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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม 2) ความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามเมื่อจําแนกตาม  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา และ
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมทุรสงคราม จาํนวน 66 โรงเรยีน โดยมผีูใหขอมลู คือ ผูบรหิาร ผูชวยผูบรหิาร
หรือผูรักษาการ และครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 264 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน  แบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบรหิารตามแนวคดิของแทนเนนบอมและชมดิท (Tannenbaum and Schmidt)
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่(f) คารอยละ(%) คาเฉลี่ย( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การทดสอบคาที(t–test) การทดสอบคาเอฟ(F–test) และการทดสอบรายคูโดยวธิขีองเชฟเฟ(Scheffe)

ผลการวิจัยพบวา
1) พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสงครามอยูในระดับมาก 5 แบบ เรียงตามคาเฉลี่ยดังนี้ แบบที่ 7 ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชา
ตัดสินใจเอง แบบที่ 6 ผูบริหารช้ีขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น   
แบบที่ 5 ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณา
ตัดสินใจ แบบที่ 1 ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหทราบ แบบที่ 4  ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็น
จากผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหมไดเมื่อไดขอมูลท่ีดีกวา และอยูใน
ระดับปานกลาง 2 แบบ เรียงตามลําดับดังนี้ แบบที่ 2 ผูบริหารตัดสินใจแลวเกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับบัญชา
ยอมรับการตัดสินใจของตน และแบบที่ 3 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแต
ไมเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ

2) พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
สมทุรสงครามเมือ่จาํแนกตามเพศ อาย ุ วฒุกิารศกึษา และระยะเวลาในการดาํรงตาํแหนงผูบรหิารสถานศกึษา
ไมแตกตางกัน
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The purposes of  this study were to determine : 1) the decision – making behavior of school
administrators in basic educational schools under the Office of  Samutsongkhram Educational Service Area,
2) the differences of the administrators’ decision–making behavior in basic educational schools under the Office
of Samutsongkhram Educational Service Area when classified by sex, age, education level and the duration of
administrating as a school administrator. The sample consisted of 264 teachers in 66 basic educational schools
under the Office of Samutsongkhram Educational Service Area. The respondents composed of school directors,
assistant school directors or acting personnel and teachers. The instrument employed to collect data was a
questionnaire about decision–making behavior based on the concept of Tannenbaum and Schmidt. The statistic
used for data analysis were frequency, mean, standard deviation, t – test, F – test and Scheffe’s match – paired test.

The finding were as follows :
1) In regard to the decision–making behavior of the administrators, 5 types of decision–making

behavior of school administrators were respectively found at a high level, namely, type 7 the administrators
allowed the subordinates to make decision, type 6 the administrators allowed the subordinates to make decision
within a certain limitation, type 5 the administrators allowed the subordinates to provide suggestions and
solution to problem as a source of decision–making, type 1 the administrators sole decision–making, and type 4
the administrators sole decision–making prior to requesting the subordinates’ opinions and the administrators
might alter their decision–making. However, there were 2 type respectively found at a moderate level, namely,
type 2 the administrators sole decision–making prior to persuading the subordinates to accept the decision, and
type 3 the administrators sole decision–making prior to requesting without administrators’ intention to alter the
final decision.

2) In regard to sex, age, education level and the duration of administrating as a school
administrator, the differences involving decision–making behavior of school administrators were not found in
basic educational schools under the Office of  Samutsongkhram Educational Service Area.
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การเก็บรวบรวมขอมูลในวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดี
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บทท่ี 1
บทนํา

ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของโลก
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงสลับซับซอนยิ่งขึ้น  การคาดการณ
และวางแผนลวงหนาทําไดยากกวาในอดีต  ประเทศไทยจึงไดริเร่ิมกระบวนการวางแผนพัฒนา
ประเทศในแนวใหม  ตั้งแตการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8  ที่ไดเปด
โอกาสใหประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผนดวย  และ
ในที่สุดก็ไดนําไปสูการปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหมที่ไมมองการพัฒนาประเทศแบบ     
แยกสวน  แตหันมาเนนการพัฒนาแบบองครวมที่ยึด  “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”1      โดย
แรงขับเคลื่อนสําคัญที่มีผลกระทบตอการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต คือ กระแสโลกาภิวัตน
และเศรษฐกิจยุคใหมที่ประเทศตองเผชิญในสหัสวรรษหนา  ซ่ึงตองมีการปรับตัวเตรียมความพรอม
ใหคน  ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศใหสามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสม  ขณะที่ภาครัฐมีขอจํากัดดานงบประมาณเนื่องจากมีภาระหนี้สาธารณะจํานวนมาก   
นอกจากนี้ปญหาความยากจน  ปญหายาเสพติด  ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตลอดจนปญหาความขัดแยงของคนในสังคมมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการวิเคราะห
เงื่อนไขและสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ  ทั้งในสวนที่คาดวาจะเปน
โอกาสหรือจุดแข็งใหประเทศสามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ในสวนที่คาดวาจะเปนภัยคุกคามหรือจุดออนที่ประเทศตองพึงระวังและแกไขตอไป2

จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 การพัฒนาสังคมไทย
ขณะนี้และในอนาคตเปนสังคมฐานความรูที่การเรียนรู  ความรู  และนวัตกรรมเปนปจจัยสําคัญใน
การพฒันา จงึมคีวามจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองสงเสรมิและสรางสภาพการณเพือ่การเรยีนรูอยางตอเนือ่ง
เพือ่พฒันาคณุภาพ  ประสทิธภิาพ  และขดีความสามารถของคนสวนใหญในประเทศ  โดยยดึหลักการ
ใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการกําหนดและตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่   
                                                          

1สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ   ฉบับที่  9  พ.ศ.  2545 – 2549  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2544),  3.

     2เร่ืองเดียวกัน, 6.
1

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2

เกีย่วของกบัตนเองและชมุชน ทองถ่ิน การสนบัสนนุใหสังคมทกุสวนและทกุระดบัไดรับการพฒันา
เต็มตามศักยภาพ  และการสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอความสําเร็จ  ในการปฏิบัติเชนนี้จะทําให
เกิดพลังชุมชน ทองถ่ินที่เขมแข็ง อันจะเปนฐานรากที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอยางมีเสถียรภาพ
และยั่งยืนตลอดไป3

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตนนี้ที่ทําใหโลกไรพรมแดน
จนทําใหเกิดกระแสผลักดันใหมีการปฏิรูปการศึกษา  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  โดย
มีองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับผูบริหารคือผูบริหารการศึกษาในทุกระดับตั้งแตระดับกระทรวง  
ทบวง  กรม  จังหวัด  และสถานศึกษา  จะตองเปนผูที่มีความคิดกวางไกล  มีสภาวะความเปนผูนํา
กลาคิด  กลาเปลี่ยนแปลง  กลาทํา  และกลาตัดสินใจ  ตระหนักในความสําคัญของการมีสวนรวม
อยางกวางขวาง  มีความสามารถในการจัดการประสานประโยชนกับทุกฝาย  เพื่อผลประโยชนของ
ผูเรียนเปนสําคัญ  ผูบริหารที่มีคุณลักษณะดังกลาวจึงจะสามารถทําใหการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่พึงประสงคได4   และในความเปนจริงผูบริหารทุก  ๆ   คนตางก็พยายามดิ้นรนเพื่อนํา
หนวยงานไปสูการบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานเฉพาะของหนวยงานนั้นๆแตใชวาจะประสบความ
สําเร็จเสมอไป ดังนั้นผูบริหารจึงตองเปนผูมีวิสัยทัศนดวยขอผูกพันตอการใหบริการสาธารณะ
และมีความสามารถในการกระตุนใหบุคคลในองคกรไดใชศักยภาพที่ดี  ทํางานใหเกิดผลสูงสุด
สรางพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองคกร  ส่ือสารกับลูกคาดวยความรูสึกที่ดีตอกัน  รวมทั้งเปน
ผูมีทักษะทางการบริหารการจัดการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุด ภายใตภาวะการที่เปลี่ยน
แปลงในลักษณะเชนนี้  ผูนําถือวาเปนบุคลากรหลักที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย
ไดดี5

อนึ่งในการบริหารงานนั้น  ภาระหนาที่ที่สําคัญยิ่งของผูบริหาร  ก็คือ  การตัดสินใจ
(decision  making)  เพราะเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการบริหาร
องคการ  ดังที่  เฮอเบิรท  เอ  ไซมอน ( Herbert  A.  Simon )  ไดกลาวไววา  การบริหารก็คือ

                                                          
3สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.  2545 –

2559 )  : ฉบับสรุป, พิมพคร้ังที่  3  (กรุงเทพฯ :พริกหวานกราฟฟค, 2545),  3 – 4.
4บัญชา  อ๋ึงสกุล, “ประสิทธิภาพของผูบริหารการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา,”  วารสาร

วิชาการ  5,3 (มีนาคม  2545)  :  22  – 23.
5เทื้อน   ทองแกว, “ภาวะผูนํา : สมรรถนะหลักของผูบริหารยุคปฏิรูป,”  วารสารวิชาการ

5,9 (กันยายน  2545)  :  35.
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การตัดสินใจ6 นั่นคือ การตัดสินใจนับเปนพฤติกรรมหลักของการบริหาร  และเปนเสมือนเครื่องมือ
ทดสอบความสามารถของผูบริหารดวย

 อยางไรก็ตามการตัดสินใจในการบริหารองคการนั้นไมอาจกําหนดไดแนชัดลงไปไดวา
พฤติกรรมแบบใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับสถานการณ ผูบริหารที่มีประสิทธิ-
ภาพตองรูจักเลือกใชวิธีการตัดสินใจใหเหมาะสมวาเมื่อใดควรมอบหมายอํานาจการตัดสินใจใหแก
บุคคลากรและควรมอบอํานาจการตัดสินใจใหมากนอยเพียงใด7

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ในมาตรา  43  ไดแสดง

เจตนารมณอยางชัดเจนที่จะนําการศึกษาที่มีคุณภาพไปสูคนไทยอยางทั่วถึงโดยไดบัญญัติไววา
“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ซ่ึงรัฐจะตองจัดให
อยางทั่วถึงโดยไมเก็บคาใชจาย”8  และการจัดการศึกษาจะตองสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  และสังคม  ซ่ึงตรงกับจุดมุงหมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.  2542  มาตรา 6  กําหนดไววา“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ  ทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”9  และไดใหความสําคัญกับสถานศึกษาวามีผล
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง จึงไดกําหนดภารกิจของสถานศึกษาใหมีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ไดแก 1)จัดการศึกษาหลายรูปแบบและใหมีการเทียบโอนผลการเรียนได 2)จัดกระบวน
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3)ประเมินผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 4)จัดทําสาระหลักสูตร
สถานศึกษา  5)สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  6)พัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  7)จัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา  และ8)จัดใหมีระบบ

                                                          
6Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 3rd ed. (New York : The Free Press,

1976), 8.  
7Edwin  M.  Bridge, “A  Model  of  Shared  Decision  Making  in  the  school

Principalship,” Educational  Administration  Quarterly 3  (1969)  :  46 – 47.
8กระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2541), 19.
9“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542,” ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่  116,ตอนที่

74  ก  ( 19  สิงหาคม ) : 8.
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ประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงผูบริหาร  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนเปนผูที่จะตองปฏิบัติตาม
ภารกิจที่กําหนดไวในกฎหมายทั้ง  8  ประการใหบรรลุผลสําเร็จ       แมวาภารกิจบางอยางจะเปน
เร่ืองใหมและมีความซับซอนก็ตาม10

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนับวาเปนหนวยงานเบื้องตนที่มีความสําคัญตอประสิทธิผลทาง
การศึกษามาก  เนื่องจากเปนหนวยปฏิบัติในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนโดยตรง  และในการจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษานั้นผูที่มีบทบาทมากที่สุดในการจัดการศึกษาในโรงเรียนใหสําเร็จ      
ลุลวงไปดวยดีนั้น  ไดแก  คณะครูซ่ึงถือวาเปนตัวจักรที่สําคัญ  และโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร
โรงเรียน  ซ่ึงในทางบริหารแลวถือวาองคกรจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการบริหาร
การจัดการ  และการตัดสินใจของผูบริหารทั้งส้ิน  จึงสอดคลองกับแนวคิดของกริฟฟธส (Griffiths)
ที่ไดนําเสนอแนวคิดวา การบริหารคือการตัดสินใจ โดยอธิบายเหตุผลประกอบไว 3 ประการ คือ
(1) การกาํหนดโครงสรางขององคการเปนไปโดยอาศยัธรรมชาตขิองกระบวนการตดัสินใจเปนพืน้ฐาน
ของการพจิารณา (2) ฐานะตาํแหนงของแตละบคุคลในองคการมคีวามเกีย่วของโดยตรงกบัการควบคมุ
ตามกระบวนการตัดสินใจของผูบริหาร (3) ประสิทธิผลของผูบริหารขึ้นอยูกับสัดสวนของจํานวน
การตดัสนิใจทีเ่ขาจดัทาํดวยตนเอง ซ่ึงจากแนวคดิของกรฟิฟธสนี ้ ไดมอิีทธพิลเปนอยางมากตอวงการ
บริหารจัดการ โดยกอใหเกิดแนวคิดที่สําคัญ 2 ประการ คือ (1) งานของผูบริหาร คือการดูแลเพื่อให
แตละตําแหนงในองคการมีภาระรับผิดชอบกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
ความรับผิดชอบของตน (2) ผูบริหารที่มีประสิทธิผลจะตองรับผิดชอบการตัดสินใจดวยตนเองเพียง
เล็กนอย แตการตดัสินใจเพยีงเล็กนอยจะสงผลกระทบตอองคการเปนอยางมาก ซ่ึงอทิธพิลของ
ผูบริหารจะอยูที่การคิดริเร่ิมสรางสรรคและการกํากับดูแลกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในแตละ
ระดับของการบังคับบัญชามากกวาการตัดสินใจดวยตนเอง11  นอกจากนี้สมยศ   นาวีการ ยังไดกลาว
ไววา “การตดัสนิใจเปนรากฐานของหนาทีก่ารบรหิารทกุอยาง เราทกุคนตองตดัสนิใจทีก่ระทบโดย
ตรงตอพฤตกิรรมของเราเอง แตกระนัน้ผูบริหารตองตดัสนิใจทีจ่งใจมอิีทธพิลตอพฤตกิรรมของบคุคล
อ่ืน ในฐานะที่เปนผูตัดสินใจ ผูบริหารตองเปลี่ยนแปลงปญหาและโอกาสใหเปนเปาหมาย สราง
ทางเลือกของการกระทําขึ้นมาเพื่อบรรลุเปาหมาย และเลือกทางเลือกของการกระทําที่ดีที่สุด”12

                                                          
10ดําริ  บุญชู,  “ภารกิจสถานศึกษายุคใหมส่ิงทาทายบทบาทผูบริหารและครู,” วารสาร

วิชาการ  5,4 (เมษายน  2545) :  3 – 6.
11Daniel E. Griffiths, Administrative Theory (New York : Appleton – Century &

Crofts, 1959), 89.
12สมยศ  นาวีการ, การบริหารโดยวัตถุประสงค (กรุงเทพ ฯ : บรรณกิจ, 2546) , 4.
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ดังนั้นการตัดสินใจจึงเปนศิลปะและเปนภาระหนาที่อันสําคัญตอการบริหารเปนอยาง
ยิ่ง ทั้งนี้เพราะผูบริหารหรือหัวหนางานมีภาระหนาที่จะตองตัดสินใจสั่งการอยูตลอดเวลาจึงจําเปน
ที่ผูบริหารทุกคนจะตองศึกษาใหทราบซึ้งถึงกระบวนการในการตัดสินใจที่ถูกตอง  และเหมาะสม
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับองคกร

ปญหาของการวิจัย
การบริหารและการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนในปจจุบันนั้น ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2545  มาตรา  39  ไดกําหนด
ไววา    “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง”13        จึงทําใหผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทและภาระ
หนาที่ที่สําคัญมากขึ้นในการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน  ซ่ึง ธีระ  รุญเจริญ  ไดทําการศึกษา
วิจัยสภาพปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย        
จากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหรูถึงสภาพ ปญหา และความตองการของโรงเรียน  โดยเฉพาะผูบริหาร
โรงเรียน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดการศึกษา  ความสําเร็จหรือการบรรลุจุดมุงหมายของ
การศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยอมตองอาศัยผูบริหาร
โรงเรียนเปนหลัก ตองอาศัยความเปนมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนเปนอยางมาก จึงจะนําไปสู
สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา โดยเฉพาะแนวโนมที่เปนอยู ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือข้ึนไปกํากับ
ติดตาม หรือมีอํานาจในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนไดไมมากนัก และยังพบวา ผลงานของ
โรงเรียนจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับผูบริหารโรงเรียนเปนสวนใหญ โรงเรียนที่นักเรียนมีคุณภาพดีมัก
จะเปนโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียนสนใจงานวิชาการ และอยูปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ ณ
โรงเรียนมาก14  สวนสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามไดทําการประเมินมาตรฐาน
โรงเรียน ตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2541 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานมาตรฐานคุณภาพนักเรียน ดานมาตรฐาน
การเรียนการสอน และดานมาตรฐานการบริหารโรงเรียน ในปการศึกษา  2543  โดยทําการประเมิน
                                                          

13“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545,”  ราชกิจจานุเบกษา, 20.

14 ธีระ  รุญเจริญ, รายงานการวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2547. เขาถึงไดจาก
http:// www.onec.go.th/publication/tera/sum_tera.html, บทสรุปผูบริหาร.
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โรงเรียนทั้งหมด  96  โรงเรียน    พบวาในดานมาตรฐานการบริหารโรงเรียน จํานวน 5 มาตรฐาน
คือ มาตรฐานที่ 1 โรงเรียนใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวน
โรงเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน  61  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ  63.54  มาตรฐานที่ 2 โรงเรียน
สนับสนุนใหบุคลากรเกิดความมุงมั่นในการพัฒนา   มีจํานวนโรงเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
54  โรงเรียน คิดเปนรอยละ 56.25  มาตรฐานที่ 3 โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน มีจํานวนโรงเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน  60  โรงเรียน คิดเปนรอยละ  62.50
มาตรฐานที่ 4 โรงเรียนประสานความรวมมือจาก    ทุกฝายเพื่อพัฒนาโรงเรียน มีจํานวนโรงเรียนที่
ผานเกณฑการประเมิน  56  โรงเรียน คิดเปนรอยละ  58.33  มาตรฐานที่ 5 โรงเรียนประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีจํานวนโรงเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน  36  โรงเรียน คิดเปน
รอยละ 37.50 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 115   ผลจากการประเมินมาตรฐานโรงเรียนดานการบริหาร
ในปการศึกษา 2543 นั้น ยังมีโรงเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินมาตรฐานจํานวนมาก  นับวาเปน
ปญหาที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน  โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 2   และมาตรฐานที่ 4  มีโรงเรียน
ที่ผานเกณฑการประเมินรอยละ 56.25 และ 58.33  ตามลําดับ ดังนั้นจึงมีโรงเรียนที่ยังไมผานเกณฑ
ดังกลาวอีกรอยละ 43.75 และ 41.67 ตามลําดับ และในมาตรฐานที่ 5   มีโรงเรียนที่ผานเกณฑการ
ประเมินเพียงรอยละ 37.50 มีโรงเรียนอีกรอยละ 62.50 ที่ยังไมผานเกณฑ  ซ่ึงถาไมไดรับการแกไข
จะกอใหเกิดผลเสียตอการจัดการศึกษา
ตารางที่ 1  ผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนดานมาตรฐานการบริหาร  สํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดสมุทรสงคราม   ปการศึกษา  2543
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ 5

ที่ สปอ จํานวน
โรงเรียน

จํานวน
โรงเรียนที่
ผานเกณฑ

รอยละ
จํานวน

โรงเรียนที่
ผานเกณฑ

รอยละ
จํานวน

โรงเรียนที่
ผานเกณฑ

รอยละ
จํานวน

โรงเรียนที่
ผานเกณฑ

รอยละ
จํานวน

โรงเรียนที่
ผานเกณฑ

รอยละ

1 เมืองฯ 38 23 60.53 21 55.26 22 57.89 22 57.89 12 31.58
2 บางคนที 25 16 64.00 15 60.00 18 72.00 15 60.00 10 40.00
3 อัมพวา 33 22 66.67 18 54.55 20 60.61 19 57.58 14 42.42

รวม 96 61 63.54 54 56.25 60   62.50 56   58.33 36   37.50

ที่มา : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม, รายงานการประเมินมาตรฐานโรงเรียน
ปการศึกษา 2543 (สมุทรสงคราม : หนวยศึกษานิเทศกจังหวัดสมุทรสงคราม, มปป.), 6.
                                                          

15สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม, รายงานการประเมินมาตรฐาน
โรงเรียน ปการศึกษา 2543 (สมุทรสงคราม : กลุมนโยบายและแผน, มปป.), 6.
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จากผลการวิจัยสภาพปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ในประเทศไทย และผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม   จะเห็นไดวา  ผูบริหารโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะนําองคการไปสู
สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา และเปนที่ยอมรับวา   “การบริหารคือการตัดสินใจ”16   ดังนั้นการตัดสินใจ
จึงเปรียบเสมือนหัวใจในการบริหารจัดการองคการ เพราะการตัดสินใจจะแทรกเขาไปอยูในทุก
ภารกิจของผูบริหารตั้งแตการวางแผน การจัดองคการ การบริหารบุคลากร การสั่งการ
การประสานงาน และการควบคุม ผูบริหารในทุกระดับขององคการจะตองมีการตัดสินใจและ
ประเมินผลการตัดสินใจของตนเองวามีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดอยูเสมอ     และเนื่องจาก
การตัดสินใจเปนกิจกรรมที่อยูในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหาร      ดังนั้นความสามารถใน
การตัดสินใจสั่งการของผูบริหารจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความตระหนัก มี
ความพึงพอใจในการทํางาน และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  พบวา  ในปการศึกษา  2545 มีอัตราการตกซ้ําชั้นของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1–6  รอยละ 5.40  อัตราการออกกลางคันคิดเปน รอยละ  1.617     และเมื่อศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
และชั้นประถมศึกษาปที่   6  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามประจําปการศึกษา  2545  พบวา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ตองไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวนในวิชาภาษาไทย  รอยละ
8.64  และวิชาคณิตศาสตร  รอยละ  11.45  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ตองไดรับการ
ปรับปรุงแกไขอยางเรงดวนวิชาภาษาไทย  รอยละ  19.80  วิชาคณิตศาสตร  รอยละ  14.72  และวิชา
ภาษาอังกฤษ  19.3018  ดังตารางที่ 2 – 3     

                                                          
16Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 3rd ed. (New York : The Free Press,

1976), 8.  
17สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ฝายนโยบายและแผนงาน,  ขอมูลการ

พฒันาการศกึษาประจาํปการศกึษา2545 (สมทุรสงคราม:สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม,
2546), 18.

18สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา, รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ปการศึกษา  2545 จังหวัด
สมุทรสงคราม, เอกสารเลขที่ 006/2546. (สมุทรสงคราม:สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม ,2546), 2.
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ประจําปการศึกษา  2545

ปรับปรุง พอใช ดี
วิชา จํานวน

นักเรียน
คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เฉลี่ย
รอยละ

จํานวน
(คน) รอยละ

จํานวน
(คน) รอยละ

จํานวน
(คน) รอยละ

 ภาษาไทย 2,627 30 18.79 62.65 227 8.64 824 31.37 1,576 59.99
 คณิตศาสตร 2,627 30 19.08 63.60 301 11.46 987 37.57 1,339 50.97

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม, กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา, รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2545 จังหวัดสมุทรสงคราม,
เอกสารเลขที่ 006/2546. (สมุทรสงคราม : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม , 2546), 2.

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   6  ในเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ประจําปการศึกษา  2545

ปรับปรุง พอใช ดี
วิชา จํานวน

นักเรียน
คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
เฉลี่ย
รอยละ

จํานวน
(คน) รอยละ

จํานวน
(คน) รอยละ

จํานวน
(คน) รอยละ

 ภาษาไทย 2,580 40 22.49 56.21 511 19.81 1,292 50.08 777 30.12
 คณิตศาสตร 2,580 40 22.38 55.94 380 14.73 1,193 46.24 1,007 39.03
 ภาษาอังกฤษ 2,580 40 22.59 56.49 498 19.30 1,307 50.66 775 30.04

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม, กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา, รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2545 จังหวัดสมุทรสงคราม,
เอกสารเลขที่ 006/2546. (สมุทรสงคราม : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม , 2546), 2.

จากปญหาดังกลาวจะเห็นไดวาประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 
ยังไมสามารถบรรลุตามเปาประสงคที่กําหนดไว  สวนหนึ่งเนื่องมาจากพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารแตละโรงเรียน  จึงสงผลใหการบริหารงานของโรงเรียนไมประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวัง
ไวได  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปยะ  ทรัพยสมบูรณ  ที่พบวาองคประกอบบรรยากาศ
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มี
ความสัมพันธอยูในระดับมาก 6 ดาน คือ เปาหมายของผลการปฏิบัติงานและการฝกอบรม
การกําหนดเปาหมาย การควบคุมบังคับบัญชา การติดตอส่ือสาร การตัดสินใจ และการจูงใจ
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และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางองคประกอบบรรยากาศโรงเรียนดานการตัดสินใจกับ        
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน พบวามีความสัมพันธในระดับมาก19

จากสภาพปญหาและสาเหตุดังกลาวมาในเบื้องตน การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษา
ถึงพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

วัตถุประสงคของการวิจัย
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้
1. เพื่อทราบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรสงคราม
2. เพื่อทราบความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา        

ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามเมื่อจําแนกตาม  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และ    
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา

ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอคําถาม  ดังนี้คือ
1. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสงครามเปนแบบใด
2. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสงครามเมื่อจําแนกตาม เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาแตกตางกันหรือไม

สมมติฐานของการวิจัย
จากหลักทฤษฎีการบริหารตาง  ๆ  และประสบการณของผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานของงาน

วิจัยไวดังนี้
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสงครามเมื่อจําแนกตาม เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาแตกตางกัน

                                                          
19ปยะ  ทรัพยสมบูรณ, “ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 137 – 138.
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดของแคทซ และ คาหน (Daniel

Katz and Robert L. Kahn)  ที่กลาววาองคการระบบเปด ประกอบดวยระบบยอยๆ   ภายในองคการ
โดยระบบจะยอมรบัปจจยันาํเขา(input) จากสิง่แวดลอม ผานกระบวนการ(process) เพือ่เปลีย่นแปลง
ปจจัยนําเขาใหกลายเปนผลผลิต(output)  ที่มีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม(context) ทั้งภายในและ
ภายนอกองคการ20 ถาเราพิจารณาโรงเรียนในฐานะที่เปนระบบ โรงเรียนก็เปนสวนหนึ่งของชุมชน
และเปนสวนหนึ่งของสังคม  ซ่ึงปจจัยนําเขาของโรงเรียน  ไดแก  นักเรียน  ครู–อาจารย  วัสดุ
อุปกรณ  ทุน  และเทคโนโลยีตางๆ  เมื่อนักเรียนผานเขาไปในโรงเรียนซ่ึงถือวาเปนองคการที่มี
กระบวนการในการผลิต  เชน การบริหารจัดการ  การนิเทศการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่นักเรียนตองศึกษาเลาเรียน  เมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษาตามเปาหมายที่วางไวถือวาเปนผลผลิต
ขององคการหรือของโรงเรียน21

ในสวนของกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบดวย
การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป22 การที่
ผูบริหารจะบริหารงานใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหาร
จะตองใชพฤติกรรมผูนําเปนองคประกอบสําคัญที่สงผลใหงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมี           
ประสิทธิภาพ  ดังที่ ไลเคิรธ (Likert) กลาววา  พฤติกรรมการบริหารของผูนําในดานตอไปนี้เปน
องคประกอบที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน คือ  1) กระบวนการภาวะผูนํา 2) การจูงใจ
3) การติดตอส่ือสาร 4) การมีปฏิสัมพันธ 5) การตัดสินใจ 6) การกําหนดเปาหมาย 7) การควบคุม
บังคับบัญชา 8) เปาหมายของการปฏิบัติงานและการฝกอบรม23 ซ่ึงผูวิจัยไดมุงศึกษาในสวนที่เปน
พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่จะนําไปสูการตัดสินใจตอกระบวนการบริหารงานของ       
โรงเรียน ดังแสดงไวในแผนภูมิที่  1

                                                          
20Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed.     

(New York : John Wiley & Son, 1978), 20.
21มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหารการ

ศึกษา, พิมพคร้ังที่  14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2543), 74.
22กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.), 2546), 30.
23Rensis  Likert, New Patterns of Manangement (New York : McGraw-Hill, 1967),

121 – 121.
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แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดทางทฤษฎีของการวิจัย
แหลงที่มา  : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The  Social  Psychology  of  Organizations, 2nd  ed.
(New  York : John  Wiley & Son,  1978),20.

     :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหารการ
ศึกษา, พิมพคร้ังที่  14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2543), 74.

สภาพแวดลอม (context)

ปจจัยนําเขา(input)

ขอมูลยอนกลับ (feedback)

บุคลากร

งบประมาณ

วัสดุ อุปกรณ

การบริหารจัดการ

เทคโนโลยี

ผลผลิต(output)

นักเรียนสําเร็จ
การศึกษาตามที่วาง

เปาหมายไว

กระบวนการ(process)

• การบริหาร

       -  พฤติกรรมการตัดสินใจ

• การนิเทศ
• การเรียนการสอน
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดมุงศึกษาในสวนที่เปนพฤติกรรมการตัดสินใจของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามวาอยูในระดับใด        และเมื่อ
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีความแตกตางกันในดาน  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษาและระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงผูบริหารจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจแตกตางกันหรือไม อยางไร ซ่ึงไดมีผูเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจไวตาง ๆ กัน  ทอมสัน (Thompson) ใหความเห็นวาปจจัยที่เปน
องคประกอบสําคัญในการตัดสินใจของผูบริหารนั้นจะตองประกอบดวยความเชื่อในเรื่องของ
สาเหตุและผลลัพธกับความพึงพอใจหรือความโนมเอียงที่มีตอทางเลือกใด ๆ  ที่เห็นวาบังเกิดผล
ตามตองการ24  วรูมและเยตตัน (Vroom  and  Yetton) ไดกลาวถึงรูปแบบการตัดสินใจแกปญหา
5  รูปแบบคือ 1) ตัดสินใจโดยผูบริหารคนเดียว 2) ตัดสินใจโดยผูบริหารคนเดียวภายหลังจากไดรับ
ขอมูลจากผูใตบังคับบัญชา 3)ใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาโดยปรึกษาทีละคนและ
ผูบริหารตัดสินใจ 4) ใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาเปนกลุม และใหผูบริหาร
ตัดสินใจ      5) ใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการพิจารณาปญหาและตัดสินใจ ผูบริหารจะรับ
การตดัสินใจ และนาํไปปฏบิตัโิดยใหกลุมรับผิดชอบและสนบัสนนุเตม็ที่25 สะแวนสนั(Guy E. Swanson)
ไดพัฒนารูปแบบของวิธีการตัดสินใจโดยใหกลุมเขามารวมตัดสินใจแบงได      3 รูปแบบคือ 1)
การตัดสินใจแบบนักประชาธิปไตย (democratic centralist)        2) การตัดสินใจแบบสมาชิกรัฐสภา
(parliamentarian)  และ 3) การตัดสินใจแบบอาศัยเสียงเอกฉันท(participant-determining)26

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทฤษฎีความตอเนื่องของพฤติกรรม
การตัดสินใจของแทนเนนบอมและชมิดท (Tannenbaum  and  Schmidt) ที่ไดจําแนกความตอเนื่อง
ของพฤติกรรมการตัดสินใจออกเปน  7  แบบ ประกอบดวย แบบที่ 1 ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจง
ใหทราบ แบบที่ 2 ผูบริหารตัดสินใจแลวเกล้ียกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจ
ของตน แบบที่ 3 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแตไมเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจ  แบบที่ 4  ผูบริหารและครูตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาและอาจ

                                                          
24 James  D.  Thompson , Organization  in  Action  ( New  YorK : MCGrawhillbook

Company ,  1967) , 134.
25 Victor Vroom Harold and Phillip W. Yetton , Leadership and Decision Making

(Pittsburgh : University of  Pittsburgh ,1973) , 54.
26 Guy E. Swanson, “The Effectiveness of Decision Making Group,” Adult leadership,

No.8 ( 1959) : 48 - 52.
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เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ  แบบที่ 5 ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจาก
ผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ แบบที่ 6 ผูบริหารชี้ขอจํากัด แลวใหผูใตบังคับบัญชา
ตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น แบบที่ 7 ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง  ดังแสดงไวใน
แผนภูมิที่  2

แผนภูมิที่  2  ขอบเขตของการวิจัย
แหลงที่มา : Robert  Tannenbaum   and  Werren  H. Schmidt,  “ How To Choose a Leadership
Pattern,”  A    Harvard    Business   Review   (March – Apil   1958)  : 6.

แบบที่ 1 ผูบริหารตัดสินใจเอง  แลวแจงใหทราบ
แบบที่ 2 ผูบริหารตัดสินใจแลวเกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับบัญชา
              ยอมรับการตัดสินใจของตน
แบบที่ 3 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับ
              บัญชาแตไมเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ
แบบที่ 4 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับ
              บัญชาและผูบริหารอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหม
              ไดเมื่อไดขอมูลที่ดีกวา
แบบที่ 5 ผูบริหารเสนอปญหา   แลวขอคําแนะนําหรือความคิด
              เห็นจากผูใตบังคับบัญชา  แลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ
แบบที่ 6 ผูบริหารช้ีขอจํากัด  แลวใหผูใตบังคับบัญชาทําการ     
              ตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น
แบบที่ 7 ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง

พฤติกรรมการตัดสินใจผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ผูบริหาร
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นิยามศัพทเฉพาะ
พฤติกรรมการตัดสินใจ  หมายถึง  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุมคนไดอาศัยความรู ทักษะ

ประสบการณ ขอมูลพื้นฐานตาง ๆ เพื่อวิเคราะหและทําการเลือกทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด
เพื่อใหบรรลุผลตามที่ไดคาดหวังไว แบงออกเปน 7 รูปแบบ ไดแก แบบที่ 1 ผูบริหารตัดสินใจเอง
แลวแจงใหทราบ แบบที ่ 2 ผูบริหารตดัสินใจแลวเกล้ียกลอมใหผูใตบงัคบับญัชายอมรบัการตดัสนิใจ
ของตน  แบบที่ 3 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา แบบที่ 4 ผูบริหาร   
ตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหม
ไดเมื่อไดขอมูลที่ดีกวา แบบที่ 5 ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใต
บงัคบับญัชาแลวนาํมาพจิารณาตดัสินใจ  แบบที ่ 6 ผูบริหารชีข้อจาํกดัแลวใหผูใตบงัคบับญัชาทาํการ
ตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น  แบบที่ 7 ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจภายในขอบเขตที่
กําหนด

ผูบริหาร  หมายถึง  ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ อาจารยใหญ       
ครูใหญ  หรือผูรักษาการในตําแหนง ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   หมายถึง  โรงเรียนที่เปนของรัฐที่เปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาล – 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม  หมายถึง  หนวยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบกํากับ 
ดูแล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
ซ่ึงประกอบดวยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 อําเภอ 
ไดแก อําเภอเมือง อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา
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15

บทท่ี 2
วรรณกรรมที่เก่ียวของ

จากสภาพปจจุบัน ปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อทราบพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม และเพือ่ทราบความแตกตาง
ของพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
ที่จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหนงผูบริหารสถานศกึษา  เพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ ที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร ซ่ึงนักวิชาการ นักวิจัย และนกัการศกึษาไดทาํการศกึษา
มาแลว เปนการสงเสรมิสนบัสนนุงานวจิยันีใ้หมคีณุคาทางวชิาการยิง่ขึน้ ในบทนี้ผูวิจัยไดแบงเรื่องที่
ศึกษาเปนสามสวนดวยกันคือ สวนแรกเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ ในสวนทีส่องเกีย่วกบั
กระบวนการบรหิารการศกึษา สวนทีส่ามเกีย่วกบัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมุทรสงคราม และ
ในสวนสุดทายเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังตอไปนี้

พฤติกรรมการตัดสินใจ
การตัดสินใจ  เปนความจําเปนที่ผูบริหารจะตองศึกษาและทําความเขาใจ  เนื่องเพราะ

ความสามารถที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารที่ถือวามีความแหลมคม และเปนประโยชนอยาง
มหาศาลในการบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพ  คือ ความเฉียบคมในการตัดสินใจ    นั่นคือการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมและทันเวลาจะนํามาซึ่งผลประโยชนมากมายขององคการ ดังนั้นการตัดสินใจ
จงึไดรับการยอมรบัวาเปนหวัใจขององคการและการบรหิาร1  ซ่ึงจะไดทาํการศกึษารายละเอยีดตอไป

ผูบริหารกับการตัดสินใจ
การดําเนินงานใด ๆ  ภายในองคการ  ตองอาศัยบุคลากรที่ทํางานใน  2 ลักษณะ คือ

งานในระดับปฏิบัติการและงานในระดับบริหาร  ในที่นี้จะกลาวถึงงานในระดับของการบริหาร
โดยเฉพาะผูบริหารซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผน  การจัดการองคการ  การอํานวยการ

                                                          
1ทองใบ   สุดชารี, ทฤษฎีองคการ : วิเคราะหแนวความคิด ทฤษฎีและการประยุกต,

พิมพคร้ังที่ 2 (อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542), 301.
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การประสานงาน  และการควบคุมงาน  จะมีลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบแตกตางกันไป
ตามระดับของผูบริหารดวย  เชน  ผูบริหารระดับปฏิบัติการจะมีหนาที่ดูแลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในระดับปฏิบัติการซึ่งเปนหนาที่สวนใหญของบริษัท ผูบริหารในระดับนี้ ไดแก หัวหนา
งาน  ผูจัดการแผนก  ซ่ึงจะดูแลใหงานในแตละวันดําเนินไปตามนโยบายขององคการ    ผูบริหารใน
ระดับกลวิธีจะมีหนาที่วางแผนในระยะสั้น  ดูแลการทํางานของหัวหนางาน  การจัดสรรทรัพยากร
ตาง ๆ  ที่มีอยูในองคการใหเหมาะสมเพื่อควบคุมใหงานตาง ๆ  บรรลุวัตถุประสงคตามที่องคการ
กําหนดไว  สวนผูบริหารในระดับกลยุทธจะมีหนาที่กําหนดแผนและนโยบายระยะยาวขององคการ
ซ่ึงจะสงผลกระทบตอทั้งองคการในอนาคต2  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3

แผนภูมิที่ 3   ระดับของการบริหารในองคการ
ที่มา : วรัญญา  ตันบุรินทรทิพย, “การตัดสินใจกับองคการ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ หนวยที่ 1 – 8 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), 5.

