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บทที่ 1
บทนำ
การศึกษาเป็น เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นพื้นฐานอันสาคัญ ของการ
พัฒนาและเป็นเครื่องชี้นาสังคม ผู้ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกาลังสาคัญใน
การพัฒ นาประเทศ ด้ว ยความส าคัญของการศึกษาดังกล่ าว รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐให้จัดการศึกษาแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า 12 ปี โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในมาตรา 80 (3) ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุก
ระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมาย เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็น
ไทย มีระเบียบวินัยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 1 แม้ว่าการศึกษาของไทยได้ดาเนินการมานานแล้วก็ตามและได้รับการ
พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง แก้ ไขมาตลอด แต่ ยัง มีปั ญหาอุป สรรคในการจัด การศึ กษา และการบริห าร
การศึ กษาหลายประการ 2 กล่ า วคือ คุ ณ ภาพการจั ดการศึ กษายั ง ไม่ เป็ น ที่น่ าพอใจ โดยคุ ณภาพ
การศึกษาของประชากรไทยโดยเฉลี่ยต่าลง และมีมาตรฐานค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศ
ในระดับเดียวกัน3 จึงไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นในเวทีโลกได้
การแก้ ปั ญ หาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย หลั ก หลาย
ประการ อาทิเช่น นโยบายจัดการศึกษาที่ชัดเจน เงินทุ นสนับสนุนทางด้านการจัดการการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือจากองค์กรปลายฝ่าย ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับ
โรงเรียนซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการ โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งทรัพยากร
1

ราชกิจจานุเบกษา, “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,” เข้าถึง
เมื่อ 22 มีนาคม 2558, http://www.mua.go.th/users/hecommission/doc/law/Constitution2550.pdf
2
สานักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สภำพและปัญหำกำรบริหำรและจัดกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี คอมมิวนิเคชั่น, 2545), 1-2.
3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 25452559) ฉบับสรุป (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2545), 2.
1

2
ที่จ าเป็ น และหั ว ใจส าคัญประการหนึ่งในการพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษาให้ ประสบความส าเร็จ ได้
จาเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ ที่มีบทบาทสาคัญใน
การบริหารจัดการศึกษาและนาองค์กรจนบรรลุเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการบริหาร4 ในงานวิจัย
นี้ผู้วิจัยจึงสนใจในรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
องค์การทางการศึกษามีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดตั้ง เพื่อการจัดการศึกษาให้เป็น การ
ให้บริการขั้นพื้นฐานแก่สังคม 5 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา ซึ่ง กาหนดไว้ใ นแผนการศึกษาแห่ งชาติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ ง ชาติและ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง ทบวง กรม ที่ได้กาหนดไว้เป็นการเฉพาะ การจัดการศึกษาเป็น
ภารกิจที่สาคัญอย่างหนึ่งของประเทศ จาเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะต้องติดตามความ
เคลื่ อ นไหวในด้ า นต่ า งๆ ของประเทศและทั่ ว โลกเพื่ อ ที่ จ ะได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเหล่ า นี้ ม าเป็ น
ปั จ จั ย พื้ น ฐานในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและให้ ค วามเหมาะสมกั บ การจั ด การศึ ก ษา
กระบวนการจัดการศึกษาจะได้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายของแผนการศึกษา
ชาติตลอดจนตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เป็นอย่างดี
ในการบริหารโรงเรียน สิ่งสาคัญประการหนึ่งที่ต้องกระทาอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ คือ การตัดสินใจ โดยเฉพาะผู้บริหาร เพราะงานทุกอย่างของสถานศึกษาจะดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสิ นใจของผู้บริหารเป็น สาคัญ6เพราะการตัดสินใจจะ
ปรากฎอยู่ทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารโดยเฉพาะการบริหารโรงเรียนซึ่งมีปัญหาต่างๆ ให้ต้อง
ตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา แม้บางครั้งอาจต้องขอข้อมูลจากผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องอภิปรายปัญหาร่วมกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ต้องยกปัญหาบางอย่างให้คณะหรือกลุ่มบุคคลอื่นในการร่วมตัดสินใจแทน แต่
ผลของการตัดสิน ใจขั้นสุดท้ายก็ยั งคงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน ดังนั้น การตัดสินใจจึงเป็น
สิ่งจาเป็นและมีความสาคัญกับผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้บริหารจาเป็นต้องศึกษาและทา
ความเข้า ใจถึ ง กระบวนการตัด สิ น ใจในองค์ ก ร ประโยชน์ข องโมเดลการตัด สิ นใจ ความหยั่ง ลึ ก
4

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สภำพและปัญหำกำรบริหำรและจัดกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ที.ซี คอมมิวนิเคชั่น, 2545), 4.
5
สมปอง พิริยะนนทกุล, “การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจันทบุรี เขต 2” (งานวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 50.
6
สุเมธ เดีย วอิศเรศ, พฤติกรรมผู้นำทำงกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ : รุ่งวัฒนาการพิมพ์ ,
2527), 107.

3
วิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ การบริหารกระบวนการตัดสินใจ
ตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้ในการตัดสินใจและวัฒนธรรม จริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพื่อให้การ
ดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดกว้างไกลมี
สภาวะความเป็นผู้นากล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าทาและกล้าตัดสินใจตระหนักในความสาคัญของ
การมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งกว้ า งขวางมี ค วามสามารถในการจั ด การประสานประโยชน์ กั บ ทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ
ผลประโยชน์ของผู้ เรี ยนเป็น สาคัญ ซึ่งผู้ บริหารที่มีคุณลั กษณะดังกล่าวจะสามารถทาให้การศึกษา
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ ได้7แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่าผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่
ขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการตัดสินใจ ทาให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดเกิด ขึ้นอันเนื่องมาจาก
การขาดหลั กการและเหตุผ ล การบิดเบือนความจริงเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การถู ก
อิทธิพลครอบงา การไม่มีข้อมูล อย่างเพียงพอ และการตัดสิ นใจด้วยความรีบร้อนเกินไป 8 ซึ่งการ
ตัดสินใจทีผ่ ิดจะส่งผลเสียหายหลายประการให้กับองค์กร ดังนั้นการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนจึง
เป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน การวางแผนหลักสูตรและการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
ฯลฯ จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจของผู้บริหารในสถานศึกษามีส่วนสาคัญต่อการบริหารงานทุกประเภท
และการตัดสินใจของผู้บริหารก็เป็นสิ่งสาคัญหนึ่งต่อความสาเร็จและความล้มเหลวขององค์กร ซึ่งหาก
ผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาด ก็จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ในสถานศึกษา ผู้บริหาร
ต้องใช้ความระมัดระวังและมีหลักการที่ชัดเจนในการตัดสินใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้
อย่างแท้จริง
ดังนั้น การตัดสินใจของผู้บริหารจึงเป็นสิ่งสาคัญในการบริหารโรงเรียนซึ่งในการตัดสินใจ
นั้นจะต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทากับผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ เนื่องจากการตัดสินใจของผู้บริหารมีผลต่อองค์กรโดยรวม ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเลือกแต่
กิจกรรมที่จะนาไปสู่ผลดี ให้ผลทางบวกต่อการพัฒนาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและระมัดระวังไม่ให้
เกิดผลทางลบโดยมิได้ตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่ความไว้วางใจ ความศรัทธาและความรู้สึกที่เป็นที่พึ่งของ
บุคคลทั้งปวง
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บัญชา อึ๋งสกุล, “ประสิทธิภาพของผู้บริหารการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา,”
วำรสำรวิชำกำร 5, 2 (ตุลาคม 2545): 22-23.
8
สุเมธ เดียวอิศเรศ, พฤติกรรมผู้นำทำงกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ: รุ่งวัฒนาการพิมพ์,
2527), 114.

4
ปัญหำของกำรวิจัย
โรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ดในพระพุ ท ธศาสนาจัด ว่ า เป็ น ทางเลื อ กอี ก ทางหนึ่ ง ซึ่ง ได้ รั บ
อนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช 2488 ซึ่งได้จัดการเรียน
การสอนแบบเดียวกับโรงเรียนสามัญทั่วไปขณะเดียวกันก็มีจุดเน้นที่ต้องการให้นักเรียนนั้นมีคุณธรรม
จริยธรรมโดยมีจุดประสงค์มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมซึ่งนาไปสู่การประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องโดยการควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ใน
กรอบคุณธรรมจริย ธรรมและวัฒ นธรรมอันดีงามไม่เบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมตลอดจนมีลักษณะของความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีเพื่อการดารงตน
เป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 9 โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาที่วัดหรือมูลนิธิวัดจัดตั้งขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชนที่ยากจนบางแห่งมี
นักเรี ยนเฉพาะชาย-หญิงและบางแห่งมีนักเรียนพระภิกษุส ามเณรเรียนร่ว มด้ว ยนอกจากการจัด
การศึ กษาสงเคราะห์ แ ก่ เ ด็ก และเยาวชนให้ มี ส ถานที่ เรี ย นหนั ง สื อ แล้ ว พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ยั ง ให้ ค วาม
สงเคราะห์ การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ กาลั งศึกษาในสถานศึกษาต่างๆทั่ว ประเทศอาทิตั้งทุน
สงเคราะห์การศึกษาชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาด้วย (สานักงานคณะกรรมการศึกษา) นอกจากนี้ใน
ด้านหลักการที่จะพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านบริหารและวิชาการนั้นปรากฏว่าทางด้านวิชาการได้ผลเป็นที่
น่าพอใจส่วนทางด้านบริหารเช่นจัดให้มีการบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการจัดการโรงเรียนโดยตั้ง
องค์กรกลาง “สภาโรงเรียนราษฎร์ของวัดเพื่อการกุศล” ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ครบถ้วนแต่
สภาโรงเรียนราษฎร์ของวัดเพื่อการกุศลก็ได้เป็นแกนกลางประสานงานระหว่างโรงเรียนในโครงการ
ทดลองกับเจ้าหน้าที่ทั้งด้านนโยบายด้านการบริหารศึกษา
นโยบายการวางรากฐานกระตุ้นเตือนตลอดจนปลูกศรัทธาแก่โรงเรียนในโครงการทดลอง
ให้เข้าใจและเข้าถึงความมุ่งหมายวัตถุประสงค์นโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพตามแผนงานบริหารและส่งเสริมการศึกษาในส่วนที่ต้องดาเนินตามวัตถุประสงค์
ของโครงการต่างๆได้ผลดีพอสมควรนอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการทดลองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการบริหารโรงเรียนมากขึ้นและหลายๆโรงเรียน
สามารถชักจูงให้ประชาชนในชุมชนได้ทาประโยชน์แก่โรงเรียนหลายๆรูปแบบเช่นการบริจาคเงิน
สมทบทุน การก่อสร้ างทุน การศึกษาตลอดจนการจัดหาวั ส ดุอุปกรณ์การศึกษาเพิ่ มมากขึ้น โดยมี
จุดประสงค์มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมซึ่งนาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม
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พระไพศาล สุทฺธจิตฺโต (โนทายะ), “การบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), 152.

5
และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องโดยการควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในกรอบคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามไม่เบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่
ตนเองและสังคมตลอดจนมีลักษณะของความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีเพื่อการดารงตนเป็นพลเมืองที่ดี
ในสังคมประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข10อย่างไรก็ตามการพัฒนาโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนนั้นจะหวังเพียงการสนับสนุนจากงบประมาณที่
เป็นเพียงเงินอุดหนุนอย่างเดียวเท่านั้นไม่เป็นการพอเพียงผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูซึ่งเป็นผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานในโรงเรียนจาเป็นที่ต้องมีแนวความคิดและหลักการทางานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยจึงจะทาให้การพัฒนาโรงเรียนประสบผลสาเร็จได้11
ดังนั้ น ผู้ วิจั ย ได้เล็ ง เห็ น ความส าคัญของการตัดสิ น ใจของผู้ บริ ห าร ซึ่งมีจุ ดมุ่งหมายใน
การศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อสามารถที่จะนาความรู้ที่ได้จากการ
ทาวิจัยเพื่อนาไปปรับใช้ได้อย่างคุ้มค่าและสามารถนาไปเป็นแนวทางในการบริหารงานและการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา
2. เพื่อทราบผลยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา
ข้อคำถำมของกำรวิจัย
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระ
พุทธศาสนามีอะไรบ้าง
2. ผลการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร
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ส. ศิวรักษ์, ปรัชญำกำรศึกษำศำสตร์และศิลป์แห่งกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2545), 9.
11
อุดม นานิ, สำนักงำนกลุ่มโรงเรียนกำรกุศลของวัดในพระพุทธศำสนำ (พะเยา:
โรงเรียนพินิจประสาธน์ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยาว์, 2553), 5.
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สมมุติฐำนของกำรวิจัย
1. ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนาเป็นพหุตัวแปร
2. ผลการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนามีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้
ทองใบ สุดชารี กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นความจาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องศึกษาและทาความ
เข้าใจ เพราะหากผู้ บ ริ ห ารมี ความเฉีย บคมในการตัดสิ น ใจ นั่ น คือ การตั ดสิ นใจที่เหมาะสมและ
ทันเวลาจะนามาซึ่งผลประโยชน์มากมายขององค์กร12
ไทรฟอส (Tryfos) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิธีการในการกาหนด
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการตัดสินใจ โดยปัญหาในการตัดสินใจนั้นอาจมีผลมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่
สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งการตัดสิ นใจจะต้องพิจารณาประกอบกับ ปัญหาเพื่อใช้ในการพิจารณา
เหตุการณ์ที่เป็นไปได้รวมถึงการสุ่มตัวอย่างมารวมกันเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง13
ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการของ
การหาโอกาสที่จะตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้และทางเลือกจากงานต่างๆ ที่มีอยู่14
แฮมมอนด์, คีนีย์และ ไรฟา (Hammond, Keeney and Raiffa) ได้พูดถึงการตัดสินใจว่า
มีความสาคัญเนื่องจากมันบ่งบอกถึงความฉลาดที่เกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การ
ตัดสินใจที่ซับซ้อนเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการตัดสินใจซึ่งเป็นขั้นตอนที่

12

ทองใบ สุดชารี, ทฤษฎีองค์กำร: วิเครำะห์แนวควำมคิดทฤษฎีและกำรประยุกต์,
พิมพ์ครั้งที่ 2 (อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 2542), 301.
13
Peter Tryfos, Decision theory (Ryerson: McGraw-Hill, 2001), 1.
14
Herbert A. Simon, Administrative behavior, How organizations can be
understood in terms of decision processes (Roskilde: Roskilde University, 1994), 5.
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สามารถเข้าถึงได้ เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจสู่การตัดสินใจ
ส่วนบุคคลให้กับครอบครัวตัดสินใจที่จะตัดสินใจใด ๆ15
แมคฟาแลนด์ (MacFarland) กล่าวว่าการตัดสินใจ หมายถึง การกระทาเกี่ยวกับการ
เลือกที่ผู้บริหารหรือองค์กรเลือกแนวทางปฏิบัติทางหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทาง16
มานน์ (Mann) ระบุว่าการตัดสินใจเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ของทางเลือกโดย
การเลือกทางเลือกนั้นกระทาไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้17
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ที่ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่าการตัดสินใจ
คือการตกลงใจว่าจะกระทาหรือละเว้นการกระทาการใดๆ การตัดสินใจเป็นความรับผิดชอบของนั ก
บริหารทุกคนและเป็นกระบวนการที่การตัดสินใจจะได้รับการปฏิบัติ กระบวนการตัดสินใจจะไม่สิ้นสุด
ลงโดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากยังมิได้มีการนาการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติแล้วการตัดสินใจนั้นก็
อาจจะเป็นเพียงความตั้งใจที่ดีและหากมีการนาไปปฏิบัติจึงจะถือว่าเป็นการตัดสินใจ18
เบอร์ตันและทาเคอร์ (Burton and Thakur) ที่ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า
หมายถึ ง กระบวนการพื้ น ฐานขององค์ ก ารที่ ผู้ บ ริ ห ารเลื อ กทางเลื อ กหนึ่ ง ทางเลื อ กจากหลายๆ
ทางเลือก19
เบอร์ นาร์ด (Barnard) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึงการเลื อกที่ดีที่สุดโดยใช้ วิธีการ
ประเมินที่เชื่อถือได้ทาการประเมินเชิงเปรียบเทียบและเลือกอย่างมีเหตุผล20

15

John S. Hammond, Ralph L. Keeney and Howard Raiffa, Smart Choices:
A Practical Guide to Making Better Decisions (Cambridge: Harvard Business Review
Press, 1998), 163.
16
Dalton E. Macfarland, Management: Principles and Practices (Michican:
Macmillan/McGraw-Hill School Division, 1974), 76.
17
Dale Mann, Policy Decision–Making in Education: An Introduction to
Calculation and Control (New York: Teachers College Press, 1975), 20.
18
Wayne N. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration
(Singapore: McGarw-Hill International Ecitions, 1991), 300.
19
Gene Burton and Manab Thakur. Management Today: Principles and
Practice (New Delhi: Tata McGraw-Hill, 1995), 94.
20
Chester I. Barnard, The Functions of the Executive (Cambridge, Mass:
Harvard University Press, 1938), 185.
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วรพจน์ บุษราคัมวดี กล่าวว่า ทฤษฎีการตัดสินใจจาแนกตามวิธีการตัดสินใจ และทฤษฎี
การตัดสินใจตามบุคคลที่ตัดสินใจดังนี้
1. ทฤษฎีการตัดสินใจสามารถจาแนกตามวิธีการตัดสินใจออกเป็น 3 วิธี ดังนี้
1.1 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการคาดการณ เป็นการใชเทคนิคการคาดการณและ
การพยากรณประกอบในการตัดสินใจ เชน การพยากรณโดยใชแนวโนม เปนต้น
1.2 ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจโดยการพรรณนา เป็ น การใช้ ก ระบวนการวิ จั ย
เปนเครื่องมือในการตัดสินใจ ดังนั้นผู วิจัยตองมีการพิ สูจนและเห็นจริงจึงจะดาเนินการตัดสินใจได
บางครั้งเรียกการตัดสินใจแบบนี้วาการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร
1.3 ทฤษฎีการตัดสิ นใจโดยกาหนดความ เปนทฤษฎีที่คานึงถึงว่าแนวทางการ
ตัดสินใจควรจะเป็นหรือนาจะเป็นอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุเปาหมายที่ต้องการตัดสินใจได
2. ทฤษฎีการตัดสินใจจาแนกตามบุคคลที่ตัดสินใจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 การตัดสินใจโดยคนเดียว เปนการตัดสินใจโดยคนๆ เดียว การตัดสินใจ
ดังกล่าวจะทาใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ มักนิยมใช้ในธุรกิจขนาดยอมที่มี
ผู้ประกอบการที่เป็นเจาของกิจการและเป็นผู้ที่ใกลชิดกับปญหาและทราบขอมูลไดดีที่สุด
2.2 การตัดสินใจโดยกลุ่ม เปนการตัดสินใจที่ยึดทีมงานและคณะกรรมการเปน
ผู ร วมตัดสินใจ การตัดสินใจดังกล่าวมุ งเน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
ความรวมมือ ผูบริหารจะให้ผู้ที่มีส่วนร่วมเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับองคกร อยางไรก็ตามในการตัดสินใจโดยคนเดียวหรือกลุ ม
ผู บริหารจาเปนที่จะตองพิจารณา ความสลับซับซ้ อนของปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบการ
ตัดสินใจดวย21
กริฟฟิทส์ (Griffiths) ได้เสนอรูปแบบและขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจไว้ 6 ขั้นตอน
ด้วยกันคือ
1. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและข้อจากัดของปัญหา : ขั้นนี้เป็นขั้นตอนแรกของ
การตัดสินใจ ผู้บริหารจะตัดสินใจในกิจกรรรมใดๆ ก็ตามจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ต้อง
ตั ด สิ น ใจเพื่ อ เป็ น แนวทางที่ จ ะน ามาใช้ เ พื่ อ การตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ต้ อ ง ปั ญ หาทุ ก ปั ญ หาไม่ ใ ช่ ปั ญ หา
ของทุกคน ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องท้าทายความสามารถของผู้บริหารและวัดความสามารถในการ
ตัดสินใจซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในปัญหาเพื่อให้การตัดสินใจถูกต้องและรวดเร็วขึ้น
21

วรพจน์ บุษราคัมวดี, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติงานของพนักงานนวดแผนไทย
ในองค์การภาครัฐและเอกชนในจังหวัดปทุมธานี, ” วำรสำรวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 8, 2 (พฤษภาคม 2556): 84-95.
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2. วิเคราะห์และประเมินผลปัญหา : เมื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาแล้วต้องนา
ปัญหานั้นมาวิเคราะห์และประเมิน ผลว่า “ปัญหานั้นมีความหมายต่อผู้บริหารต่อองค์กรอย่างไรและ
จะต้องทาอย่างไรกับปัญหานั้น ” ผู้บริหารจะต้องหาวิถีทางที่จ ะแก้ปัญหานั้น ดังนั้นการตัดสินใจของ
ผู้บริ หารในบางครั้งอาจจะต้องให้ผู้ อื่นมาร่วมกันหาวิถีทางแก้ปัญหา ผู้บริห ารต้องรู้ว่าเมื่อใดควร
ตัดสินใจหรือไม่ควรตัดสินใจ ซึ่งการที่ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจเองในทุกๆเรื่องอาจทาให้ผู้ร่วมงานเกิด
ความไม่พอใจได้
3. สร้างเนื้อหาและแนวทางในการตัดสินใจ : ผู้บริหารจะต้องคิดสร้างเนื้อหาและ
แนวทางในการตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดเพราะเป็นการแสดงคุณค่าของระบบการ
ตัดสินใจให้ผู้ร่วมงานเห็นว่าผู้บริหารได้ใช้หลักและวิธีการตัดสินใจถูกต้องตามหลักการบริหารมากน้อย
เพียงใด นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้ผู้ร่วมงานหรือบุคคลในองค์กรได้รับการตัดสินใจที่ถูกต้องและ
ช่ว ยให้ เกิดความรู้ สึ กที่ดีต่อการตัดสินใจของผู้บริห าร ดังนั้น การสร้างเนื้อหาและแนวทางในการ
ตัดสินใจต้องอาศัยระดับความกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคคลในองค์กร, คุณธรรมของผู้บริหาร
หรือบุคคลในองค์กร ตลอดจนแรงกระตุ้นและการรับรู้ของพฤติกรรมที่ตรงกับความมุ่งหมายของ
องค์กร
4. การรวบรวมข้อมูล : ผู้บริหารต้องรวบรวมข้อมูล ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกับ
ปัญหามากที่สุดเพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ ดังนั้นผู้บริหารจึงจาเป็นต้องใช้ข้อมูลและ
ดาเนินการตัดสินใจโดยอาศัยผลการวิจัยเพื่อช่วยให้การตัดสินใจถูกต้องมากยิ่งขึ้น
5. การเลือกข้อมูลที่ต้องการ : ผู้บริหารต้องเลือกข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจโดย
ข้อมูลที่เลือกต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นไปได้และเป็นที่พอใจของผู้บริหารสามารถแบ่งเป็น 3
ขั้นตอน คือ การรวบรวมข้อมูลหลายๆ อย่างที่ต้องใช้ในการตัดสินใจ, การจัดลาดับความสาคัญของ
ข้อสรุปแต่ละข้อและการเลือกข้อสรุปที่เห็นว่าเมื่อนาไปใช้แล้วก่อให้เกิดผลสาเร็จดีที่สุด
6. การน าผลสรุ ป มาทาให้ เกิดประสิ ทธิภาพ : ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการ โดยมีการดาเนินงานวางโครงการ, การควบคุมกิจกรรมในโครงการและการประเมินผล
โครงการประกอบการดาเนินการ22
แทนแนนบอมและ ชมิดท์ (Tannenbaum and Schmidt) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู้บริหารนั้นจะเกิดขึ้นได้เพราะมีแรงขับดันอยู่ 3 ประการ คือ แรงขับดันจากตัวผู้บริหาร
เอง แรงขับดันที่เกิดขึ้นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและแรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ์23

22

Daniel E. Griffiths, Administrative Theory (New York: Appleton–
Century&Crofis, 1959), 113.
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พัน เค้น และ แอทเนอร์ (Plunkett and Attner) กล่ าวว่ า ขั้ นตอนสุ ด ท้า ยของ
กระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหาร
ได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ข้อมู ลย้อนกลับจะช่วย
ให้ผู้บริหารแก้ปัญหาหรือทาการตัดสินใจใหม่ได้โดยได้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่ดีที่สุด24
ดูเอน (Duane) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
ระหว่างกิจกรรมซึ่งจะนาไปสู่ตัวเลือกต่างๆ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนสาคัญ คือ ขั้นการระบุหรือหา
ปัญหาในการบริหาร ขั้นค้นหาข้อมูล ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา ขั้นการประเมินตัวเลือกในการแก้ ปัญหา
และขั้นการตัดสินใจ25
วรูม (Vroom) ได้อธิบายถึงการตัดสินใจ 5 แบบซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แบบที่ 1 ผู้บริหารแก้ปัญหาหรือตัดสินใจด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น
แบบที่ 2 ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่จาเป็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและตัดสินใจด้วยตนเองโดย
ไม่แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงปัญหาที่กาลังตัดสินใจ ดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเป็นเพียงผู้จัดหา
ข้อมูลเฉพาะเรื่องให้ไม่มีบทบาทที่จากัดในการกาหนดปัญหาหรือประเมินทางเลือก
แบบที่ 3 ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องบางคนทราบเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยไม่สอบถามเป็นกลุ่ม จากนั้นจึงตัดสินใจซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจที่
สะท้อนหรือไม่สะท้อนความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้26
แบบที่ 4 ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาและสอบถามความคิดเห็น
จากนั้นจึงตัดสินใจซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจที่สะท้อนหรือไม่สะท้อนความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
แบบที่ 5 ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันสร้างและประเมิน
ทางเลือกและพยายามที่จะให้มีความเห็นพ้องในการแก้ปัญหา บทบาทของผู้บริหารจะเป็นประธาน ผู้
ประสานให้เกิดการอภิปรายและรักษาให้อยู่ในประเด็นปัญหาและสร้างความมั่นใจว่าประเด็นสาคัญๆ
23

Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to Choose A
Leadership Pattern,” Harvard Business Review (March-April 1958): 6.
24
Warren R. Plunkett and Raymond F. Attner, Introduction to
Management, 3th ed. (Mishawaka: South-Western Educational Publishing, 1994), 573578.
25
James E. Duane, Individualized instruction-programs and materials,
(Englewood Ciliffs: Educational Technology, 1973), 169.
26
Victor H. Vroom, “A New Look at Managerial Decision Making,”
Organization Dynamics 1, 5 (Spring 1973): 66-80.
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ได้รับการอธิปรายอาจเป็นผู้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็นโดยไม่พยายามให้กลุ่มต้องยอมรับแนวทาง
ของตนและเต็มใจยอมรับและดาเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งกลุ่ม
บริด (bridge) ได้แนะนาให้มีการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้กาหนดแนวทางในการ
ตัดสินใจของตนเองโดยมีการฝึกอบรมตามโปรแกรม TELOS ซึ่งจะมีการอธิบายทฤษฎีและแนวทางที่
ผู้บริหารจะกาหนดแบบการตัดสินใจของตนเองไว้27
โรเทลโล, แมคมิลแลนและรีดเดอร์ (Rotello, Macmillan, and Reeder) ได้กาหนด
ประเภทของการตัดสินใจว่ามี 3 ประเภท ได้แก่
1. การตัดสินใจแบบโครงสร้าง (Structure) บางครั้งเรียกว่าแบบกาหนดไว้ล่วงหน้า
แล้ว(programmed) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจา จึงมีมาตรฐานในการ
ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอยู่แล้ว โดยวิธีการในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจะถู กกาหนดไว้อย่างชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น การหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม หรือการเลือกกลยุทธ์ในการลงทุนที่
เหมาะสมที่สุด เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่าที่สุดหรือเพื่อให้เกิดกาไรสูงสุด การตัดสินใจ
แบบนี้จึงมักใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์( Mathematical Model) หรือศาสตร์ทางด้านวิทยาการ
การจัดการ(Management Science) หรือการวิจัยดาเนินงาน(Operation Research) เข้ามาใช้ โดย
ในบางครั้งอาจนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญเข้ามาใช้ร่วมด้วย
2. การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง (Unstructured) บางครั้งเรียกว่า แบบไม่เคย
กาหนดล่วงหน้ามาก่อน(Nonprogrammer) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาซึ่งมีรูปแบบไม่ชัดเจน
หรือมีความซับซ้อน จึงไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาแน่นอน เป็นปัญหาที่ไม่มีการระบุวิธีแก้ไว้อย่าง
ชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้าง การตัดสินใจกับปัญหาลักษณะนี้ จะไม่มีเครื่องมืออะไรมาช่วย มักเป็น
ปั ญหาของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้อ งใช้สั ญ ชาตญาณ ประสบการณ์ และความรู้ ของผู้ บ ริห ารในการ
ตัดสินใจ
3. การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structure) เป็นการตัดสินใจแบบผสม
ระหว่างแบบโครงสร้างและแบบไม่เป็นโครงสร้าง คือบางส่วนสามารถตัดสินใจแบบโครงสร้างได้แต่
บางส่วนไม่สามารถทาได้ โดยปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างนี้ จะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบมาตรฐานและการ
พิจารณาโดยมนุษย์รวมเข้าไว้ด้วยกัน คือมีลักษณะเป็นกึ่งโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนมากขึ้น ขั้นตอน

27

Edwin M. bridge, “A Model for Shared Decision – Making in the School
Principalship,” Educational Administration Quarterly 3 (1967): 21-52.
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จึงไม่ชัดเจนว่าจะมีขั้นตอนอย่างไร ปัญหาบางส่วนเขียนเป็นแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ได้แต่ปัญหา
บางส่วนไม่สามารถเขียนออกมาในรูปของแบบจาลองได้28
วิชัย โถสุวรรณจินดา กล่าวว่า บุคลิกภาพจะมีผลต่อการตัดสินใจ เช่น บางคนมีบุคลิก
กล้าได้กล้าเสีย บางคนชอบรีรอในการตัดสินใจ บางคนชอบแก้ปัญหา บางคนรอให้ปัญหาเข้ามาเอง
บางคนอาจมี บุ ค ลิ กภาพที่ ช อบคิ ด สร้ า งสรรค์ ชอบทดลองหรื อ ชอบพิ สู จ น์ ห าความจริง เป็ น ต้ น
บุคลิกภาพเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจทั้งสิ้น เช่น ผู้มีบุคลิกภาพ กล้าเสี่ยงมีแนวโน้มชอบตัดสินใจ
ในสถานการณ์ที่เสี่ยงไม่แน่นอนและตัดสินใจได้เร็ว ขณะที่ผู้มีบุคลิกภาพไม่กล้าเสี่ยง มักชอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ์แน่นอน มักชอบรีรอเพื่อให้ได้ข้อมูลทางเลือกมากที่สุดจึงตัดสินใจ ส่วนผู้ที่มี
บุคลิกภาพดื้อรั้นมักจะตัดสินใจรวดเร็วโดยไม่ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจมากนัก29
บรอส (Bross) กล่าวว่า ผู้บริหารส่วนมากมีวิธีการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายสิ่งโดย
อาศัยความพอใจและใช้ราคาเป็นหลักหรือใช้ความนิยมของคนทั่วไปเป็นแนวทาง ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็น
วิธีการที่ไม่มีระบบแน่นอนในทางวิชาการหรือวงการธุรกิจจะเลือกตามความชอบความต้องการอย่าง
เดียวกันไม่ได้จะต้องดูด้วยว่าถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสิ่งนั้นจะให้ประโยชน์มากกว่าสิ่งอื่นๆ จริง
หรื อ ไม่ แ ละจะมี ผ ลเสี ย ประการใดตามมา การตั ด สิ น ใจเลื อ กนั้ น ถ้ า จะให้ ดี มี ร ะบบต้ อ งสามารถ
เปรียบเทียบสิ่งที่จะเลือกนั้นออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของที่วัดได้หรือวัดค่าไม่ได้ก็
ตามตัวเลขที่ใช้เปรียบเทียบนั้นอาจเป็นรูปคะแนนน้าหนักหรือจานวนเงินจานวนหน่ วยซึ่งมีการชี้วัด
ชัดเจนก่อนนามาพิจารณา30
ศรีนวล ศรีสวัสดิยากรณ์ กล่าวว่า การตัดสินใจที่มีคุณภาพในเวลาอันจากัดเป็นสิ่งที่ทา
ได้ยาก ผู้บริหารควรมีการวางแผนในระยะยาวไว้ก่อนล่วงหน้าโดยเน้นที่ข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่และการ
ตัดสิน ใจโดยมีผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาเกี่ยวข้องให้ คาแนะนารวมทั้งพิจารณาถึงความเห็นที่แตกต่างกัน
รวมถึงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น31
28

Rotello, Macmillan, and Reeder, “Decision-Making Models of
Remember–Know Judgments,” Psychological Review 113, 3 (July 2006): 648 – 656.
29
วิชัย โถสุวรรณจินดา, ควำมลับขององค์กำร : พฤติกรรมองค์กำรสมัยใหม่, พิมพ์
ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ, 2535), 197–200.
30
Irwin D.J. Bross, DESIGN FOR DECISION (Toronto: Collier-Macmillan
Canada, 1965), 10.
31
ศรีนวล ศรีสวัสดิยาภรณ์, “การบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2546), 40.
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ปราชญา กล้าผจัญและสมศักดิ์ คงเที่ยง กล่าวว่า การตัดสินใจบางครั้งก็มีความขัดแย้ง
กันในความคิดเห็นของคนแต่ละคนในด้านความรู้ ความคิด มุมมองของแต่ละคน32
จูนิเปอร์ (Juniper) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นสิ่งสาคัญและแสดงออกถึงความสามารถ
ของภาวะผู้นา ผู้นาบางคนได้รับการยอมรับนับถืออย่างสูง แต่ผู้นาบางคนได้รับคาติเตียนว่าเป็นผู้ไม่
กล้าตัดสินใจและสั่งการแบบทาไปเฉพาะวันหนึ่งๆ เท่านั้น ความสาคัญของการตัดสินใจของผู้นามี
ผลกระทบต่อบุคคลจานวนมาก หากผู้นาทาการตัดสินใจได้ถูกต้องย่อมได้รับการยกย่องและยอมรับ
ดังนั้นการตัดสินใจของผู้บริหาร ผู้นาหรือผู้รับผิดชอบในองค์กรนั้นๆ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดาเนินการ
ทุกอย่างในองค์กรให้ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว33
นิรมล กิติกุล กล่าวว่า บุคลิกภาพจะมีอิทธิพลต่อการตั ดสินใจ เช่น บางคนมีบุคลิกกล้า
ได้กล้าเสีย บางคนชอบรีรอในการตัดสินใจ บางคนชอบแก้ปัญหา บางคนรอให้ปัญหาเข้ามาเอง บาง
คนอาจมีบุคลิกภาพที่ชอบคิดสร้างสรรค์ชอบทดลองหรือชอบพิสูจน์หาความจริงเป็นต้น บุคลิกภาพ
เหล่ า นี้ ล้ ว นมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจทั้ ง สิ้ น เช่ น ผู้ มี บุ ค ลิ ก ภาพกล้ า เสี่ ย งมี แ นวโน้ ม ชอบตั ด สิ น ใจใน
สถานการณ์ที่เสี่ยงไม่แน่นอนและตัดสินใจได้เร็วขณะที่ผู้มีบุคลิกภาพไม่กล้าเสี่ยงมักชอบการตัดสินใจ
ในสถานการณ์แน่นอนมักชอบรีรอเพื่อให้ได้ข้อมูลทางเลือกมากที่สุดจึงตัดสินใจ ส่วนผู้ที่มีบุคลิกภาพ
ดื้อรั้นมักจะตัดสินใจรวดเร็วโดยไม่ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจมากนัก34
ภารดี อนันต์นาวี กล่าวว่า การตัดสินใจที่ขาดข้อมูลและข่าวสารประกอบกับการมีเวลา
ไม่เพียงพอสาหรับการตัดสินใจ ขาดความรู้และประสบการณ์ ลักษณะนิสัยของผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลที่
ใช้ประกอบ การตัดสินใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทาให้เป็นอุปสรรคของการตัดสินใจ
ทั้งหมด35
วราภรณ์ ไวยากรณ์ ได้ทาการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารกับขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่าทุกคนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจกับผู้บริหารทั้งในด้านการจัดการ การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล โดย
32

ปราชญา กล้าผจัญและสมศักดิ์ คงเที่ยง, หลักและทฤษฎีกำรบริหำรกำรศึกษำ,
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2542), 20.
33
Dean F.Juniper, Decision Making for School Collage (Great Britain: A.
Wheaton & Co. Exeter, 1976), 11.
34
นิรมล กิติกุล, องค์กำรและกำรจัดกำร (กาญจนบุรี: สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี,
2546), 49.
35
ภารดี อนันต์นาวี, หลักกำรแนวคิดทฤษฎีทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ (ชลบุรี : มนตรี,
2551), 50.
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ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับผู้บริหารโดยใช้การอภิปรายร่วมกั นยกเว้นงานที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับการใช้งบประมาณผู้บริหารจะทาการตัดสินใจด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่มากที่สุด36
สุริยะ ชาติชนบท ได้ทาการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการตัดสิน ใจในการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
การตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต
1-5 โดยส่วนใหญ่เป็นแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยใช้ค วามคิดเห็นที่สอดคล้องกัน โดย
เฉพาะงานด้านการบริหารวิชาการและด้านการบริหารงานทั่วไป ส่วนงานด้านการบริหารงบประมาณ
และด้านการบริหารงานบุคคลผู้บริหารมีพฤติกรรมการตัดสินใจด้วยตนเองแต่มีการอภิปรายปัญหา
ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1-5 พบว่าทุกตัวแปร ได้แก่ วุฒิการศึกษา
และขนาดของสถานศึกษามีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร37
ชลิ ต ระหว่ า งบ้ า น ท าการวิ จั ย เรื่ อ งพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรีผลการวิจัยพบว่า การที่
ผู้บ ริ ห ารและครู ร่ ว มกัน ตัดสิ นใจจะส่ งผลให้ นักเรียนมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู ง นั่นแสดงว่า
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน38
จิตติมา พัดโบก ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ลาดับถัดมาคือปัจจัย

36

วราภรณ์ ไวยากรณ์, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารกับขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547), 1.
37
สุริยะ ชาติชนบท, “พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแก่นเขต 1-5” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2547), 1.
38
ชลิต ระหว่างบ้าน, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน :กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 1.
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ด้า นสภาพสั ง คม ปั จ จั ย ด้ านหลั ก สู ต รและระบบการศึ ก ษา ปัจ จั ย ด้ านคุ ณ ภาพและชื่ อ เสี ย งของ
มหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านครอบครัว และด้าน การประชาสัมพันธ์ตามลาดับ39
พระไพศาล สุทฺธจิตฺโต (โนทายะ) ได้ทาการศึกษาถึงการบริหารงานโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีโดยรวมเป็นอย่างมาก และเมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัด
ราชบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เงินเดือน สวัสดิการ มีผลต่อการบริหารงานโรงเรียน ส่วน
ปัจจัยด้าน เพศ อายุ วุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ทางานและตาแหน่งหน้าที่การงานไม่มีผลต่อการ
บริหารงานโรงเรียน40
เจเน็ท (Janet) ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจสั่งการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
แบบการตัดสินใจตามแนวของ วรูมและแยตตัน ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารร้อยละ 74 เห็นด้วยกับการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั่งการการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารไม่ยึดแบบใดแบบหนึ่งตายตัวแต่จะ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การเปิด โอกาสให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ผู้บริหารจะไม่คานึงถึงอายุประสบการณ์เพศสาขาวิชาหรือการอยู่ร่วมสถาบันเดียวกันและผู้บริหาร
เพศหญิงและเพศชายใช้แบบการตัดสินใจไม่ต่างกัน41
โฮกแลนด์ (Hoagland) ได้ทาการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์ ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนผลการวิจัย
พบว่าผู้บริหารและครูอาจารย์ที่มีอายุประสบการณ์ในการทางานและขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันมี
ทัศนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างกัน42
39

จิตติมา พัดโบก, “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก” คณะ
วิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร (ม.ป.ท.), 1-11.
40
พระไพศาล สุทฺธจิตฺโต (โนทายะ), “การบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), 152.
41
Janet, P, “Comparison of decision-making styles Florida community and
junior college department chairpersons and division divisions” Dissertation Abstracts
International 46, 1 (March, 1986): 1802-A.
42
Hoagland, J. L, “Principals’ and teacher’ perceptions of teacher
participation in the decision-making processes in public secondary school with an
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โคเบลลี่ (Cobelli) ได้ทาการศึกษารูปแบบการตัดสินใจการบริหารระดับอุดมศึกษา
ผลการวิ จั ย พบว่ า ขนาดองค์ ก ารอ านาจหน้ า ที่ ส ถานภาพเพศมี ผ ลต่ อ กระบวนการตั ด สิ น ใจของ
ผู้บริหาร43
กรีน (Greene) ได้ทาการศึกษาความรู้สึกของครูใหญ่ต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจของโรงเรียนในเขตโคลัมเบียผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ (74.5%) มีความเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจน้อยผู้บริหารส่วนใหญ่ (68.8%) มีประสิทธิภาพในระดับสูงของการตัดสินใจมี
ความเกี่ยวข้องกับงานงบประมาณครูหลักสูตรตัวนักเรียนและการจัดการผู้บริหารส่วนใหญ่ (85.85%) ชี้ว่าพวกเขาต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจส่วนกลุ่มที่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจยังคงมี
ความเห็นว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจก็จะทาให้งานมีประสิทธิผล44
สโตว์ (Stowe) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างครูที่มีระดับตาแหน่งหน้าที่การงานที่
แตกต่างกันและมีความพอใจในอาชีพที่ต่างกันที่มีผ ลต่อการเข้ามามีส่ว นร่ว มในการตัดสินใจของ
องค์การผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมจะเพิ่มขึ้นความพึงพอใจเป็นตัวแปรที่จะบอกให้ทราบว่าครูจะ
มาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจรวมทั้งระดับการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจนอกจากนี้ยังพบว่าครูไม่
กระตือรื อร้ น ที่ จ ะเข้ามาเกี่ย วข้องกับการตัดสิ นใจมากเท่ าที่ควรและครูมีความสนใจในเรื่องของ
โครงสร้างมากกว่าการจัดการหรือการบริหาร45
นอกจากนี้ ยังได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรีย นเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะนาข้อมู ล
ดังกล่าวมาสังเคราะห์และสร้างเป็นแบบสอบถาม

without a collective bargaining contrace” Dissertation Abstracts International 46, 1
(March, 1986): 3550.
43
Cobelli, J.F, “Administrative decision-making styles in higher education,”
Dissertation Abstracts International 50, 5 (March, 1989): 1226-A.
44
Greene, J. C, “A study of principals’ perception of their involvement in
decision-making processes: Its effect on their Job performance” Dissertation
Abstracts International 53, 4 (October, 1992): 1003-A.
45
Stowe, F. C. D, “The relationship of teachers’ involvement in
participation in the decision-making a different career stages and teacher career
statisfaction,” Dissertaion Abstracts International 48, 12 (October, 1993): 3432-A.
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ผู้วิจัยได้กาหนดแนวคิดจากทฤษฎีการตัดสินใจ พฤติกรรมการตัดสินใจ กระบวนการ
ตัดสินใจและรูปแบบการตัดสินใจ มาเป็นขอบข่ายของทฤษฎีและสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย
ดังรายละเอียดในแผนภูมิรูปภาพที่ 1

ทฤษฎีกำรตัดสินใจ
- ทองใบ สุดชารี
- ปราชญากล้าผจัญและ
สมศักดิ์ คงเที่ยง
- Cobelli
- Macfarland
- Mann
- Griffiths
- Juniper
- Bridge
- Simon
- Hammond, Keeney
and Raiffa
- Tryfos
- Tannenbaum and
Schmidt
- Hoy and Miskel

พฤติกรรมกำรตัดสินใจ
- ชลิต ระหว่างบ้าน
- พระไพศาล สุทฺธจิตฺโต
- วราภรณ์ ไวยากรณ์
- ศรีนวล ศรีสวัสดิยาภรณ์
- สุริยะ ชาติชนบท
- Robert and Warren

- Stowe
- วิชยั โถสุวรรณจินดา
- Barnard
- James
- ภารดี อนันต์นาวี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

รูปแบบกำรตัดสินใจ
- จิตติมา พัดโบก
- วรพจน์ บุษราคัมวดี

กระบวนกำรตัดสินใจ
- นิรมล กิติกุล
- Vroom
- Burton and Thakur
- Plunkett and Attner
- Duane

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

- Bross
- Rotello, Macmillan
and Reeder

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา : ทองใบ สุดชารี, ทฤษฎีองค์กำร: วิเครำะห์แนวควำมคิดทฤษฎีและกำรประยุกต์, พิมพ์ครั้ง
ที่ 2 (อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 2542), 301.
: Peter Tryfos, Decision theory (Ryerson: McGraw-Hill, 2001), 1.
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: Herbert A. Simon, Adminstrative behavior How organizations can be
understood in terms of decision processes (Roskilde: Roskilde University, 1994), 5.
: John S. Hammond, Ralph L. Keeney and Howard Raiffa, Smart Choices: A
Practical Guide to Making Better Decisions (Cambridge: Harvard Business Review
Press, 1998), 163.
: Dalton E. Macfarland, Management: Principles and Practices (Michican:
Macmillan/McGraw-Hill School Division, 1974), 76.
: Dale Mann, Policy Decision–Making in Education: An Introduction to
Calculation and Control (New York: Teachers College Press, 1975), 20.
: Wayne N. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration (Singapore:
McGarw-Hill International Ecitions, 1991), 300.
: Gene Burton and Manab Thakur. Management Today: Principles and
Practice (New Delhi: Tata McGraw-Hill, 1995), 94.
: Chester I. Barnard, The Functions of the Executive (Cambridge, Mass:
Harvard University Press, 1938), 185.
: วรพจน์ บุษราคัมวดี, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติงานของพนักงานนวดแผนไทย ใน
องค์การภาครัฐและเอกชนในจังหวัดปทุมธานี,” วำรสำรวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 8, 2 (พฤษภาคม 2556): 84-95.
: Daniel E. Griffiths, Administrative Theory (New York: Appleton–
Century&Crofis, 1959), 113.
: Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to Choose A Leadership
Pattern,” Harvard Business Review (March-April 1958): 6.
: Warren R. Plunkett and Raymond F. Attner, Introduction to Management,
3th ed. (Mishawaka: South-Western Educational Publishing, 1994), 573-578.
: James E. Duane, Individualized instruction-programs and materials,
(Englewood Ciliffs: Educational Technology, 1973), 169.
: Victor H. Vroom, “A New Look at Managerial Decision Making,” Organization
Dynamics 1, 5 (Spring 1973): 66-80.
: Edwin M. bridge, “A Model for Shared Decision – Making in the School
Principalship,” Educational Administration Quarterly 3 (1967) : 21-52.
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: Rotello, Macmillan, and Reeder, “Decision-Making Models of Remember–
Know Judgments,” Psychological Review 113, 3 (July 2006): 648 – 656.
: วิชัย โถสุวรรณจินดา, ควำมลับขององค์กำร : พฤติกรรมองค์กำรสมัยใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ, 2535), 197–200.
: Irwin D.J. Bross, DESIGN FOR DECISION (Toronto: Collier-Macmillan Canada,
1965), 10.
: ศรีนวล ศรีสวัสดิยาภรณ์, “การบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2546), 40.
: ปราชญา กล้าผจัญและสมศักดิ์ คงเที่ยง, หลักและทฤษฎีกำรบริหำรกำรศึกษำ, (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2542), 20.
: Dean F.Juniper, Decision Making for School Collage (Great Britain: A.
Wheaton & Co. Exeter, 1976), 11.
: นิรมล กิติกุล, องค์กำรและกำรจัดกำร (กาญจนบุรี: สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี, 2546), 4
: ภารดี อนันต์นาวี , หลักกำรแนวคิดทฤษฎีทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ (ชลบุรี : มนตรี,
2551), 50.
: วราภรณ์ ไวยากรณ์, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547), 1.
: สุริยะ ชาติชนบท, “พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแก่นเขต 1-5” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2547), 1.
: ชลิต ระหว่างบ้าน, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ต่างกัน :กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 1.
: จิ ต ติ ม า พัด โบก, “การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่อ การตั ด สิ น ใจเลื อกเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก” คณะ
วิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร (ม.ป.ท.), 1-11.
: พระไพศาล สุ ทฺ ธ จิ ตฺ โ ต (โนทายะ), “การบริ ห ารงานโรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนาจั งหวัดราชบุรี ” (วิทยานิพนธ์ปริญ ญามหาบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการเชิงพุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), 152.
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International 46, 1 (March, 1986): 1802-A.
: Hoagland, J. L, “Principals’ and teacher’ perceptions of teacher participation
in the decision-making processes in public secondary school with an without a
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1986): 3550.
: Cobelli, J.F, “Administrative decision-making styles in higher education,”
Dissertation Abstracts International 50, 5 (March, 1989): 1226-A.
: Greene, J. C, “A study of principals’ perception of their involvement in
decision-making processes: Its effect on their Job performance” Dissertation
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: Stowe, F. C. D, “The relationship of teachers’ involvement in participation in
the decision-making a different career stages and teacher career statisfaction,”
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจ หมายถึง เหตุเบื้องต้นที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดๆ
โรงเรียนเอกชนกำรกุศลของวัดในพระพุทธศำสนำ หมายถึง สถานศึกษาเอกชนที่จัดตั้ง
โดยมีวัตถุประสงค์จั ดการศึกษาเพื่อผู้ยากไร้ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งมีวัดเป็นผู้ ถือ
ใบอนุญาตจัดตั้ง และมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โดยตาแหน่ง

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากสภาพปั จจุ บัน ปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อทราบปัจจัย ที่ส่ งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และเพื่อทราบผลการยืนยัน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ ในบทนี้
ผู้วิจั ยจึ งได้ เสนอผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การตัดสินใจเป็น ความจาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจ เพราะหาก
ผู้บริ หารมีความเฉีย บคมในการตัดสินใจ นั่น คือ การตัดสิ นใจที่เหมาะสมและทันเวลาจะนามาซึ่ง
ผลประโยชน์มากมายขององค์กร47 ดังนั้น การตัดสินใจจึงถือเป็นหัวใจขององค์กรและการบริหารงาน
ในองค์กรที่ผู้บ ริหารพึงมี ทั้งนี้เนื่องจากในการดาเนินการใดๆ ภายในองค์กรต้องอาศัยบุคลากรที่
ทางานใน 2 ลักษณะ คือ งานในระดับปฏิบัติการและงานในระดับบริหาร ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะจะมี
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกั นไปตามระดับของการทางาน เช่น ผู้บริหารระดับ
ปฏิบัติการจะมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติของบุคลากรในระดับปฏิบัติการซึ่งเป็นหน้าที่ส่วนใหญ่ของบริษัท
ผู้บริหารในระดับนี้ ได้แก่ หั วหน้างาน ผู้จัดการแผนก ซึ่งจะดูแลให้งานในแต่ละวันดาเนินไปตาม
นโยบายขององค์กร ผู้ บริห ารระดับ ปฏิบัติการจะมีหน้าที่วางแผนในระยะสั้นดูแลการทางานของ
หั ว หน้ า งาน การจั ด สรรทรั พ ยากรต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ ใ นองค์ ก รให้ เ หมาะสมเพื่ อ ควบคุ ม ให้ ง านต่ า งๆ
47

ทองใบ สุดชารี, ทฤษฎีองค์การ: วิเคราะห์แนวความคิดทฤษฎีและการประยุกต์,
พิมพ์ครั้งที่ 2 (อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 2542), 301.
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บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์ก รกาหนดไว้ ส่วนผู้บริหารในระดับ บริหารจะมีหน้าที่กาหนดนโยบาย
และแผนในระยะยาวขององค์กรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ระดับการบริหารในองค์กร
ที่มา : วรัญญา ตันบุรินทร์ทิพย์, “การตัดสินใจกับองค์การ,” ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจหน่วยที่ 1-8 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), 5
วรัญญา ตันบุรินทร์ทิพย์ ได้กล่าวถึงผู้บริหารกับการตัดสินใจในองค์กรไว้ดังนี้
1. หน้าที่ของผู้บริหารกับการตัดสินใจผู้บริหารขององค์ก รไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับ
ปฏิบัติการหรือระดับบริหารต่างมีโอกาสประสบกับสถานการณ์หรือปัญหาในหลายลักษณะซึ่งต้องทา
การตัดสินใจ เมื่อผู้บริหารเหล่านั้นทาหน้าที่ทางการบริหารในเรื่องการวางแผน (planning) การจัด
องค์กร (organizing) การอานวยการ (directing) การประสานงาน (coordinating) และการควบคุม
งาน (controlling) ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้บริหารในทุกระดับเป็นเหตุให้ผู้บ ริหารต้องทาการ
ตัดสิ น ใจในงานและสถานการณ์ ห ลายๆอย่างที่แตกต่างกั นไปตามระดั บของการบริ ห ารจึ งทาให้
สามารถแบ่งการตัดสินใจออกตามระดับของการบริหารได้เช่นกัน
2. ระดับของการตัดสินใจผู้บริหารขององค์กรในระดับต่างๆ ล้วนมีหน้าที่ทางการบริหาร
ที่สาคัญๆแตกต่างกัน ไป เช่นลักษณะงาน อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เนื่องจากระดับของการ
ตัดสินใจเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับระดับของการบริหารจึงทาให้ลักษณะของการตัดสินใจในระดับต่างๆ
ของการบริหารแตกต่างกัน กล่าวคือ การตัดสินใจระดับผู้บริหารเป็นการตัดสินใจที่มีผลในระยะยาว
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ต่อองค์กรส่วนใหญ่ทั้งองค์กร ส่วนการตัดสินใจระดับปฏิบัติงานเป็นการตัดสินใจที่มีผลต่อส่วนใดส่วน
หนึ่งขององค์กรซึ่งเป็นส่วนย่อยอยู่ภายใต้การตัดสินใจระดับผู้บริหารและการตัดสินใจระดับปฏิบัติการ
เป็นการตัดสินใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันภายในองค์กรเท่านัน้
3. คุณลักษณะของสารสนเทศตามขอบเขตของการตัดสินใจ เนื่องจากการตัดสินใจใน
ระดับต่างๆมีประเด็นปัญหาให้ตัดสินใจในลักษณะที่หลากหลายซึ่งแต่ละประเด็นต้องการสารสนเทศ
เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับภายในองค์ก รจึงมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปโดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อทาให้องค์กรสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขันและเนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่หลายประการในการ
บริหารอันเป็นเหตุให้ผู้ บริหารในระดับต่างๆ ต้องทาการตัดสินใจเพราะว่าการตัดสินใจนั้นเป็น การ
เลือกทางเลือกที่สมเหตุสมผลมากที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่หลายๆ ทางเลือก โดยปกติผู้บริหารใน
องค์กรทุกคนต้องตัดสินใจในการทางานอยู่ตลอดเวลาและการตัดสินใจของผู้บริหารนั้นเป็นสิ่งสาคัญ
มากไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับปฏิบัติการหรือระดับผู้บริหารต่างก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการบริห ารองค์ก รโดยรวมแล้วจะเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจของผู้บริหารที่มีการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วนั่นเอง48
ดังนั้น การตัดสินใจจึงถือเป็นกิจกรรมที่สาคัญอย่างหนึ่ง ที่เป็นการเลือกปฏิบัติจากหลาย
ทางเลือกและต้องกระทาอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจาวัน ตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่ การตัดสินใจ
ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวางแผน การตัดสินใจต้องการความรวดเร็วด้วยการแสดงความคิดเห็นใน
ช่วงเวลาสั้น และยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของทุกคน 49 โดยเฉพาะการบริหาร การตัดสินใจ
เป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งสาหรับผู้บริหารทุกระดับ ยิ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงมากขึ้นเท่าไร ต้องมีการตัดสินใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนจานวนมากขึ้นเท่านั้น 50 Simon (1980) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นเสมือน
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วรัญญา ตันบุรินทร์ทิพย์, “การตัดสินใจกับองค์การ,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจหน่วยที่ 1-8 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), 5.
49
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิสิทธิ์พัฒนา, 2539),
345.
50
พิกัด ขัติพันธุ์, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงาน
การประถมศึกษาอาเภอเมืองเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541), 30.
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หัวใจของการบริหารงาน การตัดสินใจที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารที่จะนาไปสู่การ
ดาเนินงานในองค์กรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น51
ความหมายของการตัดสินใจ
ไทรฟอส (Tryfos) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นทฤษฎี ที่เกี่ยวกับวิธีการในการกาหนด
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการตัดสินใจ โดยปัญหาในการตัดสินใจนั้นอาจมีผลมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่
สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งการตัดสิ นใจจะต้องพิจารณาประกอบกับ ปัญหาเพื่อใช้ในการพิจารณา
เหตุการณ์ที่เป็นไปได้รวมถึงการสุ่มตัวอย่างมารวมกัน เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง 52 ในขณะที่ซี
เว่น โอวี แฮนสัน (Sven Ove Hansson) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง กิจกรรมบางส่วนของ
มนุษย์ที่ต้องการเสรีภาพในการคิด ความเข้าใจ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาเป็นตัวกาหนด 53 และเฮอร์
เบิร์ท เอ ไซมอน (Herbert A. Simon) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า การตัดสินใจเป็น
กระบวนการของการหาโอกาสที่จะตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้และทางเลือกจากงาน
ต่า งๆ ที่ มี อ ยู่ 54 ในขณะที่ จ อร์ น เอส แฮมมอด, ราฟ แอล คี นีย์ แ ละโฮเวิ ร์ด ไรฟา (John S.
Hammond, Ralph L. Keeney and Howard Raiffa) ได้พูดถึงการตัดสินใจว่ามีความสาคัญ
เนื่องจากมัน บ่งบอกถึงความฉลาดที่เกิดขึ้นหลังจากการตัดสิ นใจ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจที่
ซับซ้อนเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการตัดสินใจซึ่งเป็นขั้นตอนที่สามารถ
เข้าถึงได้ เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจสู่ การตัดสินใจส่วน
บุคคลให้กับครอบครัวตัดสินใจที่จะตัดสินใจใดๆ55
51

Brian Simon and Maurice Galton, “Progress and Performance in the
Primary Classroom,” European Journal of Education 18, 2 (December, 1980): 193195.
52
Peter Tryfos, Decision theory (Ryerson: McGraw-Hill, 2001), 1.
53
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Institute of Technology (KTH), 1994), 5.
54
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A Practical Guide to Making Better Decisions (Cambridge: Harvard Business Review
Press, 1999), 163.

