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กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จลุล�วงได�ด�วยดี เพราะได�รับความอนุเคราะห�อย�างดียิ่งจาก               

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สายสุดา  เตียเจริญ อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�หลัก ผู�ช�วยศาสตราจารย� 
ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ร�วม ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ประเสริฐ         
อินทร�รักษ� ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ� และ ดร.ณรินทร� ชํานาญดู กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ       
ท่ีได�กรุณาให�คําปรึกษาแนะนําช�วยเหลือ ตรวจแก�ไขข�อบกพร�องต�างๆ และให�กําลังใจแก�ผู�วิจัยมา      
โดยตลอด รวมท้ังคณาจารย�ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทุกท�าน ท่ีประสิทธิประสาทวิชาความรู�ด�านการบริหารการศึกษา ผู�วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป:น
อย�างสูงไว� ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย� ดร.ธีรศักด์ิ อุ�นอารมย�เลิศ  อาจารย� ดร.พรศักด์ิ                 
สุจริตรักษ�  ดร.กนกพร พิริยวุฒิกรอุดม  ดร.ธนกฤต  พราหมน�นก และดร.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ�  
ท่ีให�ความกรุณาเป:นผู�เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย พร�อมท้ังแนะนํา และให�ข�อเสนอแนะ
ท่ีเป:นประโยชน�ต�อผู�วิจัย และขอขอบพระคุณ คณะผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู�อํานวยการสถานศึกษา รองผู�อํานวยการสถานศึกษา และคณะครูของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทุกท�าน ท่ีให�ความอนุเคราะห�ตอบแบบสอบถาม รวมท้ังอํานวย        
ความสะดวกและให�ความช�วยเหลือในการรวบรวมข�อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้เป:นอย�างดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณ คุณพ�อ คุณแม� พ่ีสาว ตลอดจนญาติพ่ีน�อง ผู�มีพระคุณและเพ่ือน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ�นท่ี 33/1 ทุกท�าน ท่ีเป:นกําลังใจให�แก�ผู�วิจัย
ตลอดมา คุณค�า และประโยชน�ท่ีได�รับจากวิทยานิพนธ�ฉบับนี้ ผู�วิจัยขอมอบแด� คุณพ�อ คุณแม� 
ตลอดจนคณาจารย� ผู�มีพระคุณ และกัลยาณมิตรทุกท�าน ท่ีกรุณาให�ความรัก ความเมตตา ความรู� 
คําแนะนํา กําลังใจ และมิตรภาพตลอดเวลาในการทําวิทยานิพนธ�ฉบับนี้ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
เนื่องจากสถานการณ�โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล ชิดมากข้ึน 

การแข�งขันด านเศรษฐกิจจะเข มแข็งมากข้ึน สังคมโลกจะมีความใกล ชิดกันมากข้ึนเป)นสภาพ             
ไร พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว และจะกระทบชีวิตความเป)นอยู�
ในสังคมและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย�างมาก จึงต องเร�งพัฒนาป3จจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร�
ในทุกด านของประเทศ รวมท้ังพัฒนาคนในภาพรวมให เป)นคนท่ีสมบูรณ�ในทุกช�วงวัย ท่ีสามารถ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงท่ีเป)นสภาพแวดล อมการดําเนินชีวิตได อย�างดี โดยเฉพาะอย�างยิ่งการ
พัฒนาทุนมนุษย�จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู  การพัฒนาทักษะ และส�งเสริม
บทบาทสถาบันทางสังคมในการกล�อมเกลา สร างคนดี มีวินัย มีค�านิยมท่ีดี และมีความรับผิดชอบต�อ
สังคม1 จึงได มีการกําหนดหลักการสําคัญ คือ ยึดคนเป)นศูนย�กลางการพัฒนา มุ�งสร างคุณภาพชีวิต
และสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนให มีความเป)นคนท่ีสมบูรณ� มีวินัย ใฝ;รู  มีความรู  มีทักษะ        
มีความคิดสร างสรรค� มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต�อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม2 โดยมุ�งเน นการ
ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสร างงานได  ภายใต 
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด วยนวัตกรรมและความคิดสร างสรรค� 
รวมท้ังความเป)นพลวัตร เพ่ือให ประเทศไทยสามารถก าวข ามกับดักประเทศท่ีมีรายได ปานกลางไปสู�
ประเทศท่ีพัฒนาแล ว3 แต�เ ม่ือพิจารณาการจัดการศึกษาในประเทศไทยซ่ึงดําเนินการตาม 
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2553” กฎหมายแม�บทในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีความ
มุ�งหมายท่ีจะจัดการเพ่ือพัฒนาคนไทยให เป)นมนุษย�ท่ีสมบูรณ� ท้ังร�างกาย จิตใจ สติป3ญญา ความรู  
และคุณธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับผู อ่ืนได อย�างมีความสุข4                
จากพระราชบัญญัติดังกล�าวนําไปสู�การดําเนินการปฏิรูปการศึกษารอบแรกในระหว�างปF 2542 - 
2551 แต�ผลของการปฏิรูปนั้นพบว�า ระบบการศึกษาของไทยยังไม�สามารถพัฒนาผู เรียนให มีคุณภาพ
ตามท่ีต้ังไว  จนถึงนํามาสู�การปฏิรูปการศึกษารอบสอง หรือท่ีเรียกว�า การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ท่ีสอง พ.ศ. 2552 – 2561 แต�ป3ญหาคุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมอาจกล�าวได ว�ายังเป)นป3ญหา
อยู� โดยเฉพาะป3ญหาคุณภาพการศึกษา ป3ญหาคุณภาพผู เรียน ด านครูคณาจารย� และบุคลากร
ทางการศึกษาด านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา ด านการเพ่ิมและกระจายโอกาส          

                                                 
1“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560 – 2564,”           

ราชกิจจานุเบกษา เล�ม 133, ตอนท่ี 115 ก (30 ธันวาคม 2559): 1.   
2เรื่องเดียวกัน, 4.    

3กระทรวงศึกษาธิการ, “แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564),” ธันวาคม 2559.    

4“พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา                
เล�มท่ี 116, ตอนท่ี 74 ก (22 กรกฎาคม 2553): 3.    
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ทางการศึกษาท่ีไม�ท่ัวถึง เท�าเทียม และด านการผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข�งขัน
ก็ยังไม�สามารถตอบสนองความต องการของประเทศได 5 อีกท้ังการจัดการศึกษาภายใต บทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีสําคัญหลายฉบับมีผลผลิต ผลลัพธ� และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต�อเด็ก เยาวชน และประชาชน 
อยู�ในระดับท่ีน�าพอใจเชิงปริมาณ สําหรับในเชิงคุณภาพยังคงมีสภาพป3ญหาปรากฏอยู� ซ่ึงอาจเกิดจาก
ป3จจัยและข อจํากัดในการบังคับใช กฎหมายในหลายประการ6 ซ่ึงผู บริหารสถานศึกษาถือเป)นผู ท่ีมี
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาท้ังด านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยัง
คณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง อีกท้ังเป)น
กลไกหลักในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน� พันธกิจ มีหน าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการดูแล ควบคุม
กํากับ และส�งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการทํางานในส�วนต�างๆ ของสถานศึกษาให 
ดําเนินตามนโยบายท่ีวางไว  โดยอาศัยคุณลักษณะของผู บริหารท่ีมีภาวะผู นํามีความสามารถเป)นผู นํา
ทางวิชาการ เป)นนักประสาน ในการสร างความสัมพันธ�อันดีกับชุมชนมีวิสัยทัศน�กว างไกล มองอนาคต
ของโรงเรียนได ตรงความเป)นจริง7 อีกท้ัง ยังต องมีความสามารถในการเป)นผู นํานักพัฒนา ผู กล านํา 
กล าตัดสินใจ กล าเปลี่ยนแปลงท่ีจะเชื่อมโยงการจัดการในด านต�างๆ ของสถานศึกษาไปสู�ความสําเร็จ8  

การตัดสินใจของผู บริหารถือเป)นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติกิจกรรมต�างๆ ซ่ึงต องคํานึงถึง                 
ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผู เรียน และชุมชน แสดงความรัก ความเมตตา และ                  
ความปรารถนาดีต�อองค�กร ผู ร�วมงาน ผู เรียน และชุมชน ด วยการตัดสินใจในการทํางานต�าง ๆ               
เพ่ือผลการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนกับทุกฝ;าย การตัดสินใจของผู บริหารต องผ�านกระบวนการวิเคราะห�
ความสัมพันธ�ระหว�างการกระทํากับผลของการกระทํา เนื่องจากการตัดสินใจของผู บริหารมีผลต�อ
องค�กรโดยส�วนรวม ผู บริหารจึงต องเลือกแต�กิจกรรมท่ีจะนําไปสู�ผลดี ผลทางบวก ผลต�อการพัฒนา
ของทุกฝ;ายท่ีเก่ียวข อง และระมัดระวังไม�ให เกิดผลทางลบโดยมิได ตั้งใจ ท้ังนี้เพ่ือนําไปสู�ความไว วางใจ 

                                                 
5กลุ�มงานบริหารวิชาการ 3 สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู แทนราษฎร, 

ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย, เข าถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ� 2560, เข าถึงได จาก 
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-article06.pdf 

6กระทรวงศึกษาธิการ, “แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564),” ธันวาคม 2559.    

7สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให#คณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ0และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห�งประเทศไทย จํากัด, 
2550), 15. 

8เรื่องเดียวกัน, 19.  



