
 

บทที่  1 
 

บทนํา 
 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
                   นโยบายการศกึษาแหงชาติ ตาม พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2452 
แกไขเพิม่เติม พุทธศักราช2545 ในมาตรา 39ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ กระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรงทั้งดาน วิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไป (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542แกไขเพิ่มเติม, พ.ศ.2545) 
ซ่ึงหมายถึงผูบริหารโรงเรียนทุกแหงจะตองมีบทบาทสําคัญในการผลักดัน ใหเปนไปตามเจตนารมณ 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบบัดังกลาว  
                   หากพิจารณาถึงภารกิจของโรงเรียน หรือ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะ
เห็นไดวาโรงเรียนมีภารกิจหลัก คือ การจดัการศกึษาและการบริหารโรงเรียน ซ่ึงตองใชทั้งกระบวนการและ
ปจจยัประกอบหลายประการเพือ่ใหบรรลุผลตามเปาหมายและนโยบายทีก่ําหนดไวคือ ในดานกระบวนการ
นั้นจะตองอาศยัทั้งผูบริหารโรงเรียนและครู ผูบริหารโรงเรียนจึงตองมีศักยภาพพรอมหลายดานจงึ
จะบริหารใหบรรลุตามเปาหมาย และสอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาองคการมหาชน ซ่ึงไดกําหนดมาตรฐานการบริหารและผูบริหารสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานที2่0 กลาวคือ ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา, 2546 :103) ซ่ึง หมายถึง การทําใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยใชกระบวนการวางแผน การจดัองคการ การ
จัดกําลังคน การอํานวยการ และ การควบคุมทรัพยากรขององคการ ทั้งนี้มินซเบอรก(Mintzberg อาง
ใน สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2544 : 29-31 )ไดใหความหมายของบทบาทของการบริหารจัดการ คือกลุม
ของพฤติกรรมที่คาดหวังของผูบริหาร สามารถจัดกลุมของบทบาทหลักได 3 กลุม ไดแก บทบาท
ดานขาวสาร บทบาทดานความสัมพันธ และ บทบาทหลักดานการตัดสินใจซึ่งบทบาทในการ
ตัดสินใจเปนบทบาทที่ผูนํา ทํากิจกรรมในการเลือกวธีิการหรือเลือกแนวปฏิบัต ิ เชน การริเร่ิม
เปลี่ยนแปลง การแกปญหา การตอรองตางๆ และการจดัสรรทรัพยากรเปนตน  ดังนั้นการตัดสินใจ
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จึงเปนประเดน็สําคัญที่ มีความเกีย่วของกับกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการบริหารจัดการ ของ
ผูบริหารโรงเรียน ซ่ึงสรุปใหเหน็วาความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนในดานตางๆขึ้นอยูกบั
อํานาจการตัดสินใจของผูบริหาร  
                   รศนา อัชชะกิจ (2535:84) ใหทรรศนะวาการตัดสินใจเปนพฤติกรรม ขณะที่บุคคลตอง
เผชิญหนากับทางเลือก ที่กําลังรอคอยการตัดสินใจตั้งแต 2 ทางเลือกขึ้นไปและจําเปนตองเลือกหนึ่ง
ส่ิงจากหลายสิง่ ในบางกรณถีามีทางเลือกที่ดีมีประโยชนมากกวาหนึ่งสิ่ง ก็อาจจะเลือกสองสามสิ่ง
จากหลายสิ่งได ซ่ึงสอดคลองกับ มัลลิกา ตนสอน (2544:73) ที่ไดใหทรรศนะเรื่องการตัดสินใจวา
เปนกระบวนการในการแกปญหา โดยการรวบรวม วิเคราะหและประมวลผลขอมูลและขอจํากัดใน
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสม โดยทางเลอืกที่เราเลือกจะผานการพิจารณาตรวจสอบและประเมนิวา
เหมาะสมหรือดีที่สุดในขณะนั้น และกรองแกว อยูสุข (2542 : 148)ไดกลาววาการตดัสินใจ คือการ
เลือกหนึ่งส่ิงจากหลายสิ่ง หรือเลือกปฏิบัติทางใดทางหนึง่จากหลายทางที่มีอยู ส่ิงหรอืวิธีการที่เลือก
นั้นยอมไดรับการพิจารณาอยางถ่ีถวนแลววาถูกตองเหมาะสมหรือดีทีสุ่ด และตรงกับเปาหมายของ
องคกรดวย สรุปคือ การตัดสินใจเปนการเลือกวิธีหรือรูปแบบใหไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดใน
ขณะนัน้โดยอาศัยกระบวนการ 
                   สําหรับเรื่องของพฤติกรรมในการตัดสินใจของผูบริหารนั้น มีนักวิชาการไดใหทัศนะ
เอาไวอาทิเชน เฮอรเบิรท ไซมอน (Herbert A. Simon อางใน กรองแกว อยูสุข, 2542:154) ไดให