                                                          
2วรัญญา  ตันบุรินทรทิพย, “การตัดสินใจกับองคการ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ หนวยที่ 1 – 8, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), 5.

การบริหาร
ในระดับกลยุทธ

การปฏิบัติงาน

การบริหารในระดับกลวิธี

การบริหารในระดับปฏิบัติการ

งานในระดับปฏิบัติการ

งานในระดับบริหาร
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วรัญญา  ตันบุรินทรทิพย  ไดกลาวถึง ผูบริหารกับการตัดสินใจในองคการ ไวดังนี้
1) หนาที่ของผูบริหารกับการตัดสินใจ ผูบริหารขององคการไมวาจะเปนผูบริหาร

ระดับปฏิบัติการ ระดับกลวิธี หรือระดับกลยุทธตางมีโอกาสประสบกับสถานการณหรือปญหาใน
หลายลักษณะซึ่งตองทําการตัดสินใจเมื่อผูบริหารเหลานั้นทําหนาที่ทางการบริหาร    ในเรื่องการ
วางแผน(planning) การจัดองคการ(organizing) การอํานวยการ (directing) การประสานงาน
(coordinating) และการควบคุมงาน (controlling)  ซ่ึงหนาที่ดังกลาวเกิดขึ้นกับผูบริหารในทุกระดับ
และเปนเหตุใหผูบริหารตองทําการตัดสินใจในงานและสถานการณหลาย ๆ อยางที่แตกตางกันไป
ตามระดบัของการบรหิาร จงึทาํใหสามารถแบงการตดัสินใจออกตามระดบัของการบรหิารไดเชนกนั

2) ระดับของการตัดสินใจ  ผูบริหารขององคการในระดับตางๆ ลวนมีหนาที่ทาง
การบริหารที่สําคัญๆ          แตจะแตกตางกันก็เพียงในเรื่องของลักษณะงาน อํานาจหนาที่     และ
ความรับผิดชอบ เนื่องจากระดับของการตัดสินใจเกี่ยวของและสัมพันธกับระดับของการบริหารจึง
ทําใหลักษณะของการตัดสินใจในระดับตางๆ ของการบริหารแตกตางกัน กลาวคือ การตัดสินใจ
ระดับกลยุทธเปนการตัดสินใจที่มีผลในระยะยาวตอองคการสวนใหญทั้งองคการ  การตัดสินใจ
ระดับกลวิธีเปนการตัดสินใจที่มีผลตอสวนใดสวนหนึ่งขององคการซึ่งเปนสวนยอยอยูภายใตการ
ตัดสินใจระดับกลยุทธ  และการตัดสินใจระดับปฏิบัติการเปนการตัดสินใจที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
และกิจกรรมตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นแตละวันภายในองคการ

3) คุณลักษณะของสารสนเทศตามขอบเขตของการตัดสินใจ  การตัดสินใจในระดับ
ตาง ๆ  มีประเด็นปญหาใหตัดสินใจในลักษณะที่หลากหลายซึ่งแตละประเด็นตองการสารสนเทศ
เพื่อใชประกอบในการตัดสินใจที่ไมเหมือนกัน

ผูบริหารทุกระดับภายในองคการจึงมีหนาที่และความรับผิดชอบแตกตางกันไปโดยมี    
เปาหมายรวมกันเพื่อทําใหองคการสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง มีประสิทธิภาพ และมีความ
สามารถในการแขงขัน และเนื่องจากผูบริหารมีหนาที่หลายประการในการบริหารอันเปนเหตุให
ผูบริหารในระดับตางๆ ตองทําการตัดสินใจ เพราะวาการตัดสินใจนั้นเปนการเลือกทางเลือกที่
สมเหตุสมผลมากที่สุดจากทางเลือกที่มีอยูหลาย ๆ ทางเลือก โดยปกติผูบริหารในองคการทุกคน
ตองตัดสินใจในการทํางานอยูตลอดเวลา และการตัดสินใจของผูบริหารนั้นเปนสิ่งสําคัญมากไมวา
จะเปนผูบริหารระดับปฏิบัติการ ระดับกลวิธี และระดับกลยุทธ ตางก็มีหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจเพื่อแกปญหาตาง ๆ ซ่ึงอาจกลาวไดวาการบริหารองคการโดยรวมแลวจะเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจของผูบริหารที่มีการวิเคราะหอยางถ่ีถวนแลวนั่นเอง3

                                                          
3เร่ืองเดียวกัน, 6.
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ความหมายการตัดสินใจ
มีนักวิชาการทางการบริหารหลายทาน ไดใหความหมายของการตัดสินใจ (decision

making) แตกตางกันไปตามความเชื่อและแนวคิดของแตละทาน  อาทิ  บารนารด (Barnard) ให
ความหมายวา การตัดสินใจเปนกระบวนการทางตรรกวิทยาในการพิจารณาวิเคราะหและคิด
ทางเลือกตางๆ โดยอาศัยเหตุผลและความเปนจริงเกี่ยวกับทางเลือกเหลานั้น4  บรอส (Bross) ไดให
ความหมายไววา เปนการเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่งจากทางเลือกหลายๆ ทางที่เปนไปได5    
สวน กอร  และไดสัน (Gore and Dyson) ใหความหมายไววา การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจ
เลือกทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยูแลวหลายทางเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไว6       
ไซมอน (Simon) ซ่ึงเปนที่ยกยองวาเปนบิดาแหงทฤษฎีการตัดสินใจ ไดใหความหมายของ
การตัดสินใจเชิงกระบวนการไววา การตัดสินใจเปนกระบวนการของกิจกรรมตางๆ  3  ประการ คือ
1)กิจกรรมดานเชาวปญญาซึ่งจะเนนระบบขอมูลและสารสนเทศที่จะนํามาใชประกอบการตัดสินใจ  
2)กิจกรรมการออกแบบ คือการนําขอมูลมาวิเคราะหแนวทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติ และ3)กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่จะนําไปปฏิบัติ7  ดรัคเกอร (Drucker)  ใหความหมายวา
การตัดสินใจหมายถึงการพิจารณาและคัดทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากบรรดาทางเลือกหลายทาง
เพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด8  แมคฟาแลนด (MacFarland) กลาววาการตัดสินใจ หมายถึง การกระทํา
เกี่ยวกับการเลือกที่ ผูบริหารหรือองคการเลือกแนวทางปฏิบัติทางหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู        
หลายทาง9  ชัล (Shull) กลาววาการตัดสินใจเกิดจากการใชดุลพินิจซึ่งมาจากขอเท็จจริงและคานิยม

                                                          
4Chester I. Barnard, The Functions of the Executive (Cambridge, Mass : Harvard

University Press, 1938), 185.  
5Lrwin D. Bross, Desing for Decision (New York : Macmillan Publishing Co., Inc.,

1953), 6 – 7.   
6Willam J. Gore and J. W. Dyson, eds., The Making of Decision : A Reading in

Administrative Behavior (New York : The Free Press of Glencoe, Collier of McMillian Ltd.,
1964), 77.   

7Herbert A. Simon, Administrative Behavior : A Study of Decision Making Process in
Administrative Organization (Toronto : The Free Press, 1966), 40 – 41.   

8Peter F. Drucker, The Effective Executive (London : Pan Book, 1970), 146.   
9Dalton E. MacFarland, Management : Principles and Practices n.p. : (The Macmillian

Company, 1970), 76.   
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ของแตละคนที่จะเลือกทางเลือกที่คิดวาจะตอบสนองความตองการของคนได10 เดล มานน
(Dale  Mann) ระบุวา การตัดสินใจเปนการตอบสนองตอสถานการณของทางเลือกโดยการเลือกทาง
เลือกนั้นกระทําไปตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไว11  สวนจูนิเปอร (Juniper) ไดใหนิยามวา
การตัดสินใจคือการสิ้นสุดของการเลือกสรรทางเลือกตางๆ12  ทรีวัทธา และนิวพอรท (Trewatha
and New Port) กลาวถึงการตัดสินใจวา เปนกระบวนการเลือกแนวปฏิบัติจากทางเลือกที่เปนไปได
2  หรือ  3  ทางเลือก เพื่อที่จะใหไดแนวทางแกไขปญหาที่ตองการแกไข13  อิแวนซิวิช และคณะ
(Ivancevich and others) เสนอนิยามวา การตัดสินใจเกี่ยวของกับทางเลือกปฏิบัติจํานวนหนึ่งกับ
บริษัท บี เอฟ กูดริช จํากัด (B.F.Goodrich Co.) มีความเชื่อวา ความคิดสรางสรรคเปนกุญแจสําคัญ
ของการตัดสินใจ และการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ14 มูดี (Moody) ใหความหมายวา
การตัดสินใจเปนการกระทําที่ตองทําเมื่อไมมีเวลาที่จะหาขอเท็จจริงอีกตอไปปญหาที่เกิดขึ้นก็คือวา
เมื่อใดถึงจะตัดสินใจวาควรหยุดหาขอเท็จจริง ขอยุติ(solution) จะแปรเปลี่ยนไปตามปญหาที่
ตองการแกไข ซ่ึงการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวพันกับการใชจายและการใชเวลา15  ฮอยและมิสเกล
(Hoy and Miskel) ใหความหมายของการตัดสินใจวา การตัดสินใจคือการตกลงใจวาจะกระทําหรือ
ละเวนการกระทําการใดๆ การตัดสินใจเปนความรับผิดชอบของนักบริหารทุกคน และเปน
กระบวนการที่การตัดสินใจจะไดรับการปฏิบัติ กระบวนการตัดสินใจจะไมส้ินสุดลง โดยให
ความเห็นเพิ่มเติมวา หากมิไดยังมีการนําการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติแลว การตัดสินใจนั้นก็อาจจะ

                                                          
10Fremont Shull and others, Organizational Decision Making (New York : McGraw –

Hill, 1970), 31.   
11Dale  Mann, Policy Decision – Making in Education : An Introduction to

Calculation and Control (New York : Teachers College Press, Colambia University, 1975), 20.   
12Dean F. Juniper, Decision Making for Schools Colleges (New York : pergamon

Press, 1976), 7.   
13Robert L. Trewatha and M. Gene New Port, Management, 3rd ed.  (Plano, Texas :

Business Publications, Inc., 1982), 50.   
14John M. Ivancevich and others, Managing : An Introduction to the Process

Managing, (Plano, Texas : Business Publications, Inc., 1983), 78.  
15Paul Moody, Decision Making : Proven Methods for Better Decision (Singapore :

McGraw – Hill Book Company, 1983), 4.   
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เปนเพียงความตั้งใจที่ดี และหากมีการนําไปปฏิบัติ จึงจะถือวาเปนการตัดสินใจ16  สวน มัวเฮด
และกริฟฟน (Moorhead and Griffin) เสนอคํานิยามวา การตัดสินใจเปนกระบวนการเลือกทางเลือก
จากทางเลือกหลายๆ ทาง17  ซ่ึง เบอรตัน (Burton) และธาเกอร (Thakur) ไดกลาววา การตัดสินใจ
หมายถึง  กระบวนการที่รวมเอาการวิเคราะห และการนิยามสถานการณของปญหา การวิเคราะห
เพื่อการกําหนดทางเลือก การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดหนึ่งทางเลือกและกําหนดเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ18 จอหน (Johns) นิยามวา การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาแนวทางใน
การดําเนินงาน เพื่อการปฏิบัติการ19สวน ริว (Rue)  และ ไบอารส (Byars) ไดนิยามวา การตัดสินใจ
หมายถึง กระบวนการในการเลือกทางเลือกจากทางเลือกตางๆ ที่มีอยู20 และ คารเรล (Carrel)       
เจนจินส (Jennings) และเฮฟริน (Heavrin) ไดใหความหมายวา การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการ
พื้นฐานขององคการที่ผูบริหารเลือกทางเลือกหนึ่งทางเลือก จากหลายๆ ทางเลือก21

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542  บัญญัติไววา  “ตัดสินใจ  เปนคํากิริยา
หมายถึง  ตกลงใจ”22 ตามนัยของศัพทดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการตัดสินใจเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับการตกลงใจของบุคคลในเรื่องตาง  ๆ  ไมวาจะเปนการตกลงใจเกี่ยวกับเรื่องสวนตัว  หรือเร่ืองที่
เกี่ยวของกับผลประโยชนของสวนรวม  และสําหรับนักวิชาการไทย ไดมีผูใหความหมายของการ
ตัดสินใจไวเชนกัน อาทิ ทองใบ  สุดชารี  ใหความหมายวา การตัดสินใจ คือกระบวนการในการ

                                                          
16Wayne N. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration (Singapore :

McGraw – Hill International Editions, 1991), 300.
17Gregory Moorhead and Ricky Griffin, Decision Making and Creativity (London :

Houston Mifflin Co., 1992), 481.   
18Gene Burton and Manab Thakur, Management Today : Principles and Practice (New

Delhi : Tata McGraw – Hill, 1995), 94.  
19Gary  Johns, Organizational Behavior, 4th ed. (New York : Harper Collins, 1996),

364.  
20Leslie W. Rue and Loyd L. Byars, Management : Skills and Application, 8th ed.

(Chicago, Ill : Irwin, 1997), 42.  
21Michael R. Carrel, Daniel F. Jennings and Christina Heavrin, Fundamentals of

Organizational Behavior (Saddle River, New Jersey : Prentice Hall International, Inc., 1997), 124.  
22ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542(กรุงเทพมหานคร:

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, 2546), 450.
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พัฒนาทางเลือกในการแกปญหาใด ๆ จนเกิดความมั่นใจในการเลือกทางเลือก 1 ทางเลือกในการแก
ปญหา หรือการดําเนินการเพื่อการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ23  ในขณะที่ ไพลิน  ผองใส
กลาววา การตัดสินใจ คือ การเลือกปฏิบัติ หรือดําเนินการจากบรรดาทางเลือกหลาย ๆ หนทาง24

สวนสุนทร  วงศไวศยวรรณ ใหความหมายวา การตัดสินใจเปนกระบวนการคนหาทางเลือกตาง ๆ
ประเมินทางเลือกเหลานั้น แลวเลือกวิธีการดําเนินการ (หรือไมดําเนินการ) ที่ดีที่สุด หรือเปนไปได
มากที่สุดจากบรรดาทางเลือกตาง ๆ นั้น25  วิชัย   โถสุวรรณจินดา  ก็ไดใหความหมายวา เปนการ
เลือกทางเลือกที่มีอยูหลาย ๆ ทางเลือก โดยอาศัยทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถ
ตอบสนองเปาหมายหรือความตองการของผูเลือกได26  สําหรับ พยอม  วงศสารศรี  กลาววา  การ
ตัดสินใจ  คือ  กระบวนการเลือกแนวทางปฏิบัติที่คิดวามีความเหมาะสมมาใชในสถานการณ หรือ
ปญหาตาง ๆ27 และนิรมล  กิติกุล  กลาววา  การตัดสินใจ  เปนการตกลงเลือกเอาทางที่ดีที่สุดจาก
ทางเลือกตั้งแตสองทางขึ้นไป ซ่ึงเปนทางเลือกที่ถูกตองตามเหตุผล และไดผลตามเปาหมายมาก
ที่สุด28

 ตามความหมายตางๆ ที่นําเสนอมานี้ อาจสรุปไดวา การตัดสินใจเปนกระบวนการที่
บุคคลหรือกลุมก็ตาม ไดอาศัยความรู ทักษะ ประสบการณ ขอมูลพื้นฐานตางๆ รวมทั้งเทคนิคและ
วิธีการ และหรือแมแตสัญชาตญาณในการพิจารณาเพื่อวิเคราะหหาทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมมาก

                                                          
23ทองใบ  สุดชารี, ทฤษฎีองคการ : วิเคราะหแนวความคิด ทฤษฎี และการประยุกต,

พิมพคร้ังที่ 2, 303.
24ไพลิน  ผองใส, การจัดการสมัยใหม, พิมพคร้ังที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), 155.
25สุนทร  วงศไวศยวรรณ, “การตัดสินใจและการสื่อสาร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

พฤติกรรมองคการและการจัดการตลาด หนวยที่ 1 – 7 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2538), 111.

26วิชัย  โถสุวรรณจินดา, ความลับขององคการ : พฤติกรรมองคการสมัยใหม,
พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2535), 185.

27พยอม  วงศสารศรี, องคการและการจัดการ, พิมพคร้ังที่ 7 (กรุงเทพฯ : พิมพสุภา,
2542), 97.

28นิรมล  กิติกุล, องคการและการจัดการ (กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542),
49.
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ที่สุด และทําการคัดหรือเลือกสรรทางใดทางหนึ่ง โดยเล็งเห็นวาจะสามารถนําไปปฏิบัติใหบังเกิด
ผลตามที่บุคคลหรือกลุมไดคาดหวังไววาจะสัมฤทธิ์ผลตามแนวทางหรือทางเลือกที่ไดเลือกไปนั้น

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ
ไดมีผูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจในการบริหารองคการไวมากมาย พอสรุป

ไดดังนี้
ลิชฟลด (Litchfield) ใหคํานิยามไววา การตัดสินใจ เปนวัฏจักรของเหตุการณทั้งหลาย

ตางๆ (cycles of events) นับตั้งแตการกําหนดปญหา การวิเคราะหปญหา จนถึงการวางแผนใน
การแกปญหา และการประเมินผล เมื่อมีการตัดสินใจแกปญหาอยางหนึ่งแลวมักจะมีปญหาอีกอยาง
หนึ่งติดตามมา ปญหาที่ตามมานี้อาจเกิดในชวงใดชวงหนึ่งก็ได29  สวน โดรซี (Dorsey) กลาววา
กระบวนการตัดสินใจสัมพันธกับการติดตอส่ือสาร ขณะที่ บลาว และสกอต (Blau and Scott) ไดช้ี
ใหเห็นวา ประสบการณที่ไดจากการแกปญหาหนึ่งจะมีประโยชนตอการแกปญหาครั้งตอๆ ไป
ดังนั้นแมวากระบวนการแกปญหาครั้งแรกมีแนวโนมใหเห็นวาจะกอใหเกิดปญหาอยางอื่น     
แทรกซอนขึ้นมาดังกลาวแลว แตประสบการณหรือการเรียนรูที่ไดรับจากการแกปญหาครั้งแรกนั้น
นับไดวามีสวนสําคัญในการแกปญหาใหมไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อปญหาใหมมี
ลักษณะเหมือนหรือคลายคลึงกับปญหาเดิม30  เทเลอร (Tayler) กลาววา  การแกปญหา การตัดสินใจ
และความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการเดียวกัน ซ่ึงเทเลอรไดคิดกระบวนการทางปญญาที่
แตกตางออกไปจากแนวคิดดั้งเดิมที่ใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคเปนความคิดที่ออกมา การตัดสินใจ
เปนการเลือกทางเลือกที่จะปฏิบัติและแกปญหา เปนการแกไขความยากทั้งสองประการ31  สวน
ไซมอน (Simon) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีเหตุผลในการตัดสินใจไววา ในความเปนจริง
แลว การตัดสินใจที่มีเหตุผลสมบูรณที่สุดนั้นมักจะไมมี เพราะผูทําการตัดสินใจมักจะมีขอจํากัด
หรืออุปสรรคตางๆ อยูเสมอ  เชน   ขาดความรู ความสามารถ ขาดขอมูลที่ดีพอ นอกจากนั้น นิสัย
และ คานิยมของผูตัดสินใจเองก็เปนตัวแปรที่สําคัญที่จะทําใหเกิดความลําเอียงไปในทางหนึ่งทาง

                                                          
29Edward  H. Litchfield, “ Notes on a General Theory of Administration, ”

Administrative  Science Quarterly 1, 1, June (1956) : 5.  
30Peter M. Blau and W. Richard Scott, Formal Organization : A Comparative

Approach (San Francisco : Chandler, 1962), 53 – 55.
31D.W. Tayler, “Decision Making and Problem Solving,” in Handbook  of

Organizations ed. J.G. March (Chicago : Rand McNally, 1965), 48 – 86.
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ใดได32  นิวแมน และวอเรน (Newman and Warren)  กลาววา  การวางแผนและการตัดสินใจมี
ความหมายใกลเคียงกันมาก ยากที่จะพิจารณาออกจากกัน และกลาวตอไปวา “การวางแผน :
การตัดสินใจเปนภารกิจที่รวมอยูดวยกัน”33  จากแนวคิดของนักวิชาการที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวา
การตัดสินใจเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในทางการบริหาร เพราะการบริหารคือการแกปญหาเพื่อใหงาน
ตางๆ ขององคการบรรลุเปาหมาย

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานที่กลาวถึงแนวคิดในดานกระบวนการ และ
พฤติกรรมการตัดสินใจไวหลายแนวคิดดวยกัน  เชน  วุฒิชัย  จํานงค  ไดเสนอแนวความคิดของ ชัล,
เดลเบค และคัมมิ่ง (Shull, Delbegg and Coming) ที่ใหความเห็นวา การตัดสินใจของมนุษยเปน
กระบวนการที่มนุษยรูสึกไดเกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคม และปจเจกบุคคลที่มีคานิยมและเรื่อง
ความเชื่อแฝงอยู รวมทั้งแนวคิดของ มินซเบิรก (Minzberg) ที่ใหแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของการ
เปนมนุษย ในขณะที่โรเบิรตและแฮนไลน(Robert and Hanline) ซ่ึงมีความเชื่อในเรื่องประสบการณ
ของมนุษย ใหความเห็นวามนุษยมักทําการตัดสินใจเลือกหรือเลือกสรรทางเลือกตามความเคยชินที่
ปฏิบัติมา จึงอาจกลาวไดวาโดยธรรมชาติแลวหากผูนําที่มีพฤติกรรมแบบอัตตาธิปไตยการตัดสินใจ
เลือกก็มักจะเปนการรวบอํานาจเผด็จการไปดวย34

รูปแบบการตัดสินใจตามแนวคิดของนักทฤษฎี
มีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจไวเปนจํานวนมาก แตที่นาสนใจพอสรุปได

เชน แดเนียล  อี  กริฟฟทส (Daniel E. Griffiths) ไดเสนอรูปแบบและขั้นตอนของกระบวนการ
ตัดสินใจไว 6 ขั้นตอนดวยกันคือ (1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหาและขอจํากัดของปญหา ขั้นนี้เปน
ขั้นแรกของการตัดสินใจ ผูบริหารจะตัดสินใจในกิจกรรมใดๆ ก็ตาม จะตองมีความเขาใจ    เกี่ยวกับ
ปญหาที่ตองตัดสินใจ เพื่อเปนแนวทางที่จะนํามาใชเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง ปญหาทุกปญหาไม
ใชปญหาของทุกคน ปญหาที่เกิดขึ้นเปนเครื่องทาทายความสามารถของผูบริหาร และวัดความ
สามารถในการตัดสินใจ ซ่ึงตองอาศัยความรูความเขาใจในปญหา เพื่อใหการตัดสินใจถูกตองและ
รวดเร็วขึ้น (2) วิเคราะหและประเมินผลปญหา เมื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหาแลว ตองนําปญหา
                                                          

32Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 3rd ed. (New York : The Free Press,
1976), 241.   

33Newman and Warren, The Process of  Management (Englewood Cliffs, New Jersey
: Prentice – Hall, 1977), 225 – 432.  

34Ralpin M. Robert and Manning H. Hanline, “Maximizing Executive Effectiveness :
Deciding About What to Decide,”  Management Review  6, 3 (June, 1975) : 25 – 32.  
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นั้นมาวิเคราะหและประเมินผลวา “ปญหานั้นมีความหมายตอผูบริหาร ตอองคการอยางไร จะตอง
ทําอยางไรกับปญหานั้น” ผูบริหารจะตองหาวิถีทางที่จะแกปญหานั้น การตัดสินใจของผูบริหารใน
บางครั้งอาจจะตองใหผูอ่ืนมารวมกันหาวิถีทางแกปญหา ผูบริหารตองรูวาเมื่อใดควรตัดสินใจหรือ
ไมควรตัดสินใจ การที่ผูบริหารเปนผูตัดสินใจเองทุกๆ เร่ือง อาจทําใหผูรวมงานเกิดความไมพอใจ
ได  (3) สรางเนื้อหาและแนวทางในการตัดสินใจ ผูบริหารจะตองคิดสรางเนื้อหาและแนวทางใน
การตัดสินใจ ซ่ึงถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเพราะเปนการแสดงคุณคาของระบบการตัดสินใจ
ใหผูรวมงานเห็นวาผูบริหารไดใชหลักและวิธีการตัดสินใจถูกตองตามหลักการบริหารมากนอย     
เพียงใด เปนการชวยใหผูรวมงานหรือบุคคลในองคการไดรับการตัดสินใจที่ถูกตอง และชวยใหเกิด
ความรูสึกที่ดีตอการตัดสินใจของผูบริหาร การสรางเนื้อหาและแนวทางในการตัดสินใจตองอาศัย
ระดับความกระตือรือรนของผูบริหารหรือบุคคลในองคการ คุณธรรมของผูบริหารหรือบุคคลใน
องคการ แรงกระตุนและการรับรูของพฤติกรรมที่ตรงกับความมุงหมายขององคการ (4)การรวบรวม
ขอมูล   ผูบริหารตองรวบรวมขอมูลตาง ๆ ซ่ึงเปนขอมูลที่ตรงกับปญหามากที่สุด    เพื่อนํามาเปน
ขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ ผูบริหารจําเปนตองใชขอมูล และดําเนินการตัดสินใจโดยอาศัยผล
การวิจัยเพื่อใหการตัดสินใจถูกตองมากขึ้น (5) การเลือกขอมูลที่ตองการ ผูบริหารตองเลือกขอมูล
เพื่อใชในการตัดสินใจ ขอมูลที่เลือกตองเปนขอมูลที่ถูกตอง เปนไปได และเปนที่พอใจของ
ผูบริหาร แบงขั้นตอนเปน 3 ขั้นตอน คือ รวบรวมขอมูลหลายๆ อยางที่ตองใชในการตัดสินใจ
จัดลําดับความสําคัญของขอสรุปแตละขอ และเลือกขอสรุปที่เห็นวาเมื่อนําไปใชแลวกอใหเกิดผล
สําเร็จดีที่สุด (6) นําผลสรุปทําใหเกิดประสิทธิภาพ เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ เปนการ
นําเอาผลที่ไดไปใชเพื่อทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานในขั้นนี้ประกอบดวย
การดําเนินงานดังนี้ การวางโครงการ การควบคุมกิจกรรมในโครงการ และการประเมินผล35  สวน
เอ็ดเวิรด  เอช  ลิชฟลด  (Edward H. Litchfield) ไดกลาววา การตัดสินใจเปนวัฏจักรของเหตุการณ
เร่ิมตั้งแตการกําหนดปญหา การวิเคราะหปญหา จนถึงการวางแผนการแกไขปญหาและการ
ประเมินผล และที่วาการตัดสินใจเปนวัฏจักรของเหตุการณ ก็คือ เมื่อนํากระบวนการตัดสินใจไป
แกปญหาครั้งหนึ่งแลว ก็มักที่จะมีปญหาอื่นติดตามมาอีก ปญหาที่ตามมานี้อาจจะเกิดขึ้นในชวงใด
ชวงหนึ่งของกระบวนการแกปญหา และปญหาที่เกิดขึ้นใหมนี้ก็ตองอาศัยการแกปญหาที่เปน

                                                          
35Daniel E. Griffiths, Administrative Theory (New York : Appleton – Century &

Crofts, 1959), 113.
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กระบวนการเชนเดียวกัน36  อยางไรก็ตาม บลาว และสกอต (Blau and Scott) ไดช้ีใหเห็นวา
ประสบการณที่ไดจากการแกปญหาหนึ่งจะมีประโยชนตอการแกปญหาครั้งตอๆ ไป ดังนั้นแมวา
กระบวนการแกปญหาครั้งแรกมีแนวโนมวาจะกอใหเกิดปญหาอยางอื่นแทรกซอนขึ้นมาดังกลาว
แลวแตประสบการณหรือการเรียนรูที่ไดรับจากการแกปญหาครั้งแรกนั้นนับไดวามีสวนสําคัญใน
การแกปญหาใหมไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อปญหาใหมมีลักษณะเหมือนหรือคลายคลึง
กับปญหาเดิม37  สวนเฮอรเบิรท  เอ  ไซมอน (Herbert A. Simon) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความมีเหตุผลในการตัดสินใจไววา ในความเปนจริงแลว การตัดสินใจที่มีเหตุผลสมบูรณที่สุดนั้น
มักจะไมมี เพราะผูทําการตัดสินใจมักจะมีขอจํากัดหรืออุปสรรคตางๆ อยูเสมอ เชน ขาดความรู
ความสามารถ ขาดขอมูลที่ดีพอ นอกจากนั้นนิสัยและคานิยมของผูตัดสินใจเองก็เปนตัวแปรสําคัญ
ที่จะทําใหการตัดสินใจเกิดความลําเอียงไปทางหนึ่งทางใดได38  จากทัศนะของไซมอนจึงเห็นไดวา
การแกปญหาตางๆ ทางการบริหารไมอาจหวังผลเลอเลิศไดเสมอไปเหมือนกับการตัดสินใจ
แกปญหาอื่นๆ โดยเหตุนี้การตัดสินใจในทางการบริหารสวนใหญจึงเกี่ยวกับการเลือกทางเลือกและ
ปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็นวานาจะใหผลเปนที่นาพอใจมากกวา ในขณะที่ สโตนเนอร (Stoner)
ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ยึดตามแนวของ จอหน  ดิวอ้ี  (John  Dewey) วา การตัดสินใจซึ่ง
อาศัยเหตุผล (rational decision – making) จะประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ (1) วิเคราะหและจํากัด
ขอบเขตของปญหา (2) รวบรวมและวิเคราะหหาขอเท็จจริง (3) พัฒนาทางเลือกในการแกปญหา
(4) ประเมินผลทางเลือกจากขอ(3) เพื่อเลือกทางที่จะชวยใหแกปญหาได  (5) เลือกวิธีการที่ดีที่สุด
(6) วิเคราะหผลที่ไดจากการตัดสินใจ (7) ตัดสินใจ39  และความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจนั้นจะ
มากหรือนอยขึ้นอยูกับตัวแปรที่เปนแรงขับดัน (forces)  ใหมีการตัดสินใจเกิดขึ้น ซ่ึงในเรื่องนี้
แทนเนนบอมและชมิดท (Tannenbaum and Schmidt) ไดกลาววา พฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารนั้น จะเกิดขึ้นไดเพราะมีแรงขับดันอยู 3 ประการ คือ แรงขับดันจากตัวผูบริหารเอง

                                                          
36Edward H. Litchfield, “Notes on General Theory of Administration,” Administrative

Science Quarterly, 3 – 29.
37Peter M. Blau and W. Richard Scott, Formal Organization : A Comparative

Approach, 53 – 55.
38Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 241.
39James A.F. Stoner, Management (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice – Hall, 1978),

177 –182.
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แรงขับดันที่เกิดจากผูใตบังคับบัญชา และแรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ40  จากทัศนะของ
แทนเนนบอมและชมิดทดังกลาว เมื่อมาพิจารณาดูแลวจะเห็นไดวา แรงขับดันที่เกิดจากตัวผูบริหาร
นั้นเหมือนกับที่ไซมอนกลาวไว ซ่ึงประกอบดวย ความรู ทักษะ ประสบการณ คานิยมของผูบริหาร
ตลอดจนอคติสวนตัว และความเชื่อมั่นที่มีตอผูใตบังคับบัญชา ส่ิงเหลานี้จะเปนแรงผลักดันให
ผูบริหารใชวิธีการตัดสินใจแบบใดแบบหนึ่งออกมา หากผูบริหารมีความรู มีทักษะ หรือไดรับการ
ศึกษาอบรมเกี่ยวกับการตัดสินใจก็ยอมที่จะเลือกใชวิธีการตัดสินใจที่มีเหตุผลและเหมาะสมกับ
สถานการณไดดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผูบริหารอื่นๆ ในขณะเดียวกันผูใตบังคับบัญชาเองก็มีความ
สําคัญตอการเลือกใชวิธีการตัดสินใจของผูบริหารอยูมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูใตบังคับบัญชาแตละคนก็
ยอมจะมีความแตกตางกันไป ไมวาจะเปนเรื่องบุคลิกภาพ หรือความตองการ ดังนั้นผูบริหารก็มักที่
จะเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีอิสระในการตัดสินใจ ถาหากเห็นวาผูใตบังคับบัญชามี
ความพรอมและความตองการที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนแรงขับดันที่มาจากสถานการณ
ทั่วไปนับวามีอิทธิพลตอการใชวิธีการตัดสินใจของผูบริหารอยูไมนอยเชนเดียวกัน สถานการณ
เหลานี้ก็ไดแกลักษณะและขนาดขององคการ ตลอดจนขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในดานขนาดขององคการก็มีความสําคัญไมนอย องคการที่มีขนาด
ใหญและมีการกระจายของหนวยงานยอยออกไปมาก ก็ยอมที่จะมีอุปสรรคตอการเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในขณะเดียวกันประสิทธิภาพของกลุมก็มีความ
สําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน เพราะหากผูใตบังคับบัญชามีความรู ความสามารถ และมีการรวมมือ
ประสานงานกันเปนอยางดี ผูบริหารก็พรอมที่จะเปดโอกาสใหเขามาตัดสินใจรวมกัน และปญหา
ในขอจํากัดของเวลาก็เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพราะปญหาบางอยางตองการ
การแกไขอยางรีบดวน ซ่ึงผูบริหารก็จําเปนตองตัดสินใจโดยทันที หากรอชาอาจเกิดความเสียหาย
ขึ้นได จึงไมอาจรอการตัดสินใจจากกลุมได

ในการตัดสินใจที่มีเหตุผลอยางสมบูรณนั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับปจจัยที่เปนแรงขับดัน
ทั้ง 3 ประการดังกลาวแลว ยังจําเปนตองอาศัยการทํางานที่มีขั้นตอนและเปนระบบ เพราะในการ
วิเคราะหหาขอเท็จจริงและทางเลือกตาง ๆ ที่เปนไปไดนั้น ตลอดจนพิจารณาถึงผลดีผลเสียของทาง
เลือกแตละทาง รวมทั้งผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นจึงพิจารณาหาทางเลือกที่เห็นวาดีและ
เหมาะสมที่สุด ในสวนของการตัดสินใจที่เปนระบบนั้น แทนเนนบอม (Tannenbaum) ไดเสนอ
ความเห็นไววา หมายถึงการตัดสินใจที่เปนไปตามทฤษฎีการใชระบบ (system approach) โดยมี

                                                          
40Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to Choose A Leadership

Pattern,” Harvard Business Review (March – April 1958) : 6.
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ขั้นตอนที่สําคัญๆ คือ (1) ขั้นการรับรูและกําหนดปญหา (recognition and defining the problem)
การรับรูปญหานี้เปนขั้นที่มีความสําคัญตอการพิจารณาตัดสินใจของผูบริหาร หากผูบริหารมองขาม
ปญหาและไมพยายามแกปญหา การตัดสินใจก็จะไมเกิดขึ้น การรับรูและการกําหนดปญหาไมเพียง
แตรอใหปญหาเกิดขึ้นเทานั้น แตจะตองคาดการณลวงหนาดวยวานาจะมีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง
(2) ขั้นการระบุปญหา (identifying the problem) เมื่อรับรูปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดการณไดวาจะมี
ปญหาอะไรบางแลว ก็ยังตองระบุลงไปใหชัดวาปญหาที่เกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้นนั้นอยูตรงไหน
ประกอบดวยปญหายอยๆ อะไรบาง และจําเปนตองแกไขปญหาอะไรกอน ปญหาอะไรหลัง ปญหา
ที่เกิดขึ้นในองคการในแตละสถานการณนั้น อาจมีมากกวาหนึ่งปญหาและการที่จะแกปญหา
หลายๆ อยางไปพรอมๆ กันนั้น บางครั้งอาจมีขอจํากัดหลายๆ อยางที่ไมอาจทําได ก็จําเปนตอง
เลือกปญหาที่สําคัญและเรงดวนมาแกไขกอน ดังนั้นการระบุปญหาตางๆ ใหชัดเจนจะชวยใหทราบ
วา ควรจะนําปญหาใดมาแกไขกอนจึงจะเหมาะสม (3) ขั้นการสรางทางเลือกในการแกปญหา
(generalization of alternatives) เนื่องจากปญหาตางๆ ทุกปญหายอมมีหนทางที่จะแกไขได
หลายทาง  ดังนั้นการกําหนดทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดไวหลายๆ ทาง จะชวยใหการเปรียบเทียบ
ผลดีผลเสียของแตละทางไดชัดเจน และทําใหไดทางเลือกที่ดีและเหมาะสมมากขึ้น นอกจากนั้น
การสรางทางเลือกตางๆ ในการแกปญหามักมีขอจํากัดในเรื่องความรูและประสบการณ ดังนั้น
การเปดโอกาสใหบุคคลหลายๆ คนจากหลายๆ ฝาย ไดเขามามีสวนรวมในการสรางทางเลือกก็จะ
เปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหไดทางเลือกมากๆ (4) ขั้นการเลือกทางแกปญหา(selection of the alternatives)
เมื่อไดทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดแลว ขั้นตอนตอไปก็คือจําตองตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือก
หนึ่งมาดําเนินการแกปญหา แตในทางการบริหารบางครั้งก็ไมอาจที่จะเลือกทางที่ใหผลสูงสุดได
เสมอไป เนื่องจากมีขอจํากัดอื่นที่เปนเงื่อนไขอยู เชน เวลา งบประมาณ ฯลฯ จึงจําเปนตองหา
ทางเลือกที่ใหผลกลางๆ แตลดเงื่อนไขขอจํากัดตางๆ ลงไดมาก (5) ขั้นการดําเนินการ และ
ประเมินผล (implementation and evaluation) เปนขั้นที่ลงมือดําเนินการตามแผนและดําเนินการ
แกไขปญหาดังกลาวตามทางเลือกที่ไดตัดสินใจไปแลว พรอมทั้งติดตามประเมินผลเพื่อแกไขสิ่ง
บกพรองตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น การดําเนินการแกไขปญหาและการประเมินผลนับวามีความสําคัญมาก
ในกระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจเลือกทางเลือกจะดีมีเหตุผลเพียงใดก็ตามหากการปฏิบัติตาม
ทางเลือกไมดําเนินไปอยางรัดกุมแลว การแกปญหาก็ไมอาจบรรลุผลตามเปาหมายได41