 3

ความศรั ทธา  และความรู สึ ก เป)น ท่ี พ่ึ ง ได ของบุคคล ท้ั งปวง 9นํ ามา ซ่ึ งขวัญและ กําลั ง ใจ                           
ความกระตือรือร นในการทํางาน และการให ความร�วมมือของครู ส�งผลต�อประสิทธิภาพในการทํางาน 
ความสามัคคี การดําเนินงานร�วมกันอย�างราบรื่น และการประสบความสําเร็จตามเปiาหมาย 
วัตถุประสงค�แผนงาน นโยบาย และวิสัยทัศน� กับการพัฒนาสถานศึกษา 
 
ความเป6นมาและความสําคัญของป8ญหา 

เนื่องจากรัฐบาลเร�งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู  มุ�งม่ันท่ีจะขยาย
โอกาสทางการศึกษาของประชาชนให กว างขวางและท่ัวถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริมสร างความตระหนักในคุณค�าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              
ความสมานฉันท� สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช คุณธรรมเป)นพ้ืนฐานของกระบวนการ
เรียนรู ท่ีเชื่อมโยงความร�วมมือสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา                
การจัดการศึกษาจะกระจายอํานาจไปสู� เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และท องถ่ิน รวมท้ัง            
การมีส�วนร�วมของประชาชนและภาคเอกชน เพ่ือให การศึกษาสร างคนและสร างความรู สู�สังคม 
คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ จึงมีการจัดการศึกษาโดยเน นการกระจายอํานาจ
ไปสู�เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และท องถ่ิน10 จึงเป)นภารกิจหลักของผู บริหารโรงเรียนท่ี
จําเป)นต องใช สติป3ญญาในการวิเคราะห� สังเคราะห� โดยนําข อมูลประกอบการพิจารณาเป)นอย�างมาก                       
การคาดการณ�ผลท่ีจะได รับในอนาคต รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจได อย�าง                   
มีประสิทธิภาพ อันเป)นผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช ศาสตร�และศิลปjในการบริหารและการตัดสินใจ                
โดยศาสตร�และศิลปjของผู บริหารเกิดข้ึนได จากการหลอมรวมองค�ความรู  จากการศึกษาวิเคราะห�
หลักการ ทฤษฎีการบริหารและการตัดสินใจ รวมท้ังประสบการณ�ในการบริหารและการตัดสินใจ              
เข าด วยกัน ดังนั้น การท่ีผู บริหารมีความรู ความเข าใจในหลักการและกระบวนการตัดสินใจจึงเป)น 
เรื่องท่ีสําคัญและจําเป)น11 ซ่ึงในการจัดการศึกษานั้น งานวิชาการถือเป)นงานหลัก เป)นงานใหญ�ท่ีสุด
ของระบบ เป)นงานท่ีเป)นหัวใจของสถานศึกษา และมีหลักสูตรท่ีเป)นส�วนสําคัญท่ีสุดของงานวิชาการท่ี
จะตอบสนองและสนับสนุนงานวิชาการให ได ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ12 โดยมีฟ3นเฟmองขับเคลื่อนท่ีสําคัญ 

                                                 
9คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา, มาตรฐานวิชาชีพผู#บริหารโรงเรียน,                

เข าถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ� 2560, เข าถึงได จาก http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/ 
view.php?mid= 136&did=255&tid=3&pid=6 

10สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให#คณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ0และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550, 2. 

11Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration 
(Singapore: McGraw Hill International Editions, 2008), 325.  

12อุทัย บุญประเสริฐ, หลักสูตรและการบริหารวิชาการของโรงเรียน (กรุงเทพฯ: เอส ดี 
เพรส), 25.   
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คือ ครู หากผู บริหารส�งเสริมบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยต�อการทํางานเป)นหมู�คณะ ให ครูมีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจก็จะทําให ครูเกิดความผูกพันองค�กร ลดความขัดแย งในองค�กร มีความสัมพันธ�อันดีระหว�าง
กัน มีความกระตือรือร นในการปฏิบัติงาน ทําให งานเกิดผลดีท้ังด านปริมาณและคุณภาพ อีกท้ัง 
เสริมสร างการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพของผู บริหาร13 อันจะส�งผลโดยตรงต�อผู เรียนและคุณภาพ
การศึกษา 

แต�เม่ือพิจารณาการจัดการศึกษาของประเทศไทยท่ีผ�านมา พบว�า นโยบายส�งเสริม
สนับสนุนการศึกษาของรัฐท่ีให แก�ทุกคนอย�างเท�าเทียมกัน มิได เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาค                
แก�พลเมืองในการเข าถึงการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ เนื่องจากความแตกต�างทางเศรษฐกิจและสังคม 
ส�งผลให นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ นอกจากไม�เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
ยังสร างความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได อีกด วย ผู เรียนท่ีด อยโอกาสหรือฐานะยากจนไม�สามารถ
เข าถึงบริการการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพได  อีกท้ังยังขาดการแนะแนวการศึกษาต�อในสายสามัญและ
สายอาชีพท่ีเหมาะสมกับความสนใจและศักยภาพของผู เรียนอย�างแท จริง ในด านการจัดการเรียน            
การสอนไม�เอ้ือให นักเรียนได พัฒนาอย�างเต็มศักยภาพ ซ่ึงปรากฏว�าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (O-NET) ในกลุ�มสาระการเรียนรู หลักระดับชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 6 
มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว�าร อยละ 50 ทุกวิชา14  

จากข อมูลข างต นถือเป)นการเตือนภัย และเป)นป3ญหาสําคัญท่ีผู บริหารโรงเรียนจะต อง   
เร�งดําเนินการแก ไข เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให เกิดการปฏิรูปการศึกษาจะ
บรรลุตามเปiาหมายหรือไม� ข้ึนอยู�กับกระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร  
ตามอํานาจหน าท่ี ท่ีได รับมอบหมาย โดยการตัดสินใจของผู บริหารนับเป)นภารกิจหลักของ             
การบริหารงานท้ังระบบ เพราะทุกกระบวนการทํางานล วนแล วแต�ต องตัดสินใจท้ังสิ้น และดําเนินการ            
สั่งการลงไปเพ่ือให ผู ปฏิบัติงานสามารถกระทําการอย�างใดอย�างหนึ่งเต็มกําลังสุดความสามารถ                 
เพ่ือประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนกับองค�กร15  

 
 
 
 
 
 

                                                 
13โยธิน คันสนยุทธ, มนุษยสัมพันธ0 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�ผู ส�งเสริมวิชาการ, 2525), 100. 
14สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, (รJาง) กรอบทิศทาง

แผนการศึกษาแหJงชาติ พ.ศ. 2560 - 2574, เข าถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ� 2560, เข าถึงได จาก 
http://www.onec. go.th/onec_backoffice/uploaded/Outstand/2016-EdPlan60-74.pdf 

15สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) องค�กรมหาชนเฉพาะกิจ, การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหJงชาติ พ.ศ. 2542 แก#ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) และแก#ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553, พิมพ�ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ�, 2553), 2-13.  
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ป8ญหาของการวิจัย 
เนื่องจากงานวิชาการและคุณภาพการศึกษา คือ หัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะ

การจัดการเรียนการสอน คือ หน าท่ีหลักของหน�วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา และคุณภาพ
การเรียนการสอน คือ เปiาหมายสุดท ายของการจัดการศึกษา ส�วนพันธกิจการบริหารอ่ืน ไม�ว�าจะเป)น
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารท่ัวไป ท่ีกําหนดไว ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาล วนแล วแต�ต องบริหารเพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมให การบริหารงานวิชาการเป)นไปอย�าง             
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด คือ คุณภาพของผู เรียน16 โดยผู ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา
ไปสู�การปฏิบัติท่ีสําคัญ คือ ผู บริหารโรงเรียน ซ่ึงต องอาศัยความรู ความสามารถและประสบการณ� 
ด านการบริหารและการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข อมูลและหลักการได อย�างถูกต อง เหมาะสม มีการ
รับฟ3งความคิดเห็นของผู ท่ีเก่ียวข อง อันจะนําไปสู�การประสานความร�วมมือในการทํางาน ขวัญและ
กําลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา17 เป)นผลให การปฏิบัติงานบรรลุตามเปiาหมาย หากแต�       
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ปF 2554 – ปF 2558) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 55 แห�ง โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปรากฏว�ามีสถานศึกษาผ�านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จํานวน 42 
แห�ง คิดเป)นร อยละ 76.36 และมีสถานศึกษาท่ีไม�ผ�านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จํานวน 13 แห�ง 
คิดเป)นร อยละ 23.64 โดยสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8        
ส�วนใหญ�ได รับการประเมิน ตัวบ�งชี้ท่ี 5 ด านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียนของอยู�ในระดับ 
“พอใช ” ถึง “ปรับปรุง” สอดคล องกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับเขตพ้ืนท่ี เปรียบเทียบปFการศึกษา 2557 กับ ปFการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 3 
พบว�า มี 2 กลุ�มสาระการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ กลุ�มสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และกลุ�มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร� สําหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ               
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนท่ี เปรียบเทียบปFการศึกษา 2557 กับปFการศึกษา 2558 ระดับ           
ชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 6 พบว�ามี 1 กลุ�มสาระการเรียนรู ท่ีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ กลุ�มสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยลดลงร อยละ 0.97 นอกจากนี้ ยังมีจุดท่ีควรพัฒนาในด านการสนับสนุนและ 
มีส�วนร�วมให ชุมชนมีความเข มแข็งทางวิชาการยังไม�ครอบคลุมทุกกลุ�มสาระฯ เพราะส�วนใหญ�จะเป)น
การสนับสนุนด านวัสดุอุปกรณ�เท�านั้น สําหรับการจัดการเรียนการสอนของครูจะเน นด านความรู             
แต�ยังขาดการเน นทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค� การจัดการเรียนรู ยังใช เทคนิค
วิธีการสอนท่ีไม�หลากหลาย ผู เรียนจึงได รับการส�งเสริมและพัฒนาไม�มากเท�าท่ีควรในด านทักษะ
กระบวนการคิดและทักษะชีวิต อีกท้ัง นําผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไปหาแนวทางแก ไขและ
พัฒนาผู เรียนไม�เต็มศักยภาพ และยังขาดการวิเคราะห�ข อมูลผู เรียนเป)นรายบุคคล สําหรับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษานําผลจากการประเมินตนเองในแต�ละมาตรฐานไปดําเนินการวิเคราะห�และ

                                                 
16สมาน อัศวภูมิ, การบริหารการศึกษาสมัยใหมJ : แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ, 

พิมพ�ครั้งท่ี 5 (อุบลราชธานี: หจก.อุบลกิจออฟเซทการพิมพ�, 2553), 313. 
17บวร เทศารินทร�, ผู#บริหารโรงเรียน 4.0 พลังขับเคล่ือนปฏิรูปการศึกษา, เข าถึงเม่ือ 

16 กุมภาพันธ� 2560, เข าถึงได จาก http://drborworn.com/articledetail.asp?id=20137 
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นําแนวทางพัฒนาในด านการบริหารทางวิชาการยังทําได ไม�ตรงตามเปiาหมายและไม�ครอบคลุม         
ทุกฝ;ายงาน อีกท้ังไม�ได พัฒนาระบบข อมูลสารสนเทศให ทันสมัยเท�าท่ีควร18 นอกจากนี้ ผลการติดตาม
และประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ตามเกณฑ�
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2557 ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2557 มาตรฐานท่ี 1 
ด านการบริหารจัดการองค�กรสู�ความเป)นเลิศอยู�ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 ด านการบริหารและ
จัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอยู�ในระดับ ดีเยี่ยม หากแต�มาตรฐานท่ี 3 ด านผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอยู�ในระดับ ดีมาก โดยตัวบ�งชี้ท่ี 3 
ผู เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตรอยู�ในระดับ ปรับปรุง และตัวบ�งชี้ท่ี 7 ประชากรวัย
เรียนได รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท�าเทียมกันและส�งเสริมการศึกษาต�อในระดับ            
ท่ีสูงข้ึนอยู�ในระดับ พอใช  19  

จากสภาพป3ญหาข างต น สะท อนให เห็นถึงการบริหารงานวิชาการท่ียังไม�ตอบสนอง  
ตามเปiาประสงค�ท่ีมุ�งเน นให นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสม                  
ตามช�วงวัยและมีคุณภาพ20 ผู บริหารซ่ึงถือเป)นผู ท่ี มีบทบาทสําคัญในการการขับเคลื่อนการ                 
จัดการศึกษา มีหน าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการดูแล ควบคุม กํากับ และส�งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและการทํางานในส�วนต�างๆของสถานศึกษาจึงต องตระหนักถึงป3ญหาดังกล�าว และ           
เร�งหาแนวทางปรับปรุงแก ไข โดยการตัดสินใจอย�างเป)นระบบและรอบคอบอย�างยิ่งยวด เพ่ือท่ีจะ
สามารถขจัดป3ญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาได อย�างถูกต อง ถูกวิธี และสร างการยอมรับให กับผู ท่ี
เ ก่ียวข อง ทําให ครู ซ่ึงเป)นผู กําหนดอนาคตของชาติปฏิบั ติงานอย�างเต็มกําลัง เต็มสติป3ญญา                    
เต็มความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผู วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างการตัดสินใจของผู บริหารกับ        
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเป)นแนวทางในการเติมเต็มศักยภาพของ
ผู บริหารในการบริหารงานวิชาการ อันจะส�งผลต�อคุณภาพในการจัดการศึกษาต�อไป 

 
 
 
 

                                                 
18สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก, เข าถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ� 2560, เข าถึงได จาก http://aqa.onesqa.or.th/Summary 
Report.aspx 

19สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8, “รายงานผลการดําเนินงาน ประจํา 
ปFงบประมาณ พ.ศ. 2559,” เมษายน 2559.  

20สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8, นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปWงบประมาณ พ.ศ.2558, เข าถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ� 2560, เข าถึงได 
จ า ก  http://www.sesao8.go.th/sesao/index.php?option=com_content&view=article&id 
=4&Itemid=2 
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วัตถุประสงค0ของการวิจัย 
เพ่ือให สอดคล องกับความเป)นมาและป3ญหาของการวิจัยดังกล�าว ผู วิจัยจึงได กําหนด

วัตถุประสงค�ของการวิจัยไว ดังนี้ 
1. เพ่ือทราบการตัดสินใจของผู บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือทราบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือทราบความสัมพันธ�ระหว�างการตัดสินใจของผู บริหารกับการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
ข#อคําถามของการวิจัย 

เพ่ือให สอดคล องกับวัตถุประสงค�ของการวิจัยท่ีได กําหนดไว   ผู วิจัยได กําหนดข อคําถาม
ของการวิจัยไว ดังนี้ 

1. การตัดสินใจของผู บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู�ในระดับใด 
2. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู�ในระดับใด 
3. การตัดสินใจของผู บริหารมีความสัมพันธ�กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา            

ข้ันพ้ืนฐานหรือไม� 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. การตัดสินใจของผู บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู�ในระดับปานกลาง 
2. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู�ในระดับปานกลาง 
3. การตัดสินใจของผู บริหารมีความสัมพันธ�กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา            

ข้ันพ้ืนฐาน 
 
ขอบขJายเชิงมโนทัศน0สรุปของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยได นําลักษณะขององค�กรเชิงระบบ (system analysis)                 
ตามแนวคิดของลูเนนเบอร�ก (Lunenburg) และออนสไตน� (Ornstein) มาเป)นกรอบของการวิจัย   
ซ่ึงได กล�าวถึงลักษณะขององค�กรระบบเป�ด ประกอบด วยระบบย�อยต�างๆ ภายในองค�กรท่ีมี
ความสัมพันธ�กับสิ่งแวดล อมภายนอก มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่อง แสดงให เห็นถึง
ความสัมพันธ�ระหว�างป3จจัยนําเข า (inputs) กระบวนการแปรสภาพ (transformation process) 
และผลผลิต (outputs) ท่ีมีปฏิสัมพันธ�กับสิ่งแวดล อม (environment) ท้ังภายในและภายนอก
องค�กร ได แก� สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม สภาพทางภูมิศาสตร� เป)นต น และการให ข อมูล
ย อนกลับ โดยท่ัวไปถือว�าป3จจัยนําเข าเป)นป3จจัยท่ีสําคัญในระบบการศึกษามี 4 ประการ ประกอบด วย 
1) การจัดการ (management) ได แก� นโยบายการจัดการศึกษา จุดมุ�งหมายของการศึกษา              
2) บุคลากร (man) ได แก� ผู บริหารโรงเรียน ความเป)นผู นําท่ีเข มแข็ง เป)นผู นําการเปลี่ยนแปลง        
เป)นผู มีวิสัยทัศน� มีเปiาหมายของการศึกษา โดยมุ�งประโยชน�สูงสุดต�อการพัฒนาการเรียนรู  ครู 
นักเรียน และเจ าหน าท่ีอ่ืนๆ รวมถึงคุณลักษณะ ความสามารถของบุคลากรในการทํางานตรงตาม
สมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว  3) งบประมาณ (money) ได แก� งบประมาณแผ�นดิน เงินบํารุง
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การศึกษา เงินบริจาค และ 4) วัสดุอุปกรณ� (materials) ได แก� วัสดุอุปกรณ� เครื่องมือเครื่องใช  
เทคโนโลยีต�างๆ เป)นต น ป3จจัยนําเข าเหล�านี้จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการขององค�กร ได แก� 
กระบวนการบริหาร เช�น กระบวนการตัดสินใจของผู บริหารซ่ึงมีความสัมพันธ�กับการบริหารงาน
วิชาการ การจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามและประเมินผล ออกมาเป)นผลผลิต (output)       
ท่ีมีคุณภาพด านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค�ของนักเรียน ท้ังนี้ต องมีการใช ผลย อนกลับ (feedback) เพ่ือพัฒนาอย�างต�อเนื่องเสมอ21 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยได ศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจของผู บริหารกับการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท�านได ให แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ
ตัดสินใจของผู บริหาร ดังนี้ ไซมอน (Simon) กล�าวว�า กระบวนการตัดสินใจแบ�งออกเป)น 3 ข้ันตอน 
คือ 1) นิยามป3ญหา (Intelligence Activity) กิจกรรมด านเชาว�ป3ญญา การค นหาข�าวสารในสภาวะ
แวดล อมท่ีทําให ต องมีการตัดสินใจ 2) การศึกษาหาทางเลือก (Design Activity) กิจกรรมด านการ
ออกแบบให เป)นการพัฒนา วิเคราะห� แนะแนวทางต�างๆ ท่ีจะนําไปปฏิบัติได และ 3) การคัดทางเลือก 
(Choice Activity) กิจกรรมการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมหลังจากการวิเคราะห�ทางเลือกท่ีมีอยู�
ท้ังหมด และสามารถนําไปใช ปฏิบัติได จริง22 ส�วนคอฟแมน (Kaufman) ได เสนอข้ันตอนของ
กระบวนการตัดสินใจเชิงระบบ มี 5 ข้ันตอน คือ 1) การจําแนกหรือนิยามป3ญหา โดยการค นหาและ
ทําความเข าใจเก่ียวกับตัวป3ญหา หรือพยายามแยกตัวป3ญหาท่ีแท จริงออกมาให ได  2) การศึกษา
ทางเลือกต�างๆ ท่ีจะนํามาใช ในการแก ป3ญหา โดยการกําหนดวิธีการแก ป3ญหาให มากท่ีสุด 3) การคัด
ทางเลือกในการใช แก ป3ญหาจากสารสนเทศ และกฎเกณฑ�ต�างๆ ท่ีเก่ียวข องนํามาประเมินเพ่ือเลือก
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง 4) ปฏิบัติตามทางเลือกท่ีตัดสินใจเลือกแล ว 5) การประเมินผลโดยทําการ
ตรวจสอบหรือประเมินผลลัพธ�ท่ีได ว�าตรงตามวัตถุประสงค�หรือไม� หากไม�เป)นไปตามวัตถุประสงค�       
จะได หาทางปรับปรุงแก ไขข อบกพร�องนั้นๆ ต�อไป23 ในขณะเดียวกัน โบวี่ (Bovee) ได กล�าวถึง
กระบวนการตัดสินใจโดยใช หลักเหตุผล มีท้ังหมด 6 ข้ันตอน คือ 1) กําหนดป3ญหา (Identify the 
Problem) 2) การค นหาทางเลือก (Generate Alternatives) 3) การประเมินทางเลือก (Evaluate 
Alternatives) 4) การตัดสินใจ (Make the Decision) 5) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement 
the Decision) 6) ประเมินผลลัพธ�และให ข อมูลปiอนกลับ (Evaluate the Results and Provide 
Feedback) เม่ือประเมินแล วอาจจะยังเป)นป3ญหาท่ีมาจากการกําหนดป3ญหาในข้ันแรก ก็ต องหา
ทางเลือกอ่ืนแทนเพ่ือตอบโจทย�ป3ญหาต�อ24 สําหรับกอร�ดอน (Gordon) ได กล�าวถึงข้ันตอนการ

                                                 
21Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 

Concepts and practices, 6th ed. (BelMont, CA: Wadsworth, 2012), 21. 
22Herbert Simon, The New Science of Management Decision (New York: 

Harper & Row, 1997), 53.   
23Roger A. Kaufman, “Systems Approaches to Education : Discussion and 

Attempted Integration,” James M. Liphan and James A. Hoed eds., in The 
Principalship : Foundations and Function (New York: Harper & Row, 1974), 35. 