25
นอกจากนี้ ยั งพบว่า มีนักวิช าการทางการบริห ารหลายท่านได้ให้ ความหมายของการ
ตัดสินใจ (decision making) แตกต่างกันไปตามความเชื่อและแนวคิดของแต่ละท่าน อาทิดอลตัน อี
แมคฟาแลนด์ (Dalton E. MacFarland) กล่าวว่าการตัดสินใจ หมายถึง การกระทาเกี่ยวกับการ
เลือกที่ผู้บริหารหรือองค์ก รเลือกแนวทางปฏิบัติทางหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทาง 56 ในขณะที่
เดลมานน์ (Dale Mann) ระบุว่าการตัดสินใจเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ของทางเลือกโดยการ
เลือกทางเลือกนั้นกระทาไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้57 นอกจากนี้จอห์น เอ็ม อิแวนซิวิชและคณะ
(John M. Ivancevich and others) ได้เสนอนิยามว่า การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับทางเลือกปฏิบัติ งาน
ในขณะที่บริษัทบีเอฟกู๊ดริชจากัด (B.F. Goodrich Co.) มีความเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นกุญแจ
สาคัญของการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 58 เช่นเดียวกับเวย์ เอ็น ฮอยและซีซิล จี
มิสเกล (Wayne N. Hoy and Cecil G. Miskel) ที่ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่าการตัดสินใจ
คือการตกลงใจว่าจะกระทาหรือละเว้นการกระทาการใดๆ การตัดสินใจเป็นความรับผิดชอบของนั ก
บริหารทุกคนและเป็นกระบวนการที่การตัดสินใจจะได้รับการปฏิบัติ กระบวนการตัดสินใจจะไม่สิ้นสุด
ลงโดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากยังมิได้มีการนาการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติแล้วการตัดสินใจนั้นก็
อาจจะเป็นเพียงความตั้งใจที่ดีและหากมีการนาไปปฏิบัติจึงจะถือว่าเป็นการตัดสินใจ 59 อย่างไรก็ตาม
เบอร์ตัน (Burton) และธาเกอร์ (Thakur) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่รวมเอา
การวิเคราะห์และการนิยามสถานการณ์ของปัญหาการวิเคราะห์เพื่อการกาหนดทางเลือก การเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดหนึ่งและกาหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เช่นเดียวกับจีน เบอร์ตันและมานาบ
ทาเคอร์ (Gene Burton and Manab Thakur) ที่ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึง
กระบวนการพื้นฐานขององค์การที่ผู้บริหารเลือกทางเลือกหนึ่งทางเลือกจากหลายๆ ทางเลือก60 แต่
อย่างไรก็ตามในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ทาการบัญญัติไว้ว่า “ตัดสินใจเป็น
56
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58
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59
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(Singapore: McGarw-Hill International Ecitions, 1991), 300.
60
Gene Burton and Manab Thakur. Management Today: Principles and
Practice (New Delhi: Tata McGraw-Hill, 1995), 94.
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คากิริยา หมายถึงตกลงใจ” ซึ่งตามนัยของศัพท์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การตัดสินใจเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการตกลงใจของบุคคลในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตกลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ส่วนตัวหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม สาหรับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมาย
ของการตัดสินใจว่า คือ กระบวนการในการพัฒนาทางเลือกสาหรับการแก้ปัญหาใดๆ จนเกิดความ
มั่นใจในการเลือกทางเลือก 1 ทางเลือกเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานั้นๆ61
กล่าวโดยสรุปคือ การตัดสินใจ หมายถึงการเลือกที่ดีที่สุดโดยใช้วิธีการประเมินที่เชื่อถือ
ได้ทาการประเมินเชิงเปรียบเทียบและเลือกอย่างมีเหตุผล 62 การเลือกคือสิ่งที่บุคคลต้องกระทาเมื่อมี
ตัวเลือกหรือเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือคิดตัดสินใจหรือเป็นกระบวนการของการเลือก
ในกิจกรรมต่างๆ
จากทฤษฎีการตัดสินใจดังกล่าวนามาซึ่งแนวความคิดที่มีเหตุผลที่ผูบริหารใชในการเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถจาแนกไดเปน 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตัดสินใจจาแนกตามวิธีก าร
ตัดสินใจ และทฤษฎีการตัดสินใจตามบุคคลที่ตัดสินใจดังนี้
1. ทฤษฎีการตัดสินใจสามารถจาแนกตามวิธีการตัดสินใจออกเป็น 3 วิธี ดังนี้
1.1 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการคาดการณ เป็นการใชเทคนิคการคาดการณ
และการพยากรณประกอบในการตัดสินใจ เชน การพยากรณโดยใชแนวโนม เปนต้น
1.2 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการพรรณนา เปนการใช้กระบวนการวิจัยเป
นเครื่ องมือในการตัดสิน ใจ ดังนั้น ผู วิจัยตองมีก ารพิสู จนและเห็นจริงจึงจะดาเนิน การตัดสิ นใจได
บางครั้งเรียกการตัดสินใจแบบนี้วาการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร
1.3 ทฤษฎี ก ารตั ดสิ น ใจโดยก าหนดความ เปนทฤษฎี ที่ คานึ งถึ ง ว่า แนว
ทางการตัดสินใจควรจะเป็นหรือนาจะเป็นอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุเปาหมายที่ต้องการตัดสินใจได
2. ทฤษฎีการตัดสินใจจาแนกตามบุคคลที่ตัดสินใจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 การตัดสินใจโดยคนเดียว เปนการตัดสินใจโดยคนๆ เดียว การตัดสินใจ
ดังกล่าวจะทาใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ มักนิยมใช้ในธุรกิจขนาดยอมที่มี
ผู้
ประกอบการที่เป็นเจาของกิจการและเป็นผู้ที่ใกลชิดกับปญหาและทราบขอมูลไดดีที่สุด
61

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ:

นานมีบุ๊คพัลลิเคชั่นส์, 2542), 450.
62

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

Harvard University Press, 1938), 185.
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2.2 การตัดสินใจโดยกลุ่ม เปนการตัดสินใจที่ยึดทีมงานและคณะกรรมการ
เปนผูรวมตัดสินใจ การตัดสินใจดังกล่าวมุงเนนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
ความรวมมือ ผูบริหารจะให้ผู้ที่มีส่วนร่วมเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งจาเปนสาหรับองคกร อยางไรก็ตามในการตัดสินใจโดยคนเดียวหรือกลุม ผู
บริหารจาเปนที่จะตองพิจารณา ความสลับซับซอนของปัญหาและปจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบการ
ตัดสินใจดวย63
เอ็ดเวิร์ด เอช ลิชฟิลด์ (Edward H. Lichfield) ได้กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นวัฎจั กรของ
เหตุการณ์เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาจนถึงการวางแผนการแก้ปัญหาและการ
ประเมิน ผล และที่ว่าการตัดสิ น ใจเป็นวัฎ จัก รของเหตุการณ์ก็คือเมื่อนากระบวนการตัดสิ นใจไป
แก้ปัญหาครั้งหนึ่งแล้ว ก็มักที่จะมีปัญหาอื่นติดตามมา โดยปัญหาที่ตามมานี้อาจจะเกิดขึ้น ในช่วงใด
ช่ ว งหนึ่ ง ของกระบวนการแก้ ปั ญ หาและปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ นี้ ต้ อ งอาศั ย การแก้ ปั ญ หาที่ เ ป็ น
กระบวนการเช่นเดียวกัน 64 โดยปกติแล้วลักษณะการตัดสินใจของผู้ชายและผู้หญิงจะแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกล้าเสี่ยงแม้ จะเป็นสิ่งที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายทาได้ดีเท่ากันเพราะ
ผู้ ห ญิ ง จะไม่ ช อบการแข่ ง ขั น แบบเผชิ ญ หน้ า ส่ ว นผู้ ช ายจะรู้ สึ ก สนุ ก และท้ า ทายมากกว่ า จาก
ผลการวิจัยพบว่าถ้าหากเป็นการแข่งขันที่มีรางวัลตอบแทนจะยิ่งกระตุ้นความอยากเอาชนะของผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิง ยิ่งถ้าแข่งหลายรอบความทะเยอทะยานในการเอาชนะของผู้ชายก็จะยิ่งเพิ่มมากกว่า
การแข่งขันในรอบแรกๆ แม้ว่าผู้หญิงจะสามารถแข่งขันในเรื่องนั้นๆได้ดีเท่าผู้ชายจะเห็นได้ว่าลักษณะ
การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับการรับรู้และการตอบสนองของแต่ละบุคคลที่ได้รับข่าวสารต่ างๆ ซึ่งนักวิจัย
ได้พัฒนาเป็น 2 มิติดังนี้
มิติที่ 1 คือ การกาหนดค่านิยม (Value Orientation) เป็นมิติที่แสดงให้เห็นว่าการ
ตัดสินใจของแต่ละบุคคลจะให้ความสาคัญกับงานและวิธีการหรื อคนและสังคมมากกว่ากัน เช่น บาง
คนจะตัดสินใจโดยคานึงถึงงานและวิธีการปฏิบัติมากกว่าคนและสังคมเป็นต้น
มิติที่ 2 คือ การปรับตัวต่อสถานการณ์คลุมเครือ (Tolerance for Ambiguity) แต่
ละคนจะมีความต้องการจัดการชีวิตของตนเองแตกต่างกันบางคนจะรู้สึกเครียดและไม่สบายใจหาก
63

วรพจน์ บุษราคัมวดี, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติงานของพนักงานนวดแผนไทย
ในองค์การภาครัฐและเอกชนในจังหวัดปทุมธานี,” วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8, 2 (พฤษภาคม 2556): 84-95.
64
Edward H. Litchfield, “Notes on General Theory of administration,”
Administrative Science Quarterly 1, 1 (June 1956): 3-29.
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ต้องพบสถานการณ์ที่มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน ในขณะที่บางคนกลับสามารถปรับตัวและจัดการชีวิต
ของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นหากทาการกาหนดค่านิยมและการอดทนต่อความไม่ชัดเจนมาวิเคราะห์รวมกันก็
จะก่อให้เกิดรูปแบบการตัดสินใจดังนี้
1. แบบเผด็จการ (Directive) จะเป็นผู้ที่มีความอดทนต่าต่อสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน
จะตัดสินใจโดยให้ความสาคัญกับงานและวิธีการทางาน คนกลุ่มนี้จะมีประสิทธิภาพ มีเหตุผลและจะ
แก้ไขปัญหาอย่างมีระบบโดยจะเน้นการกระทาและตระหนักถึงความจริง เนื่องจากชอบเห็นผลงาน
ทันทีจึงชอบใช้อานาจและเน้นการควบคุมเพื่อให้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้น
2. แบบนักวิเคราะห์ (Analytical) จะเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อสถานการณ์ที่มีความ
คลุมเครือสูงมากและสนใจการวิเคราะห์สถานการณ์มากเกินไปโดยจะคานึงถึงข้อมูลต่างๆ และการ
กาหนดทางเลือกมากกว่าแบบแรกทาให้มีความระวังในการตัดสินใจสูงและใช้เวลานานแต่กลับเป็นผู้ที่
สามารถรับมือกับวิกฤติการณ์ใหม่ๆ ได้ดี
3. แบบมีแบบแผน (Conceptual) จะเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อสถานการณ์ที่มีความ
คลุมเครือสูงจะเน้นถึงมุมมองของผู้คนและสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ทาให้มีพิจารณาอย่างกว้างๆ จึง
มีทางเลือกต่างๆ และมีความเป็นไปได้ในอนาคตประกอบการแก้ไขปัญหาแต่ต้องใช้เวลามากเพราะ
ต้องขึ้นอยู่ กับการใช้สั ญชาตญาณและระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกับผู้ อื่นเพื่อการ
รวบรวมข้อมูลที่ต้องการ นอกจากนี้ยังชอบความเสี่ยงและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศในการหา
ทางแก้ไขปัญหาซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจที่เด็ดขาด
4. แบบนักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral) เป็นวิธีที่ผู้คนส่วนใหญ่ที่สามารถทางาน
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ดีแ ละเข้ า สั ง คมง่า ยเลื อ กใช้ ก ารพบปะผู้ ค นบ่ อ ยๆ เป็ น จ านวนมากท าให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นที่ปรึกษาที่ดีและยังเป็นผู้ที่ใช้ภาษาเขียนได้ดีเช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นผู้
ที่หลีกเลี่ยงการแข่งขันอีกด้วย65

65

แองเจโล่ คินิจิและเบรน วิลเลี่ยม, องค์การและการจัดการ, แปลจาก Management,

แปลโดยเบญจมาภรณ์ อิศรเดชและคณะ (กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล, 2552), 101.
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รูปที่ 3 รูปแบบการตัดสินใจ
ที่มา : แองเจโล่ คินิจิและเบรน วิลเลี่ยม, องค์การและการจัดการ, แปลจาก
Management, แปลโดยเบญจมาภรณ์ อิศรเดชและคณะ (กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล, 2552), 101.
กริฟฟิทส์ (Griffiths) ได้เสนอรูปแบบและขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจไว้ 6 ขั้นตอน
ด้วยกันคือ
1. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและข้อจากัดของปัญหา : ขั้นนี้เป็นขั้นตอนแรกของ
การตัดสินใจ ผู้บริหารจะตัดสินใจในกิจกรรรมใดๆ ก็ตามจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ต้อง
ตัดสินใจเพื่อเป็นแนวทางที่จะนามาใช้เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง ปัญหาทุกปัญหาไม่ใช่ปัญหาของทุก
คนปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องท้าทายความสามารถของผู้บริหารและวัดความสามารถในการตัดสินใจ
ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในปัญหาเพื่อให้การตัดสินใจถูกต้องและรวดเร็วขึ้น
2. วิเคราะห์ และประเมิ นผลปัญหา : เมื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาแล้ ว ต้องนา
ปัญหานั้นมาวิเคราะห์และประเมินผลว่า “ปัญหานั้นมีความหมายต่อผู้บริหารต่อองค์ก รอย่างไรและ
จะต้องทาอย่างไรกับปัญหานั้น ” ผู้บริหารจะต้องหาวิถีทางที่จะแก้ปัญหานั้น ดังนั้นการตัดสินใจของ
ผู้บริ หารในบางครั้งอาจจะต้องให้ผู้ อื่นมาร่วมกันหาวิถีทางแก้ปัญหา ผู้บริห ารต้องรู้ว่าเมื่อใดควร
ตัดสินใจหรือไม่ควรตัดสินใจ ซึ่งการที่ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจเองในทุกๆเรื่องอาจทาให้ผู้ร่วมงานเกิด
ความไม่พอใจได้
3. สร้ างเนื้ อ หาและแนวทางในการตัด สิ นใจ : ผู้ บริ ห ารจะต้ องคิ ดสร้ างเนื้อหาและ
แนวทางในการตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดเพราะเป็นการแสดงคุณค่าของระบบการ
ตัดสินใจให้ผู้ร่วมงานเห็นว่าผู้บริหารได้ใช้หลักและวิธีการตัดสินใจถูกต้องตามหลักการบริหารมากน้อย
เพียงใด นอกจากนี้ยังเป็นการช่ วยให้ผู้ร่วมงานหรือบุคคลในองค์ก รได้รับการตัดสินใจที่ถูกต้องและ
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ช่ว ยให้ เกิดความรู้ สึ กที่ดีต่อการตัดสินใจของผู้บริห าร ดังนั้น การสร้างเนื้อหาและแนวทางในการ
ตัดสินใจต้องอาศัยระดับความกระตือรือ ร้นของผู้บริหารหรือบุคคลในองค์ก ร, คุณธรรมของผู้บริหาร
หรือบุคคลในองค์ก ร ตลอดจนแรงกระตุ้นและการรับรู้ของพฤติกรรมที่ตรงกับความมุ่งหมายของ
องค์กร
4. การรวบรวมข้อมูล : ผู้บริหารต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกับปัญหา
มากที่สุ ด เพื่อ น ามาเป็ น ข้ อมูล พื้น ฐานในการตัด สิ น ใจ ดังนั้ น ผู้ บ ริห ารจึง จาเป็น ต้องใช้ข้ อมูล และ
ดาเนินการตัดสินใจโดยอาศัยผลการวิจัยเพื่อช่วยให้การตัดสินใจถูกต้องมากยิ่งขึ้น
5. การเลือกข้อมูลที่ต้องการ : ผู้บริหารต้องเลือกข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจโดยข้อมูล
ที่เลือกต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นไปได้และเป็นที่พอใจของผู้บริหารสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
การรวบรวมข้อมูลหลายๆ อย่างที่ต้องใช้ในการตัดสินใจ, การจัดลาดับความสาคัญของข้อสรุปแต่ละ
ข้อและการเลือกข้อสรุปที่เห็นว่าเมื่อนาไปใช้แล้วก่อให้เกิดผลสาเร็จดีที่สุด
6. การน าผลสรุ ป มาท าให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ : ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของ
กระบวนการ โดยมีการดาเนินงานวางโครงการ, การควบคุมกิจกรรมในโครงการและการประเมินผล
โครงการประกอบการดาเนินการ66
ลิชฟิลด์ (Lichfield) ได้กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นวัฎจักรของเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่การ
กาหนดปัญหา, การวิเคราะห์ปัญหาจนถึงการวางแผนการแก้ปัญหาและการประเมินผล และที่ว่าการ
ตัดสินใจเป็นวัฎจักรของเหตุการณ์ คือ เมื่อนากระบวนการตัดสินใจไปแก้ปัญหาครั้งหนึ่งแล้วก็มักที่จะ
มีปัญหาอื่นติดตามมา ซึ่งปัญหาที่ตามมานี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของกระบวนการการแก้ไข
ปัญหาและต้องอาศัยการแก้ปัญหาที่เป็นกระบวนการเช่นเดียวกัน 67 เช่นเดียวกับที่บลาวและสก๊อต
(Blan and Scott) ได้ชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาหนึ่งจะมีประโยชน์ต่อการ
แก้ปัญหาครั้งต่อๆ ไป ดังนั้น แม้ว่ากระบวนการแก้ปัญหาครั้งแรกมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดปัญหา
อย่างอื่นแทรกซ้อนขึ้นมาดังกล่าวแล้ว แต่ประสบการณ์หรือการเรียนรู้ที่ได้รับจากการแก้ปัญหาครั้ง
แรกนั้นนับได้ว่ามีส่วนสาคัญในการแก้ปัญหาใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปัญหาใหม่มี
ลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับปัญหาเดิม 68 ส่วนเฮอร์เบิทร์ทเอ ไซมอน (Herbert A. Simon) ได้
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แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีเหตุผลในการตัด สินใจไว้ว่าในความเป็นจริงแล้วการตัดสินใจที่มี
เหตุผลสมบูรณ์ที่สุดนั้นมักจะไม่มีเพราะผู้ทาการตัดสินใจมักจะมีข้อจากัดหรืออุปสรรคต่างๆ อยู่เสมอ
เช่น ขาดความรู้ความสามารถ ขาดข้อมูลที่ดี นอกจากนั้นนิสัยและค่านิยมของผู้ตัดสินใจเองก็เป็นตัว
แปรสาคัญที่จะทาให้การตัดสินใจเกิดความลาเอียงไปทางหนึ่งทางใดได้ 69 จากทัศนะของไซมอนจึง
เห็นได้ว่าการแก้ปัญหาต่างๆ ทางการบริหารไม่อาจหวังผลเลอเลิศ ได้เสมอไปเหมือนกับการตัดสินใจ
แก้ปัญหาอื่นๆ โดยเหตุนี้การตัดสินใจในทางการบริหารส่วนใหญ่จึงเกี่ยวกับการเลือกทางเลือกและ
ปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็นว่าน่าจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจมากกว่า เช่นเดียวกับแทนแนนบอมและชมิดท์
(Tannenbaum and Schmidt) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารนั้นจะเกิดขึ้นได้
เพราะมี แรงขับ ดัน อยู่ 3 ประการ คือ แรงขับ ดันจากตัว ผู้ บริห ารเอง แรงขับ ดันที่เกิ ดขึ้นจาก
ผู้ใต้บั งคับ บั ญชาและแรงขับ ดัน ที่เกิดจากสถานการณ์ 70 จากทัศนะของแทนแนนบอมและชมิดท์
ดังกล่าวเมื่อมาพิจารณาดูแล้วจะเห็นได้ว่าแรงขับดันที่เกิดจากตัวผู้บริหารนั้นเหมือนกับที่ไซมอนกล่าว
ไว้ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ค่านิยมของผู้บริหาร ตลอดจนอคติส่วนตัวและความ
เชื่อมั่นที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารใช้วิธีการตัดสินใจแบบใดแบบ
หนึ่งออกมา หากผู้บริหารมีความรู้ มีทักษะหรือได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการตัดสินใจก็ย่อมที่จะ
เลื อกใช้วิธีการตัดสิ น ใจที่มีเหตุผลและเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ดีกว่า ส่ ว นแรงขับดันที่มาจาก
สถานการณ์ทั่วไปนับว่ามีอิทธิพลต่อการใช้วิธีการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่ไม่น้อย เช่น ลักษณะและ
ขนาดขององค์กรตลอดจนขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ขนาดขององค์กรก็มีความสาคัญไม่น้อย องค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีการกระจายของหน่วยงานย่อย
ออกไปมากก็ย่ อมที่จ ะมีอุป สรรคต่อการเปิดโอกาสให้ ผู้ ใต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่ ว นร่ว มในการ
ตั ด สิ น ใจ ในขณะเดี ย วกั น ประสิ ท ธิ ภ าพของกลุ่ ม ก็ มี ค วามส าคั ญ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นกว่ า กั น เพราะหาก
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ ความสามารถและมีการร่วมมือประสานงานกันเป็นอย่างดี ผู้บริหารก็ควร
พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เข้ามาตัดสินใจร่วมกัน นอกจากนี้ข้อจากัดของเวลาก็เป็นอุปสรรคต่อการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะปัญหาบางอย่างต้องการการแก้ ไขอย่างรีบด่วนซึ่งผู้บริหารก็จาเป็นต้อง
ตัดสินใจโดยทันทีหากรอช้าอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ ทาให้บางครั้งอาจไม่สามารถรอการตัดสินใจ
จากกลุ่มได้
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กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) หมายถึง การกาหนด
ขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การตัดสิ นใจโดยมีลาดับขั้นของ
กระบวนการดังกล่าว เป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์ ซึ่ งเป็นการตัดสินใจโดยใช้
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยในการหาข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจ การตัดสินใจเป็น
หน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นกระบวนการ (Process) และต้องมีการพิจารณา ข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบ
จากนั้ น จึ ง ท าการก าหนดทางเลื อ กและเลื อ กทางที่ ดี ที่ สุ ด ขึ้ น มาและน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ ไป ซึ่ ง
แนวความคิดของนักวิชาการได้แบ่งขั้นตอนการตัดสินใจไว้มีลั กษณะที่ ใกล้เคียงกัน โดยทั่วไป
กระบวนการตัดสินใจจะมีความแตกต่างกันในด้านการจัดกลุ่มของแต่ละ ขั้นตอนสาหรับกระบวนการ
ตัดสินใจ71 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจมีอยู่หลายรูปแบบ นักวิชาการหลายท่านได้เสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจไว้ ดังนี้
1. การกาหนดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา สาหรับขั้นตอนแรกของการ
ตัดสินใจ จะเป็นการกาหนดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้เกิดความชัดเจนก่อน ซึ่งปัญหาที่
เกิดขึ้นกับองค์การบางครั้งยากต่อการระบุว่ามาจากสาเหตุใด เช่น องค์การประสบปัญหาเกี่ยวกับ
ต้นทุน การผลิตที่สูงขึ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุดังนั้นผู้บริหารจึงต้องทาการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
ระบุและกาหนดปัญหาให้ชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร โดยทั่วไปการแบ่งประเภทของปัญหา ได้แก่
ปัญหาที่เป็นมาตั้งแต่อดีตและปัญหามีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ปัญหาที่ ทราบล่วงหน้าว่าจะ
เกิดขึ้นและควรเตรียมการป้องกันหรือปัญหาเฉพาะด้านเป็นปัญหาที่เกิดจากสาเหตุเดียวและสามารถ
แก้ไขสาเร็จได้ง่าย เป็นต้น ดังนั้นการกาหนดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหาจึงเป็น ขั้นตอนที่
มีความสาคัญมากที่สุดต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. การกาหนดทางเลือกต่างๆ ที่จะใช้แก้ปัญหา เมื่อผู้บริหารสามารถกาหนดปัญหา
ได้ชั ดเจนแล้ ว โดยจะต้อ งมีก ารกลั่ นกรองข้อมู ล ต่า งๆ ที่เกี่ ยวข้ องกั บปัญ หาทั้ งหมด เช่น ข้อมู ล
เกี่ยวกับ สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การเพื่อค้นหาปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของ
ปัญหาที่มีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน ข้ อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกนามากาหนดเป็นทางเลือก
เพือ่ แก้ไขปัญหา ทางเลือกที่กาหนดในขั้นตอนนี้อาจมีหลายทางเลือก เช่น ทางเลือกใน การแก้ปัญหา
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ต้นทุน การผลิตที่สูงขึ้นอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่การปรับวิธีการทางานของฝ่ายผลิต การฝึกอบรมทีมงาน
เพื่อเพิ่ม ทักษะการผลิต การปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นต้น
3. การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ที่ได้กาหนด หลังจากวิเคราะห์ปัญหา ทาการ
กาหนด ทางเลือกต่างๆ ที่จะใช้แก้ปัญหา จากนั้นจึงทาการประเมินผลทางเลือกต่างๆ ซึ่งเป็นแนว
ทางการน าปั ญหาไปสู่ การแก้ ไข ในขั้ นตอนนี้ผู้ ตัดสิ นใจจะวิ เคราะห์ และประเมิน ว่า ทางเลื อ กใด
สามารถแก้ไขปัญหา ได้ดี ที่สุด ทางเลือกใดควรจะดาเนินการก่อนและหลัง มีการใช้กระบวนการชั่ง
น้าหนักเพื่อพิจารณาถึงผลดีและผลเสียในแต่ละทางเลือกด้วย นอกจากนี้จะต้องพิจารณาด้วยว่า การ
ตัดสินใจในทางเลือกหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ดังนั้นควรวิเคราะห์และ ประเมิน
ทางเลือกอย่างรอบคอบสาหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพิจารณาปัญหาจากภายในองค์การมากกว่า
ภายนอก เช่น บุคลากร อุป กรณ์ขาดแคลน แนวทางแก้ ไขสามารถทาได้โดยการ เพิ่มบุคลากรการ
จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่ม เป็นต้น
4. การตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมที่สุด เป็นการนาเอาทางเลือกต่างๆ มาเปรียบเทียบ
ว่า ทางเลื อ กใดจะเหมาะสมและเป็ นไปได้ มากกว่ ากั น เช่น องค์ก ารมี เงิ นทุ นไม่ เพี ยงพออาจใช้
ทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ การกู้ยืมจากภายนอก การนาเงินกาไรสะสมมาใช้เป็นต้น
5. ดาเนินการตามทางเลือกที่ตัดสินใจ เป็นการเลือกทางเลือกที่ดีสุดและมีความ
เหมาะสม มากที่สุด จากนั้นจึงนาผลการตัดสินใจสู่การปฏิบัติและประเมินผลต่อไป
6. ประเมินผลที่เกิดจากทางเลือกนั้นๆ การประเมินผลเป็น การพิจารณาคุณค่าของ
ผลงาน และความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์ และมาตรฐานที่ได้เลือกจาก ทางเลือก
ที่ตัดสินใจ ทั้งนี้ผู้บริหารต้องทาการเปรียบเทียบผลงานกับเกณฑ์และมาตรฐานก่อนว่ามีความแตกต่าง
กันหรือไม่ และความแตกต่างนั้นมีความสาคัญมากน้อยเพียงใด จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่มาก
น้อยเพียงใด โดยตีค่าของความแตกต่างนั้นจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นว่าเป็นผลดีหรือผลเสียต่อ
องค์การอย่างไร
ธิดารัตน์ สร้อยจักร กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจหรือเส้นทางการตัดสินใจว่าเป็น
การกาหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยใช้หลักเหตุผลและ
มีก ฎเกณฑ์ โดยได้ เสนอขั้ น ตอนการตั ดสิ น ใจหรื อกระบวนการตัด สิ น ใจที่ แตกต่า งกั น ทั้ ง หมด 7
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระบุปัญหาว่าคืออะไร ในขั้นนี้บุคคลจะต้องทราบเสียก่อนว่าเขาจะต้อง
ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใด
ขั้นที่ 2 การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การตัดสินใจทุกเรื่องจะต้องเกี่ยวข้อง
กับการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลทั่วๆ ไป แต่จะต้องเป็นข้อมูลที่
ช่วยในการตัดสินใจ
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ขั้นที่ 3 รู้จักทางเลือกที่มีอยู่ จากการรวบรวมข้อมูลในขั้นที่ 2 อาจทาให้บุคคลเริ่ม
เห็นลู่ทางเลือกของเขาขึ้นมาได้
ขั้นที่ 4 การชั่งน้้าหนักของตัวเลือกแต่ละตัว สาหรับขั้นนี้จะต้องให้บุคคลลอง
พิจารณาว่าแต่ละทางเลือกมีผลดี ผลเสียอย่างไร
ขั้นที่ 5 การตัดสินใจเลือก ถ้าบุคคลใดทาขั้นที่ 4 เรียบร้อย เขาก็พร้ อมที่จะ
ตัดสินใจเลือก ในการเลือกของเขาในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นจากอันดับของการเลือกที่ได้เขียนไว้ในขั้น
ที่ 4
ขั้นที่ 6 ด้าเนินการ เมื่อได้ตัดสินใจว่าจะทาอย่างไรเรียบร้อยแล้ว บุคคลก็จะลงมือ
ดาเนินการตามที่ได้ตัดสินใจไว้ในขั้นที่ 5
ขั้นที่ 7 ทบทวนการตัดสินใจและผลที่ได้รับ เมื่อทาตามที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว บุคคล
จะพบว่าการตัดสินใจเลือกของเขาสามารถช่วยในการแก้ปัญหาจากขั้นที่ 1 ได้หรือไม่72
พลันเกตและแอ็ตเนอร์ (Plunkett and Attner) ได้เสนอลาดับขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสาคัญ
อย่ างมาก เพราะการระบุ ปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ ย่ อมมีผ ลต่อการดาเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของ
กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้วย ดังนั้น ผู้บริหารจึงควร
ระมัดระวังมิให้เกิ ดความผิดพลาดในการระบุปัญหาขององค์ก ร ทั้งนี้ ผู้ บริหารควรแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างอาการแสดง (symptom) ที่เกิดขึ้นกับตัวปัญหาที่แท้จริงเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น
กรณีที่ยอดขายของบริษัทลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินค้าต่า จะเห็นว่าการที่ยอดขายลดลง
เป็นอาการแสดงและปัญหาที่ต้องแก้ไข ได้แก่ การที่คุณภาพสินค้าต่า ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญฉลาดต้อง
คอยสังเกตอาการแสดงต่างๆ ทั้งต้องรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่อการค้ นหาสาเหตุของอาการแสดง
เหล่านั้นซึ่งจะนาไปสู่การระบุปัญหาที่แท้จริงได้อย่างถูกต้องแม่นยา
ขั้นที่ 2 การระบุข้อจ้ากัดของปัจจัย (Identify limiting factors) เมื่อสามารถ
ระบุ ปั ญหาได้ถูกต้องแล้ ว ผู้ บ ริ ห ารควรพิจารณาถึงข้อจากัดต่างๆ ขององค์ก ร โดยพิจารณาจาก
ทรัพยากรซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ได้แก่ กาลังคน เงินทุน เครื่ องจักร สิ่งอานวย
ความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งเวลาซึ่งมักเป็นปัจจัยจากัดที่พบอยู่เสมอๆ การรู้ถึงข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่ไม่
สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ บริ ห ารกาหนดขอบเขตในการพัฒ นาทางเลื อกให้ แ คบลงได้
72

ธิดารัตน์ สร้อยจักร, กระบวนการตัดสินใจของนักการศึกษาต่างประเทศ, เข้าถึงเมื่อ
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ตัวอย่างเช่น ถ้ามีเงื่อนไขว่าต้องส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแก้ไข
ปัญหาการผลิตสินค้าไม่เพียงพอที่มีระยะเวลาดาเนินการมากกว่า 1 เดือน ก็ควรถูกตัดทิ้งไป
ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอน
ต่อไป ผู้บริหารควรทาการพัฒนาทางเลือกต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกที่มี
ศักยภาพและมีความเป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาให้ น้อยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น กรณีที่
องค์กรประสบปัญหาเวลาการผลิตไม่เพียงพอ ผู้บริหารอาจพิจารณาทางเลือกดังนี้ 1) เพิ่มการทางาน
กะพิเศษ 2) เพิ่มการทางานล่วงเวลาโดยใช้ตารางปกติ 3) เพิ่มจานวนพนักงาน หรือ 4) ไม่ทาอะไรเลย
ในการพัฒ นาทางเลื อกผู้บริ หารอาจขอความคิดเห็ นจากนักบริห ารอื่น ๆ ที่ประสบความสาเร็จทั้ง
ภายในและภายนอกขององค์กร ซึ่งอาจใช้วิธีการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือจัดการประชุมกลุ่ม
ย่อยขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลเหล่านั้นเมื่อผนวกรวมกับสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความคิด
สร้ า งสรรค์ แ ละประสบการณ์ ข องตนเองจะช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถพั ฒ นาทางเลื อ กได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เมื่อผู้บริหารได้ทา
การพัฒนาทางเลือกต่างๆ โดยจะนาเอาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอย่าง
รอบคอบ
ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เมื่อ
ผู้บริหารได้ทาการวิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่างๆ แล้ว ผู้บริหารควรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
ของแต่ละทางเลือกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมี
ผลเสียต่อเนื่องในภายหลังน้อยที่สุดและให้ผลประโยชน์มากที่สุด
ขั้นที่ 6 การน้าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เมื่อ
ผู้บริหารได้ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว ก็ควรมีการนาผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรกาหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึ งตารางเวลา
การดาเนินงาน งบประมาณและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ควรมีการมอบหมายอานาจหน้าที่ที่
ชัดเจนและจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่จะช่วยให้การตัดสินใจเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ผู้บริหาร
ควรกาหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย
ขั้นที่ 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and
evaluation system) ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุม
และการประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานว่ าเป็นไป
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ตามเป้าหมายหรือไม่ ข้อมูลย้อนกลับจะช่วยให้ผู้บริหารแก้ปัญหาหรือทาการตัดสินใจใหม่ได้โดยได้
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่ดีที่สุด73
ส่วนดูเอน (Duane) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
สัมพันธ์กันระหว่างกิจกรรมซึ่งจะนาไปสู่ตัวเลือกต่างๆ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนสาคัญ คือ ขั้นการระบุ
หรือหาปัญหาในการบริหาร ขั้นค้นหาข้อมูล ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา ขั้นการประเมินตัวเลือกในการ
แก้ปัญหาและขั้นการตัดสินใจ74
ส่วนศิริ วรรณ เสรีรัตน์และคณะได้แบ่งกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ห ลักเหตุผ ล
ออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ การกาหนดปัญหา การค้นหาทางเลื อก การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ
การปฏิบัติการตามการตัดสินใจและการประเมินผลลัพธ์และการป้อนกลับ75
ไซมอน (Simon) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นหัวใจของการบริหารและเป็นหน้าที่และ
บทบาทส าคั ญ ของผู้ บ ริ ห าร ยิ่ ง ต าแหน่ ง สู ง เท่ า ใด การตั ด สิ น ใจก็ จ ะมี ม ากขึ้ น ตามไปด้ ว ย 76 ซึ่ ง
กระบวนการตัดสินใจสามารถจาแนกออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดปัญหา คือ การกาหนดปัญหา ผู้บริหารต้องเข้าใจปัญหา วิเคราะห์
ขอบเขตและลั ก ษณะก่ อ นที่ จ ะแก้ ปั ญ หา ได้ แ ก่ รู้ จั ก แก้ ปั ญ หา ก าหนดปั ญ หา และวิ เ คราะห์
สถานการณ์เป็นต้น
2. ค้นหาทางเลือก คือ การพัฒนาทางเลือก มีทางเลือ กเพื่อการปฏิบัติการ ถ้าเป็น
เพียงวิธีเดียวในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
3. การประเมินทางเลือก คือ การประเมินเพื่อเลือกทางเลือกที่จะบรรลุเป้าหมายได้
ดีที่สุด
4. ทาการตัดสินใจ คือ เมื่อมีหลายทางเลือกผู้บริหารสามารถใช้หลัก 3 ประการ
ได้แก่ ประสบการณ์, การทดลอง, การวิจัยและการวิเคราะห์
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5. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ คือ จะต้องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในกระบวนการ
ตัดสินใจด้วย เมื่อทางเลือกมีการพัฒนาและประเมินผลพนักงานจะถือว่ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น
6. การประเมินผลลัพธ์และการป้อนกลับ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสินใจ เป็น
การประเมิน ผลลัพธ์ที่เกิด ขึ้นจากการปฏิบัติตามการตัดสินใจและค้นหาการป้อนกลับเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ
ในขณะที่วรพจน์ บุษราคัมวดี ได้ให้ความหมายของคาว่า กระบวนการตัดสินใจว่าเป
นการตัดสินใจที่ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะหและพิจารณาถึงขอมูลที่เกิดขึ้น จากนั้นผูบริหารจึงทา
การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุด สาหรับ กระบวนการตัดสินใจประกอบดวยขั้นตอน
การแสวงหาขอมูล การออกแบบการตัดสินใจ รวมทั้งการตัดสินใจเลือกทางเลือกเพื่อใหสามารถเลือก
ทางเลือกได้ดีที่สุด ดังนั้นในการวิเคราะหและพิจารณาจะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
และผานกระบวนการตัดสินใจนั่นเอง77
จากทฤษฎีของวรูมและเยตตัน (Vroom and Yetton) ที่ทาการศึกษารูปแบบของการ
ตัดสิน ใจของผู้น าว่าแบบการตัดสินใจแบบใดจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ตาม ทฤษฎีนี้มี
แนวคิดว่าการมีส่วนร่วมในการตั ดสินใจของผู้ตามจะทาให้คุณภาพของการตัดสิ นใจ (Decision
Quality) ดีขึ้นและมีการยอมรับในการตัดสินใจ (Decision Acceptance) ของผู้ตามมากขึ้นด้วยโดย
รูปแบบการตัดสินใจของผู้นามี 5 แบบได้แก่
แบบที่ 1 ผู้นาตัดสินใจเองด้วยข้อมูลของผู้นาที่มี (Autocratic I หรือ AI) เป็นรูปแบบที่
ผู้บริหารตัดสินใจโดยไม่ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลย ซึ่งผู้บริหารจะตัดสินใจโดย
การแก้ปัญหาหรือตัดสินใจเองด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นซึ่งเป็นแบบ AI ผู้บริหารใช้วิธีการแก้ปัญหา
หรือการตัดสินใจด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น
แบบที่ 2 ผู้นาตัดสินใจเองด้วยข้อมูลที่ได้จากผู้ตาม (Autocratic II หรือ AII) เป็นรูปแบบ
ที่ผู้บริหารตัดสินใจโดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อย ซึ่งผู้บริหารจะหาข้อมูลที่
จาเป็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาโดยอาจบอกหรือไม่บอกปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชาขณะถามข้อมูลแล้ว
ตัดสินใจแก้ปัญหาเองบทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชามีเพียงให้ข่าวสารที่จาเป็นในการตัดสินใจเท่านั้น
ไม่ได้คิ ดหรื อ ประเมิ น ทางเลื อกเพื่อแก้ ปัญหา ซึ่งแบบ AII ผู้ บริห ารใช้ วิธีการรับข้อ มูล จาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาและตัดสินใจด้วยตนเองโดยไม่แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงปัญหาที่กาลังตัดสินใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีบทบาทที่จะกาหนดปัญหาสร้างหรือประเมินทางเลือก
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วรพจน์ บุษราคัมวดี, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติงานของพนักงานนวดแผนไทย
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แบบที่ 3 ผู้นาตัดสินใจเองโดยปรึกษาผู้ตามเป็นรายบุคคล (Consultative I หรือ CI)
เป็นรูปแบบที่ผู้บริหารตัดสินใจโดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจปานกลางซึ่งผู้บริหาร
จะปรึกษาปัญหากับ ผู้ ใต้บั งคับ บั ญชาที่เห็ นว่าเหมาะสมและเป็นส่ ว นตัว แยกฟังความคิดเห็น และ
ค าแนะน าจากแต่ ล ะคนแล้ ว ตั ด สิ น ใจเองโดยอาจใช้ ห รื อ ไม่ ใ ช้ ค วามคิ ด เห็ น และค าแนะน าจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้ซึ่งเป็นแบบ CI ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องบางคน
ทราบเพื่อสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยไม่สอบถามเป็นกลุ่ม จากนั้นจึงตัดสินใจซึ่งอาจ
เป็นการตัดสินใจที่สะท้อนหรือไม่สะท้อนความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้
แบบที่ 4 ผู้นาตัดสินใจเองโดยปรึกษาผู้ตามเป็นกลุ่ม (Consultative II หรือ CII) เป็น
รูปแบบที่ผู้บริหารตัดสินใจโดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากซึ่งผู้บริหารจะปรึกษา
กับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นกลุ่มรวบรวมความคิดและคาแนะนามาพิจารณาแล้วตัดสินใจเองโดยอาจใช้
หรือไม่ใช้ความเห็นและคาแนะนาของผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้ซึ่งเป็นแบบ CII ผู้บริหารบอกถึงปัญหา
ให้กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาและสอบถามความคิดเห็น จากนั้นจึงตัดสินใจซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจที่
สะท้อนหรือไม่สะท้อนความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับชาก็ได้
แบบที่ 5 ผู้นากับกลุ่มผู้ตามร่วมกันตัดสินใจ (Group หรือ GII) เป็นรูปแบบที่ผู้บริหาร
ตัดสินใจโดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากที่สุดซึ่งผู้บริหารจะบอกปัญหากับกลุ่ม
แล้วร่วมกันหาทางเลือกและประเมินทางเลือกโดยพยายามให้ได้ข้อยุติเพื่อการแก้ไขร่วมกัน ทั้งนี้
บทบาทของผู้นาเป็นประธานของที่ประชุมให้การอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงประเด็น
นาประเด็นที่สาคัญมาอภิปรายผู้บริหารอาจใช้ข้อมูลหรือแสดงความคิดแต่ไม่บังคับให้กลุ่มต้องยอมรับ
วิธีแก้ปัญหาของตน ผู้บริหารเต็มใจที่จะรับการตัดสินใจของกลุ่มและนาการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติซึ่ง
เป็นแบบ GII ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันสร้างและประเมินทางเลือก
และพยายามที่จะให้ความเห็นพ้องในการแก้ปัญหาบทบาทของผู้บริหารและเป็นประธานผู้ประสานให้
เกิดการอภิปรายและรักษาให้อยู่ในประเด็นปัญหาและสร้างความมั่นใจว่าประเด็นสาคัญ จากแนวคิด
ดังกล่าวสรุปได้ว่าแบบของการตัดสินใจแบ่งออกได้หลายลักษณะดังนี้
1. แบ่งตามผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่การตัดสินใจโดย
บัญชาหรือคาสั่งของผู้มีอานาจเหนือกว่าการตัดสินใจโดยผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขึ้นมาและการตัดสินใจ
ที่เกิดจากความคิดริเริ่มของผู้บริหารเอง
2. แบ่งตามการใช้เหตุผล แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่การตัดสินใจโดยใช้สามัญสานึก
และการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
3. แบ่งตามการตระเตรียม แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่การตัดสินใจที่ได้มีการเตรียมกัน
มาก่อนล่วงหน้าและการตัดสินใจที่ไม่ได้เตรียมมาก่อนล่วงหน้า
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4. แบ่งตามการมุ่งผลลัพธ์และการมุ่งกระบวนการ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่การ
ตัดสินใจที่มุ่งผลลัพธ์และการตัดสินใจที่มุ่งกระบวนการ
5. แบ่งตามสถานการณ์ แบ่งออกเป็น 5 แบบ ได้แก่การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลของตนเอง
ตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใต้บังคับบัญชาปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
แล้วตัดสินใจปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นกลุ่มแล้วตัดสินใจและร่วมปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
กลุ่มแล้วร่วมกันตัดสินใจ78
เมื่อนาทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ์ของวรูมและเยตตันไปใช้กับผู้บริหารโรงเรียน
จะได้แบบการตัดสินใจ ดังนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อความแบบในการตัดสินใจที่ใช้ในการวิจัยนี้มี 5
แบบคือ
แบบที่ 1 ผู้บริหารใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วและตัดสินใจเอง
แบบที่ 2 ผู้บริหารหาข้อมูลจากครูอาจารย์ในโรงเรียนก่อนแล้วตัดสินใจเอง
แบบที่ 3 ผู้บริหารหารือกับครูอาจารย์ในโรงเรียนเป็นรายบุคคลแล้วตัดสินใจเอง
แบบที่ 4 ผู้บริหารหารือกับครูอาจารย์ในโรงเรียนเป็นกลุ่มแล้วตัดสินใจเอง
แบบที่ 5 ผู้บริหารให้ครูอาจารย์ในโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
จากพฤติ ก รรมในการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารนั้ น จะสามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ น ลั ก ษณะ
บางอย่างขององค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งกริฟฟิธ (Griffiths) ได้เสนอว่าประสิทธิภาพของผู้บริหารสูงสุดใน
องค์ กรหรื อ หน่ ว ยงานใดๆ จะเป็ น สั ด ส่ ว นผกผั นกั บปริมาณ แนวความคิ ด ของกริฟฟิ ธ นี้ ต้องการ
ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องกระจายอานาจการตัดสินใจไปสู่ผู้บริหารระดับ
รองๆ ลงไปหรื อไปสู่ ผู้ ป ฏิบั ติให้ มากโดยที่ ผู้ บริห ารเพี ยงแต่คอยดู แลและควบคุมให้ ก ระบวนการ
ตัดสินใจต่างๆ ดาเนินไปด้วยดีเท่านั้น พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารนี้แทนแนนบอมและชมิคท์
(Tannenbaum and Schmidt) ได้เสนอทฤษฎีของความต่อเนื่องระหว่างขนาดของอานาจหน้าที่ที่
ใช้โดยผู้บริหารกับขนาดของความเป็นอิสระของผู้ใต้บังคับบัญชา79 ดังรายละเอียดที่แสดงในรูปที่ 4
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Vroom, V. H. and Yetton, P. W, Leadership and Decision Making
(Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1973), 3-9.
79
Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to Choose A
Leadership Pattern,” Harvard Business Review (May-June 1973): 162-180.
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รูปที่ 4 ความต่อเนื่องของพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
ที่มา : Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to Choose
A
Leadership Pattern,” Harvard Business Review (May-June 1973): 162-180.
เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าผู้บริหารมีพฤติกรรมการตั ดสินใจตามรูปแบบต่างๆ
อย่างต่อเนื่องจากซ้ายไปขวาทางด้านซ้ายมือสุดผู้บริหารรวบอานาจการตัดสินใจไว้ที่ตนเพียงผู้เดียวซึ่ง
เป็นลักษณะการบริหารแบบเผด็จการหรือแบบรวมอานาจมากที่สุดโดยการที่ค่อยๆ เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นที ละน้อยจนกระทั่งขวามือสุดผู้บริหารเปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากที่สุดนั่นเอง แม้ว่าพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารจะมีลักษณะความต่อเนื่องดังได้กล่าวมาแล้ว แต่แทนแนนบอมและชมิดท์ก็ได้พยายามที่
จะขยายให้ เห็ น พฤติกรรมการตัด สิ นใจในลั ก ษณะต่ างๆโดยการแบ่ งพฤติ กรรมการตั ดสิ นใจของ
ผู้บริหารออกเป็น 7 แบบซึ่งในแต่ละแบบจะมีลักษณะดังรายละเอียดต่อไปนี้
แบบที่ 1 ผู้บริหารตัดสินใจเองแล้วแจ้งให้ทราบกรณีนี้ผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาปัญหาเอง
โดยการหาทางแก้ปัญหาไว้หลายๆ ทางแล้วตัดสินใจเลือกทางที่เห็นว่าน่าจะให้ผลดีที่สุดจากนั้นก็แจ้ง
ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต่ อ ไป ผู้ บ ริ ห ารแบบนี้ อ าจค านึ ง ถึ ง หรื อ ไม่ ค านึ ง ถึ ง ว่ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อการตัดสินใจของเขาแต่สิ่งสาคัญก็คือผู้บริหารประเภทนี้จะ
ไม่เปิ ดโอกาสให้ แก่ผู้ ใต้บั งคับ บั ญชาแสดงความคิดเห็ นใดๆ หรือให้ มีส่ ว นร่ว มในการตัดสิ นใจแต่
ประการใด
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แบบที่ 2 ผู้บริหารตัดสินใจแล้วเกลี้ยกล่อมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของ
ตน ในกรณีนี้การตัดสินใจเหมือนกับแบบที่ 1 ที่แตกต่างกันออกไปก็คือแทนที่จะแจ้งการตัดสินใจของ
ตนให้ ผู้ บั ง คับ บั ญชาทราบก็เปลี่ ย นมาใช้ ศิล ปะในการเกลี้ ยกล่ อมให้ ผู้ ใต้บังคั บบัญชายอมรับการ
ตัดสินใจนั้น เหตุที่เกลี้ยกล่อมเพราะสานึกว่าอาจมีการต่อต้านเกิดขึ้นและพยายามลดการต่อต้านโดย
ชี้ให้เห็นว่าถ้ากระทาดังที่ตัดสินใจแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อองค์กรอย่างไร
แบบที่ 3 ผู้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ไม่เปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจ ผู้บริหารพยายามที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับโดยให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ
ทราบว่าผู้บริหารคิดอย่างไรและมีความตั้งใจอย่างไรหลังจากที่ได้อธิบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฟังแล้วก็
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้สอบถามปัญหาที่สงสัยกรณีเช่นนี้จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าใจมากขึ้นว่า
ผู้บริหารต้องการจะทาอย่างไร
แบบที่ 4 ผู้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บริหารอาจ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหม่ได้เมื่อได้ข้อมูลที่ดีกว่าผู้บริหารแบบนี้ให้โอกาสแก่ผู้บังคับบัญชาได้มี
ส่วนในการที่จะให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจบ้างแต่ความคิดริเริ่มและการตัดสินใจยังคงอยู่กับ
ผู้ บ ริ ห ารก่อนการประชุมหรื อพบปะกันกับผู้ ใต้บังคับบัญชานั้นผู้ บริห ารได้มีการตัดสิ นใจมาก่อ น
แล้วแต่ยังคิดว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จึงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นเพื่อดูปฏิกิริยาที่
จะเกิ ด ขึ้ น ว่ า การตั ด สิ น ใจนั้ น จะกระทบกระเทื อ นอย่ า งไรบ้ า งและหากข้ อ มู ล ใหม่ ที่ ไ ด้ จ าก
ผู้ใต้บังคับบัญชาเหมาะสมเพียงพอผู้บริหารก็อาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเสียใหม่ได้
แบบที่ 5 ผู้บริหารเสนอปัญหาแล้วขอคาแนะนาหรือความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา
แล้วนามาพิจารณาตัดสินใจ การตัดสินใจแบบนี้ผู้ บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนในการ
เสนอความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้บริหารเสนอผู้บริหารจะเริ่มด้วยการชี้ให้เห็นว่าตัวปัญหาคือ
อะไรแล้วจึงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อมูลตลอดจนทางเลือกต่างๆ ในการ
แก้ไขปัญหานั้นจากนั้นผู้บริหารจะนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาประกอบการตัดสินใจ
แบบที่ 6 ผู้บริหารชี้ข้อจากัดแล้วให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น
การตัดสินใจแบบนี้ผู้บริหารมอบปัญหาและข้อจากัดให้แก่กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาไปทาการตัดสินใจโดย
ที่ตนเองอาจเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ร่วมพิจารณาตัดสินใจด้วย
แบบที่ 7 ผู้บริหารมอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจเองแบบนี้ผู้บริหารให้ความเป็นอิสระ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชามากที่สุดโดยให้หาทางตัดสินใจแก้ปัญหาเองแต่ ผู้บริหารเป็นผู้กาหนดว่าใครบ้างที่
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เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ และเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจอย่างไรแล้วผู้บริหารจะยอมรับ
การตัดสินใจนั้น80
นอกจากนี้วรูมและเยตตัน (Victor Vroom and Philip Yetton) ได้พัฒนารูปแบบการ
ตัดสิ นใจที่จะให้ ประสบความสาเร็ จทั้ง ในด้านคุณภาพการตัดสิ นใจ การยอมรับการตัดสิ นใจและ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยได้นาเสนอรูปแบบการบริหาร 4 แบบคือ (1) ประสิทธิผลของการตัดสินใจ
การตัดสินใจที่มีประสิทธิผลหรือมีความเป็นไปได้จะต้องพิจารณาใน 3 ประเด็นกล่าวคือประเด็นแรก
คุ ณ ภาพการตั ด สิ น ใจปั ญ หาที่ แ ตกต่ า งกั น ก็ อ าจใช้ คุ ณ ภาพในการตั ด สิ น ใจที่ แ ตกต่ า งกั น ปั ญ หา
บางอย่างต้องการคุณภาพการตัดสินใจระดับสูงแต่บางอย่างเป็นคุณภาพการตัดสินใจระดับต่า แต่
อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะทาให้การตัดสินใจมีคุณภาพมากกว่าประเด็นที่สองการ
ยอมรับการตัดสินใจการตัดสินใจต้องได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ซึ่งต้องนาการตัดสินใจไป
ปฏิบัติ การให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการปฏิบัติก็จะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดการยอมรับได้
ประเด็นสุ ดท้ายความเหมาะสมของช่ว งเวลาสถานการณ์ที่ถูกจากัดด้ว ยช่ว งเวลาอาจต้องใช้การ
ตัดสินใจโดยผู้นาแต่ถ้ามีช่วงเวลายาวพอที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถของบุค ลากรเลือกการ
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมจะเกิดประโยชน์มากกว่าแบบของการตัดสินใจ
อย่างไรก็ตามวรูมและเตตันได้อธิบายถึงการตัดสินใจ 5 แบบซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แบบที่ 1 ผู้บริหารแก้ปัญหาหรือตัดสินใจด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น
แบบที่ 2 ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่จาเป็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและตัดสินใจด้วยตนเองโดย
ไม่แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงปัญหาที่กาลังตัดสินใจ ดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเป็นเพียงผู้จัดหา
ข้อมูลเฉพาะเรื่องให้ไม่มีบทบาทที่จากัดในการกาหนดปัญหาหรือประเมินทางเลือก
แบบที่ 3 ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องบางคนทราบเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยไม่สอบถามเป็นกลุ่ม จากนั้นจึงตัดสินใจซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจที่
สะท้อนหรือไม่สะท้อนความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้81
แบบที่ 4 ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาและสอบถามความคิดเห็น
จากนั้นจึงตัดสินใจซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจที่สะท้อนหรือไม่สะท้อนความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาก็
ได้
80

