยตนเองโดย
อภิปรายปัญหาร่วมกับผู้ ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานทั่วไป     การบริหารงานธุรการ           
การบริหารงานวิชาการ  และการบริหารงานบริการ  โดยผู้บริหารใช้วิธีการประชุมอภิปรายประเมิน
ทางเลือกร่วมกับผู้ ใต้บั งคับบัญชาทุกคน  แล้วท าการตัดสินใจในการบริหารงานปกครอง             
การบริหารงานโรงเรียนกับชุมชน และการบริหารงานอาคารสถานที่ จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู้บริหารมีความแตกต่างกัน  และจากรูปแบบการบริหารการศึกษาตามแนวทางการ
บริหารที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงาน

                                                 

 
6
 วันทนา  ปทุมเทศวิพัฒน์, รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน, 2548 บทคัดย่อ. 
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อย่างอิสระเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร และบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
จึงเป็นการด าเนินงานเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษาให้แก่เขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาต้นแบบ เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาอย่างอิสระไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีลักษณะ
ความเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง มีการวางแผนในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการบริหารที่
ดีเยี่ยม มีประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นอย่างดีสามารถปฏิบัติตนในรูปแบบของการตัดสินใจแบบมี
ส่วนร่วม และบริหารงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน การตัดสินใจ
แบบมีส่วนร่วมจึงเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน7

 

ผู้บริหารในองค์กรหรือสถานศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะที่ส าคัญ คือ การวิเคราะห์ 
และสามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ซึ่งทักษะดังกล่าวนี้ผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและ
ฝึกฝนเทคนิควิธีด้านการตัดสินใจอย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย เพ่ือท าให้องค์การสามารถปรับตัว
ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ ส าหรับการตัดสินใจมักถูกมองว่าเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่อดีต และมีแนวโน้มของความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตที่ไม่สามารถแก้ไขให้
หมดไปและยังมีปัญหาใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นตามมาอีกด้วย โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนแนวความคิด ในการ
พิจารณาปัญหาในอนาคต กล่าวคือ การป้องกันปัญหาจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ปัญหาด้านการพัฒนา
องค์การ ก็ยังเป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ โดยการใช้วิสัยทัศน์หรือการ
พิจารณา เป้าหมายที่ส าคัญขององค์การในการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต พร้อมทั้งมีการก าหนด
ทางเลือก เพ่ือการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านนั้นด้วย จากการพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของ
ผู้บริหาร พบว่า หน้าที่ทางการตัดสินใจเป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารที่มีความส าคัญและจ าเป็น
ที่จะต้องแสดงบทบาทดังกล่าว ดังนั้นผู้บริหารจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงบทบาทด้านการตัดสินใจ 
(decision –making) ในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้านต่างๆ ไปได้ นอกจากนี้ผู้บริหารจึงควรฝึกฝนเทคนิค
ด้านการตัดสินใจเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะ และความสามารถ เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารรวมทั้งผู้ปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทั่วไปการตัดสินใจ เป็นการน าหลักเกณฑ์หรือเทคนิค
ต่างๆ เข้ามาช่วยเพ่ิอท าให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และลดโอกาสความผิดพลาดให้
ลดน้อยลง โดยเฉพาะการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และไม่สามารถท าการประเมินผล
ได้อย่างแม่นย า หรือการใช้หลักเกณฑ์หรือเทคนิคในการพิจารณาทางเลือกที่ดีที่ สุดในการตัดสินใจ 

                                                 

 
7
 วีระพงษ์  ไชยรา, พฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น, 2546, บทคัดย่อ 
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อย่างไรก็ตามปัจจุบันในการตัดสินใจได้มีการน าหลักการของความน่าจะเป็นและการพิจารณาเงื่อนไข
เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรต่างมีเหตุผลในการปฏิบัติของตนเองท าให้ต้องการเลือก
ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนที่ดีที่สุด แต่ถ้ามีทางเลือกเพียงทางเดียวปัญหาการตัดสินใจก็ไม่เกิดขึ้น 
เพราะถึงอย่างไรก็ต้องเลือกตามวิธีเดียวที่มีอยู่นั่นเอง ซึ่งจะไม่มีการเปรียบเทียบว่าผลลัพธ์หรือ
ผลตอบแทนที่ดีท่ีสุดหรือไม่ แต่ถ้ามีวิธีที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าหนึ่งทางแล้ว ผู้บริหารก็จะต้องท าการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกหรือวิธีที่จะท าให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุด8 

 ดังนั้นการท างานกับคนจ านวนมากซึ่งมีความแตกต่างกันภายใต้ทรัพยากรจ ากัด ดังที่
เป็นอยู่จึงย่อมมีปัญหา  ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  ท าให้ยากต่อการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปัญหาอีกส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมงาน
ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้  การไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกหน่วยงาน        
การเกิดความขัดแย้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา  ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
การไม่กล้าตัดสินใจในบางเรื่อง  ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับหน่วยงาน  รวมทั้งการที่ไม่เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  และขาดความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่  

จากเหตุดังกล่าว  ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งคาดว่าผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 

 
ปัญหาของการวิจัย 
 การบริหารและจัดการศึกษาภายในโรงเรียนในปัจจุบันนั้น  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 39  ได้ก าหนดไว้ว่า     
“ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ         
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง”9  ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทและ
ภาระหน้าที่ที่ส าคัญมากขึ้นในการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่ งธีระ  รุญเจริญ                
ได้ท าการศึกษาวิจัยสภาพปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ใน
ประเทศไทย จากการศึกษาครั้งนี้ ท าให้รู้ถึงสภาพ  ปัญหา  และความต้องการของโรงเรียน  

                                                 

 
8 สมคิด  บางโม, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 4(กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์, 

2548), 107. 
9
 “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545,” ราชกิจจานุเบกษา, 20. 
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โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน  ซึ่งมีบทบาทส าคัญที่สุดในการจัดการศึกษา  ความส าเร็จหรือการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ย่อม
ต้องอาศัยผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก  ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก 
จึงจะน าไปสู่สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา  โดยเฉพาะแนวโน้มที่เป็นอยู่ ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือขึ้น
ไปก ากับติดตาม  หรือมีอ านาจในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนได้ไม่มากนัก  และยังพบว่าผลงาน
ของโรงเรียนจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่  โรงเรียนที่นักเรียนมีคุณภาพดี
มักจะเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนสนใจงานวิชาการ  และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ        
ณ โรงเรียนมาก10  ซ่ึงหน้าที่หลักของผู้บริหารคือการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ การตัดสินใจจะเป็นเรื่องที่
ต้องคิดให้รอบคอบตามกระบวนการตัดสินใจ แต่ถ้าหากขาดระบบหรือกระบวนการในการตัดสินใจ
แล้วแน่นอนที่สุดว่าอาจจะท าให้องค์กรหรือสถานศึกษาขาดประสิทธิภาพเพราะตัดสินใจผิดพลาด 
ผู้บริหารที่ตัดสินใจผิดพลาดอาจจะเกิดจากขาดประสบการณ์ในการท างาน หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้เสนอแนะไว้ว่า  
ซ่ึงในการแก้ปัญหานี้ผู้บริหารต้องมีกระบวนการตัดสินใจที่รอบคอบเพ่ือสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไม่
ผิดพลาดและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี โดยมีประเด็นดังนี้ ผู้บริหาร
ควรระดมความคิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และผู้บริหารควรพัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นระบบ11  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 จากปัญหาของการวิจัยดังได้กล่าวไปนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้
สอดคล้องกับปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 
 1. เพ่ือทราบการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์
บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 2. เพ่ือทราบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ตามต าแหน่งของบุคลากรของโรงเรียนผู้ให้ข้อมูล 
 
ข้อค าถามของการวิจัย 
                                                 

10 ธีระ รุญเจริญ, รายงานการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (ออนไลน์ ) , เข้ า ได้จาก
http://www.onec.go.th/publication/tera/sum_tera.html, บทสรุปผู้บริหาร. 
 

11
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), บทสรุป

ผู้บริหาร(online), พฤษภาคม 2555. เข้าถึงได้จาก www.onesqa.or.th. 

http://www.onec.go.th/publication/tera/sum_tera.html
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 เพ่ือเป็นแนวทางของการแสวงหาค าตอบและแนวทางในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดข้อค าถามของการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับใด 
 2. ความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร         
เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งของบุคลากรของโรงเรียนผู้ให้ข้อมูลมีความแตกต่างกันหรือไม่ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสามารถตอบปัญหาการวิจัยได้อย่าง
ชัดเจน จึงก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอยู่ในระดับมาก 
 2. ความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครตาม
ต าแหน่งของบุคลากรของโรงเรียนผู้ให้ข้อมูลมีความแตกต่างกัน 
 
 
 
 
ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้   ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของแคทซ์ และ คาห์น (Daniel 
Katz  and  Robert L.Kahn)  ที่กล่าวว่าองค์การระบบเปิด ประกอบด้วยระบบย่อยๆ  ภายใน
องค์การโดยระบบจะยอมรับปัจจัยน าเข้า  (input)  จากสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการ (process) 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้าให้กลายเป็นผลผลิต (output)  ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
(context)  ทั้งภายในและภายนอกองค์การ12  ถ้าเราพิจารณาโรงเรียนในฐานะที่เป็นระบบโรงเรียนก็
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ซึ่งปัจจัยน าเข้าของโรงเรียน ได้แก่ นักเรียน     
ครู-อาจารย์ วัสดุ อุปกรณ์ ทุน และเทคโนโลยีต่างๆ  เมื่อนักเรียนผ่านเข้าไปในโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็น
องค์การที่มีกระบวนการในการผลิต  เช่น  การบริหารจัดการ  การนิเทศการสอน  และกิจกรรมการ
                                                 

12
 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of 

Organizations, 2nd ed. (New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 
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เรียนการสอนที่นักเรียนต้องศึกษาเล่าเรียน  เมื่อนักเรียนส าเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่วางไว้ถือว่า
เป็นผลผลติขององค์การหรือของโรงเรียน13 
 แทนเน็นบอม  (Tannenbaum)  มีความเห็นว่าการตัดสินใจที่เป็นระบบนั้น คือ การ
ตัดสินใจที่เป็นไปตามทฤษฎีการใช้ระบบ  (system approach)  ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ 
ได้แก่  1) การรับรู้และก าหนดปัญหา (recognition and defining the problem)  2) การระบุ
ปัญหา (identifying)  3) การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา (generalization of alternatives)    
4) การเลือกทางแก้ปัญหา (selection of the alternatives) และ 5) การด าเนินการและการ
ประเมินผล (implementation and evaluation)14  ซึ่ง เทเลอร์  (Taylor)  กล่าวว่า ผู้บริหาร
จะต้องเผชิญกับสภาพการตัดสินใจ  2  รูปแบบด้วยกันคือ  1) การตัดสินใจแบบมีแนวทางยึดถือ 
(programmed decision)  เป็นการตัดสินใจที่ก าหนดไว้ล่วงหน้ามักเป็นการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับต้นและระดับกลาง และ  2) การตัดสินใจแบบไม่มีแนวทางยึด (non-programmed and 
decision)  เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับความไม่แน่นอน (uncertainty) และมีความเสี่ยง (risk) 
เนื่องจากขาดแนวทางในการตัดสินใจ15  จิแอมแมททิโอส์ และ จิแอมแมทิโอส์ (Giammatteos & 
Giammatteos)  ได้แสดงถึงแรงส่งต่อพฤติกรรมการตัดสินใจประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ  สาม
ประการ คือ องค์ประกอบด้านบุคคล ด้านองค์กร  และด้านสถานการณ์กับสภาพแวดล้อม16 
นอกจากนี้  โฮลบรูคและไรอัน (Holbrook  &  Ryan)  ได้เสนอปัจจัยที่เป็นแรงขับต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารมี 7 ประการดังนี้  1) คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล  2) เนื้องาน  3) บทบาทขององค์กร 
4) ความสัมพันธ์ของบุคคลกับองค์การ  5) โครงสร้างและบรรยากาศขององค์กร  6) การพัฒนาอาชีพ 
7) การมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน17   ส่วนคอฟแมน  (Kaufman)  เสนอพฤติกรรมการตัดสินใจซึ่ง
ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ  รวม  5  ขั้นตอนดังนี้  1) การนิยามปัญหา เป็นเรื่องการสร้างความ

                                                 
13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช , เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบริหาร

การศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2543),74. 
14 Robert Tannenbaum, Managerial Decision-Making (Los Angles : Institute 

of Industrial Relation, University of California, 1950), 23-24. 
15 Taylor, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฏีและประเด็น

ทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ทิพยวิสุทธ์, 2542), 46. 
16 Michael Giammatteos & Dolores Giammatteos, Forces on Leadership 

(Reston  NASSP, 1981), 245. 
17 Morris B. Holbrook and Michael J.Ryan, “Modelling Decision Specific 

Stress,” Administrative Science Quarterly. 1 (June 1982), 245. 
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มั่นใจ ความแน่ใจ  2) การศึกษาหาทางเลือก เป็นการศึกษาหาทางเลือกที่แตกต่างมาใช้ในการ
แก้ปัญหา  3) การคัดทางเลือกที่จะน าไปแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจ             
4)  การปฏิบัติตามทางเลือกที่ได้เลือกไว้เป็นการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจ  5)  การประเมินผล 
และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นขั้นสุดท้ายเพ่ือตรวจสอบและประเมินผล18  ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ 
ก าหนดขอบเขตในการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้วิจัยได้น า
ทฤษฎีของ  คอฟแมน  (Kaufman)  5 ขั้นตอน มาใช้ในการวิจัย  ซึ่งผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาในส่วนที่เป็น
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะน าไปสู่การตัดสินใจต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน  
ดังแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Roger A. Kaufman, “Systems Approaches to Education : Discussion 

and Attempted Integration,” James M. Lipham & James A. Hoeh eds,. In The 
Principalship : Foundations and functions (New York : Harper & Row, 1974), 43. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา  : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of 
Organizations, 2nd ed. (New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 
              : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช , เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหาร
การศึกษา, พิมพ์ครัง้ที่ 14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2543), 74. 