24Courtland L. Bovee, Management (New York: McGraw-Hill, 1993), 180.   
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ตัดสินใจไว  6 ข้ันตอน คือ 1) การวิเคราะห�สถานการณ� 2) การกําหนดเปiาหมายและวัตถุประสงค�       
3) การหาทางเลือก 4) การประเมินทางเลือก 5) การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก 6) การประเมินผล
การตัดสินใจ25 

ในด านการบริหารงานวิชาการ กมล ภู�ประเสริฐ ได กําหนดขอบข�ายการบริหารงาน
วิชาการ เพ่ือให ผู บริหารโรงเรียนใช เป)นแนวทางในการปฏิบัติงาน 9 ประการ คือ 1) การบริหาร
หลักสูตร 2) การบริหารการเรียนการสอน 3) การบริหารการประเมินผลการเรียน 4) การบริหาร            
การนิเทศภายในสถานศึกษา 5) การบริหารพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 6) การบริหารวิจัยและพัฒนา 
7) การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ 8) การบริหารระบบข อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ                  
9) การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา26 อนุศักด์ิ สมิตสันต� ได กําหนดขอบเขต
งานวิชาการไว  7 ด าน คือ 1) งานพัฒนาหลักสูตร หรือการดําเนินงานเพ่ือนําหลักสูตรมาใช                 
2) งานนิเทศการศึกษา 3) งานประเมินผลการศึกษา 4) งานจัดกิจกรรมต�างๆ เพ่ือช�วยส�งเสริม
การศึกษาของนักเรียน 5) งานแนะแนว 6) งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 7) งานประชุม
เพ่ือประสานแผนการทํางานและการปรับปรุงปฏิบัติงาน27 ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน� กล�าวว�า 
ขอบข�ายของงานวิชาการ ประกอบด วย 1) การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ ด านแผนปฏิบัติงาน
วิชาการ ด านโครงการสอน และด านบันทึกการสอน 2) การจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน 
เพ่ือให การเรียนการสอนในสถานศึกษาดําเนินไปด วยดี และสามารถปฏิบัติได  จึงต องมีการจัดเก่ียวกับ
การเรียนการสอน โดยการจัดตารางสอนเป)นการกําหนดวิชา เวลา ผู สอน สถานท่ี ตลอดจนผู เรียนใน
แต�ละรายวิชา การจัดชั้นเรียนเป)นงานท่ีฝ;ายวิชาการต องประสานงานกับฝ;ายอาคารสถานท่ีรวมท้ัง 
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ ในห องเรียน การจัดครูเข าสอน การจัดครูเข าสอนต องพิจารณาถึง
ความพร อมของสถานศึกษาและความพร อมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมา               
ช�วยสอน การจัดแบบเรียน โดยปกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช แบบเรียนท่ี
กระทรวงกําหนด นอกจากนั้น ครูอาจใช หนังสืออ่ืนเป)นหนังสือประกอบ หรือจากเอกสารท่ีครู           
เตรียมเอง การปรับปรุงการเรียนการสอนเป)นการพัฒนาครูผู สอนให ก าวทันวิทยากรเทคโนโลยีใหม�ๆ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให สอดคล องกับความต องการ ความก าวหน าของสังคม ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม การฝ�กงานซ่ึงมีจุดมุ�งหมายคือ การให นักเรียน นักศึกษา รู จักนําเอาทฤษฎีมา
ประยุกต�ใช กับชีวิตจริง ท้ังยังมุ�งให ผู เรียนได เห็นป3ญหาท่ีแท จริงในสาขาวิชาและอาชีพนั้น เพ่ือให 
โอกาสผู เรียนได เตรียมตัวท่ีจะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงต�อไป 3) การจัดบริหารเก่ียวกับการเรียน       
การสอนเป)นการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และการส�งเสริมการจัดหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา
ให มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ได แก� การจัดสื่อการเรียนการสอน เป)นสิ่งท่ีเอ้ือต�อการศึกษาของ

                                                 
25Judith R. Gordon, Organizational Behavior : A Diagnostic Approach, 7th 

(New Jersey: Prentice – Hall, Inc., 2002). 134-137. 
26กมล ภู�ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: เมธีทิปส�, 

2545), 9-16. 
27อนุศักด์ิ สมิตสันต�, การบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บางเขน, 2540), 20. 
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นักเรียน นักศึกษา เน นเครื่องมือและกิจกรรมให ครูได เลือกใช ในการสอน การจัดห องสมุดเป)นท่ีรวม
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ� และวัสดุอุปกรณ�ท่ีเป)นแหล�งวิทยาการให นักเรียนนักศึกษาได ศึกษาและ
ค นคว าเพ่ิมเติม และการนิเทศการสอนเป)นการช�วยเหลือแนะแนวครูให เกิดการปรับปรุงแก ไขป3ญหา
การเรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผล กระบวนการเพ่ือใช เป)นเครื่องมือในด านการตรวจสอบ
และวิเคราะห�ผลการเรียน28 และกระทรวงศึกษาธิการได กําหนดขอบข�ายและการบริหารวิชาการ        
12 ด าน ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การวัดผล 
ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา                
ในสถานศึกษา 5) การพัฒนาและส�งเสริมให มีแหล�งเรียนรู  6) การนิเทศการศึกษา 7) การแนะแนว  
8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 9) การส�งเสริมชุมชนให มี         
ความเข มแข็งทางวิชาการ 10) การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค�กรอ่ืน 11) การส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องค�กร หน�วยงาน          
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 12) การพัฒนาและใช สื่อเทคโนโลยี                  
เพ่ือการศึกษา29 ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน�, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย�สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 

2546), 3-4. 
29กระทรวงศึกษาธิการ, คูJมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป6นนิติบุคคล 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�องค�การรับส�งสินค าและพัสดุภัณฑ�, 2546), 34-40. 
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แผนภูมิท่ี 1 ขอบข�ายเชิงมโนทัศน�สรุปของการวิจัย 
ท่ีมา :  Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and practices, 6th ed. (BelMont, CA: Wadsworth, 2012), 21. 
      :  Judith R. Gordon, Organizational Behavior : A Diagnostic Approach, 
7th (New Jersey: Prentice – Hall, Inc., 2002). 134-137. 

:  กระทรวงศึกษาธิการ, คูJมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป6นนิติบุคคล 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�องค�การรับส�งสินค าและพัสดุภัณฑ�, 2546), 34-40. 
 

 

 

 
 
 
 
 

กระบวนการแปรสภาพ 
(Transformation Process) 

� การบริหาร 

การตัดสินใจของผู บริหาร 

 
 
 
 
� การจัดการเรียนการสอน 
� การนิเทศติดตาม
ประเมินผล 

การบริหารงานวิชาการ 

ข อมูลย อนกลับ (Feedback) 

ผลผลติ  
(Outputs) 

ครู 
� ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู 
 
นักเรียน 
� นักเรียนมีคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค� 
� ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ของนักเรียน 
 

ป3จจัยนําเข า 
(Inputs) 

� นโยบาย 
� บุคลากร 
� งบประมาณ 
� วัสดุอุปกรณ� 
 
 
 
 

องค0กร (Organization) 

ส่ิงแวดล#อมภายนอก (External Environment) 

ส่ิงแวดล#อมภายนอก (External Environment) 



 12

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยต องการทราบถึงการตัดสินใจของผู บริหารกับการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได กําหนดตัวแปรท่ีศึกษา ดังนี้ ตัวแปรต น คือ การตัดสินใจของ
ผู บริหาร ซ่ึงผู วิจัยได ศึกษากระบวนการตัดสินใจตามแนวคิดของกอร�ดอน (Gordon) ซ่ึงได กล�าวถึง
ข้ันตอนการตัดสินใจ 6 ข้ันตอน คือ 1) การวิเคราะห�สถานการณ� 2) การกําหนดเปiาหมายและ
วัตถุประสงค� 3) การหาทางเลือก 4) การประเมินทางเลือก 5) การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก            
6) การประเมินผลการตัดสินใจ30 ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยกระทรวงศึกษาธิการกําหนดขอบข�ายและการบริหารวิชาการ 12 ด าน ดังนี้ 1) การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5) การพัฒนาและ
ส�งเสริมให มีแหล�งเรียนรู  6) การนิเทศการศึกษา 7) การแนะแนว 8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 9) การส�งเสริมชุมชนให มีความเข มแข็งทางวิชาการ 10) การประสาน
ความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค�กรอ่ืน 11) การส�งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องค�กร หน�วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
12) การพัฒนาและใช สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา31 ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30Judith R. Gordon, Organizational Behavior : A Diagnostic Approach, 7th 

(New Jersey: Prentice – Hall, Inc., 2002). 134-137. 
31กระทรวงศึกษาธิการ, คูJมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป6นนิติบุคคล, 34. 
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แผนภูมิท่ี 2  ขอบเขตของการวิจัย 
ท่ีมา     : Judith R. Gordon, Organizational Behavior : A Diagnostic Approach, 7th 
(New Jersey: Prentice – Hall, Inc., 2002). 134-137. 
            : กระทรวงศึกษาธิการ, คูJมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป6นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ�องค�การรับส�งสินค าและพัสดุภัณฑ�, 2546), 34-40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การวิเคราะห�สถานการณ� (x1)     
2.การกําหนดเปiาหมายและวัตถุประสงค� (x2) 
3.การหาทางเลือก (x3) 
4.การประเมินทางเลือก (x4) 
5.การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก (x5) 
6.การประเมินผลการตัดสินใจ (x6) 
 
 

การตัดสินใจของผู บริหาร (Xtot) การบริหารงานวิชาการ (Ytot) 

1.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (y1) 
2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู  (y2) 
3.การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน         
ผลการเรียน (y3) 
4.ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น                    
สถานศึกษา (y4) 
5.การพัฒนาและส�งเสริมให มีแหล�งเรียนรู  (y5) 
6.การนิเทศการศึกษา (y6) 
7.การแนะแนว (y7) 
8.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา (y8) 
9.การส�งเสริมชุมชนให มีความเข มแข็งทางวิชาการ 
(y9) 
10.การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค�กรอ่ืน (y10) 
11.การส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล 
ครอบครัว องค�กร หน�วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา (y11) 
12.การพัฒนาและใช สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (y12) 
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นิยามศัพท0เฉพาะ 
การตัดสินใจ หมายถึง การกระทําในการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของผู บริหาร เพ่ือให 

บรรลุตามเปiาหมายและวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดและเกิดประโยชน�สูงสุดแก�องค�กร ประกอบด วย                
6 ข้ันตอน คือ 1) การวิเคราะห�สถานการณ� 2) การกําหนดเปiาหมายและวัตถุประสงค� 3) การหา
ทางเลือก 4) การประเมินทางเลือก 5) การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก 6) การประเมินผล                   
การตัดสินใจ                

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินการตามขอบข�ายและการบริหารวิชาการ
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการให สําเร็จลุล�วงตามวัตถุประสงค�ท้ัง 12 ด าน ดังนี้                  
1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การวัดผล ประเมินผล 
และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา            
5) การพัฒนาและส�งเสริมให มีแหล�งเรียนรู  6) การนิเทศการศึกษา 7) การแนะแนว 8) การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 9) การส�งเสริมชุมชนให มีความเข มแข็งทาง
วิชาการ 10) การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค�กรอ่ืน               
11) การส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องค�กร หน�วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 12) การพัฒนาและใช สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ผู#บริหาร หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน ได แก� ผู อํานวยการ
และรองผู อํานวยการ หรือผู ท่ีได รับมอบหมายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง โรงเรียนท่ีเป�ดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 1 ถึง              
ชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 6 ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี แบ�งเป)นโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 29 แห�ง และ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดราชบุรี จํานวน 26 แห�ง รวมท้ังหมด 
55 แห�ง 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 

  
การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องซ่ึงเป"นหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต)างๆ 

ประกอบด�วย 1) การตัดสินใจ 2) การบริหารงานวิชาการ 3) ข�อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง มีรายละเอียดดังต)อไปนี้ 
 