ทรรศนะเกีย่วกับทฤษฏีพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร ที่คิดวาเหมาะสมโดยมีขอสมมติฐาน
หรือแนวความคิดวา ทุกคนมีขอจํากัดทัง้ความรูความคิด ความสามารถ และประสบการณ จงึไม
สามารถทําความเขาใจในปญหาไดทั้งหมด โดยเฉพาะถาเปนปญหาที่ยุงยากซับซอน ดังนั้นทกุคน
จึงแกปญหาโดยมีหลักเหตผุลเพียงสวนหนึ่ง และใชความรูสึกนึกคิด ความพอใจสวนตวัเขามาชวย
ตัดสิน สําหรับ วรูมกับเยตตัน (Victor Vroom & Philip Yetton http://mail.rint.ac.th/~edu/ 
w_stydy/sheet61.doc, 10 พ.ค. 47) ไดเสนอแบบของการตัดสินใจไว 5 แบบซึ่งกําหนดไวตั้งแตแบบ
เผด็จการสูงสุดจนถึงการมีสวนรวมสูงสุด ดังนี้ (AI) ผูบริหารแกปญหาหรือตัดสินใจดวยตนเอง 
โดยใชขอมูลที่มีอยูในขณะนั้น (AII) ผูบริหารไดรับขอมูลที่จําเปนจากผูใตบังคับบัญชาและ
ตัดสินใจ ดวยตนเองโดยจะไมแจงใหทราบถึงปญหาที่กําลังตัดสินใจ (CI) ผูบริหารบอกถึงปญหา
ใหผูใตบังคับ บัญชาที่เกี่ยวของบางคนทราบ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยไม
สอบถามเปนกลุม จากนั้นจงึตัดสินใจ (CII) ผูบริหารบอกถึงปญหาใหกับกลุมผูใตบงัคับบัญชาและ
สอบถามความคิดเห็นจากนัน้จึงตัดสินใจ (GII) ผูบริหารบอกถึงปญหาใหกับกลุมผูใตบังคับบัญชา
รวมกันสรางและประเมินทางเลือก และพยายามที่จะใหมีความเห็นพองในการแกปญหา โดย
สัญลักษณระบุวา A เปนลักษณะเผดจ็การ C เปนใหคําปรึกษาแนะนาํ G เปนการตดัสินใจโดยกลุม 
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และเลขโรมันกํากับแสดงน้ําหนักความมากนอย ซ่ึงสํานักงานมาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศ
ไทย(2543:36-38)( Thailand International Public Sector Standard Management System and 
Outcomes )ไดพัฒนามาตรฐานภาครัฐในเรื่องของระบบการตัดสินใจเปน 10 เกณฑมาตรฐานซึ่ง
ประกอบดวย(1) ประสิทธิภาพ (2) การกระจายอํานาจ (3) ทันตอเหตุการณ (4) ความเปน
ประชาธิปไตย (5) สัมฤทธิ์ผล (6) การยอมรับจากผูรวมงาน (7) การยอมรับจากประชาชน             
(8)  ลดความสูญเสีย      (9) ลดความขัดแยง (10) โครงสรางระบบการตดัสินใจ 
                   จากรูปแบบของพฤติกรรม ดังทรรศนะของนักวิชาการขางตน สามารถสรุปไดวา     
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสามารถแบงออกได 2 ประเภท คือผูบริหารแบบอัตตาธิปไตย 
หรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจดวยตนเอง และผูบริหารแบบประชาธิปไตยคือใหโอกาส
ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ ซ่ึงจะสอดคลองกับหลักการใน
การปฏิรูปการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพจะยึดหลักการสาํคัญ 3 ประการ
คือ ความเปนเอกภาพ การกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกระจายอํานาจ
ไปใหกับหนวยปฏิบัติในพืน้ที่(คณะกรรมการปฏิ รูประบบบริหารการศึกษา , 2542:4-5)  
สําหรับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารอาจกลาวไดวามีรูปแบบหลากหลาย ซ่ึงผูบริหารตองใช
ทักษะและความสามารถในการเลือกรูปแบบการตัดสินใจใหเหมาะกับสถานการณเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ และ
ลดความผิดพลาดในการบรหิารงานตามภารกิจของผูบริหาร 
                   สรุปไดวา การที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พทุธศักราช 2452 ฉบับแกไข
เพิ่มเติมพุทธศกัราช2545 ในมาตรา 39ไดกาํหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ กระจายอํานาจการบริหาร
และการจดัการศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรงทั้งดาน วชิาการ งบประมาณ การบรหิารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม,พ.ศ. 2545) มีผล
ใหผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจในการบรหิารจัดการ และ อํานาจในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น ดังนัน้
ผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติภาระงานในหนาที่การบริหารจัดการสถานศึกษา
และการตัดสินใจสั่ งการ เพื่ อนําสถานศึกษาใหบรรลุตามเป าประสงค  จึ ง เห็นว าการ