วรพจน์ บุษราคัมวดี, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติงานของพนักงานนวดแผนไทย
ในองค์การภาครัฐและเอกชนในจังหวัดปทุมธานี,” วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8, 2 (พฤษภาคม 2556): 84-95.
81
Victor H. Vroom, “A New Look at Managerial Decision Making,”
Organization Dynamics 1, 5 (Spring 1973): 66-80.
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แบบที่ 5 ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันสร้างและประเมิน
ทางเลือกและพยายามที่จะให้มีความเห็นพ้องในการแก้ปัญหา บทบาทของผู้บริหารจะเป็นประธาน ผู้
ประสานให้เกิดการอภิปรายและรักษาให้อยู่ในประเด็นปัญหาและสร้างความมั่นใจว่าประเด็นสาคัญๆ
ได้รั บ การอธิป ราย อาจเป็ น ผู้ ใ ห้ ข้อมูล และเสนอความคิดเห็ นโดยไม่พยายามให้ กลุ่ ม ต้องยอมรั บ
แนวทางของตนและเต็มใจยอมรับและดาเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งกลุ่ม 82
แบบของการเลือกการตัดสินใจที่ถูกต้องตามความคิดเห็นของวรูมและเยตตันนั้นผู้ บริหารสามารถ
เลื อกแบบการตัดสิ น ใจได้ทั้ง 5 แบบขึ้น อยู่กับสถานการณ์และสิ่ งส าคัญคือผู้ บริห ารต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ ส ถานการณ์และเลื อกแบบของการตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสมโดย
กาหนดเป็นกฎในการวินิจฉัยไว้ 7 ประการ 3 ประการแรกจะเน้นในเรื่องคุณภาพของการตัดสินใจ
และ 4 ประการหลังจะเป็นเรื่องของการยอมรับการตัดสินใจเพื่อเป็นการพิจารณาแบบของการเลือก
การตัดสินใจที่ถูกต้อง การฝึกอบรมผู้บริหารในการตัดสินใจแม้จะมีแนวทางการเลือกตัดสินใจแต่
ทางเลือกบางอย่างเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ดังนั้นวรูมจึงได้แนะนาให้มีการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้
ผู้บริหารได้กาหนดแนวทางในการตัดสินใจของตนเองโดยมีการฝึกอบรมตามโปรแกรม TELOS ซึ่งจะ
มีการอธิบายทฤษฎีและแนวทางที่ผู้บริหารจะกาหนดแบบการตัดสินใจของตนเองไว้83
จากที่ได้กล่าวมาโดยตลอดแล้วนั้นก็จะเป็นการยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าการบริหารคือ
การตัดสินใจ อย่างไม่มีข้อกังขาแต่ในแง่ของการบริหารนั้นมิอาจที่จะชี้ ชัดลงไปได้ว่าพฤติกรรมการ
ตัดสินแบบใดจะเป็นแบบที่ดีที่สุด ผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จคือผู้บริหารที่สามารถปรับพฤติกรรม
ของเขาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ซ้าแบบกัน นั่นคือ ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพต้อง
รู้ จั กเลื อ กใช้วิ ธีก ารตัด สิ น ใจให้ เหมาะสมกั บสถานการณ์ ต่า งๆ ที่ เป็ นอยู่ นั่น หมายถึง ในบางครั้ ง
ผู้บริหารจาเป็นต้องตัดสินใจเองแต่ในอีกหลายๆ กรณีที่ผู้บริหารควรจะให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและจากทฤษฎีสถานการณ์ของการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบริดจ์ (Bridge)
ซึ่งได้พัฒนามาจากแนวความคิดเกี่ยวกับ “ขอบเขตของการยอมรับ” ของบาร์นาร์ดและไซมอนซึ่งได้
ชี้ให้เห็นว่าเมื่อใดและภายใต้สถานการณ์เช่นไรที่ผู้บริหารควรตัดสินใจเองหรือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจและถ้าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วจะให้มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด อนึ่ง
ทฤษฎีดั ง กล่ า วได้ แ บ่ งสถานการณ์ ที่ เ กี่ย วข้อ งกั บการให้ บุ คลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ดสิ น ใจไว้ 4
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Herbert S. Newman, Partners : Selected and Current Works (Mulgrave:
Images Publish Group, 1999), 62.
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สถานการณ์โดยพิจารณาจากตัวแปร 2 ด้าน คือ การมีส่วนเกี่ยวข้องของบุคลากรกับความรู้
ความสามารถของบุคลากร
นอกจากนี้เฮอร์เบิร์ท เอ ไซมอน (Herbert A. Simon) ได้อธิบายว่าการตัดสินใจเป็น
ขบวนการ (process) ขบวนการหนึ่งที่เป็นขั้นตอนและมีหลายระดับ โดยสามารถแยกขั้นตอนของการ
ตัดสินใจออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. เป็นกิจกรรมทางด้านความสามารถหรือปัญญา (Intelligence activity) หมายความ
ว่า เมื่อ เกิด สถานการณ์ที่ เรามีความรู้ สึ กว่ าอัด อั้นตั นใจหรือ ว่าคิ ดไม่ ออก อยากจะหาทางออกที่
เหมาะสม ก็จะเริ่มกระบวนการทางสมองที่จะค้นหาว่าเรากาลังเผชิญปัญหาอะไร และมีเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะดาเนินการแก้ไขความรู้สึกไม่สบายใจอันนั้น
2. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกแบบ (Decision activity) หมายความว่า ความ
พยายามที่จะกาหนดทางเลือก พัฒนาทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกว่ามีทางเลือกอะไรบ้างที่ คิดว่าจะ
เป็นไปได้ ที่คิดจะแก้ไขปัญหาหรือว่าความไม่สบายใจเหล่านั้น
3. เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือก (Choice activity) หมายความว่า ในขั้นที่ 3 นี้ จะ
เป็นการเลือกที่แท้จริง คือ ทางเลือกที่คิดว่าจะเป็นไปได้และเหมาะสมที่จะนาไปดาเนินการ84
ส่วนดูเอน (Duane) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องสัมพันธ์
กันระหว่างกิจกรรมซึ่งจะนาไปสู่ตัวเลือกต่างๆ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนสาคัญ คือ ขั้นการระบุหรือหา
ปัญหาในการบริหาร ขั้นค้นหาข้อมูล ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา ขั้นการประเมินตัวเลือกในการแก้ปัญหา
และขั้นการตัดสินใจ85
จึงสรุปได้ว่า กระบวนการตัดสินใจเป็นกระบวนการแบบห่วงสัมพันธ์ของกิจกรรมสาคัญ
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นขั้นตอนอย่างน้อย 6 ขั้น คือ ขั้นกาหนดปัญหา ขั้นกาหนดทางเลือก ขั้น
วิเคราะห์ทางเลือก ขั้นประเมินทางเลือก ขั้นตัดสินใจและขั้นนาไปปฏิบัติ
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องคประกอบของการตัดสินใจ
ในการตัดสินใจแต่ละครั้งของผู้บริหารจาเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ
ดังที่ สุชาติ ประชากุล ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการตัดสินใจ ได้แก่ ข้อเท็จจริง การชั่งใจ 86 และกิ
ติมา ปรีดีดิลก กล่าวว่า องค์ประกอบของการตัดสินใจประกอบด้วย ตัวผู้ตัดสินใจ โดยทั่วไป ได้แก่
ผู้บริหาร ผู้นา หรือผู้มีหน้าที่กระทาการตัดสินใจให้ถึงจุดหมาย ดังนั้นผู้ทาการตัดสินใจต้องทราบ
จุดหมายที่ชัดเจนและแน่นอนและทางเลือก คือ การพิจารณาทางเลือกต่างๆ ที่น่าจะเป็นไปได้ในการ
ตัดสินใจ87
ส าหรั บ วรพจน์ บุษ ราคั มวดี กล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของการตั ดสิ น ใจว่า มี อ งค
ประกอบที่ต้องพิจารณา 4 ประการคือ
1. ผู้ทาการตัดสินใจ เปนองคประกอบที่สาคัญที่สุดเพราะการตัดสินใจจะดีหรือไม่ บุคคล
ผูตัดสินใจมีส่วนสาคัญ ดังนั้นผู ตัดสินใจจาเป็นตองมีข้อมูล มีเหตุผล มีค่านิยมที่ถูกตองสอดคลองต
อการบรรลุเปาหมายองคกร แตในบางครั้งถาผู ทาการตัดสินใจขาดขอมูลที่ถูกตองขาดเหตุผลและมี
ค่านิยมที่มาสอดคลองแลวจะทาให้ผลของการตัดสินใจไม่ดีพอได
2. ประเด็นปญหาที่ตองตัดสินใจ เปนองคประกอบที่สองที่ต้องใหความสาคัญ ปญหาที่ต
องตัดสินใจนั้นจาแนกไดหลายประการ เชน จาแนกตามโรค โครงสรางและระบบงานบกพรอง โรค
พฤติกรรมบกพรองและโรคเทคโนโลยีและวิทยาการบกพรอง เมื่อกาหนดปัญหาที่ชัดเจนว่าเป็นอะไรก็
สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
3. ทางเลือกตางๆ ที่บรรลุเปาหมายได เปนองคประกอบที่สามที่ต้องคานึง ผู บริหารตอง
พยายามที่จะคนหาทางเลือกที่ดีกวาอยูเสมอและสรางทางเลือกใหมากกกวา 2 ทางเลือก ในปจจุบัน
การบริหารองคกรมุ งสู การสรางทางเลือกสู การผลิตสินคาและบริการที่ถูกกวา มีคุณภาพสูงกวา มี
ความรวดเร็ว มีการบริการที่ประทับใจมากกวา นอกจากนี้ควรจะสรางทางเลือกเพื่อมุ งสูการเรียนรู้
และสรางนวัตกรรมดานผลิตภัณฑซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญตอองคกรอีกดวย88
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จึงสรุ ป ได้ว่า องค์ป ระกอบของการตัดสิ นใจมีส่ ว นประกอบที่ส าคัญ คือ จุดมุ่งหมาย
ทางเลือก ผู้ตัดสินใจ คุณภาพของการตัดสินใจ ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อจากัดด้านเวลา การยอมรับของผู้ ที่
เกี่ย วข้อง ชนิดของการตัดสิน ใจ ในการบริหารงานผู้บริห ารจะพบกับปัญหามากมาย ดังนั้น การ
ตัดสินใจทุกเรื่องจึงไม่เหมือนกัน บางเรื่องเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าอีก บางเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นเลย ดังที่ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์และคณะได้แบ่งการตัดสินใจออกเป็น 2 ชนิด กล่าวคือ การตั ดสินใจที่มีโปรแกรม
และการตัด สิ น ใจที่ไม่มี โ ปรแกรม โดยสรุปการตัด สิ นใจส่ ว นใหญ่จะไม่ใช่ ทั้งมีโ ปรแกรมและไม่ มี
โปรแกรม ลั กษณะและสาระของกระบวนการตั ดสิ นใจที่ดีควรมี ขั้นตอนในการตั ดสิ นใจเพื่อเป็ น
เครื่องช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น89
ประเภทของการตัดสินใจ
การตัดสินใจถ้าจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ แล้ว สามารถแบ่งได้หลายประเภท
ดังที่ ประพัน ธ์ สุ ริ ห ารได้แบ่ งการตัดสิ นใจออกเป็น 3 ประเภท คือ การตัดสิ นใจโดยผู้ มีอานาจ
เหนื อ กว่ า สั่ งการลงมา มั ก จะเกี่ ย วกั บ การตี ค วามตามค าสั่ งและข้ อ เสนอแนะ การตั ด สิ น ใจโดย
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขึ้นมา เป็นการตัดสินใจตามเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอมา การตัดสินใจที่
ผู้บริหารริเริ่มขึ้นเอง การตัดสินใจแบบนี้มักเกิดขึ้นเมื่อผู้บริหารต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือทา
สิ่ ง ใหม่ การตั ด สิ น ใจประเภทนี้ เ ป็ น สิ่ งส าคั ญ ยิ่ ง ส าหรั บ นั กบริ ห ารทุ ก ระดั บ และเป็ น เครื่ อ งชี้ ถึ ง
สมรรถภาพของผู้บริหารด้วย90
ส่วนศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะได้แบ่งการตัดสินใจออกเป็น 3 ประเภทตามสภาพ
ปัญหา ได้แก่ ปัญหาวิกฤต เป็นสถานการณ์สาคัญซึ่งต้องการการตัดสินใจทันทีเมื่อผู้บริหารเผชิญ
ปัญหาวิกฤตเขาต้องพิจารณาอุป สรรคขององค์กรและตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผล ปัญหาไม่วิกฤตเป็นปัญหาที่ต้องการการตัดสินใจแต่ไม่เร่งด่วนเท่ากับปัญหาวิกฤต ปัญหา
ส่วนใหญ่ของผู้บริหารเป็นปัญหาที่ไม่วิกฤตและปัญหาที่เป็นโอกาส หมายถึง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบด้านบวก (การให้ผลประโยชน์)
ต่อองค์กร ตลอดจนการทางานขององค์กรหรือการ
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จัดหาทรัพยากรใหม่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาโอกาสและสร้างข้อได้เปรียบให้กับองค์กร ซึ่ง
ปัญหานี้มีความกดดันน้อยกว่า 2 ปัญหาแรก91
สาหรับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ กล่าวถึง การตัดสินใจของผู้บริหารว่ามี 3 แบบ คือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับงานประจา การตัดสินใจส่วนใหญ่ของผู้บริหารเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน
ประจาวัน อาจเป็นการตัดสินใจที่เป็นผลมาจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ ในการตัดสินใจด้านนี้ผู้บริหารจะให้เสรีภาพแก่เพื่อนร่วมงานที่จะแสดงออก
เปิ ด โอกาสและส่ ง เสริ ม ให้ แ ก่ ผู้ น าแบบฉุก เฉิ น ขึ้น และการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ การประนี ประนอม
ผู้ บ ริ ห ารต้อ งหายุ ทธวิธี ในการแก้ปั ญหาข้ อขั ดแย้ง ซึ่ งอาจเกิ ดจากความแตกต่ างในค่า นิย มและ
วัฒนธรรม ความคาดหวังในบทบาทที่ต้องแสดง ซึ่งผู้บริหารจาเป็นต้องพัฒนาทักษะตนเองในการ
ตัดสินใจด้านนี้92
ในทานองเดียวกัน วิชิต หล่อจีระชุณห์กุลได้สรุปประเภทการตัดสินใจ โดยคานึงถึง
สถานการณ์ไว้ 4 ลักษณะคือ การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนเป็นสถานการณ์ซึ่งผู้บริหารมีข้อมูลที่
เพียงพอเกี่ยวกับปัญหาทางเลือกและผลลัพธ์จากการตัดสินใจ บุคคลจะมีเหตุผลในการตัด สินใจและมี
ความเชื่อถือได้ว่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล การตัดสินใจในกรณีนี้มีน้อย การตัดสินใจ
ภายใต้ความเสี่ยงเป็นสถานการณ์ซึ่งผู้บริหารเข้าใจปัญหาและทางเลือกและมีข้อมูลเพียงพอแต่ไม่
แน่ ใ จในผลลั พธ์ที่ ต้อ งการ จึ ง ต้อ งอาศั ยการคาดคะเน ความน่า จะเป็น ของแต่ล ะทางเลื อ ก การ
ตัดสินใจในกรณีนี้จึงมีความเสี่ยงว่าผลลัพธ์จะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ดังนั้น ผู้บริหารอาจคาดคะเน
ถึงความน่าจะเป็นของวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นโดยใช้โมเดลคณิตศาสตร์ ในบางครั้ง
การตั ด สิ น ใจขึ้ น กั บ วิ จ ารณญาณและประสบการณ์ ข องผู้ บ ริ ห ารจะช่ ว ยให้ ตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผลมากขึ้น การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนเป็นสถานการณ์ซึ่งผู้บริหารเข้าใจปัญหา แต่
ข้อมูลและผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือกไม่เพียงพอ เขาไม่ทราบว่าข้อมูลเชื่อถือได้หรือไม่ และเขาไม่
แน่ใจว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ตลอดจนไม่สามารถประเมินปฏิกิริยาของตัวแปรต่างๆ ได้
สภาพความเคลือบคลุมเป็นสถานการณ์ซึ่งผู้บริหารมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางเลือกน้อยหรือผลลัพธ์
ของแต่ละทางเลือกในสถานการณ์ ผู้บริหารจะขาดข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายที่ต้องการ
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ส่วนเบน อาร์ นิวเวลและคณะ (Ben R. Newell and others) ได้กล่าวถึง
กระบวนการตัดสินใจ ว่าหมายถึงการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ และข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางสถิติ
โดยแบ่งการตัดสินใจออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอน (Decision Making under Certainly)
เป็ น การตั ดสิ น ใจที่ ผู้ ตัด สิ น ใจทราบเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้น ในอนาคตอย่ า งถู กต้ อ งแน่ น อน แต่ เ ลื อ ก
ทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับสภาวการณ์นั้นและต้องหาทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจากัดของปัญหานั้นๆ
2. การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน (Decision Making under
Uncertainly) เป็นการตัดสินใจที่ผู้ตัดสินใจไม่ทราบล่วงหน้าว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นในอนาคตมีมากน้อยเพียงใดแต่พอจะมีข้อมูลที่สามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั้น
ได้93
ในขณะที่โรเทลโล, แมคมิลแลนและรีดเดอร์ (Rotello, Macmillan, and Reeder)
ได้กาหนดประเภทของการตัดสินใจว่ามี 3 ประเภท ได้แก่
1. การตั ด สิ น ใจแบบมี โ ครงสร้ า ง (Structure) คื อ การตั ด สิ น ใจแบบก าหนดไว้
ล่วงหน้าแล้ว(programmed) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจา จึงมีมาตรฐานใน
การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอยู่แล้ว โดยวิธีการในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจะถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น การหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม หรือการเลือกกลยุทธ์ในการลงทุนที่
เหมาะสมที่สุด เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่าที่สุดหรือเพื่อให้เกิดกาไรสูงสุด การตัดสินใจ
แบบนี้จึงมักใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์( Mathematical Model) หรือศาสตร์ทางด้านวิทยาการ
การจัดการ(Management Science) หรือการวิจัยดาเนินงาน(Operation Research) เข้ามาใช้ โดย
ในบางครั้งอาจนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญเข้ามาใช้ร่วมด้วย
2. การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง (Unstructured) คือ การตัดสินใจแบบไม่เคย
กาหนดล่วงหน้ามาก่อน (Non-programmed) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาซึ่งมีรูปแบบไม่ชัดเจน
หรือมีความซับซ้อน จึงไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาแน่นอน เป็นปัญหาที่ไม่มีการระบุวิธีแก้ไขไว้อย่าง
ชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้าง การตัดสินใจกับปัญหาลักษณะนี้ จะไม่มีเครื่องมืออะไรมาช่วย มั กเป็น
ปัญหาของผู้บ ริ ห ารระดับ สู ง ต้องใช้สั ญชาตญาณ ประสบการณ์ และความรู้ของผู้ บริห ารในการ
ตัดสินใจ
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3. การตัดสิ น ใจแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structure) เป็นการตัดสิ นใจแบบผสม
ระหว่างแบบโครงสร้างและแบบไม่เป็นโครงสร้าง คือบางส่ วนสามารถตัดสินใจแบบโครงสร้างได้ แต่
บางส่วนไม่สามารถทาได้ โดยปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างนี้ จะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบมาตรฐานและการ
พิจารณาโดยมนุษย์รวมเข้าไว้ด้วยกัน คือมีลักษณะเป็นกึ่งโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนมากขึ้น ขั้นตอน
จึงไม่ชัดเจนว่าจะมีขั้นตอนอย่างไร ปัญหาบางส่วนเขี ยนเป็นแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ได้ แต่ปัญหา
บางส่วนไม่สามารถเขียนออกมาในรูปของแบบจาลองได้94
โดยสรุป ประเภทของการตัดสินใจสามารถจาแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การตัดสินใจตามกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนและอานาจหน้าที่
2. การตัดสินใจที่เกิดขึ้นในตัวผู้บริหารที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ข้อมูล ตลอดจนคุณธรรม ค่านิยม ประกอบการตัดสินใจ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
1. ปัจจัยภายใน
เป็นลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
ถู ก กระทบอย่ า งมากจากความจริ ง ที่ ว่ า แต่ ล ะคนมองตนเองและโลกรอบข้ า งจากทั ศ นะที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ทัศนะส่วนบุคคลสามารถอธิบายได้ 3 ส่วน ดังนี้
1.1 กรอบของความคิด กรอบของความคิดของแต่ละคน ได้แก่ การ
จัดระบบความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมาหรือที่แต่ละคนตีความหมายจากประสบการณ์ใหม่ ซึ่งมี
ส่วนจากัดความสามารถของคนในการรับรู้ปัญหา ทาให้มองข้ามปัญหาที่สาคัญ ในขณะเดียวกันกรอบ
ของการคิดก็จากัดความสามารถในการตีความหมาย หรือการใช้หลักฐานที่มีในการแก้ปัญหาบางชนิด
พื้นความรู้เดิมมีส่วนในการกาหนดกรอบของความคิดและกรอบของการคิดก็มีส่วนจากัดการเรียนรู้
เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ๆ พื้นความรู้ที่มีมากและถูกต้องย่อมเป็นสิ่งจาเป็นและขาดไม่ได้ที่จะช่วยให้เราคิด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ค่านิยม เป็นส่วนประกอบที่สาคัญของลักษณะส่วนบุคคล ค่านิยมนี้
ได้แก่มาตรฐานและสิ่งที่บุคคลให้ความสาคัญในการดาเนินชีวิต ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
ค่านิยมที่เขายึดถือจะเป็นสิ่งที่ชี้นาแนวทางดาเนินชีวิตของเขา ค่านิยมที่ควรปฏิบัติ คือ การพึ่งตนเอง
การขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ การประหยัดและอดออม การมีระเบียบวินัยและการเคารพ
กฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา ความรักชาติศาสน์กษัตริย์ ส่วนค่านิยมที่ควรแก้ไข เช่น
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การขาดระเบียบวินัย การรักพวกพ้องในทางที่ผิด การนิยมความสนุกสนาน การเห็นแก่ตัว การขาด
ความรับผิดชอบ เป็นต้น
1.3 ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตน หรืออัตมโนทัศน์คือความคิ ดเห็นส่วนตัว
เฉพาะคนๆ หนึ่ง การที่บุคคลคิดว่าตัวเขาเองเป็นคนเช่นไร ส่งผลต่อการคิดและการตัดสินใจของเขา
มาก แรงจูงใจสาหรับการคิดส่วนมากมาจากความต้องการพื้นฐานเพื่อพัฒนาและรักษาความคิดเห็น
เป็นส่วนตัวที่ตนพึงพอใจ
2. ปัจจัยภายนอกได้แก่
2.1 ปั จจั ย ทางด้ านเศรษฐกิ จ เป็ นปั จ จั ยที่ ชี้ ถึง วิ ธี การจั ดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กร ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ประชากร ปัจจัยรายได้ประชาชาติ
ระดับค่าจ้างและเงินเดือน อัตราดอกเบี้ยเป็นต้น
2.2 ปัจจัยทางด้านสังคม เป็นการอธิบายถึงโครงสร้างทางสังคมที่องค์กร
จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น ระดับการศึกษา ค่านิยม ความเชื่อ วิถีชีวิต อายุ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นไปอย่างช้า ๆ หรืออย่างรวดเร็วต่างมีผลกระทบต่อการดาเนินการของ
องค์กร
2.3 ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย การพิจารณาถึงรูปแบบการ
ปกครองความมั่นคงของรัฐบาลและกฎหมายที่รัฐบาลออกบังคับใช้
2.4 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี เช่น การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดตลอดจนการพัฒนาระบบการทางานใหม่
2.5 ปัญหาบางเรื่องที่เราประสบอยู่ หากเรามีข้อมูล พร้อมเราอาจจะ
ตัดสินใจได้ง่าย คือ ทาไปในทางที่มีเหตุผลในทางที่เชื่อว่า ถูกต้องแต่ก็มีอยู่ไม่น้อยเรื่องซึ่งเป็นปัญหาที่
ยากลาบากไม่มีหลักวิชากฎเกณฑ์หรือเหตุผลที่จะช่วยให้ เราตัดสินใจได้ง่าย ทฤษฎีการตัดสินใจของรี
เดอร์(Reder) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและได้แสดงให้เห็นว่าการกระทาของบุคคลนั้นเป็น
ผลมาจากการที่บุคคลมีความเชื่อหรือไม่เชื่อ (Belief or Disbelief) ในสิ่งนั้นๆ ดังนั้นในการตัดสินใจ
เลื อกกระทาพฤติกรรมทางสังคมของบุค คลทุกเรื่องจึงเป็นผลมาจากการที่มีความเชื่อและไม่เชื่อ
ดังกล่าวโดยเฉพาะพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจนั้น Reder ได้เสนอความคิดและแนว
ทางการวินิ จ ฉัย ในพฤติกรรมโดยการแสดงให้ เห็ นถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยที่ ส่ งผลให้ เกิดการ
ตัดสินใจและกระทาพฤติกรรมทางสังคม95
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รีเดอร์ (Reder) ได้แบ่งปัจจัยออกเป็นประเภทต่างๆ ถึง 3 ประเภท คือ ปัจจัยดึง (Pull
Factors) ปัจจัยผลัก(Push Factors) และปัจจัยความสามารถ (Able Factors) ดังนี้
ปัจจัยดึง (Pull Factors)
1. เป้าประสงค์ (Goals) ความมุ่งประสงค์ที่จะให้บรรลุและให้สัมฤทธิ์จุ ดประสงค์ในการ
กระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น ผู้กระทาจะกาหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์ไว้ก่อนล่วงหน้าและผู้กระทา
พยายามกระทาทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
2. ความเชื่อ (Belief Orientation) ความเชื่อนั้นเป็นผลมาจากการที่บุคคลได้รับรู้ไม่ว่า
จะเป็นแนวคิดหรือความรู้ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้จะมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลและพฤติกรรมทาง
สังคมในกรณีที่ว่าบุคคลจะเลือกรูปแบบของพฤติกรรมบนพื้นฐานของความเชื่อที่ตนยึดมั่นอยู่ซึ่งความ
เชื่อนี้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 ได้ให้คานิยามไว้ว่าคือการยอมรับข้อเสนอใดข้อเสนอ
หนึ่งว่าเป็นจริง ความเชื่อจะก่อให้เกิดภาวะทางจิตใจในบุคคลซึ่งอาจเป็นพื้นฐานสาหรับการกระทา
โดยสมั ค รใจของบุ ค คลนั้ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามความเชื่ อ นี้ จ ะท าให้ บุ ค คลได้ ก ระท าหรื อ ไม่ ก ระท า
พฤติกรรมก็เป็นได้
3. ค่านิยม (Value Standards) เป็นสิ่งที่บุคคลยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและ
กาหนดการกระทาของตนเอง ค่านิยมนั้นเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งมีลักษณะถาวร ค่านิยมของมนุษย์จะ
แสดงออกทางทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในเกือบทุกรูปแบบ ค่านิยมมีผลต่อการตัดสินใจใน
กรณีที่ว่าการกระทาทางสังคมของบุคคลพยายามที่จะกระทาให้สอดคล้องกับค่านิยมที่ยึดถืออยู่
4. นิสัยและขนบธรรมเนียม (Habits and Customs) คือแบบอย่างพฤติกรรมที่สังคม
กาหนดไว้แล้วสืบต่อกันมาด้วยประเพณีและถ้ามีการละเมิดก็จะถูกบังคับด้วยการที่สังคมไม่เห็นชอบ
ด้ ว ยในการตั ด สิ น ใจที่ จ ะเลื อ กกระท าพฤติ ก รรมอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดของมนุ ษ ย์ นั้ น ส่ ว นหนึ่ ง จึ ง
เนื่องมาจากแบบอย่างพฤติกรรมที่สังคมกาหนดไว้ให้แล้ว
ปัจจัยผลัก(Push Factors)
1. ความคาดหวัง (Expectation) คือ ท่าทีของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นถือปฏิบัติและกระทาในสิ่งที่ตนต้องการ
ดังนั้นในการเลือกกระทาพฤติกรรม (Social Action) ส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับการคาดหวังและท่าทีของ
บุคคลอื่นด้วย

paradigm,” Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition
26, 2 (March 2000): 294 –320.

52
2. ข้อผูกพัน (Commitments) คือ สิ่งที่ผู้กระทาเชื่อว่าเขาถูกผูกมัดที่จะต้องกระทาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ ข้อผูกพันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทาของสังคมเพราะ
ผู้กระทาตั้งใจที่จะกระทาสิ่งนั้นๆ เนื่องจากเขารู้ว่าเขามีข้อผูกพันที่จะต้องกระทา
3. การบังคับ (Force) คือ ตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้กระทาตัดสินใจกระทาได้เร็วขึ้นเพราะ
ขณะที่ผู้กระทาตั้งใจจะกระทาสิ่งต่างๆ นั้น เขาอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะกระทาพฤติกรรมนั้นดีหรือไม่
แต่เมื่อมีการบังคับก็จะทาให้ตัดสินใจกระทาพฤติกรรมนั้นได้เร็วขึ้น
ปัจจัยความสามารถ(Able Factors)
1. โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผู้กระทาที่เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วยให้
มีโอกาสเลือกกระทา
2. ความสามารถ (Ability) คือการที่ผู้กระทารู้ถึงความสามารถของตัวเองซึ่งก่อให้เกิด
ผลสาเร็จในเรื่องนั้นได้ การตระหนักถึงความสามารถนี้จะนาไปสู่การตัดสินใจและการกระทาทาง
สังคม โดยทั่วไปแล้วการที่บุคคลกระทาพฤติกรรมใดๆ บุคคลจะพิจารณาความสามารถของตนเอง
เสียก่อน
3. การสนับสนุน (Support) คือ สิ่งที่ผู้กระทารู้ว่าจะได้รับหรือคิดว่ าจะได้รับจากการ
กระทานั้น แนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยหรือสาเหตุที่มีผลต่อการกระทาทางสังคมสามารถแสดงได้ดังนี้
3.1 ในสถานการณ์ของการกระทาทางสังคมจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล
หลายคน ซึ่งแต่ละคนก็จะมีเหตุผลแต่ละอย่างในการตัดสินใจในการกระทา
3.2 บุคคลหรือองค์กรจะตัดสินใจหรือแสดงการกระทาบนพื้นฐานของกลุ่มเหตุผลซึ่ง
ผู้ตัดสินใจเองได้คิดว่ามันสอดคล้องหรือตรงกับเป้าหมายและสถานการณ์นั้น
3.3 เหตุผลบางประการจะสนับสนุนการตัดสินใจและเหตุผลบางประการอาจจะ
ต่อต้านการตัดสินใจ
3.4 เหตุผลนั้น ผู้ตัดสินใจเองจะตระหนักหรือ ให้น้าหนักที่แตกต่างกันในการเลือก
เหตุผล หรือปัจจัยที่มามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
3.5 เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น อาจจะเป็นเหตุผลเฉพาะจากเหตุผลเพียง
หนึ่งประการหรือมากกว่าจานวนเหตุผลหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทานั้น 10 ประการที่กล่าว
มา
3.6 อาจจะมีเหตุผลสองหรือสามประการจากเหตุผลทั้ง 10 ประการ หรืออาจจะไม่
มีเลยที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในทุกโอกาส
3.7 กลุ่มของปัจจัยหรือเหตุผลที่มีอิทธิพลต่อการกระทาทางสังคมนั้นย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงได้
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3.8 ผู้กระทาการตัดสินใจสามารถเลือกทางเลือกโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างกันออกไปใน
บุคคลแต่ละคน
3.9 สาหรับกรณีเฉพาะบางอย่างภายใต้การกระทาทางสังคม จะมีบ่อยครั้งที่จะมี
ทางเลือกสองหรือสามทาง เพื่อที่จะสนองตอบต่อสถานการณ์นั้น
3.10 เหตุผลที่จะตัดสินใจสามารถที่จะมองเห็นได้จากทางเลือกที่ถูกต้องแล้ว
โดยทั่ ว ไปแล้ ว บุ ค คลที่ เ ป็ น ผู้ ตั ด สิ น ใจแม้ จ ะพยายามตั ด สิ น ใจอย่ า งมี เ หตุ มี ผ ล
ตัดสินใจเพื่อมุ่งประโยชน์ตอบแทนสูงสุดก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่อาจดาเนินการดังกล่าวได้ เพราะ
มีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจหลายประการ ซึ่ง วิชัย โถสุวรรณจินดา ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจว่า ประกอบด้วย
1. การรั บรู้ กับการตัดสินใจ การรับรู้จะมีอิทธิพลในการกาหนดพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของบุคคลให้แตกต่างกันไป โดยเฉพาะจะมีอิทธิพลในสถานการ์ตัด สินใจที่ไม่แน่นอนข้อมูล
การตัดสินใจไม่พอเพียง และยังมีบทบาทสาคัญเมื่อจะต้องตัดสินใจเลือกทางที่ไม่มีข้อแตกต่างกั นมาก
นัก ลักษณะของการรับรู้จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ประสบการณ์ที่แตกต่างกันทาให้แต่ละคนมี
การตระหนักในปัญหา การระบุและวิเคราะห์ปัญหา การแสวงหาข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการตีความ
การประเมิน ทางเลื อก และการตัด สิ นใจเลื อกทางเลื อกที่แตกต่า งกัน ออกไป การรับรู้ อาจมีการ
บิดเบือนได้ ซึ่งจะมีผลให้การตัดสินใจขาดประสิทธิภาพได้ การบิดเบือนการรับรู้มี 4 ชนิด คือ
1.1 การบิดเบือนแบบ Stereotype เป็นการบิดเบือนที่มาจากประสบการณ์
บางอย่างแล้วเหมาว่าคงเป็นอย่างนั้นไปหมด
1.2 การบิดเบือนแบบ Halo Effect เป็นการประเมินลักษณะบุคคลจาก
ประสบการณ์ที่เคยประทับ เกิดเป็น อคติและเป็นการปิดบังข้อเท็จจริ งทาให้อาจมีการตัดสิ นใจทิ่
ผิดพลาด
1.3 การบิดเบือนแบบ Projection เป็นการโยนความรู้สึกนึกคิด หรือการกระทา
ของตนไปให้คนอื่น โดยเหมาเอาว่าคนอื่นคงมีความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมเช่นเดียวกับตน ซึ่งทาให้
เกิดอคติในการมองปัญหาและการตัดสินใจ
1.4 การบิดเบือนแบบ Perceptual Defense เป็นการบิดเบือนที่บุคคลพยายาม
รักษารูปแบบแนวคิดของตนไว้ แม้ว่าข้อเท็จจริงจะแสดงความจริงที่แตกต่างออกไปก็ไม่ยอมเปลี่ยน
แนวคิดส่งผลให้การรับรู้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
2. ค่านิยมกับการตัดสินใจ ค่านิยมจะแสดงออกมาในรูปของความสนใจ ความ
ต้องการ ความปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ผู้มีค่าความนิยมชอบความร่ารวย บุคคลนั้นจะพยายาม
แสวงหาเงินทอง ผู้มีค่านิยมยึดถือโหราศาสตร์มักใช้การทายทักโชคชะตาประกอบการตัดสินใจ ผู้มีค่า
ความนิยมแบบอนุรักษ์นิยมจะมีการตัดสิน ใจที่อาศัยข้อมูลแน่นอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ผู้มี
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ค่านิยมแบบก้าวหน้าจะตัดสินใจโดยมีความเสี่ยงอยู่ด้วย เป็นต้น ค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจทั้งในการตระหนักถึงปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจ
เลือก ซึ่งมักเป็นไปในแนวทางที่ สอดคล้องค่านิยมของตน นอกจากนี้ในการนาทางเลือกปฏิบัติก็ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานของค่านิยมที่ผู้บริหารได้กาหนดไว้แล้วด้วย
3. บุคลิกภาพกับการตัดสินใจ บุคลิกภาพจะมีลักษณะคงทน การเปลี่ยนแปลงจะ
ค่อยเป็นค่อยไปโดยเป็นผลจากความรับรู้ และสภาพแวดล้อม บุคลิกภาพจะมีผลต่อการตัด สินใจ เช่น
บางคนมีบุคลิกกล้าได้กล้าเสีย บางคนชอบรีรอในการตัดสินใจ บางคนชอบแก้ปัญหา บางคนรอให้
ปัญหาเข้ามาเอง บางคนอาจมีบุคลิกภาพที่ชอบคิดสร้างสรรค์ ชอบทดลองหรือชอบพิสูจน์หาความ
จริง เป็นต้น บุคลิกภาพเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจทั้งสิ้น เช่น ผู้มีบุคลิกภาพ กล้าเสี่ยงมีแนวโน้ม
ชอบตัดสินใจในสถานการณ์ที่เสี่ยงไม่แน่นอนและตัดสินใจได้เร็ว ขณะที่ผู้มีบุคลิกภาพไม่กล้าเสี่ยง มัก
ชอบการตัดสินใจในสถานการณ์แน่นอน มักชอบรีรอเพื่อให้ได้ข้อมูลทางเลือกมากที่สุดจึงตัดสินใจ
ส่วนผู้ที่มีบุคลิกภาพดื้อรั้นมักจะตัดสินใจรวดเร็วโดยไม่ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจมากนัก96
การคาดเดาเกี่ยวกับผลการตัดสินใจ
การประเมินและเปรียบเทียบทางเลือกแต่ละทาง จาเป็นต้องคาดเดาผลลัพธ์ที่จะ
เกิดของแต่ละทางเลือกได้ โดยสถานการณ์การตัดสินใจมักจะแบ่งได้ตามระดับข้อมูลที่ผู้ตัดสินใจมี
แฮมตัน, ชาร์ล อี ซัมเมอร์และรอส เอ เวบเบอร์ (Hampton, Charles E. Summer และ Ross A.
Webber) ได้กล่าวไว้ว่า
1. การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน (Decision Making Under Certainty) จะถูก
สมมติว่ามีข้อมูลอยู่สมบูรณ์เพื่อที่ผู้ตัดสินใจทราบว่าสภาวะแวดล้อมจะเกิดขึ้นอย่างไร(Deterministic
Environment) ในกรณีนี้ผู้ตัดสินใจจะถูกมองเสมือนเป็นผู้คาดเดาอนาคตที่เก่งมาก การตัดสินใจแบบ
นี้มักเกิดขึ้นกับปัญหาที่เป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
2. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง (Decision Making Under Risk หรือ Risk
Analysis) การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง (Probabilistic หรือ STOCHASTIC Decision situation)
ผู้ตัดสิ นใจต้องพิจ ารณาผลลั พธ์ที่เป็นไปได้หลายๆ ในแต่ล ะทางเลื อก โดยอาจไม่ทราบว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดขึ้นแน่นอน แต่ ต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะประมาณค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์
นั้นๆ ขึ้น ผู้ตัดสินใจจึงสามารถประเมินระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละทางเลือกได้ เรียกว่าการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ซึ่งจะทาการคานวณค่าคาดหวังของแต่ละทางเลือก และเลือก
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ทางเลือกที่มีค่าคาดหวังของผลกาไรสูงที่สุด (Maximize Expected Profit) หรือเลือกทางเลือกที่มีค่า
คาดหวังของการสูญเสียต่าที่สุด (Minimize Expected Losses) หรือใช้เครื่องมือที่เรียกว่าต้นไม้การ
ตัดสินใจ (Decision Tree) เข้ามาช่วยในการตัดสินใจได้
3. การตั ด สิ น ใจภายใต้ ค วามไม่ แ น่ น อน (Decision Making Under
Uncertainty) ผู้ตัดสินใจไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประมาณค่าความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ต่างๆ ได้ การตัดสินใจแบบนี้จึงทาได้ยาก การสร้างตัวแบบภายใต้สถานการณ์นี้
จะขึ้นอยู่กับวิธีการในการประเมินความเสี่ยงของผู้ตัดสินใจ ซึ่งเกณฑ์การตัดสินใจภายใต้ความไม่
แน่นอนที่สาคัญได้แก่
3.1 เกณฑ์มากทีส่ ุด (Maximus Criterion) เป็นเกณฑ์ของคนมองโลกในแง่
ดี (Optimistic Criterion) โดยผู้ตัดสินใจจะทาการเลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทน (Payoff) ที่มาก
ที่สุดในทางเลือกแต่ละทาง และเลือกทางเลือกที่มีค่าตอบแทนมากที่สุดจากทางเลือกทั้งหมด
3.2 เกณฑ์น้อยที่สุด (Minimum Criterion) เป็นเกณฑ์ของคนมองโลกใน
แง่ร้าย (Pessimistic Criterion) โดยผู้ตัดสินใจจะทาการเลือกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทน (Payoff) ที่
น้อยที่สุดในทางเลือกแต่ละทาง และเลือกทางเลือกที่มีค่าตอบแทนมากที่สุดจากทางเลือกทั้งหมด97
3.3 เกณฑ์ค่าเสียโอกาสน้อยที่สุด (Minimal Regret Criterion) ผู้ตัดสินใจ
จะทาการเลือกทางเลือกที่ให้ค่าเสียโอกาสน้อยที่สุดในทางเลือกแต่ละทาง และเลือกทางเลือกที่มีค่า
เสียโอกาสน้อยที่สุดจากทางเลือกทั้งหมด
3.4 เกณฑ์การใช้หลักของความเป็นจริง (Criterion of Realism) เป็น
เกณฑ์ที่อยู่ระหว่างเกณฑ์มากที่สุด และเกณฑ์น้อยที่สุด การใช้เกณฑ์แบบนี้จะต้องทาการกาหนดค่า
สัมประสิทธิ์ของการมองโลกในแง่ดี (Coefficient of Optimism) ซึ่งจะแทนด้วยสัญลักษณ์ ต ซึ่งค่า
ของ ต นี้จะอยู่ระหว่าง 0-1 ถ้า ต มีค่าเป็น 1 หมายถึงผู้ตัดสินใจมองโลกในแง่ดีมาก ถ้าค่า ต มีค่า
เป็น 0 แสดงว่าผู้ตัดสินใจเป็นผู้มองโลกในแง่ร้ายมาก เมื่อกาหนดค่า ต ได้แล้ว จะทาการคานวณหา
ค่าน้าหนักของผลตอบแทนของแต่ละทางเลือกจากสู ตรน้าหนักของผลตอบแทน=ต(ผลตอบแทน
สูงสุด)+(1-ต) (ผลตอบแทนต่าสุด) เมื่อคานวณค่าน้าหนักของผลตอบแทนจากแต่ละทางเลื อกได้แล้ว
จะเลือกทางเลือกที่ให้ค่าน้าหนักของผลตอบแทนมากที่สุดจากทางเลือกทั้งหมด98
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ขั้นตอนในการตัดสินใจ
การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่เปนกระบวนการ (Process) และตองมีการ
พิจารณาข้อมูลต่างๆ อยางรอบคอบ จากนั้นจึงทาการกาหนดทางเลือกและเลือกทางที่ดีที่สุดนั้ นมา
และนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป ซึ่งกระบวนการตัดสินใจจะมีความแตกตางกันในดานการจัดกลุมของแต
ละขั้นตอนดังนี้
1. การกาหนดปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา สาหรับขั้นตอนแรกของการ
ตัดสินใจจะเปนการกาหนดปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหาใหเกิดความชัดเจนกอน ซึ่งปญหาที่
เกิดขึ้นกับองคกรบางครั้งยากต่อการระบุวามาจากสาเหตุใด เชน องคกรประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ดังนั้นผูบริหารจึงตองทาการศึกษาวิเคราะหเพื่อระบุ
และกาหนดปญหาใหชัดเจนวาเกิดจากสาเหตุอะไร โดยทั่ว ไปการแบงประเภทของปญหา ไดแก
ปัญหาที่เปนมาตั้งแตอดีตและปญหามีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ปญหาที่ทราบลวงหน้าว่าจะ
เกิดขึ้นและควรเตรียมการปองกันหรือปญหาเฉพาะดานเป็นปัญหาที่เกิดจากสาเหตุเดียวและสามารถ
แกไขสาเร็จให้โดยง่ายเปนตน ดังนั้นการกาหนดปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหาจึงเป็นขั้นตอน
ที่มีความสาคัญมากที่สุดตอการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. การกาหนดทางเลือกตางๆ ที่จะใชแกไขปญหา
3. การประเมินผลทางเลือกตางๆ ที่ได้กาหนด หลังจากวิเคราะหปญหา การกาหนด
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา จากนั้นจึงทาการประเมินผลทางเลือกตางๆ ซึ่งเปนแนวทางการนา
ปัญหาไปสู่การแกไข
4. การตั ด สิ น ใจเลื อ กที่ เ หมาะสมที่ สุ ด เป นการน าเอาทางเลื อ กตางๆ มา
เปรียบเทียบวา ทางเลือกใดจะเหมาะสมและเป็นไดมากกวา เชน องคกรมีเงินทุนไมเพียงพออาจใช
ทางเลือก ที่เปนไปไดมากที่สุด คือ การกูยืมจากภายนอก การนาเงินกาไรสะสมมาใช เปนตน
5. การดาเนินการตามทางเลือกที่ตัดสินใจ เปนการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและมี
ความเหมาะสมมากที่สุด จากนั้นจึงนาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติและประเมินผลตอไป99
6. การประเมินผลที่เกิดจากทางเลือกนั้นๆ การประเมินผลเปนการพิจารณาคุณคา
ของผลงานและความแตกตางระหว่ า งผลการปฏิ บั ติ ง านกั บ เกณฑและมาตรฐานที่ไ ดเลื อ กจาก
ทางเลือกที่ตัดสินใจ ทั้งนี้ผู บริหารตองทาการเปรียบเทียบผลงานกับเกณฑและมาตรฐานก่อนวามี
ความแตกต่างกันหรือไมและความแตกตางนั้นมีความสาคัญมากนอยเพียงใด
99
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แต่อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง บางครั้ง
สามารถปฏิบัติได้สาเร็จบรรลุเป้าหมายแต่บางครั้งก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยเหตุที่ไม่สาเร็จ
ตามเป้าหมายนั้นมีปัจจัยหลายประการและปัจจัยต่างๆ นั้นคือ ปัญหา ซึ่งจะต้องทาการตัดสินใจและ
เลื อกทางเลื อ กเพื่ อน ามาซึ่ง การปฏิบั ติ ส าหรั บ แก้ ไขปั ญหานั้น ๆ ดั งนั้ น ขั้น ตอนของการตั ด สิ น ใจ
(Process in Decision - Making) จึงเป็นกระบวนการที่สาคัญและมีขั้นตอนดังนี้
1. สภาวะของปัญหาหรือเรื่องที่กาลังพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขจากภาวะของปัญหาที่
เกิดขึ้น : ในที่นี้ ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างสภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆ กับสภาวะที่เราตั้งเป้าหมาย
ไว้หรือสิ่งที่ควรจะเป็นและ ปัญหา คือ การที่กิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ให้ ทาการ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ทราบสาเหตุโดยการวิเคราะห์ปัญหาเป็นเรื่องของการพิจารณาถึงเป้าหมายที่มี
การเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐาน หรือมีการหันเหออกจากวิถีทางที่ควรจะเป็นและการพิจารณาปัญหา
นั้นจะต้องสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริง ได้ โดยการวิเคราะห์ปัญหามี 2 แบบ คือการวิเคราะห์ปัญหา
อย่างไม่มีระเบียบแบบแผนและการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผน
2. สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้ : การระบุสาเหตุที่แท้จริงเป็นการพิจารณาปัญหาใน
ลักษณะที่ไม่มีระเบียบแบบแผนที่ แน่นอน วิธีนี้อาจผิดพลาดได้ง่ายและหากพบปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคย
พบมาก่อน มักจะใช้เวลานานและอาจวิเคราะห์ปัญหาออกมาผิดพลาดได้และเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป
นานแล้วก็ลืมและไม่ทราบว่าตอนที่คิดแก้ปัญหานั้นคิดอย่างไรมีเหตุผ ลอะไรจึงได้ตัดสินใจทาไปอย่าง
นั้น การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผนนั้นต้องอาศัยความรู้ความชานาญและการคิดอย่างมี
เหตุผล ( Logical thinking ) เช่นเดียวกัน
3. คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ : ในกระบวนการแก้ปัญหานั้นเราจาเป็นต้อง
ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเสียก่อน ซึ่งกระทาได้โดยการวิเคราะห์ปัญหาแต่ละปัญหาซึ่งอาจไม่
เหมือนกัน แตกต่างกันตามสภาพขนาด นโยบาย เป้าหมาย วิธีดาเนินงานของกิจการ สิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ดังนั้นถึงแม้ว่าจะพบสาเหตุ
แล้วก็ตามบางครั้งก็ไม่อ าจคิดหาวิธีแก้ไขได้โดยง่ายหรือบางทีคิดวิธีแก้ไขได้ก็ติดขัดด้วยอุปสรรคบาง
ประการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้100
4. การตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุด : ผู้บริหารส่วนมากมีวิธีการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลาย
สิ่งโดยอาศัยความพอใจและใช้ราคาเป็นหลักหรือใช้ความนิยมของคนทั่วไปเป็นแนวทาง ฯลฯ ซึ่งถือ
ว่าเป็นวิธีการที่ไม่มีระบบแน่นอนในทางวิชาการหรือวงการธุรกิจจะเลือกตามความชอบความต้องการ
100
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อย่างเดียวกันไม่ได้จะต้องดูด้วยว่าถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสิ่งนั้นจะให้ประโยชน์มากกว่าสิ่งอื่น ๆ
จริงหรือไม่และจะมีผลเสียประการใดตามมา การตัดสิ นใจเลือกนั้นถ้าจะให้ดีมีระบบต้องสามารถ
เปรียบเทียบสิ่งที่จะเลือกนั้นออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ถึง แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของที่วัดได้ หรือวัดค่าไม่ได้ก็
ตามตัวเลขที่ใช้เปรียบเทียบนั้นอาจเป็นรูปคะแนนน้าหนักหรือจานวนเงินจานวนหน่วยซึ่งมีการชี้วัด
ชัดเจนก่อนนามาพิจารณา101
นอกจากกระบวนการตัดสินใจดังกล่าวแล้ว แกรี่ เดสสเลอร์ได้กล่ าวถึง กระบวนการ
ตัดสินใจหลักๆ ไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. การระบุปัญหา : เริ่มต้นด้วยผู้มีหน้าที่ตัดสินใจจะต้องทาการวิเคราะห์และระบุปัญหา
อย่างถูกต้องแล้ วจึ งจะสามารถดาเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ถ้ากาหนดปัญหาผิดพลาด
ขั้นตอนต่อๆ ไปก็ย่อมผิดพลาดตามมาด้วย
2. การพัฒนาทางเลือก : ในการตัดสินใจที่ดีนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทางเลือกหลาย
ทาง โดยในแต่ละทางเลือกจะต้องมีคุณภาพที่สามารถนามาปฏิบัติให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ได้
3. การวิเคราะห์ทางเลือก : การวิเคราะห์ทางเลือกที่มีอยู่หลายทางจะใช้เทคนิคต่างๆ
เข้าช่วย เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break even analysis) เป็นต้น
4. การตัดสินใจ : การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดภายหลังจากได้วิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว
จะทาให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล กระบวนการตัดสินใจมีหลายแนวทางที่มีความคล้ายคลึงกัน
และผลของการตัดสินใจมักเป็นไปในทางเดียวกันไม่ว่าผู้ตัดสินใจจะใช้แนวทางใดในการตัดสินใจก็ตาม
หากตั้งอยู่บนหลักเหตุผลและความถูกต้องของการวิเคราะห์จะช่วยให้การตัดสินใจในแต่ละครั้งมี
คุณภาพมากขึ้น102
จากขั้นตอนทั้ง 4 ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนในการตัดสินใจนั้นควรมีลาดับและ
กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น กล่าวคือ มีการระบุปัญหาเพื่อหาสาเหตุ ทั้งนี้การระบุปัญหานี้กระทาเพื่อให้
ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและนาไปสู่การตัดสินใจทาให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและ
ตรงประเด็น โดยพบว่ากระบวนการในการหาสาเหตุของปัญหานั้นมีได้หลายวิธีแตกต่างกันออกไป
ข้อจากัดของการตัดสินใจของผู้บริหาร (Constraints on Leader Decision Making) :
การตัดสินใจขององค์ก รขึ้นอยู่กับบุคคลหลายฝ่ายเพราะไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยบุคคลเพียงคน
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เดียว บางครั้งมีความคิดเห็นแตกต่างกันหลากหลาย ดังนั้นจึงต้องมีการร่วมกันตัดสินใจและทาการ
เลือกตัดสินใจอย่ างมีเหตุผล ได้แก่ การพิจารณาลาดับขั้นตอนของการตัดสินใจตามกระบวนการ
ตัดสินใจ การพิจารณาสภาพแวดล้อม การตัดสินใจจะเน้นที่ประสิทธิภาพของการตัดสิน ใจ ดังนั้นการ
รวมอานาจของการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่อาจทาให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายเพราะมีข้อมูลเพื่อการ
ตัด สิ น ใจน้ อ ย ขาดความคิด เห็ น จากบุ คคลฝ่ ายต่ างๆ มีผ ลประโยชน์ม ากมายเข้ ามาเกี่ย วข้ อง มี
เป้าหมายและค่านิยมที่แตกต่างกันและความไม่เห็นด้วยทาให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ ดังนั้น
ผู้บริห ารควรทาความร่ วมมือกัน ในการตัดสิ นใจเพื่อให้ ผลประโยชน์ลงตัว 103 การตัดสินใจที่ดีควร
ดาเนินตามกระบวนการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นเสมอด้วยความระมัดระวัง แต่ในบางครั้งก็อาจมี
ปัญหาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การเบี่ยงเบนที่ไม่ปรากฏออกมาให้เห็น (Psychological biases) หมายถึง การ
เบี่ยงเบนผิดพลาดไปโดยที่ไม่มีเอกสารหรือตัวเลขยืนยันได้
2. การตัดสินใจผิดเพราะไม่สามารถควบคุมบางอย่างได้ (Illusion of control) หมายถึง
การที่คนเรามีความเชื่อว่าไม่สามารถควบคุมได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าคงไม่ทา
อะไรผิดพลาด หรือคานึงถึงแต่ในด้านดีโดยไม่ได้นึกถึงความล้มเหลวหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
3. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Framing effect) หมายถึง การตัดสินใจผิดที่เกิดการ
เบี่ ย งเบนเพราะมีการก าหนดและคาดคะเนความส าเร็ จและความล้ มเหลวออกมา จึ งทาให้ เกิ ด
ขอบเขตจากัด ดังนั้นการตัดสินใจอันเนื่องมาจากผลของความสาเร็จและความล้มเหลวจะมีเท่าๆ กัน
4. การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Discount the future) หมายถึง การประเมินทางเลือก
โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผลที่ จ ะเกิ ด ในระยะสั้ น เท่ า นั้ น โดยพบว่ า การตั ด สิ น ใจในระยะสั้ น จะมี
ความสาเร็จมากกว่าการตัดสินใจในระยะยาวเนื่องจากการตัดสินใจในระยะยาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้
5. ข้อจากัดด้านเวลา (Time pressures) หมายถึง การมีเวลาในการตัดสินใจน้อย
เพราะในภาวะการปัจจุบันต้องการความเร่งด่วนในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วการ
ตัดสินใจที่มีคุณภาพในเวลาอันจากัดเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก ผู้บริหารควรมีการวางแผนในระยะยาวไว้ก่อน
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ล่วงหน้าโดยเน้นที่ข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่และการตัดสินใจโดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเกี่ยวข้องให้คาแนะนา
รวมทั้งพิจารณาถึงความเห็นที่แตกต่างกันรวมถึงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น104
6. การตั ด สิ น ใจโดยเน้น ที่ ค วามพอใจและการยอมรับ ของคนในองค์ ก ร (Social
Realities) หมายถึง การตัดสินใจโดยกลุ่มหรือการตัดสินใจร่วมกันของคนในองค์กร (Decision
making in groups) ซึ่งทาให้การตัดสินใจถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ได้โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์ที่สาคัญๆ ต้องการการตัดสินใจโดยบุคคลหลายฝ่ายหรือกลุ่มคน ดังนั้ นผู้บริหารจึงควร
เข้าใจว่าจะตัดสิน ใจอย่ างไรและจะปรับปรุงการตัดสิ นใจอย่างไรโดยใช้กลุ่ม คนเข้ามาช่วยในการ
ตัดสินใจ
จากสาเหตุหลายประการข้างต้นทาให้สามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจของผู้บริหารใน
บางครั้งนั้นอาจนาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องได้ กล่าวคือถ้าผู้ บริหารมีการเบี่ยงเบน
ประเด็นในความจริง การตัดสินใจโดยขาดประสบการณ์ ความมั่นใจในตนเองสูง อาจทาให้มีการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาดสูงมากกว่าผู้บ ริหารบางองค์ก รที่มีการวิเคราะห์โดยใช้หลักทางการวิจัยหรือมี
การศึกษาหาสาเหตุทแี่ ท้จริง
การบริหารการตัดสินใจโดยกลุ่ม (Managing group decision making) : การ
ตัดสินใจโดยกลุ่มบางครั้งก็มีปัญหาเนื่องจากมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น หากผู้บริหารจะ
ทาการตัดสินใจโดยกลุ่มให้มีประสิทธิภาพต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. ความเป็นผู้นา (Leadership style) หมายถึง การตัดสินใจโดยพยายามหลี กเลี่ยงการ
ถูกครอบงาโดยคนใดคนหนึ่ง 105 คือ สนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่าง
หลากหลายโดยไม่เป็นการรับฟังแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่จะเน้นและคานึงถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้
มากที่สุดพร้อมทั้งเข้าถึงตัวปัญหาให้มากที่สุด
2. หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง (Constructive conflict) หมายถึง การตัดสินใจบางครั้งก็มี
ความขัดแย้งกันในความคิดเห็นของคนแต่ละคนในด้านความรู้ ความคิด มุมมองของแต่ละคน 106 ซึ่ง
ความขัดแย้งต่างๆ เกิดขึ้นได้หลายแบบ เช่น Cognitive conflict หมายถึง ความขัดแย้งกันในด้าน
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การรู้ความเข้าใจในปัญหานั้นๆ โดยมีมุมมองในปัญหาทีแ่ ตกต่างกันและ Affective conflict หมายถึง
ความขัดแย้งที่เกิดจากอารมณ์ความโกรธ ความไม่พอใจต่างๆ ดังนั้นในการตัดสินใจจึงต้องคานึงถึงตัว
งานมากกว่าตัวบุคคลจึงจะลดปัญหาความขัดแย้งลงได้
การตัดสินใจด้วยการสร้างความร่วมมือ : การสร้างความร่วมมือ (Coalition Building)
หมายถึง การสร้างความตกลงสาหรับการตัดสินใจที่สลับซับซ้อน การร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร
หลายคนที่เห็ นด้ว ยกับเป้าหมาย ลาดับความส าคัญของปัญหา บุคคลจากสายงานแผนกต่างๆ
ผู้เชี่ยวชาญ และความร่วมมือของกลุ่มบุคคลภายนอกทีม่ ีความเห็นพ้องต้องกันในการตัดสินใจเพื่อให้มี
การพิจารณาปัญหาร่วมกันสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาและทาให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย
นอกจากนี้การตัดสินใจนับว่าเป็นเรื่องสาคัญสาหรับผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขององค์กรซึ่งอาจแบ่ง
ลักษณะของผู้บังคับบัญชาได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ผู้บังคับบัญชาทีม่ ีความกล้าในการตัดสินใจและมีความกล้าที่จะยอมรับผลที่อาจ
เกิดขึ้นจากการ ตัดสินใจนั้นและพร้อมรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
2. ผู้บังคับบัญชาที่ไม่กล้าตัดสินใจและไม่กล้ารับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ของตน การตัดสินใจเป็นสิ่งสาคัญและแสดงออกถึงความสามารถของภาวะผู้นา ผู้นาบางคนได้รับการ
ยอมรับนับถืออย่างสูง แต่ผู้นาบางคนได้รับคาติเตียนว่าเป็ นผู้ไม่กล้าตัดสินใจและสั่งการแบบทาไป
เฉพาะวันหนึ่งๆ เท่านั้น ความสาคัญของการตัดสิน ใจของผู้นามีผลกระทบต่อบุคคลจานวนมาก หาก
ผู้นาทาการตัดสินใจได้ถูกต้องย่อมได้รับการยกย่องและยอมรับ ดังนั้นการตัดสินใจของผู้บริหาร ผู้นา
หรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในองค์ ก รนั้ น ๆ ถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ จ ะด าเนิ น การทุ ก อย่ า งในองค์ ก รให้ ป ระสบ
ความสาเร็จหรือล้มเหลว107
การตัดสินใจโดยตัวบุคคลและกลุ่ม (Decision Making by Individuals and
Groups) : การตัดสินใจโดยบุคคลเพียงคนเดียว (Individuals Decision Making) เป็นการตัดสินใจ
โดยคนๆ เดียวจะทาให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การตัดสินใจดังกล่าว
มักจะใช้กับธุรกิจขนาดย่อมที่มีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดปัญหาและทราบ
ข้อมูลได้ดี108 ส่วนการตัดสินใจโดยกลุ่ม (Group Decision Making) เป็นการตัดสินใจที่ยึดทีมงาน
และคณะกรรมการเป็นผู้ร่วมตัดสินใจ เป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เมื่อใดก็ตามที่
ต้องการความร่วมมือ ผู้บริหารจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดังนั้นการกระจาย
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อานาจและการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจจึงจาเป็นสาหรับองค์ก รในอนาคต อย่างไรก็ตามในการ
ตัดสินใจโดยคนเดียวหรือกลุ่มนั้น ผู้บริหารจาเป็นที่จะต้องพิจารณาความสลับซับซ้อนของปัญหาและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้วย ซึ่งการตัดสินใจทั้ง 2 แบบดังกล่าวสามารถแบ่ งออกเป็น 2
ลักษณะ โดยลักษณะที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้
1. การตัดสินใจโดยใช้สามัญสานึก ประสบการณ์และความรู้สึกต่างๆ : เป็นการตัดสินใจ
ตามแนวทางการบริหารแบบเก่าๆ ที่ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นตัวอย่าง
2. การตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล : เป็นการตัดสินใจที่มีหลักการใช้เหตุและผลทาให้ผล
การตัดสินใจมีความเหมาะสมถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากได้มีการใช้การวิเคราะห์ตัวเลขเชิง
ปริมาณเป็นเครื่องชี้วัดจะช่วยให้ผลการตัดสินใจถูกต้องมากยิ่งขึ้นมิใช่เป็นการคาดคิดเองแต่มีตัวเลข
ชี้บอกและวัดได้ในเชิงปริมาณโดยลักษณะดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
2.1. การตัดสินใจที่ได้มีการตระเตรียมมาก่อนล่วงหน้า : เป็นการตัดสินใจที่มีการ
เตรียมข้อมูล เตรียมความพร้อม เตรียมการเจรจาต่อรองไว้ก่อนการตัดสินใจ
2.2. การตัดสินใจที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อนล่วงหน้า : เป็นการตัดสินใจในปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้น 109 กล่าวคือ กระบวนการและวิธีในการ
ตัดสินใจนั้นมีได้หลายวิธี ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ดังนี้
1. การตัดสินใจของผู้บริหาร (Constraints on Leader Decision Making) : การ
ตัดสินใจดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งข้อดีคืออาจทาการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเพราะจานวนคน
ในการตัดสินใจน้อย ไม่ต้องรอความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนรวมในการตัดสินใจ แต่ข้อเสีย คือ เป็นวิธีการ
การตัดสินใจด้วยบุคคลเพียงคนเดียวอาจทาให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย เพราะมีข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจน้อย ขาดความคิดเห็นจากบุคคลฝ่ายต่างๆ
2. การบริหารการตัดสินใจโดยกลุ่ม (Managing group decision making) : การ
ตัดสินใจดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากผลประโยชน์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ
3. การตัดสินใจด้วยการสร้างความร่วมมือการสร้างความร่วมมือ ( Coalition Building )
: การตัดสินใจดังกล่าวเป็นการสร้างความตกลงสาหรับการตัดสินใจที่สลับซับซ้อน เป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างผู้บริหารหลายคนที่เห็นด้วยกับเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ผู้บริหารมีความกล้าในการ
ตัดสินใจและมีความกล้าที่จะยอมรับกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น และผู้บริหารที่ขาดความ
109
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กล้าในการตัดสินใจ110 อาจทาให้ผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดได้ ซึ่งการตัดสิน ใจในลักษณะนี้ควรสร้าง
ความร่วมมือกัน การพิจารณาร่วมกันในการตีความปัญหาและเป้าหมายการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
การลาดับความสาคัญของปัญหาร่วม กัน การค้นหาแนวความคิดและทางเลือก การสร้างทางเลือกใน
การแก้ปัญหา พฤติกรรมการตัดสินใจ การเลือกทางเลือกที่เป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายและความ
ร่วมมือในการตัดสินใจ
โดยทั่ว ไปพบว่า บุคคลที่เป็นผู้ตัดสิ นใจแม้จะพยายามตัดสิ นใจอย่างมีเหตุมีผล มีการ
ตัดสินใจเพื่อมุ่งประโยชน์ตอนแทนสูงสุดก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่อาจดาเนินการดังกล่าวได้เพราะมี
ปั จ จั ย ที่ มีผ ลกระทบต่ อการตั ด สิ น ใจหลายประการซึ่ง วิ ชัย โถสุ ว รรณจิ น ดาได้ก ล่ าวถึ งปั จ จัย ที่ มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจว่าประกอบด้วย
1. การรับรู้กับการตัดสินใจ : การรับรู้จะมีอิทธิพลในการกาหนดพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของบุคคลให้แตกต่างกันไปโดยเฉพาะจะมีอิทธิพลในสถานการณ์การตัดสินใจที่ไม่แน่นอน ข้อมูลใน
การตัดสินใจไม่เพียงพอและยังมีบทบาทสาคัญเมื่อจะต้องตัดสินใจเลือกทางที่ไม่มีข้อแตกต่างกันมาก
นัก ลักษณะของการรับรู้จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ประสบการณ์ที่แตกต่างกันทาให้แต่ละคนมี
การตระหนักในปัญหา การระบุและวิเคราะห์ปัญหา การแสวงหาข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการตีความ
การประเมินทางเลือกและการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่แตกต่างกันออกไปจะมีผลทาให้การตัดสินใจ
ขาดประสิทธิภาพได้111 โดยการบิดเบือนการรับรู้มี 4 รูปแบบคือ
1.1 การบิดเบือนแบบ Stereotype เป็นการบิดเบือนที่มาจากประสบการณ์
บางอย่างแล้วเหมาว่าคงเป็นอย่างนั้นไปหมด
1.2 การบิดเบือนแบบ Halo Effect เป็นการประเมินลักษณะบุคคลจาก
ประสบการณ์ที่เคยประทั บ เกิดเป็ นอคติและเป็น การปิดบังข้อเท็จจริงท าให้ อาจมีการตัดสิ นใจที่
ผิดพลาด
1.3 การบิดเบือนแบบ Projection เป็นการโยนความรู้สึกนึกคิดหรือการกระทาของ
ตนไปให้คนอื่นโดยเหมาเอาว่าคนอื่นคงมีความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมเช่นเดียวกับตนซึ่งทาให้เกิด
อคติในการมองปัญหาและการตัดสินใจ
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ทองใบ สุดชารี, วิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎีองค์การ วิเคราะห์ทฤษฎีและการประยุกต์,
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1.4 การบิดเบือนแบบ Perceptual Defense เป็นการบิดเบือนที่บุคคลพยายาม
รักษารูปแบบแนวคิดของตนไว้แม้ว่าข้อเท็จจริงจะแสดงความจริงที่แตกต่างออกไปก็ไม่ยอมเปลี่ยน
แนวคิดส่งผลให้การรับรู้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
2. ค่านิยมกับการตัดสินใจ : ค่านิยมจะแสดงออกมาในรูปของความสนใจ ความต้องการ
ความปรารถนาในสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น ผู้มีค่านิยมชอบความร่ารวยบุคคลนั้นจะพยายามแสวงหาเงินทอง
ผู้มีค่านิยมยึดถือโหราศาสตร์มักใช้การทายทักโชคชะตาประกอบการตัดสินใจ ผู้มีค่านิยมแบบอนุรักษ์
นิยมจะมีการตัดสินใจที่อาศัยข้อมูลแน่นอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ผู้มีค่านิยมแบบก้าวหน้าจะ
ตัดสิน ใจโดยมีความเสี่ย งอยู่ ด้วยเป็นต้น ค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการตัดสิ นใจทั้งในการ
ตระหนักถึงปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาการแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจเลือกซึ่งมักเป็นไปใน
แนวทางที่ส อดคล้ องกับ ค่านิย มของคน นอกจากนี้ในการนาทางเลื อกไปปฏิบัติก็ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของค่านิยมที่ผู้บริหารได้กาหนดไว้แล้วด้วย
3. บุคลิกภาพกับการตัดสินใจ : บุคลิกภาพจะมีลักษณะคงทน การเปลี่ยนแปลงจะค่อย
เป็นค่อยไปโดยเป็นผลจากความรับรู้และสภาพแวดล้อมบุคลิกภาพจะมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเช่น
บางคนมีบุคลิกกล้าได้กล้ าเสีย บางคนชอบรีรอในการตัดสินใจ บางคนชอบแก้ปัญหา บางคนรอให้
ปัญหาเข้ามาเอง บางคนอาจมีบุคลิกภาพที่ชอบคิดสร้างสรรค์ชอบทดลองหรือชอบพิสูจน์หาความจริง
เป็นต้น บุคลิกภาพเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจทั้งสิ้นเช่นผู้มีบุคลิกภาพกล้าเสี่ยงมีแนวโน้มชอบ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่เสี่ยงไม่แน่นอนและตัดสินใจได้เร็วขณะที่ผู้มีบุคลิกภาพไม่กล้าเสี่ยงมักชอบ
การตัดสินใจในสถานการณ์แน่นอนมักชอบรีรอเพื่อให้ได้ข้อมูลทางเลือกมากที่สุดจึงตัดสินใจ ส่วนผู้ที่
มีบุคลิกภาพดื้อรั้นมักจะตัดสินใจรวดเร็วโดยไม่ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจมากนัก112
อุปสรรคและข้อควรปฏิบัติในการตัดสินใจ
อุ ป สรรคในการตั ด สิ น ใจได้ มี ผู้ ใ ห้ ค วามหมายของอุ ป สรรคของการตั ด สิ น ใจไว้
มากมาย อาทิเช่น ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร(อ้างถึงในภารดี อนันต์นาวี 2551:
177-178) กล่าวว่าอุปสรรคของการตัดสินใจสามารถแยกพิจารณาออกเป็น 2 ประการคือ
1. ปัญหาข้อขัดข้องหรือขัดแย้งเกี่ยวกับการตัดสินใจ : โดยพบว่าสาเหตุที่ทาให้เกิด
ปัญหาในข้อขัดแย้งนี้อาจเนื่องมาจาก
1.1 ขาดข้อมูลและข่าวสารที่จะนามาประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การตัดสินใจ
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1.2 การมีเวลาไม่เพียงพอสาหรับการตัดสินใจเพราะบางครั้งการตัดสินใจจะ
ทาไปโดยเร่งด่วนมิได้มีการพิจารณาข้อมูลและข่าวสาร
1.3 ขาดความรู้และประสบการณ์ หัวหน้างานบางคนต้องตัดสินใจในเรื่องที่
ตนเองไม่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อนก็อาจทาให้เกิดผิดพลาดได้
1.4 ลักษณะนิสัยของผู้ปฏิบัติงาน การบริหารงานจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
บุคคลหลายฝ่าย ดังนั้นการคานึงถึงพฤติกรรมของผู้ร่วมงานก็เป็นสิ่งสาคัญไม่ควรมองข้ามเพื่อจะได้
นามาแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น
2. สาเหตุที่ทาให้การตัดสินใจผิดพลาด สาเหตุดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุหลาย
ประการ เช่น การตัดสิ น ใจด้ว ยอารมณ์ การถือเอาความคิดเห็ นของตนเองเป็นใหญ่ การถือเอา
ประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยสาเหตุที่ทาให้การตัดสินใจผิดพลาดที่สาคัญได้แก่
2.1 ผู้ร่วมประชุมตัดสินใจพูดนอกประเด็นทาให้ผู้อื่นรู้สึกไม่พอใจอาจทาให้การ
ตัดสินใจผิดพลาดได้
2.2 การทาให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความกลัวทาให้การตัดสินใจขาดเหตุและผล
2.3 การใช้ผลการตัดสินของที่ประชุมเป็นหลักในการตัดสินใจ ถ้าบังเอิญที่ประชุม
มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพยายามหันเหเพื่อเอาชนะซึ่งกันและกันโดยไม่คานึงถึงข้อเท็จจริงก็จะเป็น สาเหตุ
หนึ่งที่ทาให้ผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดไปด้วย
2.4 การอ้างบารมีผู้ใหญ่บังหน้าก็อาจจะทาให้การตัดสินใจนั้นเป็นไปเพื่อเห็นแก่
ประโยชน์ของตนเอง
2.5 การสรุปผลโดยคิดเหตุผลเอาเองโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอหรือใช้
ประสบการณ์ของตนเองเป็นเหตุผลสรุป
2.6 การตัดสินใจด้วยความระมัดระวังจนเกินไปทาให้ขาดดุลพินิจพิเคราะห์โดย
รอบคอบ หวั่นไหวและตื่นกลัวด้วยความกังวลที่จะผิดพลาด
2.7 การถูกอิทธิพลครอบงา การตัดสินใจบางประการบางครั้งผู้ทาการตัดสินใจ
ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลที่บังคับทาให้การตัดสินใจไม่ดาเนินไปตามหลักเหตุและผล
2.8 การใช้ถ้อยคากากวม ได้แก่ การใช้ความหมายสองแง่สองมุม ใช้ภาษาและผูก
ประโยคไม่ดีพอ
2.9 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าอุปสรรคของการตัดสินใจที่ขาดข้อมูลและ
ข่าวสารประกอบกับการมีเวลาไม่เพียงพอสาหรับการตัดสินใจ ขาดความรู้และประสบการณ์ ลักษณะ
นิสัยของผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลที่ใช้ประกอบ การตัดสินใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทาให้
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เป็นอุปสรรคของการตัดสินใจทั้งหมด 113 โดยปกติผู้บริหารทุกคนอยากให้ผลการตัดสินใจถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามการจะให้ผลการตัดสินใจ
มีลั ก ษณะดั ง กล่ าวนั้ น ไม่ใ ช่ เ รื่ องง่ า ยเพราะมีปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคหลายประการซึ่ งสุ น ทรวงศ์ ไว
ศยวรรณได้กล่าวถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการตัดสินใจที่สาคัญดังนี้
1. อุปสรรคที่จ ะเกิ ดจากสภาพแวดล้ อมโดยสถานการณ์ขณะทาการตัดสิ นใจหรือ
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตอาจเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจได้ ซึ่งได้แก่การมีข้อมูลไม่เพียงพอ
เหตุการณ์ในอนาคตไม่แน่นอน เวลาจากัดและอุปสรรคจากการเมือง
2. อุปสรรคที่เกิดจากมนุษย์ เนื่องจากผู้ตัดสินใจเป็นมนุษย์และมนุษย์มีข้อจากัดในการ
ตัดสินใจอยู่หลายประการด้วยกัน ได้แก่ การขาดความรอบคอบ การมีอคติ การขาดความรับผิดชอบ
และค่านิยมส่วนตัว114
จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจของผู้บริหารนั้นต้อง
อาศัยกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการรองรับเพื่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ อาจมีวิธีพิจารณาที่แตกต่าง
กันไป โดยผลของการตัดสินใจนั้นมักแสดงออกมาจาก
1. ประสบการณ์ของผู้ตัดสินใจ
2. ข้อมูลเพื่อรองรับการตัดสินใจ
3. การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
จากเหตุผลดังกล่าวเหล่านี้ทาให้การตัดสินใจผิดพลาดและส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับผู้ตัดสินใจในการทางานหรือการบริหารงานนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงาน
ที่ปฏิบัติแล้ว สิ่งสาคัญประการหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานหรื อผู้บริหาร คือ
การตัดสินใจ (Decision Making) เพราะการตัดสินใจเปรียบเสมือนหัวใจของการปฏิบัติงานและ
บริหารงาน ทั้งนี้เพราะการตัดสินใจจะมีอยู่ในแทบทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการของการทางาน
การตั ด สิ น ใจที่ ก าหนดไว้ ใ นระดั บ สากลเป็ น กระบวนการของการเลื อ กจากบรรดา
ทางเลือก ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญเพื่อความเข้าใจในการบริหารการศึกษา เพราะกระบวนการทางเลือกมี
บทบาทสาคัญในการสร้างแรงจูงใจเป็นผู้นา การสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงขององค์ กร เกี่ยวกับ
องค์กร การตัดสินใจอื่นๆ ผู้บริหารขององค์ก รไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ระดับกลวิธีหรือ
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ระดับกลยุทธ์ต่างมีโอกาสประสบกับสถานการณ์หรือปัญหาในหลายลักษณะซึ่งต้องทาการตั ดสินใจ
เมื่อผู้บริหารเหล่านั้นทาหน้าที่ทางการบริหารในเรื่องการวางแผน (planning) การจัดองค์กร
(organizing) การอานวยการ (directing) การประสานงาน (coordinating) และการควบคุมงาน
(controlling) ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้บริหารในทุกระดับ จึงเป็นเหตุให้ผู้บริหารต้องทาการ
ตัดสินใจในงานและสถานการณ์หลายๆ อย่างที่แตกต่างกันไป115
สรุปอุปสรรคในการตัดสินใจนั้นอาจเกิดขึ้นได้ซึ่งเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น 1)
การตัดสินใจแต่ละครั้งจะต้องคานึงถึงตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีศีลธรรม อัน ดีงาม และ
วัฒนธรรม การ ทางานของคนในองค์การ 2) การตัดสินใจแต่ละครั้งจะต้องคานึงถึงทรัพยากร
ทางการบริหาร 3) การตัดสินใจแต่ละครั้งจะต้องคานึงถึงเวลาความเร่งด่วน 4) การตัดสิน ใจแต่ละ
ครั้งจะต้องคานึงถึงข้อผูกพันหรือคามั่น สัญญา ในครั้งก่อนๆ 5) การตัดสิน ใจแต่ละครั้งจะต้อง
คานึงถึงข้อเท็จจริงที่มีอยู่ข้อจากัดที่มีเหตุผลเช่น เวลา ข้อมูล ความสามารถทรัพยากรที่มีจากัดข้อ
ขององค์การเช่น จริยธรรม การสนับสนุนจากผู้อื่น โครงสร้าง องค์การความ ร่วม มือและความเห็น
พ้องต้องกันข้อจากัดของการตัดสิ นใจข้อจากัดส่วนบุคคลได้แก่ สไตล์การ ตัดสิน ใจ อารมณ์และ
ความต้องการได้รับการ ยกย่อง ยอมรับทางเลือกในการตัดสิน ใจ เช่นการค้ นหาทาง เลือกที่ให้ผล
ลัพธ์ที่ดีที่สุด
รูปแบบของการตัดสินใจ (Models of Decision Making)
ในการพิจารณาองค์ก รและการจัดการนั้น กระบวนการตัดสินใจนับเป็นสิ่งสาคัญ
ของผู้บริหาร ที่เฮอร์เบิร์ท เอ ไซมอน (Herbert A. Simon) ได้ระบุไว้ว่า “การตัดสินใจ” กับ “การ
จัดการ” เป็นคาที่ใช้แทนกันได้ ที่กล่าวเช่นนี้หมายความว่า การจัดการ คือ การตัดสินใจนั่นเอง ดังนั้น
ผู้บริหารทั้งหลายจึงไม่สามารถจะหลีกหนีจากเรื่องของการตัดสินใจได้ จากหลักการเรื่องนี้ไซมอนได้
จาแนกขั้นตอนในการตัดสินใจออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. กิจกรรมทางด้านความสามารถหรือปัญญา (Intelligence activity) เป็นการ
พยายามกลั่นกรอง เรื่องราวต่างๆ รวบรวมข้อมูล สภาพแวดล้อม ฯลฯ ที่จาเป็นจะต้องพิจ ารณาใน
การตัดสิน ใจหมายความว่า เมื่อเกิดสถานการณ์ที่เรามีความรู้สึกว่าอัดอั้นตันใจหรือว่าคิด ไม่ออก
อยากจะหาทางออกที่เหมาะสมก็จะเริ่มกระบวนการทางสมองที่จะค้นหาว่าเรากาลังเผชิญปัญหาอะไร
และมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างเพื่อที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหานั้น
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2. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกแบบ (Decision activity) เป็นการวิเคราะห์หนทาง
ต่างๆ ที่จะสามารถดาเนินการได้เกี่ยวกับปัญหานั้นๆ วางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่กาลัง
พิจารณาอยู่ หมายความว่า ความพยายามที่จะกาหนดทางเลือก พัฒนาทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก
ว่ามีทางเลือกอะไรบ้างที่คิดว่าจะเป็นไปได้ ที่คิดจะแก้ไขปัญหาหรือว่าความไม่สบายใจเหล่านั้น
3. กิจกรรมเกี่ยวกับการเลือก (Choice activity) หมายความว่า ในขั้นที่ 3 นี้ จะ
เป็นการเลือกที่แท้จริงที่ได้พิจารณาในขั้นที่ 2 ว่าทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุ ด พอใจที่สุด หรือให้
ผลตอบแทนมากที่สุด คือ ทางเลือกที่คิดว่าจะเป็นไปได้และเหมาะสมที่จะนาไปดาเนินการ
การตัดสิ น ใจเป็ น ประเภทของกิจกรรมที่ได้รับการศึกษาอย่างกว้า งขวางผ่ านการใช้
รูปแบบความพยายามที่จะอธิบายทฤษฎีและการปฏิบัติ ส่วนวิธีการตัดสินใจเป็นกลไกที่เน้นถึงจุ ดที่
ผูกพันจะต้องทาการตัดสินใจที่มีการกระทาได้หลายทางด้วยกัน โดยเฉพาะสาหรับกรณีที่การตัดสินใจ
ทาการต่างๆ เหล่านั้น บางอย่างเป็นสิ่ง ที่ไม่อาจทาได้ด้วยวิธีการปฏิบัติการจัดการแบบธรรมดาโดย
ปราศจากเครื่องมือช่ว ยต่างๆ ดังนั้นการจัดรูปแบบการตัดสิ นใจจึงมีข้อเสีย คือ ไม่สามารถมีการ
กาหนดเวลาของจุดเริ่มต้นที่คงที่แน่นอนได้ และทานองเดียวกันไม่สามารถแบ่งส่วนให้กะทัดรัด และ
แจ้ งชั ดดีกว่ าวิธี อื่น มากนั ก แบบของการตั ดสิ นใจแบ่ง ออกได้ 1. การตัดสิ นใจอย่างมีแผน
(programmed decision) เป็นการตัดสินใจที่ซ้ า ๆ กันหลายครั้งเป็นเรื่องที่ท าเป็นประจาทุกวันมี
แนวปฏิบัติที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นระเบียบ และข้อบังคับ มีการกาหนดวัตถุประสงค์มาตรฐาน
แนวปฏิบัติ กฏเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้ นมีแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ที่
ทางานยึดถือเป็นหลักมีเกณฑ์กาหนด ไว้เป็นกรอบการตัดสินใจ 2. การตัดสินใจอย่างไม่มีแผน (non
- programmed decision) เป็นการตัดสินใจในเรื่องพิเศษนอกเหนือจากเหตุการณ์ปกติ เป็นเรื่องที่
มักมีความสลับซับซ้อน เกิดขึ้น อย่างปัจจุบันทันด่วน อยู่นอกขอบเขตของระเบียบข้อบังคับ กฏเกณฑ์
และนโยบาย ผู้ตัดสินใจ จะต้องใช้ความสามารถในการแก้ปัญหา ใช้ความคิดริเริ่ม ใช้ดุลพินิจ และ
ประสบการณ์อย่าง มากในการตัดสินใจ เพื่อเป็นเรื่องใหม่ต้องการแก้ปัญหาใหม่ ๆ มีลักษณะที่
ตัดสินใจครั้งเดียวหรือ หลายครั้ง หรือมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์
และระเบียบ ข้อบังคับ นอกจากนี้ยังอาจมีความเกี่ยวพันถึงอนาคตระยะยาวด้วย
1. รูปแบบการตัดสินใจแบบคลาสสิก (The classical Decision-Making Model)
1. ระบุปัญหา (Identifying the Problem) คือ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริง
ในการปฏิบัติว่าคืออะไร หาความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่ มีอยู่ แล้วมาจัดลาดับและ
กาหนดระดับความสาคัญของปัญหา
2. การค้นหาทางเลือก (Generating Alternatives) คือ หลังจากการพิจารณา
ปัญหาแล้ว ผู้บริหารพยายามคิดหาแนวทางในการตัดสินใจจากการรวบรวมทางเลือกจานวนมาก
จากนั้นนาทางเลือกเหล่านั้นมาประเมินหรือเปรียบเทียบกัน โดยทางเลือกดังกล่าวอาจเป็นทางเลือกที่
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มีอ ยู่ แ ล้ ว ในองค์ก รหรื อสั ง คม ซึ่ ง ในการตั ด สิ น ใจแก้ปั ญ หาอาจมี ท างเลื อ กวิ ธี เ ดี ยวหรื อ หลายวิ ธี
ผู้บริหารต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว หรือใช้หลายๆวิธีพร้อมกันเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด
3. ประเมินทางเลือก (Evaluating Alternatives) คือ กระบวนการที่ตัดสินใจเลือก
จากทางเลือกต่างๆ ที่มีกลุ่มของข้อพิจารณาที่ใช้ในการคัดเลือกหลังจากกาหนดระดับความสาคัญของ
แต่ละข้อพิจารณานั้นๆ และใช้กฎของการตัดสินใจเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ต้องการ การประเมินทางเลือกมี
ขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดคุณค่าของทางเลือก
2. พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของแต่ละทางเลือก
3. การตัดสินใจที่สาเร็จหรือล้มเหลวจะถูกบันทึกไว้ในประวัติของผู้ทาการตัดสินใจ
4. มีแผนสารองหากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นในอนาคต
ประเด็นที่ควรพิจารณาในการประเมินทางเลือก
1. ความเป็นไปได้ (Feasibility)
2. คุณภาพของทางเลือก (Quality)
3. การยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (Acceptability)
4. วิธีแก้ไขสารองและย้อนกลับ (Alternative and Reversibility)
5. จริยธรรม (Ethical)
4. การเลือกทางเลือกที่เหมาะสม (Choosing an Alternatives) คือ การเลือกทาง
ที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่ทั้งหมด โดยพิจารณาแต่ละทางเลือกอย่างระมัดระวัง และนาทางเลือกมา
เปรียบเทียบกัน การตัดสินใจเลือกทางที่มีผลลัพธ์พอที่จะยอมรับกันได้ แม้ว่าจะไม่ดีที่สุด เมื่อพอใจ
แล้วก็ไม่ต้องเทียบกับทางเลือกอื่นอีก เลือกทางที่สมดุลกับเป้าหมายหลายๆ ประการ
ไซมอน (Simon) ได้นาเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจไว้ 2 ทฤษฎี ซึ่งมีประเภทของ
การเลือกทางเลือก 5 ประเภทดังนี้
1. ทางเลือกที่ดี (A good alternative)
2. ทางเลือกที่น่าสนใจ (A bland alternative)
3. ทางเลือกที่ผสม (A mixed alternative) ซึง่ มีความน่าจะเป็นสูง
4. ทางเลือกที่ไม่ดี (A poor alternative)
5. ทางเลือกที่ไม่แน่นอน (An uncertain alternative) เป็นหนึ่งของการ
ตัดสินใจที่ไม่สามารถประเมินความน่าจะเป็นได้116
116