                                                          
41Robert Tannenbaum, Managerial Decision – Making (Los Angles : Institute of

Indistrial Relation, University of California, 1950), 23 – 24.
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จากพฤติกรรมในการตัดสินใจของผูบริหารนั้น จะสามารถสะทอนใหเห็นลักษณะบาง
อยางขององคการเปนอยางดี ซ่ึง กริฟฟธ (Griffiths) ไดเสนอวา ประสิทธิภาพของผูบริหารสูงสุดใน
องคการหรือหนวยงานใดๆ จะเปนสัดสวนผกผันกับปริมาณ (จํานวนครั้ง) ของการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ดังสมการ  E(t)  =            ในเมื่อ  คือ  E  ประสิทธิภาพของผูบริหาร    t  คือเวลาในชวงใด
ชวงหนึ่ง และ D  คือ การตัดสินใจของผูบริหาร แนวความคิดดังกลาวของ กริฟฟธ นี้ ตองการชี้ให
เห็นวา  ผูบริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพนั้น จะตองกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูผูบริหาร
ระดับรองๆ ลงไป หรือไปสูผูปฏิบัติใหมาก โดยท่ีผูบริหารเพียงแตคอยดูแลควบคุมใหกระบวนการ
ตัดสินใจตางๆ ดําเนินไปดวยดีเทานั้น42 พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารนี้ แทนเนนบอมและ
ชมิดท (Tannenbaum and Schmidt)  ไดเสนอทฤษฎีของความตอเนื่องระหวางขนาดของอํานาจ
หนาที่ที่ใชโดยผูบริหารกับขนาดของความเปนอิสระของผูใตบังคับบัญชา ดังรายละเอียดที่แสดงไว
ในแผนภูมิที่ 4

เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิที่ 4 จะเห็นไดวา ผูบริหารมีพฤติกรรมการตัดสินใจตามรูปแบบ
ตางๆ อยางตอเนื่องจากซายไปขวา  ทางดานซายมือสุด ผูบริหารรวบอํานาจการตัดสินใจไวที่ตน
เพียงผูเดียว ซ่ึงเปนลักษณะการบริหารแบบเผด็จการหรือแบบรวมอํานาจมากที่สุด โดยการที่คอยๆ
เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้นทีละนอย จนกระทั่งขวา
มือสุด ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจมากที่สุดนั่นเอง แมวา
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารจะมีลักษณะความตอเนื่องดังไดกลาวมาแลว แตแทนเนนบอม
และชมิดทก็ไดพยายามที่จะขยายใหเห็นพฤติกรรมการตัดสินใจในลักษณะตางๆ โดยการแบง
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารออกเปน 7 แบบ ซ่ึงในแตละแบบจะมีลักษณะดังรายละเอียด
ตอไปนี้

แบบที่ 1  ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหทราบ  กรณีนี้ผูบริหารเปนผูพิจารณาปญหา
เอง โดยการหาทางแกปญหาไวหลายๆ ทาง แลวตัดสินใจเลือกทางที่เห็นวานาจะใหผลดีที่สุด จาก
นั้นก็แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบเพื่อปฏิบัติตอไป ผูบริหารแบบนี้อาจคํานึงถึงหรือไมคํานึงถึงวา
ผูใตบังคับบัญชาจะมีความรูสึกอยางไรตอการตัดสินใจของเขา แตส่ิงสําคัญก็คือผูบริหารประเภทนี้
จะไมเปดโอกาสใหแกผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นใดๆ หรือใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แตประการใด

                                                          
42Daniel E. Griffiths, Administrative Theory,  71 – 91.
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ผูบริหารแบบเผด็จการที่ให ผูบริหารแบบประชาธิปไตยที่ให

ความสําคัญตองานเปนหลัก          ความสําคัญตอคนเปนหลัก

ผูบริหาร
ตัดสินใจ
แลวแจง
ให ทราบ

ผูบริหาร
ตัดสินใจ
แลวเกลี้ย
กลอมให
ยอมรับ

ผูบริหาร
ตัดสินใจ
แลวขอ
ความคิด
เห็นแตไม
เปลี่ยน
แปลงการ
ตัดสินใจ

ผูบริหาร
ตัดสินใจ
แลวขอ
ความคิด
เห็นและ
อาจเปลี่ยน
แปลงการ
ตัดสินใจ

ผูบริหาร
เสนอ
ปญหาแลว
ขอคําแนะ
นํามา
ประกอบ
การตัดสิน
ใจ

ผูบริหารชี้
ขอจํากัด
แลวให
ผูใตบังคับ
บัญชา
ตัดสินใจ
ภายใน
ขอบเขต

ผูบริหาร
มอบหมาย
ใหผูใต
บังคับ
บัญชา
ตัดสินใจ
เอง

แผนภูมิที่ 4   ความตอเนื่องของพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
ที่มา   :  Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to Choose A Leadership Pattern,”

Harvard Business Review (March – April 1958) : 6.

แบบที่ 2  ผูบริหารตัดสินใจแลวเกล้ียกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของ
ตน ในกรณีนี้การตัดสินใจเหมือนกับแบบที่ 1 ที่แตกตางกันออกไปก็คือ แทนที่จะแจงการตัดสินใจ
ของตนใหผูใตบังคับบัญชาทราบ ก็เปลี่ยนมาใชศิลปะในการเกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับ
การตัดสินใจนั้น เหตุที่เกลี้ยกลอมเพราะสํานึกวาอาจมีการตอตานเกิดขึ้น และพยายามลดการ
ตอตาน โดยช้ีใหเห็นวาถากระทําดังที่ตัดสินใจแลวจะเกิดประโยชนตอผูใตบังคับบัญชาและตอ
องคการอยางไร

     ขนาดของอํานาจหนาที่ที่ใชโดยผูบริหาร

ขนาดของความเปนอิสระท่ีใหแกผูใตบังคับบัญชา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



30

แบบที่ 3  ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแตไมเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจ ผูบริหารพยายามที่จะใหผูใตบังคับบัญชายอมรับโดยใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดรับ
ทราบวาผูบริหารคิดอยางไร และมีความตั้งใจอยางไร หลังจากที่ไดอธิบายใหผูใตบังคับบัญชาฟง
แลว ก็ใหผูใตบังคับบัญชาไดสอบถามปญหาที่สงสัย กรณีเชนนี้จะชวยใหผูใตบังคับบัญชาไดเขาใจ
มากขึ้นวาผูบริหารตองการจะทําอยางไร

แบบที่ 4  ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารอาจ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหมไดเมื่อไดขอมูลที่ดีกวา ผูบริหารแบบนี้ใหโอกาสแกผูใตบังคับบัญชา
ไดมีสวนในการที่จะใหผูบริหารเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจบาง แตความคิดริเร่ิมและการตัดสินใจยัง
คงอยูกับผูบริหาร กอนการประชุมหรือพบปะกันกับผูใตบังคับบัญชานั้น ผูบริหารไดมีการตัดสินใจ
มากอนแลว แตยังคิดวาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได จึงใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นเพื่อดู
ปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นวา การตัดสินใจนั้นจะกระทบกระเทือนอยางไรบาง และหากขอมูลใหมที่ได
จากผูใตบังคับบัญชาเหมาะสมเพียงพอ ผูบริหารก็อาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเสียใหมได

แบบที่ 5  ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา
แลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ การตัดสินใจแบบนี้ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนใน
การเสนอความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหาที่ผูบริหารเสนอ ผูบริหารจะเริ่มดวยการชี้ใหเห็นวาตัวปญหา
คืออะไร แลวจึงใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นและเสนอขอมูล ตลอดจนทางเลือกตางๆ
ในการแกไขปญหานั้น จากนั้นผูบริหารจะนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ มาประกอบการ
ตัดสินใจ

แบบที่ 6  ผูบริหารชี้ขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น
การตัดสินใจแบบนี้ ผูบริหารมอบปญหาและขอจํากัดใหแกกลุมผูใตบังคับบัญชาไปทําการตัดสินใจ
โดยที่ตนเองอาจเปนสมาชิกในกลุมที่รวมพิจารณาตัดสินใจดวย

แบบที่ 7 ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง แบบนี้ ผูบริหารใหความเปน
อิสระแกผูใตบังคับบัญชามากที่สุด โดยใหหาทางตัดสินใจแกปญหาเอง แต   ผูบริหารเปนผูกําหนด
วาใครบางที่เปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับปญหานั้นๆ และเมื่อผูใตบังคับบัญชา    ตัดสินใจอยางไรแลว ผู
บริหารจะยอมรับการตัดสินใจนั้น43

นอกจากนี้ วรูมและเยตตัน (Victor Vroom & Philip Yetton) ไดพัฒนารูปแบบการ
ตัดสินใจที่จะใหประสบความสําเร็จ ทั้งในดานคุณภาพการตัดสินใจ การยอมรับการตัดสินใจ
และชวงเวลาที่เหมาะสม โดยไดนําเสนอรูปแบบการบริหาร 4 แบบ คือ (1) ประสิทธิผลของการ

                                                          
43Robert Tannenbaum, Managerial Decision – Making, 96 – 101.
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ตัดสินใจ  การตัดสินใจที่มีประสิทธิผลหรือมีความเปนไปได จะตองพิจารณาใน 3 ประเด็น
กลาวคือ ประเด็นแรก คุณภาพการตัดสินใจ  ปญหาที่แตกตางกันก็อาจใชคุณภาพในการตัดสินใจ
ที่แตกตางกัน ปญหาบางอยางตองการคุณภาพการตัดสินใจระดับสูง แตบางอยางเปนคุณภาพการ
ตัดสินใจระดับต่ํา  แตอยางไรก็ตามการมีสวนรวมในการตัดสินใจจะทําใหการตัดสินใจมีคุณภาพ
มากกวา ประเด็นที่สอง การยอมรับการตัดสินใจ                  การตัดสินใจตองไดรับการยอมรับจาก
ผูใตบังคับบัญชา ผูซ่ึงจะตองนําการตัดสินใจไปปฏิบัติ การใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ
ปฏิบัติ ก็จะเปนแนวทางที่กอใหเกิดการยอมรับได ประเด็นสุดทาย ความเหมาะสมของชวงเวลา
สถานการณที่ถูกจํากัดดวยชวงเวลา อาจตองใชการตัดสินใจโดยผูนํา แตถามีชวงเวลายาวพอที่จะ
พัฒนาทักษะและความสามารถของบุคคล การเลือกการตัดสินใจแบบมีสวนรวมจะเกิดประโยชน
มากกวา (2) แบบของการตัดสินใจ วรูมและเยตตัน ไดอธิบายถึงการตัดสินใจ 5 แบบ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ แบบที่ 1 ผูบริหารแกปญหาหรือตัดสินใจดวยตนเอง โดยใชขอมูลที่มีอยูใน
ขณะนั้น แบบที่ 2 ผูบริหารไดรับขอมูลที่จําเปนจากผูใตบังคับบัญชาและตัดสินใจดวยตนเอง โดย
จะไมแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงปญหาที่กําลังตัดสินใจ ดังนั้นผูใตบังคับบัญชาจึงเปนเพียง
ผูจัดหาขอมูลเฉพาะเรื่องให ไมมีบทบาทที่จะกําหนดปญหา สรางหรือประเมินทางเลือก
แบบที่ 3  ผูบริหารบอกถึงปญหาใหผูใตบังคับบัญชาที่เกี่ยวของบางคนทราบเพื่อสอบถามความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยไมสอบถามเปนกลุม จากนั้นจึงตัดสินใจ ซ่ึงอาจเปนการตัดสินใจที่
สะทอนหรือไมสะทอนความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาก็ได แบบที่ 4 ผูบริหารบอกถึงปญหาให
กับกลุมผูใตบังคับบัญชาและสอบถามความคิดเห็น จากนั้นจึงตัดสินใจ ซ่ึงอาจเปนการตัดสินใจที่
สะทอนหรือไมสะทอนความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาก็ได แบบที่ 5 ผูบริหารบอกถึงปญหาให
กับกลุมผูใตบังคับบัญชารวมกันสรางและประเมินทางเลือก และพยายามที่จะใหมีความเห็นพองใน
การแกปญหา บทบาทของผูบริหารจะเปนประธาน ผูประสานใหเกิดการอภิปราย และรักษาใหอยู
ในประเด็นปญหา และสรางความมั่นใจวาประเด็นสําคัญ ๆ ไดรับการอภิปรายอาจเปนผูใหขอมูล
และเสนอความคิดเห็นโดยไมพยายามใหกลุมตองยอมรับแนวทางของตน และเต็มใจยอมรับและ
ดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับการสนับสนุนจากทั้งกลุม (3) แบบของการเลือกการตัดสินใจ
ที่ถูกตอง ตามความคิดเห็นของวรูมและเยตตันนั้น ผูบริหารสามารถเลือกแบบการตัดสินใจไดทั้ง
5 แบบ ขึ้นอยูกับสถานการณและสิ่งสําคัญ คือ ผูบริหารตองมีความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณ และเลือกแบบของการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม โดยกําหนดเปนกฎในการวินิจฉัยไว
7  ประการ   3 ประการแรกจะเนนในเรื่องคุณภาพของการตัดสินใจ และ 4 ประการหลังจะเปนเรื่อง
ของการยอมรับการตัดสินใจ เพื่อเปนการพิจารณาแบบของการเลือกการตัดสินใจที่ถูกตอง  (4) การ
ฝกอบรมผูบริหารในการตัดสินใจแมจะมีแนวทางการเลือกตัดสินใจ แตทางเลือกบางอยางเปน
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กระบวนการที่ซับซอน  ดังนั้นวรูมจึงไดแนะนําใหมีการฝกอบรมเพื่อชวยใหผูบริหารไดกําหนด
แนวทางในการตัดสินใจของตนเอง โดยมีการฝกอบรมตามโปรแกรม TELOS   ซ่ึงจะมีการอธิบาย
ทฤษฎีและแนวทางที่ผูบริหารจะกําหนดแบบการตัดสินใจของตนเองไว44

จากที่ไดกลาวมาโดยตลอดแลวนั้น ก็จะเปนการยืนยันไดอยางแนนอนวา การบริหาร
คือการตัดสินใจ45 อยางไมมีขอกังขา     แตในแงของการบริหารนั้นมิอาจที่จะชี้ชัดลงไปไดวา
พฤติกรรมการตัดสินใจแบบใดจะเปนแบบที่ดีที่สุด ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จคือ ผูบริหารที่
สามารถปรับพฤติกรรมของเขาใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นโดยไมซํ้าแบบกัน46 นั่นคือ
ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพตองรูจักเลือกใชวิธีการตัดสินใจใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ที่เปน
อยู นั่นหมายถึงวา ในบางครั้งผูบริหารจําเปนตองตัดสินใจเอง แตในอีกหลายๆ กรณีที่ผูบริหารควร
จะใหบุคลากรในองคการไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและจากทฤษฎีสถานการณของการให
บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจของ บริดจ (Bridge) ซ่ึงไดพัฒนามาจากแนวความคิดเกี่ยวกับ
“ขอบเขตของการยอมรับ” ของบารนารด และไซมอน ซึ่งไดช้ีใหเห็นวาเมื่อใดและภายใต
สถานการณเชนไรที่ผูบริหารควรตัดสินใจเอง หรือใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
ถาใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจแลวจะใหมีสวนรวมมากนอยเพียงใด อนึ่งทฤษฎีดังกลาว
ไดแบงสถานการณที่เกี่ยวของกับการใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจไว 4 สถานการณ โดย
พิจารณาจากตัวแปร  2  ดานคือ  การมีสวนเกี่ยวของของบุคลากร กับความรูความสามารถของ
บุคลากร47  ดังรายละเอียดที่แสดงไวในแผนภูมิที่  5

                                                          
44Victor H. Vroom, “A New Look at Managerial Decision Making,” Organization

Dynamics 1, 5 (Spring 1973) : 66 – 80.
45Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 8.
46Robert Tannenbaum, Managerial Decision – Making, 95 – 101.
47Edwin M. Bridge, “ A Model for Shared Decision – Making in the School

Principalship,” Educational Administration Quarterly, No.3 (1967) : 51 – 52.
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บริเวณใกลเคียงขอบเขตของการยอมรับ

มี                         ไมมี                         มี                         ไมมี

1                             2                           3                             4

แผนภูมิที่  5  สถานการณของการใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ที่มา   : Edwin M. Bridge, “ A Model for Shared Decision – Making in the School Principalship,”

Educational Administration Quarterly, No.3 (1967) : 51.

การที่จะพิจารณาใหผูใตบังคับบัญชาไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเมื่อไร            
ผูบริหารจะตองพิจารณาถึงบทบาทและขีดขั้นของการเขาไปมีสวนรวมดวย  จากแผนภาพที่  6 ซ่ึง
ไดแสดงใหเห็นวาการที่ผูบริหารจะมอบอํานาจการตัดสินใจใหแกบุคลากรมากนอยเพียงใดนั้นก็จะ
ตองพิจารณาถึงสถานการณที่เกี่ยวของอยู  2  ประการ  คือ  ประการแรกตองพิจารณาดูวาบุคลากรมี
สวนเกี่ยวของกับงานหรือปญหานั้นหรือไม  ประการที่สอง พิจารณาดูวาบุคลากรมีความรูความ
สามารถเกี่ยวกับงานหรือปญหานั้นหรือไม  ซ่ึงสรุปไดวาถาบุคลากรมีทั้งสวนเกี่ยวของและมีความรู
ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ  แลว  ผูบริหารควรมอบหมายใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในเรื่องนั้นใหมากที่สุด  สวนเรื่องใดที่บุคลากรมีแตสวนเกี่ยวของหรือมีความรูความสามารถอยาง
ใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว  ในกรณีนี้ผูบริหารควรใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการตัดสินใจบาง

ขอบเขตของการยอมรับ

นอกขอบเขตของ
การยอมรับ

บุคลากรมีสวน
เกี่ยวของหรือไม

บุคลากรมีความรู
ความสามารถหรือไม

พฤติกรรมการ
ตัดสินใจ

ใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ
มากที่สุด

ใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการตัดสินใจบาง
เปนครั้งคราว

ผูบริหารตัดสินใจเอง

มี                             มี                         ไมมี                       ไมมี
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เปนครั้งคราว  แตถาเรื่องใดบุคลากรไมมีทั้งสวนเกี่ยวของและไมมีทั้งความรูความสามารถดวยแลว
ผูบริหารก็ไมควรใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ และในลักษณะเชนนี้ผูบริหารก็ควรที่
จะเปนผูตัดสินใจเอง

จากรูปแบบสถานการณของการใหบุคลากรไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจดังที่ได
กลาวไปแลวนั้นจะเห็นไดวาภายใตสถานการณที่ 1 , 2 และ 3  นั้น  ผูบริหารควรใหผูใตบังคับ
บัญชาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ  โดยท่ีระดับของการใหมีสวนรวมในการตัดสินใจแตกตางกัน
ไป  นั่นคือ  ภายใตสถานการณที่  1  ผูบริหารควรใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูตัดสินใจเองหรือใหมี
สวนรวมในการตัดสินใจมากที่สุด  สวนภายใตสถานการณที่  2  และ 3 นั้นผูบริหารควรให
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจบางเปนครั้งคราว  และใหมีสวนรวมในระดับปานกลาง
สวนในสถานการณที่  4 นั้นผูบริหารไมควรใหผูใตบังคับบัญชาเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เลย  การตัดสินใจตาง ๆ  เปนหนาที่ของผูบริหารโดยตรง และเมื่อพิจารณาการใหบุคลากรหรือ
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจควบคูไปกับขั้นตอนในการตัดสินใจดังกลาวก็จะชวยให
มองเห็นในระดับที่ลึกลงไปอีกวาเมื่อใดควรใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจใน 
ขั้นตอนใดของการตัดสินใจ   ซ่ึงในเรื่องนี้ ฮอย และมิสเกล (Hoy  and Miskel) ไดทําการศึกษาและ
เสนอไวดังรายละเอียดที่แสดงไวในแผนภูมิที่  6
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บริเวณใกลเคียงขอบเขตของการยอมรับ

มี                               ไมมี                             มี                             ไมมี

1                              2                           3                            4

ขั้นตอนการตัดสินใจ
1. กําหนดปญหา
2. สรางทางเลือก
   ในการแกปญหา
3. พิจารณาทางเลือก
4. เลือกทางเลือก

โดยกลุม                  แบบรัฐสภา                             แบบประชาธิปไตย

แผนภูมิที่  6  การใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ที่มา   : Wayne N. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory, Research and
Practice (New York : Random House, 1978), 234.

ขอบเขตของการยอมรับ

นอกขอบเขตของ
การยอมรับ
บุคลากรมีสวน
เกี่ยวของหรือไม

บุคลากรมีความรู
ความสามารถหรือไม

พฤติกรรมการ
ตัดสินใจ

ใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การตัดสินใจมากที่สุด

ใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การตัดสินใจบางเปน

ครั้งคราว
ผูบริหารตัดสินใจเอง

มี                                  มี                           ไมมี                             ไมมี

ลักษณะการตัดสินใจ

ใหสมาชิกในกลุมนอย
ไดแสดงความคิดเห็น
อยางเต็มที่

เนนการแกปญหา การประสานงาน
การรวมมือ การประนีประนอมและ
ลดการตอตาน
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จากแผนภูมิที่ 6 แสดงใหเห็นวาเมื่อผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของและมีความรูความ
สามารถกับปญหาใด (สถานการณที่ 1) แลว ผูบริหารก็ควรใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจมาก ๆ โดยไดใหมีสวนในการกําหนดปญหาวาปญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นคือ
อะไร และควรจะแกไขปญหาใดกอน แตถาหากผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของแตไมมีความรู
ความสามารถ (สถานการณที่ 2) ผูบริหารก็ควรจะใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ
บางเปนครั้งคราว โดยใหไดมีสวนรวมในการเลือกทางเลือกที่จะนํามาใชแกปญหา ทั้งนี้เพราะทาง
แกปญหาบางอยางแมจะแกปญหาไดดีที่สุด แตก็อาจกระทบกระเทือนตอผูใตบังคับบัญชาไดมาก
หากเปนเชนนี้ในทางการบริหารบางครั้งก็จําเปนที่จะตองหลีกเลี่ยง สวนในกรณีที่ผูใตบังคับบัญชา
ไมมีสวนเกี่ยวของแตมีความรูความสามารถในการแกปญหานั้นเปนอยางดี (สถานการณที่ 3)
ผูบริหารก็ควรจะใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนในการชวยกันคิดหาทางเลือกตาง ๆ ที่เปนไปไดใน
การแกปญหา รวมทั้งใหมีสวนในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกตาง ๆ48

ในแงของการมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยกลุมทั้ง  3  แบบ คือ การตัดสินใจแบบ
นักประชาธิปไตย  การตัดสินใจแบบสมาชิกรัฐสภา  การตัดสินใจแบบอาศัยเสียงเอกฉันท  ดังที่ได
กลาวมาแลว  ฮอย กับ มิสเกล ไดมีความเห็นวา การตัดสินใจแบบสมาชิกรัฐสภานั้น มักจะมีปญหา
เกี่ยวกับพวกมากลากไป ซ่ึงบางครั้งเหตุผลและขอมูลของกลุมที่มีเสียงนอยจะดีกวาก็ตาม ในฐานะ
ผูบริหารจะตองหาทางขจัดปญหาเหลานี้ใหได เพราะไมเชนนั้นแลวการตัดสินใจก็จะขาด
ประสิทธิภาพ ตามความเห็นของฮอย กับ มิสเกล เห็นวา การเปดโอกาสใหกลุมนอยไดแสดง
ความคิดเห็นและเสนอขอมูลอยางเต็มที่กอนลงมตินั้น อาจเปนทางหนึ่งที่แกปญหานี้ได ในขณะ
เดียวกันหากผูบริหารจะยึดการตัดสินใจแบบอาศัยเสียงเอกฉันท ผูบริหารก็จะตองหาทาง
ประนีประนอมความคิดเห็นของกลุมสมาชิกใหดีและพยายามไมใหฝายหนึ่งฝายใดมีความรูสึกวา
ตนตองสูญเสีย ผลประโยชนไป49    แตการที่ผูบริหารจะใชรูปแบบการตัดสินใจแบบใดแบบหนึ่ง
ดังกลาวก็ตาม ประการสําคัญที่สุดก็คือผูบริหารจะตองไมมีความลําเอียงโดยวางตัวเปนกลาง    ทั้งนี้
เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่เพราะจากการวิจัยของคริส อาจิริส
(Chris Argyris) พบวาคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการตัดสินใจโดยกลุมจะสูงขึ้น หากผูบริหาร

                                                          
48Wayne N. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory, Research

and Practice (New York : Random House, 1978), 231 – 234.
49Wayne N. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory, Research

and Practice, 232.
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วางตัวเปนกลางอยางแทจริง50  สวนในการตัดสินใจแบบนักประชาธิปไตยนั้น เปนการใหกลุม
ตัดสินใจภายใตเงื่อนไขที่มากขึ้น       ฮอย กับ มิสเกล ไดใหความเห็นวา   ผูบริหารที่เปดโอกาสให
กลุมตัดสินใจแบบนักประชาธิปไตยนั้น มีเปาหมายอยู  2  ประการ กลาวคือ 1) เพื่อลดการตอตาน
อันอาจเกิดขึ้นและตองการไดรับการสนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา และ 2) ก็เพื่อใหการตัดสินใจ
ของผูบริหารเองมีประสิทธิภาพสูงขึ้น   และไดใหรายละเอียดเพิ่มเติมอีกวา หากผูบริหารมีเปาหมาย
อยูที่ตองการลดการตอตานและใหไดรับการสนับสนุนแลวก็จะตองชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจ
เหตุผลและความตองการอยางตรงไปตรงมาแตถาหากเปาหมายอยูที่คุณภาพของการตัดสินใจแลว          
ผูบริหารก็จะตองใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตั้งแตตน เพราะจะทําให
ผูบริหารไดรับขอมูลที่ละเอียดและถูกตองมากที่สุดในอันที่จะนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
เพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด51

องคประกอบของการตัดสินใจ
ปจจุบันเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปแลววาพฤติกรรมของบุคคล กลุม หรือองคการใดก็

ตาม ยอมจะตองมีองคประกอบตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของหรือเปนพื้นฐานอยูดวยเสมอ ดวยเหตุนี้
พฤติกรรมการตัดสินใจยอมจะตองมีลักษณะดังกลาวอยูดวยเชนกัน จากสมมติฐานที่ไดกลาวมา
แลวในตอนตน จะเห็นไดวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารยอมจะตองมีองคประกอบพื้นฐาน
ที่อาจจะเปนแรงสง แรงดึง หรือเปนตัวกําหนดพฤติกรรมดังกลาวอยูดวย เมื่อไดนําความคิดของ
จิแอมแมททิโอส  และจิแอมแมททิโอส (Gimamatteos and Gimamatteos) เปนหลักการ และนํามา
ประกอบกับแนวคิดของบุคคลอื่นๆ ดวยแลว พอจะจําแนกองคประกอบพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบริหารไดวา ประกอบดวยองคประกอบดานบุคคล องคประกอบดานองคการ และ
องคประกอบดานสถานการณและส่ิงแวดลอมตาง ๆ52  ซ่ึงพอสรุปได ดังแผนภูมิที่ 7

นักวิจัยหลายทานใหความสนใจเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ ที่จะสงผลตอรูปแบบ
พฤติกรรม วิธีการ แนวโนม และทิศทางตางๆ ในการตัดสินใจของผูบริหารหรือผูนํา เชน
                                                          

50Chris Argyris, “Interpersonal Barriers to Decision – Making,” Harvard Business
Review, No. 44 (1966) : 84 – 97.

51Wayne N. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory, Research
and Practice, 233.

52อรพรรณ   ตูจินดา, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจ
ของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 37 – 38.
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แทนเนนบอม และแมสเซอริค (Tannenbaum and Masserik) ไดกลาวถึงปจจัยที่เปนแรงสงตอการ
ตัดสินใจของผูบริหาร หรือผูนํา วาประกอบดวย     1) ปจจัยที่เกิดจากตัวผูบริหารเอง 2) ปจจัยที่เกิด
จากผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา และ 3) ปจจัยที่เกิดจากสถานการณตางๆ53 แต ทอมสัน (Thompson)
เห็นวาปจจัยที่องคประกอบสําคัญในการตัดสินใจของผูบริหารนั้นจะตองประกอบดวยความเชื่อใน
เร่ืองของสาเหตุ  และผลลัพธกับความพึงพอใจ  หรือความโนมเอียงที่มีตอทางเลือกใด ๆ    ที่เห็นวา

แผนภูมิที่ 7   องคประกอบตางๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจ
ที่มา   :   อรพรรณ  ตูจินดา, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจของครู
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 38.

                                                          
53Robert Tannenbaum and Fred Masserik, Participation by Subordinates in the

Managerial Decision – making Process,” in Organization Behavior : Management Approach,  eds.
Hary R. Knudson and C. Partick Fleenor (Massachusetts : Winthrop Publishers, 1979), 227 – 231.

พฤติกรรม
การตัดสินใจ

บุคคล
- ลักษณะนิสัยสวนตัว     - พฤติกรรม     - กลุม

- ความเปนผูนําหรือผูตาม     - อ่ืนๆ

สถานการณและ
สิ่งแวดลอมตางๆ

   - ทรัพยากร
   - ขอจํากัด
   - เวลา
   - ปญหา
   - เกณฑที่ยึดถือ
     ในการตัดสินใจ
   - อ่ืนๆ

องคการ
   - ตําแหนง
   - โครงสราง
   - ระเบียบประเพณี
     ในการปฏิบัติ
      งาน
   - อ่ืนๆ
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บังเกิดผลตามตองการ54  นอกจากนี้งานวิจัยของ จิแอมแมททิโอส  และจิแอมแมททิโอส
(Gimamatteos and Gimamatteos) เกี่ยวกับแรงสงตอภาวะผูนํา ไดสรุปปจจัยตางๆ อันเปน
องคประกอบตอพฤติกรรมผูนําซ่ึงรวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจดวยวา ประกอบดวยองคประกอบ
ตางๆ  3  ประการ คือ 1) องคประกอบดานบุคคลหรือตัวผูนํา 2) องคประกอบเกี่ยวกับองคการ และ
3) องคประกอบดานสถานการณและสภาพแวดลอมตางๆ55      สวน โฮลบรุค และ ไรอัน
(Holbrook and Ryan) ไดกลาวถึงแรงกดดันแทนแรงสงวา แรงกดดันที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบริหารอาจจําแนกเปน  7  ประการ คือ 1) องคประกอบตาง ๆ ของงาน  2) บทบาทตาง ๆ
ภายในองคการ  3) ความสัมพันธที่เกิดขึ้นในการทํางานรวมกัน  4) การพัฒนาการในอาชีพ
5)โครงสรางและบรรยากาศขององคการ  6) องคการอื่น ๆ ภายนอกที่มีสวนเขามาเกี่ยวของ  และ
7) คุณลักษณะเฉพาะบุคคล56   อยางไรก็ตามหากกลาวโดยสรุปแลวจะเห็นวา  ปจจัยตาง ๆ  ที่เปน
องคประกอบสําคัญในการชี้นําพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารหรือผูนํายังคงตองประกอบดวย
ปจจัยที่สําคัญ   3    ประการ    คือ  1) แรงสงจากตัวบุคคล  2) องคการ  และ 3) สถานการณ  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้57

1) องคประกอบดานบุคคล  โดยปกติทั่ว ๆ  ไปมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ หลาย
ประการไมวาจะเปนรูปรางหนาตา  ลักษณะนิสัย  พฤติกรรมที่แสดงออก  ความเชื่อ  ความรู  หรือ
ประสบการณ  ซ่ึงรวมถึงการมีปฏิสัมพันธในกลุมที่โนมนําใหเกิดความเปนผูนําและผูตาม  ลักษณะ
ดังกลาวนับไดวาเปนสวนสําคัญตอการพิจารณาที่จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจของกลุม
บุคคล  หรือองคการ  ความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลในระยะแรก ๆ  ของงานดานการบริหารนั้นมองบุคคล
ในลักษณะที่เรียกวา “คนเศรษฐกิจ”  (economic  man)  ซ่ึงมีขอสมมติฐานที่สําคัญดังนี้คือ 1) มนุษย
ทุกคนมักจะมีเกณฑยึดถือและใชประกอบการตัดสินใจของตน  และจะมีการใหน้ําหนักตอตัว
เกณฑตาง ๆ  ไวเปนเกณฑที่แนนอน  2) มนุษยทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ  ที่

                                                          
54Jame D. Thompson, Organization in Action (New York : McGraw – Hill Book

Company, 1967), 134.
55Michale Gimamatteos and Dolores Gimamatteos, Forces on Leadership (Resten :

NASS, 1981), 1 – 2.
56Morris B. Holbrook and Michael  J. Ryan, “Modeling Decision Specific Stress,”

Administrative  Science Quarterly 7,9 (June  1982): 245.
57อรพรรณ   ตูจินดา, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจ

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี”, 40 – 48.
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มีอยูไดดวย  3) มนุษยทุกคนมีความสามารถที่จะประเมินแตละทางเลือกเหลานั้น  ดวยเกณฑตาง ๆ
ทีมีอยูและสามารถยุติลงไดดวยการใหน้ําหนักรวมกันในแตละทางเลือก 4) มนุษยทุกคนจะมีการ
ควบคุมตนเองใหตองเลือกทางเลือกที่มีคาสูงสุดเสมอ ทั้งนี้โดยไมมีการพลิกแพลงหรือคิดผิดไป
จากเหตุผลที่เปนอยูของเรื่องนั้น ๆ

อยางไรก็ตาม  เมื่อนําขอความจริงดังกลาวไปวิเคราะหใหลึกลงไปเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของมนุษยแลวกลับพบขอความจริงในแงมุมตาง ๆ  มากขึ้น  ไซมอน   จึงไดพัฒนาหลักการนี้ขึ้นมา
ใหมภายใตความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการตัดสินใจของคนที่วา “กําลังความสามารถของความคิด
มนุษยในการจัดระเบียบปญหา  และการแกไขปญหาที่ยุงยากซับซอนนั้นแทจริงมีอยูคอนขางนอย
เมื่อไดเปรียบเทียบกับขนาดของปญหาที่ใหญกวา  จึงมีเหตุผลทําใหมนุษยไมสามารถรองรับกับ
ขนาดของปญหาได”  ดังนั้น  การแกปญหาอยางถูกตองและสมเหตุสมผลจึงเปนไปไมได  หรือแม
แตจะใหมีเหตุผลพอสมควรยังเปนเรื่องยากเชนกัน  ดวยหลักการดังกลาว  ไซมอน   จึงไดเสนอ
แนวคิดหรือแนวทฤษฎีใหมเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูบริหารในลักษณะที่เรียกวา “ คนบริหาร ”
(administrative man) และหากพิจารณาธรรมชาติของความเปนมนุษยของผูบริหารในแนวความคิด
ของ เกาดเนอร (Gouldner) ซ่ึงแบงมนุษยออกภายใตการศึกษาเจตคติแฝงแลวไดแบงบุคคลใน
องคการออกเปน  2  ประเภท คือ 1) ชาวบาน และ 2) ชาวเมือง ภายใตพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของบุคคลนี้จะเปนเครื่องชี้แนวโนมเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการคัดทางเลือกได เชน พวก
ชาวบานเปนกลุมที่มีความซื่อสัตยตอองคการสูง แนวโนมการตัดสินใจก็จะมุงที่ผลประโยชนตอ
องคการเปนหลัก ในขณะที่พวกชาวเมืองซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของความเจริญกาวหนา ศรัทธาใน
วิชาชีพ การตัดสินใจก็มีแนวโนมมุงที่จะพัฒนาอาชีพและองคการ58  สวน  เพรสซัส (Presthus)
จําแนกบุคคลออกเปน  3  ประเภท คือ 1) พวกกาวหนา 2) พวกอะไรก็ได และ 3) พวกเก็บตัว
สําหรับ   แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือองคประกอบของพฤติกรรมมนุษยนั้น ในดานการ
บริหารหรือพฤติกรรมการตัดสินใจนั้น ซ่ึงแมคเคลนแลนด (McClelland) ไดเสนอไววา ผูที่มีความ
ตองการไมตรี จะพยายามรักษาความสัมพันธและความชวยเหลือผูอ่ืน เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นบุคคล

                                                          
58Alvin Gouldner, “Cosmolitants and Locals : Toward an Analysis of Latent Social

Roles,” Educational and Organization Administration eds. Morphet and others (Englewood Cliffs
: Prentice – Hall, 1974), 72.
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พวกนี้มักรวนเร และเมื่อตองตัดสินใจบุคคลพวกนี้สวนใหญมักจะขาดหลักการ บางทีก็ยอมละเมิด
กฎเกณฑอีกดวย59