 การตัดสินใจ  

ในชีวิตของทุกคนล�วนต�องเก่ียวข�องกับการตัดสินใจ องค8กรก็เช)นกัน ไม)ว)าจะเป"นการ
ตัดสินใจของใครก็ตาม การตัดสินใจเหล)านั้นจะมีลักษณะร)วมกันหลายอย)าง เริ่มต้ังแต)ผู�ตัดสินใจต�อง
เผชิญกับทางเลือกจํานวนหนึ่ง และทางเลือกต)างๆ นั้นจะให�ผลลัพธ8ท่ีต)างกัน ผู�ตัดสินใจต�องพิจารณา
ประเมินคุณค)าความสําคัญหรือประโยชน8ของทางเลือกแต)ละทาง และผู�ตัดสินใจจึงจะทําการตัดสินใจ 
ซ่ึงก็คือ การเลือกระหว)างทางเลือกท่ีเป"นไปได�ท้ังหลาย เพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จตามเป>าหมายท่ีได�
กําหนดไว�1 หรือเป"นไปตามคํากล)าวของบาร8นาร8ด (Barnard) ท่ีว)ากระบวนการตัดสินใจเป"นเทคนิค 
ในการทําให�ทางเลือกท่ีมีอยู)มากมายนั้นให�เหลือน�อยลง 
 
ความหมายของการตัดสินใจ 

มีนักวิชาการได�ให�ความหมายของการตัดสินใจ (Decision - making) ไว�ดังนี้  
ไซมอน (Simon) กล)าวว)า การตัดสินใจ หมายถึง การหาทางเลือกท่ีจะกระทําอย)างใด

อย)างหนึ่งตามท่ีตนเห็นว)าเหมาะสม ซ่ึงข้ึนอยู)กับความคิดเห็นและเหตุผลในการตัดสินใจของแต)ละ
บุคคล2 

มัวเฮดและกริฟฟRน (Moorhead and Griffin) เสนอนิยามการตัดสินใจว)าเป"น
กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกหลายๆ ทาง3 

ฮอยและมิเกล (Hoy and Miskel) กล)าวว)าการตัดสินใจ คือ เครื่องมือท่ีสําคัญในการ
บริหารและถือว)าเป"นความรับผิดชอบของผู�บริหารทุกคนและทุกระดับ การตัดสินใจจึงจําเป"นต�องใช�
สติปZญญาในการวิเคราะห8 สังเคราะห8 โดยนําข�อมูลประกอบการพิจารณาเป"นอย)างมาก ผู�บริหารท่ีมี
คาดว)าจะได�รับในอนาคต รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจได�อย)างมีประสิทธิภาพ                  
โดยคุณสมบัติดังกล)าวจะเป"นผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช�ศาสตร8และศิลป\ในการบริหารและการตัดสินใจ

                                                 
1สร�อยตระกูล (ติวยานนท8) อรรถมานะ, พฤติกรรมองค�กร: ทฤษฎีและการประยุกต�, 

พิมพ8ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ8มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร8, 2550), 387.    
2Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 4th ed. (New York: The Free 

Press, 1997), 164. 
3Grego Moorhead and Ricky Griffin, Decision - Making and Creativity  

(London: Houston Mifflin Co; 1992), 481.  
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โดยศาสตร8และศิลป\ของผู�บริหารเกิดข้ึนได�จากการหลอมรวมองค8ความรู� จากการศึกษาวิเคราะห8
หลักการ ทฤษฎีการบริหารและการตัดสินใจ รวมท้ังประสบการณ8ในการบริหารและการตัดสินใจ             
เข�าด�วยกัน ดังนั้น การให�ผู�บริหารได�มีความรู�ความเข�าใจในหลักการและกระบวนการตัดสินใจจึงเป"น
เรื่องท่ีสําคัญและจําเป"น4 

คูนซ8และโอ ดอนเนล (Koontz and O’Donnell) กล)าววา การตัดสินใจเป"นการเลือก
ทางเลือกหลายๆ ทาง เพ่ือนําไปปฏิบัติเป"นหลักสําคัญของการวางแผน นักบริหารเห็นว)าเป"นงานท่ี
ต�องทําเป"นประจํา เพราะจะต�องหาทางเลือกอยู)ตลอดเวลาว)าจะทําอะไร ใครเป"นคนทํา ทําท่ีไหน 
เม่ือไหร) และบางครั้งก็ต�องคิดว)าทําอย)างไร5 

ดรัคเกอร8 (Drucker) กล)าวว)า การตัดสินใจเป"นการพิจารณาและคัดทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่งจากบรรดาทางเลือกหลายทาง เพ่ือเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด6  

ร็อบบินส8 (Robbins) กล)าวว)า การตัดสินใจ คือ การเลือกทางทําอย)างใดอย)างหนึ่งใน
ทางเลือกท่ีมีตั้งแต)สองทางข้ึนไป ผู�บริหารทุกระดับในองค8กรต�องตัดสินใจเสมอ ผู�บริหารระดับสูงต�อง
มีการตัดสินใจเรื่องท่ีสําคัญท่ีมีผลต)อองค8กรโดยรวม เช)น การตัดสินใจในเรื่องเป>าหมายขององค8กร 
ผู�บริหารระดับกลางและระดับต�นอาจมีการตัดสินใจเก่ียวกับการคัดเลือกพนักงานใหม) อย)างไรก็ตาม
การตัดสินใจในเรื่องท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน�าท่ีความรับผิดชอบของตนเหมือนกัน7 

อีสตัน (Easton) ได�แยกความหมายของการตัดสินใจออกเป"น 2 ความหมายในขอบข)าย
ท่ีกว�าง การตัดสินใจจะหมายถึงกระบวนการท่ีซับซ�อน ซ่ึงเริ่มต�นด�วยการยอมรับความจําเป"นท่ีต�อง
เปลี่ยนแปลง และจะจบสิ้นเม่ือได�รับการอนุมัติและนําไปใช�ในการปฏิบั ติงาน การตัดสินใจ                       
ในความหมายแคบจะหมายถึง การเลือกทางเลือกเป"นเพียงข้ันตอนหนึ่งของการตัดสินใจ การเลือกจะ
เกิดข้ึนเม่ือผู�ตัดสินใจได�ประเมินทางเลือกในการปฏิบัติการต)างๆ อย)างสมบูรณ8แล�ว8 

มูดี (Moody) กล)าวว)า การตัดสินใจเป"นการกระทําท่ีต�องทําเม่ือไม)มีเวลาท่ีจะหา
ข�อเท็จจริงอีกต)อไป ปZญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ เม่ือใดถึงจะตัดสินใจว)าควรยุติหาข�อเท็จจริง ข�อยุติจะ

                                                 
4Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration 

(Singapore: McGraw Hill International Editions, 2008), 325. 
5Harold Koontz and Cyrill O’Donnell, Principle of Management :                   

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

6Peter F. Drucker, The Effective Executive (London: Pan Book, 1970), 146. 
7สตีเฟนส8 พี, ร็อบบินส8 อ�างถึงใน วิรัช สงวนวงศ8วาน, การจัดการและพฤติกรรมองค�กร, 

พิมพ8ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: เพียร8สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดนไชน)า จํากัด, 2547), 49. 
8Allen Easton, Decision-Making : A short Course for Professional                 

(New York: John Wiley and Sons, 1967), 4. 



 17

แปรเปลี่ยนไปตามปZญหาท่ีต�องการแก�ไข ซ่ึงการรวบรวมข�อเท็จจริงเก่ียวพันกับการใช�จ)ายและการใช�
เวลา9 

ศิริพร พงศ8ศรีโรจน8 กล)าวว)า การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการ หมายถึง การเลือก
ปฏิบัติหรืองดเว�นการปฏิบัติหรือการเลือกทางดําเนินการท่ีเห็นว)าดีท่ีสุดทางใดทางหนึ่งจากทางเลือก
หลายๆ ทาง เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค8ตามท่ีต�องการหรือการวินิจฉัยสั่งการ คือ การชั่งใจ ไตร)ตรอง
และตัดสินใจเลือกทางดําเนินงานท่ีเห็นว)าดีท่ีสุดทางใดทางหนึ่งจากหลายๆ ทางเพ่ือให�บรรลุ
วัตถุประสงค8ตามท่ีต�องการ10  

บรรยงค8 โตจินดา กล)าวว)า การวินิจฉัยสั่งการหรือการตัดสินใจ หมายถึง การท่ีผู�บริหาร
หรือผู�บังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจและสั่งการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การวินิจฉัยสั่งการ หรือการ
ตัดสินใจเป"นเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก เพราะการวินิจฉัยสั่งการจะเป"นการเลือกทางเลือก ดําเนินการท่ี
ดีท่ีสุดในบรรดาทางเลือกหลายๆ ทาง11  

สมคิด บางโม กล)าวว)า การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติซ่ึงมีหลาย
ทางเป"นแนวปฏิบัติไปสู)เป>าหมายท่ีวางไว�การตัดสินใจนี้อาจเป"นการตัดสินใจท่ีจะกระทําการสิ่งใด               
สิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอย)างเพ่ือความสําเร็จตรงตามท่ีตั้งเป>าหมายไว� ในทางปฏิบัติการตัดสินใจ                
มักเก่ียวข�องกับปZญหาท่ียุ)งยากสลับซับซ�อน และมีวิธีการแก�ปZญหาให�วินิจฉัยมากกว)าหนึ่งทางเสมอ 
ดังนั้นจึงเป"นหน�าท่ีของผู�วินิจฉัยปZญหาว)าจะเลือกสั่งการปฏิบัติโดยวิธีใดจึงจะบรรลุเป>าหมายอย)างดี
ท่ีสุดและบังเกิดผลประโยชน8สูงสุดแก)องค8กรนั้น12  

ศิริวรรณ เสรีรัตน8 และคณะ กล)าวว)า การตัดสินใจเป"นการกระทําท่ีจะต�องทําโดยการ
เลือกจากทางเลือกสองหรือสามทาง โดยได�รับอิทธิพลจากการรับรู�ของบุคคล และโดยการตัดสินใจ
ส)วนตัวเป"นสิ่งท่ีสําคัญ ส)วนหนึ่งของพฤติกรรมในองค8กร การตัดสินใจจะได�รับอิทธิพลจากการรับรู�
ของผู�บังคับบัญชา การตัดสินใจเกิดข้ึนเม่ือต�องการแก�ไขปZญหา ปZญหาคือผลต)างระหว)างสภาพจริงกับ
สภาพท่ีต�องการ ปZญหาเดียวกันในแต)ละคนและแต)ละองค8กรอาจถูกมองแตกต)างกัน ฉะนั้นจึง
จําเป"นต�องมีการรับรู�ปZญหาในการตัดสินใจทุกครั้ง ต�องมีการตีความและประเมินผลของข�อมูล โดย
ข�อมูลท่ีได�รับตามชนิดของปZญหาจะมีความเก่ียวข�องกับการตัดสินใจ13   

                                                 
9Paul Moody, Decision - Making : Provan Methods for Better Decision 

(Singapore: Mcgraw-Hill Book Company, 1995), 4.   

10
 ศิริพร พงศ8ศรีโรจน8, องค�การและการจัดการ, พิมพ8ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย8, 2540), 187. 
11บรรยงค8 โตจินดา, องค�การและการจัดการ, พิมพ8ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: รวมสาส8น, 

2548), 178. 
12

 สมคิด บางโม, องค�การและการจัดการ, พิมพ8ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน8, 2548), 
175.  