: Roger A. Kaufman, “Systems Approaches to Education : Discussion and 
Attempted Integration,” James M. Lipham & James A. Hoeh eds,. In The 
Principalship : Foundations and functions (New York : Harper & Row, 1974), 43. 
 
 
 
 
 

สภาพแวดล้อม (context) 

ปัจจัยน าเข้า(input) 

    - บุคลากร 

    - งบประมาณ 

    - วัสดุ อุปกรณ ์

    - การบริหารจัดการ 

กระบวนการ (process) ผลผลิต(output) 

 การบริหาร 

 
 
 

 การนิเทศ 

 การเรยีนการสอน 

 

-   ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน 

 

 -  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 

-  คุณภาพตามเกณฑ์ 
มาตรฐานการศึกษา 

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 

- การตัดสินใจ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 จากขอบข่ายเชิงทฤษฎีดังกล่าว เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้วิจัยศึกษา
ศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา จึงก าหนดขอบเขตในการวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในส่วนของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประกอบด้วย การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหาร
ทั่วไป19  การที่ผู้บริหารจะบริหารงานให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  
ผู้บริหารจะต้องใช้พฤติกรรมผู้น าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังที่  คอฟแมน  (Kaufman) เสนอขั้นตอนการตัดสินใจซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ
ต่างๆ  รวม  5  ขั้นตอนดังนี้   1) การนิยามปัญหา เป็นเรื่องการสร้างความมั่นใจ ความแน่ใจ           
2) การศึกษาหาทางเลือก เป็นการศึกษาหาทางเลือกที่แตกต่างมาใช้ในการแก้ปัญหา  3) การเลือก
ทางเลือกท่ีจะน าไปแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจ   4)  การปฏิบัติตามทางเลือกที่
ได้เลือกไว้เป็นการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจ  5)  การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
เป็นขั้นสุดท้ายเพ่ือตรวจสอบและประเมินผล กล่าวว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้น าในด้านต่อไปนี้
เป็นองค์ประกอบที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน20  ซึ่งผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาในส่วนที่เป็นพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะน าไปสู่การตัดสินใจต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียน  ดังแสดงไว้ใน
แผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), 2546), 30. 
20 Roger A. Kaufman, “Systems Approaches to Education : Discussion 

and Attempted Integration,” James M. Lipham & James A. Hoeh eds,. In The 
Principalship : Foundations and functions (New York : Harper & Row, 1974), 43. 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  : Roger A. Kaufman, “Systems Approaches to Education : Discussion and 
Attempted Integration,” James M. Lipham & James A. Hoeh eds,. In The 
Principalship : Foundations and functions (New York : Harper & Row, 1974), 43. 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายเฉพาะของค าที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้นิยาม
ความหมายของศัพท์ต่างๆ ไว้ดังนี้ 
 การตัดสินใจ หมายถึง การใช้อ านาจหน้าที่อย่างมีระบบและกระบวนการในทาง
ตรรกวิทยาที่สมเหตุสมผล เพ่ือการตัดสินใจในระบบราชการของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
ประกอบด้วย กระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การนิยามปัญหา  การศึกษาหาทางเลือก  การเลือก
ทางเลือก การปฏิบัติตามทางเลือก และการประเมินผลและการปรับปรุงข้อบกพร่อง เพ่ือให้การ
แก้ปัญหา และกิจกรรมของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ หรือผู้
รักษาการในต าแหน่ง ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ในงานวิจัยเล่มนี้หมายถึงผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม
สาระ และหัวหน้าสายชั้น 

การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
1.  การนิยามปัญหา 
2.  การศึกษาหาทางเลือก 
3.  การเลือกทางเลือก 
4.  การปฏิบัติตามทางเลือก 
5.  การประเมินผลและการปรับปรุงข้อบกพร่อง 
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บทที่  2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมเก่ียวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่
เกี่ยวข้อง  จากแนวคิด  ทฤษฏี  รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาประกอบการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยน าเสนอเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งสาระส าคัญตามล าดับ ดังนี้ 
 1. แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 2. โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   

การตัดสินใจ 
 

 การบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจหลักท่ีจะต้องก าหนดแบบแผน กระบวนการ และขั้น ตอน
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ  เพราะถ้าระบบการบริหารไม่ดีจะกระทบกระเทือน       
ต่อส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน  ผู้บริหารในหน่วยงานจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงาน  
การตัดสินใจได้รับการพัฒนา  มีเทคนิค  และวิธีการต่างๆ  มากมาย  การตัดสินใจบางปัญหาที่เป็น
ปัญหาใหญ่และมีความส าคัญ  หากเราไม่มีกระบวนการคิดและกระบวนการตัดสินใจเราอาจจะต้อง
ท าอย่างเสี่ยงๆ  ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก ดังนั้นการตัดสินใจจะต้องมีกระบวนการท างานอย่างเป็ น
ระบบและกระบวนการตัดสินใจได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวใจขององค์การและการบริหารซึ่งจะได้ท า 
การศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
ความหมายของการตัดสินใจ 
 จากการศึกษาความหมายของการตัดสินใจ  มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายตามแนวคิดที่
แตกต่างกันออกไป  สรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 
 กวี  วงศ์พุฒ  ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสินใจ คือ การพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดจาก
ทางเลือกหลายๆ ทางเลือก21  พะยอม วงศ์สารศรี ได้อธิบายว่า การตัดสินใจ คือกระบวนการที่เลือก
แนวทางท่ีคิดว่ามีความเหมาะสมมาใช้ในสถานการณ์ หรือแก้ปัญหาต่างๆ  และความหมายในลักษณะ
ขั้นตอนของการแก้ปัญหา22 
 
                                                 

21 กวี  วงศ์พุฒ,ภาวะผู้น า (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ บี. เค.อินเตอร์ปริ้นจ ากัด,2542), 61. 
22 พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สุภา, 

2542), 61. 
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บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ระดับการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) และ 2) เพ่ือทราบความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)  ที่จ าแนกตามเพศ อายุ              
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน การวิจัยในครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการพัฒนางานด้านการ
บริหารการศึกษาเป็นอย่างมาก การวิจัยครั้งนี้มีฝ่ายบริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และกรรมการ
สถานศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างประชากร การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
และระเบียบวิธีวิจัย คือ ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือ    
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ก าหนด และ
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยไว้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก
เอกสาร ต ารา บทความต่างๆ งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอโครงสร้างงานผู้วิจัยตาม
ค าแนะน า และข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและเสนอโครงร่างต่อภาควิชา และขออนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัย จัดสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูล การทดสอบคุณภาพเครื่องมือและปรับปรุงข้อบกพร่องของข้อมูล และน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไป
เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วรวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง      
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
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  ขั้นตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานการวิจัยน าเสนอ 
คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  ปรับปรุงข้อบกพร่องตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ  จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์       
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือให้งานวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องตามจุดประสงค์การวิจัย ผู้วิจัย
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร และขนาดของตัวอย่าง ตัวแปรที่
ศึกษา เครื่องมือ และการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย การเสนองานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ในลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง  (the one shot, non-experimental case 
study design)  ซึ่งแสดงด้วยแผนภูมิ  (diagram)  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  
 เมื่อ S    หมายถึง  ประชากรที่ได้จากการเลือก 
  X    หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
  O    หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

             O 
 
            S                        X 
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ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  บุคลากรของโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์
บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 1 ปี ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร (ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน หัวหน้า
กลุ่มสาระ และหัวหน้าสายชั้น)  จ านวน 16  คน , ครูผู้สอน จ านวน 43 คน และกรรมการ
สถานศึกษาจ านวน 11 คน  รวม 70 คน84  ทั้งนี้ไม่นับผู้วิจัย ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)  ส านักงานเขต  
              พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร     
        
ประชากร  
 

ที ่ ผู้ตอบแบบสอบถาม ประชากร 
ประชากรที่ปฏิบัติงาน 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1 
2 
3 

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา 
กลุ่มครูผู้สอน 
กรรมการสถานศึกษา 

19 
52 
13 

 

16 
43 
11 

                       รวม 84 70 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังนี้  
 1.  ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการท างาน 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ตามทฤษฏีของคอฟแมน (Kaufman) จ าแนกเป็นตัวแปรย่อย 
5 ตัวแปร มาใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

                                                 
84

 โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง), รายงานประจ าปีพ้ืนฐาน 2556, (กลุ่มนโยบาย
และแผนงาน, 2556) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. 
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1.  การนิยามปัญหา  หมายถึง ขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ เป็นขั้นของการ
สร้างความมั่นใจ ความแน่ใจ โดยการค้นหาสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นว่าเกิดจากอะไรและท าความ
เข้าใจกับตัวปัญหา หรือความพยายามแยกตัวปัญหาที่แท้จริงออกมาให้ได้ 
 2.  การศึกษาทางเลือก หมายถึง ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ เพราะต้อง
ก าหนดทางเลือก ศึกษาปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา ทั้งนี้เพราะการก าหนดทางเลือกให้มากที่สุด และ
ครอบคลุมทุกวิถีทาง ที่จะสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ หลายวิธี ย่อมเกิดประโยชน์สูงสุด 
เพราะทางเลือกแต่ละทางอาจช่วยแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมในระดับที่ต่างกัน ฉะนั้น ความจ าเป็น
อย่างหนึ่งก็คือ การก าหนดทางเลือกที่มีล าดับความส าคัญของการแก้ปัญหา เพ่ือที่จะสรุปในการที่จะ
เลือกขั้นต่อไป 
 3.  การเลือกทางเลือก หมายถึง แนวปฏิบัติทั้งหลายที่อาจน ามาแก้ปัญหาได้โดยเฉพาะได้
ก าหนดทางเลือกมาแล้ว จึงหมายถึงการเสนอวิธีหรือแนวทางปฏิบัติส าหรับปัญหาที่แท้จริงได้ เป็น
ขั้นตอนที่ผู้บริหารจะต้องท าการตัดสินใจอย่างแท้จริง ซึ่งการตัดสินใจคัดทางเลือกนั้น คอฟแมน 
(Kaufman) เสนอกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องท า ซึ่งประกอบด้วย 1) จัดหาสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับทางเลือก 2) น ากฎเกณฑ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมาประเมินสารสนเทศเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาทุก
แง่ ทุกมุม ด้วยความรอบคอบและใช้ความพยายามสูงสุด 3) เลือกทางเลือกทางใดทางหนึ่ง 4) 
ย้อนกลับมาพิจารณาข้อมูลสนับสนุนทางเลือกที่เลือกไว้นั้น 5) สร้างความมั่นใจในทางเลือก อาจจะ
โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ เพิ่มเติมตัวเลือกและคัดทางเลือกที่จะ
เป็นไปได้มากที่สุด ทั้งนี้อาจจะยังคงเลือกตัวเลือกเดิมก็ได้ 
 4.  การปฏิบัติตามทางเลือก หมายถึง การปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจหรือเลือก
ทางเลือกนั้น เพราะการที่จะทราบได้ว่าการตัดสินใจนั้นๆ ถูกต้องเหมาะสมเพียงใด  จะต้องขึ้นอยู่กับ
ผลของการตัดสินใจนั้นๆ  กล่าวคือ สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาที่ได้แยกแยะออกมาได้ตามข้ันตอน 
 5.  การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง หมายถึง ขั้นสุดท้ายของ
กระบวนการเพ่ือเป็นการตรวจสอบหรือประเมินผล 2 ประการ คือ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามจุดประสงค์
หรือไม่ และเป็นการตรวจสอบการตัดสินใจที่กระท าลงไปด้วย หากไม่เป็นไปตามจุดประสงค์จะได้
หาทางปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ  ต่อไป  ซึ่งการประเมินดังกล่าวอาจออกมาในรูปใช้อิงกลุ่มหรือ
อิงเกณฑ์ก็ได้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire)  ส าหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยเก็บจากผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร แบบสอบถาม 1  ฉบับแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
และต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบไว้ให้  
(forced choice) จ านวน 5 ข้อ  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารตามทฤษฏีว่าด้วย
ความต่อเนื่องของพฤติกรรมการตัดสินใจของคอฟแมน (Kaufman) ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจาก
แบบสอบถามของ  อรพรรณ  ตู้จินดา  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า (rating 
scale) จ านวน  59  ข้อ โดยก าหนดพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารออกเป็น  5  ระดับ 
 ระดับ 1 หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษามีความสอดคล้องกับทฤษฏี     
ในระดับต่ าท่ีสุด ให้มีน้ าหนัก 1 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษามีความสอดคล้องกับทฤษฏี     
ในระดับต่ า  ให้มีน้ าหนัก 2 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษามีความสอดคล้องกับทฤษฏี     
ในระดับปานกลาง  ให้มีน้ าหนัก 3 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษามีความสอดคล้องกับทฤษฏี     
ในระดับสูง  ให้มีน้ าหนัก 4 คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษามีความสอดคล้องกับทฤษฏี     
ในระดับสูงที่สุด ให้มีน้ าหนัก 5 คะแนน 
 