นอกจากนั้นผูที่ทําการตัดสินใจมักจะตัดสินใจในฐานะเอกบุคคลและมีความรูสึกทาง
จิตบางอยางเกิดขึ้นดวย เปนตนวา จะตองมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความรูสึก และมีความรู
ความสามารถในการตัดสินใจโดยทั่วไป ประการที่สองจะเกี่ยวของกับปฏิบัติการทางจิต เชน
ความปรารถนา ความตองการ หรือความตั้งใจ และประการสุดทาย คือ ทัศนะทางจิตเกี่ยวกับ
อารมณ  ความรูสึก และความพึงพอใจ เปนตน  ซ่ึง ฮิลส (Hills) ไดกลาวสรุปถึงระบบพฤติกรรม
ตาง ๆ ของมนุษยวา มีพื้นฐานจากระบบยอย ๆ รวม  3  ระบบ คือ 1) ระบบทางจิตวิทยา ไดแก
บรรดาความตองการทั้งหลายทางดานจิตใจ เปนตน 2) ระบบทางสังคม ไดแก บทบาทตาง ๆ และ
3) ระบบทางวัฒนธรรม  ไดแก ความเชื่อในเรื่องตาง ๆ เปนตน60  จากแนวความคิดดังกลาวผูนํา
หรือผูบริหารแมจะมีความรูความสามารถหรือทักษะทั้งดานการงาน มนุษยสัมพันธ และดาน
เทคนิคก็ตาม แตก็จะมีตัวการแอบแฝงที่ฝงลึกในตัวของเขาหรือแทรกอยูในพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของเขาเสมอคือ   ความคิด ความเชื่อ คานิยมตาง ๆ61  เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดทําการศึกษา
และจัดลําดับขั้นของแรงสงตอพฤติกรรมการบริหารหรือตอผูนําไว  5  ประการ  ตามลําดับดังนี้ คือ
1) แรงสงทางดานเทคนิค 2) แรงสงของความเปนมนุษย 3) แรงสงจากการศึกษา 4) แรงสงในความ
ตองการเปนสัญลักษณของกลุม และ  5) แรงสงของวัฒนธรรม62

2) องคประกอบดานองคการในการตัดสินใจ  เมื่อมาถึงขั้นนี้ยอมเปนที่ทราบกันแลววา
องคการหมายถึงหนวยบุคคล หรือหนวยงานที่มีบุคคลกลุมหนึ่งรวมมือกันใหบริการและดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการกระทําเกี่ยวเนื่องกับวัสดุในการผลิต ซ่ึง ไรท (Wright) ไดจําแนกลักษณะ
ทั่วไป หรือองคประกอบขององคการไววา องคการประกอบดวยเปาหมายหรือความมุงหมาย
ศูนยรวมอํานาจ โครงสรางที่แนนอน มีการจัดกลุมของบุคคลในองคการ แบงงานกันทําตามความ

                                                          
59David C. McClelland, “The Achieving Society ,” in Management and Organization,

ed. Robert M. Fulmer (New York  : Harper & Row Publishers, 1979), 148.
60Jean R. Hills, “Functional Requirements and the Theory of Action,” Educational

Administration Quarterly 18,39 (Fall  1982): 154.
61Stephen P. Robbins, Administrative Process (New Delhi : Prentice – Hill of India,

1978), 206.   
62Thomas J. Sergiovanni, “Leadership and Excellence in Schooling,” Educational

Leadership 4,8 (February  1984) : 9 – 12.
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ชํานาญพิเศษเฉพาะอยาง และรวมไปถึงการมีกระบวนการในการมอบอํานาจหนาที่ดวย63  จาก
ลักษณะและองคประกอบดังกลาวผนวกกับความหมายขององคการที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นได
วา เมื่อบุคคลอยูในองคการหนึ่ง ๆ ยอมจะตองมีฐานะและบทบาทของตนเองแตกตางกันไป ทั้งนี้
ยอมรวมไปถึงการตัดสินใจของบุคคลในระดับตางๆดวยเชนเดียวกันกับลักษณะของขนาดเปาหมาย 
หรือโครงสรางขององคการที่ไมเหมือนกันจะเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลที่ทําใหรูปแบบวิธีการ          
ตัดสินใจจาํตองเปลี่ยนแปรไปดวย ซ่ึงอาจพิจารณาไดดังนี้

(1) ตําแหนงในองคการ หากในองคการหนึ่ง ๆ กําหนดตําแหนงในระดับหนึ่งไว
เชน  ผูอํานวยการโรงเรียน  อํานาจการตัดสินใจก็จะมีขึ้นในลักษณะของตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย
ใหเทานั้น หากตัดสินใจในเรื่องที่สูงกวา อํานาจตามตําแหนงที่ไดรับมอบหมายก็จะกลับกลายไป
เปนความไมถูกตองได  เชน  ผูอํานวยการโรงเรียนไดรับมอบหมายในการสั่งซ้ือพัสดุไดเปนเงินที่
ไมเกิน  6,000  บาท  ผูอํานวยการตัดสินใจสั่งการเกินวงเงินดังกลาวยอมไมได หรือในกรณีที่ไดทํา
การสั่งการเกินอํานาจอื่น ๆ ก็เชนกัน และเมื่อกลาวถึง “ ตําแหนง ” ส่ิงที่ตามมาก็คือเร่ืองที่เกี่ยวของ
กับบทบาท อํานาจ หนาที่ พลังอํานาจ รวมทั้งการรวมอํานาจ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซ่ึง
แตละองคประกอบที่กลาวมาลวนมีอิทธิพล หรือมีแรงสงตอพฤติกรรมการตัดสินใจดวยกันทั้งส้ิน
อนึ่ง หากพิจารณาที่ “ บทบาทกับการตัดสินใจ ” นั้น จะเห็นวาโดยปกติเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมี
ตําแหนงใด ๆ แลวมักจะมีบทบาทสองประเภทดวยกันคือ บทบาทที่เปนจริง กับบทบาทที่คาดหวัง64

โดยเฉพาะบทบาทที่คาดหวังจะสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโดยตรง สวนอํานาจ
หนาที่ พลังอํานาจ การรวมอํานาจ หรือการมีสวนรวมในการตัดสินใจนั้น ดูบิน (Dubin) ไดช้ีให
เห็นวา ภาวะผูนําจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ทั้งนี้เพราะผูนําที่มีการนําแบบใดก็ยอมจะทําให
กระบวนการตัดสินใจตาง ๆ เปลี่ยนไปในลักษณะนั้นดวย นอกจากนั้นยังกลาวไวอีกวาในบทบาท
ของผูนํานั้น มีส่ิงที่ขาดไมไดคือ พลังอํานาจ และอํานาจตามตําแหนง ดังนั้น หากผูนําคนใดมีอํานาจ
ทั้งสองประเภทแลว ยิ่งจะทําใหกระบวนการตัดสินใจเปลี่ยนไปตามแบบของผูนํามากยิ่งขึ้น ซ่ึง
อํานาจทั้งสองประเภทดังกลาวนี้อาจสรุปความแตกตางไดดังนี้ 1) พลังอํานาจ (power)  หมายถึง
อํานาจที่ผูนํามีอิทธิพลตอบุคคลหรือตอกลุม โดยอํานาจดังกลาวนี้จะมีตําแหนงรองรับหรือไมก็ได
ซ่ึง ดูบิน ไดกลาววา “ อํานาจบารมีหรือพลังอํานาจในองคการจะนิยามจากอิทธิพลที่    ผูนํามีตอ

                                                          
63Robert G. Wright, The Nature of Organization (California : Deckenson Publishing

Company, Inc., 1977), 3.  
64James M. Lipham and James A. Hoeh, The Principalship : Foundations and

Functions (New York  : Harper & Row Publishers, 1974), 8.
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บุคคลหรือกลุมในลักษณะที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงอาจมาจากการบังคับ การใหผล
ตอบแทน และอํานาจจากความมีคุณธรรม ” 2) อํานาจหนาที่ (authority) หมายถึง อํานาจตาม
ตําแหนงที่มีอยูในองคการนั้น ๆ กลาวคือ ถาผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชามีระดับหรือฐานะ
ของอํานาจใกลเคียงกันแลวก็จะมีการรวมอํานาจในกระบวนการตัดสินใจมากขึ้น65  ซ่ึงการรวม
อํานาจนี้จะโยงไปสูการรวมอํานาจในการตัดสินใจหรือการตัดสินใจโดยกลุม ตามแนวทฤษฎีความ
ตอเนื่องของพฤติกรรมผูนํา ซ่ึง แทนเนนบอม และชมิดท (Tannenbaum and Schmidt) กลาววา
พฤติกรรมในการตัดสินใจของผูนําเกิดจากการใชอํานาจของผูนําที่สัมพันธผกผันกับความเปน
อิสระของผูใตบังคับบัญชาจะชวยใหความสัมพันธดังกลาวชัดเจนขึ้น66

(2) รูปแบบหรือโครงสรางขององคการ รูปแบบ และโครงสรางขององคการ
ระเบียบ ประเพณีในการปฏิบัติงาน  เชน  องคการกลางทางการศึกษาที่มีขนาดใหญยอมมีระเบียบ
ประเพณีในการปฏิบัติตามระเบียบประเพณีของทางราชการ เปนตน ส่ิงตาง ๆ เหลานี้นับวาเปน
ตัวแปรที่มีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจทั้งส้ิน  ดังนั้นหากผูบริหารหรือผูนําจะตัดสินใจในเรื่อง
ใด ๆ แลวก็จะถูกตัวแปรเหลานี้ผลักดันใหการตัดสินใจนั้น ๆ มีอิสระนอยลง

3) องคประกอบดานสถานการณ จากคํากลาวที่วาไมมีวิธีการใดเพียงวิธีการเดียวที่จะ
ปฏิบัติงานทุก ๆ อยางใหเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเทาเทียมกันในทุก ๆ สถานการณ แมวา
งานนั้น ๆ จะเปนงานประเภทเดียวกันก็ตาม ดังนั้นการตัดสินใจใด ๆ องคประกอบดานสถานการณ
จึงนับวามีบทบาทสําคัญแกการนํามาพิจารณาเปนอยางมาก จากแนวคิด คําวิพากษวิจารณและ
ผลงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไดกลาวถึงสถานการณที่สําคัญ ดังนี้คือ

(1) ตัวปญหาเอง  เปนตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูไมนอย ปญหาที่
มีความยากงาย ความซับซอน หรือสภาพพื้นฐานของการเกิดปญหาตาง ๆ ยอมทําใหผูตัดสินใจตอง
เลือกใชวิธีการตัดสินใจตางกันไป ปญหาใหมหรือสถานการณใหม อาจทําใหผูบริหารหรือผูนําเกิด
ความหวาดกลัวไมกลาเผชิญกับปญหาเหลานั้น หรือไมทราบวาจะดําเนินการอยางไร ดังนั้น
ผูบริหารอาจจะอาศัยกลุมบุคคลมาชวยในการตัดสินใจก็ได  เชน กรณีครูใหญตองตัดสินใจเกี่ยวกับ
เร่ืองของการคัดชื่อนักเรียนออกจากบัญชีของโรงเรียนซ่ึงไมเคยปรากฎมากอน ครูใหญก็อาจเริ่ม
ประเมินวา ถาคัดชื่อนักเรียนดังกลาวออกไปอาจมีปญหาตาง ๆ ตามมา เชน ความไมพอใจของครู
บางคนที่ไมตองการใหเกิดกรณีดังกลาวข้ึน หรือผลกระทบจากอิทธิพลของผูปกครองก็ได ดังนั้น
ครูใหญอาจอาศัยกลุมบุคคลชวยในการตัดสินใจ เชน ใหบรรดาครูอาจารยที่มีสวนเกี่ยวของหรือ

                                                          
65Stephen P. Robbins, Administrative Process, 93.  
66Robert Tannenbaum, Managerial Decision – Making, 96 – 101.
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เปนผูมีอํานาจ มีอาวุโสในทองถ่ินนั้นมีสวนรวมในการปรึกษาหารือ เมื่อเห็นวากลุมบุคคลดังกลาว
ใหการสนับสนุน ครูใหญจึงตัดสินใจสั่งการและอางถึงความคิดเห็นของกลุมบุคคล เปนตน

(2) ขอจํากัดในการตัดสินใจ  การตัดสินใจใด ๆ ของมนุษยมักจะมีขอจํากัดเขามา
มีสวนเกี่ยวของอยูดวยเสมอ  เชน  การมีความรูความสามารถที่มีขีดจํากัด ซ่ึง จูนิเปอร (Juniper)
กลาววาการตัดสินใจอาจถูกจํากัดลงเพราะสาเหตุ  4  ประการ คือ 1) ความสามารถของผูตัดสินใจ
เชนคนที่ไมความสามารถขับรถไดยอมไมตองตัดสินใจระหวางการขับรถกับการเดินดวยเทา 
เปนตน   2) ความตั้งใจของผูตัดสินใจ เชน คนขับรถไดแตไมอยากขับรถและตั้งใจที่จะเดิน เขายอม
จะตองเดิน 3) ส่ิงแวดลอม เชน มีภัตตาคารยอมเปนการแนนอนที่เขาไมจําเปนตองตัดสนิใจในกรณี
ที่เขาจะเขาภัตตาคารในเมืองนั้น และ 4) ตัวผูตัดสินใจเองเปนบุคคลที่ขาดความรู เปาหมาย
จุดประสงค และทักษะในการตัดสินใจ67  นอกจากขอจํากัดดังกลาวแลวขอจํากัดอ่ืนๆ เชน หลักการ
กระบวนการ เทคนิควิธีการ และอื่น ๆ ที่ผูบริหารจะตองรู ตองเขาใจ และสามารถปฏิบัติได ก็ยัง
เปนขอจํากัดที่สําคัญเชนเดียวกัน

(3) สถานการณ คงจะยอมรับกันไดวากรณีการตัดสินใจของนายทหารที่กําลังมี
การตอสูกับขาศึกในสถานการณจริง ๆ กับการตัดสินใจของนายทหารคนเดียวกันในการตอสูกับ
ขาศึกในสถานการณจําลองยอมไมเหมือนกันทั้ง ๆ ที่มีองคประกอบอื่น ๆ เหมือนกันก็ตาม กลาวคือ
โอกาสในการเสี่ยงตอการแพหรือชนะของการตอสู การสูญเสียชีวิตจริง ๆ ยอมแตกตางกันไปดวย 
กรณีนี้ช้ีใหเห็นวาการตัดสินใจใด ๆ ก็ตาม     ส่ิงหนึ่งที่เขามามีบทบาทสําคัญคือ “ สถานการณ ” 
นั่นเอง ซ่ึง จูนิเปอร แซนดฟอรด และอเดลแมน (Juniper, Sanford and Adelman) ไดจําแนก         
สถานการณที่เกี่ยวกับการตัดสินใจไว  4  ประเภท คือ 1) การตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน    
หมายถึง        การเลือกทางหนึ่งทางใดก็ตามจะสามารถทํานายผลลัพธออกมาไดแนนอนทุกกรณี
2) สถานการณที่ไมมีความแนนอน มีลักษณะตรงกันขามกับสถานการณแรก เปนสถานการณที่ไม
สามารถคาดเดาโอกาสของการที่จะเกิดผลจากการตัดสินใจไดวา เมื่อตัดสินใจลงไปแลวผลจะออก
มาในรูปแบบใด  3) สถานการณแหงการเสี่ยง ซ่ึงเปนสถานการณที่ไมแนนอนเชนเดียวกัน แตยัง
พอจะทราบโอกาส หรือคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นได เชน การเลือกหัวหรือกอย จากการโยนเหรียญไป
หนึ่งครั้งโอกาสของแตละดานจะเกิดขึ้นได  50 % เปนตน  4) สถานการณรวม หมายถึง ทางเลือก
แตละทางที่มีการผสมกันระหวางความแนนอนกับความไมแนนอน เชน เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

                                                          
67Dean F. Juniper, Decision Making for Schools Colleges , 6 – 7.  
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ตัดสินใจสมัครเขาทํางานในมหาวิทยาลัย เขาจะอยูในสถานการณที่ไมแนนอนเลยวาจะไดรับเขา
ทํางานหรือไม แตเขาก็สามารถใชขอมูลตาง ๆ ประมาณการโอกาสที่เขาจะไดรับคัดเลือกได68

(4) เกณฑในการตัดสินใจ ในการคัดทางเลือกแตละทางเพื่อนําไปใชในการ
แกปญหานั้น ผูทําการตัดสินใจแตละบุคคลหรือกลุมตาง ๆ ก็มีเกณฑที่กําหนดไวในการตัดสินใจ
เร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงแตละเกณฑยอมตองการผลลัพธที่พึงปรารถนาในแตละระดับหรือแตละสถานการณ
ที่เกิดขึ้นแตกตางกันออกไป เกณฑตาง ๆ ของการตัดสินใจโดยทั่วไปที่ใชกันอยูคือ    1) เกณฑหา
จุดสูงสุด เปนลักษณะที่ผูตัดสินใจมีขอมูลหรือสารสนเทศตาง ๆ ครบถวน สมบูรณ และเปนไปตาม
ความตองการและทางเลือกที่ตองการนั้นก็กําหนดขึ้นในลักษณะที่เปนทางเลือกที่สมบูรณเหมาะสม
กวาทุก ๆ ทางเลือกที่ทําใหผูตัดสินใจสามารถคัดทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด เปนที่พอใจที่สุด
และเมื่อนําไปปฏิบัติแลวสามารถทํานายไดวาผลลัพธที่เกิดขึ้นตรงกับความตองการของผูตัดสินใจ 
หรือเปาหมายที่องคการพึงปรารถนา โดยมีสมมติฐานวา ผูที่ทําการตัดสินใจตองมีความรูที่สมบูรณ
ในสถานการณที่จะแกไขปญหานั้น 2) เกณฑหาจุดสูงสุดของทางเลือกต่ํา ลักษณะสําคัญคือ เมื่อได
กําหนดทางเลือกออกมาแลวตามแนวคิดของผูตัดสินใจ จะเห็นวาสมบูรณหรือไมก็ตาม ซ่ึงใน
ลักษณะนี้ทางเลือกดังกลาวมักจะสงผลออกมาในลักษณะที่ไมนาจะพึงพอใจมากนัก (เรียกวา
ทางเลือกที่ใหผลในเกณฑต่ํา) ในบรรดาทางเลือกที่ใหเกณฑต่ํา ๆ นั้น   ผูตัดสินใจยอมจะพยายาม
คัดทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด จากทางเลือกที่มีประสิทธิผลนอยเหลานั้น  3) เกณฑที่จะสราง
ความเสียใจนอยที่สุด เปนเกณฑที่ผูตัดสินใจมองเห็นแลววาไมวาจะเลือกทางใดก็ดูจะมีผลไมเปนที่
พอใจไปเสียทั้งหมด ผลลัพธจะสรางความไมพึงพอใจทั้งส้ิน หรือก้ํากึ่งตอการเกิดอันตรายตอฐานะ
และตําแหนงของคน แตจําเปนตองตัดสินใจคัดทางเลือกที่เห็นวาเกิดความเสียหายนอยที่สุดนั่นเอง
การทําการตัดสินใจลักษณะนี้มักจะอยูในลักษณะพวกคุมครองตนเอง หรือเปนเกณฑที่เกิดจาก
ผูทําการตัดสินใจเปนบุคคลประเภทอนุรักษกฎเกณฑ  4) เกณฑสรางความพึงพอใจ ความเปนจริง
นาจะเรียกวาการหาทางออกมากกวา เกณฑนี้มีลักษณะคลายๆ กับเกณฑที่สองแตวามีความแตกตาง
อยูที่วาผูตัดสินใจมีความรูสึกพึงพอใจในทางเลือกนั้น ๆ อยูแลว โดยผูตัดสินใจจะตั้งเกณฑไวในใจ
เมื่อพบทางเลือกที่ตนคิดวามีความสมบูรณครบถวนตามเกณฑขั้นต่ําที่ตั้งไวในใจก็จะคัดทางเลือก
ดังกลาว โดยท่ีอาจจะไมคํานึงถึงทางเลือกอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือดีกวา การตัดสินใจในลักษณะนี้จึง

                                                          
68เร่ืองเดียวกัน, 6 – 7.  
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ขึ้นอยูกับตัวผูบริหารหรือผูที่ทําการตัดสินใจเปนสําคัญ ในบางครั้งผูบริหารประเภทนี้จะมอง
ทุกอยางตามความคิดของตนวาทางเลือกนั้นดีที่สุดโดยมิไดคํานึงถึงผลเสียใด ๆ69

ประเภทของการตัดสินใจ
สําหรับการจําแนกประเภทของการตัดสินใจนั้น ฟาโยล (Fayol) กลาวไวในผลงานของ

เดนเยอร (Denyer) สรุปวา ฟาโยล จําแนกการตัดสินใจโดยอาศัยความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวาง
เร่ืองที่จะตองตัดสินใจกับระดับความรับผิดชอบของผูบริหาร ซ่ึงจําแนกออกเปนการตัดสินใจโดย
ผูบริหารระดับสูง กับการตัดสินใจของผูบริหารระดับกลาง หรือต่ํากวา70 สวนบารนารด (Barnard)
ไดจําแนกการตัดสินใจออกเปน  3  ประเภท คือ 1) การตัดสินใจเมื่อผูมีอํานาจที่อยูเบื้องบนสั่งมา
หรือเปนคําบัญชา หรือเปนนโยบายใหปฏิบัติ 2) การตัดสินใจเมื่อผูใตบังคับบัญชาที่ไดรับมอบ
อํานาจแลวไมอาจตัดสินใจได เสนอมาใหผูบังคับบัญชาตัดสินใจเอง 3) การตัดสินใจที่เกิดจาก
ตัวผูบริหารเอง71 ในขณะที่ ดรัคเกอร และไซมอน (Drucker and Simon) เห็นวาโดยแทจริงแลว
การตัดสินใจมี  2  ลักษณะ หรือ  2  ประเภท เทานั้น คือ 1) การตัดสินใจที่มีการจัดเตรียมการ หรือ
โครงการไวลวงหนา และ 2) การตัดสินใจในปญหาที่เผชิญในขณะนั้น หรือปญหาที่ไมมีโอกาส
เตรียมการลวงหนา72  สวนอีกแนวความคิดคือ สวอนสัน (Swonson) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
การตัดสินใจเปนกลุมไว ซ่ึงกลุมการตัดสินใจนี้แบงออกเปน 3 แบบ คือ 1) แบบประชาธิปไตย เปน
ลักษณะที่ผูบริหารเสนอปญหาใหกลุมรวมกันพิจารณาอภิปรายแลวผูบริหารจะเปนผูตัดสินใจเอง 
2) แบบคณะกรรมการ เปนลักษณะที่สมาชิกกลุมหนึ่งไดรับเลือกใหทําหนาที่อภิปรายแลว ทุกคน
รวมทั้งผูเปนประธานมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง (ทําการตัดสินโดยเสียงสวนใหญ) 3) แบบมี
สวนรวม ซ่ึงเปนลักษณะที่ทุกคนมีสิทธิในการเสนอปญหา อภิปรายแสดงความคิดเห็น และมีสิทธิ
ในการลงคะแนนเสียงตัดสินใจ (ทําการตัดสินใจโดยอาศัยเสียงสวนใหญ)73  ซ่ึงการตัดสินใจโดย
กลุมนี้ ไลเคิรท ไดเสนอแนวความคิดไวหลายประการ  เชน  ในกลุมที่มีประสิทธิภาพสูง สมาชิก
                                                          

69Alexander H. Comell, Decision Maker’s Handbook (Englewood Cliffs : Prentice –
Hall, 1980), 33.

70Henry  Fayol, “General and Industrial Management,” in Students Guide to Princiales
of Management, ed. J.C. Danyer (London : The Zeus Press, 1952), 126.

71Chester I. Barnard, The Functions of the Executive, 85 – 87.
72Peter F. Drucker, The Effective Executive, 125.  
73Guy E. Swanson, “The Effectiveness of Decision – Making Group,” Adult

Leadership, 231 – 232.
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แตละคนจะมีความรูสึกปลอดภัยในการตัดสินใจไดตามความเหมาะสม โดยมีเปาหมายหรือปรัชญา
ซ่ึงเขียนไวอยางชัดเจนเปนพื้นฐานของการตัดสินใจ ทําใหเกิดวามคิดริเร่ิมที่แตละคนมีอยูนั้นไมถูก
ควบคุมหรือกดดันไว ทั้งยังคงรักษาภาวะแหงความรวมมือและความพยายามในการปฏิบัติงานให
เปนไปตามคําส่ังนั้นดวย74     นอกจากนี้ การตัดสินใจโดยกลุมจะเปนการสรางแรงจูงใจอยางมาก
ในการบริหารที่จะนําไปสูการปฏิบัติดวยความพรอมเพรียงซึ่งอาจดีกวาการตัดสินใจที่คิดวาดีเลิศ
จากบุคคลเดียว และยิ่งกวานั้นหากการตัดสินใจ (วินิจฉัยส่ังการ) กระทําโดยผูบริหารอยูตลอดเวลา
สักวันหนึ่งผูใตบังคับบัญชาคงตองถามวา“ควรจะทําอะไรตอไป” นอกจากนี้ไลเคิรท ยังไดเสนอ
รูปแบบการมีประสิทธิภาพจากการตัดสินใจโดยกลุมไวดังแผนภูมิที่ 8

                                                          
74Rensis Likert, New Patterns of Management (New York : McGraw Hill, 1962), 170.
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1. แตละคนพยายามหาทางแกปญหา

ก. ความจริง
(ในความคิดของฉัน)

ข. ความจริง
(ในความคิดของทาน)

2. การนําความจริงมาประกอบกันเพื่อหาทางแกไขปญหา

3. วิธีการที่นําเอาความจริงมาประกอบกันโดยพิจารณารวมกันกับกระบวนการตัดสินใจโดยกลุม

แผนภูมิที่ 8   เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจโดยบุคคลและกลุม
ที่มา   :  Rensis Likert, New Patterns of Management (Tokyo : McGraw Hill, 1961), 216 – 217.

มีตัวแปร
ในการ
พิจารณา
อยางกวาง
ขวางแตนําไป
สูทางเลือกที่
กระชับเขา

วิเคราะหและ
แปลความหมาย
โดยกลุมในเชิง
อภิปรายจาก
ประสบการณ
ของแตละคน
ซึ่งนําไปสูการมี
จุดศูนยกลางของ
การพิจารณา

ถาผลการแกไข
ซึ่งอยูบนพื้นฐาน
ของประสบการณ
ที่แตละคนยกขึ้น
มาพิจารณาหา
ทางเลือกหนึ่ง
โดยที่ทุกคนจะ
ยอมรับการ
ตัดสินใจ

จะไดทางเลือก
ที่ดีซึ่งเปนแรง
จูงใจใหแตละ
คนปฏิบัติตาม
การตัดสินใจ
ไปดวยดี

ความจริง
ตาง ๆ

ความจริง
ตาง ๆ

วิเคราะหและ
แปลความหมาย
โดยอาศัยประสบ-
การณของแตละคน

เหลือทางเลือกที่จะอยู
สัมฤทธิผลเพียงทางเดียว
จากความขัดแยงและ
การประนีประนอมและ
ผลลัพธจะใหแรงจูงใจ
มากกวาวิธีที่ 1 จาก
เหตุผลคือมาจากความ
เปนจริงเดียวกัน

ใหแนวทางแกไขหลายทาง
โดยขึ้นอยูกับจํานวนคนและ
ประสบการณตาง ๆ แตเนื่องจาก
ความเปนจริงเกี่ยวกับทางแกไข
ปญหามีจํานวนนอยกวา 1 ขอ

ทางแกปญหาของฉัน
ซึ่งฉันคิดวาดี และจะได
รับการยอมรับ

ทางแกปญหาของทาน
ซึ่งทานคิดวาดีและจะได
รับการยอมรับ

ไดผล
เปน

ไดผล
เปน

วิเคราะหและแปล
ความหมายในแนว
ความคิดและ
ประสบการณของฉัน
วิเคราะหและแปล
ความหมายในแนว
ความคิดและ
ประสบการณของ
ทาน
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นอกจากนี้นักการศึกษาไทยหลายทานยังไดกลาวถึงประเภทของการตัดสินใจไว อาทิ
วิชัย  โถสุวรรณจินดา  ไดแบงประเภทของการตัดสินใจไว  3  ประเภท  ไดแก  1) การตัดสินใจ
ภายใตสถานการณที่แนนอน  2) การตัดสินใจภายใตสถานการณที่เสี่ยง และ 3) การตัดสินใจภายใต
สถานการณที่ไมแนนอน75  สวนนิรมล  กิติกุล  ไดแบงประเภทของการตัดสินใจไว  2  ประเภท คือ
1) การตัดสินใจที่กําหนดไวลวงหนา และ 2) การตัดสินใจที่ไมไดกําหนดไวลวงหนา76 ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของศศิอร  ขันธหัตถ ที่กลาววาการตัดสินใจมี 2 ประเภท คือ  1) การตัดสินใจ
ที่กําหนดไวลวงหนา และ 2) การตัดสินใจที่ไมไดกําหนดไวลวงหนา77 เชนกัน

กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจเปนกระบวนการที่ทําใหผูตัดสินใจสามารถเลือกสรร และคนหา

ทางออกในการแกปญหาที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจ
ประกอบดวยลําดับของขั้นตอนตางๆ ที่จะนําไปสูการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทําให
ผลลัพธที่ตามมาเปนไปตามที่ตองการหรือใกลเคียงกับความตองการทําใหผูตัดสินใจไดรับความ 
พึงพอใจ หากจะพิจารณาการตัดสินใจในการวางแผนหรือการแกปญหาแลวจะเห็นไดวา        
การตัดสินใจนั้นจะตองอาศัยขอมูลหรือสารสนเทศตาง ๆ      และถึงจะใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการนําไปปฏิบัติแลว การตัดสินใจยอมที่จะตองมีรูปแบบ กระบวนการ หรือข้ันตอน
ตาง ๆ อยางเปนระบบ จากหลักการดังกลาวนักวิชาการหลายทานไดทําการศึกษาคนควา และ
พยายามจําแนก  ขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจออกเปนขั้นตอนยอย ๆ แตถึงอยางไรก็
ตามยังเห็นความสอดคลองของหลักใหญ ๆ ในการจําแนกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจจาก
นักวิชาการเหลานี้คือ การเริ่มจากสํารวจและนิยามปญหา การศึกษาทางเลือกเพื่อแกปญหา การเลือก
สรรหรือการคัดทางเลือกที่จะนําไปใชในการแกไขปญหา78  จะมีขอแตกตางกันบางก็เพียงสวนที่
เปนการนําไปปฏิบัติ และการประเมินผลเทานั้น เพื่อความเขาใจในเรื่องดังกลาวจึงไดสรุป
แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของนักวิชาการที่สําคัญไดดังแผนภูมิที่ 9

                                                          
75วิชัย  โถสุวรรณจินดา, ความลับขององคการ : พฤติกรรมองคการสมัยใหม,

พิมพคร้ังที่ 2 , 185 – 186.
76นิรมล  กิติกุล, องคการและการจัดการ, 52.
77ศศิอร  ขันธหัตถ, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน, 2536), 133 –

134.
78Peter F. Drucker, The Effective Executive, 124 – 126.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50

บุคคล กระบวนการตัดสินใจ
คอฟแมน 1.การนิยามปญหา 2.การศึกษาหาทางเลือก 3 .การคัดทาง

เลือก
4 .การปฏิบั ติ
ตามทางเลือก

5.การประเมิน
ผลและปรับ
ปรุง

รอบบินส 1.กําหนดปญหา 2.การพัฒนาการทางเลือก 
คือ พิจารณาวาทางเลือกใด
บางที่จะนําไปแกปญหาได
3.วิเคราะหทางเลือกคือการ
พิจารณาจุดเดนจุดดอยตาง 
ๆ ของแตละทางเลือก

4 . เ ลื อ ก ท า ง
เลือกเพื่อนําไป
ปฏิบัติ

ไซมอน 1 .กิ จ ก ร รมด า น
เชาวปญญา การหา
ข า ว ส า ร ส ภ า พ
การณที่ จะได ใน
การตัดสินใจ

2.กิจกรรมดานออกแบบให
คือพัฒนาวิเคราะหแนวทาง 
ตาง ๆ ที่จะนําไปปฏิบัติได

3 . กิ จ ก ร ร ม  
ก า ร เ ลื อ ก คื อ
เลือกทางเลือก
ที่ เ ห ม า ะ ส ม
และนําไปใช
ปฏิบัติไดจริง

แซนฟอรด
และ
อเดลแมน

1.นิยามปญหา
2 . วั ต ถุ ป ร ะส งค
โดยทั่วไป
3.วางหลักเกณฑ
ตามเหตุผลตางๆ
4.พิจารณาขอจํากัด
และพัฒนาใหเกิด
ความเปนไปได

5.หาทางเลือกตาง ๆ ที่จะ
นํามาพิจารณาเพื่อนําไปใช
ในการแกปญหา
6.พิจารณาจัดลําดับน้ําหนัก
ของทางเลือก
7 . พิ จ า รณ า เ กณฑ วั ต ถุ
ประสงคประกอบเหตุผล
อื่น ๆ อีกครั้ง

8.ประเมินและ
ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่จะ
นําไปปฏิบัติ

ไซมอน 1 .กิ จ ก ร รมด า น
เชาวปญญา การหา
ข า ว ส า ร ส ภ า พ
การณที่ จะได ใน
การตัดสินใจ

2.กิจกรรมดานออกแบบให
คือพัฒนาวิเคราะหแนวทาง 
ตาง ๆ ที่จะนําไปปฏิบัติได

3 . กิ จ ก ร ร ม  
ก า ร เ ลื อ ก คื อ
เลือกทางเลือก
ที่ เ ห ม า ะ ส ม
และนําไปใช
ปฏิบัติไดจริง

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจของบุคคลตาง ๆ
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แผนภูมิที่ 9   (ตอ)

บุคคล กระบวนการตัดสินใจ
แซนฟอรด
และ
อเดลแมน

1.นิยามปญหา
2 . วัตถุประสงค
โดยทั่วไป
3.วางหลักเกณฑ
ตามเหตุผลตางๆ
4 . พิ จ า ร ณ า ข อ
จํากัดและพัฒนา
ใหเกิดความเปน
ไปได

5.หาทางเลือกตาง ๆ ที่จะ
นํามาพิจารณาเพื่อนําไป
ใชในการแกปญหา
6 . พิ จ ารณาจั ดลําดับน้ํา
หนักของทางเลือก
7 . พิ จ า รณา เ กณฑ วั ต ถุ
ประสงคประกอบเหตุผล
อื่น ๆ อีกครั้ง

8.ประเมินและ
ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่จะ
นําไปปฏิบัติ

ลิชซฟลต 1 . รั บ รู ป ญ ห า  
ตาง ๆ

2.วิเคราะหปญหาจากการ 
อบรมขอมูลแลววิเคราะห
รายละเอียด
3.กําหนดเกณฑที่ เหมาะ
สมในการแกปญหา
4.พัฒนาแผนหรือยุทธวิธี
การปฏิบัติโดยพิจารณา
-ทางเลือกที่เปนไปได
-ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้น

เลือกวิธีปฏิบัติ

5.ปฏิบัติ
-วางโครง   
การ
-สนับสนุน

ประเมินคา

กริฟฟช 1.รับรูปญหา
2.วิเคราะหปญหา
และประ เมินค า
ของปญหา
3 .กําหนดเกณฑ
หรือมาตรฐาน

4.รวบรวมขอมูลตาง ๆ เลือกทางแกไข ปฏิบัติตาม
ทางเลือก

ติดตาม
ประเมินผล

ที่มา   :  David I. McCelland and Willam R. King, System Analysis and Project Management
(Tokyo : McGraw Hill Book Company, 1968), 17.
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ในสวนของนักการศึกษาไทย ไดกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจไวหลายทาน อาทิ
วรัญญา  ตันบุรินทรทิพย  กลาวถึงกระบวนการตัดสินใจไว  4  ขั้นตอน คือ 1) การรับรูปญหา
(problem acknowledgement) 2) การวิเคราะหปญหา(problem analysis) 3) การกําหนดทางเลือก
(determination of alternatives) 4) การประเมินและเปรียบเทียบทางเลือก(selection of alternatives)79

สวนศศิอร  ขันธหัตถ  กลาวถึงกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงประกอบดวย 1) การรับรูปญหา
(recognition of problem) 2) การกําหนดปญหา(identification of problem) 3) การสรางทางเลือก
(generation of alternatives) 4) การประเมินทางเลือก(evaluation of alternatives) 5) การเลือก
ทางเลือก(choice of best alternatives) และ 6) การดําเนินการและติดตามผล(implementation and
follow-up)80  ซ่ึงสอดคลองกับ สุนทร  วงศไวศยวรรณ ที่กลาววา กระบวนการตัดสินใจประกอบ
ดวย  8  ขั้นตอน คือ 1) ตระหนักถึงปญหา 2) วิเคราะหสาเหตุ 3) แสวงหาทางเลือกตางๆ 4) กําหนด
เกณฑในการตัดสินใจ 5) ประเมินและเปรียบเทียบทางเลือก 6) ตัดสินใจเลือกทางเลือก 7) การนํา
ทางเลือกไปปฏิบัติ  และ 8) การติดตามผล81 นอกจากนี้ สมยศ  นาวีการ  กลาววา  การตัดสินใจเปน
กระบวนการที่มีเหตุผลอยางหนึ่ง  กระบวนการตัดสินใจมีขั้นตอนที่สําคัญ คือ การระบุเปาหมาย
การสรางทางเลือกของการกระทํา และการเลือกทางเลือกของการกระทําเพื่อบรรลุเปาหมาย82

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจ
โดยทั่วไปแลวบุคคลที่เปนผูตัดสินใจแมจะพยายามตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล ตัดสินใจ

เพื่อมุงประโยชนตอบแทนสูงสุดก็ตาม แตในทางปฏิบัติก็ไมอาจดําเนินการดังกลาวได เพราะมี
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจหลายประการ  ซ่ึงวิชัย  โถสุวรรณจินดา ไดกลาวถึงปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการตัดสินใจ  ประกอบดวย

1) การรับรูกับการตัดสินใจ การรับรูจะมีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมการ
ตดัสินใจของบุคคลใหแตกตางกันไป โดยเฉพาะจะมีอิทธิพลในสถานการณการตัดสินใจที่ไม
แนนอนขอมูลในการตัดสินใจไมพอเพียง  และยังมีบทบาทสําคัญเมื่อจะตองตัดสินใจเลือกทางที่ไม
มีขอแตกตางกันมากนัก  ลักษณะของการรับรูจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจ  ประสบการณที่
                                                          

79วรัญญา  ตันบุรินทรทิพย, “การตัดสินใจกับองคการ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ หนวยที่ 1 – 8, พิมพคร้ังที่ 2, 16 – 18.