13
 ศิริวรรณ เสรีรัตน8 และคณะ, พฤติกรรมองค�การ (กรุงเทพฯ: ธีระฟRล8มและไซเท็กซ8 

จํากัด, 2549), 79. 
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จากข�างต�นสรุปได�ว)า การตัดสินใจ เป"นเครื่องมือในการบริหารและเป"นความรับผิดชอบ
ของผู�บริหารทุกคนและทุกระดับ โดยการพิจารณา วิเคราะห8 สังเคราะห8ข�อมูลประกอบกับอิทธิพล
จากการรับรู�ของบุคคลแล�วเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกหลายทาง เพ่ือให�บรรลุตามเป>าหมาย
และวัตถุประสงค8ท่ีกําหนดและเกิดประโยชน8สูงสุดแก)องค8กร 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

ลิชฟRลด8 (Litchfield) กล)าวว)า การตัดสินใจเป"นวัฏจักรของเหตุการณ8ต้ังแต)การกําหนด
ปZญหา การวิเคราะห8ปZญหา จนถึงการวางแผนแก�ปZญหา และการประเมินผล โดยเม่ือนํากระบวนการ
ตัดสินใจไปแก�ไขปZญหานั้นๆ แล�วมักจะมีปZญหาอย)างอ่ืนตามมาด�วยเสมอ ปZญหาท่ีติดตามก็อาจ
เกิดข้ึนในช)วงหนึ่งของกระบวนการแก�ปZญหาและปZญหาท่ีเกิดข้ึนใหม)นี้ต�องอาศัยการแก�ปZญหาท่ีเป"น
กระบวนการเช)นกัน14 

บลาว และ สก็อต (Blau and Scott) ได�ชี้ให�เห็นว)า ประสบการณ8ท่ีได�จากการแก�ปZญหา
หนึ่งจะมีประโยชน8ต)อการแก�ปZญหาครั้งต)อๆ ไป ดังนั้น แม�ว)ากระบวนการแก�ปZญหาครั้งแรกมีแนวโน�ม
ให�เห็นว)าจะก)อให�เกิดปZญหาอย)างอ่ืนแทรกซ�อนข้ึนมาดังกล)าวแล�ว แต)ประสบการณ8หรือการเรียนรู�ท่ี
ได�รับจากการแก�ปZญหาครั้งแรกนั้นนับได�ว)ามีส)วนสําคัญในการแก�ปZญหาใหม)ได�เป"นอย)างดี โดยเฉพาะ
อย)างยิ่งเม่ือปZญหาใหม)มีลักษณะเหมือนหรือคล�ายคลึงกับปZญหาเดิม15  

ทรีวัทธา และ นิวพอร8ท (Trewatha and New Port) กล)าวถึงการตัดสินใจว)า                   
เป"นกระบวนการเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีเป"นไปได� 2 หรือ 3 ทางเลือก เพ่ือให�ได�แนวทางแก�ไขปZญหาท่ี
ต�องการ16 

เทเลอร8 (Taylor) กล)าวว)า การแก�ปZญหา การตัดสินใจ และความคิดสร�างสรรค8เป"น
กระบวนการเดียวกัน ซ่ึงเทเลอร8ได�คิดกระบวนการทางปZญญาท่ีแตกต)างออกไปจากแนวคิดด้ังเดิมท่ีใช�
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค8เป"นความคิดท่ีออกมา การตัดสินใจเป"นการเลือกทางเลือกท่ีจะปฏิบัติและ
แก�ปZญหา เป"นการแก�ไขความยากท้ังสองประการ17  

                                                 
14

 Edward Harold Litchfield, “Note on a General Theory of Administration”, 
Administrative Science Quarterly 1, 1 (June 1956) : 5.  

15Peter M. Blau and W. Richard Scott, Formal Organization : A 
Comparative Approach (San Francisco: Chandler, 1962), 53-55.  

16Robert L. Trewatha and M. Gene NewPort, Management : Function and 
Behavior, 3rd ed. (Plano, Texas: Business Publications, Inc., 1982), 50.  

17D.W.Taylor, “Decision - Making and Problem Solving,” Handbook of 
Organizations, no. (March 1965), 48-86.  
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แทนเนนบอมและชมิดท8 (Tannenbaum and Schmidt) ได�กล)าวว)า พฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู�บริหารนั้น จะเกิดข้ึนได�เพราะมีแรงขับดันอยู) 3 ประการ คือ แรงขับดันจากตัวผู�บริหาร
เอง แรงขับดันท่ีเกิดจากผู�ใต�บังคับบัญชา และแรงขับดันท่ีเกิดจากสถานการณ818  

ไซมอน (Simon) ได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความมีเหตุผลในการตัดสินใจไว�ว)า                
ในความเป"นจริงแล�ว การตัดสินใจท่ีมีเหตุผลสมบูรณ8ท่ีสุดนั้นมักจะไม)มี เพราะผู�ทําการตัดสินใจมักจะ
มีข�อจํากัดหรืออุปสรรคต)างๆ อยู)เสมอ เช)น ขาดความรู�ความสามารถ ขาดข�อมูลท่ีดีพอ นอกจากนั้น 
นิสัยและค)านิยมของผู�ตัดสินใจเองก็เป"นตัวแปรท่ีสําคัญท่ีจะทําให�เกิดความลําเอียงไปในทางหนึ่ง           
ทางใดได�19  
 นิวแมน และ วอเรน (Newman and Warren) กล)าวว)า การวางแผนและการตัดสินใจมี
ความหมายใกล�เคียงกันมาก ยากท่ีจะพิจารณาออกจากกัน และด�วยว)า “การวางแผน : การตัดสินใจ
เป"นภารกิจท่ีรวมอยู)ด�วยกัน”20 

โรเบิร8ต และ แฮนไลน8 (Robert and Hanline) มีความเชื่อในเรื่องประสบการณ8มนุษย8 
ให�ความเห็นว)ามนุษย8นั้นมักทําการตัดสินใจเลือกหรือเลือกสรรทางเลือกตามความเคยชินท่ีปฏิบัติมา 
จึงอาจกล)าวได�ว)า โดยธรรมชาติแล�ว หากผู�นําท่ีมีพฤติกรรมแบบอัตตาธิปไตย การตัดสินใจเลือกก็
มักจะเป"นการรวบอํานาจเผด็จการไปด�วย21 

วุฒิชัย จํานงค8 ได�เสนอแนวคิดของ ชัล เดลเบค และคัมมิ่ง (Shull, Delbegg and 
Comming) ไว�ว)า การตัดสินใจของมนุษย8เป"นกระบวนการท่ีมนุษย8รู�สึกได�เก่ียวกับปรากฏการณ8ทาง
สังคม และปZจเจกบุคคลท่ีมีค)านิยมและเรื่องความเชื่อแฝงอยู) รวมท้ังแนวคิดของ มินซเบิร8ก 
(Minzberg) ท่ีให�แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของการเป"นมนุษย8 พร�อมท้ังสรุปว)า ภาวะผู�นําจะส)งผล
สะท�อนต)อการตัดสินใจ ขณะท่ีภาวะผู�นําเปลี่ยนไป กระบวนการตัดสินใจก็จะเปลี่ยนไปด�วย22 

เนื่องจากมีผู�เสนอทฤษฎีการตัดสินใจท่ีหลากหลาย จึงสรุปทฤษฎีท่ีได�รับการยอมรับ                 
4 ทฤษฎี ดังนี้ 

1. ทฤษฎีแบบใช�หลักสมเหตุสมผล (rational comprehensive decision -  making 
theory) ทฤษฎีนี้มุ)งท่ีความสมเหตุสมผลของการตัดสินใจ และพยายามให�เกิดประโยชน8สูงสุดจากการ

                                                 
18Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to Choose A 

Leadership Pattern,” Havard Business Review (March – April 1958): 6. 
19Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 3rd ed. (New York: The Free 

Press, 1976), 241.  
20Newman and Warren, The Process of Management (Englewood Clifts, 

New Jersey: Prentice-Hall, 1977), 225-432.  
21Ralpin M. Robert and Manning H. Hanline, “Maximizing Executive 

Effectiveness : Deciding About what to decide,” Management Review 6, 3 (June 
1975): 25-32.  

22วุฒิชัย จํานงค8, พฤติกรรมการตัดสินใจ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ8โอเดียนสโตร8, 2523), 
25-26. 
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เลือกใช�ทางเลือกนั้นๆ เป"นหลัก สําหรับความสมเหตุสมผลนั้น ไซมอน (Simon) ได�อธิบายว)า               
ความสมเหตุสมผลนั้นเก่ียวข�องกับการเลือกทางเลือกของการตัดสินใจ กล)าวคือ การตัดสินใจนั้นๆ           
มีความเป"นรูปธรรม เป"นพฤติกรรมท่ีถูกต�องสําหรับคุณค)าหนึ่งๆ และในสถานการณ8หนึ่ง ในทํานอง
เดียวกัน เป"นความสมเหตุสมผลท่ีรู�ตัวอยู)ตลอด ในการปรับเปลี่ยนระหว)างเป>าหมายกับวิถีทาง ซ่ึงเป"น
กระบวนการท่ีรู�ตัวอยู)ตลอดเวลา องค8ประกอบสําคัญของทฤษฎีนี้คือ 

1.1 ผู�ตัดสินใจเผชิญหน�ากับปZญหา หรือประเด็นท่ีต�องการตัดสินใจ  
1.2 ผู�ตัดสินใจระบุเป>าหมายค)านิยม หรือวัตถุประสงค8ท่ีเก่ียวเนื่องกับปZญหา

ดังกล)าวนั้น แล�วจัดอันดับความสําคัญ 
1.3 ผลสํารวจทางเลือกต)างๆ ในอันท่ีจะแก�ปZญหานั้น 
1.4 พิจารณาวิเคราะห8ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการเลือกทางเลือกแต)ละทาง 
1.5 เปรียบเทียบผลประโยชน8 ค)าใช�จ)ายของทางเลือกเข�าด�วยกัน 
1.6 ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเห็นว)าจะช)วยบรรลุเป>าหมาย ค)านิยม หรือ

วัตถุประสงค8สูงสุด23 
2. ทฤษฎีแบบใช�หลักส)วนเพ่ิมข้ึน (incremental decision-making theory) ทฤษฎีนี้ 

เป"นการเสนอเพ่ือแก�จุดบกพร)องของทฤษฎีแบบใช�หลักสมเหตุสมผล ความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้  
อยู)ท่ีว)าการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีแตกต)างไปจากทางเลือกเดิมๆ มากยิ่งข้ึนเท)าใด การคาดคะเนผล
ท่ีจะตามมาก็ยิ่งยากมากข้ึนเท)านั้น ซ่ึงผู�ท่ีเสนอทฤษฎีนี้คือ ลินบอม (Linblom) ได�เสนอทฤษฎีนี้ข้ึน
เพ่ือทางเลือกใหม) ใช�แทนทฤษฎีแบบใช�หลักสมเหตุสมผลท่ีมีจุดอ)อนหลายประการ เขาชี้ให�เห็นว)า
สภาพท่ีเป"นจริงแล�ว การตัดสินใจในการบริหารนั้นจะต�องประกอบด�วยลักษณะ ดังต)อไปนี้ 