การสร้างเครื่องมือ 
 เพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้สามารถตรวจสอบ และวัดได้ตรงกับขอบเขตของการวิจัย และ
บรรลุวัตถุท่ีวางไว้ ผู้วิจัยวางแผนด าเนินการสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ จาก
เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม  ภายใต้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ผู้ควบคุมสารนิพนธ์ 
 ขั้นตอนที่ 2  สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา (content validity) ของ
แบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) 
พิจารณาปรับแก้ตามรายละเอียดของตัวแปรที่นิยามไว้ โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Congruence) แล้วน ามาแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง  
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 ขั้นตอนที่ 3  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try  out)  กับผู้ให้ข้อมูลใน
สถานศึกษาคือโรงเรียนวัดท่าเสา อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 30 ฉบับ 
 ขั้นตอนที่ 4  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ตาม
วิธีของครอนบาค  (Cronbach)  โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha – coefficient ) = .977 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ด าเนินการดังนี้ 
 ท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
เพ่ือท าการวิจัย โดยส่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการน าส่งและนัดจัดเก็บ
เอกสารในสถานศึกษาเพ่ือรับคืนด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เมื่อได้รับแบบสอบถามทั้งหมดคืนมา  ผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด 
เพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน  แล้วรวบรวมแบบสอบถามมาจัดระเบียบข้อมูล
ลงรหัส  จากนั้นน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 1.  การวิเคราะห์สภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) 

 2.  การวิเคราะห์เพ่ือดูว่าผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตัดสินใจโดยทั่วไป

เป็นแบบใดนั้นจะวิเคราะห์โดยใช้มัชฌิมเลขคณิต  ( X ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล  

 3.  การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฏร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูผู้สอน และกลุ่มกรรมการสถานศึกษา ใช้ค่ามัจฌิมเลขคณิตเป็น
หลักเท่านั้น จะพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประกอบ 
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สรุป 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive  research)  มีวัตถุประสงค์โดยทราบ  
1)  เพ่ือทราบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา และ 2)  เพ่ือทราบความแตกต่างของ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  คือ โรงเรียน
วัดนางสาว  (ถาวรราษฏร์บ ารุง)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้ให้
ข้อมูลคือ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา จ านวน        
70  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจตามแนวคิดของ 
คอฟแมน (Kaufman) ที่ได้จ าแนกความต่อเนื่องของระดับการตัดสินใจออกเป็น 5 แบบ สถิติที่ใช้ใน

การวิจัย ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%)  มัชฌิมเลขคณิต  ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้ อมูลใน
การวิจัยเรื่อง  “การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร”  ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  70  ฉบับ  
ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลคือ  ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา  รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น
จ านวน  70  คน  แบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม 70 ฉบับ ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
ครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์และเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
 
ตอนที่  1  การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร
สถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู  และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดนางสาว    
(ถาวรราษฏร์บ ารุง)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน  70 คน  การวิเคราะห์พิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน        
และต าแหน่งหน้าที่หลักโดยใช้ความถี่ร้อยละ (%) ผลปรากฏตามรายละเอียด ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 
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ตารางที ่2 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
32 
38 

 
45.71 
54.29 

 
รวม 70 100.00 

2.  อายุ 
        ไม่เกิน  30 ปี 
        31 – 40 ปี 
        41 ปีขึ้นไป 

 
11 
24 
35 

 
15.71 
34.29 
50.00 

 
รวม 70 100.00 

3. ระดับการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี 
         สูงกว่าปริญญาตรี 

 
 3 
40 
27 

 
4.29 
57.14 
38.57 

 
รวม 70 100 

4.  ประสบการณ์ท างาน 
          ไม่เกิน 10 ปี 
          11  - 30 ปี 
          31 ปีขึ้นไป 

 
 34 
15 
21 

 
48.57 
21.43 
30.00 

 
รวม 70 100.00 

5.  ต าแหน่งหน้าที่หลัก 
    ผู้บริหารสถานศึกษา  
    ครูผู้สอน 
    กรรมการสถานศึกษา 

 
16 
43 
11 

 
22.86 
61.43 
15.71 
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รวม 70 100.00 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 54.29 เป็นชายจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71 อายุของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 41 ปีขึ้นไป มากท่ีสุด จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 50 อายุ 31-40 ปี จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.29 และอายุไม่เกิน 30 ปี น้อยที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71  มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 27 คน     คิดเป็นร้อยละ 38.57 และต่ ากว่าปริญญาตรี น้อยที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.29   มีประสบการณ์ท างานไม่เกิน 10 ปี มากที่สุด จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57  
รองลงมามีประสบการณ์ท างาน   11-30  ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมี
ประสบการณ์ท างาน 11-30 ปี น้อยที่สุด จ านวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 มีต าแหน่งหน้าที่
หลักในปัจจุบันเป็นครูผู้สอน มากที่สุด จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 61.43  รองลงมาผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 และกรรมการสถานศึกษา น้อยที่สุด จ านวน       
11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71 
 
 
ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว               
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) 
 ในการวิ เคราะห์ การตัดสิน ใจของผู้ บ ริหารสถานศึกษา โรง เรี ยนวัดนางสาว              
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) เพ่ือตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 1 ว่าอยู่ในระดับใด ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยจากมัชฌิม

เลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แล้วน ามาเปรียบเทียบตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best) จะเห็นว่าการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) อยู่ใน
ระดับมาก ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 แสดงมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติการตัดสินใจของ 
             ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เมื่อจ าแนกตามความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มโดย 
             ภาพรวม 

(N=70) 
การตัดสินใจของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหาร (16) ครผูู้สอน (43) กรรมการสถานศึกษา 

(11) 
รวม 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. 

1. การนิยามปัญหา 

 

4.17 0.71 3.90 0.58 3.86 0.54 3.96 0.62 

2. การศึกษาหาทาง

เลือก 

3.97 0.79 3.77 0.57 3.74 0.53 3.81 0.63 

3. การเลือกทางเลือก 

 

4.33 0.73 3.92 0.65 3.89 0.58 4.01 0.68 

4. การปฏิบัติตาม

ทางเลือก 

4.38 0.65 3.93 0.58 3.77 0.45 4.01 0.62 

5. การประเมินผลและ

การปรับปรุงข้อบกพร่อง 

4.25 0.72 3.92 0.55 3.80 0.46 3.98 0.60 

รวม 4.22 0.74 3.86 0.59 3.81 0.52 3.95 0.64 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวร
ราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
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ตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.95, S.D.=0.64) และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครแตกต่างกันทุกด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ    

การเลือกทางเลือก( X =4.01, S.D.=0.68) การปฏิบัติตามทางเลือก ( X =4.01, S.D.=0.6) การประ 

เมินผลและการปรับปรุงข้อบกพร่อง( X =3.98, S.D.=0.60) การนิยามปัญหา ( X =3.96, S.D.=0.62)   

และการศึกษาหาทางเลือก ( X =3.81, S.D.=0.63)  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของแต่
ละกลุ่มเป็นดังนี้ 
 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัด
นางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =4.22, S.D.=0.74)    และเมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายด้านพบว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครแตกต่างกันทุกด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปหาน้อยดังนี้คือ การปฏิบัติตามทางเลือก ( X =4.01, S.D.=0.6)  การเลือกทางเลือก 

( X =4.33, S.D.=0.73)  การประเมินผลและการปรับปรุงข้อบกพร่อง ( X =4.25, S.D.=0.72)  การ

นิยามปัญหา ( X =4.17, S.D.=0.71)  และการศึกษาหาทางเลือก ( X =3.97, S.D.=0.79)     
ตามล าดับ 
 กลุ่มครูผู้สอนมีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีการ

ปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.86, S.D.=0.59)  และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า การ
ตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครแตกต่างกันทุกด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย

ดังนี้คือ การปฏิบัติตามทางเลือก ( X =3.93, S.D.=0.58) การเลือกทางเลือก ( X =3.92, S.D.=0.65) 

การประเมินผลและการปรับปรุงข้อบกพร่อง ( X =3.92, S.D.=0.55) การนิยามปัญหา ( X =3.90, 

S.D.=0.58) และการศึกษาหาทางเลือก ( X =3.77, S.D.=0.57) ตามล าดับ 
 กลุ่มกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.81, S.D.=0.52) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นราย
ด้านพบว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครแตกต่างกันทุกด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิต
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จากมากไปหาน้อยดังนี้คือ การเลือกทางเลือก ( X =3.89, S.D.=0.58) การนิยามปัญหา ( X =3.86, 

S.D.=0.54)การประเมินผลและการปรับปรุงข้อบกพร่อง  ( X =3.80, S.D.=0.46) การปฏิบัติตาม

ทางเลือก ( X =3.77, S.D.=0.45) และการศึกษาหาทางเลือก ( X =3.74, S.D.=0.53) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาตามตัวแปรต่างๆ ของการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัด
นางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทั้ง 5        
มีรายละเอียดสามารถน าเสนอได้ดังตารางที่ 4-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่4 แสดงมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการตัดสินใจของผู้บริหาร 
             สถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการนิยามปัญหา จ าแนกตามการแสดงความคิดเห็น 
 

(N=70) 

การนิยามปัญหา 
ผู้บริหาร (16) ครูผู้สอน (43)  กรรมการสถานศึกษา 

(11) 
รวม 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. 

1. เมื่อพบว่าเกิดปัญหาขึ้น
ภายในโรงเรียน ผู้บริหารมี
การจ าแนกสาระส าคัญของ
ปัญหา 

4.56 0.60 3.93 0.62 3.73 0.61 4.04 0.68 
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 2. เมื่อเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารให้
ความหมายหรือนยิามปัญหา 

3.94 0.55 3.93 0.39 3.91 0.28 3.93 0.42 

 3. เมื่อเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน  ผู้บริหารมีการ
ค้นหาที่มาของปัญหานั้น 

4.31 0.58 3.93 0.50 3.82 0.38 4.00 0.53 

 4. เมื่อเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารค้นหา
สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหานั้น 

4.25 0.66 3.81 0.58 3.64 0.48 3.89 0.62 

5. เมื่อเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารพยายาม
ท าความเข้าใจตอ่ปัญหา 

3.94 0.74 3.84 0.52 3.82 0.38 3.86 0.56 

6. ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ
ระบุสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหานั้น 
 

3.94 0.74 3.77 0.52 3.82 0.38 3.81 0.56 

7. ผู้บริหารสังเกตการณ์
เปลี่ยนแปลงขององค์กรเป็น
ระยะ 

4.19 0.94 3.88 0.72 3.91 0.66 3.96 0.78 

8. ผู้บริหารรวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบ
ของปัญหาเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดปัญหา 

4.19 0.72 3.95 0.60 4.00 0.60 4.01 0.64 

9. ผู้บริหารวิเคราะห์
ขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

4.19 0.52 3.98 0.69 3.91 0.79 4.01 0.68 

10. ผู้บริหารเข้าใจลักษณะ
ของปัญหาที่เกิดขึน้เป็นอย่างด ี

 

4.25 0.66 4.02 0.59 4.09 0.51 4.09 0.60 

รวม 4.17 0.71 3.90 0.58 3.86 0.54 3.96 0.62 

  
 จากตารางที่ 4 พบว่าการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวร
ราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการนิยามปัญหาโดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.96, S.D.=0.62) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นราย
ด้านพบว่าการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว  (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครแตกต่างกันทุกด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปหาน้อยดังนี้คือ  ผู้บริหารเข้าใจลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ( X =4.09, 
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S.D.=0.60)  เมื่อพบว่าเกิดปัญหาขึ้นภายในโรงเรียน ผู้บริหารมีการจ าแนกสาระส าคัญของปัญหา          

( X =4.04, S.D.=0.68)  ผู้บริหารวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้น ( X =4.01, S.D.=0.68)
ผู้บริหารรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ เป็นส่วนประกอบของปัญหาเพ่ือน าไปสู่การก าหนดปัญหา     

( X =4.01, S.D.=0.64) เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารค้นหาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหานั้น 

( X =4.00,S.D.=0.53)ผู้บริหารสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงขององค์กรเป็นระยะ ( X =3.96, S.D.=0.78) 

เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารให้ความหมายหรือนิยามปัญหา ( X =3.93, S.D.=0.42) เมื่อ

เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารมีการค้นหาที่มาของปัญหานั้น ( X =3.89, S.D.=0.62) เมื่อเกิด

ปัญหาในการปฏิบัติงานผู้บริหารพยายามท าความเข้าใจต่อปัญหา  ( X =3.86, S.D.=0.56)  และ

ผู้บริหารใช้วิจารณญาณระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น ( X =3.81, S.D.=0.56) ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาตามความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มเป็นดังนี้ 
 กลุ่มผู้บริหารมีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการนิยามปัญหา

มีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =4.17, S.D.=0.71) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดย
เรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ เมื่อพบว่าเกิดปัญหาขึ้นภายในโรงเรียน ผู้บริหารมีการ

จ าแนกสาระส าคัญของปัญหา ( X =4.56, S.D.=0.60) เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารมี

การค้นหาที่มาของปัญหานั้น ( X =4.31, S.D.=0.58) เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารค้นหา

สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหานั้น  ( X =4.25, S.D.=0.66)  ผู้บริหารเข้าใจลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น

อย่างดี  ( X =4.25, S.D.=0.66)  ผู้บริหารสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงขององค์กรเป็นระยะ ( X =4.19, 
S.D.=0.94)  ผู้บริหารรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของปัญหาเพ่ือน าไปสู่การก าหนด

ปัญหา ( X =4.19, S.D.=0.72) ผู้บริหารวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้น ( X =4.19, S.D.=0.52)  

เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารให้ความหมายหรือนิยามปัญหา  ( X =3.94, S.D.=0.74)  

ผู้บริหารใช้วิจารณญาณระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น ( X =3.94, S.D.=0.74)  และเมื่อเกิด

ปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารพยายามท าความเข้าใจต่อปัญหา ( X =3.94, S.D.=0.55)  
ตามล าดับ 
 กลุ่มครูผู้สอนมีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการนิยามปัญหา

มีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.90, S.D.=0.58)  และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดย
เรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ผู้บริหารเข้าใจลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี 

( X =4.02, S.D.=0.59)  ผู้บริหารวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้น ( X =3.98, S.D.=0.69)  
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ผู้บริหารรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของปัญหาเพ่ือน าไปสู่การก าหนดปัญหา( X =3.95, 
S.D.=0.60) เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติ งานผู้บริหารให้ความหมายหรือนิยามปัญหา 

( X =3.93,S.D.=0.93)    เมื่อพบว่าเกิดปัญหาขึ้นภายในโรงเรียน ผู้บริหารมีการจ าแนกสาระส าคัญ

ของปัญหา ( X =3.93, S.D.=0.62)  เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารมีการค้นหาที่มาของ

ปัญหานั้น  ( X =3.93, S.D.=0.50) ผู้บริหารสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงขององค์กรเป็นระยะ( X =3.88, 

S.D.=0.72)  เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารพยายามท าความเข้าใจต่อปัญหา( X =3.84, 

S.D.=0.52) เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารค้นหาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหานั้น ( X =3.81, 

S.D.=0.58) และผู้บริหารใช้วิจารณญาณระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น ( X =3.77, S.D.=0.52)    
ตามล าดับ 
 กลุ่มกรรมการสถานศึกษามีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัด
นางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการ

นิยามปัญหามีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.86, S.D.=0.54)    และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ผู้บริหารเข้าใจลักษณะของปัญหาที่

เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ( X =4.09, S.D.=0.51) ผู้บริหารรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของ

ปัญหาเพื่อน าไปสู่การก าหนดปัญหา ( X =4.00, S.D.=0.60)  ผู้บริหารวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาที่

เ กิ ด ขึ้ น  ( X =3.91,S.D.=0.79)ผู้ บ ริ ห ารสั ง เ กตการณ์ เปลี่ ยนแปลงขององค์ กร เป็ นระยะ              

( X =3.91, S.D.=0.66) เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารให้ความหมายหรือนิยามปัญหา 

( X =3.91, S.D.=0.28)  เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารมีการค้นหาที่มาของปัญหานั้น 

( X =3.82, S.D.=0.38) เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารพยายามท าความเข้าใจต่อปัญหา 

( X =3.82,S.D.=0.38)ผู้บริหารใช้วิจารณญาณระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น ( X =3.82, 
S.D.=0.38)  เมื่อพบว่าเกิดปัญหาขึ้นภายในโรงเรียน ผู้บริหารมีการจ าแนกสาระส าคัญของปัญหา 

( X =3.73, S.D.=0.61) และเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานผู้บริหารค้นหาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา

นั้น ( X =3.64, S.D.=0.48)  ตามล าดับ 
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ตารางที ่5  แสดงมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการตัดสินใจของผู้บริหาร  
              สถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการศึกษาหาทางเลือก จ าแนกตามการแสดงความคิดเห็น 

(N=70) 

การศึกษาหาทางเลือก 
ผู้บริหาร (16) ครูผู้สอน (43)  กรรมการสถานศึกษา 

(11) 
รวม 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. 

1. เมื่อเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานผู้บริหารศึกษามี
แนวทางการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น 

4.19 0.72 3.95 0.64 3.91 0.66 4.00 0.67 

 2. ผู้บริหารก าหนดขั้นตอน
การแก้ปญัหาอย่างชัดเจน
และเป็นที่เข้าใจของ
ผู้ร่วมงาน 

4.00 0.86 3.86 0.63 3.82 0.57 3.89 0.68 

 3. ผู้บริหารร่วมกบั
ผู้ร่วมงานระดมแนวคิดเพื่อ
หาวธิีแกป้ัญหาทีห่ลากหลาย 

4.13 0.85 3.70 0.63 3.55 0.49 3.77 0.70 

 4. ผู้บริหารก าหนดวธิีการ
แก้ปัญหาโดยอาศัยขอ้มูล
ต่างๆ และสภาพแวด ล้อม
โดยทั่วไปประกอบ 

3.69 0.76 3.65 0.60 3.55 0.49 3.64 0.63 

5. ผูบ้ริหารค้นหาทางเลือก
ในการแก้ปัญหาบนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได้ 

3.56 0.49 3.81 0.58 3.82 0.57 3.76 0.57 

6. ผู้บริหารพิจารณาหาทาง
เลือกอย่างละเอยีดรอบคอบ
สมเหตุสมผล 

4.13 0.69 3.53 0.58 3.55 0.65 3.67 0.67 

7. ผู้บริหารใช้ประสบการณ์
ในการศึกษาทางเลือกอยา่ง
สร้างสรรค์ 

4.19 0.52 3.70 0.50 3.64 0.48 3.80 0.55 

8. ผู้บริหารระดมความคิด
จากผู้ที่เกีย่วขอ้งเพื่อค้นหา
ทางเลือก 

3.94 0.89 3.79 0.50 3.82 0.38 3.83 0.60 



68 

 
9. ผู้บริหารสามารถหาทาง
เลือกที่หลากหลายเพือ่ใช้ใน
การแก้ปญัหา 

3.75 0.82 3.77 0.42 3.82 0.38 3.77 0.53 

10. ผู้บรหิารวิเคราะห์
ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
น าทางเลือกไปใช้ 

3.81 0.72 3.74 0.53 3.82 0.57 3.77 0.58 

11. ผู้บริหารวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของแต่ละตัวเลือก
ไปใช้ 

4.00 0.61 3.72 0.54 3.64 0.64 3.77 0.58 

12. ผู้บริหารยึดวัตถุประสงค์
และนโยบายเป็นหลักในการ
แก้ปัญหา 

4.19 0.80 3.86 0.55 3.82 0.38 3.93 0.61 

การศึกษาหาทางเลือก 

 
ผู้บริหาร (16) 

 

ครูผู้สอน (43) 
 

กรรมการสถานศึกษา 
(11) 

 

รวม 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. 

13. ผู้บริหารรับฟังความ
คิด เ ห็ น แ ล ะ เห ตุ ผ ล ข อ ง
ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย 

4.06 0.96 3.93 0.58 3.91 0.28 3.96 0.66 

รวม 3.97 0.79 3.77 0.57 3.74 0.53 3.81 0.63 

   
 จากตารางที่ 5 พบว่าการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวร
ราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการศึกษาหาทางเลือก

โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.81, S.D.=0.63) และเมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายด้านพบว่าการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครแตกต่างกันทุกด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อยดังนี้คือ เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานผู้บริหารศึกษามีแนวทางการแก้ปัญหาที่

เกิดขึ้น ( X =4.00,S.D.=0.67) ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของผู้ร่วมงานทุกฝ่าย

( X =3.96,S.D.=0.66) ผู้บริหารยึดวัตถุประสงค์และนโยบายเป็นหลักในการแก้ปัญหา                    

( X =3.93,S.D.=0.61)  ผู้บริหารก าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจของ

ผู้ร่วมงาน ( X =3.89,S.D.=0.68)   ผู้บริหารระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาทางเลือก                       

( X =3.83,S.D.=0.60) ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ในการศึกษาทางเลือกอย่างสร้างสรรค์                     

( X =3.80,S.D.=0.55) ผู้บริหารร่วมกับผู้ร่วมงานระดมแนวคิดเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย         

( X =3.77,S.D.=0.70) ผู้ บริหารวิ เคราะห์ผลลัพธ์ที่ อาจเกิดขึ้นจากการน าทาง เลื อกไปใช้                  
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( X =3.77, S.D.=0.58)  ผู้ บ ริ ห า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ข อ ง แ ต่ ล ะ ตั ว เ ลื อ ก ไ ป ใ ช้

( X =3.77,S.D.=0.58) ผู้บริหารสามารถหาทางเลือกที่หลากหลายเ พ่ือใช้ ในการแก้ปัญหา 

( X =3.77,S.D.=0.53) ผู้บริหารค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้           

( X =3.76,S.D.=0.57) ผู้บริหารพิจารณาหาทางเลือกอย่างละเอียดรอบคอบสมเหตุสมผล                

( X =3.67,S.D.=0.67)  และผู้บริหารก าหนดวิ ธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลต่ างๆ และ

สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปประกอบ ( X =3.64,S.D.=0.63) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็น
ของแต่ละกลุ่มเป็นดังนี้ 
 กลุ่มผู้บริหารมีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการศึกษา

หาทางเลือกมีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.97,S.D.=0.79)  และเมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ผู้บริหารยึดวัตถุประสงค์และนโยบายเป็น

หลักในการแก้ปัญหา ( X =4.19,S.D.=0.80) เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานผู้บริหารศึกษามีแนว

ทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ( X =4.19,S.D.=0.72) ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ในการศึกษาทางเลือก

อย่างสร้างสรรค์  ( X =4.19,S.D.=0.52) ผู้บริหารร่วมกับผู้ร่วมงานระดมแนวคิดเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาที่

หลากหลาย ( X =4.13,S.D.=0.85) ผู้บริหารพิจารณาหาทางเลือกอย่างละเอียดรอบคอบ

สมเหตุสมผล ( X =4.13,S.D.=0.69) ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของผู้ร่วมงานทุกฝ่าย 

( X =4.06,S.D.=0.96) ผู้บริหารก าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจของ

ผู้ร่วมงาน ( X =4.00,S.D.=0.86) ผู้บริหารวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละตัวเลือกไปใช้ 

( X =4.00,S.D.=0.61) ผู้บริหารระดมความคิดจากผู้ที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือค้นหาทางเลือก 

( X =3.94,S.D.=0.89) ผู้บริหารวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการน าทางเลือกไปใช้ 

( X =3.81,S.D.=0.72) ผู้บริหารสามารถหาทางเลือกที่หลากหลายเ พ่ือใช้ ในการแก้ปัญหา 

( X =3.75,S.D.=0.82) ผู้บริหารก าหนดวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ และสภาพแวดล้อม

โดยทั่วไปประกอบ ( X =3.69,S.D.=0.76) และผู้บริหารค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐาน

ของความเป็นไปได้   ( X =3.56,S.D.=0.49) ตามล าดับ 
 กลุ่มครูผู้สอนมีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการศึกษา

หาทางเลือกมีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.77,S.D.=0.57) และเมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานผู้บริหาร



70 

 

ศึกษามีแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ( X =3.95,S.D.=0.64) ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและเหตุผล

ของผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ( X =3.93,S.D.=0.58) ผู้บริหารก าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนและ

เป็นที่เข้าใจของผู้ร่วมงาน ( X =3.86,S.D.=0.63) ผู้บริหารยึดวัตถุประสงค์และนโยบายเป็นหลักใน

การแก้ปัญหา ( X =3.86,S.D.=0.55) ผู้บริหารค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของความ

เป็นไปได้ ( X =3.81,S.D.=0.58) ผู้บริหารระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาทางเลือก 

( X =3.79,S.D.=0.50) ผู้บริหารสามารถหาทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา                 

( X =3.77,S.D.=0.42) ผู้บริหารวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการน าทางเลือกไปใช้

( X =3.74,S.D.=0.53) ผู้บริหารวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละตัวเลือกไปใช้( X =3.72,S.D.=0.54) 

ผู้บริหารร่วมกับผู้ร่วมงานระดมแนวคิดเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย ( X =3.70,S.D.=0.63)

ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ในการศึกษาทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ ( X =3.70,S.D.=0.50)ผู้บริหาร
ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลต่ างๆ และสภาพแวด ล้อมโดยทั่ ว ไปประกอบ

( X =3.65,S.D.=0.60)และผู้บริหารพิจารณาหาทางเลือกอย่างละเอียดรอบคอบสมเหตุสมผล

( X =3.53,S.D.=0.58) ตามล าดับ 
 กลุ่มกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร        

ด้านการศึกษาหาทางเลือกมีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.74,S.D.=0.53)  และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ เมื่อเกิดปัญหาในการ

ปฏิบัติงานผู้บริหารศึกษามีแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ( X =3.91,S.D.=0.66) ผู้บริหารรับฟัง

ความคิดเห็นและเหตุผลของผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ( X =3.91,S.D.=0.28) ผู้บริหารก าหนดขั้นตอนการ

แก้ปัญหาอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจของผู้ร่วมงาน ( X =3.82,S.D.=0.57) ผู้บริหารวิเคราะห์ผลลัพธ์

ที่อาจเกิดขึ้นจากการน าทางเลือกไปใช้( X =3.82,S.D.=0.57) ผู้บริหารค้นหาทางเลือกในการ

แก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้( X =3.82,S.D.=0.57) ผู้บริหารระดมความคิดจากผู้ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาทางเลือก   ( X =3.82,S.D.=0.38) ผู้บริหารสามารถหาทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือ

ใช้ในการแก้ปัญหา ( X =3.82,S.D.=0.38) ผู้บริหารยึดวัตถุประสงค์และนโยบายเป็นหลักในการ

แก้ปัญหา ( X =3.82,S.D.=0.38) ผู้บริหารวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละตัวเลือกไปใช้ 

( X =3.64,S.D.=0.64) ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ในการศึกษาทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ 

( X =3.64,S.D.=0.48) ผู้บริหารก าหนดวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ และสภาพแวด ล้อม

โดยทั่วไปประกอบ ( X =3.55,S.D.=0.49) ผู้บริหารร่วมกับผู้ร่วมงานระดมแนวคิดเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหา



71 

 

ที่หลากหลาย ( X =3.55,S.D.=0.49) และผู้บริหารพิจารณาหาทางเลือกอย่างละเอียดรอบคอบ

สมเหตุสมผล ( X =3.55,S.D.=0.65) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6   แสดงมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการตัดสินใจของผู้บริหาร 
               สถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการเลือกทางเลือก จ าแนกตามการแสดงความคิดเห็น 

(N=70) 

การเลือกทางเลือก 
ผู้บริหาร (16) ครูผู้สอน (43) กรรมการสถานศึกษา 

(11) 
รวม 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. 