80ศศิอร  ขันธหัตถ, องคการและการจัดการ, 133 – 136 – 139.
81สุนทร  วงศไวศยวรรณ, “การตัดสินใจและการสื่อสาร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

พฤติกรรมองคการและการจัดการตลาด หนวยที่ 1 – 7, 122 – 125.
82สมยศ  นาวีการ, การบริหารโดยวัตถุประสงค (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2546), 4.
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แตกตางกันทําใหแตละคนมีการตระหนักในปญหา การระบุและวิเคราะหปญหา การแสวงหาขอมูล
ขาวสารรวมทั้งการตีความ การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่แตกตางกัน
ออกไป การรับรูอาจมีการบิดเบือนได  ซ่ึงจะมีผลใหการตัดสินใจขาดประสิทธิภาพได การบิดเบือน
การรับรูมี  4  ชนิด  คือ (1) การบิดเบือนแบบ  Stereotype  เปนการบิดเบือนที่มาจากประสบการณ
บางอยางแลวเหมาวาคงเปนอยางนั้นไปหมด (2) การบิดเบือนแบบ  Halo  Effect   เปนการประเมิน
ลักษณะบุคคลจากประสบการณที่เคยประทับ เกิดเปนอคติและเปนการปดบังขอเท็จจริงทําใหอาจมี
การตัดสินใจที่ผิดพลาด (3) การบิดเบือนแบบ  Projection  เปนการโยนความรูสึกนึกคิด หรือ
การกระทําของตนไปใหคนอื่น โดยเหมาเอาวาคนอื่นคงมีความรูสึกนึกคิดหรือพฤติกรรมเชนเดียว
กับตน  ซ่ึงทําใหเกิดอคติในการมองปญหาและการตัดสินใจ (4) การบิดเบือนแบบ  Perceptual
Defense  เปนการบิดเบือนที่บุคคลพยายามรักษารูปแบบแนวคิดของตนไว  แมวาขอเท็จจริงจะ
แสดงความจริงที่แตกตางออกไปก็ไมยอมเปลี่ยนแนวคิดสงผลใหการรับรูไมตรงกับขอเท็จจริง

2) คานิยมกับการตัดสินใจ คานิยมจะแสดงออกมาในรูปของความสนใจความตองการ
ความปรารถนาในสิ่งหนึ่งส่ิงใด  เชน  ผูมีคานิยมชอบความร่ํารวย  บุคคลนั้นจะพยายามแสวงหา
เงินทอง  ผูมีคานิยมยึดถือโหราศาสตรมักใชการทายทักโชคชะตาประกอบการตัดสินใจ  ผูมีคานิยม
แบบอนุรักษนิยมจะมีการตัดสินใจที่อาศัยขอมูลแนนอนแบบคอยเปนคอยไปขณะที่ผูมีคานิยมแบบ
กาวหนาจะตัดสินใจโดยมีความเสี่ยงอยูดวย เปนตน  คานิยมจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
ทั้งในการตระหนักถึงปญหาการวิเคราะหปญหา  การแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจเลือก  ซ่ึง
มักเปนไปในแนวทางที่สอดคลองกับคานิยมของตน  นอกจากนี้ในการนําทางเลือกไปปฏิบัติก็ตอง
เปนไปตามมาตรฐานของคานิยมที่ผูบริหารไดกําหนดไวแลวดวย

3) บุคลิกภาพกับการตัดสินใจ บุคลิกภาพจะมีลักษณะคงทน การเปลี่ยนแปลงจะคอย
เปนคอยไปโดยเปนผลจากความรับรู  และสภาพแวดลอม  บุคลิกภาพจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เชน  บางคนมีบุคลิกกลาไดกลาเสีย  บางคนชอบรีรอในการตัดสินใจ  บางคนชอบแกปญหา
บางคนรอใหปญหาเขามาเอง  บางคนอาจมีบุคลิกภาพที่ชอบคิดสรางสรรค  ชอบทดลองหรือชอบ
พิสูจนหาความจริง  เปนตน  บุคลิกภาพเหลานี้ลวนมีผลตอการติดสินใจทั้งส้ิน  เชน  ผูมีบุคลิกภาพ
กลาเสี่ยงมีแนวโนมชอบตัดสินใจในสถานการณที่เสี่ยงไมแนนอนและตัดสินใจไดเร็ว  ขณะที่ผูมี
บุคลิกภาพไมกลาเสี่ยง มักชอบการตัดสินใจในสถานการณแนนอน มักชอบรีรอเพื่อใหไดขอมูล
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ทางเลือกมากที่สุดจึงตัดสินใจ  สวนผูที่มีบุคลิกภาพดื้อร้ันมักจะตัดสินใจรวดเร็วโดยไมตองการ
ขอมูลในการตัดสินใจมากนัก83

เทคนิคการตัดสินใจเชิงพฤติกรรม
เทคนิคการตัดสินใจที่ถือเปนเทคนิคการตัดสินใจเชิงปริมาณนั้น  จะมีกฎเกณฑที่เสนอ

ทางเลือกตางๆใหผูบริหารตัดสินใจ เงื่อนไขสําคัญของเทคนิคเหลานี้ก็คือการมีขอมูลพรอมที่จะ
คํานวนตามวิธีการของเทคนิคแตละชนิด และใชไดดีกับการตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน
(certainty  situation) แตมักไมอาจใชภายใตสถานการณที่เสี่ยง (risk situation)  อยางมีประสิทธิภาพ
จึงไดมีการนําเทคนิคการตัดสินใจเชิงพฤติกรรมมาใชกับสถานการณที่ เสี่ยงและไมแนนอน       
แทน  เพราะเปนเทคนิคที่ใหฝายตางๆ รวมมือกันแสวงหาทางเลือก และพัฒนาทางเลือกภายใต
สถานการณที่ไมแนนอน  ซ่ึงชวยใหทางเลือกตางๆ มีมากขึ้นและเทคนิคการตัดสินใจเชิงพฤติกรรม
ก็คือการตัดสินใจแบบมีสวนรวมนั่นเอง  โดยมีหลักการสําคัญ  ดังนี้ 1) เปดโอกาสใหฝายตาง ๆ  ที่
เกี่ยวของมีสวนรวมในการตัดสินใจตั้งแตขั้นแรกถึงขั้นสุดทาย 2) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
อาจเปนทางการหรือไมทางการก็ได  แตทุกฝายตองมีสวนรวมทั้งดานความคิด  สติปญญา  อารมณ
ความรูสึกและทางกายภาพดวย 3) ระดับของการมีสวนรวมในการตัดสินใจจะมีมากหรือนอยขึ้นอยู
กับใครจะเปนผูริเร่ิม  ผูบริหารหรือลูกนอง  ผูเขารวมตัดสินใจมีความสามารถเพียงใด  และผูบริหาร
ใหความสําคัญตอการแสดงความคิดเห็นของผูรวมตัดสินใจมากนอยเพียงใด เทคนิคการตัดสินใจ
เชิงพฤติกรรมหรือแบบมีสวนรวมนี้จะทําใหสมาชิกในองคการมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
มีความผูกพันกับองคการมักจะเต็มใจที่จะทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการที่ไดตั้งไว  
เพราะเห็นวาเปาหมายขององคการคือเปาหมายของตนเอง  นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการทํางานเปน
กลุมที่มีประสิทธิภาพเพราะทุกคนรูสึกเปนเจาของ   และทําใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ เกี่ยวกับงาน
ที่มีการติดตอส่ือสารแบบ 2  ทางที่มีประสิทธิภาพดวย  ยิ่งไปกวานั้นผลของการตัดสินใจจะเปนที่
ยอมรับของผูมีสวนรวมในการตัดสินใจมากกวาการตัดสินใจแบบอื่น      แตวิธีการนี้ก็อาจมีปญหา
อยูบางตรงที่ตองใชเวลามาก  และอาจเกิดขอขัดแยงภายในกลุมได แนวทางในการพัฒนาเทคนิค
การตัดสินใจแบบมีสวนรวมเปนกลุมนี้      จะตองพยายามสงเสริมการกําหนดทางเลือกใหมีมาก
มีการวิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือกอยางรอบคอบ กรณีขอมูลเฉพาะก็ควรใหมีผูเชี่ยวชาญ

                                                          
83วิชัย  โถสุวรรณจินดา, ความลับขององคการ : พฤติกรรมองคการสมัยใหม,

พิมพคร้ังที่ 2, 197 – 200.
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จากภายนอก  ความเห็นที่ขัดแยงกันในกลุมใหถือวาเปนเรื่องธรรมดา เพื่อชวยใหการตัดสินใจเปน
เร่ืองที่ถูกตองที่สุดและใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจ84

ประสิทธิผลในการตัดสินใจ
บารนารด (Barnard) ใหความเห็นวา    ผูบริหารที่มีความสามารถไมควรจะตองเสียเวลา

กับการตัดสินใจปญหางาย ๆ ปญหาที่ยังไมถึงเวลาที่จะตองตัดสินใจ ปญหาที่ถึงแมจะตองตัดสินใจ
ก็ไมใชการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการไมควรตัดสินใจปญหาที่ควรมอบหมายใหผูอ่ืน
ตัดสินใจดวย85 อีกแนวความคิดหนึ่งที่กลาวถึงประสิทธิผลของการตัดสินใจไววา ในการพิจารณา
ประสิทธิผลของการตัดสินใจนั้นจะแบงเปน  2  ประเภทใหญ ๆ ดวยกัน คือ ประการแรก
การตัดสินใจจะตองมุงไปที่การปฏิบัติการ คือ ไมวาจะเลือกทางใดก็ตาม และไมวาจะเปนการ
กําหนดทางเลือก รูปรางลักษณะปญหา วิถีทาง ตลอดจนเทคนิควิธีการในการเลือกปญหารูปแบบ
ตาง ๆ ก็ตาม จําเปนตองคนหาวิธีการปฏิบัติในการนําไปสูทางเลือกเหลานั้นใหได นั่นคือ
การตัดสินใจจําเปนตองมุงไปยังการปฏิบัติการทางเลือกดังกลาวจึงควรเปนทางเลือกที่สามารถจะ
ปฏิบัติไดจริงและปฏิบัติไดอยางเหมาะสม เพราะฉะนั้นความมีประสิทธิภาพของการตัดสินใจใน
ประเภทแรกจึงจําเปนที่จะตองพิจารณาถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ            
(โดยเฉพาะในองคการ) วาเหมาะสมที่จะเปนเทคนิควิธีการหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอจํากัดใน
กระบวนการตัดสินใจใด ๆ บาง เพื่อจะไดไมใชกระบวนการตัดสินใจที่สลับซับซอนมากเกินไป
ประการที่สองคือ พฤติกรรมที่จะนําไปสูจุดหมาย ซ่ึงหมายถึงพฤติกรรมที่จะปฏิบัติการตามทาง
เลือกหรือผลของการตัดสินใจตามที่ตองการ ดังนั้นทางเลือกในการปฏิบัติจึงจําเปนตองสามารถ
อํานวยใหการปฏิบัตินั้น ๆ ดําเนินไปสูเปาหมายได แมวาเปาหมายของการปฏิบัตินั้นอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง ผูทําการตัดสินใจก็ตองใชความรูความสามารถในการที่จะติดตามทําความ
เขาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลานั้นได

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไมเออร (Maier) ไดเสนอแนวคิดไวดังนี้ คือ 1) ควรไดมีการแยก
กระบวนการคิดเรื่องราวตาง ๆ ออกจากกระบวนการประเมินเพื่อตัดสินปญหา ทั้งนี้เพราะกระบวน
การประเมินผลที่อยูในชวงหลังของขั้นของการตัดสินใจนั้น จะทําไดเพียงใดยอมขึ้นอยูกับความ
สมบูรณของกระบวนการคิดเรื่องราวที่อยูในขั้นแรก ๆ 2) การที่จะใหการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหา
ตางๆ สําเร็จผลดวยดีนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ผูตัดสินใจจะตองทุมเทความพยายามและมีกําลังใจแนวแน
ที่จะเอาชนะตออุปสรรคตาง ๆ ทั้งนี้เพราะอุปสรรคทั้งหลายไมวาจะมีมากเพียงใด หรือยากอยางไร
                                                          

84เร่ืองเดียวกัน, 201.
85Chester I. Barnard, The Functions of the Executive, 194.
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ถาหากไดมีการพยายามวิเคราะหโดยแทจริงและไมยอทอแลวยอมมีหนทางแกไขใหดีไดตาม      
สมควรไมมากก็นอย 3) ตลอดกระบวนการตัดสินใจ ผูตัดสินใจควรทุมเทความสนใจไปที่ตัวปญหา
เสมอ และไมควรดวนหรือใจรอนที่จะหาคําตอบมากเกินไป ทั้งนี้เพราะการเรงรอนเพื่อที่จะใหได
คําตอบเร็ว ๆ นั้น มักปรากฏเสมอวาการพิจารณาปญหามักจะไมสมบูรณเทาที่ควร ดังนั้นจึงควรใช
เวลาสนใจที่ตัวปญหาไวใหมาก เพื่อใหเขาใจปญหาเหลานั้นไดแจมแจงเสียกอน 4) ในขณะอยูใน
ชวงของการที่จะตองตัดสินใจเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ในขั้นสุดทายนั้นสมควรอยางยิ่งที่จะตองทํา
ตัวใหอยูในสภาพของการพยายามตัดสินใจกระทําแตเพียงกรณีเดียวหนึ่งกรณีใดแลวทางเลือกก็จะ
ถูกจํากัดอยูเพียงเทาที่มองเห็นแลวเทานั้น แตถาหากผูบริหารลองกระทําตัวใหอยูในสภาพหรือ
บรรยากาศของตัวปญหาทั้งหมดแลว ขอบเขตดังกลาวจะไมถูกจํากัดไวเทาที่มีอยูเทานั้น แตความ
คิดริเร่ิมและการมองเห็นทางเลือกใหมอาจจะเกิดขึ้นไดอีก และบางครั้งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาใหมนี้
อาจดีกวาและอาจถูกมองขามไปอยางงาย ๆ ก็ได การทําตัวในลักษณะนี้จะชวยใหสามารถเห็นสิ่งที่
ไมเคยนึกถึงมากอนไดและการปรับสถานการณใหกลับไปอยูในสภาพของปญหาทันทีอีกครั้งหนึ่ง
นั้น เมื่อถึงขั้นจะตัดสินใจเลือกนี้ก็ไมทําใหเสียเวลามากมายจนเกินไป เพราะกระบวนการพิจารณา
ตัวปญหาก็ไดเคยกระทํามาครั้งหนึ่งแลว การทบทวนจึงไมยากนักและยังจะชวยใหมีการเก็บตกสิ่ง
ที่หลงลืมหรือไมเคยเห็นมากอนก็ได 5) เมื่อหันกลับมาอยูในบรรยากาศของปญหาแลว จะตองมอง
กลับไปอยูในบรรยากาศของการตัดสินใจเลือกพรอมกันไปดวย  ทั้งนี้เพราะการกระทําตัวใหตอง
ตัดสินใจเลือกในทุกขณะนั้นจะชวยใหมีการเลือกเฟนคุณภาพของทางเลือกไดมากขึ้น กลาวคือ
พฤติกรรมของการพยายามตัดสินใจเลือกจะตองควบคูอยูกับพฤติกรรมของการแกไขปญหาเสมอ 
6) ผูตัดสินใจจะตองมีความมั่นคง และไมออนไหวตอการคัดคานจากฝายอ่ืน ๆ เมื่อเกิดการไมเห็น
ดวยจากฝายอ่ืนในสิ่งที่ไดตัดสินใจนั้น บุคคลผูตัดสินใจอาจมีความรูสึกลําบากใจ อาจจะกลัวหรือ
ยอมโอนออนผอนตามคนอื่นจนกระทั่งส่ิงที่ไดตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพแลวตองเสียไป ในอีกทาง
หนึ่งถาหากทําตัวใหมั่นคงไมตกอยูในความกลัวตอผูบังคับบัญชา หรือไมคลอยตามอิทธิพลของ
กลุมแลวการที่จะไดคําตอบก็จะเกิดขึ้นอยางแนนอน ความคิดริเร่ิมใหมๆ เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ
ใหดีขึ้นก็อาจเกิดขึ้นไดอีกในตอนนี้ ซ่ึงโอกาสที่ผูตัดสินใจจะเปนไปในทางหนึ่งทางใดขางตนยอม
แลวแตตัวของเขาเองที่จะทําตัวเปนอยางไร หรือสามารถควบคุมตนเองไดหรือไม อยางไรก็ดีความ
เปนคนมีเหตุมีผลจะไมทําใหผูตัดสินใจกลับกลายเปนคนมีทิฏฐิและกลายเปนคนความคิดแคบขาด
โอกาสนําทางเลือกหรือขอคิดของฝายอ่ืนเขามาประกอบการพิจารณา86 ไลเคิรท มีความเชื่อวา

                                                          
86Norman  R.F. Maier, “Maximizing Personal Creativity Through Better Problem –

Solving,” Personal Administration 8,17 (1964) : 14 – 18.
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ประสิทธิผลของการตัดสินใจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในระดับที่เหมาะสม โดยเขาแนะนําวาใน
การพิจารณาเกี่ยวกับปญหาในแตละระดับนั้น   ผูที่ควรจะเปนผูรับผิดชอบงานนั้น ๆ เชน ถาเปน
ปญหาของโรงเรียนก็ควรเปนหัวหนาสถานศึกษา ถาเปนระดับชั้นเรียนก็ควรเปนครู อาจารยเปน
ผูพิจารณาตัดสินใจปญหานั้น เปนตน   ดังนั้นจึงกลาวไดวาโดยแทจริงแลวระดับของการตัดสินใจที่
เหมาะสมนั้นจะขึ้นอยูกับระดับของความรับผิดชอบกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นวาจะมีความสัมพันธ
กับงานสวนใด ระดับใด หัวหนากลุมที่รับผิดชอบในระดับนั้นจึงควรเปนผูตัดสินใจเมื่อเกิด
การตัดสินใจในระดับที่ไมเหมาะสม เชน ผูบริหารระดับสูงไปตัดสินใจในงานของกลุมใดกลุมหนึ่ง
หัวหนากลุมนั้น ๆ (อาจรวมทั้งบุคคลในกลุมนั้น) จะพยายามสรางใหมีอิทธิพลหรือสรางใหกลุมมี
บทบาทขึ้นมาเพื่อเปนการตอรองอํานาจกับผูบริหาร ซ่ึงอาจจะนําไปสูความขัดแยงในองคการนั้น ๆ
ได นอกจากนี้ ไลเคิรท ยังไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งคือ “การจูงใจ” ซ่ึงถือวา
เปนตัวแปรที่นําไปสูประสิทธิผลของการตัดสินใจ87  โดยเขาไดเสนอ “ฟงชั่น” ของผลการตัดสินใจ
ไวดังนี้คือ

สัมฤทธิผลของการตัดสินใจ  =   คุณภาพของการตัดสินใจ  X  การจูงใจในการนําไปปฏิบัติ

นั่นคือ ถาคุณภาพของการตัดสินใจกับการจูงใจในการนําไปปฏิบัติสูงก็จะนําไปสูสัมฤทธิผลของ
การตัดสินใจสูง ในทางกลับกันถาคุณภาพของการตัดสินใจกับการจูงใจในการนําไปปฏิบัติต่ําผล
สัมฤทธิผลของการตัดสินใจก็ต่ําดวย ซ่ึงพอสรุปไดวา การตัดสินใจจะยิ่งดีขึ้นถา 1) อยูบนพื้นฐาน
ของการใชขาวสารขอมูลอยางระมัดระวัง ถูกตอง รอบคอบ และแนนอน และ   2) มีแรงจูงใจที่จะ
นํามาเลือกจากการตัดสินใจไปปฏิบัติสูง

อุปสรรคและขอควรปฏิบัติในการตัดสินใจ
อุปสรรคในการตัดสินใจ
ผูบริหารทุกคนอยากใหผลการตัดสินใจถูกตองเหมาะสมกับสถานการณและเปน

ประโยชนตอคนสวนใหญ  อยางไรก็ตามการจะใหผลการตัดสินใจมีลักษณะดังกลาวนั้นไมใชเร่ือง
งายเพราะมีปญหาหรืออุปสรรคหลายประการ ซ่ึง สุนทร  วงศไวศยวรรณ ไดกลาวถึง ปญหาหรือ
อุปสรรคในการตัดสินใจที่สําคัญมีดังนี้   1) อุปสรรคที่จะเกิดจากสภาพแวดลอม  โดยสถานการณ
ขณะทําการตัดสินใจหรือ สถานการณที่ไมแนนอนในอนาคตอาจเปนอุปสรรคตอการตัดสินใจได 
ซ่ึงไดแก ขอมูลไมเพียงพอ เหตุการณในอนาคตไมแนนอน  เวลาจํากัด  และอุปสรรคจากการเมือง 
2) อุปสรรคที่เกิดจากมนุษย  เนื่องจากผูตัดสินใจเปนมนุษยและมนุษยมีขอจํากัดในการตัดสินใจอยู

                                                          
87Rensis Likert, New Patterns of Management, 187 – 188.
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หลายประการดวยกัน ไดแก การขาดความรอบคอบ  การมีอคติ การขาดความรับผิดชอบ  และ      
คานิยมสวนตัว88

ขอควรปฏิบัติในการตัดสินใจ
เนื่องจากการตัดสินใจสวนใหญเกี่ยวของกับความเสี่ยงอยูไมนอย  จึงมีแนวทางหรือ

ขอควรปฏิบัติบางประการที่ชวยใหการตัดสินใจถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งขึ้น   
ซ่ึง สุนทร  วงศไวศยวรรณ ไดกลาวถึงขอควรปฏิบัติบางประการในการตัดสินใจ ดังตอไปนี้
1) กอนการตัดสินใจผูบริหารควรตระหนักถึงอคติ  คานิยม  ความรับผิดชอบและขอจํากัดอ่ืน ๆ
ของทั้งตนเองและหนวยงาน  และพยายามหาทางขจัดขอจํากัดตาง ๆ  ดังกลาวใหลดนอยลง  2) เวลา
ที่ใชในการตัดสินใจปญหาหนึ่งควรไดสัดสวนกับความสําคัญของปญหานั้น  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ผูบริหารควรใชเวลาในการตัดสินใจปญหาสําคัญมากกวาปญหาไมสําคัญ  3) บางครั้งการตัดสินใจ
เปนเรื่องที่ตองเสี่ยง   แตถาไดไตรตรองวิเคราะหอยางรอบคอบแลวควรกลาตัดสินใจดีกวาที่จะ
หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ  4) ถาเรื่องที่ตองตัดสินใจเปนเรื่องสําคัญและอยูนอกเหนือประสบการณ
ของผูบริหารแลวควรปรึกษาผูรูหรือผูเกี่ยวของกอนการตัดสินใจ ผูบริหารไมควรมั่นใจในผลสําเร็จ
ที่ผานมาของตนเองสูงจนเกินไปจนคิดวาตนเองเกงทุกเรื่อง 5) ผูบริหารควรใชความรูประสบการณ
ความคิดสรางสรรคอยางเต็มความสามารถในทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ     เมื่อไดผล
การตัดสินใจถูกตองเหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งขึ้น  6) ถาจะตองเลือกระหวางทางเลือกตาง  ๆ
ที่ก้ํากึ่งกันแลว  ควรตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะกอใหเกิดผลประโยชนกับสวนรวมมากที่สุดหรือ
กอใหเกิดผลเสียแกสวนรวมนอยที่สุด  7) การตัดสินใจในบางครั้งไมสามารถทําใหทุกคนพอใจได
แตผูบริหารควรกลาตัดสินใจแลวอธิบายชี้แจงถึงเหตุผลความจําเปนใหผูใดรับผลกระทบเขาใจเพื่อ
ความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุผล89

                                                          
88สุนทร  วงศไวศยวรรณ, “การตัดสินใจและการสื่อสาร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

พฤติกรรมองคการและการจัดการตลาด หนวยที่ 1 – 7 , 129 – 131.
89เร่ืองเดียวกัน, 131 – 132.
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กระบวนการบริหารการศึกษา
องคประกอบของการบริหารองคการประกอบดวย ส่ิงนําเขาหรือปจจัยการผลิต  (input )

ซ่ึงประกอบดวย  วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ แรงงาน  ทุน ขาวสารขอมูลตาง ๆ ไปสูกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง   (transformation process)   ซ่ึงก็คือวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ในการจัดการเพื่อใหส่ิง
นําเขา  ไปสูส่ิงนําออก  (output)  ที่พึงประสงค  และสิ่งที่สงออกดังกลาว ไดแกผลิตภัณฑ หรือการ
บริการตาง ๆ  ขององคการนั้น ๆ อันเปนเครื่องวัดความสําเร็จของการบริหาร  ปจจัยตาง ๆ ในการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  องคประกอบที่มีความสัมพันธกันจะขาดสิ่งใด
ส่ิงหนึ่งไมได  และทํางานรวมกันเปนวัฏจักร  เมื่อสวนหนึ่งมีปญหาหรือไมทํางานสวนอื่นจะไม
ทํางานดวย 90

กระบวนการทางการบริหารมีอยูหลายทฤษฎี แตละทฤษฎีประกอบดวยข้ันตอนที่
แตกตางกันตามแนวคิดของเจาของทฤษฎี กระบวนการบริหารที่จะนํามากลาวถึงในที่นี้ไดรับความ
นิยมมาเปนเวลานาน และยังใชกันอยูทั่วไปที่สําคัญๆ ดังเชน  กูลิค และ เออรวิค (Gulick and
Urwick) ไดกลาวถึง กระบวนการบริหารไวใน “Paper on the Sciences of Administration” เมื่อป
ค.ศ. 1937 วา กระบวนการบริหารยอมประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ 7 ประการ เรียกยอๆ วา
“POSDCoRB  Model”  คือ (1) Planning  หมายถึง  การวางแผนหรือวางโครงการอยางกวางๆ วามี
งานอะไรบางที่จะตองปฏิบัติตามลําดับพรอมดวยวางแนววิธีปฏิบัติระบุวัตถุประสงคของการปฏิบัติ
งานนั้นๆ กอนลงมือปฏิบัติการ (2) Organizing  หมายถึง  การจัดรูปโครงสราง หรือเคาโครงของ
การบริหาร โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานยอย หรือของตําแหนงตางๆ ของหนวยงานให
ชัดเจน พรอมดวยกําหนดลักษณะและวิธีการติดตอประสานสัมพันธกันตามลําดับชั้นแหงอํานาจ
หนาที่สูงต่ําลดหลั่นกันไป (3) Staffing  หมายถึง  การบริหารงานบุคคลของหนวยงาน ตั้งแตการ
แสวงหา การบรรจุ แตงตั้ง การฝกอบรมและพัฒนา การบํารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ตลอดจนการ
พิจารณาใหพนจากตําแหนงงาน รวมทั้งการบํารุงรักษาสภาพของการทํางานที่ดีใหมีอยูตลอดไป
(4) Directing  หมายถึง  การวินิจฉัยส่ังการ หลังจากไดวิเคราะหและพิจารณางานโดยรอบคอบแลว
รวมทั้งการติดตามและใหมีการปฏิบัติงานตามคําส่ังนั้นๆ ในฐานะที่ผูบริหารเปนผูนํา หรือผูบังคับ
บัญชาของหนวยงาน (5) Coordinating หมายถึง การประสานงานหรือส่ือสัมพันธระหวาง
หนวยงานยอยหรือตําแหนงตางๆ ภายในองคการใหเขากันได เพื่อใหงานเดินและเกิดประสิทธิภาพ
ไมมีการทํางานซ้ําซอนหรือขัดแยงกัน ทําใหทุกหนวยงานประสานกลมกลืนกัน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคหลักขององคการรวมกัน (6) Reporting  หมายถึง  การเสนอรายงานใหผูบริหารที่

                                                          
90 พะยอม  วงศสารศรี,  องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ :ว.ค.สวนดุสิต,  2534), 3-5.
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รับผิดชอบตางๆ ทราบความเคลื่อนไหว ความเปนไปเปนระยะๆ ทั้งผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับ
บัญชา ไดทราบความกาวหนาของงานของตนอยูเสมอ การเสนอรายงานจําเปนตองมีการบันทึกไว
เปนหลักฐาน มีการวิจัย การประเมินผล และมีการตรวจสอบเปนระยะๆ เพื่อการปรับปรุงไดทันที
หรือการปรับปรุงในอนาคต (7) Budgeting  หมายถึง  การจัดทํางบประมาณการเงิน การวางแผน
หรือโครงการใชจายเงิน การทําบัญชี และการควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม91

สวนเซียส (Sears) นักการศึกษาที่มีช่ือเสียงคนหนึ่งไดกลาวถึงกระบวนการบริหารไว  5 อยาง
เรียกโดยยอวา “PODCoC”  คือ  (1) Planning  การวางแผนหรือโครงการ (2) Organizing  การจัด
รูปการบริหารโดยกําหนดอํานาจหนาที่ของแตละตําแหนงไวชัดเจน (3) Directing  การอํานวยการ
(4) Coordinating การประสานงาน (5) Controlling  การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน92 สําหรับทีด
(Tead)  ไดลําดับขั้นของกระบวนการบริหารที่สําคัญไว  10  ขั้น  คือ (1) การกําหนดความมุงหมาย
และวัตถุประสงคของหนวยงานไวอยางชัดเจน (2) การจัดทําแผนภูมิโครงสรางของหนวยงาน
(3) การกําหนดขอบขายความรับผิดชอบหรืออํานาจหนาที่ของฝายบริหาร (4) การมอบหมายงานให
ปฏิบัติตามความเหมาะสม (5) การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตามความ
ตองการของหนวยงาน (6) การพยายามดําเนินการทุกอยางเพื่อความสําเร็จของงาน (7) การจัดใหมี
การประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยมีคณะกรรมการตางๆ เปนสื่อกลางในการประสานงาน
(8) การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน (9) การประเมินผลงานเพื่อใหเปนไปตาม
ความมุงหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว (10) การเตรียมแผนงานโครงการสําหรับอนาคต
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น93 นอกจากนี้ สมาคมผูบริหารการศึกษาสหรัฐอเมริกา  AASA     
(American  Association  of  School Administrators)  ไดเสนอกระบวนการบริหารการศึกษาไว
5 ประการ คือ (1) Planning การวางแผน (2) Allocation การจัดสรรทรัพยากร กําลังคนตามตําแหนง
อํานาจและวัสดุเพื่อการปฏิบัติตามแผน (3) Stimulation กระตุนการทํางาน (4) Coordination

                                                          
91Luther Gulick and Lyndall Urwick, Paper on the Sciences of Administration

(New York : Institute of Public Administration, 1937), 17 – 18.   
92Jesse B. Sears, The Nature  of  the  Administrative  Process (New York : McGraw-

Hill Book  Co., 1950), 10.  
93Ordway Tead , Art  of  Administration   (New York : McGraw-Hill Book Co.,

1951), 105.  
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การประสานงาน (5) Evaluation  การประเมินผลงาน94 ในขณะที่ ลิทชฟลด (Litchfield)  กลาวถึง
กระบวนการของการบริหารวาเปนวงจรของกิจกรรมที่ประกอบดวย (1) การตัดสินใจสั่งการ
(Decision–making) (2) การจัดวางโปรแกรม (Programming) (3) การติดตอส่ือสาร
(Communicating) (4) การควบคุม (Controlling) (5) การประเมินผลงานซ้ํา (Reappraising)95 ผูรู
อีกทาน คือ รัสเซลล  ที  เกร็ก (Russell  T. Gregg) ไดพยายามประมวลแนวความคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารของนักบริหารการศึกษาซึ่งมีจํานวนมาก  แลวสรุปกระบวนการบริหารออกมา
เปน  7  ประการ  คือ (1) การตัดสินใจสั่งการ(Decision Making ) (2) การวางแผน(Planning)
(3)การจัดองคการหรือการกําหนดอํานาจหนาที่(Organizing) (4)การติดตอส่ือสาร(Communicating)
(5) การใชอิทธิพลหรือการจูงใจ(Influencing) (6) การประสานงาน(Coordinating) (7) การประเมิน
ผลงาน(Evaluating)96

เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการบริหารที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดก็พอที่จะสรุปไดวา       
การกระทําหรือพฤติกรรมในการบริหาร การจัดการที่มุงใหบรรลุเปาหมายขององคการนั้นมีเร่ือง
การตัดสินใจเกี่ยวของอยูดวยเสมอ ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจูงใจ และรวมถึง
การควบคุม การตัดสินใจจะเปนหนาที่ที่แฝงอยูในหนาที่อ่ืน ๆ ตลอดเวลา ไมวาจะเปนการบริหาร
ระดับใดหรือในสถานการณใดก็ตาม บางทานถึงกับกลาววา การบริหารก็คือการตัดสินใจนั่นเอง97

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูบริหาร
ผูบริหารทุกคนซึ่งเปนผูนําขององคการ ไมวาจะเปนผูบริหารของหนวยงานของรัฐบาล

สถาบันการศึกษา องคการธุรกิจตางๆ ส่ิงแรกที่เขาไดรับมอบหมายจากองคการ ก็คือ บทบาทใน
ฐานะของผูบริหารซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดใน
องคการ เพราะวาบทบาทดังกลาวมีอิทธิพลตอองคการโดยสวนรวมยิ่งกวาบทบาทใดๆ จนอาจ
                                                          

94American  Association  of  School Administrators , Staff Relation in School
Administration   (Washington D.C. : The  American  Association  Press, 1955), 17.  

95Edward  H. Litchfield , “ Notes on a General Theory of Administration, ”
Administrative  Science Quarterly 1, 1, June (1956) : 3 – 29.  