Herbert A. Simon, Adminstrative behavior How organizations can be
understood in terms of decision processes (Roskilde: Roskilde University, 1994), 13.
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5. การนาทางเลือกไปสู่การปฏิบัติ (Implementing the Decision) คือ การนาเอา
สิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว ไปปฏิบัติให้เกิดผลดีโดยการมอบหมายกระจายงานและความรับผิดชอบไปยัง
ผู้อื่นเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่จะต้องทาและมีข้อผูกพันที่จะต้อง
ทาให้ ส าเร็ จ ผู้ บ ริ ห ารควรวางแผนการปฎิ บั ติ อย่ า งระมั ด ระวั ง และพิ จ ารณาหลายขั้ น ตอน เช่ น
พิจารณาว่าจะทาอย่างไรให้มีการปฏิบัติครบถ้วนทุกอย่างอย่ างเต็มที่ จัดทากาหนดเวลาแล้วเสร็จใน
แต่ละงาน จัดลาดับสิ่งที่ต้องใช้ในการทางานและภาระกิจในแต่ละขั้นตอน การประมาณเวลาที่ต้องใช้
ในแต่ละขั้นตอนของการทางาน และการกาหนดความรับผิดชอบให้ตัวบุคคลนาไปปฏิบัติ นอกจากนี้
ผู้บ ริ หารยั งต้องพิจ ารณาว่าในการปฏิบัตินั้น อาจมีปัญหาอะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้น แล้ ว จะแก้ไขหรือ
ป้องกันปัญหานั้นอย่างไร รวมทั้งการปฏิบัตินั้นทาให้เกิดประโยชน์และโอกาสอย่างไร และเมื่อมี
อุปสรรคควรจะทาอย่างไรให้การกระทานั้นสาเร็จลงได้
6. การประเมินการตัดสินใจ (Evaluating the Decision) คือ ขั้นตอนการ
ประเมินผลการตัดสินใจ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งหมายความว่าการตัดสินใจนั้นประสบความสาเร็จ
เพียงใดทั้งในด้านของผลของการตัดสินใจและผลสาเร็จของการนาไปปฏิบัติ การประเมินผลการ
ตัดสินใจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะทาให้ทราบผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ ผลสะท้อน
ที่มีกลับมาเป็นเครื่องบอกว่าการตัดสินใจนั้นควรจะกระทาต่อไปหรือควรต้องปรับปรุง ผลที่เกิดขึ้น
ในทางลบเป็นเครื่องชี้ถึงความผิดพลาดที่ต้องแก้ไข เพื่อประเมินว่าทางเลือกที่เลือกมาได้สามารถ
แก้ปัญหาหรือปัญหาที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยเพียงใด
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รูปที่ 5 แสดงขั้นตอนการตัดสินใจ
ที่มา : Herbert A. Simon, Adminstrative behavior How
organizations can be understood in terms of decision processes (Roskilde:
Roskilde University, 1994), 13.
2. รูปแบบการตัดสินใจเชิงพฤติกรรม (The Bahavioral Decision-Making Model)
พฤติกรรมการตัดสินใจ คือ กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มคนได้อาศัยความรู้ ทัก ษะ
ประสบการณ์ ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และทาการเลือกทางเลือกที่ดี และเหมาะสมที่สุ ด
เพื่อให้บ รรลุ ผลตามที่ได้คาดหวังไว้ ซึ่งต้องคานึงถึงจิตใจของบุคคลในองค์กร รับฟัง ความคิดเห็ น
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง คานึงถึงบุคคลในองค์กรและความเจริญก้าวหน้าของบุคคลในองค์ก รเป็นหลัก
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คานึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และใช้วิธีการประชุมเพื่อ
ตัดสินใจ117
ระดับและขอบเขตของการตัดสินใจ
ความรับผิ ดชอบของผู้บริห ารมีขอบเขตกว้างขวางจากการจัดการระดับต้นไปยัง
ระดับกลางและระดับสูง จึงมีนั กการศึกษาแบ่งความรับผิดชอบของผู้บริหารออกเป็นหลายระดับ
ดังเช่น Bovee และคณะ ได้แบ่งระดับและขอบเขตของการตัดสินใจออกเป็น 3 ระดับ คือ ผู้บริหาร
ระดับสูง มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจในขอบเขตปานกลาง รองลงมาจากผู้บริหารระดับสูงเป็น
การตัดสินใจในเป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงกาหนดขึ้น ผู้บริหารระดับต้นจะรับผิดชอบและตัดสินใจ
ในขอบเขตที่แคบเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ประจาวันให้เกิดรูปธรรม118
ในท านองเดี ย วกั นนพพงษ์ บุ ญจิต ราดุ ล ได้ กล่ า วถึง ระดั บของการตัด สิ นใจของ
ผู้บริหารว่ามีอยู่ 3 ระดับ คือ ระดับสูง (Higher level) ได้แก่ การตัดสินใจเกี่ยวกับการกาหนด
นโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหาร ระดับกลาง (Middle level) ได้แก่ การ
ตัดสิ น ใจของผู้ รั บ นโยบาย ปรั ช ญา วัตถุประสงค์ห รือเป้าหมายจากระดับสู งมาจาแนกตีความให้
ละเอี ย ดและวางแนวทางเพื่ อ ความสะดวกในการปฏิ บั ติ มี ก ารก าหนดนโยบาย ปรั ช ญา และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายระดับสูง กาหนดวิธีทางาน แจกจางประสานงาน
ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะมีทั้ง Line และ Staff และระดับล่างสุด (Low level)
ได้แก่ การตัดสินใจของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้นาปฏิบัติ ซึ่งก็คือผู้ปฏิบัติงานนั่นเอง
เป็นการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและเทคนิควิธีการ
ทางานเฉพาะตน การตัดสินใจของคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่กระทบกระเทือนคนหมู่มาก119

117

Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration

Concepts and Practices, 6th ed. (Sam Houston: Sam Houston State University, 2012),
100.
118

John J. Lee, Seymour H Hutner and Eugene C. Bovee, An Illustratated
guide to the protozoa (Lawrence: Society of Protozoalogiots, 1985), 200.
119
นพพงษ์ บุญจิตราดุล, การประชาสัมพันธ์โรงเรียน (กรุงเทพฯ: พี เค พรินติ้งเฮาส์,
2530),4-10.
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จากการแบ่งระดับการตัดสินใจของนักการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปได้เป็น 3 ระดับ
คือ
1. ระดับสูง เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปรัชญา วัตถุประสงค์และการกาหนดนโยบาย
2. ระดั บ กลาง เป็ น การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารที่ รั บ นโยบาย ปรั ช ญา และ
วัตถุประสงค์จากระดับสูงมาวางแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
3. ระดับล่าง เป็นการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน
เทคนิคที่ใช้ในการตัดสินใจ
เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นความรู้ ภูมิหลัง
และประสบการณ์ของผู้บริหาร ได้แก่ ใช้สัญชาติญาณ (Intuition) ยึดข้อเท็จจริ ง (Facts) ยึดถือ
ประสบการณ์ (Experience) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operation research) ใช้วิธีจาลอง
สถานการณ์ (Simulation) ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability) ใช้วิธีตัดสินพฤกษา (Decision
tree) ใช้วิธีมอนติคาร์โล (Monte carlo) ใช้ทฤษฎีการเข้าคิว (Queuing) และใช้ทฤษฎีเกมส์
(Gaming)
จึงสรุปได้ว่า เทคนิคที่ช่วยให้การตัดสินใจข้างต้น ต่างมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้
ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดผลดีต่อองค์กร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้บริหาร การรู้จักใช้ วิจารณญาณ
ของสภาวะผู้นาและขั้นตอนที่นาไปใช้
ลักษณะของการตัดสินใจที่ดี
ธงชั ย สั น ติ ว งษ์ กล่ า วถึ ง ลั ก ษณะของการตั ด สิ น ใจที่ ดี ว่ า ต้ อ งเข้ า ถึ ง หลั ก เกณฑ์ 2
ประการ คือ ต้องเป็นการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูง (Quality) และต้องเป็นการตัดสินใจที่เป็นที่ยอมรับ
โดยฝ่ายอื่น (Acceptance)120 ในทานองเดียวกัน ลีลา สินานุเคราะห์ ได้กล่าวถึงลักษณะของการ
ตัดสินใจที่ดี ได้แก่ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน มีข้อมูลเพียงพอ สามารถปฏิบัติได้ ผู้ปฏิบัติยอมรับบุคคลที่
เกี่ยวข้องพอใจ ยึดหลักประหยัดและได้ผลตอบแทนคุ้มค่า ทันตามกาหนดเวลา สามารถแก้ปัญหาได้
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นแทรกซ้อนและมีเหตุผล121
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ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช, 2543), 21-22.
121
ลีลา สินานุเคราะห์, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: กรมการฝึกหัดครู, 2530),
90.
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การบริหารงานในโรงเรียนคือ การบริหารงานการใช้หลักสูตรนั่นเอง ในการบริหารงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมีภาระงานที่จะต้องดาเนินการและ
อาศัยการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องตามขอบข่ายงานของผู้บริหารกาหนดไว้ 6 งาน ดังนี้
การบริหารด้านงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการนาหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุ
ตามจุ ดหมายของหลักสู ตรและผลที่ได้คือ ตัว นักเรียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณลั กษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร มีขอบข่ายของงาน ดังนี้
1. งานด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
2. งานด้านการเรียนการสอน
3. งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
4. งานวัดผลและประเมินผล
5. งานห้องสมุด
6. งานอบรมทางวิชาการ
ในการบริหารงานวิชาการดังกล่าวผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องอาศัยกระบวนการ
ตัดสินใจในกิจกรรมการบริหารจัดการ ดังนี้
1. การกาหนดนโยบายของโรงเรียน
2. การจัดทาแผนงานและโครงการทางวิชาการ
3. การดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้หลักสูตร
4. การกาหนดครูอาจารย์ให้รับผิดชอบงานด้านวิชาการของโรงเรียน
5. การจัดหาการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรกาหนด
6. การกาหนดวิทยากรในชุมชนให้ความรู้แก่นักเรียน
7. การกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน
8. การกาหนดให้ครูอาจารย์เข้ารับการอบรม
9. การวางแผนจัดประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการ
การบริหารงานด้านงานบุคลากร
การบริห ารงานบุคลากร เป็นการดาเนินงานเกี่ยวกับบุคคลเพื่อที่จะให้ ได้
บุคคลมาปฏิบัติงานตามเป้ าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิ ทธิภาพให้ สาเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน งานบุคลากรมีขอบข่ายของงานที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1. การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาและธารงรักษาบุคลากร
3. การรักษาระเบียบวินัย
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4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการบริหารงานบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนต้องอาศัยกระบวนการตัดสินใจ
ในกิจกรรมการบริหาร ดังนี้
1. การกาหนดครูอาจารย์ให้รับผิดชอบงานด้านบุคลากรในโรงเรียน
2. การจัดครูเข้าสอนและมอบหมายงานอื่นๆ ในโรงเรียน
3. การพิจารณาให้ครูได้เพิ่มพูนความรู้โดยการอบรมดูงานศึกษาต่อ
4. การพิจารณาให้สวัสดิการแก่ครูอาจารย์ในโรงเรียน
5. การพิจารณาลงโทษครูอาจารย์ที่กระทาผิดระเบียบวินัย
การบริหารงานกิจการนักเรียน
การบริ หารงานกิจการนักเรียน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับตัว นักเรียนทั้งหมด
ยกเว้นในส่วนที่เกีย่ วข้องกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีขอบข่ายของงานดังนี้
1. กิจ กรรมที่โ รงเรี ยนต้ องปฏิบัติ ตามพระราชบัญญั ติประถมศึกษา พ.ศ.
2523 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. กิจกรรมที่โรงเรียนจัดบริการให้นักเรียน
3. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีขึ้นในโรงเรียน
4. กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า
ในการบริหารงานกิจการนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนต้องอาศัยกระบวนการ
ตัดสินใจในกิจกรรมการบริหาร ดังนี้
1. การกาหนดครูอาจารย์ให้รับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักเรียน
2. การกาหนดโครงการที่เกี่ยวกับกิจการให้บริการนักเรียน
3. การกาหนดเกณฑ์สาหรับนักเรียนที่จะได้รับทุน
4. การกาหนดโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
การบริหารงานธุรการการเงินและพัสดุ
งานธุร การการเงินและพัสดุเป็นงานประสานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตาม
ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนให้สามารถดาเนินไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ด้วยความราบรื่น มีขอบข่าย
ของงาน ดังนี้
1. งานสารบรรณ
2. งานทะเบียนและรายงาน
3. งานประชาสัมพันธ์
4. งานการเงินในโรงเรียน
5. งานการพัสดุของโรงเรียน
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ในการบริหารงานธุรการการเงินและการพัสดุ ผู้บริหารโรงเรียนต้องอาศัย
กระบวนการตัดสินใจในกิจกรรมการบริหาร ดังนี้
1. การกาหนดครูอาจารย์ให้รับผิดชอบงานธุรการการเงินและการพัสดุของ
โรงเรียน
2. การจัดระบบการจัดเก็บเอกสารทางราชการเพื่อความสะดวก
3. การกาหนดครูอาจารย์ให้รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4. พิจารณางบประมาณประจาปี
5. กาหนดโครงการเกี่ยวกับงานธุรการการเงินและพัสดุ
งานบริหารงานอาคารสถานที่
การบริหารงานอาคารสถานที่ เป็นงานที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องรู้จักใช้อาคาร
สถานที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน และรวมถึงการบารุงรักษาให้มีสภาพที่ดีเป็น
ปัจจุบันและให้บริการแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง มีขอบข่ายของงาน ดังนี้
1. การจัดสร้างอาคารสถานที่
2. การใช้อาคารสถานที่
3. การบารุงรักษาอาคารสถานที่
ในการบริหารงานอาคารสถานที่ ผู้บริหารโรงเรียนต้องอาศัยกระบวนการ
ตัดสินใจในกิจกรรมการบริหารจัดการ ดังนี้
1. การวางแผนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร สถานที่
ของโรงเรียน
2. การกาหนดครูอาจารย์ให้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่
3. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนจัดกิจกรรม
การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจึงเป็นภารกิจ
สาคัญของผู้บริหารโรงเรียน มีขอบข่ายของงาน ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2. การให้บริการแก่ชุมชน
3. การร่วมกิจกรรมของชุมชน
4. การให้ชุมชนมีส่วนในกิจกรรมของโรงเรียน
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
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ในการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน
ต้องอาศัยกระบวนการตัดสินใจในกิจกรรมการบริหาร ดังนี้
1. การกาหนดครูอาจารย์ให้รับผิดชอบให้บริการชุมชน
2. การจัดโครงการแสวงหาความช่วยเหลือจากชุมชน
3. การวางแผนสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการโรงเรียน
4. การร่วมกิจกรรมกับชุมชนในงานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
5. การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจาปี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
จงกลนีย์ ยศบรรดาศักดิ์ ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะการตัดสินใจสั่งการของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านั ก งานการประถมศึก ษาจั ง หวั ดสระบุ รีที่ นัก เรี ยนมีผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนสู ง ในการบริห าร
การศึ กษา 6 งาน ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นใหญ่ ใช้ วิธี ประชุ มอภิป รายปั ญหาประเมิ นทางเลื อกร่ว มกั บกลุ่ ม
ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วทาการตัดสินใจโดยใช้ความเห็นสอดคล้องกัน122
ส่วนชัยวัฒ น์ เรืองวาณิช ยกุ ล ศึกษาความเห็นของผู้ บริห ารและอาจารย์เกี่ยวกับ
ความต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรม
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนของผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่าควรให้
อาจารย์มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานวิชาการและงานกิจการนักเรียนในระดับผู้บริหารร่วมกับ
กรรมการหรือกลุ่มอาจารย์ทาการตัดสินใจ ส่วนงานบุคลากรในโรงเรียน งานเกี่ยวกับชุมชนและการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน งานอาคารสถานที่ งานธุรการ การเงินและการให้บริการ อาจารย์ควรมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ในระดับผู้บริหารยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ก่อนตัดสินใจ123

122

จงกลนีย์ ยศบรรดาศักดิ,์ “การศึกษาลักษณะการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), 155.
123
ชัยวัฒน์ เรืองวาณิชยกุล, “ ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญ
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ปรานอม เชื้อศักดาหงส์ ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานธุรการ
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พบว่า โรงเรียนควรมีการกระจายบทบาทในการตัดสินใจให้หัวหน้างาน124
สุเมธ เจตปิยะวัฒน์ ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสารภี
พิทยาคม ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักเรียน พบว่า ผู้บริหารไม่ควรตัดสินใจคนเดียวหรือผูกขาด
การตัดสินใจไว้กับฝ่ายบริหารเท่านั้น แต่ควรมอบอานาจการตัดสินใจแก่บุคลากรตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของเขาและกระจายงานอย่างทั่วถึง125
สาหรับสายฝน เชิงเชาว์ ได้ศึกษาการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม
เอกชนขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร ได้ผลของการวิจัยว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่าการตัดสินใจสั่งการ
ของผู้บริห ารโรงเรี ยนมัธยมเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครในงานบริหารการศึกษา 5 ด้าน
ผู้ บ ริ ห ารใช้วิ ธี ผู้ บ ริ ห ารรั บ ฟัง ความคิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะจากอาจารย์ก่ อนที่จ ะตั ดสิ นใจ ในการ
บริหารงานวิชาการ ใช้วิธีผู้บริหารตัดสินใจเองแล้วแจ้งให้อาจารย์ทราบ ในการบริหารงานบุคลากร
งานธุรการ การเงินและพัสดุ และงานอาคารสถานที่ ใช้วิธีผู้บริหารมอบหมายให้อาจารย์หรือกลุ่ม
อาจารย์ทาการตัดสินใจในขอบเขตที่กาหนดไว้ในการบริหารงาน กิจการนักเรียนใช้วิธีผู้บริหารร่วมกับ
คณะกรรมการหรือกลุ่มอาจารย์ทาการตัดสินใจ ในการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน นอกจากนั้นสายฝน เชิงเชาว์ได้เสนอแนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดของการตัดสินใจสั่งการคือ
การตัดสินใจสั่งการไม่ตรงกับความต้องการของครูอาจารย์ รองลงมาคือปัญหาข้อจากัดของเวลา126
พลอย วงศ์วิบูลย์ชัย ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจสั่งการในงาน
บริ ห ารวิ ช าการระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารหญิ ง และชายในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา
ศึกษา เขตการศึกษา 6” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), 190.
124
ปรานอม เชื้อศักดาหงส์, “แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนแม่ริม
วิทยาคม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537), 190.
125
สุเมธ เจตปิยะวัฒน์, “การสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสารภีพิทยาคมตามการ
รับรู้
ของอาจารย์และนักเรียน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539), 140.
126
สายฝน เชิงเชาว์, “ การศึกษาการตัดสินใจสังการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
เอกชนขนาดใหญ่” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), 132.
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริหารทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่เลือกวิธีการตัดสินใจแบบผู้บริหารประชุม
อภิป รายปั ญหา ประเมิน ทางเลื อกร่ว มกับกลุ่ มผู้ ใต้บังคับบัญชาแล้ ว ทาการตัดสินใจให้ ความเห็ น
สอดคล้องกัน ซึ่งสรุปได้ว่าวิธีการตัดสินใจในงานบริหารวิชาการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 แสดงว่าผู้ บริห ารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่ว มในการบริหารงานโดยเฉพาะงานบริหาร
วิช าการ และยั งสามารถบอกถึ งพฤติกรรมภาวะผู้ นาของผู้ บริห ารหญิง และชายว่าเป็น ผู้ นาแบบ
ประชาธิปไตย127
ส่วนวราภรณ์ ไวยากรณ์ ได้ทาการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารกับ
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจกับผู้บริหารทั้งในด้านการจัดการ การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล โดยทุกคนจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับผู้บริหารโดยใช้การอภิปรายร่วมกันยกเว้นงานที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณผู้บริหารจะทาการตัดสินใจด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่มากที่สุด128
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยะ ชาติชนบทที่ได้ทาการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการ
ตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1-5 โดยส่วนใหญ่เป็นแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยใช้ความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะงานด้านการบริหารวิชาการและด้านการบริหารงานทั่วไป ส่วนงาน
ด้านการบริห ารงบประมาณและด้านการบริหารงานบุคคลผู้บริหารมีพฤติกรรมการตัดสินใจด้ว ย
ตนเองแต่มีการอภิปรายปัญหาร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1-5 พบว่าทุก
ตัวแปร ได้แก่ วุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษามีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร129
127

พลอย วงศ์วิบูลย์ชัย, “การเปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจสั่งการในงานบริหารงาน
วิชาการระหว่างผู้บริหารหญิงและชายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538),
120.
128
วราภรณ์ ไวยากรณ์, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารกับขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547), 1.
129
สุริยะ ชาติชนบท, “พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแก่นเขต 1-5” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2547), 1.

80
เช่น เดีย วกั บ ที่ช ลิ ต ระหว่า งบ้า นได้ท าการวิจัย เรื่องพฤติก รรมการตั ดสิ นใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรีผลการวิจัย
พบว่าการทีผ่ ู้บริหารและครูร่วมกันตัดสินใจจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง นั่นแสดง
ว่าพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน130
ต่อมานราภรณ์ สุระ ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
อาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ครูที่มีอายุแตกต่างกัน การศึกษาต่างกัน ประสบการณ์ใน
การสอนที่ต่างกัน ตาแหน่งของครูที่ต่างกัน ขนาดของสถานศึกษาที่ต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน131
เช่น เดีย วกับ ที่ จิตติมา พัดโบก ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในเขตจังหวัดพิษณุโลก จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนเรศวร มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ลาดับ
ถัดมาคือปัจจัยด้านสภาพสังสภาพสังคม ปัจจัยด้านหลักสูตรและระบบการศึกษา ปัจจัยด้านคุณภาพ
และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านครอบครัว และด้าน การประชาสัมพันธ์ตามลาดับ132
ต่อมาพระไพศาล สุทฺธจิตฺโต (โนทายะ) ได้ทาการศึกษาถึงการบริหารงานโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีโดยรวมเป็นอย่างมาก และเมื่อ
เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานโรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เงินเดือน สวัสดิการ มี ผลต่อการ
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ชลิต ระหว่างบ้าน, “พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน :กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 1.
131

นราภรณ์ สุ ร ะ, “ความคิดเห็ นของครูต่อการบริห ารงานวิชาการของผู้ บริห าร

สถานศึกษา สังกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2อาเภอห้ วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ,” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2555): 21-25.
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จิตติมา พัดโบก, “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก” คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ม.ป.ท.), 1-11.
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บริหารงานโรงเรียน ส่วนปัจจัยด้าน เพศ อายุ วุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ทางานและตาแหน่งหน้าที่
การงานไม่มีผลต่อการบริหารงานโรงเรียน133
ในขณะที่กานต์ บุญศิริ และพจนารถ พรเจริญวิโรจน์ ทาการศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นากับการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ พบว่า การเป็นผู้บริหารการศึกษาที่ดีในปัจจุบันไม่ใช่
เรื่องง่าย เนื่องจากมีแรงกดดันและความเปลี่ย นแปลงต่างๆ มากมายที่แตกต่างไปจากการบริหาร
การศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นการเป็นนักบริหารการศึกษาจาเป็นต้องมีทั้งความรู้ด้านเทคนิคการบริหาร มี
ทักษะและประสบการณ์ในด้ านต่างๆ ที่เ กี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีคุณ ลั กษณะด้านภาวะของผู้ นาที่
สามารถวางแผนและมีแนวความคิดด้านการบริหารภายในองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จได้134
งานวิจัยต่างประเทศ
ฟอว์เลอร์ (Fowler) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการ
ตั ด สิ น ใจสั่ ง การกั บ ขวั ญ กาลั ง ใจในการทางานของครู อ าจารย์ ใ นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษารั ฐ
Southeastern เกี่ยวกับงานบริหาร 5 ด้านคือด้านหลักสูตรด้านกิจการนักเรียนด้านบุคลากรด้าน
ทรัพยากรและด้านความสัมพันธ์ชุมชนผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั่งการการมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญกาลังในในการทางานและครูอาจารย์โรงเรียนที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจสั่งการกับครูอาจารย์โรงเรียนที่ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสิน ใจสั่งการมีขวัญ
และกาลังใจในการทางานแตกต่างกัน135
เจเน็ท (Janet) ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจสั่งการแบบมีส่วนร่วมโดย
ใช้แบบการตัดสินใจตามแนวของวรูมและแยตตอนผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารร้อยละ 74 เห็นด้วยกับ
133

พระไพศาล สุ ทฺ ธ จิ ตฺ โ ต (โนทายะ), “การบริห ารงานโรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด ใน

พระพุทธศาสนาจั งหวัดราชบุรี ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการเชิงพุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), 152.
134

กานต์ บุญศิริและพจนารถ พรเจริญวิโรจน์ , “ภาวะผู้ นากับการเป็นนักบริห าร
การศึ ก ษามื อ อาชี พ ,” วารสารบั ณ ฑิต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์ 1, 8 (มกราคม-เมษายน 2557): 1-16.
135
Fowler, M. B, “The relationship between teacher’s perceived
participation in educational decision making and teacher morale in selected
elementary schools in targeted southeastern states” Dissertation Abstracts
International 46, 1 (March, 1986): 3204-A.
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การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั่งการการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารไม่ยึดแบบใดแบบหนึ่งตายตัวแต่
จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การเปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
ผู้บริหารจะไม่คานึงถึงอายุประสบการณ์เพศสาขาวิชาหรือการอยู่ร่วมสถาบันเดียวกันและผู้บริหาร
เพศหญิงและเพศชายใช้แบบการตัดสินใจไม่ต่างกัน136
โฮกแลนด์ (Hoagland) ได้ทาการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนผลการวิจัย
พบว่าผู้บริหารและครูอาจารย์ที่มีอายุประสบการณ์ในการทางานและขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันมี
ทัศนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างกัน137
บรินเลย์, โจวิคและลอจลิน (Brinley, Jovick and Lauglin) ได้ทาการศึกษา
เกี่ยวกับอายุ ความมีเหตุมีผลและความทรงจาในวัยผู้ใหญ่ และพบว่าความสามารถในการตัดสินใจ
อย่ า งมี เ หตุ มี ผ ลจะมี ตั้ งแต่ อายุ 30 ปี ขึ้ นไป ในองค์ กรส่ ว นใหญ่ จ ะมี ช่ ว งอายุ ตั้ งแต่ 25-65 ปี ใน
การศึกษาได้แบ่งช่ว งอายุ เป็ น 4 ช่วง คือ 21-35, 36-50, 51-65 และ 66-80 ปี พบว่ากลุ่มที่คิด
ตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลดีจะอยู่ในช่วงอายุ 36-50 ปี138
ยัง (Young) ได้ศึกษาเรื่องอายุและความแตกต่างในเรื่องเพศในการแก้ปัญหา พบว่า
เพศหญิงและเพศชายในช่วงอายุ 41-76 ปี ไม่มีความแตกต่างกันในการตัดสินใจในการแก้ปัญหามาก
นัก พบว่าความสามารถในการตัดสินใจในผู้ชายร้อยละ 56 ส่วนใหญ่ผู้หญิงร้อยละ 45 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความรอบคอบระมัดระวังในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา139
เรแมน (Rahman) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
King Foisal University ในประเทศซาอุดิอาราเบียโดยศึกษารายกรณี ทาการศึกษาการตัดสินใจสั่ง
136

Janet, P, “Comparison of decision-making styles Florida community and

junior college department chairpersons and division divisions” Dissertation Abstracts
International 46, 1 (March, 1986): 1802-A.
137

Hoagland, J. L, “Principals’ and teacher’ perceptions of teacher
participation in the decision-making processes in public secondary school with an
without a collective bargaining contrace” Dissertation Abstracts International 46, 1
(March, 1986): 3550.
138
Brinley, J.F., Jovick, T.J., and McLaughlin, L.M, “Age, reasoning, and
memory in adults,” Journal of Gerontology 29, 2 (1974): 182-189.
139