2.1 ในการตัดสินใจจะอยู)ในรูปข้ันตอนย)อยๆ เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค8 ไม)ใช�ก�าว
กระโดด 

2.2 การตัดสินใจนั้นไม)ใช)เป"นการตัดสินใจอย)างครอบคลุมทุกแง)ทุกมุม ท้ังนี้ 
เพราะผู�ตัดสินใจมีทรัพยากรอยู)อย)างจํากัด ไม)อาจนําเอาประเด็นทุกแง)ทุกมุมมาพิจารณาเพ่ือหาทาง
เลือกท่ีดีท่ีสุดได� และก็ไม)อาจเข�าใจผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการเลือกทางเลือกนั้นได�ถ่ีถ�วน 

2.3 การตัดสินใจในรูปแบบนี้เก่ียวข�องกับการทําการเปรียบเทียบไปมาระหว)าง
ทางเลือกต)างๆ โดยการนําเอาแนวทางเลือกแคบๆ มาเปรียบเทียบเท)านั้น 

2.4 ในความเป"นจริงผู�ตัดสินใจจะพอใจทางเลือกท่ีเปRดให�ในขณะนั้นเท)านั้น จะไม)
พยายามเลือกสรรทางเลือกจนได�ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด นั้นคือ ผู�ตัดสินใจท่ีดีจะพอใจเพียงแค)ทางเลือกท่ี
เขาเลือกออกมา 

2.5 ต้ังอยู)บนความคิดท่ีว)าให�คนสังคมได�มีโอกาสแข)งขัน เพ่ือใช�อิทธิพลของตน
หรือกลุ)มตนเหนือผู�อ่ืน ดังนั้นการประนีประนอมจึงเป"นหัวใจของการตัดสินใจในลักษณะนี้ 

สําหรับทฤษฎีนี้ พอจะสรุปได�ดังนี้ คือ 1) การเลือกค)านิยม จุดมุ)งหมาย และ         
การวิเคราะห8การกระทํา หรือภารกิจต)างๆ จะกระทําไปพร�อมๆ กัน หรือควบคู)กันไป 2) ผู�ตัดสินใจ

                                                 
23Herbert A. Simon, Administrative Behavior (New York: Free Press, 1976), 

23-31. 
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พิจารณาหนทางปฏิบัติเพ่ือการแก�ปZญหาเพียงบางทางเลือกเท)านั้น และทางเลือกดังกล)าวนั้นจะ
แตกต)างไปจากเดิมบ�างเพียงเล็กน�อยเท)านั้น 3) ในแต)ละทางเลือกจะวิเคราะห8ผลกระทบ โดยจํากัด
เฉพาะทางเลือกท่ีเห็นว)าสําคัญ 4) มีการปรับขอบเขตของปZญหาเป"นระยะๆ เปRดโอกาสให�มี
ความสัมพันธ8ระหว)างเป>าหมาย กับวิธีการท่ีจะบรรลุเป>าหมายได�มากมายหลายทาง เป"นผลให�สามารถ
ดําเนินการกับปZญหาได�ดีข้ึน 5) เป"นการตัดสินใจในลักษณะท่ีมุ)งการแก�ปZญหาเฉพาะหน�ามากกว)าท่ีจะ
มุ)งถึงเป>าหมายในอนาคตอันยาวนาน24 

3. ทฤษฎีแบบใช�หลักผสมกลั่นกรอง (mixed scanning theory) ผู�ท่ีเสนอทฤษฎีนี้ คือ 
เอดซีโอนี (Edzioni) ซ่ึงเขาใช�การอุปมาอุปไมย เขากล)าวว)า ในการใช�ทฤษฎีนี้ตัดสินใจ สิ่งแรกจะต�อง
แยกแยะการตัดสินใจพ้ืนฐานออกจากการตัดสินใจท่ีเพ่ิมข้ึน การตัดสินใจพ้ืนฐาน คือ การสํารวจ
ทางเลือกหลักๆ ท่ีผู�ตัดสินใจเห็นว)าสามารถนําไปสู)จุดมุ)งหมายโดยไม)ลงไปในรายละเอียด เพ่ือให�
มองเห็นภาพกว�างๆ ได�ชัดเจนจริงๆ จากนั้นใช�หลักการตัดสินใจในส)วนท่ีเพ่ิมข้ึน ด�วยการให�กรอบการ
ตัดสินใจพ้ืนฐานเป"นหลักวิเคราะห8 สําหรับผู�ท่ีใช�หลักทฤษฎีผสมกลั่นกรองแล�ว การตัดสินใจจะใช�วิธี
ผสมผสานกันระหว)างหลักสมเหตุสมผลกับการยึดหลักส)วนเพ่ิม กล)าวคือ การตัดสินใจแบบนี้จะใช�
วิธีการของหลักสมเหตุสมผลในการแก�ปZญหาหลัก แล�วใช�หลักส)วนเพ่ิมข้ึนในการแก�ปZญหาย)อยต)างๆ25  

4. ทฤษฎีการตัดสินใจมุ)งผลการตัดสินใจโดยทําให�เกิดความพึงพอใจ (satisficing in 
decision – making Theory) ทฤษฎีนี้เสนอโดยไซมอน (Simon) เป"นการเสนอให�เห็นว)ามนุษย8            
มีข�อจํากัดอยู)หลายประการ ไซมอน (Simon) ได�เสนอสมมติฐานเก่ียวกับการตัดสินใจอยู) 3 ประการ 
ดังนี้ 

4.1 ผู�ตัดสินใจมีข�อมูลไม)สมบูรณ8 ในส)วนนี้เก่ียวกับสถานการณ8การตัดสินใจ 
4.2 ผู�ตัดสินใจมีข�อมูลไม)สมบูรณ8 ในส)วนท่ีเก่ียวข�องกับทางเลือกท่ีพอเป"นไปได� 
4.3 ผู�ตัดสินใจไม)สามารถ หรือไม)เต็มใจท่ีจะคาดการณ8ผลท่ีเกิดต)อเน่ืองของแต)ละ

ทางเลือกท่ีมีอยู) จากสมมติฐานท้ัง 3 ดังกล)าว ไซมอน (Simon) จึงเสนอแนวคิดการตัดสินใจโดยใช�
หลัก “ยึดความมีเหตุผลในขอบเขตท่ีจํากัด” (bounded rationality) ใช�ในการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน หรือการปฏิบัติงานประจําวัน เหตุผลท่ีมนุษย8ต�องตัดสินใจเช)นนี้ เนื่องจากมนุษย8           
มีขอบเขตท่ีจํากัดในแง)ของค)านิยม เขาจะเป"นผู�แก�ปZญหาเป"นเรื่องๆ ไป ยิ่งกว)านั้นเขาจะนําเอาข�อมูล
มาใช�ในการแก�ปZญหาเป"นบางส)วนเท)านั้น26 

ทฤษฎีการตัดสินใจท้ัง 4 ทฤษฎีนี้ เป"นทฤษฎีท่ีเหมาะกับปZญหาแต)ละสภาพการณ8ท่ี
ต)างกัน ดังนั้น ผู�ตัดสินใจต�องเลือกใช�ทฤษฎีการตัดสินใจแต)ละแบบให�สอดคล�อง เหมาะสมกับ
สภาพการณ8นั้นๆ 

                                                 
24Charles E. Lindblom, Public Administration : Concepts and Cases 

(Boston : Houghtion Mifflin Company, 1980), 69-70.  
25Amitai Etzioni, Management (Plano Texas: Business Publications, 1967), 

213.  
26Herbert A. Simon, Administrative Behavior (New York: Free Press, 1975), 

56-57.  
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ประเภทของการตัดสินใจในการบริหาร 
สร�อยตระกูล (ติวยานนท8) อรรถมานะ ได�แบ)งการตัดสินใจในการบริหารออกเป"นหลาย

ประเภท ดังนี้ 
1. การตัดสินใจโดยเอกบุคคลและการตัดสินใจโดยกลุ)ม 

การตัดสินใจอาจเป"นพฤติกรรมของบุคคลเดียวหรือกลุ)ม ถ�าเป"นการตัดสินใจโดย    
เอกบุคคลหรือบุคคลเดียวนั้นมักเป"นในกรณีธุรกิจเอกชนท่ีมีผู�ประกอบการเป"นเจ�าของคนเดียว เขาจึง
เป"นผู�ทําการตัดสินใจในทุกอย)างหรือเกือบทุกอย)าง หรือไม)ก็เป"นกรณีท่ีเป"นเรื่องรีบด)วนหรือฉุกเฉิน 
ซ่ึงจะรอการพูดคุยปรึกษาหารือกับบุคคลอ่ืนไม)ได� ส)วนการตัดสินใจโดยกลุ)ม อาจเป"นกลุ)มบริหาร
ด�วยกันหรือกลุ)มในรูปคณะกรรมการ หรือกลุ)มระหว)างผู�บังคับบัญชาและผู�ใต�บังคับบัญชา หรือเพ่ือน
ร)วมงาน การตัดสินใจโดยกลุ)มมักเป"นเรื่องสลับซับซ�อน ซ่ึงผู�บริหารแต)ผู� เ ดียวอาจมีความรู� 
ประสบการณ8 ความชํานาญ และทักษะไม)เพียงพอท่ีจะทําการตัดสินใจ การใช�กลุ)มก็จะมีการระดม
สมอง (brain storming) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให�ข�อมูล ถกเถียง อภิปรายในหมู)สมาชิกท่ีมีความรู�
ความสามารถอย)างมีเหตุผล ทําให�การกําหนดทางเลือกในการตัดสินใจมีมากข้ึน และระดมสมอง
วิเคราะห8ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด การตัดสินใจโดยกลุ)มนี้จะยังผลดีอ่ืนๆ ตามมา อาทิ ผู�ร)วมตัดสินใจจะ
ปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น เพราะมีความผูกพันทางจิตวิทยา เป"นการช)วยพัฒนาสมาชิกกลุ)ม ทําให�มี
ข�อมูลในการตัดสินใจมาก ทําให�ได�แนวคิด มุมมองท่ีหลากหลาย ทําให�เกิดความคิดริเริ่มอย)างแรงกล�า 
แต)การตัดสินใจโดยกลุ)มก็มีข�อเสีย อาทิ ในบางกรณีอาจหาข�อยุติในการตัดสินใจไม)ได� จึงต�องมีการ
ประชุมกันหลายครั้ง ทําให�ล)าช�า และเสียค)าใช�จ)ายมากข้ึน อาจถูกครอบงําโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
และเป"นการคิดของคนกลุ)มหนึ่ง ซ่ึงบางคนในกลุ)มอาจไม)เห็นด�วย แต)ก็ต�องยอมตามกระแสของกลุ)ม 
อีกท้ังเป"นการตัดสินใจให�เป"นไปตามเป>าหมายท่ีต�องการเท)านั้น ไม)ทําให�เกิดการพิจารณาเป>าหมาย
อ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได�27  