96 Russell  T. Gregg, The  Administrative  Process   (New York : Harper  and Row,
1967), 273 – 316.  

97สรอยตระกูล(ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการ : ทฤษฎีและการประยุกต,
พิมพคร้ังที่ 2. (กรุงเทพฯ :   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2542), 362.
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กลาวไดวา ความเจริญกาวหนาหรือความเสื่อมขององคการหรือหนวยงานใดขึ้นอยูกับบทบาทของ
ผูบริหารเปนสําคัญ ผูบริหารนอกจากจะมีลักษณะเปนผูนําและประสานงานระหวางผูใตบังคับ
บัญชาแลว ยังตองปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบอีกดวย และตองคอยแกไขขอขัดแยงตางๆ ที่เกิด
ขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน โดยใชวิธีการประนีประนอม ยอมแพ หรืออาจทําใหฝายหนึ่งฝายใด
ยอมแพ เปนตน ซ่ึงในเรื่องนี้  แดเนียล  อี  กริฟฟทส (Daniel E. Griffiths) ไดแบงหนาที่ผูบริหาร
การศึกษา ออกเปน 4 ประการดวยกันคือ (1) ความสัมพันธกับชุมชน (2) ปรับปรุงและขยายโอกาส
ทางการศกึษาแกประชาชน (3) รับและปรบัปรงุบคุลากร (4) จดัหาและรกัษาเงนิและอาคารสถานที่98

สวน โจเซฟ บี คิงสเบอรี่ (Joseph B. Kingsbury) ใหความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของผูบริหารไวดังตอไปนี้คือ (1) เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ (2) ชวยเสริมสรางใหปริมาณและคุณภาพของงานไดรับผลสูงสุด (3) เปนผูชอบแนะนํา
การทํางานใหผูใตบังคับบัญชา (4) เปนผูติดตอประสานงานในองคการ เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ
(5) เปนผูส่ังงานและควบคุมงาน99

สําหรับ เอ็ดเวิรด ดับเบิลยู สมิธ และคณะ (Edward W. Smith and Others) ไดแบงงานที่
ผูบริหารจะตองรับผิดชอบไวเปนอยางๆ ไดชัดเจนดังนี้ (1) งานวิชาการ 40 % (2) งานบริหารบุคคล
20 % (3) งานบริหารกิจการนักเรียน 2 % (4) งานการเงิน 5% (5) งานอาคารสถานที่ 5%
(6) งานสรางความสัมพันธกับชุมชน 5% (7) งานธุรการอื่นๆ   5%100

ในขณะที่ แอนเดอรสัน และแวนไดค (Anderson and Van Dyke) ไดเสนอวา ผูบริหาร
ควรมีภารกิจ  5  ประการ  คือ (1) เปนผูนําในการวางแผนหลักสูตร (2) ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางการ
ศึกษา (3) จัดโปรแกรมการเรียนใหเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนและชุมชน (4) บริการให
ครูและนักเรียนไดรับความสะดวกในการเรียนการสอนอยางเต็มที่ (5) จัดหาและคัดเลือกครูเขาสอน
ในสายวิชาตางๆ อยางเหมาะสม101

                                                          
98Daniel E. Griffiths, Human Relation in School Administration (New York :

Appleton – Century  – Crofts, 1956), 5.  
99Joseph B. Kingsbury, Personnel  Administration  for  Thai  Students   (Bangkok :

Institute  of  Public Administration Thammasat University, 1957), 48 – 49.  
100Edward W. Smith and Others, The Educator’ s Encyclopedia (New York : Prentice

– Hall, Inc., 1961), 170.
101Lester W. Anderson and Lauren A. Van Dyke, Secondary School Administration

(Boston : Miffin Co., 1963), 10 – 11.
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เจมส เอฟ สมอล (James F. Small) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารในสถานศึกษาทั่วๆ
ไปไว  10  ประการ  คือ (1) ผูริเริ่ม (Initiator)  หมายถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูริเร่ิมใหมีการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ (2) ผูกระตุน (Stimulator) หมายถึง  ผู
บริหารในสถานศึกษาเปนผูกระตุน สงเสริมใหครู อาจารย และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหเปนไปในทางที่กอใหเกิดการพัฒนาแกสถานศึกษา (3) ผูดูแลสั่ง
การ (Reactor)  หมายถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูดูแลควบคุม ส่ังการใหครู อาจารย และ
บุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบตางๆ (4) ผูปฏิบัติ
(Implementor)  หมายถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูปฏิบัติตามนโยบายที่ไดรับมาจากผูบริหาร
ระดับสูงขึ้นไป (5) ผูเชื่อมโยง (Conduit)  หมายถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูเชื่อมโยงระหวาง
ผูบริหารระดับสูงกับครู อาจารย และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา (6) ผูประสาน (Otchestrator –
Mediator)  หมายถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาเปน           ผูประสานใหงานการตางๆ ของสถานศึกษา
ดําเนินไปดวยดีและบรรลุผลตามเปาหมาย (7) ผูชักจูงหรือผูยับยั้ง (Persuader or Dissuader)  หมาย
ถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูชักจูงหรือผูนําในการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดการพัฒนา และขณะ
เดียวกันผูบริหารในสถานศึกษาก็เปนผูขัดขวาง ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เห็นวาไมใชการ
เปลี่ยนแปลงในทางพัฒนา (8) ผูแกตาง (Advocator)  หมายถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูปก
ปองครู อาจารย และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบใหไดรับความเปนธรรม (9) ผูรับ
ฟง (Ombudsman)  หมายถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ครู อาจารย และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา (10) ผูวางเฉย (Nonactor)  หมายถึง  ผูบริหารใน
สถานศึกษาตองทําตนเปนกลางและ วางเฉยในบางครั้งเมื่อเห็นวาการทําตัวเปนกลางหรือวางเฉย
นั้นกอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย102

Knezevich ไดกลาววาผูบริหารโรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการ อาจารยใหญ หรือครูใหญ
มีบทบาทสําคัญถึง  17  บทบาท คือ (1) บทบาทเปนผูกําหนดทิศทาง (2) บทบาทความเปนผูนํา (3)
บทบาทเปนนักวางแผน (4) บทบาทเปนผูตัดสินใจ (5) บทบาทเปนนักจัดองคการ (6) บทบาทเปนผู
จัดการเปลี่ยนแปลง (7) บทบาทเปนผูประสานงาน (8) บทบาทเปนผูส่ือสาร (9) บทบาทเปนผูแก
ความขัดแยง (10) บทบาทเปนผูแกปญหา (11) บทบาทเปนผูจัดระบบงาน (12) บทบาทเปนผู
บริหารการเรียนการสอน (13) บทบาทเปนผูบริหารบุคคล (14) บทบาทเปนผูบริหารทรัพยากร (15)

                                                          
102James F. Small, “Role Options for School Administration,” in Jack A. Culberton,

Curtis Henson, and Ruel Morrison, eds., Performance objectives for  School Principalship
(California : Mccutchan Publishing Corporation, 1974), 21 – 22.  
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บทบาทเปนผูประเมิน (16) บทบาทเปนประธานในพิธี (17) บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน103

สําหรับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาของประเทศไทย
นั้น ไดมีการศึกษาและกลาวถึงเชนเดียวกัน โดยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ไดกําหนดภาระงานที่จะตองดําเนินการในการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ไว  6  งาน  ดังนี้

1) การบริหารงานวิชาการ  มีขอบขายของงานดังนี้
(1) งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
(2) งานดานการเรียนการสอน
(3) งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
(4) งานวัดผลและประเมินผล
(5) งานหองสมุด
(6) งานนิเทศภายใน
(7) งานอบรมทางวิชาการ

2) การบริหารงานบุคลากร  มีขอบขายของงานดังนี้
(1) การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน
(2) การพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร
(3) การรักษาระเบียบวินัย
(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

3) การบริหารงานกิจการนักเรียน  มีขอบขายของงานดังนี้
(1) กิจกรรมที่โรงเรียนตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษา 2523 และระเบียบที่

เกี่ยวของ
(2) กิจกรรมที่โรงเรียนจัดบริการใหนักเรียน
(3) กิจกรรมที่สงเสริมใหมีขึ้นในโรงเรียน
(4) กิจกรรมที่สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับศิษยเกา

4) การบริหารงานธุรการการเงินและพัสดุ  มีขอบขายของงานดังนี้
(1) งานสารบรรณ
(2) งานทะเบียนและรายงาน

                                                          
103Stephen J. Knezevich, Administration of Public Education, 4th ed.  (New York :

Harper & Row, 1984), 17 – 18.
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(3) งานการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
(4) งานประชาสัมพันธ
(5) งานการเงินในโรงเรียน
(6) งานการบัญชีของโรงเรียน
(7) งานการพัสดุของโรงเรียน

5) การบริหารงานอาคารสถานที่  มีขอบขายของงานดังนี้
(1) การจัดสรางอาคารสถานที่
(2) การใชอาคารสถานที่
(3) การบํารุงรักษาอาคารสถานที่
(4) การควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(5) การประเมินผลการใชอาคารสถานที่

6) การบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  มีขอบขายของงานดังนี้
(1) การประชาสัมพันธโรงเรียน
(2) การใหบริการแกชุมชน
(3) การรวมกิจกรรมของชุมชน
(4) การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
(5) การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน104

ตอมาวิจิตร  ศรีสอาน  ไดกลาววา ลักษณะทั่วไปของการบริหารนั้นมีขอบขายที่
ครอบคลุมทั้งในสวนที่เปนภารกิจอันเปนบทบาทหนาที่สําคัญของโรงเรียนในอันที่จะสงเสริมให
เกิดการเรียนรูและพัฒนาแกผูเรียนในทุกดานซึ่งประกอบดวยบทบาทในการบริหารงานในโรงเรียน  
6  งาน  อันไดแก  งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ งานอาคารสถานที่ และ
งานสรางความสัมพันธกับชุมชน รวมทั้งสวนที่เปนกระบวนการในการบริหารเพื่ออํานวยการและ
สงเสริมใหการปฏิบัติงานทั้ง 6 ภารกิจของโรงเรียนบรรลุผลตามเปาหมาย105

                                                          
104สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารการฝกอบรมเตรียม

ผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง คูมือการปฏิบัติงานสําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
(ฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการคาคุรุสภา, 2536), 4 – 94.

105วิจิตร  ศรีสอาน, ขอบขายการจัดการโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2539), 66.
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นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เปนนิติบุคคลไววา การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชน
และเปนสถานศึกษาของรัฐ จะตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  ซ่ึง
เรียกกันโดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคลดวย  หลักการดังกลาว ไดแก หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคา
หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาซึ่งไดแก       
การดําเนินงานดานวิชาการ  งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป  และเปาหมายใน
การจัดการศึกษาคือทําใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข ซ่ึงมีขอบขายภารกิจในการบริหารงาน
ดังตอไปนี้

การบริหารวิชาการ  ประกอบดวย
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3) การวัดผล ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6) การพัฒนาแหลงเรียนรู
7) การนิเทศการศึกษา
8) การแนะแนวการศึกษา
9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12) การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
การบริหารงบประมาณ  ประกอบดวย
1) การจัดทําและเสนอของบประมาณ
2) การจัดสรรงบประมาณ
3) การตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
4) การระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพื่อการศึกษา
5) การบริหารการเงิน
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6) การบริหารบัญชีการจัดทําบัญชีการเงิน
7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย
การบริหารงานบุคคล  ประกอบดวย
1) การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
2) การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
3) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4) วินัยและการรักษาวินัย
5) การออกจากราชการ
การบริหารทั่วไป  ประกอบดวย
1) การดําเนินงานธุรการ
2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
4) การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
5) การจดัระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ  บุคลากร และบริหารทั่วไป
8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
9) การจัดทําสํามะโนผูเรียน
10) การรับนักเรียน
11) การสงเสรมิและประสานงานการจดัการศกึษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย
12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
13) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน
14) การประชาสัมพันธงานการศึกษา
15) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร

หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
16) งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น
17) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
18) งานบริการสาธารณะ
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19) งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น106

จากแนวคิดของการบริหารโรงเรียน ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานไดกลาวมานั้นชี้ใหเห็น
วางานที่สําคัญๆ ของผูบริหารการศึกษาในโรงเรียนจะตองทราบและเกี่ยวของดวยนั้น ไดแก
งานดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล  และดานบริหารทั่วไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ไดบัญญัติสิทธิ และ

เสรีภาพ ดานการศึกษา ของปวงชนชาวไทยไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และ
ในบทเฉพาะกาลมาตรา 335(3) ไดกําหนดใหรัฐ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป
ภายในเวลาหาป หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช ดังนั้นรัฐจะตองดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว และตองเตรียมการใหพรอมที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป อยางทั่วถึงมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจาย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซ่ึงถือเปนกฎหมายการศึกษา
ฉบับแรกของไทยที่กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาพื้นฐาน ใหแกประชาชนชาวไทยใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ กลาวคือ มาตรา 10 ระบุวา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย เพื่อเปนการตอบสนองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 จึงจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานขึ้น ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดศึกษาดังกลาวตองยุบมารวมกัน หนวยงาน
ดังกลาวคือ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ
107   นอกจากนี้บทบัญญัติในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 กําหนดใหในแตละเขตพื้นที่การศึกษามีคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่การกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นที่การศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน
                                                          

106กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.), 2546), 4 – 94.

107สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ประวัติความเปนมา [ออนไลน], เขา
ถึงเมื่อ 16 มกราคม 2547. เขาถึงไดจาก http : // www.bed.go.th/headarea/history.html
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และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตร
ฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล    ครอบครัว   องคกรชุมชน   องค
กรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา108  ประกอบกับมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหแตละเขตพื้นที่การศึกษามี
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ109    จึงมีผลทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสํานักงานเลขานุ
การของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษารองรับภารกิจ รวมถึงงานธุรกิจ งานประสานงาน และ
งานบริหารทั่วไป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงมีอํานาจหนาที่โดยสังเขป 4 ประการ ดังนี้
1) มีอํานาจหนาที่ในการกํากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษา 2) ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา 3) ประสาน
และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย     และ
มาตรฐานการศึกษา   4) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรเอกชน    องคกรวิชาชีพ   สถาบันศาสนา   สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่
จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย           นอกจากนี้ยังกําหนดใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน และรวม
ถึงสถานศึกษาในสังกัดใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวใหคํานึงถึงนโยบายที่             
คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติแนวทางหรือแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงดวย สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจึงตองทําหนาที่เปนสํานักงานอํานวยการและบริหารจัดการในภารกิจของ          
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งขอกําหนดอื่นของกฎหมายนี้ และกฎหมายอื่นที่
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   และผูอํานวยการสํานักงานเขต

                                                          
108 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ม

เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 23.

109 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุ
ภัณฑ, 2546), 21.
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พื้นที่การศึกษาไวอีกหลายประการ โดยครอบคลุมงาน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ
ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป110

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม มีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม 3 อําเภอ
คือ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา ในปการศึกษา 2546 มีสถานศึกษา
ในสังกัด จํานวน  98  โรงเรียน ครู อาจารย จํานวน  1,736  คน นักเรียนนักศึกษา  28,782  คน    
หองเรียน 1,174  หอง คิดเปนอัตราสวนครู : นักเรียน เทากับ 1 : 17 อัตราสวนนักเรียน : หอง       
เทากับ 25 : 1 111 ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามไดกําหนดวิสัยทัศนในการดําเนิน
งานไววา “ภายในป   2550   สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานใหประชากรวัยเรียนไดเรียนอยางทั่วถึง เสมอภาค มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห  แกปญหา รักษส่ิงแวดลอม มีจิตสํานึกในความเปนไทย ควบคูกับความเปนสากล
และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยเนนการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม”
จึงทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามมีพันธกิจที่จะตองดําเนินการสงเสริม 
สนับสนุน   สถานศึกษาในการใหบริการทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียนอยางทั่วถึง เสมอภาค มี
คุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห แกปญหา รักษส่ิงแวดลอม มีจิตสํานึกในความเปนไทย ควบคูกับความเปน
สากล และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ       โดยเนนการบริหารจัดการอยางมี
สวนรวม ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามไดกําหนดเปาหมายเพื่อใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจ   ดังนี้ คือ 1) เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะตามวัย 2) ประชากร
วัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาตอจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  แกปญหา  รักษส่ิงแวดลอม  มีจิตสํานึกในความเปน
ไทย และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ควบคูกับความเปนสากล 4) สถานศึกษา
ทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายใน  และจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 5) สถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดและสงเสริมการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพบริหารจัดการ

                                                          
110“หนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา,” วารสารประชาศึกษา 53,

5 (มิถุนายน – กรกฎาคม 2545) : 6 – 11.
111สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม, สภาพปจจุบัน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 16

มกราคม 2547. เขาถึงไดจาก http : // area.bed.go.th/samutsongharm1/now.doc
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อยางมีสวนรวม และมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และไดกําหนดยุทธศาสตรของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ไว  5  ประการ คือ 1) ประกันสิทธิและโอกาสในการไดรับการ
ศึกษา 2) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 3) พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อใหมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 5) ระดมทรัพยากรและการมีสวนรวม112

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจ แบงออกเปน 2 สวน คือ งานวิจัยใน

ประเทศ และงานวิจัยตางประเทศ ดังตอไปนี้

งานวิจัยในประเทศ
การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจในประเทศไทย มีการศึกษากันอยางกวางขวาง

ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมมานําเสนอไวดังนี้
ปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ   ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารของศึกษาธิการ

อําเภอ เขตการศึกษา 8  สรุปไดวา พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารของศึกษาธิการอําเภอ
เขตการศึกษา 8 พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานบริหารทั่วไป มีการตัดสินใจโดย
ศึกษาธิการอําเภอ กับเจาหนาที่ตัดสินใจรวมกัน พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานแผนงาน
และพัฒนาชนบท มีการตัดสินใจโดยศึกษาธิการอําเภอกับเจาหนาที่ตัดสินใจรวมกัน พฤติกรรมการ
ตัดสินใจในการบริหารงานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการตัดสินใจโดยศึกษาธิการ
อําเภอกับเจาหนาที่ตัดสินใจรวมกัน สวนปญหาที่พบจากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสนิใจในการ
บริหารของศึกษาธิการอําเภอ เขตการศึกษา 8 ในงาน 3 งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานแผนงานและ
พัฒนาชนบท งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ ศึกษาธิการอําเภอ ไมอาจตัดสินใจ
รวมกับเจาหนาที่ไดทุกเรื่อง เพราะขอจํากัดในระเบียบ กฎหมาย คําส่ังตลอดจนเรื่องของเวลา113

                                                          
112สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม, สาระสําคัญแผนยุทธศาสตรของสํานัก

งานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 16 มกราคม 2547. เขาถึงไดจาก http :
// area.bed.go.th/samutsongharm1/images/booktoschool/topissuestrategy.pdf

113ปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ, “พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารของศึกษาธิการอําเภอ
เขตการศึกษา 8” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538), บทคัดยอ.
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ประวิทย  กําจําปา  ทําการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  ผลการวิจัยปรากฎดังนี้ คือ
พฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสกลนคร ในงานบริหารการศึกษา 6 งาน พบวาผูบริหารใชวิธี “ประชุมอภิปรายปญหา
ประเมินทางเลือกรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาทุกคนแลวทําการตัดสินใจ        โดยใชความเห็น
สอดคลองกัน”  ในการบริหารงานวชิาการ  งานกิจการนักเรียน  งานธุรการการเงินและพัสดุ
งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  สวนงานบุคลากรใชวิธี  “ตัดสินใจ
ดวยตนเองโดยใชขอมูลที่มีอยูแลว”         โดยที่ผูชวยผูบริหารและผูบริหารโรงเรียนมีความเห็น
สอดคลองกันทุกดาน  ปญหาและอุปสรรคการตัดสินใจสั่งการของผูบริหาร พบวามีปญหาในระดับ
นอยเกือบทุกขอ ยกเวน เร่ือง การรองเรียนของผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับการพิจารณาความดี
ความชอบที่ตองใชเวลาและขอมูลเพื่อการตัดสินใจ มีปญหาในระดับนอยที่สุด114

พันธเทพ เทพกาญจนา   ศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริหาร
ผลการวิจัย พบวา อายุของผูบริหารและทฤษฎีการบริหารที่ผูบริหารยึดเปนแนวมีผลตอพฤติกรรม
การตัดสินใจ ระดับการศึกษาของผูบริหาร ระดับอํานาจจากตําแหนง สังกัดสถานศึกษา
ประสบการณในตําแหนงผูบริหาร  เพศ และความตองการของผูบริหารตอสถานการณ ไมมีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยดานสภาพแวดลอมในการตัดสินใจและปจจัยดาน
บุคคลมีผลตอการตัดสินใจ นอกจากดานการรับรูภาพพจนเทานั้นที่ไมมีขอมูลยืนยัน115

พลอย วงศวิบูลยชัย ไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจสั่งการในงานบริหารวิชาการ
ระหวางผูบริหารหญิงและชายโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา
ในงานบริหารวิชาการ ผูบริหารทั้งหญิงและชาย สวนใหญเลือกวิธีที่ 5 คือ “ผูบริหารประชุม
อภิปรายปญหา ประเมินทางเลือกรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชา แลวทําการตัดสินใจใหความเห็น
สอดคลองกัน” สรุปไดวาวิธีการตัดสินใจในงานบรหิารวิชาการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05  นอกจากนี้ยังพบวาผูบริหารเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานโดยเฉพาะ

                                                          
114ประวิทย  กําจําปา, “พฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนประถม

ศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2538), บทคัดยอ.

115พันธเทพ เทพกาญจนา, “ปจจัยบางประการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริหาร”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2538), บทคัดยอ.
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งานบริหารวิชาการ และยังสามารถบอกถึงพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารหญิงและชายวาเปน
ผูนําแบบประชาธิปไตย116

สมพงษ   นอยสุขขี   ไดศึกษาความตองการใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการ
การมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่งการและขวัญของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 12  การศึกษาคนควาพบวา ผูบริหารที่มีประสบการณและระดับการ
ศึกษาตางกันมีความตองการที่จะใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการในดานงานบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั้ง 6 ดาน แตกตางกัน  สวนครูที่มีประสบการณและระดับการศึกษาตางกัน มีระดับการ
มีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการในดานตางๆ แตกตางกัน นอกจากนี้ครูที่มีประสบการณและ
ระดับการศึกษาตางกัน มีระดับขวัญในการปฏิบัติงานตางกัน และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ส่ังการของครูตอการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 6 ดาน มีความสัมพันธกับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครู117

สุนทร วิเศษศรี  ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทํางานกับรูปแบบ
การตัดสินใจของศึกษาธิการจังหวัด  ผลการศึกษาคนควาพบวา 1) ศึกษาธิการจังหวัดมีพฤติกรรม
ในการทํางานในลักษณะมุงประสิทธิผลของงานมากที่สุด      2) ศึกษาธิการจังหวัดมีการตัดสินใจ
รูปแบบปรึกษากับผูใตบังคับบัญชาแลวรวมกันตัดสินใจมากที่สุด 3) อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณของศึกษาธิการจังหวัด ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางาน    4) อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณของศึกษาธิการจังหวัด ไมมีความสัมพันธกับรูปแบบการตัดสินใจ
5) พฤติกรรม การทํางานของศึกษาธิการจังหวัด ไมมีความสัมพันธกับรูปแบบการตัดสินใจ118

                                                          
116พลอย วงศวิบูลยชัย, “การเปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจสั่งการในงานบริหารวิชาการ

ระหวางผูบริหารหญิง และชายโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2538), บทคัดยอ.

117สมพงษ   นอยสุขขี, “ความตองการใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการ การมี
สวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่งการและขวัญของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา เขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539), บทคัดยอ.

118สุนทร วิเศษศรี, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทํางานกับรูปแบบการตัดสินใจ
ของศึกษาธิการจังหวัด” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539), บทคัดยอ.
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จํานงค   ชินารักษ  ทําการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบริหารสวนใหญมีดังนี้ คือ 1) ผูบริหารใชการตัดสินใจดวยตนเอง โดยใชขอมูลเทาที่มีอยูใน
สถานการณที่ยึดกฎแหงความสับสนของปญหา 2) ผูบริหารใชการตัดสินใจ โดยใหผูใตบังคับ
บัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาและตัดสินใจ ผูบริหารยอมรับการตัดสินใจและนําไปปฏิบัติโดยให
กลุมรับผิดชอบและสนับสนุนเต็มที่ในสถานการณที่ยึดกฎแหงการยอมรับ     3) ผูบริหารใชการ
ตัดสินใจโดยใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาเปนกลุมแลวผูบริหารตัดสินใจใน     
สถานการณที่ยึดกฎแหงความขัดแยง โดยภาพรวมพฤติกรรมที่ใชมีความเหมาะสมกับสถานการณ
ในระดับมาก ปจจัยสําคัญที่สงผลใหการตัดสินใจโดยทั่วไปประสบผลสําเร็จ คือการใชวิจารณญาณ
ของผูบริหารรวบรวมขอมูล ศึกษาผลกระทบเพื่อรวมความคิดเห็นในการแกปญหา การยอมรับ
ความคิดเห็นรวมทั้งความยุติธรรม คุณธรรมของผูบริหาร  ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการตัดสินใจ
โดยทั่วไปไมบรรลุวัตถุประสงค คือการขาดความรวมมือและเสียสละของบุคลากร ขอมูลไมชัดเจน
ขอจํากัดของเวลาในการตัดสินใจ119

พิกัด ขัติพันธุ   ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองเชียงใหม  จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองเชียงใหม        สวนใหญมีพฤติกรรม
การตัดสินใจโดยวิธีที่ 5 คือใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาและตัดสินใจ ผูบริหารจะ
รับการตัดสินใจและนําไปปฏิบัติโดยใหผูรวมตัดสินใจรับผิดชอบและสนับสนุนเต็มที่ในการ
บริหารงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซ่ึงตาง
เปนงานที่เกี่ยวของกับคุณภาพการศึกษา การพัฒนา และกิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนและชุมชนและใช
วิธีที่ 4  คือ ใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาเปนกลุมแลว ผูบริหารตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคลากร งานธุรการ การเงินและพัสดุและงานอาคารสถานที่ ซ่ึงตางเปนงานที่ตอง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและงานที่เกี่ยวของกับตัวบุคคลในโรงเรียน  ถึงแมวาการ
ศึกษาครั้งนี้จะมีขอจํากัดอยูบางในแงของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่อาจจะมีสวน    
ทําใหผูตอบ(ซ่ึงเปนผูบริหารโรงเรียนเอง)มีความโนมเอียงที่จะประเมินรูปแบบและวิธีการตัดสินใจ
ของตัวเองในแงดี แงบวก และถึงแมวาในทางปฏิบัติผูบริหารโรงเรียนที่ศึกษาจํานวนหนึ่ง อาจจะมี

                                                          
119จํานงค   ชินารักษ, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ, 2540), บทคัดยอ.
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พฤติกรรมการตัดสินใจแตกตางไปจากขอคนพบในการศึกษาครั้งนี้ก็ตาม แตคําตอบที่ไดมาก็บงชี้
ใหเห็นคอนขางจะชัดเจนพอสมควรวาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาอําเภอเมืองเชียงใหม      สวนใหญมีความรูความเขาใจและความตระหนักวา     พฤติกรรมการ
ตัดสินใจแบบมีสวนรวมวิธีที่ 1 และวิธีที่ 5 เปนพฤติกรรมที่ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาควร
เลือกใชเพื่อใหสอดคลองกับกระแสความตองการของสังคมในปจจุบัน120

ภาวนา วงสวาห ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการตัดสินใจแบบใหมีสวนรวมของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาการตัดสินใจแบบใหมีสวนรวมของ
ผูบริหารโรงเรียนตามความเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปรากฏวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจแบบใหมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการเปนแบบ
ผูบริหารหารือครูอาจารยในโรงเรียนเปนกลุมแลวตัดสินใจเอง ซ่ึงเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมใน
การตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มี
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงผูบริหารแตกตางกัน มีการตัดสินใจแบบใหครูมีสวนรวมในการบริหาร
งานวิชาการ 7 งาน ไมแตกตางกัน ยกเวนงานนิเทศภายในมีความแตกตางกัน และผูบริหารโรงเรียน
ที่ดํารงตําแหนงอยูในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน มีการตัดสินใจแบบใหครูมีสวนรวมในการ
บริหารงานวิชาการ 7 งาน ไมแตกตางกัน ยกเวน งานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และงาน
การเรียนการสอน มีความแตกตางกัน121

อรพรรณ   ตูจินดา     ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่สงผลตอความ
พึงพอใจของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา 1)ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดยผูบริหารแสดง          
พฤติกรรมการตัดสินใจแบบผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ สวนระดับความพึงพอใจในการ
ทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบวามีระดับความพึงพอใจภายในและ
ความพึงพอใจภายนอกอยูในระดับมาก     2) พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสงผลตอความพึง

                                                          
120พิกัด ขัติพันธุ, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ, 2540), บทคัดยอ.

121ภาวนา  วงสวาห, “การตัดสินใจแบบมีสวนรวมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541), บทคัดยอ.
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พอใจของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งความพึงพอใจภายในและความพึงพอใจ
ภายนอก122

ธีรพงศ  บษุบงก     ไดศกึษาเปรยีบเทยีบวธีิการตดัสินใจของผูบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา
ขนาดใหญ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร พบวา 1) วิธีการตัดสินใจของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ ทั้งผูบริหารเพศชายและผูบริหารเพศหญิงในภาพรวม ผูบริหาร
สวนใหญใชวธีิการตดัสินใจแบบใหทกุคนมสีวนรวมในการตดัสนิใจ     2) การตดัสนิใจของผูบริหาร
โรงเรียนระหวางผูบริหารเพศชายและผูบริหารเพศหญิงไมแตกตางกัน 3) ปญหาการตัดสินใจของ
ผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ปญหาที่สําคัญ ไดแก การขาดขอมูล
ขาวสาร ขอจํากัดในเรื่องเวลา และผลกระทบจากการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาระดับสูง 4) ปญหา
การตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนระหวางผูบริหารเพศชายและผูบริหารเพศหญิงไมแตกตางกัน123

ปราศรัย  แกวสวาง  ไดศึกษาการตัดสินใจแบบใหมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียน
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 1 ผลการ
วิจัยพบวา (1) ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 1
มีความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจแบบใหมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียนโดยรวมของงาน  
วิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธชุมชนอยูใน
แบบที่ 5 คือ ผูบริหารใหครูในโรงเรียนทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ (2) ผูบริหารมีความเห็น
เกี่ยวกับการตัดสินใจแบบใหมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียนโดยรวมของงานธุรการ การเงิน
และพัสดุ อยูในแบบที่ 4 คือ ผูบริหารหารือกับครูในโรงเรียนเปนกลุมแลวตัดสินใจ (3) ผูบริหารที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี มีการตัดสินใจแบบใหมีสวนรวมตอการบริหาร
งานโรงเรียนโดยรวมและแตละงานไมแตกตางกัน (4) ผูบริหารที่มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงผู

                                                          
122อรพรรณ   ตูจินดา, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจ

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), บทคัดยอ.

123ธีรพงศ  บษุบงก, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
ใหญ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), บทคัดยอ.
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บริหารโรงเรียนนอยกวา 5 ป ขึ้นไป มีการตัดสินใจแบบใหมีสวนรวมตอการบริหารงานโรงเรียน
โดยรวมและแตละงานไมแตกตางกัน124

งานวิจัยตางประเทศ
การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจที่กลาวมาแลวนั้นเปนผลงานวิจัยในประเทศ 

ไทย สําหรับในตางประเทศนั้น มีดังตอไปนี้
ราฮมาน (Rahman) ทาํการวจิยัเร่ืองการศกึษาการมสีวนรวมในการตดัสินใจของผูบริหาร

มหาวทิยาลัยในประเทศซาอดุอิารเบยี โดยศกึษารายกรณมีหาวทิยาลัยคงิไฟซาล(King Faisal University)
ทําการศึกษาการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน 3 ประเภท คือ การตัดสินใจเมื่อผูใตบังคับบัญชาเสนอขึ้นมา
การตัดสินใจเกี่ยวกับงานประจํา และการตัดสินใจที่ผูบริหารมีความคิดสรางสรรคขึ้นมาเอง พบวา
1) การมสีวนรวมในการตดัสนิใจของผูบริหารเกีย่วกบังานทัง้ 3 ประเภท แตกตางกนัอยางมนียัสําคญั
ทางสถิติ 2) ผูบริหารระดับสูงมีสวนรวมในการตัดสินใจมากกวาผูบริหารระดับต่ํากวา125

 วูดรัฟ (Woodruff) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในกระบวนการ
การตัดสินใจกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาในมหาวิทยาลัยเอกชน มลรัฐ
คอนเนคติกัด สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานชีวสังคมเกี่ยวกับสถานภาพในการมี
สวนรวมมีความสัมพันธอยางยิ่งกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ระดับของการศึกษามีความ
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับรายไดและโอกาสที่จะกาวหนา นอกจากนี้ระดับเงินเดือน ตําแหนง
ประสบการณในการสอนและสถานภาพ มีความสัมพันธอยางยิ่งกับรายได และการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ126

                                                          
124ปราศรัย  แกวสวาง, “การศึกษาการตัดสินใจแบบใหมีสวนรวมในการบริหารงาน

โรงเรยีน ของผูบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา สังกดัคณะกรรมการการศกึษาเอกชน เขตการศกึษา 1”
(ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546), บทคัดยอ.

125Alnajim Saad Abdul Rahman, “Adminisrators Participation in the Decision –
Making Process : A Case Study of King Faisal University in Saudi Arabia,” Dissertation
Abstracts International (1990) : 1802 – A.

126Martha Mary Woodruff, “Relationship between Faculty Participation in the
Decision Making Process and Job Satisfaction at Urban, Private University in Conecticut”
(University of New Haven, Sacerd Haven, Sacerd Heart University, University of Hartford,
Quinnipiac college) ProQuest – Dissertation Abstracts, University of Bridgeport(0749) Degree :
EDD 1992. DAI-A53/10,p.3424, Apr 1993.
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ดอนเดอโร(Dondero) ไดศึกษาการจัดการโรงเรียนที่อาศัยโรงเรียนเปนฐาน ระดับการมี
สวนรวมในการตัดสินใจของครู ประสิทธิผลของโรงเรียน และความพึงพอใจในงาน ผลการวิจัย
พบวา การจัดการโรงเรียนที่อาศัยโรงเรียนเปนฐานมีการจัดโปรแกรมโรงเรียนที่ครูออกแบบเพื่อ
ปรับปรุงการศึกษา โดยการเพิ่มอิสระภาพในการปกครองตนเองของคณะบุคลากรโรงเรียนเพื่อการ
ตัดสินใจ ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอโรงเรียนแตละแหง ประสบการณและงานวิจัยในหนวยงาน
เอกชนเสนอแนะวา เมื่อลูกจางไดรับความรับผิดชอบตอการตัดสินใจที่สําคัญๆ และมีความสุขุม
รอบคอบ การใชอํานาจการทํางานขององคกรจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจมีการเกี่ยวของสัมพันธกับจํานวนตัวแปรในดานบวก รวมทั้งการเพิ่มขวัญ
กําลังใจในตัวลูกจางและความพึงพอใจในขอสัญญาผูกมัดขององคกรและการประสานงาน127

ไรซและชไนเดอร(Rice and Schneider) ไดศึกษาพบวา ในทศวรรษที่ผานมา(ค.ศ.1980–
1991) ซ่ึงถือวาเปนทศวรรษแหงการเสริมสรางพลังอํานาจทางการศึกษา ครูในสหรัฐอเมริกาไดมี
สวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารงานโรงเรียนมากขึ้น ซ่ึงทําใหมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น
เชนกัน128

เจนเน็ท (Janet) ศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจแบบมีสวนรวม และแบบไมมีสวนรวม
โดยใชแบบการตัดสินใจตามแนวคิดของ วรูม(Vroom) และเยตตัน(Yetton) กลุมตัวอยางประกอบ
ดวยผูบริหารในวิทยาลัยจํานวน 108 คน พบวา 1) ผูบริหารรอยละ 74 เห็นดวยกับการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ 2) ผูบริหารไมยึดแบบใดแบบหนึ่งตายตัวในการตัดสินใจ แตจะปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ 3) การเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูบริหารจะไม
คํานึงถึงอายุ ประสบการณ เพศ สาขาวิชา หรือการอยูรวมสถาบันเดียวกัน 4) ผูบริหารเพศหญิง และ
เพศชาย ใชแบบการตัดสินใจไมแตกตางกัน129

                                                          
127Grace M. Dondero, “School – based Management, Teacher’s Decisional

Participation Levels, School Effectiveness, and Satisfaction,” Dissertation Abstracts International
(1993) : 1647 – A.

128E.M. Rice and G.T. Schneider, “A Decade of Teacher Empowerment :An Empirical
and Analysis of Teacher Involvement in Decision Making, 1980 – 1991,” Journal of Educational
Administration 32 (1994) : 43 – 58.