Young, M.L, “Age and Sex Differences in Problem Solving,” The Journal
of Gerontology 26, 3 (1971): 330-336.
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การเกี่ยวกับงาน 3 ประเภท คือ การตัดสินใจเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขึ้นมา การตัดสินใจเกี่ยวกับ
งานประจาและการตัดสินใจที่ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับงานทั้ง 3 ประเภทแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วน
ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากกว่าผู้บริหารระดับต่ากว่า140
ปาร์ค (Parke) ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่
มีส่วนร่วมโดยใช้แบบการตัดสินใจตามแนวคิดของ Vroom and Yetton กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ผู้บริหารในวิทยาลัยจานวน 108 คน ปรากฏว่า ผู้บริหารร้อยละ 74 เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจสั่งการ ผลสรุปว่า
1. การตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียน ไม่ยึดแบบหนึ่งแบบใดตายตัวแต่จะ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
2. การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารจะไม่
คานึงถึงอายุ ประสบการณ์ เพศ สาขาวิชา หรือการอยู่ร่วมสถาบันเดียวกัน
3. ผู้บริหารเพศหญิงและเพศชายใช้แบบการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน141
โคเบลลี่ (Cobelli) ได้ทาการศึกษารูปแบบการตัดสินใจการบริหารระดับอุดมศึกษา
ผลการวิจัยพบว่าขนาดองค์การอานาจหน้าที่สถานภาพเพศมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร142
บรัคดี (Braddy) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความเป็นผู้นาของ
ผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูผลการวิจัยพบว่าครูทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและ
มั ธ ยมศึ ก ษาต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจโดยเฉพาะการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งการเรี ย นการสอน
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Rahman, A.S.A, “ Administrator’s Participation in the Decision-making
Process : A Case Study of King Faisal University in Saudi Arabia,” Dissertation
Abstract International 46, 9 (March, 1986): 1448-A.
141
Parke, J.E.P, “Comparisons of Decision-making styles. Florida
Community and Junior college Department Chairpersons and Division Directors,”
Dissertation Abstracts International 46, 7 (March, 1986): 1802-A.
142
Cobelli, J.F, “Administrative decision-making styles in higher
education,” Dissertation Abstracts International 50, 5 (March, 1989): 1226-A.
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นอกจากนั้นพบว่าลักษณะของผู้นาจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งยิ่งถ้าผู้บริหารให้ครูมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อยครูจะยิ่งมีความต้องการเข้าร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น143
กรี น (Greene) ได้ทาการศึกษาความรู้สึ กของครูใหญ่ต่อการมีส่ ว นร่ว มใน
กระบวนการตัดสินใจของโรงเรียนในเขตโคลัมเบียผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ (74.5%) มี
ความเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจน้อยผู้บริหารส่วนใหญ่ (68.8%) มีประสิทธิภาพในระดับสูง
ของการตัดสินใจมีความเกี่ยวข้องกับงานงบประมาณครูหลักสูตรตัวนักเรียนและการจัดการผู้บริหาร
ส่วนใหญ่ (85.8-5%) ชี้ว่าพวกเขาต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่วนกลุ่ มที่ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจยังคงมีความเห็นว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจก็จะทาให้งานมีประสิทธิผล144
สโตว์ (Stowe) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างครูที่มีระดับตาแหน่งหน้าที่การงานที่
แตกต่างกันและมีความพอใจในอาชีพที่ต่างกันที่มีผ ลต่อการเข้ามามีส่ว นร่ว มในการตัดสินใจของ
องค์การผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมจะเพิ่มขึ้นความพึงพอใจเป็นตัวแปรที่จะบอกให้ทราบว่าครูจะ
มาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจรวมทั้งระดับการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจนอกจากนี้ยังพบว่าครูไม่
กระตือรื อร้ น ที่ จ ะเข้ามาเกี่ย วข้องกับการตัดสิ นใจมากเท่าที่ควรและครูมีความสนใจในเรื่องของ
โครงสร้างมากกว่าการจัดการหรือการบริหาร145
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Abstracts International 53, 1 (July, 1991): 27-A.
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Abstracts International 53, 4 (October, 1992): 1003-A.
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และ 2) ผลการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive
research) เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) โดยใช้โรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาจานวน 92 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) มีผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหาร และครู กาหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูล จานวน 276
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) 2)
แบบสอบถามความคิด เห็ น (opinionnaire) และ 3) แบบสอบถามผู้ ท รงคุณ วุฒิ แ ละผู้ เ ชี่ย วชาญ
(questionnaire) ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจัย ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย
โดยมีรายละเอียด

ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
เพื่อให้ การดาเนิ น การวิจัยเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย และบรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่
กาหนดไว้ ผู้วิจัยได้วางแผนลาดับขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย
การจัดเตรียมโครงการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลสถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตารา
ต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เอกสารประกอบการสอน วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยนาผลที่ได้จากการศึกษามาจัดทาโครงร่างงานวิจัย
แก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และเสนอขออนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ขั้นตอนที่ 2 กำรดำเนินกำรวิจัย
เพื่อให้ การดาเนิ น การวิจัยสามารถตอบคาถามการวิจัย ข้อ 1“ปัจจัยที่ส่ งผลต่อ การ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง” ข้อ 2 “ผลการ
ยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างไร” ผู้วิจัยจึงได้กาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ต ารา เอกสาร บทความ วรรณกรรม และงานวิ จั ย ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2 นาข้อสรุปที่ได้จาก 1.1 มาสังเคราะห์ (content synthesis) เพื่อให้ได้ตัว
แปรเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุท ธศาสนา แล้ ว จึ ง น าไปพั ฒ นาเป็น แบบสั มภาษณ์แ บบไม่ มีโ ครงสร้ าง (unstructured
interview) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ตามคาแนะนา
1.3 สั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ โดยน าแบบสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี โ ครงสร้ า ง
(unstructured interview) ที่ได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วไปสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สช. 6 คน และผู้บริหารโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 1 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 คนจะต้องสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาการ
บริหารการศึกษา
1.4 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จากการวิเคราะห์ตารา เอกสาร งานวิจัย วรรณกรรม การสัมภาษณ์ นามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ (content synthesis) สรุปเป็นตัวแปรนาไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
ความคิดเห็น (opinionnaire)
ขั้นที่ 2 การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย
ดังนี้
2.1 นาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด
ในพระพุ ท ธศาสนามาพั ฒ นาเป็ น เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ในลั ก ษณะแบบสอบถามความคิ ด เห็ น
(opinionnaire)
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2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ด้วยดัชนีความสอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index of ItemObjective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน
2.3 ทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย
ครั้งนี้จานวน 10 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลจานวน 30 คน รวบรวมข้อมูลทั้งหมด วิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามด้วยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient)
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)1 แล้วปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล
2.4 น าแบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ ไ ปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยวิ เ คราะห์ (unit of
analysis) คือ โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จานวน 113 โรงเรียน กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Kregcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 92 โรงเรียน โดย
เลือกตัวอย่ างตามโอกาสทางสถิติ (probability sampling) แบบหลายขั้นตอน (multistage
sampling) เริ่มจากการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (cluster or area sampling) จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (simple random sampling) ได้ตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 92 โรงเรียน
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยหาค่ า ความถี่ ( frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) นามาวิเคราะห์หาปัจจัยเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) ด้วยวิธีการสกัด
ปัจจัย (principal component analysis : PCA) เพื่อให้ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชน การกุศลของวั ดในพระพุทธศาสนา รวบรวมข้อมูล แล้ ว วิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (factor analysis) ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ PCA (Principal Components
Analysis) เพื่อให้ได้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

1

Cronbach อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน :การ
วิจัยปฏิบัติการของครู (กรุงเทพฯ: เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ (พิสมัย จารุจิตติพันธ์) 2543),
21-48.
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ขั้นที่ 4 การยืนยันผลการวิจัย
นาผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงเนื้อหาของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศลของวั ดในพระพุทธศาสนาที่ ได้จ ากการวิ เคราะห์ ในขั้ นที่ 3 มา
นาเสนอตามประเด็นเพื่อนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม
เป็นไปได้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ และข้อคิดเห็นอื่น ๆ โดยใช้แบบตรวจสอบการยืนยันจาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน
ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย
ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเ คราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจัดทาร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ นาเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิท ยานิ พ นธ์ ตรวจสอบความถู กต้ อ ง ปรั บปรุ ง ตามที่ค ณะกรรมการเสนอแนะ จั ด พิม พ์ ร ายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากรายละเอียด
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย สรุปได้ดังรูปที่ 5
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย

ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้าตัวแปร

กระบวนกำร
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

เกี่ยวกับปัจจัยที่มผี ลต่อการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
การกุศลของวัดใน

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปัจจัยที่สง่ ผลต่อ

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผล
ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

ผลที่ได้
ตัวแปรที่เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของ

การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา
สร้ างเครื่องมือ แบบสอบถามปั จจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
ตรวจสอบเครื่องมือ (แบบสอบถาม)
-Content Validity โดยใช้วธิ ี IOC
-Try out และหาค่า Reliability

เครื่องมือในการวิจัย

นาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจ
(exploratory factor analysis)

ขั้นที่ 3 ยืนยันผลการวิจยั

สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันผลการวิจัยเกีย่ วกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา

รูปที่ 5 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา

รำยงำนกำรวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อให้งานวิจัยนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแบบแผนของการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัว
แปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้
แบบแผนกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) ที่มีแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่
มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง
(diagram) ได้ดังนี้

O

R

X

เมื่อ R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
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ประชำกร
ประชากรที่ศึกษา คือ กลุ่มโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพุทธศาสนา จานวนทั้งสิ้น
113 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่ำง
ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์
แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 92 โรงเรียน
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ก าหนดผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล โรงเรี ย นละ 3 คน คื อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้ จั ด การหรื อ
ผู้อานวยการ, รองผู้อานวยการหรือครูผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระ รวม
ทั้งสิ้น 276 คน
ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่เกี่ยวกั บ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผู้บริห ารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และตาแหน่งในปัจจุบัน
2. ตัวแปรที่เกี่ยวกับ ปัจจัยในการตัดสินใจในการบริห ารโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยเพื่อใช้ในการดาเนินการวิจัยตามขั้นต่างๆ ดังนี้
1. ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) ซึ่งได้จากการ
ค้นคว้าศึกษาเอกสาร งานวิจัย วรรณกรรมต่างๆ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ ก ารท างาน และต าแหน่ ง ในปั จ จุ บั น โดยก าหนดการตอบเป็ น แบบเลื อ กตอบ
(check list)
ตอนที่ 2 การสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ดสิ น ใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เป็นข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert scale) เป็นการวัดความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ให้มีน้าหนัก 5 คะแนน

ระดับ 4 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก

ให้มีน้าหนัก 4 คะแนน

ระดับ 3 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ให้มีน้าหนัก 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย

ให้มีน้าหนัก 2 คะแนน

ระดับ 1 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีน้าหนัก 1 คะแนน
3. แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ (questionnaire) เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการนาไปใช้ประโยชน์ และข้อคิดเห็นอื่นๆ
กำรสร้ำงและกำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไว้ 3 ประเภท แต่ละประเภทมีการสร้างและการ
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้
1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) มีการสร้างและการ
พัฒนาดังนี้
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1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร หลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวช้องกับการ
ตั ด สิ น ใจผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ น าความรู้ ม าสร้ า งเป็ น ประเด็ น ค าถามในการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ วิจั ย จึงได้ยกร่ างเครื่องมือโดยกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่ งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
1.2 นาร่างเครื่องมือให้กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ว่ามีความครอบคลุม สอดคล้อง เหมาะสมหรือไม่
1.3 ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์แนะนา หลังจากนั้นนาแบบ
สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) มีการสร้างและการพัฒนาดังนี้
2.1 การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และการกาหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเป็น
การศึกษาเอกสารหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis) เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดของการวิจัยและตัวแปรที่ต้องศึกษาแล้วนาไปสร้างแบบสอบถาม
2.2 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการนาผลที่ได้จากขั้นที่ 1
มาสร้างแบบสอบถามและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาจากนั้นนาแบบสอบถามไป
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คนพิจารณา
2.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) นาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โดยใช้เทคนิค IOC (Item of Objective Congruence Index)
เลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไปและปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.4 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับที่
ใช้ในการวิจัยและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม
30 คน
2.5 ค่าความเที่ย ง (reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach) เพื่อนามาปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งมีค่าเท่ากับ .975
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3. แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ (questionnaire) มีการสร้างและการ
พัฒนาดังนี้
3.1 เมื่อผู้วิจัยได้ผลการวิจัยแล้ว จึงได้กาหนดประเด็นต่างๆ ให้ครอบคลุมกับ
ผลการวิจัย ซึ่งกาหนดไว้ คือ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการนาไปใช้ประโยชน์
3.2 นาร่างเครื่องมือเสนอกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่
ใช้ในการยืนยันผลการวิจัยว่ามีความครอบคลุมหรือไม่ โดยผู้วิจัยได้กาหนดประเด็นคือ มีความถูกต้อง
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการนาไปใช้ประโยชน์
3.3 ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะนา หลังจากนั้นนาแบบ
สอบส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อยืนยันผลการวิจัย
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแจ้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มโรงเรียนเอกชนการ
กุศลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทุกขั้นตอน
2. การเก็บข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ผู้วิจัยจัดส่งและรับคืนทาง
ไปรษณีย์
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
1. ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์จากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
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1.2 การวิเคราะห์จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
1.3 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จานวน 7 คน
1.4 สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน และตาแหน่ งในปัจจุบัน

ด้ว ยการหาค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ

(percentage)
2.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัชฌิม
เลขคณิต (̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ถือว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้
จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลตกอยู่ในช่วงพฤติกรรมใด ก็แสดงว่าลักษณะของการปฏิบัติ
ตรงตามสภาพที่เป็นจริงแบบนั้น โดยผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)2
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อยที่สุด
2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis)
เพื่ อ สกั ด ตั ว แปรให้ เ หลื อ ตั ว แปรที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ด้ ว ยการสกั ด ปั จ จั ย ( Principal
2

John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentice-Hall Inc., 1970), 190.
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Component Analysis : PCA) วิเคราะห์ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation)
โดยใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธีแวริแมกซ์ (varimax rotation) โดยข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษา
ครั้ ง นี้ ใ ช้ เ กณฑ์ ใ นการเลื อ กปั จ จั ย ย่ อ ยที่ น้ าหนั ก ปั จ จั ย (factor loading) ตั้ ง แต่ 0.50 ขึ้ น ไป
(Comrey and Lee)3 มีค่าไอเกน (eigen values) เท่ากับหรือมากกว่า 1 และมีตัวแปรที่สังเกตได้ใน
แต่ละปัจจัยตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป (Kerlinger)4
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์การตรวจสอบยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อย
ละ (percentage)
2.2 การวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นต่อปัจจั ยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม การ
นาไปใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได้ และข้อคิดเห็นอื่นๆ
กำรนำเสนอข้อมูล
การนาเสนอข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ
และพรรณนาตามลักษณะของข้อมูล
สรุป
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และ 2) ผลการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน 3
ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลสถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตาราต่างๆ ทั้งภายใน
และต่างประเทศ เอกสารประกอบการสอน วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยนาผลที่ได้จากการศึกษามาจัดทาแบบสอบถามของการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การ
3

Lee, Howard B., Aadraw L. Comrey, A first course in factor analysis, 2 nd ed.
(Hillsdale, N.J. : Lawrence Erlbaum Association, Publishers, 1998), 204.
4
Fred N. Kerlinger, Foudations of Behaeoral Research, 3 nd ed. (U.S.A. : Holt
Rinehart and Winston, Inc,. 1997), 196.
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วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จานวน
92 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน คือ ผู้บริหาร (ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ) รอง
ผู้อานวยการ/ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และครู หัวหน้ากลุ่มสาระ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบ
สั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี โ ครงสร้ า ง (unstructured interview)
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น
(opinionnaire) และแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ (questionnaire) การสัมภาษณ์
ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองและเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยการส่งทางไปรษณีย์ สถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic
mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงสารวจ
(Exploratory factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และ 2) ผลการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยใช้เทคนิคการวิจัยผสมผสาน (mix
method) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุ ท ธศาสนา จ านวน 92 โรงเรี ย น มี ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต/ผู้ จั ด การ/
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ/ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ และครู หัวหน้ากลุ่มสาระ รวมโรงเรียนละ 3 คน
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามจานวน 276 ฉบับ ได้รับคืนจานวน 252 ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 91.30 โดย
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
1. ผลการวิเ คราะห์ กรอบแนวคิด ของการวิ จัย เพื่ อหาปั จ จัย ที่ส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์จากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
1.2 การวิเคราะห์จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
1.3 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จานวน 7 คน
1.4 สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน และตาแหน่งในปัจจุบัน
2.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อ
สกัดตัวแปรให้เหลือตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบสาคัญด้วยการสกัดปัจจัย (Principal Component
Analysis : PCA) เพื่อให้ได้ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์การตรวจสอบยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนนี้เป็นการนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ คือ ค่าความถี่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต
และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
เพื่อยืนยัน ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสามารถในการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2.2 การวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจของผู้ บริห าร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
โดยผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบแสดงความคิ ดเห็ นของผู้ เ ชี่ ยวชาญและผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ มาพิ จารณา
เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ การนาไปใช้ประโยชน์ และข้อคิดเห็นอื่นๆ
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ลาดับต่อไป ผู้วิจัยจะได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย โดยเรียงลาดับการ
นาเสนอ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
1. ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์จากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ บริ หารโรงเรีย นเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยวิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวั ดใน
พระพุทธศาสนา โดยการวิเคราะห์ เนื้อหา (content analysis) ซึ่งผู้ วิจัยได้กาหนดรหั ส แทนชื่อ
นักวิชาการและชื่อเอกสาร ดังตารางที่ 1 และเสนอตัวแปรที่เกี่ยวข้องในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 รหัสแทนชื่อเอกสารและนักวิชาการ
ชื่อเอกสารและนักวิชาการ

รหัส

กมล ภู่ประเสริฐ

A

กุลชลี ไชยนันตา

B

นิรมล กิติกุล

C

ปราชญา กล้าผจัญ และ สมศักดิ์ คงเที่ยง

D

ธงชัย สันติวงศ์

E

วรัญญา ตันบุรินทร์ทิพย์

F

ชนกกรณ์ กุลฑลบุตร

G

วิชัย โถสุวรรณ จินดา

H

ภารตี อนัตน์นาวี

I

เบญจมาภรณ์ อิสระเดชและคณะ

J

พุทธชาด สุจริตกุล

K

ทองใบ สุชารี

L

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ บุษราคัมวดี

M

Chester I. Barnard

N

Daniel E. Griffiths

O

Robert Tannenbaum and Warren H

P

Irwin D.J.Bross

Q

Edwin M.Bridge

R

Delton D. Mactarland

S
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ตารางที่ 1 รหัสแทนชื่อเอกสารและนักวิชาการ(ต่อ)
ชื่อเอกสารและนักวิชาการ

รหัส

James E.Duane

T

Victor H.Vroom and Arthur G. Jango

U

Dale Mann

V

Dean F.Juniper

W

Alexander L.George

X

David R.Hampton and others

Y

Wayne N.Hoy and Cecil G. Miskel

Z

Plunkett and Attner

a

Herbert A.Simon

b

Werren R.Plunkett

c

Gene Burton and Manab Thakur

d

Cobelli F. Janet

e

Edward H. Litchfield

f

Peter Tryfos

g

Fayol

h
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รหัส
ลาดับ

ประเด็น/ ตัวแปร

A B C D E F GH I J K LMNOPQR S T UVW

1 ระดับการศึกษาของ







ผู้บริหาร
2 รายได้/งบประมาณของ



สถานศึกษา
3 ความรู้ความสามารถของ

  



ผู้บริหาร
4 อายุการทางาน/





ประสบการณ์ทางาน
5 ตาแหน่งของครู-บุคลากร





และผู้ปฏิบัติ
6 ความสัมพันธ์กับเพื่อน





ร่วมงาน
7 ผลประโยชน์ที่ได้รับ



หลังจากตัดสินใจ
8 ความสัมพันธ์ระหว่าง



โรงเรียนกับชุมชน
9 จานวนผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ



104
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลาดับ

ประเด็น/ ตัวแปร
A B C D E F G H I J K LMNO P Q R S T U VW

10 สิ่งแวดล้อมภายใน



สถานศึกษา
11 ความเจริญเติบโตของ





สถานศึกษา
12 ความยืดหยุ่นของ



สถานศึกษา
13 การรับทราบและกาหนด



ปัญหา
14 การกาหนดบทบาทหน้าที่



ที่ชัดเจน
15 จานวนผู้ปฏิบัติงาน/



ผู้ใต้บังคับบัญชา
16 มาตรการหรือกฎระเบียบ



ของบุคลากร
17 กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ



ภายในสถานศึกษา
18 การตัดสินใจด้วยความจา
ยอม



105
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลาดับ

ประเด็น/ ตัวแปร
A B C D E F G H I J K LMNO P Q R S T U VW

19 การแข่งขันระหว่าง



สถานศึกษาและภายใน
สถานศึกษา
20 ครู-บุคลากรตัดสินใจตาม



บทบาทที่ได้รับไม่คานึงถึง
ความถูกต้อง
21 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร



22 ทักษะและความชานาญ



ของผู้บริหาร
23 กลยุทธ์และการวางแผน



ของสถานศึกษา
24 วิธีการร่วมตัดสินใจของ



สถานศึกษา
25 ทรัพยากรขององค์กร



26 สถานะเศรษฐกิจของ



สถานศึกษา
27 กระบวนการบริหารของ
สถานศึกษา



106
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ลำดับ

รหัส

ประเด็น/ ตัวแปร

A B C D E F G H I J K LMNO P Q R S T U VW

28 เงินเดือนและค่าตอบแทน



ของผู้บริหาร
29 ความเชื่อในบริบทของ

 

สถานศึกษา
30 สถานะทางการเมือง การ



ปกครองในสถานศึกษา
31 ความร่วมมือจากชุมชน



32 การประชาสัมพันธ์



ข่าวสารภายในโรงเรียน
33 ความสามัคคีและความคิด





ของกลุ่ม
34 การแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม



ย่อยเพื่อหาทาองเลือก
35 สถานการณ์ในปัจจุบัน
36 ภาระหนี้สินของผู้บริหาร
37 นโยบายและและการ
บริหารงานของ
สถานศึกษา





107
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ลำดับ

รหัส

ประเด็น/ ตัวแปร

A B C D E F G H I J K LMNO P Q R S T U VW

38 อัตรากาลังของ



สถานศึกษา
39 ความยัดแย้งใน



สถานศึกษา
40 ความเชี่ยวชาญและความ 
ชานาญของครูใน
สถานศึกษา
41 ความเสมอภาค
42 การติดต่อประสานกับ
ผู้ปกครอง
43 มาตรฐานของสถานศึกษา
44 สร้างเนื้อหาและแนวทาง
ในการตัดสินใจ
45 รูปแบบการปกครองความ
มั่นคงของรัฐบาลและ
กฎหมายที่รัฐบาลออกใช้
46 งานวิชาการของ
สถานศึกษา



108
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลาดับ

ประเด็น/ ตัวแปร
A B C D E F G H I J K LMNO P Q R S T U VW

47 การรวบรวมข้อมูลจาก



ทางราชการ
48 การประเมินผลการ



ตัดสินใจจากครู
49 ขอบเขตปัญหาและ



ลักษณะของปัญหา
50 ข้อจากัดของการ





ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
51 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ





สถานศึกษา
52 ขอบเขตอานาจที่ได้รับ



53 ข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริหาร



ได้รับ
54 ความพร้อมในการ



ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา
55 แบบสรุปการปฏิบัตงิ าน
ภายในสถานศึกษา



109
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลาดับ

ประเด็น/ ตัวแปร
A B C D E F G H I J K LMNO P Q R S T U VW

56 ความทันสมัยของ
เทคโนโลยี
57 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
สถานศึกษา
58 การกลัวผลกระทบที่จะ





ได้รับในอนาคต
59 ความคอดหวังในขณะ





ตัดสินใจ
60 ทางเลือกเพื่อการปฏิบัติ
61 การมีอิสระภายทางด้าน






ความคิดและการตัดสินใจ
62 การตัดสินใจโดยใช้ลาง
สังหรณ์
63 การตัดสินใจตาม



สถานการณ์เฉพาะหน้า

64 เป้าหมายในการตัดสินใจ





110
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลาดับ

ประเด็น/ ตัวแปร
A B C D E F G H I J K LMNO P Q R S T U VW

65 การยอมรับในตัวผู้บริหาร



66 การตัดสินใจตามความ



เชื่อมั่นของตนเอง
67 การตัดสินใจเพื่อให้บรรลุ



วัตถุประสงค์ของตนเอง
68 ตัดสินใจตาความพอใจ



ส่วนตัว
69 พฤติกรรมของคนรอบข้าง



หรือผู้ร่วมงาน
70 ค่านิยมของผู้บริหาร
71 ตัดสินใจตามความเสี่ยง




72 ผลการประเมินทางเลือก



เพื่อการแก้ปัญหา

73 ความลาเอียงของผู้บริหาร
74 การเลือกทางเลือกและ
ปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็น
ว่าน่าจะให้ผลเป็นที่ดี




111
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลาดับ

ประเด็น/ ตัวแปร
A B C D E F G H I J K LMNO P Q R S T U VW

75 การมีส่วนได้ส่วนเสียใน



การตัดสินใจ
76 การยอมรับฟังความ



คิดเห็นของผู้บริหาร
77 ตัดสินใจตามการยอมรับ



จากผู้บังคับบัญชา

78 สิทธิและเสรีภายใน



สถานศึกษา
79 ความมีอิสระในการทางาน
80 ผลการทดลองและ




ผลการวิจัยในปัญหาที่
เกิดขึ้น

81 แรงจูงใจที่สนับสนุนใน



การตัดสินใจ
82 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
83 การตัดสินใจโดยอานาจที่
ได้รับมอบหมาย




112
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลาดับ

ประเด็น/ ตัวแปร
A B C D E F G H I J K LMNO P Q R S T U VW

84 ความเชื่อในสิ่งที่จะเกิด



หลักจากการตัดสินใจ
85 คานึงถึงการนาเอาผลการ



ตัดสินใจไปปฏิบัติ
86 แรงขับดันจากตัวผู้บริหาร



เอง
87 แรงขับดันที่เกิดขึ้นจาก



สถานการณ์

88 การประเมินจาก



สถานการณ์ที่คล้ายกัน
89 การนาเอาทางเลือกต่างๆ



มาเปรียบเทียบว่า
ทางเลือกใดจะเหมาะสม
และเป็นไปได้มากกว่ากัน
90 การได้รับการอานวยคาม



สะดวกในการตัดสินใจ
91 ตัดสินในด้วยความภักดี
ต่อองค์กร





113
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลาดับ

ประเด็น/ ตัวแปร
A B C D E F G H I J K LMNO P Q R S T U VW

92 การแสวงหาข้อมูลและ



การเพิ่มพูนความรู้ของ
ผู้บริหาร
93 ต้องการการยอมรับจาก



ผู้อื่น

94 ความหลากหลายของ



ทางเลือกทาให้ลังเลในการ
ตัดสินใจ
95 การมีเวลาที่จากัดในการ



ตัดสินใจ
96 ลักษณะนิสัยและ



พฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน
97 ตัดสินใจด้วยความกลัว



98 อิทธิพลของสังคม



99 การได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ



114
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลำดับ

ประเด็น/ ตัวแปร

A B CD E F GH I J K LMNOP Q R S T U V W

100 จุดเด่นและจุดด้อยของ



สถานศึกษา
101 ความระมัดระวังและ



รอบคอบของผู้บริหาร

102 ความเข้าใจเกี่ยวกับ



ปัญหาที่ต้องตัดสินใจ

103 เนื้อหาและแนวทางใน



การตัดสินใจ
104 ความกระตือรือร้นของ

 

ผู้บริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษา
105 ผู้บริหารมีการรวบรวม



ข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับ
ปัญหามากที่สุด
ประกอบการตัดสินใจ
106 รูปแบบการตัดสินใจ



ของผู้บริหาร
107 ความถี่ในการรับทราบ
ข้อมูล





115
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลำดับ

ประเด็น/ ตัวแปร

A B CD E F GH I J K LMNOP Q R S T U V W

108 ข้อมูลที่ได้รับมีผลต่อการ



ตัดสินใจ

109 ผู้บริหารเอาความคิด
ของตนเองเป็นใหญ่ใน
การตัดสินใจ
110 ความเห็นที่แตกต่าง
และความขัดแย้งใน
องค์กรมีผลต่อการ
ตัดสินใจ
111 การถูกครอบงาโดยคน
ใดคนหนึ่ง
112 กระบวนการพื้นฐาน
การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร



116
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลำดับ

ตัวแปร

X Y Z a b c d e f g h

1

ระดับการศึกษาของผู้บริหาร

2

รายได้/งบประมาณของสถานศึกษา

3

ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร



4

อายุการทางาน/ประสบการณ์ทางาน



5

ตาแหน่งของครู-บุคลากรและผู้ปฏิบัติ

6

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

7

ผลประโยชน์ที่ได้รับหลังจากตัดสินใจ

8

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

9

จานวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ





10 สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
11 ความเจริญเติบโตของสถานศึกษา
12 ความยืดหยุ่นของสถานศึกษา
13 การรับทราบและกาหนดปัญหา
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลำดับ

ตัวแปร

X Y Z a b c d e f g h

14 การกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
15 จานวนผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
16 มาตรการหรือกฎระเบียบของบุคลากร
17 กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา
18 การตัดสินใจด้วยความจายอม
19 การแข่งขันระหว่างสถานศึกษาและภายในสถานศึกษา
20 ครู-บุคลากรตัดสินใจตามบทบาทที่ได้รับไม่คานึงถึง
ความถูกต้อง
21 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
22 ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร
23 กลยุทธ์และการวางแผนของสถานศึกษา
24 วิธีการร่วมตัดสินใจของสถานศึกษา
25 ทรัพยากรขององค์กร
26 สถานะเศรษฐกิจของสถานศึกษา



118
ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

รหัส
ลำดับ

ตัวแปร

X Y Z a b c d e f g h

27 กระบวนการบริหารของสถานศึกษา
28 เงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหาร



29 ความเชื่อในบริบทของสถานศึกษา
30 สถานะทางการเมือง การปกครองในสถานศึกษา
31 ความร่วมมือจากชุมชน
32 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน
33 ความสามัคคีและความคิดของกลุ่ม
34 การแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อหาทาองเลือก
35 สถานการณ์ในปัจจุบัน
36 ภาระหนี้สินของผู้บริหาร
37 นโยบายและและการบริหารงานของสถานศึกษา
38 อัตรากาลังของสถานศึกษา
39 ความยัดแย้งในสถานศึกษา
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลำดับ

ตัวแปร

X Y Z a b c d e f g h

40 ความเชี่ยวชาญและความชานาญของครูในสถานศึกษา
41 ความเสมอภาค
42 การติดต่อประสานกับผู้ปกครอง
43 มาตรฐานของสถานศึกษา
44 สร้างเนื้อหาและแนวทางในการตัดสินใจ
45 รูปแบบการปกครองความมั่นคงของรัฐบาลและ
กฎหมายที่รัฐบาลออกใช้
46 งานวิชาการของสถานศึกษา
47 การรวบรวมข้อมูลจากทางราชการ



48 การประเมินผลการตัดสินใจจากครู



49 ขอบเขตปัญหาและลักษณะของปัญหา
50 ข้อจากัดของการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
51 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
52 ขอบเขตอานาจที่ได้รับ
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลำดับ

ตัวแปร

X Y Z a b c d e f g h

53 ข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริหารได้รับ
54 ความพร้อมในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
55 แบบสรุปการปฏิบัตงิ านภายในสถานศึกษา
56 ความทันสมัยของเทคโนโลยี
57 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน



สถานศึกษา
58 การกลัวผลกระทบที่จะได้รับในอนาคต
59 ความคอดหวังในขณะตัดสินใจ
60 ทางเลือกเพื่อการปฏิบัติ
61 การมีอิสระภายทางด้านความคิดและการตัดสินใจ
62 การตัดสินใจโดยใช้ลางสังหรณ์
63 การตัดสินใจตามสถานการณ์เฉพาะหน้า
64 เป้าหมายในการตัดสินใจ
65 การยอมรับในตัวผู้บริหาร
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลำดับ

ตัวแปร

X Y Z a b c d e f g h

66 การตัดสินใจตามความเชื่อมั่นของตนเอง
67 การตัดสินใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง
68 ตัดสินใจตาความพอใจส่วนตัว
69 พฤติกรรมของคนรอบข้างหรือผู้ร่วมงาน
70 ค่านิยมของผู้บริหาร



71 ตัดสินใจตามความเสี่ยง
72 ผลการประเมินทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา
73 ความลาเอียงของผู้บริหาร
74 การเลือกทางเลือกและปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็นว่า
น่าจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจมากกว่า
75 การมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ
76 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร
77 ตัดสินใจตามการยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา
78 สิทธิและเสรีภายในสถานศึกษา
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลำดับ

ตัวแปร

X Y Z a b c d e f g h

79 ความมีอิสระในการทางาน
80 ผลการทดลองและผลการวิจัยในปัญหาที่เกิดขึ้น



81 แรงจูงใจที่สนับสนุนในการตัดสินใจ
82 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น



83 การตัดสินใจโดยอานาจทีไ่ ด้รับมอบหมาย
84 ความเชื่อในสิ่งที่จะเกิดหลักจากการตัดสินใจ
85 คานึงถึงการนาเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ
86 แรงขับดันจากตัวผู้บริหารเอง
87 แรงขับดันที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์
88 การประเมินจากสถานการณ์ที่คล้ายกัน



89 การนาเอาทางเลือกต่างๆ มาเปรียบเทียบว่าทางเลือกใด



จะเหมาะสมและเป็นไปได้มากกว่ากัน
90 การได้รับการอานวยคามสะดวกในการตัดสินใจ
91 ตัดสินในด้วยความภักดีต่อองค์กร
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลำดับ

ตัวแปร

X Y Z a b c d e f g h

92 การแสวงหาข้อมูลและการเพิ่มพูนความรู้ของผู้บริหาร
93 ต้องการการยอมรับจากผู้อื่น
94 ความหลากหลายของทางเลือกทาให้ลังเลในการ





ตัดสินใจ
95 การมีเวลาที่จากัดในการตัดสินใจ



96 ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
97 ตัดสินใจด้วยความกลัว



98 อิทธิพลของสังคม
99 การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ



100 จุดเด่นและจุดด้อยของสถานศึกษา



101 ความระมัดระวังและรอบคอบของผู้บริหาร



102 ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจ
103 เนื้อหาและแนวทางในการตัดสินใจ
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา จากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
รหัส
ลำดับ

ตัวแปร

X Y Z a b c d e f g h

104 ความกระตือรือร้นของผู้บริหารและบุคลากรใน



สถานศึกษา
105 ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับปัญหามาก
ที่สุดประกอบการตัดสินใจ
106 รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร





107 ความถี่ในการรับทราบข้อมูล
108 ข้อมูลที่ได้รับมีผลต่อการตัดสินใจ
109 ผู้บริหารเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ในการตัดสินใจ 




110 ความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งในองค์กรมีผลต่อ
การตัดสินใจ
111 การถูกครอบงาโดยคนใดคนหนึ่ง
112 กระบวนการพื้นฐานการตัดสินใจของผู้บริหาร
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จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เพื่อสรุปเป็นตัว
แปรนามาสร้างเป็นข้อคาถามของแบบสอบถามพบว่ามีจานวน 112 ปัจจัย ดังนี้
1) ระดับ การศึ กษาของผู้ บริ ห าร 2) รายได้/ งบประมาณของสถานศึก ษา 3) ความรู้
ความสามารถของผู้บริหาร 4) อายุการทางาน/ประสบการณ์ทางาน 5) ตาแหน่งของครู -บุคลากรและ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน 6) ความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน 7) ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ หลั ง การตั ด สิ น ใจ 8)
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 9) จานวนผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 10) สิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา 11) การเจริญเติบโตของสถานศึกษา 12) ความยืดหยุ่นของสถานศึกษา 13) การ
รับทราบและกาหนดปัญหา 14) การกาหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรที่ชัดเจน 15) จานวนผู้ปฏิบัติงาน/
ผู้ใต้บังคับบัญชา
16) มาตรการหรือกฎระเบียบสาหรับบุคลากร 17) กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ภายในสถานศึ กษา 18) ตัด สิ น ใจด้ว ยความจ ายอม 19) การแข่ งขั นระหว่ างสถานศึ กษาและใน
สถานศึ ก ษา 20) ครู / อาจารย์ ตั ด สิ น ใจตามบทบาทที่ ต นเองได้ รั บ ไม่ ค านึ ง ถึ ง ความถู ก ต้ อ ง 21)
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 22) ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร 23) กลยุทธ์และการวางแผนของ
สถานศึกษา 24) วิธีการร่ว มตัดสินใจของสถานศึกษา 25) ทรัพยากรขององค์กร 26) สถานะ
เศรษฐกิ จ ของสถานศึ ก ษา 27) กระบวนการบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษา 28) เงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 29) ความเชื่อในบริบทของสถานศึกษา
30) สถานะทางการเมือง
การปกครองในสถานศึกษา 31) ความร่วมมือจากชุมชน 32) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใน
โรงเรียน 33) ความสามัคคีและความคิดของกลุ่ม 34) การแบ่งกลุ่ มออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อหาทางเลือก
35) สถานการณ์ในปัจจุบัน 36) หนี้สินของผู้บริหาร 37) นโยบายและการบริหารงานของสถานศึกษา
38) อัตรากาลังของสถานศึกษา 39) ความขัดแย้งในสถานศึกษา 40) ความเชี่ยวชาญและความ
ชานาญของครู/อาจารย์ในสถานศึกษา 41) ความเสมอภาค 42) การติด ต่อประสานกับผู้ปกครอง 43)
มาตรฐานของสถานศึกษา 44) สร้างเนื้อหาและแนวทางในการตัดสินใจ 45) รูปแบบการปกครอง
ความมั่นคงของรัฐบาลและกฎหมายที่รัฐบาลออกบังคับใช้ 46) งานวิชาการของสถานศึกษา 47) การ
รวบรวมข้อมูล จากทางราชการ 48) การประเมินผลการตัดสิ นใจจากครู/อาจารย์เกี่ ยวข้อง 49)
ขอบเขตของปัญหาและลักษณะของปัญหา 50) ข้อจากัดของการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 51) ปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 52) ขอบเขตอานาจที่ได้รับ 53) ข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริหารได้รับ 54) ความ
พร้อมในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 55) แบบสรุปการปฏิบัติงานภายในสถานศึ กษา 56) ความ
ทันสมัยของ
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1) เทคโนโลยี 57) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถานศึกษา 58) การ
กลั ว ผลกระทบที่จ ะได้รั บ ในอนาคต 59) ความคาดหวั งในขณะตัด สิ น ใจ 60) ทางเลื อกเพื่ อการ
ปฏิบัติการ 61) การมีอิสรภาพทางด้านความคิดและการตัดสินใจ 62) การตัดสินใจโดยใช้ลางสังหรณ์
63) การตัดสินใจตามสถานการณ์เฉพาะหน้า 64) เป้าหมายในการตัดสินใจ 65) การยอมรับในตัว
ผู้บริหาร 66) การตัดสินใจตามความเชื่อมั่นของตนเอง 67) การตัดสินใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ตัวเอง 68) ตัดสินใจตามความพอใจส่วนตัว 69) พฤติกรรมของคนรอบข้างหรือผู้ร่วมงาน 70) ค่านิยม
ของผู้บริหาร 71) ตัดสินใจตามความเสี่ยง 72) ผลประเมินทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา 73) ความ
ลาเอียงของผู้บริหาร 74) การเลือกทางเลือกและปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็นว่าน่าจะให้ผลเป็นที่พอใจ
มากกว่า 75) การมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ 76) การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร 77)
ตัดสินใจตามการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา 78) สิทธิและเสรีภาพภายในสถานศึกษา 79) ความมี
อิสระในการทางาน 80) ผลการทดลองและผลการวิจัยในปัญหาที่เกี่ยวข้อง 81) แรงจูงใจที่สนับสนุน
ในการตัดสินใจ 82) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 83) การตัดสินใจโดยอานาจที่ได้รับมอบหมาย 84) ความเชื่อใน
สิ่งที่จะเกิดหลังจากการตัดสินใจ 85) คานึงถึงการนาเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 86) แรงขับดันจาก
ตัวผู้บริหารเอง 87) แรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ์ 88) การประเมินจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
89) การนาเอาทางเลือกต่างๆ มาเปรียบเทียบว่าทางเลือกใดจะเหมาะสมและเป็นไปได้มากกว่ากัน
90) การได้รับการอานวยความสะดวกในการตัดสินใจ 91) ตัดสินใจด้วยความภักดีต่อองค์กร 92) การ
แสวงหาข้อมูลและการเพิ่มพูนความรู้ของผู้บริหาร 93) การต้องการการยอมรับจากผู้อื่น 94) ความ
หลากหลายของทางเลือกทาให้มีความลังเลในการตัดสินใจ 95) การมีเวลาที่จากัดในการตัดสินใจ 96)
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 97) การตัดสินใจด้วยความกลัว 98) อิทธิพลของสังคม
99) การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 100) จุดเด่นและจุดด้อยของสถานศึกษา 101) ความ
ระมัดระวังและรอบคอบของตัวผู้บริหาร 102) ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจ 103) เนื้อหา
และแนวทาง 104) ความกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคลากรในสถานศึกษา 105) ผู้บริหารมีการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับปัญหามากที่สุดประกอบในการตัดสินใจ 106) รูปแบบการตัดสินใจ
107) ความถี่ใ นการรั บ ทราบข้ อ มู ล 108) ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รับ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร 109)
ผู้บริหารเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ในการตัดสินใจ 110) ความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้ง
ในองค์กรมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 111) การถูกครอบงาโดยคนใดคนหนึ่ง 112) กระบวนการ
พื้นฐานการตัดสินใจของผู้บริหาร
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1.2 การวิ เ คราะห์ จ ากผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
วิจัยได้กาหนดรหัสแทนชื่องานวิจัยทังในประเทศและต่างประเทศ ดังตารางที่ 3 และเสนอตัวแปรที่
เกี่ยวข้องในตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 3 รหัสแทนชื่อเจ้าของงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ชื่อเอกสารและนักวิชาการ

รหัส

พระไพศาล

A

กานต์ บุญศิริและพจนารถ พรเจริญวิโรจน์. 2557

B

สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ.

C

นวรัตน์ กฤตเวทิน. 2546

D

วรพจน์ บุษราคัมวดี.

E

ยุกตนันท์ หวานฉ่า

F

ศรีนวล ศรีสวัสดิยาภรณ์.

G

นภาภรณ์ สุระ.

H

ชลิต ระหว่างบ้าน.

I

จิตติมา พัดโบก.

J

วราภรณ์ ไวยากรณ์.

K

สุริยะ ชาติชนบท

L

ประภาพรรณ รักเลี้ยง

M
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ตารางที่ 3 รหัสแทนชื่อเจ้าของงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ)
ชื่อเอกสารและนักวิชาการ

รหัส

Henri Fayol's.

N

Max Weber

O

Stowe

P

Braddy

Q

Greene

R

Fowler

S

Cobelli

T

Hoagland

U

Janet

V

Rotello

W

Bin li

X
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปรจากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รหัส
ลำดับ

1

ประเด็น/ ตัวแปร

อายุการทางาน/

A B CD E F GH I J K LMNOP Q R S T U V W X


 

ประสบการณ์ทางาน
2

ตาแหน่งของครู-บุคลากร





และผู้ปฏิบัติงาน

3

ความสามารถในการ



 

ประสานงานและการ
สื่อสารของสถานศึกษา
4

การกาหนดบทบาท





หน้าที่บุคลากรไว้ชัดเจน
5

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

6

ทักษะและความชานาญ 









ของผู้บริหาร
7

กลวิธีและกระบวนการ  





การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
8

ความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรของ
สถานศึกษา
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปรจากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รหัส
ลำดับ

ประเด็น/ ตัวแปร

9

ความร่วมมือจากชุมชน

A B CD E F GH I J K LMNOP Q R S T U V W X




ผู้ปกครอง
10

การแสวงหาข้อมูลและ

 

ข่าวสารที่ทันสมัย
11

ความพร้อมในการ





ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา
12

คุณภาพการศึกษาของ 





สถานศึกษา
13

สภาพสังคมและ





สิ่งแวดล้อมบริเวณ
โดยรอบสถานศึกษา
14

ตัดสินใจจากการเห็นสิ่งที่





สามารถมองเห็นด้วยตา
เปล่า

15

ตัดสินใจตามคาแนะนา
ของคนอื่น
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปรจากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รหัส
ลำดับ

16

ประเด็น/ ตัวแปร

การเลือกจุดแข็งของ

A B CD E F GH I J K LMNOP Q R S T U V W X




ความสาเร็จมาเป็นส่วน
หนึ่งในการตัดสินใจ
17

การประเมินจาก





 

สถานการณ์ที่คล้ายคลึง
กัน
18

การตัดสินใจโดยถูก





บังคับ
19

การได้รับการอธิบาย







โดยใช้เอกสารเป็นสื่อ
และอ้างอิง
20

สิ่งจูงใจการแก้ไข



 

อุปสรรคและปัญหาที่
ขาดข้อมูลที่ถูกต้อง
21

ขนาดของสถานศึกษา

22

ค่านิยมของผู้บริหาร

23

ความเชื่อมั่นของครู/
อาจารย์
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปรจากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รหัส
ลำดับ

ประเด็น/ ตัวแปร

ตัดสินใจโดยอาศัย
24

A B CD E F GH I J K LMNOP Q R S T U V W X






แบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์

25

ลักษณะอาชีพ

26

ระดับการศึกษาของ






 








ผู้บริหาร
27
28

รายได้/งบประมาณของ



สถานศึกษา
ประสบการณ์ทางาน





ของผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหารระดับสูง
29

สิ่งแวดล้อมภายใน







สถานศึกษา
30

การพัฒนาสถานศึกษา





 



และพัฒนาครู-บุคลากร
31

การแข่งขันระหว่าง
สถานศึกษาและใน
สถานศึกษา
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปรจากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รหัส
ลำดับ

32

ประเด็น/ ตัวแปร

สถานะเศรษฐกิจของ

A B CD E F GH I J K LMNOP Q R S T U V W X




สถานศึกษา
33
34

หลักเกณฑ์พิจารณา







ความดีความชอบ
สิทธิและเสรีภาพในการ





ตัดสินใจ
35

การตัดสินใจโดยถูก





บังคับ
36

ต้องการการยอมรับจาก







ผู้อื่น
37

ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล





ส่วนตัว
38

ภาระหน้าที่และความ





รับผิดชอบของผู้บริหาร
39
40

ความซับซ้อนของปัญหา

การรวบรวมข้อมูลต่างๆ
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปรจากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รหัส
ลำดับ

41

ประเด็น/ ตัวแปร

A B CD E F GH I J K LMNOP Q R S T U V W X

ข้อมูลและสารสนเทศที่ 



ได้รับ
ความเห็นที่แตกต่าง
42





และความขัดแย้งใน
สถานศึกษา

43

แนวความคิดด้านการ







บริหารของผู้บริหาร
44

ภาวะการเป็นผู้นาของ







ผู้บริหาร
45

กระบวนการพื้นฐาน





การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
จากตารางที่ 4 พบตั ว แปรเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรี ยนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศ จานวน 45 ปัจจัย ได้แก่
1) อายุการทางาน/ประสบการณ์ทางาน 2) ตาแหน่งของครู-บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน 3)
ความสามารถในการประสานงานและการสื่ อสารของสถานศึกษา 4) การกาหนดบทบาทหน้าที่
บุคลากรไว้ชัดเจน 5) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 6) ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร 7) กลวิธีและ
กระบวนการ
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ตัดสินใจของผู้บริหาร 8) ความสามารถในการบริหารทรัพยากรของสถานศึกษา 9) ความร่วมมือจาก
ชุมชน ผู้ปกครอง 10) การแสวงหาข้อมูลและข่าวสารที่ทันสมัย 11) ความพร้อมในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 12) คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 13) สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ
สถานศึ กษา 14) ตั ดสิ น ใจจากการเห็ น สิ่ งที่ส ามารถมองเห็ นด้ว ยตาเปล่ า 15) การตัดสิ น ใจตาม
คาแนะนาของคนอื่น 16) การเลือกจุดแข็งของความสาเร็จมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ 17) การ
ประเมินจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 18) การตัดสินใจโดยถูกบังคับ 19) การได้รับการอธิบายโดย
ใช้เอกสารเป็ นสื่อและอ้างอิง 20) สิ่งจูงใจการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่ขาดข้อมูลที่ถูกต้อง 21)
ขนาดของสถานศึกษา 22) ค่านิยมของผู้บริหาร 23) ความเชื่อมั่นของครู/อาจารย์ 24) การตัดสินใจ
โดยอาศัยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ 25) ลักษณะอาชีพ 26) ระดับการศึกษาของผู้ บริหาร 27)
รายได้/ งบประมาณของสถานศึกษา 28) ประสบการณ์ทางานของผู้ ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บริห าร
ระดับสูงกว่า 29) สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 30) การพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาครู -บุคลากร
31) การแข่งขันระหว่างสถานศึกษาและในสถานศึกษา 32) สถานะเศรษฐกิจของสถานศึกษา 33)
หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ 34) สิทธิและเสรีภาพในการตัดสินใจ 35) การตัดสินใจโดยถูก
บังคับ 36) การต้องการการยอมรับจากผู้อื่น 37) การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลส่วนตัว 38) ภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้บริหาร 39) ความซับซ้อนของปัญหา 40) การรวบรวมข้อมูลต่างๆ 41)
ข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ ไ ด้ รั บ 42) ความเห็ น ที่ แ ตกต่ า งและความขั ด แย้ ง ในสถานศึ ก ษา 43)
แนวความคิดด้านการบริหารของผู้บริหาร 44) ภาวการณ์เป็นผู้นาของผู้บริหาร 45) กระบวนการ
พื้นฐานการตัดสินใจของผู้บริหาร
1.3 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จานวน 7 คน ดังตารางที่ 5
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2

ความยืดหยุ่นของสถานศึกษา

3

ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร

4

ประสบการณ์ทางาน

5

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร



6

ทัศนคติของผู้บริหาร



7

ขอบเขตอานาจที่ได้รับ

8

สถานการณ์/เหตุการณ์ปัจจุบัน

9

ความพร้อมของสถานศึกษา



10

ความทันสมัยของเทคโนโลยี



11

สถานการณ์บังคับ

12

ความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา

13

งบประมาณของสถานศึกษา

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร

ดร.แสวง เอี่ยมองค์



ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล

ระดับการศึกษาของผู้บริหาร

พระราชพุทธิวราภรณ์

1

ดร.สนธิรัก เทพเรณู

ตัวแปร

ดร.สมกิต บุญยะโพธิ์

ข้อ

ดร.เสรี แสงลับ

ตารางที่ 5 สรุปตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ














































































บริบท/ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
14

โรงเรียน

15

ภารวะการเป็นผู้นาของผู้บริหาร

16

ตัดสินใจด้วยความลาเอียง
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ตารางที่ 5 สรุปตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน

17

ค่านิยมของผู้บริหาร

18

ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลส่วนตัว

19

คาสั่ง/ระเบียบ ของต้นสังกัด

20

ประโยชน์ของสถานศึกษาที่จะได้รับ

21

ความยั่งยืนของผลงานที่ตัดสินใจ





ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล

พระราชพุทธิวราภรณ์

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร

ดร.แสวง เอี่ยมองค์

ดร.สนธิรัก เทพเรณู

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ดร.สมกิต บุญยะโพธิ์

ข้อ

ดร.เสรี แสงลับ

พระพุทธศาสนาได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ)













ตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบข้อดีและ
22

ข้อเสีย

23

ความคุ้มค่าในการตัดสินใจ

24

ความต้องการของชุมชน

25

นโยบายของต้นสังกัด

26

กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติของต้นสังกัด

27

อัตราความถี่ในการลาออกของครู

28

ความมีอุดมการณ์ของผู้บริหาร

29

ความสามัคคีของคณะผู้บริหาร

30

ความรับผิดชอบของคณะครู-บุคลากร

31

ความเข้มแข็งทางวิชาการ

32

การทันต่อเหตุการณ์ของผู้บริหาร

33

การต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร
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จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา ตามทัศนคติของผู้เชี่ ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ มีจานวน 33 ปัจจัยหรือ
ประเด็น ได้แก่ 1) ระดับการศึกษาของผู้บริหาร 2) ความยืดหยุ่นของสถานศึกษา 3) ความรู้
ความสามารถของผู้บริหาร 4) ประสบการณ์ทางาน 5) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 6) ทัศนคติของผู้บริหาร
7) ขอบเขตอานาจที่ได้รับ 8) สถานการณ์/เหตุการณ์ปัจจุบัน 9) ความพร้อมของสถานศึกษา 10)
ความทันสมัยของเทคโนโลยี 11) สถานการณ์บังคับ 12) ความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา 13)
งบประมาณของสถานศึกษา 14) บริบท/ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 15) ภารวะการเป็น
ผู้นาของผู้บริหาร 16) ตัดสินใจด้วยความลาเอียง 17) ค่านิยมของผู้บริหาร 18) ตัดสินใจโดยใช้
เหตุผลส่วนตัว 19) คาสั่ง/ระเบียบ ของต้นสังกัด 20) ประโยชน์ของสถานศึกษาที่จะได้รับ 21) ความ
ยั่งยืนของผลงานที่ตัดสินใจ 22) ตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย 23) ความคุ้มค่าในการ
ตัดสินใจ 24) ความต้องการของชุมชนนโยบายของต้นสังกัด 25) นโยบายของต้นสังกัด 26) กฎ
ระเบียบและแนวปฏิบัติของต้นสังกัด 27) อัตราความถี่ในการลาออกของครู 28) ความมีอุดมการณ์
ของผู้บริหาร 29) ความสามัคคีของคณะผู้บริหาร 30) ความรับผิดชอบของคณะครู -บุคลากร 31)
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 32) การทันต่อเหตุการณ์ของผู้บริหาร และ 33) การต้องการเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริหาร อย่างไรก็ตามเมื่อนาประเด็นเหล่านี้พิจารณาร่วมกับตัวแปรหรือประเด็นที่ได้จากการ
วิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย ในตารางที่ 2 และ 4 พบว่า มีหลายประเด็นที่เหมือนและต่างกัน ซึ่ง
ผู้วิจัยจึงได้นาประเด็นทั้งหมดมาวิเคราะห์ต่อไป
1.4 สรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
จากตารางที่ 2 , 4 และ 5 พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจมีจานวนมากดังนั้นผู้วิจัยจึงนาประเด็นที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกันและปรับรายละเอียด
ของตัวแปรหรือประเด็นที่เหมือนกันให้เป็นตัวแปรหรือประเด็นเดียวกันซึ่งยังคงสาระสาคัญในแต่ละ
ตัวแปรหรือประเด็นได้ครบถ้วน สาหรับตัวแปรหรือประเด็นที่ไม่เหมือนกัน ผู้วิจัยได้นามาเป็นตัวแปร
ทุกรายการ แล้วนามาสังเคราะห์ใหม่เป็น ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องจานวน 140 ตัวแปร ดัง
ตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

1

ระดับการศึกษาของผู้บริหาร

x

2

รายได้/งบประมาณของสถานศึกษา

x

ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการตัดสินใจและการ

x

3

บริหารงานในสถานศึกษา

4

ผู้บริหารมีประสบการณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ

5

ครู/บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

6

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคุณครูในสถานศึกษา

x

ผลประโยชน์ที่ทางสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับภายหลังจาก

x

7
8

x
x

การตัดสินใจ
ประสบการณ์ทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูง

x

กว่า

9

ความสอดคล้องของนโยบายของโรงเรียนกับของภาครัฐ

x

10

ความสามารถในการประสานงานและการสื่อสารของสถานศึกษา

x

11

การมีส่วนร่วมของชุมชน

x

12
13
14
15

สิ่งแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา
การเจริญเติบโตของสถานศึกษา
ความยืนหยุ่นของสถานศึกษา
การรับรู้และกาหนดปัญหาของผู้บริหาร

x
x
x
x

การสัมภาษณ์

ตัวแปรที่ศึกษา

งานวิจัย

ลาดับ

เอกสาร

แหล่งที่มา
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์ ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

การกาหนดบทบาทหน้าที่ของครูในโรงเรียนอย่างชัดเจน
ความเหมาะสมอัตราส่วนของครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
มาตรการหรือกฎระเบียบสาหรับบุคลากร
ความทันสมัยของเทคโนโลยี
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา
การพัฒนาสถานศึกษา ครู-บุคลากรในสถานศึกษา
การแข่งขันกันเองของครูระหว่างสถานศึกษาและภายในสถานศึกษา
การตัดสินใจตามบทบาทที่ตนเองได้รับโดยไม่คานึงถึงความถูกต้อง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร
กลยุทธ์และการวางแผนของสถานศึกษา
วิธีการร่วมตัดสินใจภายในสถานศึกษา
ความเพียงพอในด้านทรัพยากรขององค์กร
ความทันสมัยของเทคโนโลยี
หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจ
กระบวนการบริการงานของสถานศึกษา
อัตราเงินเดือนครู บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน หรือความเป็นอยู่ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา

x
x
x
x
x

30
31
32

การสัมภาษณ์

ตัวแปรที่ศึกษา

งานวิจัย

ลาดับ

เอกสาร

แหล่งที่มา

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)

33

ความเชื่อในบริบทของสถานศึกษา

x

34

สถานะทางการเมือง การปกครองในสถานศึกษา

x

35

การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง

x

36

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน

x

37

ความสามัคคีและความคิดของกลุ่มครู
การแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยของผู้บริหารและครูเพื่อหาทาง

x

38
39

x

เลือก
สถานการณ์ปัจจุบันมีผลกระทบต่อระดับความร่วมมือของครูและ

x

ผู้บริหารสถานศึกษา

40

หนี้สินของครูและผู้บริหาร

x

41

นโยบายและแนวปฏิบัติของต้นสังกัด

x

42

ระบบการบริหารงานของโรงเรียน

x

43

ความขัดแย้งในสถานศึกษามีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

x

ความเชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากรของ

x

44
45

x

สถานศึกษา
มีความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจ

x

ระหว่างครูและผู้บริหาร

46

การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและผู้ปกครอง

x

47

การได้รับความช่วยเหลือจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

x

x

การสัมภาษณ์

ตัวแปรที่ศึกษา

งานวิจัย

ลาดับ

เอกสาร

แหล่งที่มา
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)

48
49
50
51

ผู้บริหารมีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการตัดสินใจ
รูปแบบการปกครองความมั่นคงของรัฐบาลและกฎหมายที่รัฐบาล

การสัมภาษณ์

ตัวแปรที่ศึกษา

งานวิจัย

ลาดับ

เอกสาร

แหล่งที่มา

x
x

ออกบังคับใช้
ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของสถานศึกษา

x

การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็นเพื่อ

x

มาอ้างอิงและสนับสนุนการตัดสินใจ

52

ผลการประเมินจากครู/บุคลากรภายในสถานศึกษา

x

53

ตัดสินใจตามสถานการณ์ปัจจุบัน

54

ทัศนคติของผู้บริหาร

x

55

ข้อจากัดของการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

x

56

ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

x

57

ขอบเขตและอานาจที่ผู้บริหารได้รับ

x

58

ข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริหารได้รับ

x

59

ความพร้อมในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

x

60

ความถี่ในการลาออกของครูในโรงเรียน

x

61

ผู้บริหารตัดสินใจจากการถูกสถานการณ์บังคับ

62

ความเข้าใจของผู้บริหารในปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

x
x

x
x

x
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)