1. ผู้บริหารคัดทางเลือกเพื่อ
แก้ปัญหาจากข้อมูลที่มีอยู่ 

4.31 0.76 3.93 0.54 4.00 0.42 4.03 0.60 

 2. ผู้บริหารใช้สารสนเทศช่วย
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

4.25 0.82 4.02 0.62 4.09 0.28 4.09 0.64 

 3. ผู้บริหารน ากฎเกณฑ์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งมาประ เมินข้อมูล
เหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาทุก
แง่มุมด้วยความรอบคอบ 

4.31 0.68 3.86 0.66 3.73 0.61 3.94 0.69 

 4. ผู้บริหารเลือกทางเลือกใด
ทาง เลือกหนึ่งที่ดีทีสุด 

4.38 0.59 3.98 0.69 3.91 0.66 4.06 0.69 

5. ผู้บริหารสร้างความมั่นใจใน
ทางเลือกที่เลือกแล้ว 

4.19 0.80 4.07 0.66 4.18 0.57 4.11 0.68 

6. ผู้บริหารคัด เลือกทางเลือก 
โดยพิจารณาจากงบประมาณ 
บุคลากร องค์การหรือหน่วย 
งานซ่ึงไม่ขัดต่อวัฒน ธรรม
ประเพณี ศาสนา ศีลธรรม และ
กฎ ระเบยีบของทางราชการ 

4.56 0.60 4.00 0.60 3.82 0.57 4.10 0.65 

การเลือกทางเลือก 

ผู้บริหาร (16) ครูผู้สอน (43) กรรมการสถานศึกษา 
(11) 

รวม 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. 

7. ผูบ้ริหารรับรู้ถึงปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อทางเลือกของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.38 0.69 4.02 0.54 4.00 0.42 4.10 0.58 

8. ผู้บริหารศึกษาประโยชน์ที่
ได้รับจากทางเลือก 

4.38 0.69 3.74 0.68 3.73 0.61 3.89 0.72 

9. ผู้บริหารศึกษาความเส่ียง
ของงานนั้นๆ 

4.19 0.72 3.95 0.64 4.09 0.51 4.03 0.65 
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10. ผู้บริหารพิจารณาทางเลือก
อย่างละเอียดและรอบคอบ 
 

4.44 0.78 3.91 0.77 3.82 0.71 4.01 0.80 

11. ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ใน
การคัดทางเลือกอยา่ง
สร้างสรรค์ 

4.19 0.80 3.81 0.69 3.73 0.61 3.89 0.72 

12. ผู้บริหารน าความเส่ียงและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เปรียบเทียบกันเพื่อท าการ
ตัดสินใจ 

4.50 0.61 3.81 0.61 3.64 0.48 3.94 0.67 

รวม 4.33 0.73 3.92 0.65 3.89 0.58 4.01 0.68 

  
 จากตารางที่  6 พบว่าการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว        
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการเลือก

ทางเลือก โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =4.01,S.D.=0.68) และเมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายด้านพบว่าการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครแตกต่างกันทุกด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ  ผู้บริหารสร้างความมั่นใจในทางเลือกที่ เลือกแล้ว 

( X =4.11,S.D.=0.68) ผู้บริหารคัดเลือกทางเลือก โดยพิจารณาจากงบประมาณ บุคลากร องค์การ
หรือหน่วยงานซึ่งไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ศีลธรรม และกฎ ระเบียบของทางราชการ

( X =4.10,S.D.=0.65)ผู้บริหารรับรู้ถึ งปฏิกิริยาตอบสนองต่อทางเลือกของผู้ ใต้บังคับบัญชา 

( X =4.10,S.D.=0.58) ผู้บริหารใช้สารสนเทศช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ( X =4.09,S.D.=0.64) 

ผู้บริหารเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่ดีทีสุด ( X =4.06,S.D.=0.69) ผู้บริหารศึกษาความเสี่ยงของ

ง า น นั้ น ๆ ( X =4.03, S.D.=0.65) ผู้ บ ริ ห า ร คั ดท า ง เ ลื อ ก เ พ่ื อแ ก้ ปั ญ ห า จ า ก ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ 

( X =4.03,S.D.=0.60) ผู้บริหารพิจารณาทางเลือกอย่างละเอียดและรอบคอบ ( X =4.01,S.D.=0.80) 
ผู้บริหารน ากฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาประเมินข้อมูลเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาทุกแง่มุมด้วยความ

รอบคอบ ( X =3.94,S.D.=0.69) ผู้บริหารน าความเสี่ยงและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเปรียบเทียบ

กันเพ่ือท าการตัดสินใจ ( X =3.94,S.D.=0.67) ผู้บริหารศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากทางเลือก 

( X =3.89,S.D.=0.72) และ ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ในการคัดทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ 

( X =3.89,S.D.=0.72) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มเป็นดังนี้ 
 กลุ่มผู้บริหารมีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการเลือก
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ทางเลือก    มีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =4.33,S.D.=0.73) และเมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ผู้บริหารคัดเลือกทางเลือกโดยพิจารณาจาก
งบประมาณ บุคลากร องค์การหรือหน่วยงานซึ่งไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ศีลธรรม และกฎ 

ระเบียบของทางราชการ ( X =4.56,S.D.=0.60) ผู้บริหารน าความเสี่ยงและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เปรียบเทียบกันเพ่ือท าการตัดสินใจ ( X =4.50,S.D.=0.61) ผู้บริหารพิจารณาทางเลือกอย่างละเอียด

และรอบคอบ ( X =4.44,S.D.=0.78) ผู้ บริหารรับรู้ถึ งปฏิกิริ ยาตอบสนองต่อทางเลือกของ

ผู้ ใ ต้ บั งคับบัญชา  ( X =4.38,S.D.=0.69) ผู้ บ ริ ห ารศึ กษาประโยชน์ที่ ไ ด้ รั บจากทาง เลื อก 

( X =4.38,S.D.=0.69) ผู้บริหารเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่ดีทีสุด  ( X =4.38,S.D.=0.59) 

ผู้บริหารคัดทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาจากข้อมูลที่มีอยู่  ( X =4.31,S.D.=0.76) ผู้บริหารน ากฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประเมินข้อมูลเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาทุกแง่มุมด้วยความรอบคอบ 

( X =4.31,S.D.=0.68) ผู้บริหารใช้สารสนเทศช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ( X =4.25,S.D.=0.82) 

ผู้บริหารสร้างความมั่นใจในทางเลือกที่เลือกแล้ว ( X =4.19,S.D.=0.80) ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ใน

การคัดทางเลือกอย่างสร้างสรรค์  ( X =4.19,S.D.=0.80) และผู้บริหารศึกษาความเสี่ยงของงานนั้นๆ 

( X =4.19,S.D.=0.72) ตามล าดับ 
 กลุ่มครูผู้สอนมีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการเลือก

ทางเลือก    มีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.92,S.D.=0.65) และเมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ  ผู้บริหารสร้างความมั่นใจในทางเลือกที่

เลือกแล้ว  ( X =4.07,S.D.=0.66) ผู้บริหารใช้สารสนเทศช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  

( X =4.02,S.D.=0.62)  ผู้บริหารรับรู้ถึงปฏิกิริยาตอบสนองต่อทางเลือกของผู้ใต้บังคับบัญชา 

( X =4.02,S.D.=0.54)  ผู้บริหารคัดเลือกทางเลือกโดยพิจารณาจากงบประมาณ บุคลากร องค์การ
หรือหน่วยงานซึ่งไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ศีลธรรม และกฎ ระเบียบของทางราชการ 

ผู้บริหารใช้สารสนเทศช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน  ( X =4.00,S.D.=0.60) ผู้บริหารเลือกทางเลือกใด

ทางเลือกหนึ่ งที่ดีทีสุด( X =3.98,S.D.=0.69) ผู้บริหารศึกษาความเสี่ยงของงานนั้นๆ  

( X =3.95,S.D.=0.64) ผู้บริหารคัดทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาจากข้อมูลที่มีอยู่  ( X =3.93,S.D.=0.54) 

ผู้บริหารพิจารณาทางเลือกอย่างละเอียดและรอบคอบ ( X =3.91,S.D.=0.77) ผู้บริหารน ากฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประ เมินข้อมูลเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาทุกแง่มุมด้วยความรอบคอบ 

( X =3.86,S.D.=0.66) ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ในการคัดทางเลือกอย่าง สร้างสรรค์ 
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( X =3.81,S.D.=0.69) ผู้บริหารน าความเสี่ยงและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเปรียบเทียบกันเพ่ือท า

การตัดสินใจ  ( X =3.81,S.D.=0.61) และผู้บริหารศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากทางเลือก 

( X =3.74,S.D.=0.68) ตามล าดับ 

 กลุ่มกรรมการสถานศึกษามีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัด
นางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการ

เลือกทางเลือก    มีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.89,S.D.=0.58) และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ผู้บริหารสร้างความมั่นใจในทางเลือกที่

เลือกแล้ว ( X =4.18,S.D.=0.57) ผู้บริหารศึกษาความเสี่ยงของงานนั้นๆ ( X =4.09,S.D.=0.51) 

ผู้บริหารใช้สารสนเทศช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น( X =4.09,S.D.=0.28) ผู้บริหารรับรู้ถึงปฏิกิริยา

ตอบสนองต่อทางเลือกของผู้ใต้บังคับบัญชา ( X =4.00,S.D.=0.42) ผู้บริหารคัดทางเลือกเพ่ือ

แก้ปัญหาจากข้อมูลที่มีอยู่ ( X =4.00,S.D.=0.42) ผู้บริหารเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่ดีทีสุด 

( X =3.91,S.D.=0.66)ผู้บริหารพิจารณาทางเลือกอย่างละเอียดและรอบคอบ ( X =3.82,S.D.=0.71) 
ผู้บริหารคัดเลือกทางเลือก โดยพิจารณาจากงบประมาณ บุคลากร องค์การหรือหน่วยงานซึ่งไม่ขัดต่อ

วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ศีลธรรม และกฎ ระเบียบของทางราชการ( X =3.82,S.D.=0.57) 
ผู้บริหารน ากฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประ เมินข้อมูลเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาทุกแง่มุมด้วย

ความรอบคอบ  ( X =3.73,S.D.=0.61) ผู้บริหารศึกษาประโยชน์ที่ ได้รับจากทางเลือก 

( X =3.73,S.D.=0.61) ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ในการคัดทางเลือกอย่างสร้างสรรค์  

( X =3.73,S.D.=0.61) และผู้บริหารน าความเสี่ยง  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเปรียบเทียบกัน

เพ่ือท าการตัดสินใจ ( X =3.64,S.D.=0.48) ตามล าดับ 
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ตารางที ่7  แสดงมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการตัดสินใจของผู้บริหาร 
               สถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการปฏิบัติตามทางเลือก จ าแนกตามการแสดงความ 
               คิดเห็น 

(N=70) 

การปฏิบัติตามทางเลือก 
ผู้บริหาร (16) ครูผู้สอน (43) กรรมการสถานศึกษา 

(11) 
รวม 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. 

1. ผู้บริหารปฏิบัติตาม
ทางเลือกที่ตัดสินใจเลือกแล้ว 

4.50 0.61 3.95 0.52 3.82 0.38 4.06 0.58 

 2. ผู้บริหารจัดให้มีสายงาน
ปรึกษาหารือการบริหารงาน
ในโรงเรียน 

4.25 0.66 3.98 0.34 4.00 0.00 4.04 0.42 

 3. ผู้บริหารมีการจัดท า
แผนการปฏบิัติงานที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
โรงเรียน 

4.56 0.49 3.95 0.52 3.82 0.38 4.07 0.56 

 4. ผู้บริหารจัดให้มีการ
วางแผนปฏบิัติงานและวธิี
ด าเนินงาน 

4.69 0.46 4.14 0.50 3.91 0.28 4.23 0.53 

5. ผู้บริหารจัดให้มีการก าหนด
ขอบ ขา่ยงานต่างๆ ที่ต้อง
ปฏิบัติในโรงเรียน 

4.69 0.46 3.88 0.72 3.55 0.49 4.01 0.74 

6. ผู้บริหารแบ่งแยกหน่วยงาน
ย่อยในโรงเรียนอย่าง
เหมาะสม 

4.25 0.55 3.95 0.56 3.82 0.38 4.00 0.56 

7. ผู้บริหารมอบ หมายงาน
และความรับผิดชอบใหแ้ก่คร ู

4.63 0.59 3.91 0.60 3.73 0.44 4.04 0.66 

8. ผู้บริหารจัดให้มีการท างาน
โดยไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน
ในแต่ละแผนงาน 

4.44 0.70 3.84 0.67 3.73 0.61 3.96 0.72 
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9. ผู้บริหารด าเนินงานต่างๆ 
ในโรงเรียนโดยให้มีความ
คล่องตัวไม่ล่าช้า 

4.38 0.69 4.07 0.58 4.00 0.42 4.13 0.60 

10. ผู้บริหารแจ้งข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหวในวง
การศึกษาให้คณะครูและ
นักเรียนทราบ 

4.25 0.66 3.91 0.64 3.73 0.61 3.96 0.66 

11. ค าสั่งและรายงานของ
ผู้บริหารกะทัดรัดและเข้าใจ
ง่าย 

4.38 0.69 3.75 0.63 3.55 

 

 

0.49 3.89 0.68 

12. ผู้บริหารประชุมครูเพื่อท า
ความเข้าใจเกีย่วกบังานใน
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 

4.31 0.58 3.86 0.50 3.73 0.44 3.94 0.55 

การปฏิบัติตามทางเลือก 

ผู้บริหาร (16) ครูผู้สอน (43) กรรมการสถานศึกษา 
(11) 

รวม 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. 