129Parke Elaine Prock Janet, “Comparisions of Decision – Making Styles Florida
Community and Junior College Department Chairpersons and Decision Director,” Dissertation
Abstracts International (1996) : 1802 – A.
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สรุป
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจนั้น จะ

เห็นไดวาการตัดสินใจเปนการศึกษาทางเลือกและพิจารณาเลือกทางเลือกที่คิดวาเหมาะสมที่สุดตาม
ความประสงคของผูตัดสินใจ ซ่ึงการตัดสินใจไดรับการยอมรับวาเปนหัวใจขององคการและการ
บริหาร ในการตัดสินใจเปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับชั้นโดยขอบเขตความรับผิดชอบ
จะมีลดหล่ันกันไป รูปแบบและกระบวนการของการตัดสินใจนั้น มีแนวคิดที่นาสนใจอยูหลาย
รูปแบบ ผูบริหารจึงจําเปนที่จะตองนํารูปแบบและกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสมมาประยุกตใช
กับสถานการณตางๆ ในองคการของตน และตองเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขามีสวนรวมใน
การตัดสินใจ แตผูบริหารตองพิจารณาวาภายใตเงื่อนไขหรือสถานการณเชนไรที่สมาชิกควรเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ และควรจะเขารวมอยางไร จึงจะทําใหการตัดสินใจนั้นมี
คุณภาพและเปนที่พึงพอใจมากที่สุด

แทนเนนบอมและชมิดท (Tannenbaum and Schmidt) ไดเสนอทฤษฎีของความตอเนื่อง
ระหวางขนาดของอํานาจหนาที่ที่ใชโดยผูบริหารกับขนาดของความเปนอิสระของผูใตบังคับบัญชา 
ซ่ึงไดพยายามที่จะชี้ใหเห็นพฤติกรรมการตัดสินใจในลักษณะตาง ๆ โดยการแบงพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูบริหารออกเปน 7 แบบ คือ แบบที่ 1 ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหทราบ แบบที่ 2
ผูบริหารตัดสินใจแลวเกลี้ยกลอมใหยอมรับ แบบที่ 3 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นแตไม
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ แบบที่ 4 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นและอาจเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจ แบบที่ 5 ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนํามาประกอบการตัดสินใจ แบบที่ 6
ผูบริหารชี้ขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจภายในขอบเขต แบบที่ 7 ผูบริหารมอบหมาย
ใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง
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บทท่ี 3
การดําเนินการวิจัย

การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และเพือ่ทราบความแตกตางของพฤตกิรรมการตดัสินใจของผูบริหารสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานที่จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหนงผูบริหารสถานศกึษา
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) โดยใชสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงครามเปนหนวยวเิคราะห(unit of analysis) การดาํเนนิการวจิยัประกอบดวย
กระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงคของงานวิจัยที่กําหนดไว

ใหแลวเสร็จอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดขั้นตอนดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน
ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนการจัดเตรียมโครงการอยางเปนระบบ
โดยการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล  สถิติ  วรรณกรรม กฎระเบียบ ปญหาในการบริหารงานโรงเรียน
ประถมศึกษา ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเสนออนุมัติโครงการวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนการสรางเครื่องมือ การเก็บรวมรวมขอมูล ปรับปรุง
ขอบกพรองของเครือ่งมอื นาํเครือ่งมอืทีส่รางเสรจ็เรยีบรอยไปเกบ็ขอมลูจากสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม แลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณของ
ขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนนําเสนอรางรายงานผลการวิจัย ผลการ
วเิคราะหแปลผล และอภปิรายผล    เสนอตอคณะกรรมการผูควบคมุสารนพินธตรวจสอบความถกูตอง
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมสารนิพนธเสนอแนะ พิมพ และจัดสง
รายงานฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอสําเร็จการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวย แผนแบบ
การวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ  การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัยและการนําเสนอ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

แผนแบบการวิจัย งานวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา (descriptive research) ที่มี
แผนแบบงานวิจัยในลักษณะของการศึกษาแบบกลุมเดียว ตรวจสอบสภาวการณ ไมมีการทดลอง
(the one shot, non-experimental case studies)  ซ่ึงเขียนเปนแผนผังไดดังนี้คือ

เมื่อ R    หมายถึง  กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม
X    หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา
O    หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ในปการศึกษา 2546 จํานวน 78 โรงเรียน จาก 3 อําเภอ1

กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ในปการศึกษา 2546  ซ่ึงกําหนดโดยใชตารางของ

                                                          
1สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม, จํานวนนักเรียน และหองเรียน

จําแนกตามเพศ และการจัดชั้นเรียน  ปการศึกษา 2546 (สมุทรสงคราม: กลุมนโยบายและแผน,
2546), 1.
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เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)2 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 66 โรงเรียน โดยใชวิธีการ
สุมแบบแบงประเภท (stratified random sampling) ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดแบงโรงเรียนออกเปนกลุมอําเภอ ตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด  คือ
ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญตามจํานวนนักเรียน  ดังนี้

ขนาดเล็ก      หมายถึง  โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนนอยกวา 121 คน
ขนาดกลาง    หมายถึง  โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนระหวาง 121 ถึง 300  คน
ขนาดใหญ     หมายถึง  โรงเรียนที่มจีํานวนนักเรียนตั้งแต 301 คนขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 2 สุมโรงเรียน ตามขนาดของโรงเรียนในแตละอําเภอ โดยวิธีสุมอยางงาย
( simple random sampling ) ตามสัดสวนของจํานวนตัวอยางตอจํานวนประชากรทั้งหมด
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดผูใหขอมูลโดยจําแนกประเภทผูตอบแบบสอบถามออกเปน 2 กลุม
คือกลุมผูบริหาร ผูชวยผูบริหารหรือผูทําหนาที่รักษาการและกลุมครูปฏิบัติการสอน โดยกําหนดให
ผูบริหาร  1  คน  ผูชวยผูบริหารหรือผูรักษาการ  1  คน  และครปูฏิบตักิารสอน  2  คน รวมโรงเรยีนละ
4  คน เปนผูใหขอมูล  รวมผูใหขอมูลทั้งหมด  264  คน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 4

ตารางที่  4  แสดงจํานวนประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล จําแนกเปนรายอําเภอตามขนาด
ของโรงเรียน

ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล
ที่ อําเภอ

เล็ก กลาง ใหญ รวม เล็ก กลาง ใหญ รวม ผูบริหาร ผูชวยฯ ครูผูสอน รวม

1 เมือง 7 16 8 31 6 13 7 26 26 26 52 104
2 บางคนที 12 5 3 20 10 4 3 17 17 17 34 68
3 อัมพวา 13 11 3 27 11 9 3 23 23 23 46 92

รวม 32 32 14 78 27 26 13 66 66 66 132 264

                                                          
2พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร(ฉบับปรับปรุง

ใหมลาสุด), พิมพคร้ังที่ 8 (กรุงเทพมหานคร:สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543), 303.
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ตัวแปร  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่
ศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ  อายุ  วุฒิทางการศึกษา  และระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง

2. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนินงานดาน
ตาง ๆ ของสถานศึกษา ประกอบดวย การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหาร
งานบุคคล  และการบริหารทั่วไป ซ่ึงแบงออกเปน 7 แบบตามทฤษฎีวาดวยความตอเนื่องของ
พฤติกรรมการตัดสินใจของแทนเนนบอมและชมิดท(Tannenbaum and  Schmidt)  ดังนี้

แบบที่ 1 ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหทราบ  หมายถึง  ผูบริหารเปน
ผูพิจารณาปญหาเอง โดยการหาทางแกปญหาไวหลาย ๆ ทาง แลวตัดสินใจเลือกทางที่เห็นวานาจะ
ใหผลดีที่สุด จากนั้นก็แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบเพื่อปฏิบัติตอไป

แบบที่ 2 ผูบริหารตัดสินใจแลวเกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการ
ตัดสินใจของตน  หมายถึง  ผูบริหารเปนผูพิจารณาปญหาเอง แลวใชศิลปะในการเกลี้ยกลอมให
ผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจนั้น

แบบที่ 3 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแตไม
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ  หมายถึง  ผูบริหารพยายามที่จะใหผูใตบังคับบัญชายอมรับโดยให
โอกาสผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบวาผูบริหารคิดอยางไร มีความตั้งใจอยางไร แลวใหผูใตบังคับ-
บัญชาสอบถามปญหาที่สงสัย

แบบที่ 4 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาและ  
ผูบริหารอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหมไดเมื่อไดขอมูลที่ดีกวา  หมายถึง  ผูบริหารเปดโอกาส
ใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนในการที่จะใหผูบริหารเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจบาง แตความคิดริเร่ิม
และการตัดสินใจยังคงอยูกับผูบริหาร และหากขอมูลใหมที่เหมาะสมเพียงพอ ผูบริหารก็อาจเปลี่ยน
แปลงการตัดสินใจใหมได

แบบที่ 5 ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใต
บังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ  หมายถึง  ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวน
ในการเสนอความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหาที่ผูบริหารเสนอ แลวจึงใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความ
คิดเห็นและเสนอขอมูล ตลอดจนทางเลือกตางๆ ในการแกไขปญหานั้น จากนั้นผูบริหารจะนําความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ มาประกอบการตัดสินใจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



84

แบบที่ 6 ผูบริหารชี้ขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสินใจ     
ภายในขอบเขตนั้น  หมายถึง  ผูบริหารมอบปญหาและขอจํากัดใหแกกลุมผูใตบังคับบัญชาไปทํา
การตัดสินใจ โดยที่ตนเองอาจเปนสมาชิกในกลุมที่รวมพิจารณาตัดสินใจดวย

แบบที่ 7 ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง  หมายถึง  ผูบริหาร
ใหความเปนอิสระแกผูใตบังคับบัญชามากที่สุด โดยใหหาทางตัดสินใจแกปญหาเอง แตผูบริหาร
เปนผูกําหนดวาใครบางที่เปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับปญหานั้นๆ และเมื่อผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจ
อยางไรแลว ผูบริหารจะยอมรับการตัดสินใจนั้น

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม
จํานวน 1 ฉบับ  แบงออกเปน 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง
เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และระยะเวลาการดํารงตําแหนง  แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตัวเลือก
ที่กําหนดคําตอบไวให(forced choice) จํานวน 6 ขอ

ตอนที ่ 2  เปนแบบสอบถามทีใ่ชวดัพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบริหารตามทฤษฎวีาดวย
ความตอเนื่องของพฤติกรรมการตัดสินใจของแทนเนนบอมและชมิดท(Tannenbaum and  Schmidt)
ซ่ึงแบบสอบถามนี้พัฒนามาจากแบบสอบถามของ  อรพรรณ  ตูจินดา  ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบมาตราประมาณคา(rating scale) จํานวน  28  ขอ โดยกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารออกเปน  5  ระดับ ดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่ปฏิบัติมากที่สุด หรือปฏิบัติ
ทุกครั้ง มีคาน้ําหนัก  5  คะแนน

ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่ปฏิบัติมากหรือปฏิบัติ 4 คร้ัง
ในจํานวน 5 คร้ัง มีคาน้ําหนัก  4  คะแนน

ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่ปฏิบัติปานกลาง หรือปฏิบัติ
3 คร้ัง ในจํานวน 5 คร้ัง มีคาน้ําหนัก  3  คะแนน

ระดบั 2 หมายถงึ พฤตกิรรมการตดัสินใจของผูบรหิารทีป่ฏิบตันิอยหรือปฏิบตั ิ 2 คร้ัง
ในจํานวน 5 คร้ัง มีคาน้ําหนัก  2  คะแนน

ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่ปฏิบัตินอยที่สุด หรือไมได
ปฏิบัติเลย  มีคาน้ําหนัก   1  คะแนน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



85

การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและปรับปรุงเครื่องมือเปนแบบสอบถาม
โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของแลวนําผลการศึกษามาสราง และปรับปรุงเครื่องมือ
ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมสารนิพนธ

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา(content validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) พิจารณาปรับแก
ตามรายละเอียดของตัวแปรที่นิยามไว โดยวิธี IOC (Index of item – Objective Congruence) แลวนํา
มาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช(try out) กับโรงเรียนใน
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม  จํานวน
10  คน โรงเรียนวัดอุบลวรรณาราม  จํานวน  10  คน โรงเรียนวัดโชติทายการาม  จํานวน  10  คน
รวมจํานวน  30  คน

ขั้นที่ 4 หาความเชื่อมั่น(reliability) ของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา โดยใชวิธีของ
ครอนบาค(Cronbach)3 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา(α-coefficient) ปรากฏวาคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.9673 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง)

การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัย
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ทําหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม เพื่อชวยออกหนังสือแจง
ขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดที่เปนตัวอยาง ใหชวยอนุเคราะหตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้

2. ในการเก็บรวบรวมขอมูล      ผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหจากผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนมารวบรวมไวที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม

3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล      และติดตามรวบรวมแบบสอบถามคืนจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามดวยตนเอง

                                                          
3Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rded. (New York: Harper &

Row Publisher, 1974), 161.
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การวิเคราะหขอมูล เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดคืนมา ผูวิจัยพิจารณาตรวจสอบ
แบบสอบถามทั้งหมด เพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณครบถวน แลวรวบรวม
แบบสอบถามที่สมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส จากนั้นนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)

สถิติท่ีใชในการวิจัย
1. การวิเคราะหสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ  อายุ   วุฒิการศึกษา  

ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหนง ใชคาความถี(่f) และคารอยละ(%)
2. การวเิคราะหเพือ่ดวูาผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสวนใหญมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจ

โดยทั่วไปเปนแบบใดนั้นจะวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)   
โดยพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูล ประเมินวา            
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารอยูในชวงระดับพฤติกรรมใดซึ่งไดแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ตามแนวคิดของเบสท(Best)4   ดังนี้

คะแนนเฉลีย่ 1.00 ถึง 1.49 หมายถงึ พฤตกิรรมการตดัสินใจของผูบริหารปฏบิตันิอยทีสุ่ด
คะแนนเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายถงึ พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารปฏิบัตินอย
คะแนนเฉลีย่ 2.50 ถึง 3.49  หมายถงึ พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบริหารปฏบิตัปิานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายถงึ พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารปฏิบัติมาก
คะแนนเฉลีย่ 4.50 ถึง 5.00 หมายถงึ พฤตกิรรมการตดัสินใจของผูบริหารปฏบิตัมิากทีสุ่ด
3. การวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้น   

พื้นฐานที่จําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหาร  
วิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที(t – test) และการทดสอบคาเอฟ(F – test) เมื่อพบความแตกตางจึง
ทดสอบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)

                                                          
4John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall

Inc., 1970), 190.
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สรุป
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค คือ

1) เพื่อทราบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) เพื่อทราบ
ความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จําแนกตามเพศ อายุ
วุฒิการศึกษา  ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหนงผูบริหารสถานศกึษา กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาวจิยั
คอื สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม จํานวน  66 โรงเรียน
ผูใหขอมูล คือ ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารหรือผูรักษาการ และครูปฏิบัติการสอน จํานวน 264 คน
เครื่องมือที่ใชในการวจิยัใชแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจตามแนวคดิของแทนเนนบอม
และชมิดท(Tannenbaum and Schmidt) ที่ไดจําแนกความตอเนื่องของพฤติกรรมการตัดสินใจ
ออกเปน 7 แบบ สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย คาความถี่(f) คารอยละ(%) คาเฉลีย่( X )            
คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) และเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช
การทดสอบคาท(ีt – test)  และ การทดสอบคาเอฟ(F – test)  เมื่อพบความแตกตางจึงทดสอบรายคู
โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)
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บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลและการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และตอบขอคําถามของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูล คือ
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารหรือผูรักษาราชการแทน และครูผูสอน จํานวน 264 คน ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 66 โรงเรียน ซ่ึงไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ
คิดเปนรอยละ 100 นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย
จําแนกเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 พฤตกิรรมการตดัสินใจของผูบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษา

สมุทรสงคราม
ตอนที่ 3 ความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน

จําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหาร

ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถามซึง่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูบริหาร

สถานศึกษา ผูชวยผูบริหารหรือผูรักษาราชการ และครูผูสอน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน
กลุมตัวอยาง จํานวน 66 โรงเรียน รวม 264 คน จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงใน
ปจจุบัน อายุราชการ และระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง ดังรายละเอียดในตารางที่  3
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ตารางที่ 5  จํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถามเมื่อจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง
ในปจจุบัน อายุราชการ และระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง

ที่ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน
(คน) รอยละ

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

110
154

41.67
58.33

1

รวม 264 100.00
อายุ

1. อายุ  21 – 30  ป
2. อายุ  31 – 40  ป
3. อายุ  41 – 50  ป
4. อายุ  51  ป  ขึ้นไป

5
11
48

200

1.89
4.17

18.18
75.76

2

รวม 264 100.00
วุฒิการศึกษา

1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก

2
246
16
-

0.76
93.18
6.06

-

3.

รวม 264 100.00
ตําแหนงในปจจุบัน

1. ผูบริหารสถานศึกษา
2. ผูชวยผูบริหาร/ผูรักษาราชการ
3. ครูผูสอน

66
66

132

25.00
25.00
50.00

4

รวม 264 100.00
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ตารางที่ 5  (ตอ)

ที่ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน
(คน)

รอยละ

อายุราชการ
1. ต่ํากวา 10 ป
2. 10 – 20 ป
3. 21 – 30 ป
4. มากกวา 30 ป

8
12
65

179

3.03
4.55

24.62
67.80

5

รวม 264 100.00
6 ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง

1. ต่ํากวา 5  ป
2. 5 – 10 ป
3. 11 – 15 ป
4. มากกวา 15 ป

25
17
27

195

9.47
6.44

10.23
73.86

รวม 264 100.00

จากตารางที่ 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ
58.33 เปนเพศชาย จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 41.67 เปนผูที่มีอายุ 51 ป ขึ้นไป มากที่สุด
จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 75.76 รองลงมาอายุระหวาง 41–50 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ
18.18 และอายุระหวาง 21–30 ป นอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.89  มวีุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 93.18 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
จาํนวน 16 คน คดิเปนรอยละ 6.06 และวฒุกิารศกึษาระดบัต่าํกวาปรญิญาตร ีนอยทีสุ่ด จาํนวน 2 คน
คดิเปนรอยละ 0.76 สําหรับตาํแหนงในปจจบุนั พบวา เปนครผููสอนมากทีสุ่ด จาํนวน 132 คน คดิเปน
รอยละ 50.00 รองลงมาคอืผูบรหิารสถานศกึษาและผูชวยผูบริหาร/ผูรักษาราชการ จาํนวน 66 คน
เทากัน คิดเปนรอยละ 25.00 สวนอายุราชการ พบวา อายุราชการมากกวา 30 ป มากที่สุด จํานวน
179 คน คิดเปนรอยละ 67.80 รองลงมาอายุราชการระหวาง 21–30 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ
24.62 และอายุราชการต่ํากวา 10 ป นอยที่สุด จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 3.03  สวนระยะเวลาที่
ดาํรงตาํแหนง พบวา ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหนง  มากกวา 15 ป มากทีสุ่ด จาํนวน 195 คน คดิเปน
รอยละ 73.86 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 11–15 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ
10.23 และระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 5–10 ป นอยที่สุด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 6.44
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ตอนที ่ 2  พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม
ในการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     เขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรสงคราม ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผล
การวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ 6 – 13

ตารางที่ 6  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวม

พฤติกรรมการตัดสินใจ X S.D. การปฏิบัติ
ลําดับ
ที่

1. ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหทราบ 3.78 0.61 มาก 4
2. ผูบริหารตัดสินใจแลวเกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับ

บัญชายอมรับการตัดสินใจของตน
3.38 0.60 ปานกลาง 6

3. ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับ
บัญชาแตไมเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ

3.16 0.60 ปานกลาง 7

4. ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับ
บัญชาและผูบริหารอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ
ใหมไดเมื่อไดขอมูลที่ดีกวา

3.58 0.57 มาก 5

5. ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิด-
เห็นจากผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ

3.89 0.45 มาก 3

6. ผูบริหารชี้ขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาทําการ
ตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น

3.90 0.43 มาก 2

7. ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง 4.15 0.44 มาก 1
รวม 3.69 0.40 มาก -

จากตารางที่ 6 พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมปฏิบัติมาก ( X = 3.69, S.D. = 0.40) เมื่อจําแนกตามแบบ
การตัดสินใจ พบวาแบบพฤติกรรมการตัดสินใจ 5 แบบ ปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
ดังนี้ แบบที่ 7 ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง ( X = 4.15, S.D. = 0.40) แบบที่ 6
ผูบริหารชี้ขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น( X =3.90, S.D. =
0.43) แบบที่ 5 ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแลวนํา
มาพิจารณาตัดสินใจ ( X = 3.89, S.D. = 0.45) แบบที่ 1 ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหทราบ
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( X = 3.78, S.D. = 0.61) และแบบที่ 4  ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา
และผูบริหารอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหมไดเมื่อไดขอมูลที่ดีกวา ( X = 3.58, S.D. =  0.57)
ตามลําดับ สวนพฤติกรรมการตัดสินใจที่ปฏิบัติปานกลางมี 2 แบบ ไดแก แบบที่ 2 ผูบริหาร
ตัดสินใจแลวเกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน ( X = 3.38, S.D. =  0.60)
และแบบที่ 3 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแตไมเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจ ( X = 3.16, S.D. =  0.60)

เมื่อวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม ในแตละแบบเปนรายพฤติกรรมจะไดผลดังตารางที่ 7 – 13

ตารางที่ 7  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม แบบผูบริหาร
ตัดสินใจเองแลวแจงใหทราบ

แบบผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหทราบ X S.D. การปฏิบัติ

1. ผูบริหารวางแผนและควบคุมการประเมินหลักสูตร การจัด
การเรียนการสอนของครูดวยตนเอง

3.50 0.69 มาก

2. ผูบริหารเปนผูจัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณและ
การใชจายเงินของสถานศึกษา

3.56 0.74 มาก

3. ผูบริหารเปนผูแตงตั้งบุคลากรเพื่อทําหนาที่ ตาง ๆ ใน
สถานศึกษา

4.23 0.64 มาก

4. ผูบริหารเปนผูวางแผนในการบํารุงรักษา ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และส่ิงแวดลอม

3.82 0.71 มาก

รวม 3.78 0.61 มาก

จากตารางที่ 7 พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบบ
ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหทราบ โดยรวมปฏิบัติมาก ( X = 3.78, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณา
เปนรายพฤติกรรม พบวาทุกพฤติกรรมการตัดสินใจปฏิบัติมาก โดยผูบริหารเปนผูแตงตั้งบุคลากร
เพื่อทําหนาที่ ตาง ๆ ในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.23, S.D. = 0.64) รองลงมาไดแก
ผูบริหารเปนผูวางแผนในการบํารุงรักษา ปรับปรุงอาคารสถานที่ และส่ิงแวดลอม ( X = 3.82,     
S.D. = 0.71) และผูบริหารวางแผนและควบคุมการประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของ
ครูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.50, S.D. = 0.69)
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ตารางที่ 8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม แบบผูบริหาร
ตัดสินใจแลวเกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน

แบบผูบริหารตัดสินใจแลวเกล้ียกลอม
ใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน X S.D. การปฏิบัติ

1. ผูบริหารกําหนดรายละเอียดการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของคณะครูในสถานศึกษาแลวจึงแจงใหครูทราบ

3.46 0.64 ปานกลาง

2. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของ
สถานศึกษาแลวอธิบายใหครูยอมรับ

3.33 0.73 ปานกลาง

3. ผูบริหารพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในสถาน
ศึกษาแลวช้ีแจงใหยอมรับ

3.30 0.70 ปานกลาง

4. ผูบริหารเปนผูกําหนดการพัฒนาระบบ  เครือขายขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาและอธิบายใหครูเขาใจ

3.42 0.64 ปานกลาง

รวม 3.38 0.60 ปานกลาง

จากตารางที่ 8 พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบ
ผูบริหารตัดสินใจแลวเกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน โดยรวมปฏิบัติ
ปานกลาง ( X = 3.38, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรม พบวาทุกพฤติกรรมการตัดสินใจ
ปฏิบัติปานกลาง โดยผูบริหารกําหนดรายละเอียดการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครูใน
สถานศึกษาแลวจึงแจงใหครูทราบ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.46, S.D. = 0.64)    รองลงมาไดแก
ผูบริหารเปนผูกําหนดการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและอธิบายใหครู
เขาใจ ( X = 3.42, S.D. = 0.64) และผูบริหารพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
แลวช้ีแจงใหยอมรับ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ( X = 3.30, S.D. = 0.70)
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ตารางที่ 9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม แบบผูบริหาร
ตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแตไมเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ

แบบผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็น
จากผูใตบังคับบัญชาแตไมเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ X S.D. การปฏิบัติ

1. ผูบริหารเปนผูจัดครูเขาสอนประจําชั้นหรือประจําวิชาแลว
จึงขอความคิดเห็นจากครู

3.07 0.67 ปานกลาง

2. ผูบริหารเปนผูวางแผนการใชทรัพยากร สินทรัพยที่มีอยูใน
สถานศึกษาแลวขอความคิดเห็นจากครู

3.23 0.66 ปานกลาง

3. ผูบริหารแกไขปญหาขอขัดแยงระหวางครูในสถานศึกษา
แลวขอความคิดเห็นจากครู

3.19 0.70 ปานกลาง

4. ผูบริหารเปนผูกําหนดการเผยแพร ประชาสัมพันธงาน
กิจกรรมของสถานศึกษาแลวจึงขอความคิดเห็นจากครู

3.14 0.63 ปานกลาง

รวม 3.16 0.60 ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบ
ผูบรหิารตดัสินใจแลวขอความคดิเหน็จากผูใตบงัคบับญัชาแตไมเปลีย่นแปลงการตดัสนิใจ โดยรวม
ปฏิบัติปานกลาง ( X = 3.16, S.D. = 0.60) เมือ่พจิารณาเปนรายพฤตกิรรม พบวาทกุพฤตกิรรม
การตัดสินใจปฏิบัติปานกลาง โดยผูบริหารเปนผูกําหนดการเผยแพร ประชาสัมพันธงานกิจกรรม
ของสถานศึกษาแลวจึงขอความคิดเห็นจากครู มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.14, S.D. = 0.63)
รองลงมาไดแก ผูบริหารเปนผูวางแผนการใชทรัพยากร สินทรัพยที่มีอยูในสถานศึกษาแลวขอ
ความคิดเห็นจากครู ( X = 3.23, S.D. = 0.66) และผูบริหารเปนผูจัดครูเขาสอนประจําชั้นหรือประจํา
วิชาแลวจึงขอความคิดเห็นจากครู มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.07, S.D. = 0.67)
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ตารางที่ 10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม แบบผูบริหาร
ตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารอาจเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจใหมไดเมื่อไดขอมูลที่ดีกวา

แบบผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็น
จากผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารอาจเปลี่ยนแปลง

การตัดสินใจใหมไดเมื่อไดขอมูลที่ดีกวา
X S.D. การปฏิบัติ

1. ผูบริหารจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ
ของสถานศึกษา และมีการปรับแผนเมื่อไดรับขอมูล
เพิ่มเติมจากครู

3.54 0.59 มาก

2. ผูบริหารจัดทํารายละเอียดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป งาน กิจกรรมตาง ๆ ภายในสถานศึกษาและอาจ
เปลี่ยนแปลงใหมเมื่อไดรับฟงความคิดเห็นจากครู

3.72 0.66 มาก

3. ผูบริหารสับเปลี่ยนหนาที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษาแตอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหมเมื่อไดรับ
ขอมูลเพิ่มเติม

3.41 0.64 ปานกลาง

4. ผูบริหารกําหนดแนวทางในการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาการศึกษาและอาจเปลี่ยน
แปลงแนวทางการดําเนินงานเมื่อไดรับฟงความคิดเห็น
จากครู

3.67 0.59 มาก

รวม 3.58 0.57 มาก
จากตารางที่ 10 พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบ

ผูบริหารตดัสนิใจแลวขอความคดิเหน็จากผูใตบงัคบับญัชาและผูบริหารอาจเปลีย่นแปลงการตดัสนิใจ
ใหมไดเมื่อไดขอมูลที่ดีกวา โดยรวมปฏิบัติมาก ( X = 3.58, S.D. = 0.57) เมือ่พจิารณาเปนราย
พฤตกิรรม พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจสวนใหญปฏิบัติมาก โดยผูบริหารจัดทํารายละเอียด
งบประมาณตามแผนปฏบิตักิารประจาํป งาน กจิกรรมตาง ๆ ภายในสถานศกึษาและอาจเปลีย่นแปลง
ใหมเมื่อไดรับฟงความคิดเห็นจากครู มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.72, S.D. = 0.66) รองลงมาไดแก
ผูบริหารกําหนดแนวทางในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาการศึกษาและอาจ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินงานเมื่อไดรับฟงความคิดเห็นจากครู ( X = 3.67, S.D. = 0.59) และ
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ผูบริหารจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธของสถานศึกษา และมีการปรับแผนเมื่อได
รับขอมลูเพิม่เตมิจากคร ู  มคีาเฉลีย่นอยทีสุ่ด ( X = 3.54,  S.D. = 0.59) สวนผูบริหารสบัเปลีย่นหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษาแตอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหมเมื่อไดรับขอมูล
เพิ่มเติม มีระดับพฤติกรรมการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง  ( X = 3.41, S.D. = 0.64)

ตารางที่ 11  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม แบบผูบริหารเสนอ
ปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณา
ตัดสินใจ

แบบผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็น
จากผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ X S.D. การปฏิบัติ

1. ผูบริหารขอคําแนะนําจากคณะครูในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อสงเสริมความรูแกนักเรียน

4.10 0.51 มาก

2. ผูบริหารจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานราชการอื่น หนวยงานเอกชน ชุมชน โดยอาศัย
ขอเสนอแนะ คําแนะนําจากคณะครู

4.00 0.50 มาก

3. ผูบริหารขอความคิดเห็นจากครูกอนจัดสงครูเขารับการ
อบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู ประสบการณ

3.93 0.53 มาก

4. ผูบริหารขอความคิดเห็นจากคณะครูกอนอนุญาตใหบุคคล
ภายนอกใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมตางๆ

3.53 0.59 มาก

รวม 3.89 0.45 มาก

จากตารางที่ 11 พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบบ
ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคาํแนะนาํหรือความคดิเหน็จากผูใตบงัคบับญัชาแลวนาํมาพจิารณาตดัสินใจ
โดยรวมปฏิบัติมาก ( X = 3.89, S.D. = 0.45) เมือ่พจิารณาเปนรายพฤตกิรรม พบวาทกุพฤตกิรรม
การตดัสินใจปฏิบัติมาก โดยผูบริหารขอคาํแนะนาํจากคณะครใูนการจดักจิกรรมเสรมิหลักสตูรเพ่ือ
สงเสริมความรูแกนักเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.10, S.D. = 0.51) รองลงมาไดแก ผูบริหาร
จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการอื่น หนวยงานเอกชน ชุมชน โดย
อาศัยขอเสนอแนะ คําแนะนําจากคณะครู ( X = 4.00, S.D. = 0.50) และผูบริหารขอความคิดเห็นจาก
คณะครูกอนอนุญาตใหบุคคลภายนอกใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมตาง ๆ มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด ( X = 3.53, S.D. = 0.59)
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ตารางที่ 12  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม แบบผูบริหาร
ช้ีขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น

แบบผูบริหารชี้ขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชา
ทําการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น X S.D. การปฏิบัติ

1. ผูบริหารชี้แนะ ใหคําแนะนําแกคณะครู  และมอบหมายให
กําหนดโครงการเพื่อชวยเหลือนักเรียนดานการเรียนและ
ปญหาสวนตัว

3.94 0.52 มาก

2. ผูบริหารแนะนําคณะครูในการระดมทรัพยากรในทองถ่ิน
เพื่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3.84 0.53 มาก

3. คณะครูรวมกันจัดสวัสดิการภายในสถานศึกษาตาม
คําแนะนํา ขอเสนอแนะของผูบริหาร

3.68 0.49 มาก

4. คณะครูดําเนินการควบคุม ดูแลความประพฤติและรักษา
ระเบียบวินัยของนักเรียนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา

4.12 0.47 มาก

รวม 3.90 0.43 มาก

จากตารางที่ 12 พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบบ
ผูบริหารชี้ขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น โดยรวมปฏิบัติมาก
( X = 3.90, S.D. = 0.43) เมือ่พจิารณาเปนรายพฤตกิรรม พบวาทกุพฤตกิรรมการตดัสนิใจปฏิบัติมาก
โดยคณะครูดาํเนินการควบคุมดูแลความประพฤติและรักษาระเบียบวินัยของนกัเรยีนตามกฎระเบยีบ
ของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.12, S.D. = 0.47) รองลงมาไดแก ผูบริหารชี้แนะ ให
คําแนะนําแกคณะครู และมอบหมายใหกําหนดโครงการเพื่อชวยเหลือนักเรียนดานการเรียนและ
ปญหาสวนตัว ( X = 3.94, S.D. = 0.52) และคณะครูรวมกันจัดสวัสดิการภายในสถานศึกษาตาม
คําแนะนํา ขอเสนอแนะของผูบริหาร มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.68, S.D. = 0.49)
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ตารางที่ 13  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม แบบผูบริหาร
มอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง

แบบผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง X S.D. การปฏิบัติ

1. ผูบริหารมอบใหคณะครูในสถานศึกษารวมกันกําหนด
การเชิญวิทยากรในทองถ่ินมาใหความรูแกครูและนักเรียน

3.95 0.54 มาก

2. ผูบริหารมอบใหคณะครูในสถานศึกษารวมกันกําหนด
การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑที่เหมาะสมและจําเปนตองใชใน
สถานศึกษา

4.25 0.48 มาก

3. คณะครูรวมกันเปนผูกําหนดงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน
เกณฑการประเมินผลงานของครูและบุคลากรในสถาน-
ศึกษา

4.07 0.48 มาก

4. ผูบริหารมอบใหคณะครูรวมกันดําเนินงานกิจกรรม
นักเรียน เชน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรม
บันทึกความดี

4.34 0.46 มาก

รวม 4.15 0.44 มาก

จากตารางที่ 13 พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบบ
ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง โดยรวมปฏิบัติมาก ( X = 3.15, S.D. = 0.44) เมือ่
พจิารณาเปนรายพฤตกิรรม พบวาทกุพฤตกิรรมการตดัสนิใจปฏิบัติมาก โดยผูบริหารมอบใหคณะครู
รวมกันดําเนินงานกิจกรรมนักเรียน เชน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมบันทึกความดี
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.34, S.D. = 0.46) รองลงมาไดแก ผูบริหารมอบใหคณะครูในสถานศึกษา
รวมกันกําหนด การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑที่เหมาะสมและจําเปนตองใชในสถานศึกษา ( X = 4.25,
S.D. = 0.48) และผูบริหารมอบใหคณะครใูนสถานศกึษารวมกนักาํหนดการเชญิวทิยากรในทองถ่ิน
มาใหความรูแกครูและนักเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X = 3.95, S.D. = 0.54)
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ตอนที ่ 3 ความแตกตางของพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจําแนกตาม
เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหาร

ในการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐานจําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหาร ผูวิจัย
วิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที (t – test)  และการทดสอบคาเอฟ (F – test) เมื่อพบความแตกตาง
จึงทดสอบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) จากตัวอยาง 66 โรงเรียน

ตารางที่ 14  ความแตกตางของพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
จําแนกตามเพศ

เพศชาย
(N = 51)

เพศหญิง
(N = 15)พฤติกรรมการตัดสินใจของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
X S.D. X S.D.

t-test df Sig. t

1. ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหทราบ 3.77 0.61 3.81 0.63 -0.238 64 .813
2. ผูบริหารตัดสินใจแลวเกลี้ยกลอมให

ผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจ
ของตน

3.42 0.61 3.23 0.53 1.096 64 .277

3. ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็น
จากผูใตบังคับบัญชาแตไมเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจ

3.18 0.63 3.10 0.51 0.416 64 .679

4. ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็น
จากผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารอาจ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหมไดเมื่อได
ขอมูลท่ีดีกวา

3.56 0.61 3.65 0.43 -0.504 64 .616

5. ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนํา
หรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา
แลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ

3.87 0.46 3.97 0.41 -0.731 64 .467

6. ผูบริหารช้ีขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับ
บัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น

3.90 0.45 3.90 0.41 0.15 64 .988

7. ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชา
ตัดสินใจเอง

4.14 0.44 4.21 0.44 -0.534 64 .595

รวม 3.69 0.41 3.69 0.40 -0.034 64 .973
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จากตารางที่ 14 พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ
จําแนกตามเพศไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อแยกพิจารณาเปน
รายแบบพฤติกรรม  พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตคาเฉลี่ย
โดยรวมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศหญิงสูงกวาคาเฉลี่ยของผูบริหารสถานศึกษาขั้น     
พืน้ฐานเพศชาย

ตารางที่ 15  วเิคราะหความแปรปรวนของพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
โดยรวม เมื่อจําแนกตามอายุ

กลุม จํานวน
คาเฉลี่ย
( X )

คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

  31 – 40  ป 3 3.77 0.38 0.22
  41 – 50  ป 19 3.72 0.38 0.08
  51  ป  ขึ้นไป 44 3.68 0.42 0.06

รวม 66 3.69 0.40 0.04

แหลงความแปรปรวน df Sum of
Squares Mean Square F Sig.

ระหวางกลุม 2 0.040 0.020 0.120 .887
ภายในกลุม 63 10.634 0.169
รวม 65 10.675

จากตารางที่ 15 พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยรวม เมื่อจําแนกตามอายุไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตคาเฉลี่ย
โดยรวมของผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกลุมอาย ุ 31 – 40  ป สูงกวาคาเฉลี่ยของผูบริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกลุมอาย ุ 41 – 50  ป และกลุมอายุ  51  ป  ขึ้นไป ตามลําดับ
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ตารางที่ 16  วเิคราะหความแปรปรวนของพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
จําแนกเปนรายแบบพฤติกรรม และจําแนกตามอายุ

กลุม จํานวน
คาเฉลี่ย
( X )

คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

แบบที่ 1
  31 – 40  ป 3 4.08 0.19 0.11
  41 – 50  ป 19 3.82 0.62 0.14
  51  ป  ขึ้นไป 44 3.74 0.63 0.09

รวม 66 3.78 0.61 0.07
แบบที่ 2
  31 – 40  ป 3 3.43 0.73 0.42
  41 – 50  ป 19 3.37 0.56 0.12
  51  ป  ขึ้นไป 44 3.38 0.62 0.09

รวม 66 3.38 0.60 0.07
แบบที่ 3
  31 – 40  ป 3 2.93 0.81 0.47
  41 – 50  ป 19 3.13 0.56 0.12
  51  ป  ขึ้นไป 44 3.19 0.61 0.09

รวม 66 3.16 0.60 0.07
แบบที่ 4
  31 – 40  ป 3 3.77 0.41 0.24
  41 – 50  ป 19 3.68 0.49 0.11
  51  ป  ขึ้นไป 44 3.55 0.61 0.09

รวม 66 3.58 0.57 0.07
แบบที่ 5
  31 – 40  ป 3 3.97 0.34 0.19
  41 – 50  ป 19 3.93 0.35 0.08
  51  ป  ขึ้นไป 44 3.87 0.50 0.07

รวม 66 3.89 0.45 0.05

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



102

ตารางที่ 16 (ตอ)

กลุม จํานวน
คาเฉลี่ย
( X )

คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

แบบที่ 6
  31 – 40  ป 3 4.06 0.10 0.06
  41 – 50  ป 19 3.88 0.34 0.07
  51  ป  ขึ้นไป 44 3.89 0.48 0.07

รวม 66 3.90 0.43 0.05
แบบที่ 7
  31 – 40  ป 3 4.12 0.18 0.10
  41 – 50  ป 19 4.25 0.41 0.09
  51  ป  ขึ้นไป 44 4.11 0.46 0.07

รวม 66 4.15 0.44 0.05

แหลงความแปรปรวน df Sum of
Squares

Mean Square F Sig.

แบบที่ 1
ระหวางกลุม 2 0.381 0.191 0.495 .612
ภายในกลุม 63 24.284 0.385
รวม 65 24.666
แบบที่ 2
ระหวางกลุม 2 0.010 0.005 0.013 .987
ภายในกลุม 63 23.455 0.372
รวม 65 23.465
แบบที่ 3
ระหวางกลุม 2 0.211 0.106 0.283 .754
ภายในกลุม 63 23.465 0.372
รวม 65 23.676

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103

ตารางที่ 16 (ตอ)

แหลงความแปรปรวน df Sum of
Squares

Mean Square F Sig.

แบบที่ 4
ระหวางกลุม 2 0.199 0.100 0.295 .745
ภายในกลุม 63 21.238 0.337
รวม 65 21.437
แบบที่ 5
ระหวางกลุม 2 0.066 0.033 0.155 .857
ภายในกลุม 63 13.443 0.213
รวม 65 13.509
แบบที่ 6
ระหวางกลุม 2 0.086 0.043 0.216 .806
ภายในกลุม 63 12.462 0.198
รวม 65 12.547
แบบที่ 7
ระหวางกลุม 2 0.276 0.138 0.687 .507
ภายในกลุม 63 12.671 0.201
รวม 65 12.947

จากตารางที่ 16 พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อจําแนกเปนรายแบบพฤติกรรม และจําแนกตามอายุไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 17  ความแตกตางของพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
(N = 54)

ปริญญาโท
(N = 12)พฤติกรรมการตัดสินใจของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
X S.D. X S.D.

t-test df Sig. t

1. ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหทราบ 3.79 0.52 3.75 0.96 0.205 64 .839
2. ผูบริหารตัดสินใจแลวเกลี้ยกลอมให

ผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจ
ของตน

3.39 0.52 3.31 0.89 0.477 64 .635

3. ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็น
จากผูใตบังคับบัญชาแตไมเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจ

3.19 0.55 3.02 0.81 0.918 64 .362

4. ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็น
จากผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารอาจ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหมไดเมื่อ
ไดขอมูลท่ีดีกวา

3.60 0.50 3.52 0.86 0.480 64 .633

5. ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนํา
หรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา
แลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ

3.85 0.44 4.10 0.47 -1.788 64 .079

6. ผูบริหารช้ีขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับ
บัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขต
นั้น

3.88 0.44 3.98 0.45 -0.720 64 .474

7. ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชา
ตัดสินใจเอง

4.13 0.44 4.27 0.46 -0.966 64 .337

รวม 3.69 0.40 3.71 0.43 -0.106 64 .916

จากตารางที่ 17 พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยรวม เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษาไมแตกตางกัน  แตคาเฉลี่ยโดยรวมของผูบริหารสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทสูงกวาคาเฉลี่ยของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี           
วฒุกิารศกึษาปรญิญาตรี
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ตารางที่ 18 วเิคราะหความแปรปรวนของพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
จําแนกเปนรายแบบพฤติกรรม และจําแนกตามวุฒิการศึกษา

กลุม จํานวน
คาเฉลี่ย
( X )

คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

แบบที่ 1
  ปริญญาตรี 54 3.79 0.51 0.07
  ปริญญาโท 12 3.75 0.97 0.28

รวม 66 3.78 0.61 0.07
แบบที่ 2
  ปริญญาตรี 54 3.39 0.52 0.07
  ปริญญาโท 12 3.30 0.89 0.25

รวม 66 3.38 0.60 0.07
แบบที่ 3
  ปริญญาตรี 54 3.19 0.55 0.07
  ปริญญาโท 12 3.02 0.80 0.23

รวม 66 3.16 0.60 0.07
แบบที่ 4
  ปริญญาตรี 54 3.60 0.50 0.06
  ปริญญาโท 12 3.51 0.85 0.24

รวม 66 3.58 0.57 0.07
แบบที่ 5
  ปริญญาตรี 54 3.84 0.43 0.05
  ปริญญาโท 12 3.98 0.45 0.13

รวม 66 3.90 0.43 0.05
แบบที่ 6
  ปริญญาตรี 54 3.88 0.43 0.05
  ปริญญาโท 12 3.98 0.45 0.13

รวม 66 3.90 0.43 0.05
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ตารางที่ 18 (ตอ)

กลุม จํานวน
คาเฉลี่ย
( X )

คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

แบบที่ 7
  ปริญญาตรี 54 4.13 0.44 0.06
  ปริญญาโท 12 4.27 0.45 0.13

รวม 66 4.15 0.44 0.05

แหลงความแปรปรวน df Sum of
Squares Mean Square F Sig.