63

ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความจายอม

64

นโยบายและแนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

65

ผลกระทบที่จะได้รับจากการตัดสินใจในอนาคต

x

66

ความหวังของผู้บริหารในการตัดสินใจ

x

67

ความสามารถในการหาข้อมูลป้อนกลับ

x

68

มีอิสรภาพทางด้านความคิด และการตัดสินใจของผู้บริหาร

x

69

การใช้ลางสังหรณ์ในการตัดสินใจ

x

70

การตัดสินใจตามสถานการณ์เฉพาะหน้า

x

71

เป้าหมายในการตัดสินใจ

x

72

ความเชื่อมั่นของครู/บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

73

ตัดสินใจตามความเชื่อมั่นของตนเอง

x

74

ตัดสินใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเอง

x

75

ตัดสินใจตามความพอใจส่วนตัว

x

พฤติกรรมของคนรอบข้างทาให้ผู้บริหารต้องมีการพิจารณาการ

x

76
77

x
x

x

ตัดสินใจ
ผู้บริหารมีการเลือกทางเลือกและปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็นว่า
น่าจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจในการตัดสินใจ

การสัมภาษณ์

ตัวแปรที่ศึกษา

งานวิจัย

ลาดับ

เอกสาร

แหล่งที่มา

x
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)
การสัมภาษณ์

ตัวแปรที่ศึกษา

งานวิจัย

ลาดับ

เอกสาร

แหล่งที่มา

x

x

78

ค่านิยมของผู้บริหาร

x

79

ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามความเสี่ยง

x

80

การประเมินทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา

x

81

ผลการวิจัยและผลการทดลองในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

x

82

ผู้บริหารมีความลาเอียงในการตัดสินใจ

x

83

ขอบเขตและอานาจที่ผู้บริหารได้รับมอบหมาย

84

ผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ

x

85

ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

x

86

ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา

x

87

สิทธิและเสรีภาพภายในสถานศึกษา

x

88

การให้ความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา

x

89

ความพร้อมของสถานศึกษา

x

90

ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ

x

91

ระดับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

x

92

ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามอานาจที่ได้รับ

x

93

ผู้บริหารยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ

x

94

ผู้บริหารคานึงถึงการนาเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ

x

x
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)

95
96

ผู้บริหารมีแรงขับดันในการตัดสินใจ

x

ผู้บริหารใช้แรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ์มาร่วมในการ

x

ตัดสินใจ

97

บริบท/ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา

x

98

ผู้บริหารตัดสินใจตามโอกาสที่ได้รับ

x

99

ผู้บริหารตัดสินใจจากการเห็นสิ่งที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

x

100 ผู้บริหารเลือกตัดสินใจจากการแนะนาของคนอื่น
101
102

x

ผู้บริหารเลือกจุดแข็งของความสาเร็จมาเป็นส่วนหนึ่งในการ

x

ตัดสินใจ
ผู้บริหารมีการประเมินจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันร่วมในการ

x

ตัดสินใจ

103 ผู้บริหารตัดสินใจจากการถูกบังคับ
104

ผู้บริหารได้รับคาอธิบายโดยใช้เอกสารเป็นสื่อและอ้างอิง

x
x

ประกอบการตัดสินใจ

105 ความสามัคคีและความขัดแย้งในโรงเรียน

x

106 ผู้บริหารได้รับการอานวยความสะดวกในการตัดสินใจ

x

107 ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความภักดีต่อองค์กร

การสัมภาษณ์

ตัวแปรที่ศึกษา

งานวิจัย

ลาดับ

เอกสาร

แหล่งที่มา
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)

108 ภาวะการเป็นผู้นาของผู้บริหาร

x

109 ผู้บริหารโรงเรียนมีความจาเป็นในการตัดสินใจโดยขาดข้อมูล

x

110 ผู้บริหารมีความต้องการการยอมรับจากผู้อื่น

x

111

ผู้บริหารมีสิ่งจูงใจในการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่ขาดข้อมูลที่

x

ถูกต้อง

112 ผู้บริหารมีสิ่งจูงใจในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา
113 ผู้บริหารมีเวลาที่จากัดในการตัดสินใจ
114

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานมีส่วนในการ

x
x

x

x

ตัดสินใจของผู้บริหาร

115 ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความกลัว

x

116 อิทธิพลของชุมชน/สังคมมีส่วนในการตัดสินใจของผู้บริหาร

x

117

การสัมภาษณ์

ตัวแปรที่ศึกษา

งานวิจัย

ลาดับ

เอกสาร

แหล่งที่มา

ผู้บริหารได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเพื่อประกอบใน

x

การตัดสินใจ

118 จุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษา

x

119 คาสั่ง/ระเบียบจากต้นสังกัด
120 ผู้บริหารกังวลใจกับการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

x
x
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)

121 ผู้บริหารตัดสินใจโดยใช้เหตุผลส่วนตัว

การสัมภาษณ์

ตัวแปรที่ศึกษา

งานวิจัย

ลาดับ

เอกสาร

แหล่งที่มา

x

122 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

x

123 ความซับซ้อนของปัญหาที่ต้องตัดสินใจ

x

124 ผู้บริหารมีการสร้างเนื้อหาและแนวทางในการตัดสินใจ
125 ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจ

x

126 ระดับการกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคคลในสถานศึกษา

x

127

ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับปัญหามากที่สุด

x

ประกอบในการตัดสินใจ

128 รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร

x

129 ความถี่ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร

x

130

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับก่อนตัดสินใจของ

x

ผู้บริหาร

131 ความยั่งยืนของผลงานที่ได้รับ
132

x

ผู้บริหารตัดสินใจโดยอาศัยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์มาร่วม

x

ในการตัดสินใจ

133 ความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งในองค์กร

x

134 การที่ผู้บริหารถูกครอบงาโดยคนใดคนหนึ่ง

x

x
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ตารางที่ 6 การสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)

การสัมภาษณ์

ตัวแปรที่ศึกษา

งานวิจัย

ลาดับ

เอกสาร

แหล่งที่มา

135 ความคุ้มค่าของผลประโยชน์ที่สถานศึกษาได้รับ

x

136 ความมั่นคงในอารมณ์ของผู้บริหาร

x

137 ความแตกต่างในเรื่องของแหล่งเรียนรู้และข้อมูล
138 แนวความคิดด้านการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
139

x

ตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ผลประโยชน์ที่

x

สถานศึกษาจะได้รับ

140 กระบวนการพื้นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร

x

จากตารางที่ 6 ผู้วิจั ยได้นาตัวแปรจานวน 140 ตัวแปร นาไปเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็น และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item-objective congruence : IOC) ของ
เครื่องมือ จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พบว่า มีปัจจัยบางตัวแปรที่ไม่สอดคล้อง จึงได้ปรับแก้ไขตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จานวน 120 ตัวแปร หลังจากนั้นจึง
ได้นาแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และหา
ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม (reliability) โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ได้ค่าความเชื่อมันเท่ากับ 0.975 จึงนาแบบสอบถามความ
คิดเห็นไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จานวน 92 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัด การ/ผู้อานวยการ, รอง
ผู้ อ านวยการ/ครู ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่แ ทน และครู หั ว หน้า กลุ่ ม สาระ รวมโรงเรี ยนละ 3 คน และได้ รั บ
แบบสอบถามคืนมา จานวน 252 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.30 และเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด
ผู้วิจัยจึงนามาวิเคราะห์ผล ดังนี้
2.1 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ประสบการณ์ทางาน และตาแหน่งในปัจจุบัน
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อานวยการ
และครูหัวหน้ากลุ่มสาระในโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จานวน 92 โรงเรียน
รวมทั้ ง สิ้ น 252 คน เมื่ อ แยกพิ จ ารณาตาม เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง หน้ า ที่ แ ละ
ประสบการณ์ในการทางาน โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)
มีรายละเอียดดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อ
1

สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

127
125
252

50.40
49.60
100

23
87
46
96
252

9.13
34.52
18.25
38.10
100

126
116
8
2
252

50.00
46.03
3.17
0.80
100

79
86
41
46
252

31.35
34.13
16.27
18.25
100

-ผู้บริหาร

84

33.33

-รองผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้ปฏิบัติหน้าที แทน

84

33.33

-หัวหน้ากลุ่มสาระ

84

33.33

252

100.00

เพศ
-ชาย
-หญิง
รวม

2

อายุ
-ไม่เกิน 30 ปี
-31-40 ปี
-41-50 ปี
-51 ปีขึ้นไป

3

4

5

รวม

รวม
ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้บริหาร
-ปริญญาตรี
-ปริญญาโท
-ปริญญาเอก
-อื่นๆ
รวม
อายุการทางานหรือประสบการณ์ของผู้บริหาร
-ไม่เกิน 10 ปี
-11-20 ปี
-21-30 ปี
-30 ปีขึ้นไป
รวม
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

รวม
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จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น 252 คน มีจานวนเพศชาย
จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40 เพศหญิงจานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60 ด้านอายุ
พบว่า ส่วนใหญ่อายุ 51 ปีขึ้นไปมีมากที่สุดจานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 น้อยที่สุดอายุไม่เกิน
30 ปีจานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13 ด้านการศึกษาพบว่าระดับปริญญาตรีมากที่สุดจานวน 126
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และน้อยที่สุดคือระดับปริญญาเอกจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.17 ด้าน
ประสบการณ์ในการทางานของผู้บริหารพบว่าส่วนใหญ่มีอายุงาน 11-20 ปีมีมากที่สุดจานวน 86 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.14 และน้อยที่สุดคืออายุงาน 21-30 ปีจานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.27 ด้าน
ตาแหน่งผู้บริหาร รองผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนและหัวหน้ากลุ่มสาระจานวน 84 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.33
2.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต (̅)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามแนวคิดของเบส์ท (Best) ดังแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
(n=252)
ข้อ

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ

ค่ามัชฌิม ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
เลขคณิต

ระดับ
ความ

(̅)

(S.D.)

คิดเห็น

1

ระดับการศึกษาของผูบ้ ริหาร

4.13

0.681

มาก

2

รายได้/งบประมาณของสถานศึกษา

3.96

0.999

มาก

3

ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการตัดสินใจ

4.16

0.698

มาก

และการบริหารงานในสถานศึกษา
4

ผู้บริหารมีประสบการณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ

4.24

0.730

มาก

5

ครู/บุคลากรผู้ใต้บงั คับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานใน

3.96

0.764

มาก

สถานศึกษา
6

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคุณครูในสถานศึกษา

4.20

0.664

มาก

7

ผลประโยชน์ที่ทางสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ

4.06

0.639

มาก

3.86

0.730

มาก

ภายหลังจากการตัดสินใจ
8

ประสบการณ์ทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
ระดับสูงกว่า

9

ความสอดคล้องของนโยบายของโรงเรียนกับของภาครัฐ

4.23

0.568

มาก

10

ความสามารถในการประสานงานและการสื่อสารของ

4.10

0.758

มาก

สถานศึกษา
11

การมีส่วนร่วมของชุมชน

4.00

0.643

มาก

12

สิ่งแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา

3.90

0.547

มาก

13

การเจริญเติบโตของสถานศึกษา

4.20

0.610

มาก

14

ความยืนหยุ่นของสถานศึกษา

4.00

0.643

มาก

15

การรับรู้และกาหนดปัญหาของผู้บริหาร

3.93

0.827

มาก
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)
(n=252)
ค่ามัชฌิม ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ
ข้อ
16

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
การกาหนดบทบาทหน้าที่ของครูในโรงเรียนอย่าง

เลขคณิต

มาตรฐาน

ความ

(̅)

(S.D.)

คิดเห็น

4.03

0.850

มาก

ชัดเจน
17

ความเหมาะสมอัตราส่วนของครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

3.86

0.681

มาก

18

มาตรการหรือกฎระเบียบสาหรับบุคลากร

3.86

0.571

มาก

19

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา

4.00

0.643

มาก

20

การพัฒนาสถานศึกษา ครู-บุคลากรในสถานศึกษา

4.06

0.739

มาก

21

การแข่งขันกันเองของครูระหว่างสถานศึกษาและ

3.60

0.894

มาก

ภายในสถานศึกษา
22

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

4.20

0.714

มาก

23

ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร

4.20

0.664

มาก

24

กลยุทธ์และการวางแผนของสถานศึกษา

4.23

0.626

มาก

25

ความเพียงพอในด้านทรัพยากรขององค์กร

4.10

0.758

มาก

26

ความทันสมัยของเทคโนโลยี

4.10

0.803

มาก

27

หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลัก

3.93

0.827

มาก

3.64

0.842

มาก

และกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ
28

อัตราเงินเดือนครู บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน หรือความ
เป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา

29

สถานะทางการเมือง การปกครองในสถานศึกษา

4.03

0.764

มาก

30

การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง

3.73

0.907

มาก

31

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน

3.86

0.819

มาก
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)
(n=252)
ข้อ

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ

มัชฌิม

ส่วนเบี่ยงเบน

ระดับ

เลขคณิต

มาตรฐาน

ความ

(̅)

(S.D.)

คิดเห็น

32

ความสามัคคีและความคิดของกลุ่มครู

4.13

0.776

มาก

33

การแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยของผู้บริหารและครู

3.60

1.003

มาก

3.73

0.907

มาก

เพื่อหาทางเลือก
34

สถานการณ์ปัจจุบันมีผลกระทบต่อระดับความ
ร่วมมือของครูและผู้บริหารสถานศึกษา

35

นโยบายและแนวปฏิบัติของต้นสังกัด

3.96

0.556

มาก

36

ระบบการบริหารงานของโรงเรียน

4.13

0.571

มาก

37

ความขัดแย้งในสถานศึกษามีผลต่อการตัดสินใจของ

3.66

0.994

มาก

4.16

0.592

มาก

4.10

0.711

มาก

3.90

0.758

มาก

3.70

0.915

มาก

ผู้บริหาร
38

ความเชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากร
ของสถานศึกษา

39

มีความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจระหว่างครูและผู้บริหาร

40

การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและ
ผู้ปกครอง

41

การได้รับความช่วยเหลือจากสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา

42

ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของสถานศึกษา

4.13

0.681

มาก

43

การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่

3.93

0.739

มาก

จาเป็นเพื่อมาอ้างอิงและสนับสนุนการตัดสินใจ
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)
(n=252)
ข้อ

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ

มัชฌิม

ส่วนเบี่ยงเบน

ระดับ

เลขคณิต

มาตรฐาน

ความ

(̅)

(S.D.)

คิดเห็น

44

ตัดสินใจตามสถานการณ์ปัจจุบนั

4.00

0.694

มาก

45

ทัศนคติของผู้บริหาร

4.16

0.647

มาก

46

ข้อจากัดของการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

3.73

0.980

มาก

47

ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

3.50

1.167

มาก

48

ขอบเขตและอานาจทีผ่ ู้บริหารได้รับ

3.93

0.784

มาก

49

ข้อมูลข่าวสารที่ผบู้ ริหารได้รับ

4.06

0.639

มาก

50

ความพร้อมในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

4.06

0.691

มาก

51

ความถี่ในการลาออกของครูในโรงเรียน

3.13

1.224

ปานกลาง

52

ผู้บริหารตัดสินใจจากการถูกสถานการณ์บังคับ

3.20

1.242

ปานกลาง

53

ความเข้าใจของผู้บริหารในปัญหาที่เกิดขึ้นกับ

3.73

1.048

มาก

สถานศึกษา
54

ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความจายอม

3.86

0.819

มาก

55

นโยบายและแนวปฏิบัติของสานักงานเขตพืน้ ที่

3.83

0.791

มาก

การศึกษา
56

ผลกระทบที่จะได้รับจากการตัดสินใจในอนาคต

3.50

1.074

มาก

57

ความหวังของผู้บริหารในการตัดสินใจ

3.90

0.607

มาก

58

ความสามารถในการหาข้อมูลป้อนกลับ

3.86

0.628

มาก

59

มีอิสรภาพทางด้านความคิด และการตัดสินใจของ

4.03

0.718

มาก

3.93

0.691

มาก

ผู้บริหาร
60

การตัดสินใจตามสถานการณ์เฉพาะหน้า
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)
(n=252)
ข้อ

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ

มัชฌิม

ส่วนเบี่ยงเบน

ระดับ

เลขคณิต

มาตรฐาน

ความ

(̅)

(S.D.)

คิดเห็น

61

เป้าหมายในการตัดสินใจ

3.93

0.739

มาก

62

ความเชื่อมั่นของครู/บุคลากร ผูป้ ฏิบัติงานใน

4.16

0.698

มาก

สถานศึกษา
63

ตัดสินใจตามความเชื่อมั่นของตนเอง

3.80

0.805

มาก

64

ตัดสินใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเอง

3.80

0.805

มาก

65

ตัดสินใจตามความพอใจส่วนตัว

3.36

0.964

ปานกลาง

66

พฤติกรรมของคนรอบข้างทาให้ผู้บริหารต้องมีการ

3.43

0.727

ปานกลาง

3.73

0.520

มาก

พิจารณาการตัดสินใจ
67

ผู้บริหารมีการเลือกทางเลือกและปฏิบัติตามทางเลือกที่
เห็นว่าน่าจะให้ผลเป็นที่นา่ พอใจในการตัดสินใจ

68

ค่านิยมของผู้บริหาร

3.93

0.739

มาก

69

ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามความเสี่ยง

3.46

1.105

ปานกลาง

70

การประเมินทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา

3.70

0.876

มาก

71

ผลการวิจัยและผลการทดลองในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

3.53

0.819

มาก

สถานศึกษา
72

ผู้บริหารมีความลาเอียงในการตัดสินใจ

3.03

1.425

ปานกลาง

73

ขอบเขตและอานาจทีผ่ ู้บริหารได้รับมอบหมาย

3.70

0.836

ปานกลาง

74

ผู้บริหารมีส่วนได้สว่ นเสียในการตัดสินใจ

3.56

0.858

มาก

75

ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับ

3.76

0.971

มาก

การตัดสินใจ

157
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)
(n=252)
ข้อ
76

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ

ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามการยอมรับจาก

มัชฌิม

ส่วนเบี่ยงเบน

ระดับ

เลขคณิต

มาตรฐาน

ความ

(̅)

(S.D.)

คิดเห็น

3.73

0.907

มาก

ผู้บังคับบัญชา
77

สิทธิและเสรีภาพภายในสถานศึกษา

3.93

0.583

มาก

78

การให้ความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา

4.03

0.668

มาก

79

ความพร้อมของสถานศึกษา

4.16

0.592

มาก

80

ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ

4.13

0.628

มาก

81

ระดับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

3.70

0.749

มาก

สถานศึกษา
82

ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามอานาจที่ได้รับ

3.96

0.614

มาก

83

ผู้บริหารยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ

3.98

0.639

มาก

84

ผู้บริหารคานึงถึงการนาเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ

3.83

0.647

มาก

85

ผู้บริหารมีแรงขับดันในการตัดสินใจ

3.86

0.681

มาก

86

ผู้บริหารใช้แรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ์มาร่วมใน

3.90

0.661

มาก

การตัดสินใจ
87

ผู้บริหารตัดสินใจตามโอกาสที่ได้รับ

3.63

1.066

มาก

88

ผู้บริหารตัดสินใจจากการเห็นสิง่ ที่สามารถมองเห็นด้วย

3.50

0.990

มาก

ตาเปล่า
89

ผู้บริหารเลือกตัดสินใจจากการแนะนาของคนอื่น

3.30

0.987

ปานกลาง

90

ผู้บริหารเลือกจุดแข็งของความสาเร็จมาเป็นส่วนหนึ่งใน

4.066

0.639

มาก

การตัดสินใจ
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)
(n=252)
ข้อ
91

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ผู้บริหารมีการประเมินจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน

มัชฌิม

ส่วนเบี่ยงเบน

ระดับ

เลขคณิต

มาตรฐาน

ความ

(̅)

(S.D.)

คิดเห็น

3.83

0.647

มาก

ร่วมในการตัดสินใจ
92

ผู้บริหารตัดสินใจจากการถูกบังคับ

2.76

1.406

ปานกลาง

93

ผู้บริหารได้รับการอานวยความสะดวกในการตัดสินใจ

3.76

0.626

มาก

94

ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความภักดีต่อองค์กร

4.26

0.739

มาก

95

ภาวการณ์เป็นผู้นาของผู้บริหาร

4.23

0.678

มาก

96

ผู้บริหารโรงเรียนมีความจาเป็นในการตัดสินใจโดยขาด

3.53

1.166

มาก

ข้อมูล
97

ผู้บริหารมีสิ่งจูงใจในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา

3.96

0.764

มาก

98

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัตงิ านมีส่วนใน

4.00

0.694

มาก

การตัดสินใจของผู้บริหาร
99

ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความกลัว

2.40

1.354

น้อย

100

อิทธิพลของชุมชน/สังคมมีส่วนในการตัดสินใจของ

3.03

0.850

ปานกลาง

3.43

0.773

มาก

ผู้บริหาร
101

ผู้บริหารได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเพื่อ
ประกอบในการตัดสินใจ

102

จุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษา

3.86

0.681

มาก

103

คาสั่ง/ระเบียบจากต้นสังกัด

3.63

0.764

มาก

104

ผู้บริหารตัดสินใจโดยใช้เหตุผลส่วนตัว

3.03

1.066

ปานกลาง

105

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

3.96

0.764

มาก

106

ความซับซ้อนของปัญหาที่ต้องตัดสินใจ

3.53

0.681

มาก

159
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (ต่อ)
(n=252)
ข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

มัชฌิม

ส่วนเบี่ยงเบน

ระดับ

เลขคณิต

มาตรฐาน

ความ

(̅)

(S.D.)

คิดเห็น

107

ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาทีต่ ้องตัดสินใจ

3.86

0.681

มาก

108

ระดับการกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคคลใน

3.50

0.973

มาก

3.80

0.664

มาก

สถานศึกษา
109

ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับปัญหา
มากที่สุดประกอบในการตัดสินใจ

110

รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร

3.76

0.430

มาก

111

ความถี่ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร

3.70

0.534

มาก

112

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับของ

3.73

0.739

มาก

ผู้บริหารก่อนการตัดสินใจ
113

ความยั่งยืนของผลงานที่ได้รับ

3.76

0.568

มาก

114

ผู้บริหารตัดสินใจโดยอาศัยแบบจาลองทาง

3.30

0.876

ปานกลาง

คณิตศาสตร์มาร่วมในการตัดสินใจ
115

ความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งในองค์กร

3.33

0.922

ปานกลาง

116

การที่ผู้บริหารถูกครอบงาโดยคนใดคนหนึ่ง

3.03

1.376

ปานกลาง

117

ความคุ้มค่าของผลประโยชน์ที่สถานศึกษาได้รับ

3.96

0.556

มาก

118

ความมั่นคงในอารมณ์ของผู้บริหาร

3.60

0.723

มาก

119

แนวความคิดด้านการบริหารสถานศึกษาของ

3.90

0.607

มาก

4.03

0.556

มาก

3.78

0.840

มาก

ผู้บริหาร
120

กระบวนการพื้นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร
รวม
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จากตารางที่ 8 พบว่าโดยภาพรวมปัจจัยทั้ง 120 ปัจจัย มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (̅)
ของคะแนนความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาอยู่ระหว่าง 2.40-4.26 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นต่อตัวแปรอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.534-1.425 แสดงว่ากลุ่มผู้ให้
ข้อมูลมีความคิดเห็นต่อตัวแปรหรือมีความสอดคล้องกัน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีตัวแปรที่มีค่า
มัชฌิมเลขคณิต (̅) มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ตัวแปรที่ 94 ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความจงรักภักดี
ต่อองค์กร มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (̅) 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.739 ตัวแปรที่ 4 ผู้บริหาร
มีประสบการณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (̅) 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
0.639, และตัวแปรที่ 9 ความสอดคล้องของนโยบายของโรงเรียนกับขอภาครัฐ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
(̅) 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.568
2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา
ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของงัด
ในพระพุทธศาสนา เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ข้อตกลงเบื้องต้นที่สาคัญ คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ ในการตรวจสอบจ านวนแบบสอบถามที่ เ หมาะสมที่ ใ นการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบนั้น โคมเรย์ และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการพิจารณาจานวนตัวอย่างที่
เพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบว่า จานวนตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง จานวน
ตัว อย่ าง100 ตัว อย่ าง ไม่ เหมาะสม จานวนตัว อย่าง 200 ตั ว อย่า ง พอใช้ จานวนตัว อย่าง 300
ตัวอย่างดี จานวนตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ดีมาก และจานวนตัวอย่างมากกว่า 1,000 ตัวอย่าง ดีที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับ ทาบาชนิค และไฟเดล (Tabachnick and Fidell) ที่ยืนยันว่า การวิเคราะห์
องค์ประกอบ ต้องมีตัวอย่างจานวนอย่างน้อย 300 ตัวอย่าง ซึ่ง งานวิจัยนี้เก็บแบบสอบถามได้จานวน
252 ฉบับ จึงมีความเหมาะสมในระดับดี สามารถที่จะนาไปวิเคราะห์ต่อไป
นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบโดยใช้สถิติทดสอบ ซึ่งในที่นี้ใช้การตรวจสอบโดยสถิติตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันโดยพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’sTest
of Sphericity ใช้ทดสอบตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ผลดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ค่า KMO-Meyer-Olkin and Bartlett’s Test
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square

.690

38224.991

df

7140

Sig.

0.000

จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบค่า KMO ของข้อมูลชุดที่เก็บได้จากการวิจัย ได้เท่ากับ .690
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ sig < 0.05 แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน ผล
การวิเคราะห์พบว่าข้อมูลชุดนี้ มีค่าBartlett’s Sphericity Test มีนัยสาคัญทางสถิติ sig = .000
ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ใช้การสกัดองค์ประกอบ (factor extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตั้ งฉาก
(orthogonal rotation) และการหมุนแกนด้วยวิธีวาริแมกซ์ (varimax rotation) โดยข้อตกลง
เบื้องต้น ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบดังนี้ 1) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่
0.50 ขึ้นไป ซึ่งค่าน้าหนักองค์ประกอบที่ 0.50 ขึ้นไปเป็นค่าน้าหนักที่มีนัยสาคัญในทางปฏิบัติ
(practically significant) 2) มีค่าไอเก็น (eigenvalues) เท่ากับหรือมากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของไค
เซอร์ (Kaiser's criterion) และ 3) มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ มากกว่า 3 ตัวขึ้น ไป เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์ดังกล่าวได้จานวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 องค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared

Rotation Sums of Squared

Loadings

Loadings

Initial Eigenvalues
% of

Cumulativ

Variance

e%

Total

% of

Cumulative

Variance

%

Total

% of

Cumulative

Variance

%

Component

Total

1
2

40.174
8.764

33.479
7.304

33.479
40.782

40.174
8.764

33.479
7.304

33.479
40.782

21.358
19.525

17.798
16.271

17.798
34.069

3
4
5

5.426
3.662
3.286

4.521
3.052
2.738

45.304
48.356
51.094

5.426
3.662
3.286

4.521
3.052
2.738

45.304
48.356
51.094

9.743
5.635
5.052

8.119
4.696
4.210

42.188
46.884
51.094

จากตารางที่ 10 แสดงจานวนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คัดเลือกปัจจัยที่มีค่าน้าหนักตั้งแต่ 0.50
ขึ้นไป มีค่าไอเก็น (eigenvalues) เท่ากับหรือมากกว่า 1 และมีตัวแปรอธิบายปัจจัยมากกว่า 3 ตัวขึ้น
ไป พบว่า มี 5 ปัจจัย ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ ปัจจัยที่ 1-5 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ทั้งหมดได้ร้อยละ 51.094 เมื่อหมุนแกนปัจจัยที่ 1 มีค่าไอเก็น สูงสุดเท่ากับ 21.358
สามารถอธิบ ายความแปรปรวนทั้ง หมดได้ร้ อยละ 17.798 ปัจ จัยที่ 2 มี ค่า ไอเก็ น สู ง สุ ด เท่ า กั บ
19.525 สามารถอธิบ ายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 16.271 ปัจจัยที่ 3 มีค่าไอเก็น สูงสุ ด
เท่ากับ 9.743สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 8.119 ปัจจัยที่ 4 มีค่าไอเก็น สูงสุด
เท่ากับ 5.635 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 4.696 และปัจจัยที่ 5 มีค่ าไอเก็น
สูงสุดเท่ากับ 5.052 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 4.210
นอกจากนี้ น้าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยหลังหมุนแกน แสดง
ไว้ในตางที่ 11
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ตารางที่ 11 ค่าน้าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยหลังหมุนแกน
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ตัวแปร

กลุ่ม1

X18

.729

X19

.729

X6

.700

X9

.693

X8

.692

X16

.682

X17

.671

X10

.669

X38

.662

X12

.651

X7

.647

X15

.633

X28

.628

X39

.628

X25

.622

X5

.621

X4

.613

X32

.611

X14

.611

X43

.608

X24

.606

X26

.601

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5
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ตารางที่ 11 ค่าน้าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยหลังหมุนแกน (ต่อ)
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ตัวแปร

กลุ่ม1

X3

.596

X11

.595

X54

.593

X31

.592

X23

.578

X1

.577

X27

.553

X20

.551

X42

.550

X2

.547

X58

.542

X22

.538

X55

.534

X30

.533

X34

.529

X29

.513

กลุ่ม 2

X119

.772

X109

.758

X84

.748

X120

.746

X83

.727

X90

.720

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5
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ตารางที่ 11 ค่าน้าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยหลังหมุนแกน (ต่อ)
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ตัวแปร

กลุ่ม1

กลุ่ม 2

X112

.699

X80

.691

X85

.690

X91

.687

X113

.682

X95

.668

X111

.656

X110

.648

X94

.638

X105

.629

X82

.610

X118

.596

X117

.557

X93

.553

X73

.546

X108

.543

X79

.532

X67

.522

X75

.520

X107

.519

X78

.507

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5
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ตารางที่ 11 ค่าน้าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยหลังหมุนแกน (ต่อ)
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ตัวแปร

กลุ่ม1

กลุ่ม 2

X77

.506

X86

.504

กลุ่ม 3

X92

.756

X65

.733

X99

.726

X72

.724

X96

.698

X104

.630

X89

.613

X116

.601

X66

.586

X100

.554

X74

.546

X88

.544

กลุ่ม 4

X53

.702

X57

.552

X61

.516

กลุ่ม 5

X37

.746

X47

.699

X51

.606
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จากตารางที่ 11 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา ตามเกณฑ์การคัดเลือก มี 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 จานวน 38 ตัวแปร
ปัจจัยที่ 2 จานวน 29 ตัวแปร ปัจจัยที่ 3 จานวน 12 ตัวแปร ปัจจัยที่ 4 จานวน 3 ตัวแปร และ
ปัจจัยที่ 5 จานวน 3 ตัวแปร โดยผู้วิจัยได้สรุปปัจจัย ดังตารางที่ 12 และรายละเอียดแต่ละปัจจัย
ดังตารางที่ 13-17
ตารางที่ 12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา
ลาดับที่

ปัจจัย

จานวน

ค่าน้าหนักองค์ประกอบ

ตัวแปร

(factor loading)

1

ปัจจัยที่ 1

38

.513 - .729

2

ปัจจัยที่ 2

29

.504 - .772

3

ปัจจัยที่ 3

12

.544 - .756

4

ปัจจัยที่ 4

3

.516 - .702

5

ปัจจัยที่ 5

3

.606 - .746

85

.504 - .772

รวม

จากตารางที่ 12 พบว่า ปัจจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดมีจานวน 5 ปัจจัย โดย
ปัจจัยที่ 1 มีตัวแปรที่อธิบายปัจจัย จานวน 38 ตัวแปร มีค่าน้าหนักอยู่ระหว่าง .513 - .729 ปัจจัยที่
2 มีตัวแปรที่อธิบายปัจจัย จานวน 29 ตัวแปร มีค่าน้าหนักอยู่ระหว่าง .504 - .772 ปัจจัยที่ 3 มี
ตัวแปรที่อธิบายปัจจัย จานวน 12 ตัวแปร มีค่าน้าหนักอยู่ระหว่าง .544 - .756 ปัจจัยที่ 4 มีตัวแปรที่
อธิบายปัจจัย จานวน 3 ตัวแปร มีค่าน้าหนักอยู่ระหว่าง .516 - .702 และปัจจัยที่ 5 มีตัวแปรที่
อธิบายปัจจัย จานวน 3 ตัวแปร มีค่าน้าหนักอยู่ระหว่าง .606 - .746 รวมตัวแปรที่อธิบายปัจจัย
ทั้งสิ้น จานวน 85 ตัวแปร มีค่าน้าหนักอยู่ระหว่าง .504 - .772
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ตารางที่ 13 รายละเอียดปัจจัยที่ 1
ตัวแปร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

น้าหนัก
องค์ประกอบ

X18

มาตรการหรือกฎระเบียบสาหรับบุคลากร

.729

X19

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา

.729

X6

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคุณครูในสถานศึกษา

.700

X9

ความสอดคล้องของนโยบายของโรงเรียนกับของภาครัฐ

.693

X8

ประสบการณ์ทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูง

.692

กว่า
X16

การกาหนดบทบาทหน้าที่ของครูในโรงเรียนอย่างชัดเจน

.682

X17

ความเหมาะสมอัตราส่วนของครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

.671

X10

ความสามารถในการประสานงานและการสื่อสารของสถานศึกษา

.669

X38

ความเชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากรของ

.662

สถานศึกษา
X12

สิ่งแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา

.651

X7

ผลประโยชน์ที่ทางสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับภาย

.647

หลังจากการตัดสินใจ
X15

การรับรู้และกาหนดปัญหาของผู้บริหาร

.633

X28

อัตราเงินเดือนครู บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน หรือความเป็นอยู่ของ

.628

ผู้ใต้บังคับบัญชา
X39

มีความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจ

.628

ระหว่างครูและผู้บริหาร
X25

ความเพียงพอในด้านทรัพยากรขององค์กร

.622

X5

ครู/บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

.621
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ตารางที่ 13 รายละเอียดปัจจัยที่ 1 (ต่อ)
ตัวแปร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

น้าหนัก
องค์ประกอบ

X4

ผู้บริหารมีประสบการณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ

.613

X32

ความสามัคคีและความคิดของกลุ่มครู

.611

X14

ความยืนหยุ่นของสถานศึกษา

.611

X43

การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็น

.608

เพื่อมาอ้างอิงและสนับสนุนการตัดสินใจ
X24

กลยุทธ์และการวางแผนของสถานศึกษา

.606

X26

ความทันสมัยของเทคโนโลยี

.601

X3

ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการตัดสินใจและการ

.596

บริหารงานในสถานศึกษา
X11

การมีส่วนร่วมของชุมชน

.595

X54

ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความจายอม

.593

X31

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน

.592

X23

ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร

.578

X1

ระดับการศึกษาของผู้บริหาร

.577

X27

หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ใน

.553

การตัดสินใจ
X20

การพัฒนาสถานศึกษา ครู-บุคลากรในสถานศึกษา

.551

X42

ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของสถานศึกษา

.550

X2

รายได้/งบประมาณของสถานศึกษา

.547

X58

ความสามารถในการหาข้อมูลป้อนกลับ

.542
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ตารางที่ 13 รายละเอียดปัจจัยที่ 1 (ต่อ)
ตัวแปร

ปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจ

น้าหนัก
องค์ประกอบ

X22

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

.538

X55

นโยบายและแนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

.534

X30

การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง

.533

X34

สถานการณ์ปัจจุบันมีผลกระทบต่อระดับความร่วมมือของครู

.529

และผู้บริหารสถานศึกษา
X29

สถานะทางการเมือง การปกครองในสถานศึกษา

.513

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)

21.358

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

17.798

จากตารางที่ 13 พบว่า ปัจจัยที่ 1 อธิบายตัวแปรสาคัญจานวน 38 ตัวแปร หลังหมุนแกน
มีค่าน้าหนักตัวแปร (factor loading) อยู่ระหว่าง .513 - .729 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร
เท่ากับ 21.358 ซึ่งเมื่อเทียบความความแปรปรวนของตัวแปรปัจจัยอื่นๆ พบว่า ปัจจัยนี้มีความสาคัญ
เป็นอันดับ 1 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 38 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อ
แยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปร “มาตรการหรือกฎระเบียบสาหรั บบุคลากร” มีค่าน้าหนัก
มากที่สุดคือ .729 สาหรับ ตัวแปร “สถานะทางการเมือง การปกครองในสถานศึกษา” พบว่า มีค่า
น้าหนั กน้ อยที่สุ ดคือ .513 ผู้ วิจัย จึงตั้งชื่อปัจจัยนี้ว่า “ปัจจัยด้านมุมมองและบริบทของผู้ บริห าร
สถานศึกษา”
เนื่องจากปัจจัยที่ 1 “ปัจจัยด้านมุมมองและบริบทของผู้บริหารสถานศึกษา” ถูกอธิบาย
ด้วยตัวแปรที่สาคัญจานวนมากถึง 38 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยย่อยของปัจจัยนี้ โดย
ใช้วิธีการเดิม โดยการไม่กาหนดค่าน้าหนัก (factor loading) เพื่อให้ตัวแปรทั้ง 38 ตัวแปรยังคงอยู่ใน
ปัจจัยย่อยครบถ้วน มีค่าไอเกน (eigenvalues) เท่ากับหรือมากกว่า 1 และตัวแปรที่บรรยายแต่ละ
ปัจจัยตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป พบว่าได้ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนปัจจัยย่อยและค่าความแปรปรวนของตัว
แปรของปัจจัยด้านมุมมองและบริบทของผู้บริหารสถานศึกษา ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ปัจจัยย่อยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรของปัจจัยที่ 1
Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared
Loadings

Initial Eigenvalues
% of

Cumulative

Total

Variance

%

Total

1

17.234

45.353

45.353

17.234

2

1.839

4.841

50.194

1.839

Component

Rotation Sums of Squared
Loadings

% of

Cumulative

% of

Cumulative

Variance

%

Total

Variance

%

45.353

45.353

10.158

26.731

26.731

4.841

50.194

8.916

23.462

50.194

จากตารางที่ 14 แสดงจานวนปัจจัยย่อยของปัจจัยด้านมุมมองและบริบทของผู้บริหาร
สถานศึกษา เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ มีค่าไอเก็น (eigenvalues) เท่ากับหรือมากกว่า 1 และมีตัวแปร
อธิบายปัจจัยมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป พบว่า มี 2 ปัจจัยย่อย ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ
ปัจจัยที่ 1-2 เมื่อหมุนแกนแล้วอธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมดร้อยละ 50.194 ปัจจัยย่อยลาดับแรก
มีค่าไอเกน สูงสุดเท่ากับ 10.158 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 26.731 และ
ปัจจัยย่อยที่ 2 มีค่าไอเกน เท่ากับ 8.916 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 23.462
สาหรับน้าหนักองค์ประกอบย่อยและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยย่อยหลังหมุนแกน
แสดงไว้ในตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 น้าหนักปัจจัยย่อยและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยย่อย หลังหมุนแกน ของปัจจัยที่ 1
ตัวแปร

ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
กลุ่มที่ 1

X22

.865

X23

.830

X24

.788

X1

.741

X16

.711

X15

.644

X19

.613

X39

.612

X17

.606

X6

.589

X14

.580

X11

.570

X2

.562

X25

.533

X28

.514

X26

.509

X55

.504

X54

.495

X58

.458

X20

.407

กลุ่มที่ 2
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ตารางที่ 15 น้าหนักปัจจัยย่อยและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยย่อย หลังหมุนแกน ของปัจจัยที่ 1
(ต่อ)
ตัวแปร

ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

X29

.725

X7

.717

X32

.680

X42

.657

X5

.633

X38

.626

X10

.593

X18

.570

X9

.570

X8

.553

X27

.546

X4

538

X12

.534

X43

.521

X3

.520

X31

.515

X30

.468

X34

.456

174
จากตารางที่ 15 พบว่ า ปั จจั ย ย่ อ ยของ “ปั จ จัย ด้ า นมุ มมองและบริ บ ทของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา” ที่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยการไม่กาหนดค่าน้าหนัก (factor loading) เพื่อให้ตัวแปรทั้ง
38 ตัวแปรยังคงอยู่ในปัจจัยย่อยครบถ้วน มีค่าไอเกน (eigenvalues) เท่ากับหรือมากกว่า 1 และตัว
แปรที่บรรยายแต่ละปั จจัยตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยย่อยที่ 1 จานวน 20 ตัวแปร
และปัจจัยย่อยที่ 2 จานวน 18 ตัวแปร มีรายละเอียดแต่ละปัจจัยย่อยดังตารางที่ 16-18
ตารางที่ 16 ปัจจัยย่อยของปัจจัยที่ 1
ลาดับที่

ปัจจัย

จานวน

ค่าน้าหนักปัจจัย

ตัวแปร

(factor loading)

1

ปัจจัยย่อยที่ 1

20

.407 - .865

2

ปัจจัยย่อยที่ 2

18

.456 - .725

38

.407 - .865

รวม

จากตารางที่ 16 พบว่า ปัจจัยที่ 1 มีปัจจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด มีปัจจัยย่อย
จานวน 2 ปัจจัย โดยปัจจัยย่อยที่ 1 มีจานวนตัวแปรอธิบายปัจจัย 20 ตัวแปร มีค่าน้าหนักอยู่ระหว่าง
.407 - .865 และปัจจัยย่อยที่ 2 มีจานวนตัวแปรอธิบายปัจจัย 18 ตัวแปร มีค่าน้าหนักอยู่ระหว่าง
.456-.725 รวมมีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัยทั้งสิ้น 38 ตัวแปร มีค่าน้าหนักอยู่ระหว่าง .407 - .865
รายละเอียด ดังตารางที่ 17-18
ตารางที่ 17 รายละเอียดปัจจัยย่อยที่ 1.1
ตัวแปร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ

X22

ความเหมาะสมอัตราส่วนของครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

.865

X23

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน

.830

X24

การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและผู้ปกครอง

.788

X1

ความสามารถในการหาข้อมูลป้อนกลับ

.741

X16

ความยืนหยุ่นของสถานศึกษา

.711
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ตารางที่ 17 รายละเอียดปัจจัยย่อยที่ 1.1 (ต่อ)
ตัวแปร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ

X15

การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง

.644

X19

อัตราเงินเดือนครู บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน หรือความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา

.613

การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็นเพื่อมาอ้างอิง

.612

X39

และสนับสนุนการตัดสินใจ

X17

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา

.606

X6

ความเชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากรของสถานศึกษา

.589

มีความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจระหว่างครูและ

.580

X14

ผู้บริหาร

X11

ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความจายอม

.570

X2

กลยุทธ์และการวางแผนของสถานศึกษา

.562

X25

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคุณครูในสถานศึกษา

.533

X28

ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร

.514

X26

ความเพียงพอในด้านทรัพยากรขององค์กร

.509

X55

ความทันสมัยของเทคโนโลยี

.504

X54

ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของสถานศึกษา

.495

X58

หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ

.458

X20

การมีส่วนร่วมของชุมชน

.407

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)

10.158

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

26.731
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จากตารางที่ 17 พบว่า ปัจจัยย่อยที่ 1 อธิบายตัวแปรสาคัญ 20 ตัวแปร หลังหมุนแกนมี
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .407 - .865 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร
เท่ากับ 10.158 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 26.731 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรกับปัจจัยอื่นๆ พบว่า ปัจจัยนี้มีความสาคัญอันดับ 1 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 20 ตัว
เป็น เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุดและเมื่ อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปร
“ความเหมาะสมอัตราส่วนของครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชา”มีค่าน้าหนักมากที่สุดเท่ากับ .865 สาหรับตัว
แปร “การมีส่วนร่วมของชุมชน” พบว่ามีค่าน้าหนักน้อยที่สุด คือ .407 ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อปัจจัยย่อยนี้ว่า
“ปัจจัยด้านมุมมองของผู้บริหาร”
ตารางที่ 18 รายละเอียดปัจจัยย่อยที่ 1.2
ตัวแปร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ

X29

สถานะทางการเมือง การปกครองในสถานศึกษา

.725

X7

ผลประโยชน์ที่ทางสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับภายหลังจากการตัดสินใจ

.717

X32

ความสามัคคีและความคิดของกลุ่มครู

.680

X42

ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของสถานศึกษา

.657

X5

ครู/บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

.633

X38

ความเชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากรของสถานศึกษา

.626

X10

ความสามารถในการประสานงานและการสื่อสารของสถานศึกษา

.593

X18

มาตรการหรือกฎระเบียบสาหรับบุคลากร

.570

X9

ความสอดคล้องของนโยบายของโรงเรียนกับของภาครัฐ

.570

X8

ประสบการณ์ทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงกว่า

.553

X27

หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ

.546

X4

ผู้บริหารมีประสบการณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ

538

X12

สิ่งแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา

.534

การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็นเพื่อมาอ้างอิง

.521

X43

และสนับสนุนการตัดสินใจ
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ตารางที่ 18 รายละเอียดปัจจัยย่อยที่ 1.2 (ต่อ)
ตัวแปร
X3

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการตัดสินใจและการบริหารงานใน

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
.520

สถานศึกษา

X31

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน

.515

X30

การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง

.468

สถานการณ์ปัจจุบันมีผลกระทบต่อระดับความร่วมมือของครูและผู้บริหาร

.456

X34

สถานศึกษา
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)

8.916

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

23.462

จากตารางที่ 18 พบว่า ปัจจัยย่อยที่ 2 อธิบายตัวแปรสาคัญ 18 ตัวแปร หลังหมุนแกนมี
ค่าน้าหนักในปัจจัย (factor loading) อยู่ระหว่าง .456 - .725 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร
เท่า กับ 8.916 และค่ าร้ อ ยละของความแปรปรวนเท่า กับ 23.462 ซึ่ งเมื่ อเปรี ยบเทีย บค่ าความ
แปรปรวนของตัวแปรกับปัจจัยอื่นๆ พบว่า ปัจจัยนี้มีความสาคัญอันดับ 1 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 18 ตัว
แปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุดและเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปร
“สถานะทางการเมือง การปกครองในสถานศึกษา” มีค่าน้าหนักมากที่สุด คือ .725 สาหรับตัวแปร
“สถานการณ์ปัจจุบันมีผลกระทบต่อระดับความร่วมมือของครูและผู้บริหารสถานศึกษา” มีค่าน้าหนัก
น้อยที่สุด คือ .456 ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ด้านบริบทของผู้บริหารสถานศึกษา”
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยย่อยของปัจจัยที่ 1 “ปัจจัยด้านมุมมองและบริบทของผู้บริหาร
สถานศึกษา” โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ สรุปเป็นภาพได้ดังรูปที่ 6
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มุมมองของผู้บริหาร

บริบทของผู้บริหาร

สถานศึกษา

สถานศึกษา

ปัจจัยด้านมุมมอง
และบริบทของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา

รูปที่ 6 ปัจจัยย่อยของปัจจัยที่ 1 “ปัจจัยด้านมุมมองและบริบทของผู้บริหารสถานศึกษา”
จากรูปที่ 6 อธิบายได้ว่า ปัจจัยที่ 1 “ปัจจัยด้านมุมมองและบริบทของผู้บริหารสถานศึกษา”
ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปั จ จั ย ย่ อ ยที่ 1 “มุ ม มองของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา” ประกอบไปด้ ว ย 20 ตั ว แปร คื อ 1) ความ
เหมาะสมอัตราส่วนของครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 2) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน 3) การ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและผู้ปกครอง 4) ความสามารถในการหาข้อมูลป้อนกลับ 5)
ความยืนหยุ่นของสถานศึกษา 6) การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง 7) อัตราเงินเดือนครู
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน หรือความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 8) การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็นเพื่อมาอ้างอิงและสนับสนุนการตัดสินใจ 9) กฎระเบียบและข้อปฏิบัติ
ภายในสถานศึกษา 10) ความเชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากรของสถานศึกษา11) มี
ความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็ นและการตัดสินใจระหว่างครูและผู้ บริหาร 12) ผู้ บริหาร
ตัดสินใจด้วยความจายอม 13) กลยุทธ์และการวางแผนของสถานศึกษา 14) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารกับคุณครูในสถานศึกษา 15) ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร 16) ความเพียงพอในด้าน
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ทรั พยากรขององค์กร 17) ความทันสมัยของเทคโนโลยี 18) ความเข้มแข็งทางงานวิช าการของ
สถานศึกษา 19) หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ และ
20) การมีส่วนร่วมของชุมชน
2. ปัจจัยย่อยที่ 2 “บริบทของผู้บริหารสถานศึกษา” ประกอบไปด้วย 18 ตัวแปร คือ 1)
สถานะทางการเมือง การปกครองในสถานศึกษา 2) ผลประโยชน์ที่ทางสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับภายหลังจากการตัดสินใจ 3) ความสามัคคีและความคิดของกลุ่ม ครู 4) ความเข้มแข็งทางงาน
วิชาการของสถานศึกษา 5) ครู /บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 6) ความ
เชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากรของสถานศึกษา 7) ความสามารถในการประสานงาน
และการสื่อสารของสถานศึกษา 8) มาตรการหรือกฎระเบียบสาหรับบุคลากร 9) ความสอดคล้ องของ
นโยบายของโรงเรี ยนกับ ของภาครัฐ 10) ประสบการณ์ทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บริห าร
ระดับสูงกว่า 11) หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ 12)
ผู้บริหารมีประสบการณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ 13) สิ่งแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา 14)
การรวบรวมข้อมู ล ทางราชการที่ เกี่ย วข้อ งกับ กฎหมายที่จ าเป็ นเพื่ อมาอ้า งอิง และสนั บ สนุน การ
ตั ด สิ น ใจ 15) ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามรู้ ค วามสามารถเพี ย งพอต่ อ การตั ด สิ น ใจและการบริ ห ารงานใน
สถานศึกษา 16) การประชาสั มพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน 17) การให้ ความร่วมมือของชุมชน
ผู้ ป กครอง และ 18) สถานการณ์ ปัจจุบัน มีผ ลกระทบต่อระดับความร่ว มมือของครูและผู้ บริห าร
สถานศึกษา
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ตารางที่ 19 รายละเอียดปัจจัยที่ 2
ตัวแปร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

น้าหนัก
องค์ประกอบ

X119

แนวความคิดด้านการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร

.772

X109

ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับปัญหามากที่สุดประกอบ

.758

ในการตัดสินใจ
X84

ผู้บริหารคานึงถึงการนาเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ

.748

X120

กระบวนการพื้นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร

.764

X83

ผู้บริหารยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ

.727

X90

ผู้บริหารเลือกจุดแข็งของความสาเร็จมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ

.720

X112

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับของผู้บริหารก่อนการ

.699

ตัดสินใจ
X80

ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ

.691

X85

ผู้บริหารมีแรงขับดันในการตัดสินใจ

.690

X91

ผู้บริหารมีการประเมินจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันร่วมในการ

.687

ตัดสินใจ
X113

ความยั่งยืนของผลงานที่ได้รับ

.682

X95

ภาวะการเป็นผู้นาของผู้บริหาร

.668

X111

ความถี่ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร

.656

X110

รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร

.648

X94

ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความภักดีต่อองค์กร

.638

X105

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

.629

X82

ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามอานาจที่ได้รับ

.610

X118

ความมั่นคงในอารมณ์ของผู้บริหาร

.596

X117

ความคุ้มค่าของผลประโยชน์ที่สถานศึกษาได้รับ

.557
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ตารางที่ 19 รายละเอียดปัจจัยที่ 2 (ต่อ)
ตัวแปร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

น้าหนัก
องค์ประกอบ

X93

ผู้บริหารได้รับการอานวยความสะดวกในการตัดสินใจ

.553

X73

ขอบเขตและอานาจที่ผู้บริหารได้รับมอบหมาย

.546

X108

ระดับการกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคคลในสถานศึกษา

.543

X79

ความพร้อมของสถานศึกษา

.532

X67

ผู้บริหารมีการเลือกทางเลือกและปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็นว่าน่าจะ

.522

ให้ผลเป็นที่น่าพอใจในการตัดสินใจ
X75

ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

.520

X107

ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจ

.519

X78

การให้ความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา

.507

X77

สิทธิและเสรีภาพภายในสถานศึกษา

.506

X86

ผู้บริหารใช้แรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ์มาร่วมในการตัดสินใจ

504

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)

19.525

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

16.217

จากตารางที่ 19 พบว่าปัจจัยที่ 2 อธิบายตัวแปรสาคัญจานวน 29 ตัวแปร หลังหมุนแกน
มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .504 - .772 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร
เท่ากับ 19.525 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 16.217 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวน
ของตัวแปรกับปัจจัยอื่นๆ พบว่าปัจจัยนี้มีความสาคัญเป็นอันดับ 2 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 29 ตัวแปร
เป็ น ตั ว แปรที่ ร่ ว มกั น อธิ บ ายปั จ จั ย นี้ ไ ด้ ดี ที่ สุ ด และเมื่ อ แยกพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ตั ว แปร
“แนวความคิดด้านการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร” มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ .772
สาหรั บตัวแปร “ผู้บริห ารใช้ แรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ์ มาร่วมในการตัดสินใจ” พบว่า มีค่า
น้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ .504 ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อปัจจัยนี้ว่า “ปัจจัยด้านอานาจหน้าที่และภาวะ
ผู้นา”
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เนื่องจากปัจจัยที่ 2 “ปัจจัยด้านอานาจหน้าที่และภาวะผู้นา” ถูกอธิบายตัวแปรที่สาคัญจานวนมากถึง
29 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยย่อยของปัจจัยนี้โดยใช้วิธีการเดิม และใช้เกณฑ์ในการ
เลือกปัจจัยย่อย โดยการไม่กาหนดค่าน้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) เพื่อให้ตัวแปรทั้ง 29
ตัวแปรยังคงอยู่ในปัจจัยย่อยครบถ้วน มีค่าไอเกน (eigenvalues) เท่ากับหรือมากกว่า 1 และมีตัว
แปรที่บรรยายแต่ละปัจจัยตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป พบว่า ได้ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนปัจจัยย่อยและค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรของ “ปัจจัยอานาจหน้าที่และภาวะผู้นา” ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ปัจจัยย่อยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรของปัจจัยที่ 2

Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared
Loadings

Initial Eigenvalues
Component

Total

1
2

13.449
1.731

% of
Variance

Cumulative
%

46.375
5.967

46.375
52.343

Total
13.449
1.731

% of
Variance

Cumulative
%

46.375
5.967

46.375
52.343

Rotation Sums of Squared
Loadings
Total

% of
Variance

Cumulative
%

8.102
7.077

27.938
24.405

27.938
52.343

จากตารางที่ 20 แสดงจานวนปัจจัยย่อยของ “ปัจจัยด้านอานาจหน้าที่และภาวะผู้นา”
พบว่า ปัจจัยที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 มี 2 ปัจจัย เมื่อหมุนแกนแล้วอธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมด
ร้อยละ 52.343 แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์จากการที่ไม่กาหนดค่าน้าหนักองค์ประกอบ (factor
loading) มีค่าไอเกนมากกว่า 1 และมีตัวแปรอธิบายปัจจัยมากกว่า 3 ตัวแปรขึ้นไป พบว่ามีเพียง 2
ปัจจัยย่อยที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ ปัจจัยย่อยที่ 1-2 ซึ่งเมื่อหมุนแกนแล้ว ปัจจัย
ย่อยลาดับแรกมีค่าไอเกน สงสุดเท่ากับ 8.102 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ
27.938 และปัจจัยย่อยที่ 2 มีค่าไอเกน 7.077 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ
24.405
สาหรับน้าหนักองค์ประกอบย่อยและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยย่อยหลังหมุนแกน
แสดงไว้ในตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 น้าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยย่อยหลังหมุนแกนของปัจจัยที่ 2
ตัวแปร

ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
กลุ่มที่ 1

X83

.734

X93

.729

X90

.717

X82

.716

X85

.715

X86

.715

X84

.685

X91

.664

X80

.643

X79

.626

X77

.594

X78

.594

X73

.538

X95

.521

X67

.518

X94

.516

X19

.495

กลุ่มที่ 2

X113

.758

X109

.745

X112

.727

X118

.695

X110

.676

X107

.668
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ตารางที่ 21 น้าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยย่อยหลังหมุนแกนของ ปัจจัยที่
2 (ต่อ)
ตัวแปร

ค่าน้าหนัก
กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

X120

.664

X108

.635

X111

.622

X117

.573

X105

.567

X75

.549

จากตารางที่ 21 พบว่า ปัจจัยย่อยของ “ปัจจัยอานาจหน้าที่และภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษา” ที่เป็ น ไปตามเกณฑ์ โดยไม่กาหนดค่าน้าหนักองค์ประกอบ (factor

loading) มี

ค่าไอเกนมากกว่าหรือเท่ากับ 1และมีตัวแปรที่บรรยายแต่ละปัจจัยย่อยตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป มี 2
องค์ประกอบย่อย คือ ปัจจัยย่อยที่ 1 จานวน 17 ตัวแปร และปัจจัยย่อยที่ 2 จานวน 12 ตัวแปร มี
รายละเอียดแต่ละปัจจัยย่อยดังตารางที่ 22-23
ตารางที่ 22 ปัจจัยย่อยของปัจจัยที่ 2
ลาดับที่

ปัจจัย

จานวน

ค่าน้าหนักปัจจัย

ตัวแปร

(facfor loading)

1

ปัจจัยย่อยที่ 1

17

.495 -.734

2

ปัจจัยย่อยที่ 2

12

.549 -.758

29

.495 - .758

รวม
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จากตารางที่ 22 พบว่า ปัจจัยที่ 2 มีปัจจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด มีปัจจัยย่อย จานวน 2
ปัจจัย โดยปัจจัยย่อยที่ 1 มีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัย 17 ตัวแปร มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .495 -.734 และปัจจัยย่อยที่ 2 มีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัย 12 ตัวแปร มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .549 -.758 รวมมีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัยทั้งสิ้น 29 ตัวแปร มีค่า
น้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .495 - .758 รายละเอียด ดังตารางที่ 23-24
ตารางที่ 23 รายละเอียดปัจจัยย่อยที่ 2.1
ตัวแปร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

น้าหนัก
องค์ประกอบ

X83

ผู้บริหารยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ

.734

X93

ผู้บริหารได้รับการอานวยความสะดวกในการตัดสินใจ

.729

X90

ผู้บริหารเลือกจุดแข็งของความสาเร็จมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ

.717

X82

ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามอานาจที่ได้รับ

.716

X 85

ผู้บริหารมีแรงขับดันในการตัดสินใจ

.715

X 86

ผู้บริหารใช้แรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ์มาร่วมในการตัดสินใจ

.715

X 84

ผู้บริหารคานึงถึงการนาเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ

.685

X 91

ผู้บริหารมีการประเมินจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันร่วมในการ

.664

ตัดสินใจ
X 80

ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ

.643

X 79

ความพร้อมของสถานศึกษา

.626

X 77

สิทธิและเสรีภาพภายในสถานศึกษา

.594
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ตารางที่ 23 ปัจจัยย่อยที่ 2.1 (ต่อ)
ตัวแปร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

น้าหนัก
องค์ประกอบ

X 78

การให้ความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา

.594

X 73

ขอบเขตและอานาจที่ผู้บริหารได้รับมอบหมาย

.538

X 95

ภาวะการเป็นผู้นาของผู้บริหาร

.521

X 67

ผู้บริหารมีการเลือกทางเลือกและปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็น

.518

ว่าน่าจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจในการตัดสินใจ
X 94

ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความภักดีต่อองค์กร

.516

X 19

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา

.495

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)

8.102

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent variance)

27.938

จากตารางที่ 23 พบว่า ปัจจัยย่อยที่ 1 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญ จานวน 17 ตัวแปร หลัง
หมุนแกนมีค่าน้าหนักองค์ประกอบในปัจจัย (factor loading) อยู่ระหว่าง .495 - .734 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 8.102 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 27.938 ซึ่งเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรแต่ละปัจจัยอื่นๆ พบว่า ปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอังดับหนึ่ง กล่าวคือ ตัว
แปรทั้ง 17 ตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุดและเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ตัวแปร
ผู้บริหารยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ” มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ .734
สาหรับตัวแปร “กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา” พบว่า มีค่าน้าหนักองค์ประกอบน้อย
ที่สุด คือ .495 ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อปัจจัยย่อยนี้ว่า “ปัจจัยด้านอานาจหน้าที่”
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ตารางที่ 24 ปัจจัยย่อยที่ 2.2
ตัวแปร
X113

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ความยั่งยืนของผลงานที่ได้รับ

X 109 ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับปัญหามากที่สุด

น้าหนัก
องค์ประกอบ
.758
.745

ประกอบในการตัดสินใจ
X 112 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับของผู้บริหารก่อนการ

.727

ตัดสินใจ
X 118 ความมั่นคงในอารมณ์ของผู้บริหาร

.695

X 110 รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร

.676

X 107 ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจ

.668

X 120 กระบวนการพื้นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร

.664

X 108 ระดับการกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคคลในสถานศึกษา

.635

X 111 ความถี่ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร

.622

X 117 ความคุ้มค่าของผลประโยชน์ที่สถานศึกษาได้รับ

.573

X 105 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

.567

X 75

.549

ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)

7.077

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent variance)

24.405
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จากตารางที่ 24 พบว่า ปัจจัยย่อยที่ 2 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญจานวน 12 ตัวแปร หลัง
หมุนแกนมีค่าน้าหนักองค์ประกอบในปัจจัย (factor loading) อยู่ระหว่าง .549 - .758 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 7.077 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 24.405 ซึ่งเมื่อเทียบ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับปัจจัยอื่นๆ พบว่า ปัจจัยนี้มีความสาคัญเป็นอันดับ 2 กล่าวคือ ตัว
แปรทั้ง 12 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจ จัยได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ตัวแปร “ความยั่งยืนของผลงานที่ได้รับ” มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ .758 สาหรับตัวแปร
“ผู้ บ ริ ห ารยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจ” พบว่ า มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบน้อยที่สุด คือ .549 ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อปัจจัยย่อยนี้ว่า “ปัจจัยด้านภาวะผู้นา”
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยย่อยของปัจจัยที่ 2 “ปัจจัยด้านอานาจหน้าที่และภาวะผู้นา
ของผู้บริหารสถานศึกษา” โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ สรุปเป็นภาพได้ดังรูปที่ 7

อานาจหน้าที่ของของ

ภาวะผู้นาของผูบ้ ริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษา

สถานศึกษา

ปัจจัยด้านอานาจ
หน้าที่และภาวะ
ผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษา

รูปที่ 7 ปัจจัยย่อยของปัจจัยที่ 2 “ปัจจัยด้านอานาจหน้าที่และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา”
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จากรูปที่ 7 อธิบายได้ว่า ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านอานาจหน้าที่และภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปัจจัยย่อยที่ 2.1 “ปัจจัยด้านอานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา” ประกอบไปด้วย
17 ตัวแปร คือ 1) ผู้บ ริห ารยอมรั บในสิ่งที่จะเกิด ขึ้นภายหลั งการตัดสินใจ 2) ผู้ บริห ารได้รับการ
อานวยความสะดวกในการตัดสินใจ 3) ผู้บริหารเลือกจุดแข็งของความสาเร็จมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ตัดสิ น ใจ 4) ผู้ บ ริ ห ารมี การตัด สิ น ใจตามอานาจที่ไ ด้รับ 5) ผู้ บริ ห ารมี แ รงขับดั น ในการตั ดสิ นใจ
6) ผู้บริหารใช้แรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ์มาร่วมในการตัดสินใจ 7) ผู้บริหารคานึงถึงการนาเอา
ผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 8) ผู้บริหารมีการประเมินจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันร่วมในการตัดสินใจ
9) ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ10)ความพร้อมของสถานศึกษา 11) สิทธิและเสรีภาพภายใน
สถานศึกษา 12) การให้ค วามร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา 13) ขอบเขตและอานาจที่ผู้บริหารได้รับ
มอบหมาย 14) ภาวการณ์เป็นผู้นาของผู้บริหาร 15) ผู้บริหารมี การเลือกทางเลือกและปฏิบัติตาม
ทางเลือกที่เห็นว่าน่าจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจในการตัดสินใจ 16) ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความภักดีต่อ
องค์กร และ 17) กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา
2. ปัจจัยย่อยที่ 2 “ปัจจัยด้านภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา” ประกอบไปด้วย 12
ตัวแปร คือ 1) ความยั่งยืนของผลงานที่ได้รับ 2) ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับปัญหา
มากที่สุดประกอบในการตัดสินใจ 3) ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับของผู้บริหารก่อนการ
ตัดสินใจ 4) ความมั่นคงในอารมณ์ของผู้บริหาร 5) รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร 6) ความเข้าใจ
ของผู้ บ ริ ห ารเกี่ย วกับ ปั ญหาที่ต้องตัดสิ นใจ 7) กระบวนการพื้นฐานในการตัดสิ นใจของผู้ บริห าร
8) ระดับการกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคคลในสถานศึกษา 9) ความถี่ในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 10) ความคุ้มค่าของผลประโยชน์ที่สถานศึกษาได้รับ 11) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารและ 12) ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
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ตารางที่ 25 รายละเอียดปัจจัยที่ 3
ตัวแปร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

น้าหนัก
องค์ประกอบ

99

ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความกลัว

.760

92

ผู้บริหารตัดสินใจจากการถูกบังคับ

.757

72

ผู้บริหารมีความลาเอียงในการตัดสินใจ

.756

104

ผู้บริหารตัดสินใจโดยใช้เหตุผลส่วนตัว

.684

65

ตัดสินใจตามความพอใจส่วนตัว

.682

96

ผู้บริหารโรงเรียนมีความจาเป็นในการตัดสินใจโดยขาดข้อมูล

.680

116

การที่ผู้บริหารถูกครอบงาโดยคนใดคนหนึ่ง

.674

74

ผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ

.565

100

อิทธิพลของชุมชน/สังคมมีส่วนในการตัดสินใจของผู้บริหาร

.554

89

ผู้บริหารเลือกตัดสินใจจากการแนะนาของคนอื่น

.541

66

พฤติกรรมของคนรอบข้างทาให้ผู้บริหารต้องมีการพิจารณาการ

.512

ตัดสินใจ
114

ผู้บริหารตัดสินใจโดยอาศัยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์มาร่วมใน

.511

การตัดสินใจ
115

ความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งในองค์กร

.505

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)

9.743

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent variance)

8.119

จากตาราง 25 พบว่าปัจจัยที่ 3 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญจานวน 13 ตัวแปร หลังหมุนแกน
มีค่าน้าหนักตัวแปร ในปัจจัย (factor loading) อยู่ระหว่าง .505 - .760 มีความความแปรปรวนของ
ตัวแปรเท่ากับ 9.743 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 8.119 ซึ่งเมื่อเทียบค่าควาแปรปรวน
ของตัวแปรกับปัจจัยอื่นๆ พบว่า ปัจจัยนี้มีความสาคัญเป็นอันดับ 3 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 13 ตัวแปร
เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

191
“ผู้ บ ริห ารตัดสิ น ใจด้ว ยความกลั ว ” มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ .760 ส าหรับตัว แปร
“ความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งในองค์กร” พบว่า มีความน้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ
.505 ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อปัจจัยนี้ว่า “ปัจจัยด้านอคติและความเหมาะสม”
ตารางที่ 26 รายละเอียดปัจจัยที่ 4
ตัวแปร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

น้าหนัก
องค์ประกอบ

53

ความเข้าใจของผู้บริหารในปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

.702

57

ความหวังของผู้บริหารในการตัดสินใจ

.552

61

เป้าหมายในการตัดสินใจ

.516

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)

5.635

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent variance)

4.696

จากตารางที่ 26 พบว่า ปัจจัยที่ 4 อธิบายตัวแปรสาคัญจานวน 3 ตัวแปร หลังหมุนแกนมี
ค่าน้าหนักตัวแปรในปัจจัย (factor loading) อยู่ระหว่าง .516 - .702 มีค่าความแปรปรวนของตัว
แปรเท่ากับ 5.635 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.696 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรกับปัจจัยอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็นอันดับ 4 กล่าวคือ ตัว
แปรทั้ง 3 เป็น ตัว แปรที่ร่ว มกันอธิบายองค์ ประกอบนี้ได้ดีที่สุ ด และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า “ความเข้าใจของผู้บริหารในปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา” มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด คือ .702 สาหรับตัวแปร “เป้าหมายในการตัดสินใจ” พบว่า มีค่าน้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด
คือ .516 ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อตัวแปรนี้ว่า “ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษา”
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ตารางที่ 27 รายละเอียดปัจจัยที่ 5
ตัวแปร

ข้อคาถาม

น้าหนัก
องค์ประกอบ

37

ความขัดแย้งในสถานศึกษา

.746

47

ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

.699

51

ความถี่ในการลาออกของครูในโรงเรียน

.606

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)

5.052

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent variance)

4.210

จากตารางที่ 27 พบว่า ปัจจัยที่ 5 อธิบายตัวแปรสาคัญจานวน 3 ตัวแปร หลังหมุนแกนมี
ค่าน้าหนักตัวแปรในปัจจัย (factor loading) อยู่ระหว่าง .606 - .746 มีค่าความแปรปรวนของตัว
แปรเท่ากับ 5.052 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.210 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรกับปัจจัยอื่นๆ พบว่า องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็นอันดับ 5 กล่าวคือ ตัว
แปรทั้ง 3 เป็น ตัว แปรที่ร่ว มกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุ ด และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า “ความขัดแย้งในสถานศึกษามีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร” มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาก
ที่ สุ ด .746 ส าหรั บ ตั ว แปร “ความถี่ ใ นการลาออกของครู ใ นโรงเรี ย น” พบว่ า มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบน้อยที่สุด คือ .606 ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อตัวแปรนี้ว่า “ปัจจัยด้านสภาพปัญหาภายในองค์กร”
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อสกัดตัว
แปรให้ เ หลื อ ตั ว แปรประกอบที่ ส าคั ญ โดยการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์ ภ าวะน่ า จะเป็ น สู ง สุ ด
(Maximum Likelihood) เพื่อให้ได้ตัวแปรที่สาคัญ ซึ่งปรากฏว่าได้ปัจ จัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มาทั้งหมด 5 ปัจจัย ผู้วิจัยจึงได้สรุปปัจจัย
ได้ดังรูปที่ 8

193

ด้านบริบทของ

ด้านมุมมอง

ด้านอานาจ

สถานศึกษา

ผู้บริหาร

หน้าที่

ด้านภาวะ
ผู้นา

ด้านบริบทและ

ด้านอานาจหน้าที่

มุมมองของ

และภาวะผู้นา

ผู้บริหาร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด้านสภาพ
ปัญหาภายใน

ตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการ

องค์กร

กุศลของวัดใน

ด้านอคติและ
ความเหมาะสม

พระพุทธศาสนา

ด้านวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร

รูปที่ 8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
จากรูปที่ 8 อธิบายได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยด้านบริบทและมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) มาตรการหรือ
กฎระเบียบสาหรับบุคลากร 2) กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารกับคุณครูในสถานศึกษา 4) ความสอดคล้องของนโยบายของโรงเรียนกับของภาครัฐ 5)
ประสบการณ์ทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงกว่า 6) การกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
ครูในโรงเรียนอย่างชัดเจน 7) ความเหมาะสมอัตราส่วนของครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
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8) ความสามารถในการประสานงานและการสื่อสารของสถานศึกษา 9) ความเชี่ยวชาญและชานาญ
การของครู และบุ คลากรของสถานศึกษา 10) สิ่ งแวดล้ อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา
11) ผลประโยชน์ที่ทางสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับภายหลังจากการตัดสินใจ 12) การรับรู้และ
กาหนดปัญหาของผู้บริหาร 13) อัตราเงินเดือนครู บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน หรือความเป็ นอยู่ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 14) มีความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจระหว่างครูและ
ผู้บริหาร 15) มีความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจระหว่างครูและผู้บริหาร
16) ครู/บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 17) ผู้บริหารมีประสบการณ์
เพียงพอต่อการตัดสินใจ 18) ความสามัคคีและความคิดของกลุ่ม ครู 19) ความยืนหยุ่นของ
สถานศึกษา 20) การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็นเพื่อมาอ้างอิงและ
สนับสนุนการตัดสินใจ 21) กลยุทธ์และการวางแผนของสถานศึกษา 22) ความทันสมัยของเทคโนโลยี
23) ผู้บ ริหารมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการตัดสินใจและการบริหารงานในสถานศึกษา
24) การมีส่วนร่วมของชุมชน 25) ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความจายอม 26) การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ภายในโรงเรียน 27) ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร 28) ระดับการศึกษาของผู้ บริหาร
29) หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ 30) การพัฒนา
สถานศึกษา ครู-บุคลากรในสถานศึกษา 31) ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของสถานศึกษา
32) รายได้/งบประมาณของสถานศึกษา 33) ความสามารถในการหาข้อมูลป้อนกลับ 34) วิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร 35) นโยบายและแนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 36) การให้ความร่วมมือ
ของชุมชน ผู้ปกครอง 37) สถานการณ์ปัจจุบันมีผลกระทบต่อระดับความร่วมมือของครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา และ 38) สถานะทางการเมือง การปกครองในสถานศึกษา
ซึ่งปัจจัยที่ 1 แยกออกเป็นปัจจัยย่อย 2 ปัจจัย คือ
1.1 ปัจจัยด้านบริบทสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ความเหมาะสมอัตราส่วนของครูหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 2) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน 3) การติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานและผู้ปกครอง 4) ความสามารถในการหาข้อมูลป้อนกลับ 5) ความยืนหยุ่นของสถานศึกษา
6) การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง 7) อัตราเงินเดือนครู บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน หรือความ
เป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 8) การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็นเพื่อมา
อ้างอิงและสนับสนุนการตัดสินใจ 9) กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา 10) ความ
เชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากรของสถานศึกษา 11) มีความเสมอภาคในการเสนอ
ความคิดเห็นและการตัดสินใจระหว่างครูและผู้บริหาร 12) ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความจายอม 13)
กลยุทธ์และการวางแผนของสถานศึกษา 14) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคุณครูในสถานศึกษา
15) ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร 16) ความเพียงพอในด้านทรัพยากรขององค์กร
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17) ความทันสมัยของเทคโนโลยี 18) ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของสถานศึกษา 19) หลักเกณฑ์
พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ และ 20) การมีส่วนร่วมของชุมชน
1.2 ปัจจัยด้านมุมมองของผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) สถานะทางการเมือง การปกครอง
ในสถานศึกษา 2) ผลประโยชน์ที่ทางสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับภายหลังจากการตัดสินใจ 3)
ความสามัคคีและความคิดของกลุ่ม ครู 4) ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของสถานศึ กษา 5) ครู/
บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 6) ความเชี่ยวชาญและชานาญการของครู
และบุคลากรของสถานศึกษา 7) ความสามารถในการประสานงานและการสื่อสารของสถานศึกษา 8)
มาตรการหรือกฎระเบียบสาหรับบุคลากร 9) ความสอดคล้องของนโยบายของโรงเรียนกับของภาครัฐ
10) ประสบการณ์ทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงกว่า 11) หลักเกณฑ์พิจารณา
ความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ 12) ผู้บริหารมีประสบการณ์เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ 13) สิ่งแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา 14) การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็นเพื่อมาอ้างอิงและสนั บสนุนการตัดสินใจ 15) ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถเพียงพอต่อการตัดสินใจและการบริหารงานในสถานศึกษา 16) การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารภายในโรงเรียน 17) การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง และ 18) สถานการณ์ปัจจุบันมี
ผลกระทบต่อระดับความร่วมมือของครูและผู้บริหารสถานศึกษา
2. ปัจจัยด้านอานาจหน้าและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1)
แนวความคิดด้านการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร 2) ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับ
ปัญหามากที่สุดประกอบในการตัดสินใจ 3) ผู้บริหารคานึงถึงการนาเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 4)
กระบวนการพื้นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร 5) ผู้บริหารยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังการ
ตัดสินใจ 6) ผู้บริหารเลือกจุดแข็งของความสาเร็จมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ 7) ความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับของผู้บริหารก่อนการตัดสินใจ 8) ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ 9)
ผู้บริหารมีแรงขับดันในการตัดสินใจ 10) ผู้บริหารมีการประเมินจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันร่วมใน
การตัดสินใจ 11) ความยั่งยืนของผลงานที่ได้รับ 12) ภาวการณ์เป็นผู้นาของผู้บริหาร 13) ความถี่ใน
การรับทราบข้อมูลข่าวสาร 14) รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร 15) ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความ
ภักดีต่อองค์กร 16) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร 17) ผู้บริหารมีการตัดสินใจตาม
อานาจที่ได้รับ 18) ความมั่นคงในอารมณ์ของผู้บริหาร 19) ความคุ้มค่าของผลประโยชน์ที่สถานศึกษา
ได้รับ 20) ผู้บริหารได้รับการอานวยความสะดวกในการตัดสินใจ 21) ขอบเขตและอานาจที่ผู้บริหาร
ได้รับมอบหมาย 22) ระดับการกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคคลในสถานศึกษา 23) ความพร้อม
ของสถานศึกษา 24) ผู้บริหารมีการเลือกทางเลือกและปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็นว่าน่าจะให้ผลเป็นที่
น่าพอใจในการตัดสินใจ 25) ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
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26) ความเข้ าใจของผู้ บ ริ ห ารเกี่ ย วกับ ปัญ หาที่ต้ องตัด สิ น ใจ 27) การให้ ค วามร่ ว มมือ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 28) สิทธิและเสรีภาพภายในสถานศึกษา และ 29) ผู้บริหารใช้แรงขับดันที่เกิดจาก
สถานการณ์มาร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งปัจจัยที่ 2 แยกออกเป็นปัจจัยย่อย 2 ปัจจัยย่อย คือ
2.1 ปัจจัยด้านอานาจหน้าที่ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
การตัดสินใจ 2) ผู้บริหารได้รับการอานวยความสะดวกในการตัดสินใจ 3) ผู้บริหารเลือกจุดแข็งของ
ความสาเร็จมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ 4) ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามอานาจที่ได้รับ 5) ผู้บริหาร
มีแรงขับดันในการตัดสินใจ 6) ผู้บริหารใช้แรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ์มาร่วมในการตัดสินใจ 7)
ผู้บริหารคานึงถึงการนาเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 8) ผู้บริหารมีการประเมินจากสถานการณ์ที่
คล้ายคลึงกันร่วมในการตัดสินใจ 9) ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ 10) ความพร้อมของ
สถานศึกษา 11) สิทธิและเสรีภาพภายในสถานศึกษา 12) การให้ความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา
13) ขอบเขตและอานาจที่ผู้บริหารได้รับมอบหมาย 14) ภาวะการเป็นผู้นาของผู้บริหาร 15) ผู้บริหาร
มีการเลือกทางเลือกและปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็นว่าน่าจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจในการตัดสินใจ 16)
ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความภักดีต่อองค์กร และ 17) กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา
2.2 ปัจจัยด้านภาวะผู้นา ประกอบด้วย 1) ความยั่งยืนของผลงานที่ได้รับ 2) ผู้บริหารมี
การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับปัญหามากที่สุดประกอบในการตัดสินใจ 3) ความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับของผู้บริหารก่อนการตัดสินใจ 4) ความมั่นคงในอารมณ์ของผู้บริหาร 5)
รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร 6) ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจ 7)
กระบวนการพื้นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร 8) ระดับการกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคคลใน
สถานศึกษา 9) ความถี่ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 10) ความคุ้มค่าของผลประโยชน์ที่สถานศึกษา
ได้รับ 11) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ 12) ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็น
จากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
3. ปัจจัยด้านอคติและความเหมาะสม ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความกลัว
2) ผู้บริหารตัดสินใจจากการถูกบังคับ 3) ผู้บริหารมีความลาเอียงในการตัดสินใจ 4) ผู้บริหารตัดสินใจ
โดยใช้เหตุผลส่วนตัว 5) ตัดสินใจตามความพอใจส่วนตัว 6) ผู้บริหารโรงเรียนมีความจาเป็นในการ
ตัดสินใจโดยขาดข้อมูล 7) การที่ผู้บริหารถูกครอบงาโดยคนใดคนหนึ่ง 8) ผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียใน
การตัดสิ นใจ 9) อิทธิพลของชุมชน/สั งคมมีส่ วนในการตัดสิ นใจของผู้บริหาร 10) ผู้ บริห ารเลื อก
ตัดสินใจจากการแนะนาของคนอื่น 11) พฤติกรรมของคนรอบข้างทาให้ผู้บริหารต้องมีการพิจารณา
การตัดสิ นใจ 12) ผู้ บริ หารตัดสิน ใจโดยอาศัยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์มาร่วมในการตัดสิ นใจ
และ 13) ความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งในองค์กร
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4. ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) ความเข้าใจของผู้บริหารในปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 2) ความหวังของผู้บริหารในการตัดสินใจ และ 3) เป้าหมายในการตัดสินใจ
5. ปัจจัยด้านสภาพปัญหาภายในองค์กร ประกอบด้วย 1) ความขัดแย้งในสถานศึกษา
2) ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา และ 3) ความถี่ในการลาออกของครูในโรงเรียน
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผ ลการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของผู้ บริหาร
โรงเรียนเอกชนการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา
2.1 การวิเคราะห์การตรวจสอบยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
การวิเคราะห์ค่าความถี่และร้อยละของข้อพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ขั้นตอนนี้ผู้วิจัย
ได้นาร่างองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในขั้นตอนที่ 2 มาตรวจสอบและเพิ่ม
ความเชื่อถือในการสร้างปัจจัยที่เหมาะสม โดยการนาเสนอปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ในพระพุ ท ธศาสนา ด้ ว ยวิ ธี ก ารประเมิ น โดยใช้ แ บบสอบถถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ละนาเสนอร่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ย วชาญ ได้พิจารณาประเด็นด้านความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและการวิพากษ์
เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จาก
เกณฑ์การเป็นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิประชากรในด้าน คือ ผู้ ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี, ผู้อานวยการ
สถานศึกษาและ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน รวมทั้งสิ้นจานวน 5 คน ตามรายชื่อในตารางที่ 28
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ตารางที่ 28 รายชื่อกลุ่มประชากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันความเป็นไปได้และความเหมาะสมของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณารูปแบบ

รองอธิการบดี

1. รศ. ดร. กาญจนา บุญส่ง
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้อานวยการสถานศึกษา 1. ดร.อุดม ชานิ
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธ ยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ จั งหวัด
ปราจีนบุรี
2. ผศ.ดร.พระมหาสังเวช ศรีโตร
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธิปัญญา จังหวัดหนองบัวลาภู
3. ดร.พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

1. พระครูวชิรปัญญานุโยค ดร.
ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี
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ตารางที่ 29

ค่าความถี่ และร้ อยละของข้อมูล ของการแสดงความคิดเห็ นจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้ และการนาไปใช้ประโยชน์
ของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา
ความคิดเห็น

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียน
ปัจจัยที่ 1 บริบทและ
มุมมองของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ปัจจัยย่อยที่ 1.1
บริบทของสถานศึกษา
ปัจจัยย่อยที่ 1.2
มุมมองของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ปัจจัยที่ 2 อานาจ
หน้าที่และภาวะผู้นา
ปัจจัยย่อยที่ 2.1
อานาจหน้าที่
ปัจจัยย่อยที่ 2.2 ภาวะ
ผู้นา
ปัจจัยที่ 3 อคติและ
ความเหมาะสม
ปัจจัยที่ 4 วิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร
ปัจจัยที่ 5 ด้านสภาพ
ปัญหาภายในองค์กร
รวม

ความถูกต้อง

ความเป็นไปได้

เห็น
ด้วย
4

ไม่
เห็นด้วย
1

เห็น
ด้วย
4

ไม่
เห็นด้วย
1

เห็น
ด้วย
4

4

1

4

1

4

5

5

1

4

1

4

4

1

4

1

5

3

5
2

5

3

1

5

4

5

การนาไปใช้
ประโยชน์
ไม่
เห็น
ไม่
เห็นด้วย ด้วย เห็นด้วย
1
4
1

ความเหมาะสม

2

5

1

5
4

1

4

1

4

1

4

1

5

3

2

3

2

4

1

4

1

3

2

3

2

3

2

3

2

37

8

37

8

36

9

36

9
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จากตารางที่ 29 พบว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจของผู้ บริห ารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มี
ความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากเมื่อ
พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
แล้ว พบว่ามีความครอบคลุมทั้งบริบทและมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา อานาจหน้าที่และภาวะ
ผู้นา อคติและความเหมาะสม วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความรุนแรงของปัญหา ในด้านความถูกต้อง
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามี
ความถูกต้อง คิดเป็น ร้ อยละ 82.22 เห็นว่าไม่มีความถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 22.86 ในด้านความ
เหมาะสมมีผู้ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 82.22 และเห็นว่าไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ
22.86 ในด้านความเป็นไปได้มีผู้ที่เห็นว่ามีความเป็นไปได้ คิดเป็นร้อยละ 80 และเห็นว่าไม่มีความ
เป็ น ไปได้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20 ในด้ า นความสามารถในการน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ มี ผู้ ที่ เ ห็ น ว่ า มี
ความสามารถในการนาไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 80 และเห็นว่าไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ คิดเป็นร้อยละ 20
2.2 การวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจของผู้ บริห าร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
การสั งเคราะห์ข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและข้อวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธ
ศาสนา ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ทาการพิจารณา
เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ
ข้อคิดเห็นอื่นๆ ดังรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านความถูกต้อง
จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันความถูกต้อง
ของปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่ว นมาก มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกปัจจัยมีความถูกต้อง มี
เพียงบางปัจจัยที่อาจมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุ ท ธศาสนา เช่ น อคติ แ ละความเหมาะสมรวมถึ ง สภาพปั ญ หาภายในองค์ ก รที่ ต้ อ งนิ ย าม
ความหมายให้ชัดเจน สอดคล้องกับปัจจัยหลักจึงจะทาให้เกิดการนาเอาปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการ
ตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสม ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นไปอย่างราบรื่น
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2. ด้านความเหมาะสม
จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันความถูกต้อง
ของปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนมาก มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกปัจจัยมีความเหมาะสม
ยกเว้นปัจจัยด้านอคติและความเหมาะสมรวมถึงสภาพปัญหาภายในองค์กรที่มีเนื้อหาไม่สัมพันธ์กับ
ปัจจัยหลัก ดังนั้นจึงควรปรับเนื้อหาให้สัมพันธ์กับชื่อหัวข้อของปัจจัยอื่น ซึ่งจะทาให้งานวิจัยมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. ด้านความเป็นไปได้
จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันความถูกต้อง
ของปัจจัยที่ส่ งผลต่ อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนมาก มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกปัจจัยมีความเป็นไปได้
เนื่องจากการตัดสินใจของผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นกระบวนการที่บุคคลทั้งสองฝ่ายคือผู้บังคับบัญชา
และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องมีความเห็นร่วมกันในการตัดสินใจ โดยสิ่งสาคัญที่สุดคือจะต้องเข้าใจและ
ศรัทธากัน ทั้งนี้เกิดจากบุคลิกภาพและการสร้างบรรยากาศในการทางานร่วมกันเป็นสาคัญ
4. ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันความถูกต้อง
ของปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนมาก มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกปัจจัยสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้สูง เพราะตัวแปรที่ศึกษาในแต่ละปัจจัยผ่านการศึกษามาส่วนหนึ่งแล้ว ดังนั้นผู้บริหาร
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ร่วมในการตัดสินใจได้ โดยใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังสามารถนาไปใช้ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี อัน
จะนาไปสู่การทางานที่ราบรื่น ลดข้อขัดแย้งหรือความรู้สึกกดดันภายในองค์กรได้
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันความถูกต้อง
ของปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะทาให้สามารถตัดสินใจได้ดี มีข้อผิดพลาดน้อย และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร ดังนั้นควรเพิ่มปัจจัยย่อยในประเด็นข้อคาถามที่ไม่ได้ถูกจัดกลุ่มปัจจัยนี้เข้า
มาร่วมอภิปรายด้วย เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการตัดสินใจร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในองค์กร
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จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยัน ความถูกต้อง
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และการนาไปใช้ประโยชน์ ของปัจจัย ที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ เชี่ยวชาญ
ส่วนมาก มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากเมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ แล้วพบว่า มีความครอบคลุมทั้งบริบทและมุมมอง
ของผู้บริหารสถานศึกษา อานาจหน้าที่และภาวะผู้นา อคติและความเหมาะสม วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
และความรุนแรงของปัญหา สาหรับปัจจัยด้านอคติและความเหมาะสมรวมถึงความรุนแรงของปัญหา
นั้นมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านเสนอให้แก้ไขลักษณะของเนื้อหา ให้มีความหมายชัดเจน สอดคล้องกับปัจจัย
หลัก ซึ่งผู้วิจัยได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วเห็นว่า
สมควรใช้เนื้อหาและความหมายเดิม เพราะมีความหมายครอบคลุมในเนื้อหาเดิมอยู่แล้วและเป็น
นิยามที่ตรงกับเนื้อหานี้โดยตรง

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และ 2) ผลการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ในพระพุ ท ธศาสนา ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดขั้ น ตอนการ
ดาเนินการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย ดังรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อให้ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับในการวิจัย
เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เพื่อให้ได้ตัวแปรที่ต้องการศึกษาแล้วนาผลที่ได้ไปพัฒนาแบบสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) หลังจากนั้นนาแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างไป
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน ทาการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากวรรณกรรมและ
จากการสัมภาษณ์ ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้บังคับบัญชา จานวน 140 ตัวแปร
ขั้นตอนที่ 2 การสร้าง และพัฒนาเครื่องมือ ขั้นตอนนี้เป็นการนาผลที่ได้จากขั้น ตอนที่ 1
มาสร้างเป็นข้อคาถามเพื่อใช้เป็น แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires) ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการ
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการ
กุศลของวั ด ขึ้น พร้ อมปรั บ ปรุ งแก้ไขตามข้อแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษามาพิจารณา แล้ ว นา
แบบสอบถามความคิดเห็น จานวน 140 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาย จานวน 5
คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) แล้วนาไปหาค่าความสอดคล้องและ
ความตรงกับสิ่งที่ต้องการวัดที่เรียกว่า ค่า IOC (index of item objective congruence) เป็นราย
ข้อ พิจารณาเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ขึ้นไป ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตาม
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ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ได้ข้อคาถาม จานวน 120 ข้อ หลังจากนั้น ผู้วิจัยนาแบบสอบถามความ
คิดเห็ นที่สมบูรณ์ไปทดลองใช้ (try out) แล้ว นาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาตามวิ ธี ข องครอนบาค (Cronbach) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็น ทั้งฉบับ มีค่า
เท่ากับ 0.975
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 2
ไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยผู้ให้ข้อมูล คือ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ, รองผู้อานวยการ/ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระ รวมทั้งหมด 276 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 252 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 91.30
ขั้น ตอนที่ 4 การวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ ข้อมู ล ผู้ วิ จัยได้ นาข้อมู ล ที่ไ ด้ มาทาการวิเคราะห์
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ระดับตั วแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยคานวณค่ามัชฌิมเลข
คณิต (x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าระดับปฏิบัติ
ของตัวแปรโดยเฉลี่ยตั้งแต่ มากถึงมากที่สุด ต่อจากนั้นนาข้อมูลที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นมาทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย
แปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ตัวแปรที่สาคัญทาให้ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จานวน 5 ปัจจัย มีตัวแปรรวมทั้งสิ้น 85 ตัวแปร
หลังจากนั้นทาการยืนยันผลการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อตรวจสอบยืนยัน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจั ยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือเพื่อทราบ 1) ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และ 2) ผล
การยื น ยั น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา มีรายละเอียด ดังนี้
1. ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ดสิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ยนเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ (1) ด้านบริบทและมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งมี 2 ปั จจั ยย่ อย คือ 1.1) บริ บทของสถานศึกษา) และ 1.2) มุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา
(2) ด้านอานาจหน้าที่และภาวะผู้นา ซึ่งมี 2 ปัจจัยย่อย คือ 2.1) อานาจหน้าที่ของผู้บริหาร และ
2.2) ภาวะผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษา (3) ด้านอคติและความเหมาะสม (4) ด้านวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร และ (5) ด้านสภาพปัญหาภายในองค์กร โดยแต่ละปัจจัยจัดเรียงลาดับความสาคัญตามค่า
น้าหนักองค์ประกอบดังนี้
ปัจจัยที่ 1 “ปัจจัยด้านบริบทและมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยปัจจัย
ย่อย 2 ปัจจัย ได้แก่
1.1) บริบทของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้ว ย 18 ตัวแปร คือ 1) สถานะทาง
การเมือง การปกครองในสถานศึกษา 2) ผลประโยชน์ที่ทางสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับภาย
หลังจากการตัดสินใจ 3) ความสามัคคีและความคิดของกลุ่ม ครู 4) ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของ
สถานศึกษา 5) ครู/บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 6) ความเชี่ยวชาญและ
ชานาญการของครูและบุคลากรของสถานศึกษา 7) ความสามารถในการประสานงานและการสื่อสาร
ของสถานศึกษา 8) มาตรการหรือกฎระเบียบสาหรับบุคลากร 9) ความสอดคล้องของนโยบายของ
โรงเรีย นกับของภาครั ฐ 10) ประสบการณ์ทางานของผู้ ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ บริหารระดับสู งกว่า
11) หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ 12) ผู้บริหารมี
ประสบการณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ 13) สิ่งแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา 14) การ
รวบรวมข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็นเพื่อมาอ้างอิงและสนั บสนุนการตัดสินใจ
15) ผู้ บ ริ ห ารมี ความรู้ ค วามสามารถเพี ยงพอต่ อการตัด สิ นใจและการบริห ารงานในสถานศึ กษา
16) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน 17) การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง และ
18) สถานการณ์ปัจจุบันมีผลกระทบต่อระดับความร่วมมือของครูและผู้บริหารสถานศึกษา
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1.2) “มุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา” ประกอบด้วย 20 ตัวแปร คือ คือ 1) ความ
เหมาะสมอัตราส่วนของครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 2) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน 3) การ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและผู้ปกครอง 4) ความสามารถในการหาข้อมูลป้อนกลับ 5)
ความยืนหยุ่นของสถานศึกษา 6) การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง 7) อัตราเงินเดือนครู
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน หรือความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 8) การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็นเพื่อมาอ้างอิงและสนับสนุนการตัดสินใจ 9) กฎระเบียบและข้อปฏิบัติ
ภายในสถานศึกษา 10) ความเชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากรของสถานศึกษา11) มี
ความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็ นและการตัดสินใจระหว่างครูและผู้ บริหาร 12) ผู้ บริหาร
ตัดสินใจด้วยความจายอม 13) กลยุทธ์และการวางแผนของสถานศึกษา 14) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารกับคุณครูในสถานศึกษา 15) ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร 16) ความเพียงพอในด้าน
ทรั พยากรขององค์กร 17) ความทันสมัยของเทคโนโลยี 18) ความเข้มแข็งทางงานวิช าการของ
สถานศึกษา 19) หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ และ
20) การมีส่วนร่วมของชุมชน
ปั จ จั ย ที่ 2 “ปั จ จั ย ด้ า นอ านาจหน้ า ที่ แ ละภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา”
ประกอบด้วย ปัจจัยย่อย 2 ปัจจัย คือ
2.1) “ปัจจัยด้านอานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา” ประกอบไปด้วย 17 ตัว
แปร คือ 1) ผู้บริหารยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ 2) ผู้บริหารได้รับการอานวยความ
สะดวกในการตัดสิน ใจ 3) ผู้ บริ ห ารเลื อกจุดแข็งของความสาเร็จมาเป็นส่ ว นหนึ่งในการตัดสิ นใจ
4) ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามอานาจที่ได้รับ 5) ผู้บริหารมีแรงขับดันในการตัดสินใจ 6) ผู้บริหารใช้
แรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ์มาร่วมในการตัดสินใจ 7) ผู้บริหารคานึงถึงการนาเอาผลการตัดสินใจ
ไปปฏิบัติ 8) ผู้บริหารมีการประเมินจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ร่วมในการตัดสินใจ9) ผู้บริหารมี
แรงจูงใจในการตัดสินใจ10)ความพร้อมของสถานศึกษา 11) สิทธิและเสรีภาพภายในสถานศึกษา
12) การให้ความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา 13) ขอบเขตและอานาจที่ผู้บริหารได้รับมอบหมาย
14) ภาวการณ์เป็นผู้นาของผู้บริหาร 15) ผู้บริหารมีการเลือกทางเลือกและปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็น
ว่าน่าจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจในการตัดสินใจ 16) ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความภักดีต่อองค์กร และ
17) กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา
2.2) “ปัจจัยด้านภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา” ประกอบไปด้วย 12 ตัวแปร
คือ 1) ความยั่งยืนของผลงานที่ได้รับ 2) ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับปัญหามากที่สุด
ประกอบในการตัดสินใจ 3) ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับของผู้บริหารก่อนการตัดสินใจ
4) ความมั่น คงในอารมณ์ ของผู้ บ ริ ห าร 5) รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริห าร 6) ความเข้าใจของ
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ผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจ 7) กระบวนการพื้นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร 8) ระดับ
การกระตือรือร้นของผู้บริ หารหรื อบุคคลในสถานศึกษา 9) ความถี่ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
10) ความคุ้มค่ า ของผลประโยชน์ ที่ส ถานศึก ษาได้รั บ 11) ภาระหน้าที่แ ละความรับผิ ด ชอบของ
ผู้บริหารและ 12) ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ปั จ จั ย ที่ 3 “ปั จ จั ย ด้ า นอคติ แ ละความเหมาะสม” ประกอบด้ ว ย 13 ตั ว แปร คื อ
1) ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความกลัว 2) ผู้บริหารตัดสินใจจากการถูกบังคับ 3) ผู้บริหารมีความลาเอียง
ในการตัดสินใจ 4) ผู้บริหารตัดสินใจโดยใช้เหตุผลส่วนตัว 5) ผู้บริหารตัดสินตามความพอใจส่วนตัว
6) ผู้บริหารมีความจาเป็นต้องตัดสินใจโดยขาดข้อมูล 7) การที่ผู้บริหารถูกครอบงาโดยคนใดคนหนึ่ง
8) ผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ 9) อิทธิพลของชุมชน/สังคมมีส่วนในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 10) ผู้บริหารเลือกตัดสินใจจากการแนะนาของคนอื่น 11) พฤติกรรมของคนรอบข้างทาให้
ผู้บริหารต้องมีการพิจารณาการตัดสินใจ 12) ผู้บริหารตัดสินใจโดยอาศัยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
มาร่วมในการตัดสินใจ และ 13) ความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งในองค์กร
ปัจจัยที่ 4 “ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร” ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ 1) ความ
เข้าใจของผู้บริหารในปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 2) ความหวังของผู้บริหารในการตัดสินใจ และ
3) เป้าหมายในการตัดสินใจ
ปั จ จั ย ที่ 5 “ ปั จ จั ย ด้ า นสภาพปั ญ หาภายในองค์ ก ร” ประกอบด้ ว ย 3 ตั ว แปร คื อ
1) ความขัดแย้งในสถานศึกษา 2) ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา และ 3) ความถี่ใน
การลาออกของครูในโรงเรียน
2. ผลการยืนยันปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา
ผลการตรวจสอบการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยวิธีอ้างอิง ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ผลการ
ตรวจสอบยืนยันพบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิส่วนมากมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ในพระพุ ท ธศาสนาเป็ น
พหุองค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 ปัจจัย
คือ ด้านมุมมองและบริ บทของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอานาจหน้าที่และภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านอคติและความเหมาะสม ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และด้านสภาพปัญหาภายใน
องค์กร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนของวัดในพระพุทธศาสนา มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ สามารถนามาอภิปรายผล โดยแยกออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และ 2) ผลการ
ยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มี
รายละเอียด ดังนี้
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา
ผลการวิเคราะห์ทาให้ได้ปัจจัยที่สาคัญ 5 ปัจจัยหลัก 4 ปัจจัยย่อย ดังนี้
1) มุมมองและบริบทของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ
1.1) มุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา
1.2) บริบทของสถานศึกษา
2) อานาจหน้าที่และภาวะผู้นา ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยคือ
2.1) อานาจหน้าที่
2.2) ภาวะผู้นา
3) อคติและความเหมาะสม
4) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
5) สภาพปัญหาภายในองค์กร
ปัจจัยทั้งหมดนี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาประกอบด้วยพหุองค์ประกอบ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิ จัยของนักวิชาการ หน่วยงานและองค์การ รวมทั้งสถาบัน
ทั้ง ภายในประเทศไทยและสถาบั น ต่ างประเทศ จากปั จจั ยที่ ไ ด้อ าจเป็ น เพราะการตั ดสิ นใจของ
ผู้บริหารเกี่ยวกับงานทุกด้านของสถานศึกษา งานทุกด้านจะดาเนินไปอย่างมประสิทธิภาพหรือไม่นั้นก็
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ซึ่งเป็นภาระอย่างหนึ่งของผู้บริหารที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความยากง่ายของ
การตัดสินใจนั้น อาจจะแตกต่างไปตามสถานการณ์ ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจึงต้องมีความ
ความหลากหลาย แตกต่างกัน บางครั้งอาจต้องใช้ความคิดส่วนตัว ประสบการณ์ ทักษะและความ
ชานาญ วิสัยทัศน์ มุมมอง อานาจหน้าที่ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร บริบทของสถานศึกษา หรือบาง
สถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้เช่นกันซึ่งขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจ ซึ่งจากปัจจัยที่ได้สามารถอภิปรายผลในแต่ละปัจจัยได้ดังนี้

209
ปัจจัยที่ 1 มุมมองและบริบทมุของผู้บริหารสถานศึกษา
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนาด้านมุมมองและบริบทของผู้บริหาร อาจกล่าว ปัจจัยที่สาคัญปัจจัยที่ผู้บริหารต้อง
พิจารณาในการตัดสินใจ โดยคานึงถึงความเหมาะสมของอัตราส่ วนของครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชา การ
ประชาสัมพัน ธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน การติดต่อประสานงานระหว่างหน่ว ยงานและผู้ปกครอง
ความสามารถในการหาข้อมูลป้อนกลับ ความยืนหยุ่นของสถานศึกษา การให้ความร่วมมือของชุมชน
ผู้ปกครอง อัตราเงินเดือนครู บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน หรือความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา การ
รวบรวมข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็นเพื่อมาอ้างอิงและสนับสนุนการตัดสินใจ
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา ความเชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา มีความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็นและการตัด สิ นใจระหว่างครูและผู้บริหาร
ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความจายอม กลยุทธ์และการวางแผนของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ บ ริ ห ารกั บ คุ ณ ครู ใ นสถานศึ ก ษา ทั ก ษะและความช านาญของผู้ บ ริ ห าร ความเพี ย งพอในด้ า น
ทรัพยากรขององค์กร ความทันสมัยของเทคโนโลยี ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของสถานศึกษา
หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ทั้งนี้ปัจจัยทางด้านบริบทของสถานศึกษาก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน หลายสถานการณ์ของการตัดสินใจควร
ต้องคานึงถึง สถานะทางการเมือง การปกครองในสถานศึกษา ผลประโยชน์ที่ทางสถานศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับภายหลังจากการตัดสินใจ ความสามัคคีและความคิดของกลุ่มครู ความเข้มแข็งทางงาน
วิ ช าการของสถานศึ ก ษา ครู /บุ ค ลากรผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษา ความ
เชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากรของสถานศึกษา ความสามารถในการประสานงานและ
การสื่อสารของสถานศึกษา มาตรการหรือกฎระเบียบสาหรับบุคลากร ความสอดคล้องของนโยบาย
ของโรงเรีย นกับของภาครัฐ ประสบการณ์ทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ ผู้ บริหารระดับสูงกว่า
หลั ก เกณฑ์ พิ จ ารณาความดี ค วามชอบที่ เ ป็ น หลั ก และกฎเกณฑ์ ใ นการตั ด สิ น ใจ ผู้ บ ริ ห ารมี
ประสบการณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ สิ่งแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา การรวบรวม
ข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็นเพื่อมาอ้างอิงและสนั บสนุนการตัดสินใจ ผู้บริหาร
มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการตัดสินใจและการบริหารงานในสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์
ข่า วสารภายในโรงเรี ย น การให้ ค วามร่ ว มมื อ ของชุม ชน ผู้ ป กครอง และ สถานการณ์ ปั จจุ บั น มี
ผลกระทบต่อระดับความร่วมมือของครูและผู้บริหารสถานศึกษา
ความสาเร็จของสถานศึกษา ดังเช่น ไอวิน ดี เจ บรอส (Irwin D.J. Bross) กล่าวว่า ผู้บริหารส่วนมาก
มีวิธีการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายสิ่งโดยอาศัยความพอใจและใช้ราคาเป็นหลักหรือใช้ความนิยม
ของคนทั่วไปเป็นแนวทาง ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่มีระบบแน่นอนในทางวิชาการหรือวงการธุรกิจ
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จะเลือกตามความชอบความต้องการอย่างเดียวกันไม่ได้จะต้องดูด้วยว่าถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว
สิ่งนั้นจะให้ประโยชน์มากกว่าสิ่งอื่นๆ จริงหรือไม่และจะมีผลเสียประการใดตามมา การตัดสินใจเลือก
นั้นถ้าจะให้ดีมีระบบต้องสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่จะเลือกนั้นออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้น
จะเป็นของที่วัดได้หรือวัดค่าไม่ได้ก็ตามตัวเลขที่ใช้เปรียบเทียบนั้นอาจเป็นรูปคะแนนน้าหนักหรือ
จานวนเงินจานวนหน่วยซึ่งมีการชี้วัดชัดเจนก่อนนามาพิจารณา อย่างไรก็ตามโฮกแลนด์ (Hoagland)
ได้ทาการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
มีส่ว นร่ว มในการตัดสินใจของผู้บ ริหารโรงเรียนผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารและครูอาจารย์ที่มีอายุ
ประสบการณ์ในการทางานและขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันมีทัศนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจต่างกัน
ปัจจัยที่ 2 อานาจหน้าที่และภาวะผู้นา
ปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้ การบริหารสถานศึกษาประสบความสาเร็จในการดาเนินงานภายใน
องค์การ คือ การมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
การที่ผู้บริหารมีได้รับอานาจหน้าที่ให้ตัดสินใจเพราะบางครั้งในการตัดสินใจของผู้บริหารปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจก็เกี่ยวกับอานาจที่ตนเองได้รับมอบหมาย ซึ่งตัวแปรเหล่านั้นได้แก่ ผู้บริหารยอมรับ
ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ ผู้บริหารได้รับการอานวยความสะดวกในการตัดสินใจ ผู้บริหาร
เลือกจุดแข็งของความสาเร็จมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามอานาจที่ได้รับ
ผู้ บ ริ ห ารมี แรงขับ ดัน ในการตัดสิ น ใจ ผู้ บริ ห ารใช้ แ รงขับดัน ที่เกิดจากสถานการณ์ มาร่ ว มในการ
ตัดสินใจ ผู้บริหารคานึงถึงการนาเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ ผู้บริหารมีการประเมินจากสถานการณ์
ที่คล้ายคลึงกันร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ ความพร้อมของสถานศึกษา
สิทธิและเสรีภาพภายในสถานศึกษา การให้ความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา ขอบเขตและอานาจที่
ผู้บริหารได้รับมอบหมาย ภาวการณ์เป็นผู้นาของผู้บริหาร ผู้บริหารมี การเลือกทางเลือกและปฏิบัติ
ตามทางเลือกที่เห็นว่าน่าจะให้ผลเป็นที่น่ าพอใจในการตัดสินใจ ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความภักดีต่อ
องค์กร และ กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา ทั้งนี้อานาจหน้าที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารแล้ ว ยั ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การมี ภ าวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารอี ก ด้ ว ย นั่ น คื อ ในบาง
สถานการณ์ผู้บริหารต้องคานึงถึงความยั่งยืนของผลงานที่ได้รับ ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่
ตรงกับ ปัญหามากที่สุ ดประกอบในการตัดสินใจ ความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อมูล ที่ได้รับ ของ
ผู้บริ หารก่อนการตัดสิ นใจ ความมั่นคงในอารมณ์ของผู้บริหาร รูปแบบการตัดสินใจของผู้ บริหาร
ความเข้าใจของผู้ บ ริ ห ารเกี่ย วกับ ปัญหาที่ต้องตัดสิ นใจ กระบวนการพื้นฐานในการตัดสิ นใจของ
ผู้บริหาร ระดับการกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคคลในสถานศึกษา ความถี่ในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ความคุ้ม ค่าของผลประโยชน์ที่ส ถานศึกษาได้รั บ ภาระหน้า ที่และความรั บผิ ดชอบของ
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ผู้บริหาร และผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการบอกถึง
ความมีภาวะการเป็นผู้นาของผู้บริหารในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภาวะผู้นาเปรียบเสมือนอาวุธ
ประจ ากายของผู้ บ ริ ห ารและผู้น าที่เป็นนักบริห ารมืออาชีพที่จะสามารถสร้างอานาจชักนาและมี
อิท ธิ พ ลได้เ หนื อ ผู้ อื่ น ตั ว ชี้วั ดการนาของผู้ บ ริห ารจั ดการที่ ได้ ชื่อ ว่า มือ อาชี พ คื อ ผลสั ม ฤทธิ์แ ละ
ประสิทธิภาพของงาน ภาวะผู้นาจึงเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน การบริหาร
การศึกษากับภาวะผู้นามีความสัมพันธ์กันคือ การบริหารการศึกษาจาเป็นต้องอาศัยภาวะผู้นาเพื่อช่วย
ให้การบริหารการศึกษาเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ภาวะผู้นาทางการบริหาร
การศึกษา จึงหมายถึงคุณลักษณะของผู้ที่ทาหน้าที่เป็นผู้บริหารการศึกษาในการควบคุม นาพาครูหรือ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษารวมทั้ ง ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาเช่ น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน หน่ ว ยงาน
องค์กร มาร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังเช่น
ดีน เอฟ จู นิ เ ปอร์ (Dean F. Juniper) กล่ า วว่า การตัด สิ นใจเป็ นสิ่ ง ส าคั ญและแสดงออกถึ ง
ความสามารถของภาวะผู้นา ผู้นาบางคนได้รับการยอมรับนับถืออย่างสูง แต่ผู้ นาบางคนได้รับคาติ
เตียนว่าเป็น ผู้ ไม่กล้ าตัดสิ นใจและสั่ งการแบบทาไปเฉพาะวันหนึ่งๆ เท่านั้น ความส าคัญของการ
ตัดสินใจของผู้นามีผลกระทบต่อบุคคลจานวนมาก หากผู้นาทาการตัดสินใจได้ถูกต้องย่อมได้รับการ
ยกย่ องและยอมรับ ดังนั้น การตัดสินใจของผู้ บริหาร ผู้นาหรือผู้ รับผิดชอบในองค์กรนั้นๆ ถือเป็น
จุดเริ่มต้นที่จะดาเนินการทุกอย่างในองค์กรให้ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว
ปัจจัยที่ 3 อคติและความเหมาะสม
ผู้นานั้น มีหน้าที่ต้องตัดสินเรื่องราวต่างๆ ต้องจัดการข้อพิพาท ต้องแบ่งผลประโยชน์
ระหว่างฝ่ายต่างๆ จึงต้องมีการตัดสินใจ ที่มีอ คติน้อยที่สุด และในหลายต่อหลายครั้งการตัดสินใจที่
เกิดจากความอคติและความเหมาะสมก็มีผลมาจาก ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความกลัว ผู้บริหารตัดสินใจ
จากการถูกบังคับ ผู้บริห ารมีความลาเอียงในการตัดสินใจ ผู้บริห ารตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผ ลส่วนตัว
ผู้บริหารตัดสินตามความพอใจส่วนตั ว ผู้บริหารมีความจาเป็นต้องตัดสินใจโดยขาดข้อมูล การที่
ผู้บริหารถูกครอบงาโดยคนใดคนหนึ่ง ผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ อิทธิพลของชุมชน/
สังคมมีส่วนในการตัดสินใจของผู้บริหาร ผู้บริหารเลือกตัดสินใจจากการแนะนาของคนอื่น พฤติกรรม
ของคนรอบข้างทาให้ผู้บริหารต้องมีการพิจารณาการตัดสินใจ ผู้บริหารตัดสินใจโดยอาศัยแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์มาร่วมในการตัดสินใจ และความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ก่อนที่ผู้บริหารจาทาการตัดสินใจจึงควรพิจารณาให้ดีก่อนจึงจะเกิดความเป็นธรรม และได้รับ
การยอมรับ จากทุกๆฝ่าย เนื่องจากอคติ เป็นอกุศลที่อยู่ภายในจิตใจเราเอง จึงเป็นสิ่งที่รู้ และสังเกต
ได้ค่อนข้างยาก เพราะคนทั้งหลายย่อมเข้าข้างตัวเอง ผู้บริหารจึงต้องรู้จักรับฟังความเห็นจากคนรอบ
ข้าง ซึ่งจะสังเกตพฤติกรรมที่อาจเกิดจากอคติของเราได้ เมื่อมีหลักธรรมมะดังกล่าวแล้ ว จึงนาไปสู่
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ศรัทธา คือ เชื่อผู้นา ยินดีกระทาตามด้วยความรักและนับถือ เมื่อมีขวัญและกาลังความขยันขันแข็ง ก็
ตามมา เรียกว่า เกิดความวิริยะอุตสาหะ พร้อมกันนั้นผู้บริหารจึงพัฒนาปัญญาควบคู่ไปด้วย การกุม
หัวใจคนไว้ได้ อุปสรรค ใดก็พ่ายแพ้ในที่สุด แน่นอนว่าผู้บริหารทาให้ทุกคนรักศรัทธาไม่ได้ แต่ถ้าคน
ส่วนใหญ่เชื่อมั่นก็เพียงพอ ดังเช่น ปราชญา กล้าผจัญและสมศักดิ์ คงเที่ยง กล่าวว่า การตัดสินใจ
บางครั้งก็มีความขัดแย้งกันในความคิดเห็นของคนแต่ละคนในด้านความรู้ ความคิด มุมมองของแต่ละ
คน ทองใบ สุดชารี กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นความจาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจ
เพราะหากผู้บริหารมีความเฉียบคมในการตัดสินใจ นั่นคือ การตัดสินใจที่เหมาะสมและทันเวลาจะ
นามาซึ่งผลประโยชน์มากมายขององค์กร และปีเตอร์ ไทรฟอส (Peter Tryfos) ได้กล่าวว่า การ
ตัดสินใจเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิธีการในการกาหนดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการตัดสินใจ โดยปัญหาใน
การตั ดสิ น ใจนั้ น อาจมีผ ลมาจากสิ่ ง ที่เกิด ขึ้น โดยไม่ ส ามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งการตัดสิ นใจจะต้อ ง
พิจารณาประกอบกับปัญหาเพื่อใช้ในการพิจารณาเหตุการณ์ที่เป็นไปได้รวมถึงการสุ่ มตัวอย่างมา
รวมกันเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง
ปัจจัยที่ 4 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ (vision) เป็นภาพฝันที่วาดไว้เพื่อไปให้ถึง วิสัยทัศน์ที่ดีมีพลังและสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้คน วิสัยทัศน์ ไม่ใช่สภาพการณ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้เหมือนกับเป้าหมาย
(goals) หรือวัตถุประสงค์ (objectives) ไม่ใช่กลวิธีหรือเทคนิคเฉพาะ แต่วิสัยทัศน์จะมีลักษณะเป็น
สภาพการณ์ทั่วไปกว้างๆ เป็นคุณค่าที่ประกาศให้รู้กันทั่วไปว่า องค์การหรือหน่วยงานมีความมุ่งมั่น
อย่างไรมีแรงบันดาลใจอย่างไร มีบูรณาการอย่างไร และจะมีการควบคุมความพยายามในองค์การ
อย่างไร อาจจะกล่าวโดยสรุ ปว่า วิสัยทัศน์เป็นสิ่ งบอกให้ รู้ว่า ความมุ่งหมายขององค์การคืออะไร
จะต้องทาภารกิจ (mission) อย่างไรจึงจะบรรลุความมุ่งหมายนั้น ดังนั้นจึงถือได้ว่า การมีวิสัยทัศน์
ของผู้ บ ริ ห ารเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา โดยผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ ความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
ความหวังในการตัดสินใจ และเป้าหมายในการตัดสินใจ ผู้บริหารยุคใหม่ต้องรู้จักนาแนวคิดใหม่ๆ
ทางการบริหารการศึกษามาใช้ในการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับ
โลกในยุคไอที ผู้เขียนจึงเห็นว่าวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นาของผู้บริหารควรประกอบด้วย “มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม นาความรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี ดารงชีวิตอย่าง
พอเพียง บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม” ดังเช่น จอร์น เอส แฮมมอด, ราฟ แอล
คีนีย์และโฮเวิร์ด ไรฟา (John S. Hammond, Ralph L. Keeney and Howard Raiffa) ได้พูดถึง
การตัดสินใจว่ามีความสาคัญเนื่องจากมันบ่งบอกถึงความฉลาดที่เกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจ การ
แก้ไขปัญหา การตัดสินใจที่ซับซ้อนเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการตัดสินใจ

213
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สามารถเข้าถึงได้ เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจสู่การตัดสินใจส่วนบุคคลให้กับครอบครัวตัดสินใจที่จะตัดสินใจใด ๆ
ปัจจัยที่ 5 สภาพปัญหาภายในองค์กร
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาแต่เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ตราบใดที่มนุษย์
ยังมีชีวิตอยู่และอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม เมื่อไม่สามารถจะหลีกหนีจากความขัดแย้งได้ จึงควรจะต้อง
รู้จักและเข้าใจความขัดแย้ง แปลงสภาพความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ ในการที่ผู้บริหารจะใช้วิธีการ
บริหารความขัดแย้งให้ความขัดแย้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม และส่งผลให้องค์การมีประสิทธิภาพได้นั้น
ผู้บริหารต้องมีวิธีการหรือมีแนวทางในการบริหารความขัดแย้ง ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตาม
ธรรมชาติไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ บางครั้งอาจเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ความขัดแย้งอาจคุกคามต่อ
ความรู้สึกของบุคคลได้ แต่ในขณะเดียวกันอาจเป็นปัจจัยในทางบวกที่ช่วยพัฒนาลักษณะส่วนตัวของ
บุคคลนั้นได้เช่นกัน กล่าวคือ การตัดสินใจของผู้บริหารอาจเป็นเพราะสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นคือ
ความขัดแย้งในสถานศึกษา ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา และความถี่ ในการ
ลาออกของครูในโรงเรียน จะเห็นได้ว่าที่กล่าวมา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร และเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอีกด้วย ความ
ขัดแย้งจะมีผลดีหรือผลเสียย่อมขึ้นอยู่กับความขัดแย้งนั้นๆ จะช่วยเสริมสร้างผลผลิตหรือทาลายมาก
น้อยเพียงใด สาหรั บในสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์การความเป็นอาชีพกับความเป็นระบบราชการอยู่
ด้วยกัน จึงมีความขัดแย้งพื้นฐานนอกเหนือจากบุคคลและกลุ่ มผลประโยชน์ ซึ่งมีความสาคัญต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งในการตัดสินใจบางครั้งก็มีความขัดแย้งกันในความคิดของคนแต่
ละคนในด้านความรู้ ความคิด มุมมองของแต่ละคน ความขัดแย้งต่างๆ เกิดได้หลายชนิดคือ ความ
ขัดแย้งกันในด้านการรู้ความเข้าใจในปัญหานั้น มุมมองในปัญหาแตกต่างกัน ความโกรธ ความไม่
พอใจต่างๆ ดังนั้น ในการตัดสินใจจึงต้องคานึงถึงตัวงานมากกว่าตัวบุคคล
ผลการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา
ผลการตรวจสอบการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ แบบตรวจสอบ
ยืนยัน จานวน 5 คน ผลการตรวจสอบยืนยันพบว่า ผู้ท รงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนมากมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาเป็ น พหุ องค์ป ระกอบ มีความสอดคล้ องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จานวน 5 ปัจจัย คือ ด้านมุมมองและบริบทของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอานาจหน้าที่และ

214
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอคติและความเหมาะสม ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และด้าน
สภาพปัญหาภายในองค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนของวัดในพระพุทธศาสนา มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มี
ความเป็นไปได้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับปัจจัยหลัก
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ไว้ว่าการตัดสินใจร่วมกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะทาให้สามารถตัดสินใจได้ดี มีข้อผิดพลาดน้อย และ
เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร ดังนั้นควรเพิ่มปัจจัยย่อยในประเด็นข้อคาถามที่
ไม่ได้ถูกจัดกลุ่มปัจจัยนี้เข้ามาร่วมอภิปรายด้วย เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และเหมาะสมที่จะ
นาไปใช้ในการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในองค์กร
ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ได้ค้นพบที่เป็นประโยชน์ที่เป็นองค์ความรู้ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ผู้บริหาร ควรนาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การบริหารองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. สนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มากยิ่งขึ้น
2. สถานศึกษาควรมีการกาหนดบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ระดับ
สายบังคับบัญชาและขั้นตอนการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีระบบ
3. ผู้บ ริห ารควรสร้ างความสนิทสนมคุ้นเคยกับบุคลากร ให้โ อกาสและอิสระในการ
ทางานเพื่อให้เกิดอิสระในการร่วมตัดสินใจ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ได้มีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริห าร จึง
เสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคตดังนี้
1. ควรนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (part analysis)เพื่อความสัมพันธ์ของปัจจัย
2. ทาการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของโรงเรียนสังกัดอื่นๆ
เพื่อนาผลมาเปรียบเทียบและพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง
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เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค าชี้ แ จง แบบสั ม ภาษณ์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการรวบรวมข้อมูลหรือตัวแปรต่างๆ สาหรับดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของท่านมีค่า
ยิ่ งต่อการดาเนิ น การวิจั ย ในครั้ งนี้ และเป็นประโยชน์ต่อการพั ฒ นาบุคลากรในการสร้า งองค์กรแห่ ง
ความสาเร็จ โดยผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปสังเคราะห์และกาหนดเป็นข้อคาถามในการ
วิจัยต่อไป
แบบสัมภาษณ์มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอนที่ 2 ข้อคาถามในการสั มภาษณ์ส าหรับการพิจารณาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์อย่างดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

นางสาววิไลลักษณ์ เพชรเอี่ยม
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ............................................................................นามสกุล.........................................................
ตาแหน่ง........................................................................................................................................................
สถานที่ทางาน...............................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี ที่สัมภาษณ์ วันที่...........................เดือน...................................พ.ศ.....................................
ตอนที่ 2 ข้อคาถามในการสัมภาษณ์สาหรับการพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
1. ตามแนวคิดของท่าน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาควรมีปัจจัยใดบ้าง
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................
................................................................................................................................. ................
2. ตามแนวคิดของท่าน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาควรมีองค์ประกอบเป็นอย่างไร
............................................................................................................................. ....................
............................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................
3. ท่านมีขั้นตอน วิธีการอย่างไร ที่จะระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
............................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................
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ภาคผนวก ค
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

พระราชพุทธิวราภรณ์ ตาแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวินิตศึกษา
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล ตาแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดสระแก้ว
(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อาเภอ ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ดร.สมกิต บุญยะโพธิ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้
อาเภอหนองหญ้าหล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ดร.สนธิรัก เทพเรณู ตาแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา
อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ดร.อรดา พาทีทิน ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาปัญญา
อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ดร.สัญญา ศรีวิเชียร ตาแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
ดร.เสรี แสงลับ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
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ภาคผนวก ง
หนังสือขอตรวจเครื่องมือวิจัย
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ภาคผนวก จ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือการวิจัย
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือการวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ
อาจารย์ประจา สาขาวิชาการศึกษาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปกร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา ทองนิล
คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
3. ดร.ขัตติยา ด้วงสาราญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศีลสังวร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
4. ดร.ศศกร ไชยคาหาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถ้ามังกรทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1
5. ดร.อรพรรณ ตู้จินดา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสระกระโจม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2
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ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอทดลองเครื่องมือ
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ภาคผนวก ช
รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ทดลองเครื่องมือในการวิจัย
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รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ทดลองเครื่องมือในการวิจัย
1. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตาบลศรีมหาโพธิ อาเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี
2. โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
3. โรงเรียนสุวรรณรังสฤษวิทยาลัย ตาบลคลองกระแชง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
4. โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” ตาบลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
5. โรงเรียนพินิตประสาธน์ ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
6. โรงเรียนธรรมราชศึกษา ตาพระสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7. โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม ตาบลหัวขวาง อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
8. โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ตาบลเมืองเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
9. โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
10. โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ ตาบลเปลี่ยน อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ภาคผนวก ซ
ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence)
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ตาราง IOC
ข้อ

ผู้เชี่ยวชาญ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

สรุปและแปรผล

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1

2

3 4

5

รวม

ค่า

แปรผล

IOC

1

ระดับการศึกษาของผู1 ้บริหาร

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

2

รายได้/งบประมาณของสถานศึกษา

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

3

ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อ

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

1

0

0

1

1

3

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

0

0

1

1

1

3

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

การตัดสินใจและการบริหารงานใน
สถานศึกษา
4

ผู้บริหารมีประสบการณ์เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ

5

ครู/บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

6

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคุณครูใน
สถานศึกษา

7

ผลประโยชน์ที่ทางสถานศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับภายหลังจากการตัดสินใจ

8

ประสบการณ์ทางานของผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหารระดับสูงกว่า

9

ความสอดคล้องของนโยบายของโรงเรียน
กับของภาครัฐ

10 ความสามารถในการประสานงานและการ

1 1

1 0 1

4

0.8

ใช้ได้

1 1

1 1 1

5

1

ใช้ได้

สื่อสารของสถานศึกษา
11 การมีส่วนร่วมของชุมชน
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ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

สรุปและแปร
ผล

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ 5 รวม
3 4

ค่า

แปรผล

1

2

IOC

12 สิ่งแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา

1

1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

13 การเจริญเติบโตของสถานศึกษา

1

1 1 0 1

4

0.8

ใช้ได้

14 ความยืนหยุ่นของสถานศึกษา

1

1 0 0 1

4

0.8

ใช้ได้

15 การรับรู้และกาหนดปัญหาของผู้บริหาร

1

0 1 1 1

4

0.8

ใช้ได้

16 การกาหนดบทบาทหน้าที่ของครูในโรงเรียน 1

1 1 0 1

4

0.8

ใช้ได้

1

0 1 1 1

4

0.8

ใช้ได้

18 มาตรการหรือกฎระเบียบสาหรับบุคลากร

1

1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

19 ความทันสมัยของเทคโนโลยี (ซ้า)

1

0 0 -1 1

1

0.2

ใช้ไม่ได้

20 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา 1

1 1 0 1

4

0.8

ใช้ได้

21 การพัฒนาสถานศึกษา ครู-บุคลากรใน

1

1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

1

1 1 1 0

4

0.8

ใช้ได้

0

-1 -1 1 0

-1

-

อย่างชัดเจน
17 ความเหมาะสมอัตราส่วนของครูหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา

สถานศึกษา
22 การแข่งขันกันเองของครูระหว่าง
สถานศึกษาและภายในสถานศึกษา
23 การตัดสินใจตามบทบาทที่ตนเองได้รับโดย
ไม่คานึงถึงความถูกต้อง

ใช้ไม่ได้

0.2

24 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

1

1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

25 ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร

1

1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

26 กลยุทธ์และการวางแผนของสถานศึกษา

1

1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

27 วิธีการร่วมตัดสินใจภายในสถานศึกษา

1

-1 0 0 0

0

0

ใช้ไม่ได้
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ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1 2 3 4 5

สรุปและแปรผล
รวม

ค่า แปรผล
IOC

28 ความเพียงพอในด้านทรัพยากรขององค์กร

1

1 1 1 0

4

0.8

ใช้ได้

29 ความทันสมัยของเทคโนโลยี

1

0 1 1 1

4

0.8

ใช้ได้

30 หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็น

1

0 1 1 0

3

0.6

ใช้ได้

31 กระบวนการบริหารงานของสถานศึกษา

1

1 0 -1 0

1

0.2

ใช้ไม่ได้

32 อัตราเงินเดือนครู บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน

1

1 1 0 0

3

0.6

ใช้ได้

33 ความเชื่อในบริบทของสถานศึกษา

1

0 0 1 -1

1

0.2

ใช้ไม่ได้

34 สถานะทางการเมือง การปกครองใน

1

1 1 0 1

4

0.8

ใช้ได้

35 การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง

1

1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

36 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน

1

1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

37 ความสามัคคีและความคิดของกลุ่มครู

1

0 1 1 1

4

0.8

ใช้ได้

38 การแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยของผู้บริหาร

1

-1 1 1 1

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 1 0

4

0.8

ใช้ได้

40 หนิ้สินของครูและผู้บริหาร

1

-1 0 0 -1

-1

-0.2

ใช้ไม่ได้

41 นโยบายและแนวปฏิบัติของต้นสังกัด

1

1 1 1 0

4

0.8

ใช้ได้

42 ระบบการบริหารงานของโรงเรียน

1

1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

43 ความขัดแย้งในสถานศึกษามีผลต่อการ

1

1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

หลักและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ

หรือความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา

สถานศึกษา

และครูเพื่อหาทางเลือก
39 สถานการณ์ปจั จุบันมีผลกระทบต่อระดับ
ความร่วมมือของครูและผู้บริหารสถานศึกษา

ตัดสินใจของผู้บริหาร
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ข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

สรุปและแปรผล

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1 2 3 4 5

รวม

1

0 1 1 1

4

0.8

ใช้ได้

1

0 1 1 0

3

0.6

ใช้ได้

1

1 1 1 0

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 0 0

3

0.6

ใช้ได้

48 ผู้บริหารมีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการ 0

0 1 0 0

1

0.2

ใช้ไม่ได้

0

-1 0 1 0

0

0

ใช้ไม่ได้

1

1 1 0 1

4

0.8

ใช้ได้

51 การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ 1

1 1 1 0

4

0.8

ใช้ได้

1

0 -1 0 0

0

0

53 ตัดสินใจตามสถานการณ์ปัจจุบัน

1

0 1 1 1

4

0.8

ใช้ได้

54 ทัศนคติของผู้บริหาร

1

1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

55 ข้อจากัดของการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

1

0 1 1 1

4

0.8

ใช้ได้

44 ความเชี่ยวชาญและชานาญการของครูและ

ค่า
IOC

แปร
ผล

บุคลากรของสถานศึกษา
45 มีความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็น
และการตัดสินใจระหว่างครูและผู้บริหาร
46 การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
และผู้ปกครอง
47 การได้รับความช่วยเหลือจากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ตัดสินใจ
49 รูปแบบการปกครองความมั่นคงของรัฐบาล
และกฎหมายที่รัฐบาลออกบังคับใช้
50 ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของ
สถานศึกษา
กฎหมายที่จาเป็นเพื่อมาอ้างอิงและ
สนับสนุนการตัดสินใจ
52 ผลประเมินจากครู/บุคลากรภายใน

ใช้ไม่ได้

สถานศึกษา
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ข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

สรุปและแปรผล

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1 2 3 4 5

รวม

ค่า
IOC

แปรผล

56 ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
1
สถานศึกษา

1

0 1

1

4

0.8

ใช้ได้

57 ขอบเขตและอานาจที่ผู้บริหารได้รับ

1

1 1 1

1

5

1

ใช้ได้

58 ข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริหารได้รับ

1

1 1 0

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 1

0

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 1

1

5

1

ใช้ได้

1

0 1 1

1

4

0.8

ใช้ได้

1

0 1 1

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 0

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 1

1

5

1

ใช้ได้

1

1 1 0

0

3

0.6

ใช้ได้

66 ความหวังของผู้บริหารในการตัดสินใจ

0

0 1 1

1

3

0.6

ใช้ได้

67 ความสามารถในการหาข้อมูลป้อนกลับ

1

1 1 0

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 1

0

4

0.8

ใช้ได้

1 -1 0 0

-1

-1 -0.2

59 ความพร้อมในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา
60 ความถี่ในการลาออกของครูในโรงเรียน
61 ผู้บริหารตัดสินใจจากการถูกสถานการณ์
บังคับ
62 ความเข้าใจของผู้บริหารในปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับสถานศึกษา
63 ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความจายอม
64 นโยบายและแนวปฏิบัติของสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษา
65 ผลกระทบที่จะได้รับจากการตัดสินใจใน
อนาคต

68 มีอิสรภาพทางด้านความคิด และการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
69 การใช้ลางสังหรณ์ในการตัดสินใจ

ใช้ไม่ได้
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ข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

สรุปและแปรผล

คนที่ 1 คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
2 3 4 5

รวม

ค่า
IOC

แปรผล

70

การตัดสินใจตามสถานการณ์เฉพาะหน้า

1

0 1 1

1

4

0.8

ใช้ได้

71

เป้าหมายในการตัดสินใจ

1

1 1 1

1

5

1

ใช้ได้

72

ความเชื่อมั่นของครู/บุคลากร

1

1 1 1

0

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 0

0

3

0.6

ใช้ได้

1

0 1 1

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 0

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 0

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 0

0

3

0.6

ใช้ได้

ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
73

ตัดสินใจตามความเชื่อมั่นของตนเอง

74

ตัดสินใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ตัวเอง

75

ตัดสินใจตามความพอใจส่วนตัว

76

พฤติกรรมของคนรอบข้างทาให้ผู้บริหาร
ต้องมีการพิจารณาการตัดสินใจ

77

ผู้บริหารมีการเลือกทางเลือกและปฏิบัติ
ตามทางเลือกที่เห็นว่าน่าจะให้ผลเป็นที่
น่าพอใจในการตัดสินใจ

78

ค่านิยมของผู้บริห1าร

1

1 1

1

5

1

ใช้ได้

79

ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามความเสี่ยง

1

1 1 1

1

5

1

ใช้ได้

80

การประเมินทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา

1

1 1 0

0

3

0.6

ใช้ได้

81

ผลการวิจัยและผลการทดลองในปัญหา

1

1 0 1

0

3

0.6

ใช้ได้

1

1 0 0

1

3

0.6

ใช้ได้

1

0 1 1

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 0

1

4

0.8

ใช้ได้

ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
82

ผู้บริหารมีความลาเอียงในการตัดสินใจ

83

ขอบเขตและอานาจที่ผู้บริหารได้รับ
มอบหมาย

84

ผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ
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ข้อ
85

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

86

ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามการยอมรับ
จากผู้บังคับบัญชา

สรุปและแปรผล

คนที่ 1 คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ รวม ค่า
2 3 4 5
IOC

แปรผล

1

1 1 0

0

3

0.6

ใช้ได้

1

0 1 1

1

4

0.8

ใช้ได้

87

สิทธิและเสรีภาพภายในสถานศึกษา

1

1 1 0

1

4

0.8

ใช้ได้

88

การให้ความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา

1

1 1 1

1

5

1

ใช้ได้

89

ความพร้อมของสถานศึกษา

1

0 1 1

1

4

0.8

ใช้ได้

90

ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ

1

1 1 0

1

4

0.8

ใช้ได้

91

ระดับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ

1

1 0 1

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 0

0

3

0.6

ใช้ได้

1

0 0 1

1

3

0.6

ใช้ได้

0

1 1 1

1

4

0.8

ใช้ได้

1

0 1 1

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1 0 0

1

3

0.6

ใช้ได้

0

0 1 -1

1

1

0.2

ใช้ไม่ได้

1

1 0 0

1

3

0.6

ใช้ได้

การศึกษาของสถานศึกษา
92

ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามอานาจที่ได้รับ

93

ผู้บริหารยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ภายหลังการตัดสินใจ

94

ผู้บริหารคานึงถึงการนาเอาผลการ
ตัดสินใจไปปฏิบัติ

95

ผู้บริหารมีแรงขับดันในการตัดสินใจ

96

ผู้บริหารใช้แรงขับดันที่เกิดจาก
สถานการณ์มาร่วมในการตัดสินใจ

97

บริบท/ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
สถานศึกษา

98

ผู้บริหารตัดสินใจตามโอกาสที่ได้รับ
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ข้อ
99

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ผู้บริหารตัดสินใจจากการเห็นสิ่งที่สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่า

100

ผู้บริหารเลือกตัดสินใจจากการแนะนาของคน
อื่น

101

ผู้บริหารเลือกจุดแข็งของความสาเร็จมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ

102

ผู้บริหารมีการประเมินจากสถานการณ์ที่
คล้ายคลึงกันร่วมในการตัดสินใจ

สรุปและแปรผล

คน คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ รวม
ที่ 1 2 3 4 5

ค่า
IOC

แปร
ผล

1 0 1 1

1

4

0.8

ใช้ได้

1 1 1 -1

1

3

0.6

ใช้ได้

1 1 1 0

1

4

0.8

ใช้ได้

1 -1 1 1

1

3

0.6

ใช้ได้

1 0 1 1

1

4

0.8

ใช้ได้

103

ผู้บริหารตัดสินใจจากการถูกบังคับ

104

ผู้บริหารได้รับการอธิบายโดยใช้เอกสารเป็นสื่อ และอ้างอิงประกอบการตัดสินใจ

1

0 0 1

1

1

0.2

ใช้ไม่ได้

105

ความสามัคคีและความยัดแย้งในโรงเรียน

0 1 0 -1

1

1

0.2

ใช้ไม่ได้

106

ผู้บริหารได้รับการอานวยความสะดวกในการ

1 0 1 1

1

4

0.8

ใช้ได้

ตัดสินใจ
107

ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความภักดีต่อองค์กร

1 1 1 1

1

5

1

ใช้ได้

108

ภาวการณ์เป็นผู้นาของผู้บริหาร

1 1 1 1

1

5

1

ใช้ได้

109

ผู้บริหารโรงเรียนมีความจาเป็นในการตัดสินใจ

1 0 1 0

1

3

0.6

ใช้ได้

1 -1 0 0

1

1

0.2

ใช้ไม่ได้

1 0 0 -1

0

0

0

ใช้ไม่ได้

โดยขาดข้อมูล
110
111

ผู้บริหารมีความต้องการการยอมรับจากผู้อื่น
ผู้บริหารมีสิ่งจูงใจในการแก้ไขอุปสรรคและ
ปัญหาที่ขาดข้อมูลที่ถูกต้อง
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สรุปและแปรผล

ข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

112

ผู้บริหารมีสิ่งจูงใจในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา

1

0 1 1 0

3

0.6

ใช้ได้

113

ผู้บริหารมีเวลาที่จากัดในการตัดสินใจ

-1 0 0 1 0

0

0

ใช้ไม่ได้

114

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานมี

0

1 1 0 1

3

0.6

ใช้ได้

1

0 1 1 1

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 1 -1

4

0.8

ใช้ได้

1

1 1 -1 1

4

0.8

ใช้ได้

ส่วนในการตัดสินใจของผู้บริหาร
115

ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความกลัว

116

อิทธิพลของชุมชน/สังคมมีส่วนในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร

117

ผู้บริหารได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆเพื่อประกอบในการตัดสินใจ

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ รวม ค่า
1 2 3 4 5
IOC

แปรผล

118

จุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษา

1

1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

119

คาสั่ง/ระเบียบจากต้นสังกัด

1

1 1 0 1

4

0.8

ใช้ได้

120

ผู้บริหารกังวงใจกับการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

1 -1 0 1 0

1

0.2

ใช้ไม่ได้

จากการตัดสินใจ
121

ผู้บริหารตัดสินใจโดยใช้เหตุผลส่วนตัว

1

0 1 1 1

4

0.8

ใช้ได้

122

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1

1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

123

ความซับซ้อนของปัญหาที่ต้องตัดสินใจ

1

1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

124

ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาที่ต้อง

1

0 1 1 1

4

0.8

ใช้ได้

0

1 0 1 -1

1

0.2

ใช้ไม่ได้

1

1 0 1 1

4

0.8

ใช้ได้

ตัดสินใจ
125

ผู้บริหารมีการสร้างเนื้อหาและแนวทางในการ
ตัดสินใจ

126

ระดับการกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคคล
ในสถานศึกษา

251
ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ
127

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับ
ปัญหามากที่สุดประกอบในการตัดสินใจ

สรุปและแปรผล

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
ค่า
รวม
1 2 3 4 5
IOC

แปร
ผล

1 0 1 1 1

4

0.8

ใช้ได้

128

รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร

1 1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

129

ความถี่ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร

1 1 1 0 0

3

0.6

ใช้ได้

130

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับของ

1 1 1 -1 1

3

0.6

ใช้ได้

1 1 0

0

3

0.6

ใช้ได้

0 1 1 0 1

3

0.6

ใช้ได้

133

ความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งในองค์กร 1 0 1 1 1

4

0.8

ใช้ได้

134

การที่ผู้บริหารถูกครอบงาโดยคนใดคนหนึ่ง

1 1 0 1 1

4

0.8

ใช้ได้

135

ความคุ้มค่าของผลประโยชน์ที่สถานศึกษา

1 1 -1 1 1

3

0.6

ใช้ได้

1 1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

0 1 -1 0 0

0

0

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 0

4

0.8

ใช้ได้

0 1 -1 1 0

1

0.2

ใช้ไม่ได้

1 1 1 1 1

5

1

ใช้ได้

ผู้บริหารก่อนการตัดสินใจ
131

ความยั่งยืนของผลงานที
1 ่ได้รับ

132

ผู้บริหารตัดสินใจโดยอาศัยแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์มาร่วมในการตัดสินใจ

ได้รับ
136

ความมั่นคงในอารมณ์ของผู้บริหาร

137

ความแตกต่างกันในเรื่องของแหล่งเรียนรู้และ
ข้อมูล

138

แนวความคิดด้านการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหาร

139

ตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
ผลประโยชน์ที่สถานศึกษาจะได้รับ

140

กระบวนการพื้นฐานในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร

252

ภาคผนวก ฌ
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล

253

254

ภาคผนวก ญ
รายชื่อโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
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ลาดับ

รายชื่อโรงเรียน

ที่อยู่

1

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์

อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี

2

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม

อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

3

โรงเรียนนายกวัฒนากร บ้านนา

อ. บ้านนา จ. นครนายก

4

โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา

อ. เมือง จ. นครนายก

5

โรงเรียนกุศลศึกษา

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

6

โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์

เขตบางเขต กรุงเทพมหานคร

7

โรงเรียนอัมวันศึกษา

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

8

โรงเรียนอนุบาลวัดไผ่เขียว

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

9

โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

10

โรงเรียนทุ่งลานนา

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

11

โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ

อ. เมือง จ. ลพบุรี

12

โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว)

อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์

13

โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา

อ. ไพศาลี จ. นครสวรรค์

14

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์

อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์

15

โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)

อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง

16

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์

อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง

17

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

อ. โพธาราม จ. ราชบุรี

18

โรงเรียนอนุบาลโชติทายการามสงเคราะห์

อ. ดาเนินสะดวก จ. ราชบุรี

19

โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย "สุตกิจวิทยา"

อ. โพธาราม จ. ราชบุรี

20

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

21

โรงเรียนอุดมศิลป์ "โพธิลังการ์มูลนิธิ"

อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี

22

โรงเรียนสามัคคีวิทยา

อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี

23

โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

อ. บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
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24

โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

อ. หนองฉาง จ. อุทัยธานี

25

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม

อ. ไทรน้อย จ. กาญจนบุรี

26

โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี

อ. เมือง จ. นครนายก

27

โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า

อ. ดอกคาใต้ จ. พะเยา

28

โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อ. เมือง จ. เชียงใหม่

29

โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" ลาพูน

อ. เมือง จ. ลาพูน

30

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา

อ. ป่าซาง จ. ลาพูน

31

โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร

อ. เมืองลาปาง จ. ลาปาง

32

โรงเรยนศักดิ์สุนันท์วิทยา

อ. แม่พริก จ. ลาปาง

33

โรงเรียนผดุวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง)

อ. เมืองลาปาง จ. ลาปาง

34

โรงเรียนศรีสนุทรสีลวิสุทธิ์

อ. เถิน จ. ลาปาง

35

โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน

อ. แม่ทะ จ. ลาปาง

36

โรงเรียนสุนทรศึกษา

อ. แม่ทะ จ. ลาปาง

37

โรงเรียนมานิตวิทยา

อ. แม่สาย จ. เชียงราย

38

โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่าพิเศษพิทยา

อ. พาน จ. เชียงราย

39

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท

อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

40

โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง

อ. เมือง จ. สุโขทัย

41

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพูล)

อ. เมือง จ. ตาก

42

โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)

อ. แม่สอด จ. ตาก

43

โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)

อ. แม่สอด จ. ตาก

44

โรงเรียนศรีธรรมวิทยา

อ. เมือง จ. ยโสธร

45

โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล

อ. กุดชุม จ. ยโสธร

46

โรงเรียนอุบลวิทยากร

อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
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47

โรงเรียนสมเด็จ

อ. เมือง จ. อุบลราชธานี

48

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิช์ ัย

อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

49

โรงเรียนวัดไร่น้อย

อ. เมือง จ. อุบลราชธานี

50

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

51

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา

อ. น้ายืน จ. อุบลราชธานี

52

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา

อ. นาเยีย จ. อุบลราชธานี

53

โรงเรียนวุฒิศึกษา

อ. โพธิ์สาร จ. อุบลราชธานี

54

โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์

อ. น้ายืน จ. อุบลราชธานี

55

โรงเรียมัธยมวัดกลางโกสุม

อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

56

โรงเรียนวัดป่านาเชือก

อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม

57

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ

อ. ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด

58

โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด

59

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)

อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด

60

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศานา
วัดท่าสะอาด

อ. เมือง จ. ขอนแก่น

62

โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่

อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น

63

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา

อ. สว่างดินแดน จ. สกลนคร

64

โรงเรียนการกุศลวัดธรรมาธิปไตย

อ. เซกา จ. บึงกาฬ

65

โรงเรียนวัดศรีจันทร์

อ. เมือง จ. ขอนแก่น

66

โรงเรียการกุศลนายมวราราม

อ. เวียงเก่า จ. ขอนแก่น

67

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร

อ. หนองหาน จ. อุบลราชธานี

68

โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บารุง

อ.ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ

69

โรงเยนการกุศลวัดบ้านโดด

อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ

61

อ. เซกา จ. หนองคาย
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70

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

71

โรงเรียนไพรบึงวิทยา

อ. ไพรบึง จ. ศรีสะเกษ

72

โรงเรียนจันทาราม

อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ

73

โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ

74

โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา

อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

75

โรงเรียนอนุบาลวัดทุ่งสว่าง

อ. เมือง จ. นครราชสีมา

76

โรงเรียนวัดสุทธจินดา

อ. เมือง จ. นครราชสีมา

77

โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก

อ. เมือง จ. นครราชสีมา

78

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา

อ. เมือง จ. บุรีรัมย์

79

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา

อ. ประทาย จ. นครราชสีมา

80

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา

อ. ปราสาท จ.สุรินทร์

81

โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา

อ. โนนคูณ จ. ศรีสะเกษ

82

โรงเรียนวัดดอนขวาง

อ.เมือง จ. นครราชสีมา

83

โรงเรียนแจ้งวิทยา

อ. เมือง จ. สงขลา

84

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

85

โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

อ. เมือง จ. ภูเก็ต

86

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์

อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง

87

โรงเรียนอัมวันวิทยา

อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง

88

โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม

อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

89

โรงเรียนนาคคามพิทยาคม

อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช

90

โรงเรียนอนุบาลวัดอินทรารามสงเคราะห์

อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

91

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์

อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

92

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

อ. เมือง จ. สงขลา
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามการวิจั ยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
2. แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
2.1 ผู้บริหารโรงเรียน (ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ)
1 คน
2.2 รองผู้อานวยการ
1 คน
2.3 ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
1 คน
3. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ขอความกรุณาท่านได้โปรดให้ข้อมูลตามสภาพเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในสถานศึกษาของท่านและ
กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ เพราะข้อมูลที่สมบูรณ์เท่านั้นจึงจามารถนามาวิเคราะห์ได้ และขอรับรองว่าจะไม่
มีผลกระทบทางลบต่อตัวท่านหรือสถานศึกษาของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่อย่างใด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากทุกๆ ท่าน
นางสาววิไลลักษณ์ เพชรเอี่ยม
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

261
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน

1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 ไม่เกิน 30 ปี

 31-40 ปี

 41-50 ปี

 51 ปีขึ้นไป

 ปริญญาเอก

 อื่นๆ.............

3. ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้บริหาร
 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

4. อายุการทางานหรือประสบการณ์ของผู้บริหาร (เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี)
 ไม่เกิน 10 ปี

 11-20 ปี

 21-30 ปี

5. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
 ผู้บริหาร (ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อานวยการโรงเรียน)
 รองผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
 หัวหน้ากลุ่มสาระ

 30 ปีขึ้นไป

262
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
คาชี้แจง โปรดพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การกุศลระดับใด โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
ระดับ 5 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อยที่สุด
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

1
2
3

ระดับการศึกษาของผู้บริหาร
รายได้/งบประมาณของสถานศึกษา
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการตัดสินใจ
และการบริหารงานในสถานศึกษา
ผู้บริหารมีประสบการณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ
ครู/บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคุณครูในสถานศึกษา
ผลประโยชน์ที่ทางสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ภายหลังจากการตัดสินใจ
ประสบการณ์ทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
ระดับสูงกว่า
ความสอดคล้องของนโยบายของโรงเรียนกับของภาครัฐ

4
5
6
7
8
9

ระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

10 ความสามารถในการประสานงานและการสื่อสารของ
สถานศึกษา
11 การมีส่วนร่วมของชุมชน
12 สิ่งแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา
13 การเจริญเติบโตของสถานศึกษา
14 ความยืนหยุ่นของสถานศึกษา
15 การรับรู้และกาหนดปัญหาของผู้บริหาร
16 การกาหนดบทบาทหน้าที่ของครูในโรงเรียนอย่างชัดเจน
17 ความเหมาะสมอัตราส่วนของครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
18 มาตรการหรือกฎระเบียบสาหรับบุคลากร
19 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา
20 การพัฒนาสถานศึกษา ครู-บุคลากรในสถานศึกษา
21 การแข่งขันกันเองของครูระหว่างสถานศึกษาและภายใน
สถานศึกษา
22 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
23 ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร
24 กลยุทธ์และการวางแผนของสถานศึกษา
25 ความเพียงพอในด้านทรัพยากรขององค์กร
26 ความทันสมัยของเทคโนโลยี
27 หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและ
กฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ
28 อัตราเงินเดือนครู บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน หรือความ
เป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
29 สถานะทางการเมือง การปกครองในสถานศึกษา
30 การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง

ระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

264

ข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

31
32
33

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน
ความสามัคคีและความคิดของกลุ่มครู
การแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยของผู้บริหารและครูเพื่อ
หาทางเลือก
สถานการณ์ปัจจุบันมีผลกระทบต่อระดับความร่วมมือ
ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติของต้นสังกัด
ระบบการบริหารงานของโรงเรียน
ความขัดแย้งในสถานศึกษามีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
ความเชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากร
ของสถานศึกษา
มีความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจระหว่างครูและผู้บริหาร
การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและ
ผู้ปกครอง
การได้รับความช่วยเหลือจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของสถานศึกษา
การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ที่จาเป็นเพื่อมาอ้างอิงและสนับสนุนการตัดสินใจ
ตัดสินใจตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ทัศนคติของผู้บริหาร
ข้อจากัดของการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ข้อ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ขอบเขตและอานาจที่ผู้บริหารได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริหารได้รับ
ความพร้อมในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ความถี่ในการลาออกของครูในโรงเรียน
ผู้บริหารตัดสินใจจากการถูกสถานการณ์บังคับ
ความเข้าใจของผู้บริหารในปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
สถานศึกษา
ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความจายอม
นโยบายและแนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ผลกระทบที่จะได้รับจากการตัดสินใจในอนาคต
ความหวังของผู้บริหารในการตัดสินใจ
ความสามารถในการหาข้อมูลป้อนกลับ
มีอิสรภาพทางด้านความคิด และการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
การตัดสินใจตามสถานการณ์เฉพาะหน้า
เป้าหมายในการตัดสินใจ
ความเชื่อมั่นของครู/บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา
ตัดสินใจตามความเชื่อมั่นของตนเอง
ตัดสินใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเอง
ตัดสินใจตามความพอใจส่วนตัว
พฤติกรรมของคนรอบข้างทาให้ผู้บริหารต้องมีการ
พิจารณาการตัดสินใจ

ระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

67

ผู้บริหารมีการเลือกทางเลือกและปฏิบัติตามทางเลือก
ที่เห็นว่าน่าจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจในการตัดสินใจ
ค่านิยมของผู้บริหาร
ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามความเสี่ยง
การประเมินทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา
ผลการวิจัยและผลการทดลองในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา
ผู้บริหารมีความลาเอียงในการตัดสินใจ
ขอบเขตและอานาจที่ผู้บริหารได้รับมอบหมาย
ผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ
ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจ
ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา
สิทธิและเสรีภาพภายในสถานศึกษา
การให้ความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา
ความพร้อมของสถานศึกษา
ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ
ระดับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามอานาจที่ได้รับ

ผู้บริหารยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ
ผู้บริหารคานึงถึงการนาเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ
ผู้บริหารมีแรงขับดันในการตัดสินใจ

ระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ข้อ
86

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

ผู้บริหารใช้แรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ์มาร่วมใน
การตัดสินใจ
87 ผู้บริหารตัดสินใจตามโอกาสที่ได้รับ
88 ผู้บริหารตัดสินใจจากการเห็นสิ่งที่สามารถมองเห็นด้วย
ตาเปล่า
89 ผู้บริหารเลือกตัดสินใจจากการแนะนาของคนอื่น
90 ผู้บริหารเลือกจุดแข็งของความสาเร็จมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการตัดสินใจ
91 ผู้บริหารมีการประเมินจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
ร่วมในการตัดสินใจ
92 ผู้บริหารตัดสินใจจากการถูกบังคับ
93 ผู้บริหารได้รับการอานวยความสะดวกในการตัดสินใจ
94 ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความภักดีต่อองค์กร
95 ภาวะการเป็นผู้นาของผู้บริหาร
96 ผู้บริหารโรงเรียนมีความจาเป็นในการตัดสินใจโดยขาด
ข้อมูล
97 ผู้บริหารมีสิ่งจูงใจในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา
98 ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานมีส่วนใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร
99 ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความกลัว
100 อิทธิพลของชุมชน/สังคมมีส่วนในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร

ระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ข้อ

ปัจจัยที่สงผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

101 ผู้บริหารได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเพื่อ
ประกอบในการตัดสินใจ
102 จุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษา
103 คาสั่ง/ระเบียบจากต้นสังกัด
104 ผู้บริหารตัดสินใจโดยใช้เหตุผลส่วนตัว
105 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
106 ความซับซ้อนของปัญหาที่ต้องตัดสินใจ
107 ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจ
108 ระดับการกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคคลใน
สถานศึกษา
109 ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับปัญหามาก
ที่สุดประกอบในการตัดสินใจ
110 รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร
111 ความถี่ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
112 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับของ
ผู้บริหารก่อนการตัดสินใจ
113 ความยั่งยืนของผลงานที่ได้รับ
114 ผู้บริหารตัดสินใจโดยอาศัยแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์มาร่วมในการตัดสินใจ
115 ความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งในองค์กร
116 การที่ผู้บริหารถูกครอบงาโดยคนใดคนหนึ่ง
117 ความคุ้มค่าของผลประโยชน์ที่สถานศึกษาได้รับ
118 ความมั่นคงในอารมณ์ของผู้บริหาร
119 แนวความคิดด้านการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
120 กระบวนการพื้นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร

ระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ภาคผนวก ฏ
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

270

271

272
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ภาคผนวก ฐ
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นแสดงความคิดเห็นต่องานวิจัย

276

277

ภาคผนวก ฑ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิที่ให้ความคิดเห็นต่องานวิจัย

278

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิที่ให้ความคิดเห็นต่องานวิจัย
1. พระมหาสังเวช ศรีโตร ผศ. ดร.
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธิปัญญา
2. พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ ดร
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษา
3. ดร.อุดม ชานิ
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปภัมภ์ฯ
4. พระครูวชิรปัญญานุโยค ดร
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปริยัติรังสรรค์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

279

ภาคผนวก ฒ
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อยืนยันผลการวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อยืนยันผลการวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นยืนยันผลการวิจัยว่าถูกต้องเหมาะสมเพียงใดหรือไม่
2. ผู้ วิ จั ย ของความกรุ ณ าท่ า นผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ โ ปรดศึ ก ษาเอกสารแสดง
รายละเอียดของงานวิจัยซึ่งได้ เรียนเสนอมาพร้อมแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้แล้ว ก่อนพิจารณา
ตอบคาถาม
3. เครื่องมือฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเชิงปริมาณเพื่อยืนยันผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันผลการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
การให้ความกรุณาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่านครั้ง
นี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสรุปผลและความมั่นใจในการนาเสนอผลการวิจัยเรื่องนี้ต่อไป
อนึ่งเมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วขอความกรุณาได้โปรดส่งคืนโดยเร็ว โดยขอเอกสาร
ที่ได้แนบเสนอมาพร้อมนี้ด้วย ก็จักเป็นพระคุณอย่างสูง
นางสาววิไลลักษณ์ เพชรเอี่ยม
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

281
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อยืนยันผลการวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเติมคาในช่องว่างต่อไปนี้
1. นามผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ…………………………………………………………………………………
2. ตาแหน่งปัจจุบัน………………………………………………………………………………………………………
3. ประสบการณ์เกี่ยวกับ โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเชิงปริมาณเพื่อยืนยันผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก และ 4 ปัจจัยย่อย คือ
ปัจจัยที่ 1 มุมมองและบริบทของผู้บริหารสถานศึกษา
ปัจจัยย่อยที่ 1.1 มุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา
ปัจจัยย่อยที่ 1.2 บริบทของสถานศึกษา
ปัจจัยที่ 2 อานาจหน้าที่และภาวะผู้นา
ปัจจัยย่อยที่ 2.1 อานาจหน้าที่
ปัจจัยย่อยที่ 2.2 ภาวะผู้นา
ปัจจัยที่ 3 อคติและความเหมาะสม
ปัจจัยที่ 4 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ปัจจัยที่ 5 สภาพปัญหาภายในองค์กร
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จากข้อมูลข้างต้น โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในสดมภ์ของตารางที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ความคิดเห็น
ปัจจัย

ความถูกต้อง
เห็น
ไม่
ด้วย เห็นด้วย

ปัจจัยที่ 1 บริบทและ
มุมมองของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ปัจจัยย่อยที่ 1.1 บริบท
ของสถานศึกษา
ปัจจัยย่อยที่ 1.2 มุมมอง
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ปัจจัยที่ 2 อานาจหน้าที่
และภาวะผู้นา
ปัจจัยย่อยที่ 2.1 อานาจ
หน้าที่
ปัจจัยย่อยที่ 2.2 ภาวะ
ผู้นา
ปัจจัยที่ 3 อคติและความ
เหมาะสม
ปัจจัยที่ 4 วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร
ปัจจัยที่ 5 สภาพปัญหา
ภายในองค์กร

ความเหมาะสม

ความเป็นไปได้

เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย

ไม่
เห็นด้วย

ไม่
เห็นด้วย

การนาไปใช้
ประโยชน์
เห็น
ไม่
ด้วย เห็นด้วย
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเชิ งคุ ณ ภาพเพื่ อยื น ยัน ผลการวิ จัย เรื่อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการตั ด สิ น ใจของ
ผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
1. ความคิดเห็นเพิ่มเติมของท่านเกี่ยวกับความถูกต้องของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. ความคิดเห็นเพิ่มเติมของท่านเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. ความคิดเห็นเพิ่มเติมของท่านเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. ความคิดเห็นเพิ่มเติมของท่านเกี่ยวกับการนาไปใช้ประโยชน์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร โรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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เอกสารแสดงรายละเอียดของงานวิจัย
ชื่องานวิจัย ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร โรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
2. เพื่อทราบผลการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา
นิยามศัพท์เฉพาะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ หมายถึง เหตุเบื้องต้นที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดๆ
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา หมายถึง สถานศึกษาเอกชนที่จัดตั้งโดย
มีวัตถุประสงค์จัดการศึกษาเพื่อผู้ยากไร้ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งมีวัดเป็นผู้ถือใบอนุญาต
จัดตั้ง และมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โดยตาแหน่ง
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แผนภูมิกรอบแนวคิด

ทฤษฎีการตัดสินใจ
- ทองใบ สุดชารี
- ปราชญากล้าผจัญและ
สมศักดิ์ คงเที่ยง
- Cobelli, 1989
- Macfarland, 1970
- Mann, 1975
- Griffiths, 1959
- Juniper, 1976
- Bridge, 1967
- Simon, 1994
- Hammond, Keeney
and Raiffa 1998
- Tryfos, 2001
- Tannenbaum and
Schmidt, 1994
- Hoy and Miskel,
1991

พฤติกรรมการตัดสินใจ
- ชลิต ระหว่างบ้าน - Stowe, 1993
- พระไพศาล สุทฺธจิตฺโต
- วิชยั โถสุวรรณจินดา
- วราภรณ์ ไวยากรณ์ - Barnard, 1938
- ศรีนวล ศรีสวัสดิยาภรณ์
- James, 1973
- สุริยะ ชาติชนบท - ภารดี อนันต์นาวี
- Robert and Warren, 1958

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

กระบวนการตัดสินใจ
- นิรมล กิติกุล
- Vroom, 1973
- Burton and Thakur,
1995
- Plunkett and Attner
- Duane, 1973

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการตัดสินใจ
- จิตติมา พัดโบก
- วรพจน์ บุษราคัมวดี
- Bross, 1965
- Rotello, Macmillan
and Reeder, 2004

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย

ขั้นตอน
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้าตัวแปร
เกี่ยวกับปัจจัยที่มผี ลต่อการ

ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

กระบวนการ

ผลที่ได้

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปัจจัยที่สง่ ผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของ

ตัวแปรที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

วัดในพระพุทธศาสนา

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

สร้ างเครื่องมือ แบบสอบถามปั จจัยที่สง่ ผล
ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา
ตรวจสอบเครื่องมือ (แบบสอบถาม)
-Content Validity โดยใช้วธิ ี IOC
-Try out และหาค่า Reliability

เครือ่ งมือในการวิจัย

นาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจ
(exploratory factor analysis)

ขั้นที่ 3 ยืนยันผลการวิจยั

สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันผลการวิจัยเกีย่ วกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา

รายงานการวิจัย
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ปัจจัยที่ 1 ด้านมุมมองและบริบทของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย คือ
ปัจจัยที่ 1.1 ด้านมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา
ปัจจัยที่ 1.2 ด้านบริบทของสถานศึกษา
ปัจจัยที่ 2 ด้านอานาจหน้าที่และภาวะผู้นา ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย คือ
ปัจจัยที่ 2.1 ด้านอานาจหน้าที่
ปัจจัยที่ 2.2 ด้านภาวะผู้นา
ปัจจัยที่ 3 ด้านอคติและความเหมาะสม
ปัจจัยที่ 4 ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ปัจจัยที่ 5 ด้านสภาพปัญหาภายในองค์กร
ปัจจัยที่ 1 ด้านมุมมองและบริบทของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวแปร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
X18 มาตรการหรือกฎระเบียบสาหรับบุคลากร
X19 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา
X6 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคุณครูในสถานศึกษา
X9 ความสอดคล้องของนโยบายของโรงเรียนกับของภาครัฐ
X8 ประสบการณ์ทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงกว่า
X16 การกาหนดบทบาทหน้าที่ของครูในโรงเรียนอย่างชัดเจน
X17 ความเหมาะสมอัตราส่วนของครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
X10 ความสามารถในการประสานงานและการสื่อสารของสถานศึกษา
X38 ความเชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากรของสถานศึกษา
X12 สิ่งแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา
X7 ผลประโยชน์ที่ทางสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับภายหลังจากการตัดสินใจ
X15 การรับรู้และกาหนดปัญหาของผู้บริหาร
X28 อัตราเงินเดือนครู บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน หรือความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
X39 มีความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจระหว่างครูและผู้บริหาร
X25 ความเพียงพอในด้านทรัพยากรขององค์กร
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ปัจจัยที่ 1 ด้านมุมมองและบริบทของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ตัวแปร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
X5 ครู/บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
X4 ผู้บริหารมีประสบการณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ
X32 ความสามัคคีและความคิดของกลุ่มครู
X14 ความยืนหยุ่นของสถานศึกษา
X43 การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็นเพื่อมาอ้างอิงและ
สนับสนุนการตัดสินใจ
X24 กลยุทธ์และการวางแผนของสถานศึกษา
X26 ความทันสมัยของเทคโนโลยี
X3 ผู้ บ ริ ห ารมีความรู้ความสามารถเพีย งพอต่อ การตัด สิ นใจและการบริห ารงานใน
สถานศึกษา
X11 การมีส่วนร่วมของชุมชน
X54 ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความจายอม
X31 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน
X23 ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร
X1 ระดับการศึกษาของผู้บริหาร
X27 หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ
X20 การพัฒนาสถานศึกษา ครู-บุคลากรในสถานศึกษา
X42 ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของสถานศึกษา
X2 รายได้/งบประมาณของสถานศึกษา
X58 ความสามารถในการหาข้อมูลป้อนกลับ
X22 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
X55 นโยบายและแนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
X30 การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง
X34 สถานการณ์ ปั จ จุ บั น มี ผ ลกระทบต่ อ ระดั บ ความร่ ว มมื อ ของครู แ ละผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา
X29 สถานะทางการเมือง การปกครองในสถานศึกษา
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ปัจจัยที่ 1 ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย คือ
ปัจจัยที่ 1.1 ด้านมุมมองของผู้บริหาร
ตัวแปร
X29
X7
X32
X42
X5
X38
X10
X18
X9
X8
X27
X4
X12
X43
X3
X31
X30
X34

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
สถานะทางการเมือง การปกครองในสถานศึกษา
ผลประโยชน์ที่ทางสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับภายหลังจากการตัดสินใจ
ความสามัคคีและความคิดของกลุ่มครู
ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของสถานศึกษา
ครู/บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ความเชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากรของสถานศึกษา
ความสามารถในการประสานงานและการสื่อสารของสถานศึกษา
มาตรการหรือกฎระเบียบสาหรับบุคลากร
ความสอดคล้องของนโยบายของโรงเรียนกับของภาครัฐ
ประสบการณ์ทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงกว่า
หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ
ผู้บริหารมีประสบการณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ
สิ่งแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา
การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็นเพื่อมาอ้างอิงและ
สนับสนุนการตัดสินใจ
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการตัดสินใจและการบริหารงานใน
สถานศึกษา
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน
การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง
สถานการณ์ปัจจุบันมีผลกระทบต่อระดับความร่วมมือของครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา
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ปัจจัยที่ 1.1 ด้านบริบทของสถานศึกษา
ตัวแปร
X22
X23
X24
X1
X16
X15
X19
X39
X17
X6
X14
X11
X2
X25
X28
X26
X55
X54
X58
X20

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ความเหมาะสมอัตราส่วนของครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน
การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและผู้ปกครอง
ความสามารถในการหาข้อมูลป้อนกลับ
ความยืนหยุ่นของสถานศึกษา
การให้ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง
อัตราเงินเดือนครู บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน หรือความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
การรวบรวมข้อมูลทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จาเป็นเพื่อมาอ้างอิงและ
สนับสนุนการตัดสินใจ
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา
ความเชี่ยวชาญและชานาญการของครูและบุคลากรของสถานศึกษา
มีความเสมอภาคในการเสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจระหว่างครูและผู้บริหาร
ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความจายอม
กลยุทธ์และการวางแผนของสถานศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคุณครูในสถานศึกษา
ทักษะและความชานาญของผู้บริหาร
ความเพียงพอในด้านทรัพยากรขององค์กร
ความทันสมัยของเทคโนโลยี
ความเข้มแข็งทางงานวิชาการของสถานศึกษา
หลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่เป็นหลักและกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมของชุมชน

291
ปัจจัยที่ 2 องค์ประกอบด้านอานาจหน้าที่และภาวะผู้นา
ตัวแปร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
X119 แนวความคิดด้านการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
X109 ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับปัญหามากที่สุดประกอบในการตัดสินใจ
X84 ผู้บริหารคานึงถึงการนาเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ
X120 กระบวนการพื้นฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร
X83 ผู้บริหารยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ
X90 ผู้บริหารเลือกจุดแข็งของความสาเร็จมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
X112 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับของผู้บริหารก่อนการตัดสินใจ
X80 ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ
X85 ผู้บริหารมีแรงขับดันในการตัดสินใจ
X91 ผู้บริหารมีการประเมินจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันร่วมในการตัดสินใจ
X113 ความยั่งยืนของผลงานที่ได้รับ
X95 ภาวะการเป็นผู้นาของผู้บริหาร
X111 ความถี่ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
X110 รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร
X94 ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความภักดีต่อองค์กร
X105 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
X82 ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามอานาจที่ได้รับ
X118 ความมั่นคงในอารมณ์ของผู้บริหาร
X117 ความคุ้มค่าของผลประโยชน์ที่สถานศึกษาได้รับ
X93 ผู้บริหารได้รับการอานวยความสะดวกในการตัดสินใจ
X73 ขอบเขตและอานาจที่ผู้บริหารได้รับมอบหมาย
X108 ระดับการกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคคลในสถานศึกษา
X79 ความพร้อมของสถานศึกษา
X67 ผู้บริหารมีการเลือกทางเลือกและปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็นว่าน่าจะให้ผลเป็นที่น่า
พอใจในการตัดสินใจ
X75 ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

292
ปัจจัยที่ 2 องค์ประกอบด้านอานาจหน้าที่และภาวะผู้นา (ต่อ)
ตัวแปร
X107
X78
X77
X86

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจ
การให้ความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา
สิทธิและเสรีภาพภายในสถานศึกษา
ผู้บริหารใช้แรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ์มาร่วมในการตัดสินใจ

ปัจจัยที่ 2 ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย คือ
ปัจจัยที่ 2.1 ด้านอานาจหน้าที่
ตัวแปร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
X83 ผู้บริหารยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ
X93 ผู้บริหารได้รับการอานวยความสะดวกในการตัดสินใจ
X90 ผู้บริหารเลือกจุดแข็งของความสาเร็จมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
X82 ผู้บริหารมีการตัดสินใจตามอานาจที่ได้รับ
X 85 ผู้บริหารมีแรงขับดันในการตัดสินใจ
X 86 ผู้บริหารใช้แรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ์มาร่วมในการตัดสินใจ
X 84 ผู้บริหารคานึงถึงการนาเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ
X 91 ผู้บริหารมีการประเมินจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันร่วมในการตัดสินใจ
X 80 ผู้บริหารมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ
X 79 ความพร้อมของสถานศึกษา
X 77 สิทธิและเสรีภาพภายในสถานศึกษา
X 78 การให้ความร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา
X 73 ขอบเขตและอานาจที่ผู้บริหารได้รับมอบหมาย
X 95 ภาวะการเป็นผู้นาของผู้บริหาร
X 67 ผู้บริหารมีการเลือกทางเลือกและปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็นว่าน่าจะให้ผลเป็นที่น่า
พอใจในการตัดสินใจ
X 94 ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความภักดีต่อองค์กร
X 19 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติภายในสถานศึกษา
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ปัจจัยที่ 2.2 ด้านภาวะผู้นา
ตัวแปร
X113
X 109
X 112
X 118
X 110
X 107
X 120
X 108
X 111
X 117
X 105
X 75

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ
ความยั่งยืนของผลงานทีไ่ ด้รับ
ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ตรงกับปัญหามากทีส่ ุดประกอบในการตัดสินใจ
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับของผูบ้ ริหารก่อนการตัดสินใจ
ความมั่นคงในอารมณ์ของผูบ้ ริหาร
รูปแบบการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาทีต่ ้องตัดสินใจ
กระบวนการพืน้ ฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับการกระตือรือร้นของผู้บริหารหรือบุคคลในสถานศึกษา
ความถี่ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ความคุ้มค่าของผลประโยชน์ทสี่ ถานศึกษาได้รับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านอคติและความเหมาะสม
ตัวแปร
99
92
72
104
65
96
116
74
100
89
66
114
115

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ
ผู้บริหารตัดสินใจด้วยความกลัว
ผู้บริหารตัดสินใจจากการถูกบังคับ
ผู้บริหารมีความลาเอียงในการตัดสินใจ
ผู้บริหารตัดสินใจโดยใช้เหตุผลส่วนตัว
ตัดสินใจตามความพอใจส่วนตัว
ผู้บริหารโรงเรียนมีความจาเป็นในการตัดสินใจโดยขาดข้อมูล
การที่ผู้บริหารถูกครอบงาโดยคนใดคนหนึ่ง
ผู้บริหารมีส่วนได้สว่ นเสียในการตัดสินใจ
อิทธิพลของชุมชน/สังคมมีส่วนในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ผู้บริหารเลือกตัดสินใจจากการแนะนาของคนอื่น
พฤติกรรมของคนรอบข้างทาให้ผู้บริหารต้องมีการพิจารณาการตัดสินใจ
ผู้บริหารตัดสินใจโดยอาศัยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์มาร่วมในการตัดสินใจ
ความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งในองค์กร
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ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ตัวแปร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
X53 ความเข้าใจของผู้บริหารในปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
X57

ความหวังของผู้บริหารในการตัดสินใจ

X61

เป้าหมายในการตัดสินใจ

ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยด้านสภาพปัญหาภายในองค์กร
ตัวแปร
ปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจ
X37 ความขัดแย้งในสถานศึกษามีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
X47

ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

X51

ความถี่ในการลาออกของครูในโรงเรียน
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