13. ผู้บริหารช่วย เหลือและ
อ านวยความสะดวกตา่งๆ ใน
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน 

4.13 0.69 3.98 0.54 3.82 0.38 3.99 0.57 

14. ผู้บริหารจัดให้มีการ
เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน
ให้ชุมชนทราบ 

4.00 0.79 3.91 0.56 3.73 0.44 3.90 0.61 

รวม 4.38 0.65 3.93 0.58 3.77 0.45 4.01 0.62 

  

จากตารางที่ 7 พบว่าการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวร
ราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการปฏิบัติตาม

ทางเลือก   โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =4.01,S.D.=0.62)  และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวร
ราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครแตกต่างกันทุกด้าน โดย
เรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ผู้บริหารจัดให้มีการวางแผนปฏิบัติงานและวิธี

ด าเนินงาน ( X =4.23,S.D.=0.53)  ผู้บริหารด าเนินงานต่างๆ ในโรงเรียนโดยให้มีความคล่องตัวไม่

ล่าช้า ( X =4.13,S.D.=0.60) ผู้บริหารมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ

โรงเรียน ( X =4.07,S.D.=0.56) ผู้บริหารปฏิบัติตามทางเลือกที่ตัดสินใจเลือกแล้ว 

( X =4.06,S.D.=0.58) ผู้บริหารจัดให้มีสายงานปรึกษาหารือการบริหารงานในโรงเรียน
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( X =4.04,S.D.=0.42)  ผู้บริหารมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แก่ครู ( X =4.04,S.D.=0.66)

ผู้บริหารจัดให้มีการก าหนดขอบ ข่ายงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ( X =4.01,S.D.=0.74)

ผู้บริหารแบ่งแยกหน่วยงานย่อยในโรงเรียนอย่างเหมาะสม  ( X =4.00,S.D.=0.56) ผู้บริหารช่วยเหลือ

และอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน ( X =3.99,S.D.=0.57) ผู้บริหารจัดให้มี

การท างานโดยไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกันในแต่ละแผนงาน  ( X =3.96,S.D.=0.72)  ผู้บริหารแจ้ง

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาให้คณะครูและนักเรียนทราบ  ( X =3.96,S.D.=0.66) 

ผู้บริหารประชุมครูเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ( X =3.94,S.D.=0.55) 

ผู้บริหารจัดให้มีการเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ ( X =3.90,S.D.=0.61) และค าสั่ง

และรายงานของผู้บริหารกะทัดรัดและเข้าใจง่าย ( X =3.89,S.D.=0.68) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตาม
ความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มเป็นดังนี้ 
 กลุ่มผู้บริหารมีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการปฏิบัติตาม

ทางเลือก    มีการปฏิบัติอยู่ตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =4.38,S.D.=0.65) และเมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ผู้บริหารจัดให้มีการก าหนดขอบ ข่ายงาน

ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน ( X =4.69,S.D.=0.46) ผู้บริหารจัดให้มีการวางแผนปฏิบัติงานและวิธี

ด าเนินงาน ( X =4.69,S.D.=0.46) ผู้บริหารมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แก่ครู

( X =4.63,S.D.=0.59) ผู้บริหารมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ

โรงเรียน( X =4.56,S.D.=0.49) ผู้บริหารปฏิบัติตามทางเลื อกที่ ตัดสินใจเลือกแล้ ว 

( X =4.50,S.D.=0.61)  ผู้บริหารจัดให้มีการท างานโดยไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกันในแต่ละแผนงาน

( X =4.44,S.D.=0.70)  ผู้บริหารด าเนินงานต่างๆ ในโรงเรียนโดยให้มีความคล่องตัวไม่ล่าช้า 

( X =4.38,S.D.=0.69) ค าสั่งและรายงานของผู้บริหารกะทัดรัดและเข้าใจง่าย ( X =4.38,S.D.=0.69) 

ผู้บริหารประชุมครูเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ( X =4.31,S.D.=0.58) 

ผู้บริหารจัดให้มีสายงานปรึกษาหารือการบริหารงานในโรงเรียน ( X =4.25,S.D.=0.66) ผู้บริหารแจ้ง

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาให้คณะครูและนักเรียนทราบ ( X =4.25,S.D.=0.66) 

ผู้บริหารแบ่งแยกหน่วยงานย่อยในโรงเรียนอย่างเหมาะสม ( X =4.13,S.D.=0.69) ผู้บริหารช่วยเหลือ

และอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน ( X =4.00,S.D.=0.79) และผู้บริหาร
จัดให้มีการเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ ตามล าดับ 
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 กลุ่มครูผู้สอนมีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการปฏิบัติตาม

ทางเลือก    มีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.93,S.D.=0.58) และเมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ  ผู้บริหารจัดให้มีการวางแผนปฏิบัติงานและ           

วิธีด าเนินงาน ( X =4.14,S.D.=0.50) ผู้บริหารด าเนินงานต่างๆ ในโรงเรียนโดยให้มีความคล่องตัวไม่

ล่าช้า ( X =4.07,S.D.=0.58) ผู้บริหารช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงานของ

ผู้ร่วมงาน ( X =3.98,S.D.=0.54)  ผู้บริหารจัดให้มีสายงานปรึกษาหารือการบริหารงานในโรงเรียน  

( X =3.98, S.D.=0.34) ผู้ บ ริ ห า ร แ บ่ ง แ ย ก ห น่ ว ย ง า น ย่ อ ย ใ น โ ร ง เ รี ย น อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม

( X =3.95,S.D.=0.56) ผู้บริหารปฏิบัติตามทางเลือกที่ตัดสินใจเลือกแล้ว( X =3.95,S.D.=0.52) 
ผู้ บ ริ ห า รมี ก า ร จั ด ท า แ ผน ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น ที่ ส อ ดค ล้ อ ง กั บ จุ ด มุ่ ง หม าย ข อ ง โ ร ง เ รี ย น  

( X =3.95,S.D.=0.52) ผู้บริหารแจ้งข่าวสารและความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาให้คณะครูและ

นักเรียนทราบ ( X =3.91,S.D.=0.64) ผู้บริหารมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แก่ครู                 

( X =3.91,S.D.=0.60) ผู้บริหารจัดให้มีการก าหนดขอบข่ายงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 

( X =3.88,S.D.=0.72) ผู้บริหารประชุมครูเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ  

( X =3.86,S.D.=0.50) ผู้ บริหารจัด ให้มีการเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรี ยนให้ชุมชนทราบ

( X =3.84, S.D.=0.67) แ ล ะ ค า สั่ ง แ ล ะ ร า ย ง า น ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ก ะ ทั ด รั ด แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ง่ า ย

( X =3.75,S.D.=0.63)  ตามล าดับ 

 กลุ่มกรรมการสถานศึกษามีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัด
นางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการ

ปฏิบัติตามทางเลือก    มีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.77,S.D.=0.45)  และเมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ  ผู้บริหารด าเนินงานต่างๆ ใน

โรงเรียนโดยให้มีความคล่องตัวไม่ล่าช้า  ( X =4.00,S.D.=0.42)  ผู้บริหารจัดให้มีสายงานปรึกษาหารือ

การบริหารงานในโรงเรียน ( X =4.00,S.D.=0.00)  ผู้บริหารจัดให้มีการวางแผนปฏิบัติงานและวิธี

ด าเนินงาน ( X =3.91,S.D.=0.28)  ผู้บริหารแบ่งแยกหน่วยงานย่อยในโรงเรียนอย่างเหมาะสม           

( X =3.82,S.D.=0.38) ผู้บริหารปฏิบัติตามทางเลือกที่ตัดสินใจเลือกแล้ว( X =3.82,S.D.=0.38) 

ผู้บริหารมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของโรงเรียน( X =3.82,S.D.=0.38)
ผู้ บ ริ ห า ร ช่ ว ย เหลื อและอ านวยคว ามสะดวกต่ า งๆ  ในการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว ม ง าน

( X =3.82,S.D.=0.38) ผู้บริหารจัดให้มีการท างานโดยไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกันในแต่ละแผนงาน
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( X =3.73,S.D.=0.61) ผู้บริหารแจ้งข่าวสารและความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาให้คณะครูและ

นักเรียนทราบ ( X =3.73,S.D.=0.61) ผู้บริหารประชุมครูเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่

ต้องรับผิดชอบ ( X =3.73,S.D.=0.44) ผู้บริหารจัดให้มีการเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชน

ท ร า บ ( X =3.73, S.D.=0.44) ผู้ บ ริ ห า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใ ห้ แ ก่ ค รู

( X =3.73,S.D.=0.44) ผู้บริหารจัดให้มีการก าหนดขอบข่ายงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน  

( X =3.55, S.D.=0.49) แ ล ะ ค า สั่ ง แ ล ะ ร า ย ง า น ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ก ะ ทั ด รั ด แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ง่ า ย 

( X =3.55,S.D.=0.49) ตามล าดับ  
 
 

ตารางที ่8  แสดงมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการตัดสินใจของผู้บริหาร 
               สถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
               ประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จ าแนก   
               ตามการแสดงความคิดเห็น 
 

(N=70) 
การประเมินผลและการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

ผู้บริหาร (16) ครูผู้สอน (43)  กรรมการสถานศึกษา 
(11) 

รวม 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. 

1. ผู้บริหารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูเป็นระยะๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

4.25 0.82 4.00 0.52 3.91 0.28 4.04 0.59 

 2. ผู้บรหิารใช้ข้อมูลต่างๆ 
ประกอบในการประเมินผล
งานได้อย่างเหมาะสม 

4.25 0.75 3.93 0.56 3.73 0.44 3.96 0.61 

 3. ผู้บริหารจัดให้มีการ
ประเมินผลงานต่างๆ ในรูป
คณะกรรมการ 

4.13 0.85 3.95 0.42 3.82 0.38 3.97 0.55 

 4. ผู้บริหารสนับ สนุนให้ครู
ได้ราย งานความก้าวหน้าของ
ตนและประ เมินผลงานตนเอง 

3.81 0.72 3.91 0.52 3.82 0.38 3.87 0.55 

การประเมินผลและการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

ผู้บริหาร (16) ครูผู้สอน (43)  กรรมการสถานศึกษา 
(11) 

รวม 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. 

5. ผู้บริหารใช้ผลจากการ
ประเมินเป็นพื้นฐานในการ

4.31 0.76 3.93 0.58 3.82 0.57 4.00 0.65 
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ปรับปรุงงานภายในโรงเรียน 
6. ผู้บริหารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามทางเลือกเป็น
ระยะ 

4.50 0.61 3.81 0.69 3.45 0.49 3.91 0.73 

7. ผู้บริหารน าผลการประเมิน
มาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงทางเลือก 

4.50 0.5 4.12 0.49 3.82 0.38 4.16 0.52 

8. ผู้บริหารหาทางเลือกใหม่
ทดแทนทางเลือกเดิมที่ไม่
บรรลุผล 

4.25 0.66 3.93 0.58 3.91 0.51 4.00 0.66 

9. ผู้บริหารน าผลการประเมิน
มาพิจารณาประ สิทธภิาพของ
ทางเลือก 

4.19 0.72 3.77 0.67 3.73 0.61 3.86 0.70 

10. ผู้บริหารจัดให้มีการ
ประเมินผลงานต่างๆ โดยใช้
การอิงกลุ่ม 

4.38 0.48 3.93 0.33 4.00 0.00 4.04 0.39 

รวม 4.25 0.72 3.92 0.55 3.80 0.46 3.98 0.60 

 
 จากตารางที่ 8  พบว่าการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว      
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการประเมินผล
และการปรั บปรุ งแก้ ไขข้อบกพร่ อง  โดยภาพรวมมี การปฏิบั ติ ตามค่ ามัชฌิม เลขคณิต  

( X =3.98,S.D.=0.60)   และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว     (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครแตกต่างกันทุกด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ 

ผู้บริหารน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงทางเลือก ( X =4.16,S.D.=0.52) ผู้บริหาร

ใช้ผลจากการประเมินเป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุงงานภายในโรงเรียน  ( X =4.04,S.D.=0.65)  

ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ   ( X =4.04,S.D.=0.59) 

ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลงานต่างๆ โดยใช้การอิงกลุ่ม ( X =4.04,S.D.=0.39) ผู้บริหารหาทาง

เลือกใหม่ทดแทนทางเลือกเดิมที่ไม่บรรลุผล ( X =4.00,S.D.=0.66) ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผล

งานต่างๆ ในรูปคณะกรรมการ ( X =3.97,S.D.=0.55) ผู้บริหารใช้ข้อมูลต่างๆ ประกอบในการ

ประเมินผลงานได้อย่างเหมาะสม ( X =3.96,S.D.=0.61) ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ทางเลือกเป็นระยะ ( X =3.91,S.D.=0.73) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้รายงานความก้าวหน้าของตน 
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และประเมินผลงานของตนเอง  ( X =3.87,S.D.=0.55) และผู้บริหารน าผลการประเมินมาพิจารณา

ประสิทธิภาพของทางเลือก ( X =3.86,S.D.=0.70) ตามล าดับ 
 กลุ่มผู้บริหารมีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการประเมินผล

และการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง    มีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =4.25,S.D.=0.72) 
และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ผู้บริหาร

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามทางเลือกเป็นระยะ ( X =4.50,S.D.=0.61) ผู้บริหารน าผลการประเมิน

มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงทางเลือก ( X =4.50,S.D.=0.50) ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลงาน

ต่างๆ โดยใช้การอิงกลุ่ม ( X =4.38,S.D.=0.48)  ผู้บริหารใช้ผลจากการประเมินเป็นพ้ืนฐานในการ

ปรับปรุงงานภายในโรงเรียน ( X =4.31,S.D.=0.71)  ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเป็น

ระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ ( X =4.25,S.D.=0.82) ผู้บริหารใช้ข้อมูลต่างๆ ประกอบในการประเมินผลงาน

ได้อย่างเหมาะสม ( X =4.25,S.D.=0.75) ผู้บริหารหาทางเลือกใหม่ทดแทนทางเลือกเดิมที่ไม่บรรลุผล         

( X =4.25,S.D.=0.66) ผู้บริหารน าผลการประเมินมาพิจารณาประสิทธิภาพของทางเลือก

( X =4.19,S.D.=0.72) ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลงานต่างๆ ในรูปคณะกรรมการ

( X =4.13,S.D.=0.85) และผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้รายงานความก้าวหน้าของตน และประเมิน 

ผลงานของตนเอง ( X =3.81,S.D.=0.72) ตามล าดับ 
 กลุ่มครูผู้สอนมีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการประเมินผล

และการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง    มีการปฏิบัติตามค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X =3.92,S.D.=0.55) 
และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ผู้บริหารน าผล

การประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงทางเลือก ( X =4.12,S.D.=0.49) ผู้บริหารประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของครูเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ( X =4.00,S.D.=0.52) ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผล

งานต่างๆ ในรูปคณะกรรมการ ( X =3.95,S.D.=0.42) ผู้บริหารใช้ผลจากการประเมินเป็นพ้ืนฐานใน

การปรับปรุงงานภายในโรงเรียน ( X =3.93,S.D.=0.58) ผู้บริหารหาทางเลือกใหม่ทดแทนทางเลือก

เดิมที่ไม่บรรลุผล ( X =3.93,S.D.=0.58) ผู้บริหารใช้ข้อมูลต่างๆ ประกอบในการประเมินผลงานได้

อย่างเหมาะสม ( X =3.93,S.D.=0.56) ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลงานต่างๆ โดยใช้การอิงกลุ่ม 

( X =3.93,S.D.=0.33) ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติ ง านตามทางเลือกเป็นระยะ

( X =3.81,S.D.=0.69) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้รายงานความก้าวหน้าของตน และประเมินผลงาน
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ของตนเอง ( X =3.91,S.D.=0.52)  และผู้บริหารน าผลการประเมินมาพิจารณาประสิทธิภาพของ

ทางเลือก  ( X =3.77,S.D.=0.67)  ตามล าดับ    

 กลุ่มกรรมการสถานศึกษามีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการ
ประ เมิ นผลและการปรั บปรุ ง แก้ ไขข้ อบกพร่ อ ง  มี ก า รปฏิ บั ติ ต ามค่ ามั ชฌิ ม เ ลขคณิ ต  

( X =3.80,S.D.=0.46)  และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย

ดังนี้คือ ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลงานต่างๆ โดยใช้การอิงกลุ่ม  ( X =4.00,S.D.=0.00) ผู้บริหาร

หาทางเลือกใหม่ทดแทนทางเลือกเดิมที่ไม่บรรลุผล ( X =3.91,S.D.=0.51) ผู้บริหารประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของครูเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ ( X =3.91,S.D.=0.28) ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผล

งานต่างๆ ในรูปคณะกรรมการ  ( X =3.82,S.D.=0.38) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้รายงาน

ความก้าวหน้าของตน และประเมินผลงานของตนเอง ( X =3.82,S.D.=0.38) ผู้บริหารใช้ผลจากการ

ประเมินเป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุงงานภายในโรงเรียน  ( X =3.82,S.D.=0.57) ผู้บริหารน าผลการ

ประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงทางเลือก  ( X =3.82,S.D.=0.38) ผู้บริหารน าผลการประเมิน

มาพิจารณาประ สิทธิภาพของทางเลือก ( X =3.73,S.D.=0.61) ผู้บริหารใช้ข้อมูลต่างๆ ประกอบใน

การประเมินผลงานได้อย่างเหมาะสม  ( X =3.73,S.D.=0.44) และผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามทางเลือกเป็นระยะ ( X =3.45,S.D.=0.49) ตามล าดับ 

 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว     
            (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่ากลุ่ม 
            บุคลากรผู้ให้ข้อมูลของโรงเรียน มีความคิดเห็นดังนี้ 

            จากตารางที่ 3 พบว่าการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนางสาว     
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) ของบุคลากรผู้ให้ข้อมูลของโรงเรียน มีความแตกต่างกันทุกด้าน ทั้งในภาพรวม
และจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
             การเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว  (ถาวรราษฎร์
บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวมพบว่ากลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดกว่าทุกกลุ่มบุคลากรผู้ให้ข้อมูลของโรงเรียน และเมื่อเปรียบเทียบราย
ด้านนั้น พบว่า กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษายังคงมีความคิดเห็นสูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มครูผู้สอน และ
กลุ่มกรรมการสถานศึกษามีระดับค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive  research)  โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือทราบ 1) เพ่ือทราบการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนวัดนางสาว  (ถาวรราษฎร์บ ารุง )          
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และ 2) เพ่ือทราบความแตกต่างของการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  เมื่อจ าแนกตามคุณลักษณะของบุคลากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
ข้าราชการครูโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) และกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วยฝ่าย
บริหารสถานศึกษา 16  คน ครูผู้สอน  43  คน และกรรมการสถานศึกษา 11 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 70 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนวัดนางสาว        
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามแนวความคิด
ของ  (Roger A. Kaufman) ได้จ าแนกการตัดสินใจไว้ 5 ด้านคือ 1) การนิยามปัญหา 2) การศึกษา
หาทางเลือก 3) การเลือกทางเลือก 4) การปฏิบัติตามทางเลือก และ 5) การประเมินผลและการ
ปรับปรุงข้อบกพร่อง  แนวทางการพัฒนาการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์
บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยได้รับข้อมูลกลับคืน 70 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ     

ร้อยละ (%) มัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) 
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สรุปผลการวิจัย  
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล  ผลของการวิจัยสรุปประเด็นได้ดังนี้   
 1. การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครพบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
      1.1  การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  การเลือกทางเลือก การปฏิบัติตาม
ทางเลือก การประเมินผลและการปรับปรุงข้อบกพร่อง การนิยามปัญหา และการศึกษาหาทางเลือก 
ตามล าดับเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 
        กลุ่มผู้บริหารมีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัด
นางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยพบว่าการปฏิบัติตาม
ทางเลือก  มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ การเลือกทางเลือก การประเมินผลและการ
ปรับปรุงข้อบกพร่อง การนิยามปัญหา และการศึกษาหาทางเลือกมีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด 
        กลุ่มครูผู้สอนมีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัด
นางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยพบว่าการปฏิบัติตาม
ทางเลือก  มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ การเลือกทางเลือก การประเมินผลและการ
ปรับปรุงข้อบกพร่อง การนิยามปัญหา และการศึกษาหาทางเลือกมีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด 
           กลุ่มกรรมการสถานศึกษามีความเห็นว่า การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยพบว่าการ
เลือกทางเลือก  มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ  การนิยามปัญหา  การประเมินผลและการ
ปรับปรุงข้อบกพร่อง การปฏิบัติตามทางเลือก และการศึกษาหาทางเลือกมีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด 

 2.  ผลการเปรียบเทียบความเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร  พบว่ากลุ่มบุคลากรผู้ให้ข้อมูลของโรงเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกันทั้งภาพรวมและราย
ด้าน จากการเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิต พบว่ากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นสูงกว่าทุกด้าน 
รองลงมาคือกลุ่มครูผู้สอน และกลุ่มกรรมการสถานศึกษาตามล าดับ                  
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การอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่ควรน ามาพิจารณา เพ่ือให้
ทราบสภาพแท้จริงที่เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบว่าการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว       
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อยดังนี้ การเลือกทางเลือกมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การปฏิบัติตามทางเลือก              
การประเมินผลและการปรับปรุง  การนิยามปัญหา และการศึกษาหาทางเลือก ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด โครงสร้าง และกระบวนการจัด
การศึกษา โดยการตัดสินใจอาจจะใช้ขั้นตอนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการตัดสินใจในการกระท าสิ่ง
ต่างๆ ซึ่งในแต่ละวันอาจจะมีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ แทบจะทุกเรื่อง การตัดสินใจจึงเป็น
ภาระหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งต่ออนาคตขององค์กร ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ข้อมูลและความรอบรู้ของเราที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะตัดสินใจทั้งหมด มีส่วนส าคัญที่ท าให้การ
ตัดสินใจน าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้การเลือกทางเลือกมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด 
หมายถึง แนวปฏิบัติทั้งหลายที่ผู้บริหารอาจน ามาแก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะที่ก าหนดทางเลือกมาแล้ว     
จึงหมายถึงการเสนอวิธีหรือแนวทางปฏิบัติส าหรับปัญหาที่แท้จริงได้ เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารจะต้องท า
การตัดสินใจอย่างแท้จริง อาจจะโดยการหาข้อมูลเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ 
เพ่ิมเติมตัวเลือกและเลือกทางเลือกที่จะเป็นไปได้มากที่สุด และอีกหนึ่งด้านก็คือการปฏิบัติตาม
ทางเลือก หมายถึง การปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจหรือเลือกทางเลือกนั้น เพราะการที่จะทราบได้
ว่าการตัดสินใจนั้นๆ ถูกต้องเหมาะสมเพียงใด  จะต้องขึ้นอยู่กับผลของการตัดสินใจนั้นๆ  กล่าวคือ 
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ได้แยกแยะออกมาได้ตามขั้นตอน ดังนั้นเมื่อได้ตัดสินใจไปแล้วไม่ว่าผลจะ
เป็นอย่างไรทุกคนก็ควรเคารพการตัดสินใจนั้นๆ ซึ่งการที่ผู้บริหารจะตัดสินใจอะไรบางอย่างอาจจะมี
การศึกษาตามขั้นตอนของการตัดสินใจมาก่อนในระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือผลที่ออกมาให้งานในองค์กร
บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเลือกใช้วิธีการตัดสินใจที่มีเหตุผลและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 2. จากผลการวิจัย พบว่าความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจตาม
ต าแหน่งของบุคลากร ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความแตกต่างกัน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ทั้ง 5 ด้าน สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่มตามต าแหน่งของบุคลากร อาจจะมีความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ
ไม่ตรงกัน เพราะว่าผู้บริหารอาจจะมองการตัดสินใจโดยอาศัยขั้นตอนของการตัดสินใจสอดคล้องกับ
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ทฤษฎีของแทนเนนบอม (Tannenbaum) มีความเห็นว่าการตัดสินใจที่มีเหตุผลตามวิธีวิทยาศาสตร์
เป็นการตัดสินใจที่มีระบบ มีขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นระบบ แต่ในทางกลับกันกลุ่มครูผู้สอนและกรรมการ
สถานศึกษาอาจจะมองแค่ภาพรวมที่เป็นผลหลังจากที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว จึงท าให้ผลของการวิจัยมี
ความแตกต่างกัน 
 เมื่อแยกพิจารณารายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน
การเลือกทางเลือก และการปฏิบัติตามทางเลือก ซึ่งกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นสูงกว่า
กลุ่มครูผู้สอนและกลุ่มกรรมการสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกวรรณ  วิเชียรเขต 
ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า 
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ ได้ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า การตัดสินใจของ
ผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
การปฏิบัติตามทางเลือกก็เช่นกันความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่ม ยังมีความแตกต่าง
กันโดยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษายังมีความคิดเห็นในระดับทมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มครูผู้สอน และ
กรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุดตามล าดับ  
 ส่วนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ด้านการศึกษาหาทางเลือกอยู่ในอับดับสุดท้าย 
มีความสอดคล้องกับทฤษฎีในระดับต่ าที่สุด แม้ว่าการตัดสินใจด้านนี้จะมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่
สุดแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับมาก ซึ่งความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาสูงกว่ากลุ่มอ่ืน แสดงให้
เห็นว่าผู้บริหารยังคงมีระบบการตัดสินใจที่เป็นขั้นตอน มีการวางแผน และพยายามหาวิธีที่จะท าให้
งานในองค์กรมีคุณภาพมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มผู้บริหารมีประสบการณ์ในการ
ท างานมากกว่ากลุ่มอ่ืนโดยเฉพาะในด้านของการบริหารการศึกษา ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ กระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไซมอน (Simon) ที่ว่าแรง
ขับในตัวผู้บริหารประกอบด้วยทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยมของผู้บริหาร สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรง
ผลักให้ผู้บริหารใช้วิธีการตัดสินใจแบบใดแบบหนึ่งออกมา เพ่ือใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจในแต่ 
ละครั้งโดยอาศัยความถูกต้อง การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บริหารได้อาศัยกระบวนการตัดสินใจทั้ง 5 ด้าน โดยเฉพาะแนวคิดของคอฟ
แมน (Kaufman) สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจเชิงระบบ จึงเป็นไปได้ว่าการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร  ด้านการเลือกทางเลือก มีความแตกต่างกันมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของชลิต 
ระหว่างบ้าน ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
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ต่างกัน พบว่าพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงและ
ต่ า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานของผู้วิจัยที่ตั้งไว้    
 
 
  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหาร ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
เป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการประเมินทางเลือกให้มากขึ้น เนื่องจากขั้นตอนนี้เป็น
ส่วนที่ส าคัญท าให้ผู้บริหารทราบว่าทางเลือกที่เลือกเหมาะสมหรือไม่ เพราะต้องก าหนดทางเลือก 
ศึกษาปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา เพ่ือที่จะได้สรุปในการจะเลือกใช้ในขั้นต่อไป และ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานครั้งต่อไป 
 2. ผู้บริหารควรมีการศึกษาปัญหา โดยค้นหาสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นว่าเกิดจากอะไร
และท าความเข้าใจกับปัญหา เพ่ือการก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาแต่ละครั้งให้
น้อยลง โดยอาศัยกระบวนการการตัดสินใจทุกครั้ง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อระดับการ
ตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาหรือไม่ 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
โดยแยกระดับวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท างาน  
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ภาคผนวก  ก 

 หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
 

 ผู้วิจัยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา จ านวน 3 ท่านดังนี้ 
 
 1. ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา  
 ผู้อ านวยโรงเรียนเอกชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  
 
 2. ดร.ปพนสรรค์  โพธิพิทักษ์   

อาจารย์สาขาวิชาพ้ืนฐานการศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 

 3.  ดร.วิไล  กวางคีรี    
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวัดกาญจนบุรี  
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ภาคผนวก  ข 

 หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย  
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ภาคผนวก  ค 

 หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
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ภาคผนวก  ง   

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

    เรื่อง “การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนางสาว  
                   (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร”  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร”  
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ได้แก่ 
  2.1  ฝ่ายบริหารสถานศึกษา 
  2.2  ครผูู้สอน 
  2.3  กรรมการสถานศึกษา 
 3. แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 2 ตอน จ านวน 64 ข้อ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 5 ข้อ 
  ตอนที่ 2 การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 59 ข้อ 
 4. ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็น
ความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด  
จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง 

เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว ผู้วิจัยโปรดส่งแบบสอบถามนี้คืนที่ห้องส านักงาน
โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)   
          ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  จึงขอขอบพระคุณมา     
ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

 
(นายพงษ์นรินทร์  เจริญรัมย์) 

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
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ส าหรับ 

ผู้วิจัย 

(     ) 1 

(     ) 2 

(     ) 3 

(     ) 4 

(     ) 5 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 
เรื่อง  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)  
        สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” 
 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง         หน้าข้อความที่เป็นจริงและเติมข้อมูลลงใน 

  ช่องว่าง 
 

1.  เพศ 
               1.  ชาย                         2.  หญิง                      

2.  อายุ (เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี) 
       ไม่เกิน 30 ปี 

                 31 - 40 ปี 
                 41 ปีขึ้นไป 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
                 ต่่ากว่าปริญญาตรี 
                 ปริญญาตร ี
                 สูงกว่าปริญญาตรี 

4.  ประสบการณ์ในการท างาน (เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี) 
       ไม่เกิน 10 ปี 
                11 - 30 ปี 
                31  ปีขึ้นไป 

5.  ต่าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน   
                  ฝ่ายบริหารสถานศึกษา 
              ครูผู้สอน 
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                กรรมการสถานศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง  
   เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ โดยมีระดับคะแนนและความหมายดังต่อไปนี้ 

    ระดับ 5 หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติมากที่สุด  
    ระดับ 4 หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติมาก   
    ระดับ 3 หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติปานกลาง  
    ระดับ 2 หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติน้อย  
    ระดับ 1 หมายถึง  การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติน้อยท่ีสุด  

  

ข้อ การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศกึษา 

ระดับการปฏิบัต ิ  
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

การนิยามปัญหา  
1 เมื่อพบว่าเกิดปัญหาขึ้นภายในโรงเรียน ผู้บริหารมี

การจ่าแนกสาระส่าคัญของปัญหา 
      

2 เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารให้
ความหมายหรือนิยามปัญหา 

     
 

3 เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารมีการ
ค้นหาท่ีมาของปัญหานั้น 

      

4 เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารค้นหา
สาเหตุที่ท่าให้เกิดปัญหานั้น 

      

5 เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารพยายาม
ท่าความเข้าใจต่อปัญหา 

      

6 ผู้บริหารใช้วิจารณญาณระบุสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหานั้น 
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7 ผู้บริหารสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงขององค์กรเป็น
ระยะ 

      

8 ผู้บริหารรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบ
ของปัญหาเพื่อน่าไปสู่การก่าหนดปัญหา 

      

9 ผู้บริหารวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้น       
10 ผู้บริหารเข้าใจลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น

อย่างดี 
      

ข้อ การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศกึษา 

ระดับการปฏิบัต ิ  
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

การศึกษาหาทางเลือก  
11 เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานผู้บริหารศึกษามี

แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
      

12 ผู้บริหารก่าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน
และเป็นที่เข้าใจของผู้ร่วมงาน 

      

13 ผู้บริหารร่วมกับผู้ร่วมงานระดมแนวคิดเพื่อหาวิธี
แก้ปัญหาที่หลากหลาย 

      

14 ผู้บริหารก่าหนดวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูล
ต่างๆ และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปประกอบ 

      

15 ผู้บริหารค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาบน
พื้นฐานของความเป็นไปได้ 

      

16 ผู้บริหารพิจารณาหาทางเลือกอย่างละเอียด
รอบคอบสมเหตุสมผล 

      

17 ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ในการศึกษาทางเลือก
อย่างสร้างสรรค์ 

      

18 ผู้บริหารระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหา
ทางเลือก 

      

19 ผู้บริหารสามารถหาทางเลือกที่หลากหลายเพื่อใช้
ในการแก้ปัญหา 
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20 ผู้บริหารวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการน่า
ทางเลือกไปใช้ 

      

21 ผู้บริหารวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องแต่ละตวัเลอืก
ไปใช้ 

      

22 ผู้บริหารยึดวัตถุประสงค์และนโยบายเป็นหลักใน
การแก้ปัญหา 

      

23 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของ
ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย 
 

      

ข้อ การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศกึษา 

ระดับการปฏิบัต ิ  
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

การคัดทางเลือก  
24 ผู้บริหารคัดทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาจากข้อมูลที่มี

อยู ่
     

 

25 ผู้บริหารใช้สารสนเทศช่วยในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น 

     
 

26 ผู้บริหารน่ากฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประเมิน
ข้อมูลเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาทุกแง่มุมด้วย
ความรอบคอบ 

     
 

27 ผู้บริหารเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่ดีทีสุด       
28 ผู้บริหารสร้างความมั่นใจในทางเลือกที่เลือกแล้ว       
29 ผู้บริหารคัดเลือกทางเลือก โดยพิจารณาจากงบประมาณ 

บุคลากร องค์การหรือหน่วยงานซ่ึงไม่ขัดต่อวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา ศีลธรรม และกฎระเบียบของทางราชการ 

     
 

30 ผู้บริหารรับรู้ถึงปฏิกิริยาตอบสนองต่อทางเลือกของ       
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ผู้ใต้บังคับบัญชา 

31 ผู้บริหารศึกษาประโยชน์ท่ีได้รับจากทางเลือก       
32 ผู้บริหารศึกษาความเสี่ยงของงานนั้นๆ       
33 ผู้บริหารพิจารณาทางเลือกอย่างละเอียดและ

รอบคอบ 
     

 

34 ผู้บริหารใช้ประสบการณ์ในการคัดทางเลือกอย่าง
สร้างสรรค์ 

     
 

35 ผู้บริหารน่าความเสี่ยงและประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับเปรียบเทียบกันเพื่อท่าการตัดสินใจ 

     
 

การปฏิบัติตามทางเลือก  
36 ผู้บริหารปฏิบัติตามทางเลือกที่ตัดสินใจเลือกแล้ว       
37 ผู้ บริ ห ารจั ด ให้ มี ส ายงานปรึ กษาหารื อการ

บริหารงานในโรงเรียน 
     

 

38 ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารจั ดท่ าแผนการปฏิ บั ติ ง านที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของโรงเรียน 

     
 

39 ผู้บริหารจัดให้มีการวางแผนปฏิบัติงานและวิธี
ด่าเนินงาน 
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 การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศกึษา 

ระดับการปฏิบัต ิ  
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

การปฏิบัติตามทางเลือก (ต่อ)  
40 ผู้บริหารจัดให้มีการก่าหนดขอบข่ายงานต่างๆ ที่

ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
     

 

41 ผู้บริหารแบ่งแยกหน่วยงานย่อยในโรงเรียนอย่าง
เหมาะสม 

     
 

42 ผู้บริหารมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แก่
ครู 

     
 

43 ผู้บริหารจัดให้มีการท่างานโดยไม่ให้เกิดความ
ซ้่าซ้อนกันในแต่ละแผนงาน 

     
 

44 ผู้บริหารด่าเนินงานต่างๆ ในโรงเรียนโดยให้มีความ
คล่องตัวไม่ล่าช้า 

     
 

45 ผู้บริหารแจ้งข่าวสารและความเคลื่อนไหวในวง
การศึกษาให้คณะครูและนักเรียนทราบ 

     
 

46 ค่าสั่งและรายงานของผู้บริหารกะทัดรัดและเข้าใจ
ง่าย 

     
 

47 ผู้บริหารประชุมครูเพื่อท่าความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ในหน้าท่ีที่ต้องรับผิดชอบ 

     
 

48 ผู้บริหารช่วยเหลือและอ่านวยความสะดวกต่างๆ 
ในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน 

     
 

49 ผู้บริหารจัดให้มีการเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน
ให้ชุมชนทราบ 

     
 

การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  
50 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเป็น

ระยะๆ อย่างสม่่าเสมอ 
     

 

51 ผู้บริหารใช้ข้อมูลต่างๆ ประกอบในการประเมินผล
งานได้อย่างเหมาะสม 

     
 

52 ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลงานต่างๆ ในรูป
คณะกรรมการ 

     
 

53 ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้รายงานความก้าวหน้า
ของตน และประเมินผลงานของตนเอง 

     
 

54 ผู้บริหารใช้ผลจากการประเมินเป็นพื้นฐานในการ
ปรับปรุงงานภายในโรงเรียน 
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ข้อ การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศกึษา 

ระดับการปฏิบัต ิ  
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ต่อ)  
55 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานตามทางเลือก

เป็นระยะ 
     

 

56 ผู้บริหารน่าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงทางเลือก 

     
 

57 ผู้บริหารหาทางเลือกใหม่ทดแทนทางเลือกเดิมที่ไม่
บรรลุผล 

     
 

58 ผู้ บ ริ ห า ร น่ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า พิ จ า ร ณ า
ประสิทธิภาพของทางเลือก 

     
 

59 ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินผลงานต่างๆ โดยใช้
การอิงกลุ่ม 
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ภาคผนวก  จ   

ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย 
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ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) 
 

Case Processing Summary 
 

 N % 

Cases 
Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Item-Total Statistics 
 

Items 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a1 235.2333 620.461 .662 .977 
a2 235.4000 628.938 .517 .977 
a3 235.2333 624.668 .582 .977 
a4 235.3000 617.666 .740 .976 
a5 235.4000 620.248 .692 .977 
a6 235.5000 623.845 .570 .977 
a7 235.2333 615.840 .658 .977 
a8 235.2333 621.564 .628 .977 
a9 235.1667 620.971 .660 .977 
a10 235.2000 616.028 .775 .976 
b1 235.2000 618.510 .700 .976 
b2 235.4000 617.145 .730 .976 
b3 235.4333 627.357 .416 .977 
b4 235.3667 616.378 .724 .976 
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b5 235.3000 623.390 .617 .977 
b6 235.3000 622.010 .563 .977 
b7 235.1667 628.764 .514 .977 
b8 235.3000 621.045 .637 .977 
b9 235.3667 623.895 .666 .977 

 
Items 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
b10 235.4333 624.047 .551 .977 
b11 235.4333 623.495 .621 .977 
b12 235.3333 619.678 .706 .976 
b13 235.4000 621.421 .563 .977 
c1 235.3333 619.333 .717 .976 
c2 235.3000 620.217 .575 .977 
c3 235.2333 616.944 .714 .976 
c4 235.2000 625.338 .496 .977 
c5 235.2000 618.717 .646 .977 
c6 235.1333 622.947 .637 .977 
c7 235.2000 618.579 .759 .976 
c8 235.4000 610.662 .862 .976 
c9 235.3667 616.309 .726 .976 
c10 235.2667 611.099 .756 .976 
c11 235.4000 615.076 .738 .976 
c12 235.3333 616.989 .731 .976 
d1 235.2333 620.323 .728 .976 
d2 235.3333 630.920 .507 .977 
d3 235.2000 628.441 .487 .977 
d4 235.0333 624.585 .597 .977 
d5 235.1333 620.051 .623 .977 
d6 235.2333 625.289 .561 .977 
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d7 235.1667 621.316 .650 .977 
d8 235.3333 621.333 .603 .977 
d9 235.1667 617.868 .701 .976 
d10 235.2667 629.168 .409 .977 
d11 235.2667 623.030 .556 .977 
d12 235.2667 629.789 .484 .977 
d13 235.2333 624.185 .598 .977 
d14 235.2667 623.099 .662 .977 
e1 235.2000 616.234 .835 .976 
e2 235.2667 615.789 .835 .976 

 
Items 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
e3 235.3000 624.424 .647 .977 
e4 235.3333 625.057 .536 .977 
e5 235.2000 621.683 .658 .977 
e6 235.2333 616.875 .716 .976 
e7 235.1000 622.645 .696 .977 
e8 235.2333 621.495 .630 .977 
e9 235.3000 617.114 .658 .977 
e10 235.3333 629.747 .559 .977 
 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.977 59 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล    นายพงษ์นรินทร์   เจริญรัมย์ 
ที่อยู ่    15 หมู่ 5 ต าบล บ้านตะไก้ ถนน สุขาภิบาล 2 ต าบล ห้วยราชา   
    อ าเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
    โทรศัพท์  08-8354-8926 
ที่ท างาน    โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) 29/5  หมู่ 7   ต าบลท่าไม้ 
    อ าเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  74110 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.  2554   ส าเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
พ.ศ.  2555   ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต   
    สาขาการบริหารการศึกษา 
    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2554    ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
พ.ศ. 2555    ครูผู้ช่วย  โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง)  
พ.ศ. 2557    คร ูคศ.1  โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) 
 