แบบที่ 1
ระหวางกลุม 1 0.016 0.016 0.042 .839
ภายในกลุม 64 24.650 0.385
รวม 65 24.666
แบบที่ 2
ระหวางกลุม 1 0.083 0.083 0.228 .635
ภายในกลุม 64 23.382 0.365
รวม 65 23.465
แบบที่ 3
ระหวางกลุม 1 0.308 0.308 0.843 .362
ภายในกลุม 64 23.368 0.365
รวม 65 23.676
แบบที่ 4
ระหวางกลุม 1 0.077 0.077 0.231 .633
ภายในกลุม 64 21.360 0.334
รวม 65 21.437
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ตารางที่ 18 (ตอ)

แหลงความแปรปรวน df Sum of
Squares

Mean Square F Sig.

แบบที่ 5
ระหวางกลุม 1 0.642 0.642 3.195 .079
ภายในกลุม 64 12.867 0.201
รวม 65 13.509
แบบที่ 6
ระหวางกลุม 1 0.101 0.101 0.518 .474
ภายในกลุม 64 12.447 0.194
รวม 65 12.547
แบบที่ 7
ระหวางกลุม 1 0.186 0.186 0.934 .337
ภายในกลุม 64 12.761 0.199
รวม 65 12.947

จากตารางที่ 18 พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม เมือ่จาํแนกเปนรายแบบ และจาํแนกตามวฒุกิารศกึษาไมแตกตางกนั

ตารางที่ 19 วเิคราะหความแปรปรวนของพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
โดยภาพรวมเมื่อจําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหาร

กลุม จํานวน
คาเฉลี่ย
( X )

คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

  ต่ํากวา 5  ป 23 3.65 0.43 0.09
  5 – 10  ป 5 3.72 0.35 0.15
  11 – 15  ป 16 3.66 0.41 0.10
  มากกวา 15  ป 22 3.75 0.39 0.08

รวม 66 3.69 0.40 0.04
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ตารางที่ 19  (ตอ)

แหลงความแปรปรวน df Sum of
Squares

Mean Square F Sig.

ระหวางกลุม 3 0.144 0.048 0.283 .837
ภายในกลุม 62 10.530 0.170
รวม 65 10.675

จากตารางที่ 19 พบวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยรวมเมือ่จาํแนกตามระยะเวลาในการดาํรงตาํแหนงผูบริหารไมแตกตางกนั แตคาเฉลี่ยโดยรวม
ของผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่รีะยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหารมากกวา 15 ป            
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่รีะยะเวลาในการดํารงตําแหนง
ผูบริหาร  5 – 10  ป  และผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่รีะยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหาร
ต่ํากวา 5  ป มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด

ตารางที่ 20 วเิคราะหความแปรปรวนของพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
แยกพิจารณาเปนรายแบบพฤติกรรมจําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหาร

กลุม จํานวน
คาเฉลี่ย
( X )

คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

แบบที่ 1
  ต่ํากวา 5  ป 23 3.77 0.56 0.11
  5 – 10  ป 5 3.96 0.30 0.13
  11 – 15  ป 16 3.61 0.88 0.22
  มากกวา 15  ป 22 3.86 0.47 0.10

รวม 66 3.78 0.61 0.07
แบบที่ 2
  ต่ํากวา 5  ป 23 3.34 0.57 0.11
  5 – 10  ป 5 3.43 0.43 0.19
  11 – 15  ป 16 3.22 0.78 0.19
  มากกวา 15  ป 22 3.52 0.50 0.10

รวม 66 3.38 0.60 0.07
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ตารางที่ 20 (ตอ)

กลุม จํานวน
คาเฉลี่ย
( X )

คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

แบบที่ 3
  ต่ํากวา 5  ป 23 3.10 0.54 0.11
  5 – 10  ป 5 3.13 0.29 0.13
  11 – 15  ป 16 3.02 0.73 0.18
  มากกวา 15  ป 22 3.34 0.60 0.12

รวม 66 3.16 0.60 0.07
แบบที่ 4
  ต่ํากวา 5  ป 23 3.55 0.52 0.11
  5 – 10  ป 5 3.62 0.60 0.27
  11 – 15  ป 16 3.55 0.76 0.19
  มากกวา 15  ป 22 3.63 0.48 0.10

รวม 66 3.58 0.57 0.07
แบบที่ 5
  ต่ํากวา 5  ป 23 3.85 0.48 0.10
  5 – 10  ป 5 3.92 0.54 0.24
  11 – 15  ป 16 4.00 0.42 0.10
  มากกวา 15  ป 22 3.84 0.45 0.09

รวม 66 3.89 0.45 0.05
แบบที่ 6
  ต่ํากวา 5  ป 23 3.84 0.44 0.09
  5 – 10  ป 5 3.90 0.46 0.20
  11 – 15  ป 16 3.94 0.48 0.12
  มากกวา 15  ป 22 3.93 0.41 0.08

รวม 66 3.90 0.43 0.05
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ตารางที่ 20 (ตอ)

กลุม จํานวน
คาเฉลี่ย
( X )

คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

แบบที่ 7
  ต่ํากวา 5  ป 23 4.07 0.47 0.09
  5 – 10  ป 5 4.11 0.21 0.09
  11 – 15  ป 16 4.31 0.40 0.10
  มากกวา 15  ป 22 4.14 0.47 0.10

รวม 66 4.15 0.44 0.05

แหลงความแปรปรวน df Sum of
Squares Mean Square F Sig.

แบบที่ 1
ระหวางกลุม 3 0.786 0.262 0.680 .567
ภายในกลุม 62 23.880 0.385
รวม 65 24.666
แบบที่ 2
ระหวางกลุม 3 0.884 0.295 0.809 .494
ภายในกลุม 62 22.581 0.364
รวม 65 23.465
แบบที่ 3
ระหวางกลุม 3 1.093 0.364 1.000 .399
ภายในกลุม 62 22.583 0.364
รวม 65 23.676
แบบที่ 4
ระหวางกลุม 3 0.109 0.036 0.105 .957
ภายในกลุม 62 21.329 0.344
รวม 65 21.437
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ตารางที่ 20 (ตอ)

แหลงความแปรปรวน df Sum of
Squares

Mean Square F Sig.

แบบที่ 5
ระหวางกลุม 3 0.257 0.086 0.401 .753
ภายในกลุม 62 13.252 0.214
รวม 65 13.509
แบบที่ 6
ระหวางกลุม 3 0.131 0.044 0.219 .883
ภายในกลุม 62 12.416 0.200
รวม 65 12.547
แบบที่ 7
ระหวางกลุม 3 0.582 0.194 0.973 .411
ภายในกลุม 62 12.365 0.199
รวม 65 12.947

จากตารางที่ 20 พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม เมื่อจําแนกเปนรายแบบพฤติกรรม และจําแนกตามระยะเวลาใน
การดํารงตําแหนงผูบริหารไมแตกตางกัน
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บทท่ี 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงคเพือ่ทราบ 1) พฤตกิรรมการตดัสินใจของผูบริหารสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม และ 2) ความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามเมื่อจําแนกตามเพศ อายุ
วุฒิการศึกษา  และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั
คร้ังนี ้คอื สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม จาํนวน 66 โรงเรียน
โดยมผูีบริหาร ผูชวยผูบริหารหรือผูทาํหนาทีรั่กษาการ และครูผูสอน จํานวน 264 คน เปนผูใหขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูล
เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ตามแนวคิดของแทนเนนบอมและชมิดท(Tannenbaum and Schmidt) ที่ไดจําแนก
ความตอเนือ่งของพฤตกิรรมการตดัสนิใจออกเปน  7  แบบ เปนขอบขายการวจิยัสถิตทิีใ่ชในการวเิคราะห
ขอมูล คือ คาความถี่(f) คารอยละ(%) คาเฉลี่ย( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบ
คาที(t – test) การทดสอบคาเอฟ(F – test) และการทดสอบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล ผลของการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
1. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสงครามโดยภาพรวมปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาตามรายแบบพฤติกรรมพบวาแบบพฤติกรรม
การตัดสินใจ 5 แบบ ปฏิบัติมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ แบบที่ 7 ผูบริหาร
มอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเองมากที่สุด รองลงมาคือแบบที่ 6 ผูบริหารชี้ขอจํากัดแลวใหผูใต
บังคับบัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น แบบที่ 5 ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนํา
หรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ  แบบที่ 1 ผูบริหารตัดสินใจเอง
แลวแจงใหทราบ  และแบบที่ 4  ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบญัชาและ
ผูบริหารอาจเปลีย่นแปลงการตดัสินใจใหมไดเมือ่ไดขอมลูทีด่กีวา ตามลาํดบั สวนแบบที ่ 2 ผูบริหาร
ตัดสินใจแลวเกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน และแบบที่ 3 ผูบริหาร
ตดัสินใจแลวขอความคดิเหน็จากผูใตบงัคบับญัชาแตไมเปลีย่นแปลงการตดัสินใจ ปฏิบตัปิานกลาง
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2. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงครามเมื่อจําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาพบวาไมแตกตางกัน

การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา    

ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามขางตน มีหลายประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา ผูวิจัย
ไดนํามาอภิปรายเพื่อขยายผลของการวิจัยใหชัดเจนยิ่งขึ้นดังตอไปนี้

1. จากผลการวิเคราะหขอมูลที่พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวมปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณาพฤติกรรม
การตัดสินใจแตละแบบ พบวา สวนใหญปฏิบัติมาก โดยที่ผูบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมี
พฤตกิรรมการตดัสนิใจ แบบที ่7 ผูบริหารมอบใหผูใตบงัคบับญัชาตดัสนิใจเอง มากทีสุ่ด รองลงมาคอื
แบบที ่ 6 ผูบริหารชีข้อจาํกดัแลวใหผูใตบงัคบับญัชาทาํการตดัสินใจภายในขอบเขตนัน้ แบบที่ 5
ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณา   
ตัดสินใจ แบบที่ 1 ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหทราบ และแบบที่ 4 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอ
ความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหมไดเมื่อไดขอมลูที่
ดกีวา สวนแบบที ่ 2 ผูบริหารตดัสนิใจแลวเกลีย้กลอมใหผูใตบงัคบับญัชายอมรบัการตดัสนิใจของตน
และแบบที่ 3 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแตไมเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจ มีการปฏิบัติปานกลาง การที่ผูบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจ
แบบที ่ 7 ผูบริหารมอบใหผูใตบงัคบับญัชาตดัสนิใจเอง มากทีสุ่ด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารที่มี
ประสิทธิภาพตองรูจักเลือกใชวิธีการตัดสินใจใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ที่เปนอยู และความ
พรอมของบุคลากร หมายความวา ผูบริหารควรจะใหบุคลากรในองคการไดเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ เปนผูบริหารแบบประชาธิปไตย ใหความเปนอิสระแกผูใตบังคับบัญชาโดยใหหาแนวทาง
ในการตดัสินใจแกปญหาเอง ซ่ึงขาราชการครทูีเ่ปนผูใตบงัคบับญัชาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรสงคราม
โดยสวนใหญมีประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบันมากกวา 15  ป   มีอายุราชการเกิน 30 ป
มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี ผูบริหารจึงเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจมาก แต
ผูบริหารยังเปนผูกําหนดวาใครบางที่เปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับปญหานั้นๆ โดยพิจารณาดูวาผูใตบังคับ
บัญชามีสวนเกี่ยวของกับงานหรือปญหานั้นหรือไม  มีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานหรือปญหา
นั้นหรือไม ทั้งนี้เนื่องจากผูใตบังคับบัญชาแตละคนก็ยอมจะมีความแตกตางกันไป ไมวาจะเปนเรื่อง
บุคลิกภาพหรือความตองการ ดังนั้นผูบริหารก็มักที่จะเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีอิสระใน
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การตัดสินใจ ถาหากเห็นวาผูใตบังคับบัญชามีความพรอมและความตองการทีจ่ะมสีวนรวมในการ
ตดัสนิใจ และเมือ่ผูใตบงัคบับญัชาตดัสนิใจอยางไรแลว ผูบริหารจะยอมรับการตัดสินใจนั้น งาน
สวนใหญจะบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ  ในบางครั้งผูบริหารจําเปนตองตัดสินใจเอง ตอง
เปนผูบริหารแบบเผด็จการ งานบางอยางตองอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร เนื่องจากปญหาใน
ขอจํากัดของนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย คําส่ัง ตลอดจนเวลาก็เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมใน
การตดัสินใจ เพราะปญหาบางอยางตองการการแกไขอยางรบีดวน ซ่ึงผูบริหารกจ็าํเปนตองตดัสนิใจ
โดยทันทีไมอาจรอการตัดสินใจจากกลุมได ส่ิงเหลานี้จะเปนแรงผลักดันใหผูบริหารเลือกใชวิธีการ
ตัดสินใจที่มีเหตุผลและเหมาะสมกับสถานการณ

ผลการวจิยันีส้อดคลองกบั มนู(Moon) ทีไ่ดเสนอผลงานวจิยัเกีย่วกบัการตดัสินใจสัง่การ
ในลักษณะของการใหเพื่อนรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการศึกษาวาการเปดโอกาสใหมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายเปนองคประกอบสําคัญในการสรางขวัญในการทํางานของ            
ผูใตบังคับบัญชา  การมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการมีผลในทางบวกกับความพึงพอใจในการ
ทํางานของผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล นอกจากนี้ผูใตบังคับบัญชายังชอบผูบริหารที่เปดโอกาส
ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการและผูใตบังคับบัญชามิไดคาดหวังที่จะมีสวนรวมในการ       
ตดัสินใจสัง่การในทกุๆ เรือ่ง ในทาํนองเดยีวกนัถามสีวนรวมมากเกนิไปกอ็าจทาํใหเกดิความเสยีหายได
ซ่ึงสอดคลองกับ จํานงค ชินารักษ ที่ทําการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรยีน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรม
การตัดสินใจของผูบริหารสวนใหญมีดังนี้ คือ ผูบริหารใชการตัดสินใจดวยตนเองโดยใชขอมูล
เทาที่มีอยูในสถานการณที่ยึดกฎแหงความสับสนของปญหา ผูบริหารใชการตัดสินใจโดยให
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาและตัดสินใจ ผูบริหารยอมรบัการตดัสินใจและนาํไป
ปฏิบตัโิดยใหกลุมรบัผิดชอบและสนบัสนนุเตม็ทีใ่นสถานการณที่ยึดกฎแหงการยอมรับ และผูบริหาร
ใชการตัดสินใจโดยใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาเปนกลุมแลวผูบริหารตัดสินใจใน
สถานการณที่ยึดกฎแหงความขัดแยง สอดคลองกับงานวิจัยของ  ประวิทย    กําจําปา  ทําการศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารใชวิธีประชุมอภิปรายปญหา ประเมินทางเลือกรวมกับ
กลุมผูใตบังคับบัญชาทุกคนแลวทําการตัดสินใจโดยใชความเห็นสอดคลองกันในการบริหารงาน
วิชาการ งานกิจการนักเรียน งานธุรการการเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน สวนงานบุคลากรใชวิธีตัดสินใจดวยตนเองโดยใชขอมูลที่มีอยูแลว
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธิติยา  จันทพลาบูรณ  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัยแสดงวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีแบบพฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการมากที่สุด
ในแบบที ่ 5 คอื ผูบริหารประชมุปรกึษาหารอือภปิรายปญหาประเมนิทางเลอืกรวมกบักลุมผูใตบงัคบั
บญัชาแลวทําการตัดสินใจรวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ  พิกัด  ขัติพันธุ  ไดศึกษาพฤติกรรม
การตดัสนิใจของผูบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา สังกดัสาํนกังานการประถมศกึษาอาํเภอเมอืงเชียงใหม
จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการตัดสินใจโดย
วิธีที่ 5 คือใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาและตัดสินใจ ผูบริหารจะรับการตัดสินใจ
และนําไปปฏิบัติโดยใหผูรวมตัดสินใจรับผิดชอบและสนับสนุนเต็มที่ในการบริหารงานวิชาการ 
งานกจิการนกัเรยีน และงานความสมัพนัธระหวางโรงเรียนกบัชมุชน และสอดคลองกบังานวจิยัของ
อรพรรณ ตูจินดา ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจของครู
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยผูบริหารแสดงพฤติกรรมการตัดสินใจแบบ
ผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ

2. จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามเมื่อจําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และระยะเวลาในการ
ดาํรงตาํแหนงผูบริหารสถานศกึษาไมแตกตางกนั ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูบริหารสถานศกึษามตีาํแหนง
ในทางการบริหารที่มีบริบทใกลเคียงกัน ลักษณะงานที่คลายคลึงกัน เนื่องจากตางก็ปฏิบัติงานอยูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดียวกัน ดังนั้นนโยบาย
ตลอดจนระเบยีบในการปฏบิตังิานในสวนตางๆ จงึมคีวามคลายคลงึกนัเมือ่เปนดงันีจ้งึทาํใหผูบริหาร
สถานศึกษาตาง ๆ มีพฤติกรรมการตัดสินใจที่ใกลเคียงกันหรือไมแตกตางกัน จากผลการวิจัยครั้งนี้
แสดงใหเห็นวาเพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สอดคลองกับงานวจิยัของ เจนเนท็ (Janet)
ทีศ่กึษาเปรยีบเทยีบการตดัสินใจแบบมสีวนรวมและแบบไมมสีวนรวม โดยใชแบบการตดัสินใจ
ตามแนวคดิของ วรูม(Vroom) และเยตตนั(Yetton) พบวา ผูบริหารเพศหญิงและเพศชายใชแบบ
การตัดสินใจไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ โดนัล  แลมเบิรต (Donald  Lambert)
ที่พบวาวุฒิของครูใหญไมมีผลตอพฤติกรรมผูนําของครูใหญ สอดคลองกับงานวจิยัของ พนัธเทพ
เทพกาญจนา ซ่ึงไดศกึษาปจจยับางประการทีม่ผีลตอการตดัสนิใจของผูบริหาร ผลการวิจัยพบวาระดับ
การศึกษาของผูบริหาร ระดับอํานาจจากตําแหนง สังกัดสถานศึกษา ประสบการณในตําแหนง
ผูบริหาร เพศ และความตองการของผูบริหารตอสถานการณ ไมมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
สอดคลองกบังานวจิยัของ สุนทร วเิศษศร ีทีท่าํการศกึษาความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการทาํงาน
กับรูปแบบการตัดสินใจของศึกษาธิการจังหวัด ผลการศึกษาคนควาพบวา อายุ ระดับการศึกษา และ
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ประสบการณของศึกษาธิการจังหวัด ไมมีความสัมพันธกับรูปแบบการตดัสนิใจ สอดคลองกบั
งานวจิยัของภาวนา วงสวาห ไดทําการศึกษาการตัดสินใจแบบใหมีสวนรวมของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปรากฏวา ผูบริหารที่มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงผูบริหาร
แตกตางกัน มีการตัดสินใจแบบใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ 7 งาน ไมแตกตางกัน
ยกเวนงานนิเทศภายในมีความแตกตางกัน สอดคลองกบังานวจิยัของ ธีรพงศ บษุบงก ทีไ่ดศกึษา
เปรยีบเทยีบวธีิการตดัสินใจของผูบริหารโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ สังกดัสาํนกังานการประถม
ศกึษาจงัหวดัสริุนทร พบวา การตดัสนิใจของผูบริหารโรงเรียนระหวางผูบริหารเพศชายและผูบริหาร
เพศหญิงไมแตกตางกัน และยงัสอดคลองกบังานวจิัยของปราศรัย  แกวสวาง ไดศึกษาการตัดสินใจ
แบบใหมสีวนรวมในการบรหิารงานโรงเรยีนของผูบริหารโรงเรียนประถมศกึษา สังกดัคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
สูงกวาปรญิญาตรมีกีารตดัสนิใจแบบใหมสีวนรวมตอการบรหิารงานโรงเรยีนโดยรวมและแตละงาน
ไมแตกตางกัน และผูบริหารที่มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียนนอยกวา 5 ป ขึ้นไป
มีการตัดสินใจแบบใหมีสวนรวมตอการบริหารงานโรงเรียนโดยรวมและแตละงานไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรสงคราม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป  ดังนี้

ขอเสนอแนะของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบวา ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม อยูในระดับมาก และพฤติกรรมการตัดสินใจ แบบที่ 7
ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง อยูในระดับมากเปนอันดับ 1 หมายความวาผูบริหาร
ใหความเปนอิสระแกผูใตบังคับบัญชามากที่สุด ซ่ึงถือวาผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจมาก และจะทําใหเกิดความรวมมือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตผูบริหารควรจะ
เปนเปนผูกําหนดวาใครบางที่เปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับปญหานั้นๆ การที่ผูบริหารจะมอบอํานาจการ
ตัดสินใจใหแกบุคลากรมากนอยเพียงใดนั้นก็จะตองพิจารณาดูวาบุคลากรมีสวนเกี่ยวของกับงาน
หรือปญหานั้นหรือไม  และมีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานหรือปญหานั้นหรือไม โดยพิจารณา
ถึงความรูความสามารถ ประสบการณในการปฏบิตังิาน และความมัน่ใจวาจะสามารถตดัสนิใจเกีย่วกบั
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ปญหานั้นๆ ได หากผูบริหารมอบหมายใหกับผูที่ไมสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับปญหา อาจจะเกิด
ความเสียหาย และเมื่องานไมสําเร็จผูใตบังคับบัญชาจะเกิดความทอแท ขาดความมั่นใจในการ
ปฏิบตังิานได ซ่ึงหากผูบริหารมอบอาํนาจในการตดัสนิใจใหกบัผูใตบงัคบับญัชาไดถูกตอง เหมาะสม
แลวสามารถชวยแบงเบาภารกจิและชวยแกไขปญหาตางๆ ของสถานศกึษาใหประสบความสาํเรจ็
ตามเปาหมายที่กําหนดไว

2. จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจ แบบที่ 7  ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับ
บัญชาตัดสินใจเองอยูในระดับมากที่สุดนั้น ไมอาจนํามาใชในการบริหารสถานศึกษาไดทุกเรื่อง
เพราะขอจํากัดในเรื่องนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย คําส่ัง ถาตัดสินใจโดยมอบใหผูใตบังคับบัญชา
ตัดสินใจเองอาจทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการได โดยเฉพาะในเรื่องของเวลา เนื่องจาก
ปญหาบางอยางตองการแกไขอยางรีบดวน ที่ผูบริหารจําเปนตองตัดสินใจโดยทันที ไมอาจรอการ
ตดัสนิใจจากกลุมได อยางไรกต็ามการตดัสินใจในการบรหิารองคการนัน้ไมอาจกาํหนดไดแนชัดลง
ไปไดวาพฤติกรรมแบบใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับสถานการณ  ผูบริหารตองรู
จักเลือกใชวิธีการตัดสินใจใหเหมาะสมวาเมื่อใดควรมอบอํานาจการตัดสินใจใหแกบุคลากรและ
ควรมอบอํานาจการตัดสินใจใหมากนอยเพียงใด

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได

แพรหลายออกไป และเปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร นักวิชาการ และผูสนใจ
ทั่วไป จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร

2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
สถานศึกษาของรัฐกับสถานศึกษาเอกชน

3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สงผลตอความพึงพอใจของครูในสังกัดตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เชน สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนตน
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ภาคผนวก ก
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

1. นายวนิช   พงศพัฒนจิต
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

อําเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม
2. นายบุญเชิด   สุขอภิรมย

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
อําเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม

3. นายเผด็จ   บุญทรง
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

อําเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม
4. นางทรงศรี   รชตะนันท

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขตเมือง
อําเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม

5. นางสิริอาภา   รัชตะหิรัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) การสอนภาษาไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต(อ.ม.)  ภาษาไทย   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  ประจําภาควิชาหลักสูตรและการนิเทศ

สาขาการสอนภาษาไทย   คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัยและขอเก็บรวบรวมขอมูล
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ภาคผนวก ค
รายช่ือโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
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รายช่ือโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

โรงเรียน
อําเภอ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ

เมือง

1. วัดโรงธรรม
2. วัดทายหาด
3. วัดนางพิมพ
4. บานบางบอ
5. บานฉูฉี่
6. วัดปากลัด

1. วัดคูสนามจันทร
2. วัดจันทรเจริญสุข
3. วัดคลองโคน
4. วัดศรีสุวรรณคงคาราม
5. วัดนอยแสงจันทร
6. วัดสวนแกว
7. วัดชองลม
8. บานตะวันจาก
9. วัดศรัทธาธรรม
10. บานคลองบางกก
11. วัดธรรมาวุธาราม
12. วัดบางประจันต
13. บานเขตเมือง

1. วัดดาวโดง
2. วัดบางจะเกร็ง
3. วัดธรรมสถิติ์วราราม
4. เมืองสมุทรสงคราม
5. อนุบาลสมุทรสงคราม
6. ไทยรัฐวิทยา 70
7. วัดลาดเปง

บางคนที

1. วัดบางพลับ
2. วัดตะโหนดราย
3. วัดเกตการาม
4. คลองตาจา
5. วัดบางคนทีใน
6. ศาลแมอากาศ
7. วัดปากงาม
8. บานยายแพง
9. ศาลจาวอามา
10. วัดบางใหญ

1. บานรางหาตําลึง
2. วัดแกนจันทน
3. วัดปราโมทย
4. วัดตรีจินดาวัฒนาราม

1. วัดบางนอย
2. อนุบาลบางคนที
3. วัดดอนมะโนรา
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รายช่ือโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

โรงเรียน
อําเภอ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ

อัมพวา

1. วัดจุฬามณี
2. บานแพรกหนามแดง
3. วัดประดู
4. อนุบาลอัมพวา
5. วัดชางเผือก
6. วัดบางแคกลาง
7. จตุวัฏมหาราชานุสรณ
8. บานตนลําแพน
9. วัดปากน้ํา
10. วัดเสด็จ
11. วัดอินทาราม

1. วัดวรภูมิ
2. วัดสี่แยกราษฎรบํารุง
3. วัดบางนางลี่ใหญ
4. วัดแกวเจริญ
5. วัดชองลมวรรณาราม
6. วัดอมรวดี
7. วัดประชาโฆสิตาราม
8. บานบางนางลี่
9. วัดปรกสุธรรมราม

1. วัดสาธุชนาราม
2. วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
3. วัดโคกเกตุ
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ภาคผนวก ง
การหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) (แบบสอบถามตอนที่ 2)

ขอที่

Scale
Mean

if  Item
Deleted

Scale
Variance
if  Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if  Item
Deleted

01 95.6333 327.4126 .3813 .9681
02 95.3333 317.9540 .6316 .9666
03 95.0333 329.2057 .2880 .9687
04 95.2333 311.8402 .7069 .9662
05 95.6667 317.4713 .7719 .9659
06 95.5667 313.7023 .6088 .9670
07 96.1333 313.8437 .5905 .9672
08 96.0333 312.9299 .8336 .9653
09 95.9333 317.9954 .4869 .9681
10 95.6000 312.9379 .7622 .9657
11 95.6667 308.2989 .7843 .9656
12 95.6333 307.8264 .8916 .9648
13 95.6333 306.2402 .9053 .9646
14 95.4333 310.8057 .8905 .9649
15 95.5000 314.2586 .7599 .9658
16 95.5333 308.0506 .8863 .9648
17 95.5000 309.7069 .8741 .9649
18 95.5667 309.2195 .8849 .9649
19 95.6333 315.6885 .6734 .9664
20 95.8333 319.7299 .5385 .9673
21 95.5667 310.8057 .7972 .9655
22 95.5000 307.0172 .8860 .9648
23 95.6667 310.0230 .8603 .9650
24 95.2667 323.7195 .5117 .9673
25 95.5333 322.0506 .6366 .9667
26 95.3333 319.6782 .6844 .9664
27 95.4667 320.6023 .5484 .9672
28 95.2667 312.3402 .7381 .9659

Reliability  Coefficients
N of Cases =   30                 N of Items =   28
Alpha =   .9673
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ภาคผนวก จ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เร่ือง

พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนีสํ้าหรับผูบริหาร ผูชวยผูบริหารหรือผูรักษาราชการแทน และครผููสอน

จํานวน  2  คน เปนผูใหขอมูล
2. แบบสอบถามนี้ จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการตัดสินใจ และความแตกตาง

ของพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงครามโดยจําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา คําตอบที่ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม โดย
ไมมีผลกระทบตอผูตอบแตประการใด ขอมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บไวเปนความลับ จะไมเผยแพรให
ผูหนึ่งผูใดไดรับรู ฉะนั้น ความจริงใจ และขอเท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของทานจะชวยให
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคและเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาในโอกาสตอไป

3. แบบสอบถามนี้ มี  2  ตอน รวม  34  ขอ กรุณาตอบทุกขอ
    ตอนที่ 1  เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  มี  6  ขอ
    ตอนที่ 2  เกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร  มี  28  ขอ

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้

          นางสาวอนงค   แสงแกว
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1
ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน
ของทาน

   ชองนี้สําหรับผูวิจัย

1. เพศ (      ) 1
(   )  ชาย (   )  หญิง

2. อายุ (      ) 2
(   )  21 – 30  ป (   )  31 – 40  ป
(   )  41 – 50  ป (   )  51  ป  ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา (      ) 3
(   )  ต่ํากวาปริญญาตรี (   )  ปริญญาตรี
(   )  ปริญญาโท (   )  ปริญญาเอก

4. ตําแหนงในปจจุบัน (      ) 4
(   )  ผูบริหารสถานศึกษา
(   )  ผูชวยผูบริหาร/ผูรักษาราชการ
(   )  ครูผูสอน

5. อายุราชการ (      ) 5
(   )  ต่ํากวา 10 ป (   )  10 – 20 ป
(   )  21 – 30 ป (   )  มากกวา 30 ป

6. ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง (      ) 6
(   ) ต่ํากวา 5  ป (   )  5 – 10  ป
(   )  11 – 15  ป (   )  มากกวา 15  ป
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ตอนที่ 2
เก่ียวกับระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชองระดับการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริง
เพียงชองเดียวในแตละขอ  โดยมีระดับคะแนนและความหมายของแตละระดับดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจที่ผูบริหารปฏิบัติมากที่สุด หรือปฏิบัติ

ทุกครั้ง
ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจที่ผูบริหารปฏิบัติมาก หรือปฏิบัติ 4 คร้ัง

ในจํานวน 5 คร้ัง
ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจที่ผูบริหารปฏิบัติปานกลาง หรือปฏิบัติ

3 คร้ัง ในจํานวน 5 คร้ัง
ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจที่ผูบริหารปฏิบัตินอย หรือปฏิบัติ 2 คร้ัง

ในจํานวน 5 คร้ัง
ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจที่ผูบริหารปฏิบัตินอยที่สุด หรือไมได

ปฏิบัติเลย

การปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร มาก

ที่สุด
5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

สําหรับ
ผูวิจัย

ผูบริหารของทานมีพฤติกรรมในลักษณะ
ตอไปนี้มากนอยเพียงใด

1 ผูบริหารวางแผนและควบคุมการประเมิน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของครู
ดวยตนเอง

(   ) 7

2 ผูบริหารเปนผูจัดทํารายละเอียดแผนงบ-
ประมาณและการใชจายเงินของสถานศึกษา

(   ) 8

3 ผูบริหารเปนผูแตงตั้งบุคลากรเพื่อทําหนาที่
ตาง ๆ ในสถานศึกษา

(   ) 9

4 ผูบริหารเปนผูวางแผนในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงอาคารสถานที่ และส่ิงแวดลอม

 (   ) 10
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การปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร มาก

ที่สุด
5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

สําหรับ
ผูวิจัย

5 ผูบริหารกําหนดรายละเอียดการนิเทศการจัด
การเรียนการสอนของคณะครูในสถานศึกษา
แลวจึงแจงใหครูทราบ

(   ) 11

6 ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาประสงคของสถานศึกษาแลวอธิบายให
ครูยอมรับ

(   ) 12

7 ผูบริหารพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากรในสถานศึกษาแลวช้ีแจงใหยอมรับ

(   ) 13

8 ผูบริหารเปนผูกําหนดการพัฒนาระบบ
เครือขายขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
และอธิบายใหครูเขาใจ

 (   ) 14

9 ผูบริหารเปนผูจัดครูเขาสอนประจําชั้นหรือ
ประจําวิชาแลวจึงขอความคิดเห็นจากครู

(   ) 15

10 ผูบริหารเปนผูวางแผนการใชทรัพยากร
สินทรัพยที่มีอยูในสถานศึกษาแลวขอความ-
คิดเห็นจากครู

(   ) 16

11 ผูบริหารแกไขปญหาขอขัดแยงระหวางครู
ในสถานศึกษาแลวขอความคิดเห็นจากครู

(   ) 17

12 ผูบริหารเปนผูกําหนดการเผยแพร
ประชาสัมพันธงาน กิจกรรมของ
สถานศึกษาแลวจึงขอความคิดเห็นจากครู

 (   ) 18

13 ผูบริหารจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนกลยุทธของสถานศึกษา และมีการปรับ
แผนเมื่อไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากครู

(   ) 19
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การปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร มาก

ที่สุด
5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

สําหรับ
ผูวิจัย

14 ผูบริหารจัดทํารายละเอียดงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําป งาน กิจกรรมตาง ๆ
ภายในสถานศึกษาและอาจเปลี่ยนแปลงใหม
เมื่อไดรับฟงความคิดเห็นจากครู

(   ) 20

15 ผูบริหารสับเปลี่ยนหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรในสถานศึกษาแตอาจเปลี่ยน
แปลงการตัดสินใจใหมเมื่อไดรับขอมูล
เพิ่มเติม

(   ) 21

16 ผูบริหารกําหนดแนวทางในการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการ
พัฒนาการศึกษาและอาจเปลี่ยนแปลง
แนวทางการดําเนินงานเมื่อไดรับฟง
ความคิดเห็นจากครู

 (   ) 22

17 ผูบริหารขอคําแนะนําจากคณะครูในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริมความรู
แกนักเรียน

(   ) 23

18 ผูบริหารจัดทําโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานราชการอื่น
หนวยงานเอกชน ชุมชน โดยอาศัยขอเสนอ-
แนะ คําแนะนําจากคณะครู

(   ) 24

19 ผูบริหารขอความคิดเห็นจากครูกอนจัดสง
ครูเขารับการอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู
ประสบการณ

(   ) 25

20 ผูบริหารขอความคิดเห็นจากคณะครูกอน
อนุญาตใหบุคคลภายนอกใชอาคารสถานที่
ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมตาง ๆ

 (   ) 26
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การปฏิบัติ
ขอที่ พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร มาก

ที่สุด
5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

สําหรับ
ผูวิจัย

21 ผูบริหารชี้แนะ ใหคําแนะนําแกคณะครู
และมอบหมายใหกําหนดโครงการเพื่อ
ชวยเหลือนักเรียนดานการเรียนและปญหา
สวนตัว

(   ) 27

22 ผูบริหารแนะนําคณะครูในการระดม
ทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

(   ) 28

23 คณะครูรวมกันจัดสวัสดิการภายใน
สถานศึกษาตามคําแนะนํา ขอเสนอแนะของ
ผูบริหาร

(   ) 29

24 คณะครูดําเนินการควบคุม ดูแลความ
ประพฤติและรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน
ตามกฎระเบียบของสถานศึกษา

 (   ) 30

25 ผูบริหารมอบใหคณะครูในสถานศึกษา
รวมกันกําหนดการเชิญวิทยากรในทองถ่ิน
มาใหความรูแกครูและนักเรียน

(   ) 31

26 ผูบริหารมอบใหคณะครูในสถานศึกษา
รวมกันกําหนดการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑที่
เหมาะสมและจําเปนตองใชในสถานศึกษา

(   ) 32

27 คณะครูรวมกันเปนผูกําหนดงาน  มาตรฐาน
คุณภาพงาน เกณฑการประเมินผลงานของ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

(   ) 33

28 ผูบริหารมอบใหคณะครูรวมกันดําเนินงาน
กิจกรรมนักเรียน เชน กิจกรรมกีฬา กิจกรรม
สภานักเรียน  กิจกรรมบันทึกความดี

 (   ) 34
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