บริหารจัดการ  และ การตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอการนําสถานศึกษาให
บรรลุตามเปาประสงคที่ไดตั้งไว ซ่ึงแตกตางจากเดมิกอนที่จะมกีารปฏิรูปการศึกษาที่พบวา ปญหา
ในกระทรวงศกึษาธิการมีการขาดเอกภาพในการบริหาร มีการรวมอํานาจไวในสวนกลาง และขาด
การพัฒนานโยบายอยางเปนระบบและตอเนื่อง(คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา,2542:99)) 
                   จากความสําคัญในการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาทีไ่ดกลาวมาขางตน ประกอบ
กับในเขตพื้นที่การศึกษาเชยีงใหม เขต 2 ยั งมิไดมีการศึกษา เรื่ องพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบ ริหารสถานศึกษา  ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการ
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ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชยีงใหม เขต 2ในภารกจิงาน
ของผูบริหารโรงเรียน 4 ดานซึ่งประกอบดวย (1) ดานวิชาการ (2) ดานงบประมาณ (3) ดานการ
บริหารงานบุคคล (4) การบริหารทั่วไป (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม, 2545) 
โดยอาศัยกรอบความคิดที่วาดวยพฤติกรรมการตัดสินใจของวรูมและเยตตัน(Victor Vroom & PhilipYetton)
เพื่อทราบพฤติกรรมการตัดสินใจโดยรวมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
                   1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 ในการบริหารจัดการโรงเรียนใหประสบผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายที่ตองการ 
                   2. เพื่อเปรียบเทยีบพฤติกรรม การตัดสินใจระหวางความคิดเห็นของ ผูบริหาร กับ ครูใน
โรงเรยีนสงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเชยีงใหม เขต  2  พรอมสรุปประเดน็ปญหาและขอเสนอแนะ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
                   1. ทําใหทราบขอมูลที่เปนระบบเกี่ยวกับพฤตกิรรมการตัดสินใจโดยรวมของ ผูบริหาร 
โรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจ ของผูบริหารโรงเรียน ตอไป 
                   2. นําผลการวิจัยไปสูการวางแผนการพัฒนา หรือ อบรมผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจโดยรวมของ ผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเชยีงใหม 
เขต 2 ซ่ึงจะมผีลตอการพัฒนาพฤติกรรมการตัดสินใจ ของผูบริหารโรงเรียน 
                   3. ผลการวิจัยคร้ังนี้เปนแนวทางใหผูบริหารโรงเรียนไดศกึษา และนําไปใชประโยชน
ตอการบริหารจัดการโรงเรียน ตอไป 
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ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 
                   ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้มีดังนี ้
                   1. ขอบเขตดานประชากร  
                   1.1 ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชยีงใหมเขต 2 ในปการศึกษา 
2547 จํานวน 176 โรงเรียน ทั้งส้ิน 176 ราย 
                   1.2 ครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหมเขต 2 ในปการศึกษา 2547 
176 โรงเรียน จํานวนทั้งส้ิน 2,111 ราย กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางอยางงายครู 2 
รายตอโรงเรียน 1โรง รวมกลุมผูใหขอมูล 352 ราย 
 
                   2. ขอบเขตดานเนื้อหา  
                   การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษา พฤติกรรมการตัดสินใจตามภารกิจ 4 ดานซึ่งประกอบดวย (1) 
ดานวิชาการ (2) ดานงบประมาณ (3) ดานการบริหารงานบุคคล (4) การบริหารทั่วไป ของผูบริหาร
โรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 ตามรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของ 
วรูมและเยตตนั ซ่ึงกําหนดไว5 แบบ ดังนี้  
                   แบบที่1  (AI)  ผูบริหารแกปญหาหรือตัดสนิใจดวยตนเอง โดยใชขอมลูที่มีอยูใน
ขณะนัน้  
                   แบบที่2  (AII) ผูบริหารไดรับขอมูลที่จําเปนจากผูใตบังคับบัญชาและตัดสินใจดวย
ตนเอง โดยจะไมแจงใหทราบถึงปญหาที่กําลังตัดสินใจ ดังนั้นผูใตบังคับบัญชาจึงเปนเพียงผูจดัหา
ขอมูลเฉพาะเรื่องให ไมมีบทบาทที่จะกําหนดปญหาสรางหรือประเมินทางเลือก  
                   แบบที่3  (CI)   ผูบริหารบอกถึงปญหาใหผูใตบังคับบัญชาที่เกี่ยวของบางคนทราบเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยไมสอบถามเปนกลุม จากนั้นจึงตัดสินใจ ซ่ึงอาจเปน
การตัดสินใจทีส่ะทอนหรือไมสะทอนความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาก็ได  
                   แบบที่4  (CII) ผูบริหารบอกถึงปญหาใหกบักลุมผูใตบังคับบัญชาและสอบถามความ
คิดเห็นจากนัน้จึงตัดสินใจ ซ่ึงอาจเปนการตัดสินใจที่ สะทอน หรือ ไมสะทอน ความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชาก็ได  
                   แบบที่5  (GII) ผูบริหารบอกถึงปญหาใหกบักลุมผูใตบังคับบัญชารวมกันสรางและ
ประเมินทางเลอืก และพยายามที่จะใหมีความเห็นพองในการแกปญหา บทบาทของผูบริหารจะเปน
ประธาน ผูประสานใหเกิดการอภิปราย และรักษาใหอยูในประเดน็ปญหา และสรางความมั่นใจวา
ประเด็นสําคัญๆ ไดรับการอภิปรายอาจเปนผูใหขอมูลและเสนอความคิดเห็น โดยไมพยายามให
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กลุมยอมรับแนวทางของตน และเต็มใจยอมรับและดําเนนิการแกไขปญหาตามที่ไดรับการ
สนับสนุนจากทั้งกลุม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
                   พฤติกรรมการตดัสินใจ หมายถึง รูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนใน 5 
รูปแบบโดยใชกรอบความคิดของ วรูมและเยตตัน คือ (AI) ผูบริหารแกปญหาหรือตัดสินใจดวย
ตนเอง โดยใชขอมูลที่มีอยูในขณะนั้น (AII) ผูบริหารไดรับขอมูลที่จําเปนจากผูใตบังคับบัญชาและ
ตัดสินใจดวยตนเองโดยจะไมแจงใหทราบถึงปญหาที่กําลังตัดสินใจ (CI) ผูบริหารบอกถึงปญหาให
ผูใตบังคับบัญชาที่เกี่ยวของบางคนทราบ เพื่อสอบถามความคิดเหน็และขอเสนอแนะ โดยไม
สอบถามเปนกลุม จากนั้นจงึตัดสินใจ (CII) ผูบริหารบอกถึงปญหาใหกับกลุมผูใตบงัคับบัญชาและ
สอบถามความคิดเห็นจากนัน้จึงตัดสินใจ (GII) ผูบริหารบอกถึงปญหาใหกับกลุมผูใตบังคับบัญชา
รวมกันสรางและประเมินทางเลือกและพยายามที่จะใหมคีวามเหน็พองในการแกปญหา 
                   ผูบริหาร หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ อาจารยใหญ ผูชวย
อาจารยใหญ ครูใหญ ผูชวยครูใหญโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเชยีงใหมเขต 2 
                   ครู หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนง ครูผูสอน โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชยีงใหมเขต 2 
                   การบริหารโรงเรียน หมายถึง การกําหนดวางแผนในการดําเนินการของโรงเรียน ให
บรรลุผลตามจุดมุงหมายของโรงเรียน ประกอบดวยงานตามภาระงาน 4 ดานคือ การบริหารวิชาการ 
การบริหารดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป  
                   การบริหารดานวชิาการ หมายถงึ งานที่เกี่ยวของกับการนําหลักสูตรไปใช ใหบรรลุผล
ตาม จุดมุงหมายของหลักสูตรและผลที่ไดคือ ตัวนักเรยีนที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน มคีุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
                   การบริหารดานงบประมาณ หมายถึง งานทีป่ระสานและสนับสนุนงานอื่นๆ ในดาน
พัสดุ การเงินและบัญชีเพื่อใหงานตามภารกิจของโรงเรียนสามารถไปสูเปาหมายที่ไดตั้งไวสําเร็จ   
                   การบริหารงานบคุคล หมายถึง งานที่เกีย่วของกับการดําเนนิงานกับบุคคลเพื่อที่จะให
ไดบุคคลมาปฏิบัติงานตามเปาหมายของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ   
                   การบริหารทั่วไป หมายถึง งานที่ประสาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามภารกิจของ
ผูบริหารโรงเรียนใหสามารถดําเนินไปสูเปาหมายที่กาํหนดไวดวยความราบรื่น 
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