2. การตัดสินใจในแง)ส)วนตัว และการตัดสินใจในแง)องค8กร 
 เม่ือบุคคลต�องทําการตัดสินใจ เขาอาจจะคิดถึงผลกระทบของการตัดสินใจท่ีมีต)อตัว

เขาในแง)ความปลอดภัย หรือสถานการณ8 หรืออนาคตของตัวเอง หากผู�ทําการตัดสินใจคิดคํานึงในแง)
นี้มาก อาจกล)าวได�ว)าการตัดสินใจนั้นจะเป"นไปในแง)ส)วนตัวมากกว)าในแง)องค8กร ถ�าเป"นการตัดสินใจ
ในแง)องค8กร บุคคลจําเป"นต�องยึดม่ันในเป>าหมาย หรือวัตถุประสงค8ขององค8กรท่ีจะต�องมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ การตัดสินใจจึงต�องเลือกทางเลือกท่ีจะทําให�เป>าหมายขององค8กรบรรลุผลอย)าง            
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท้ังนี้ การตัดสินใจในแง)ส)วนตัวและการตัดสินใจในแง)องค8กรจะมีความ
แตกต)างกันไป ข้ึนอยู)กับ ขนาดและประเภทองค8กร เช)นองค8กรขนาดเล็กอาจรู�สึกว)าส)วนตัวและ
องค8กรก็คือสิ่งเดียวกัน เพราะความสําเร็จและความล�มเหลวใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตัวเขาก็เป"นความสําเร็จ
หรือความล�มเหลวขององค8กรด�วย หากแต)บริษัทมหาชน ความอยู)รอดขององค8กรนั้นมีความสําคัญ
กว)า องค8กรจะมีกลไกท่ีจะควบคุมตรวจสอบไม)ให�บุคคลหาประโยชน8ส)วนตนจากการตัดสินใจในการ
บริหารเป"นหลัก เป"นต�น 

                                                 
27เนตรพัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหมS : Modern Management, พิมพ8ครั้งท่ี 

4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ8 บริษัทเซ็นทรัล เอ็กเพรส จํากัด, 2546), 51.  
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3. การตัดสินใจท่ีกําหนดล)วงหน�า และการตัดสินใจท่ีไม)กําหนดไว�ล)วงหน�า 
 ซ่ึงเสนอโดยไซมอน (Simon) ผู�เชี่ยวชาญเรื่องการตัดสินใจ ดังนี้ 

3.1 การตัดสินใจท่ีกําหนดไว�ล)วงหน�า (Programmed Decision) หมายถึง         
การแก�ปZญหาสําหรับปZญหาใดๆ โดยเฉพาะท่ีมีการเตรียมการไว�บ�างแล�ว การตัดสินใจประเภทนี้
เก่ียวข�องกับภารกิจท่ีกระทําตามกฎระเบียบ หรือกระทําตามมาตรฐานท่ีใช�ในระเบียบปฏิบัติ ซ่ึงได�
ผ)านการทดสอบเป"นประสบการณ8ในอดีตมาแล�ว28 นั่นคือ การตัดสินใจท่ีเป"นไปตามข้ันตอนการ
ดําเนินงานนโยบาย กฎระเบียบ และระเบียบปฏิบัติ ซ่ึงได�กําหนดทางเลือกหรืออย)างน�อยก็มีเกณฑ8          
ท่ีค)อนข�างแน)นอน ซ่ึงชี้ให�เห็นแนวทางในการตัดสินใจไว�แล�ว อันเป"นการช)วยให�การตัดสินใจทําได�ง)าย
ภายใต�สถานการณ8หนึ่งๆ การตัดสินใจแบบนี้จะเปRดโอกาสให�นักบริหารมีทางเลือกได�น�อย ท้ังนี้ 
เพราะเรื่องเหล)านี้มักเป"นเรื่องท่ีเกิดข้ึนเป"นประจําวันหรือเกิดข้ึนซํ้าซากจนผู�ทําการตัดสินใจสามารถ
กําหนดและคาดหมายผลการตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ ได�อย)างถูกต�อง และเม่ือเกิดกรณีท่ีจะต�อง
ตัดสินใจ ผู�ตัดสินใจสามารถตัดสินใจกรณีนั้นๆ ได�ทันที ผู�บริหารระดับสูงอาจไม)กล�า ไม)พร�อม หรือ           
ไม)ต�องการท่ีจะตัดสินใจในลักษณะนี้ เพราะจะมีความเสี่ยงอยู)ด�วย อีกท้ัง ข�อมูลข)าวสารก็มีไม)สมบูรณ8
เพียงพอ การทําการตัดสินใจจึงอาจจะกระทบต)อสถานภาพตนเองในอนาคตได� ดังนั้น ผู�บริหารจึง
จําเป"นต�องรู�และเข�าใจในลักษณะของปZญหา ตลอดจนรู�จักใช�เครื่องมือหรือเทคนิคในการตัดสินใจ
อย)างมีประสิทธิภาพ  

3.2 การตัดสินใจท่ีไม)กําหนดไว�ล)วงหน�า (Unprogrammed Decision) หมายถึง
การแก�ปZญหาท่ีมีความคลุมเครือและสลับซับซ�อน และการแก�ปZญหาก็ไม)ได�รับการเตรียมการหรือ
กําหนดรูปแบบไว�ล)วงหน�า ในกรณีนี้ การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีได�มาตรฐานจึงไม)เป"นสิ่งท่ี
เพียงพอ ท้ังไม)สามารถเอาผลการตัดสินใจในครั้งก)อนๆ มาเป"นเกณฑ8หรือมาตรฐานในการตัดสินใจ
ครั้งใหม)นี้ได� แต)จะต�องอาศัยความรู� ความสามารถ ความคิดสร�างสรรค8 ดุลยพินิจ และสํานึกส)วนตัว
ของผู�บริหาร ประกอบกับการใช�เทคนิควิธีในการตัดสินใจของผู�บริหารแต)ละคน ซ่ึงจะแตกต)างกัน            
ในการเลือกทางเลือกต)างๆ เพ่ือแก�ปZญหาท่ีต�องเผชิญ หากผู�ตัดสินใจสามารถตัดสินใจได�อย)างถูกต�อง
เหมาะสมก็เป"นการแสดงให�เห็นถึงการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ29 

การตัดสินใจเป"นกระบวนการพ้ืนฐานของพฤติกรรม และการปฏิบัติงานภายในองค8กร 
การตัดสินใจจึงมีท่ัวท้ังองค8กร ซ่ึงการตัดสินใจระดับชั้นการบังคับบัญชาล)างๆ มักจะมีการตัดสินใจ
มากกว)าในระดับสูง มักจะเป"นการตัดสินใจท่ีกําหนดไว�ล)วงหน�า เป"นการตัดสินใจท่ีเก่ียวกับ                  
การปฏิบัติงานประจําวัน ส)วนผู�บริหารในระดับสูงๆ นั้น มักทําการตัดสินใจน�อยกว)า และมักเป"นการ
ตัดสินใจแบบไม)ได�กําหนดไว�ล)วงหน�า เป"นการตัดสินใจท่ีเก่ียวกับกลยุทธ8องค8กรท่ีมีความสําคัญต)อ
องค8กรโดยส)วนรวมมากกว)าระดับล)าง  

                                                 
28J.G. March, A Primer on Decision - Making : How Decision Happen 

(N.Y.: The Free Press, 1994),n. pag. 
29Herbert A. Simon, The New Science of Management Decision            

(New York: Harper & Row, 1960), 5-6. 
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ท้ังนี้ จะแสดงการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่ีกําหนดไว�ล)วงหน�าและการตัดสินใจท่ี             
ไม)กําหนดไว�ล)วงหน�า ดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 การตัดสินใจท่ีกําหนดไว�ล)วงหน�าและการตัดสินใจท่ีไม)กําหนดไว�ล)วงหน�า 
 

ลักษณะ การตัดสินใจท่ีกําหนดไว�ลSวงหน�า การตัดสินใจที่ไมSกําหนดไว�ลSวงหน�า 

ชนิดของการ
ตัดสินใจ 

มีโครงสร�างดี มีโครงสร�างไม)ดี 

ความถ่ี ทําซํ้า, และทําเป"นประจํา ใหม) และไม)บ)อย 

เป>าหมาย ชัดเจน, มีลักษณะเฉพาะ คลุมเครือ 

ข)าวสารของข�อมูล มีพร�อม 
ไม)มีพร�อม, ช)องทางการติดต)อ 

สื่อสารไม)ชัดเจน 
ผลท่ีได� ส)วนน�อย ส)วนใหญ) 

ระดับขององค8กร ระดับตํ่ากว)า ระดับสูงกว)า 
เวลาเพ่ือการ

ตัดสินใจ 
สั้น ค)อนข�างยาวนาน 

พ้ืนฐานสําหรับ            
การตัดสินใจ 

มีกฎสําหรับการตัดสินใจ,                        
มีระเบียบปฏิบัติ 

ใช�การตัดสิน และ                       
ความคิดสร�างสรรค8 

ท่ีมา: Gregory Moorhead and Ricky W. Griffin, Organization Behavior : Managing 
People and Organizations, 4th ed. (Boston, Toronto: Houghton Miffin Company, 
1995), 238. 
 

4. การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร8 และการตัดสินใจเชิงดําเนินการ 
4.1 การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร8 (Strategic Decision) คือ การตัดสินใจท่ี

เก่ียวกับทิศทางในระยะยาวขององค8กร ซ่ึงรวมถึงแผนท่ีจะดําเนินการเพ่ือให�บรรลุเป>าหมายใน               
ระยะยาว ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ8นี้ ผู�บริหารจะสร�างความแข็งแกร)งให�กับองค8กร ซ่ึงจะกระทําได�
โดยการพิจารณาประเด็นต)างๆ อาทิ ในปZจจุบันเทคโนโลยีกําลังรุดหน�า องค8กรต�องการลงทุน                 
ในด�านเทคโนโลยีก็ต�องตัดสินใจว)าควรลงทุนในด�านเทคโนโลยีอะไร เพียงใด การตัดสินใจ                    
เชิงยุทธศาสตร8นี้อาจกล)าวได�ว)าผู�บริหารอาจทําการตัดสินใจได�ใน 3 ระดับ คือ 

4.1.1 การตัดสินใจเชิ งยุทธศาสตร8 ระดับองค8กรหรือระดับบรรษัท 
(corporate-level strategic decisions) ซ่ึงจะมุ)งท่ีแนวทางภารกิจหลักขององค8กร อาทิ จะเพ่ิมการ
ดําเนินกิจการใหม)ๆ หรือไม) หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจเดิมท้ังหมด เป"นต�น 

4.1.2 การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร8ระดับธุรกิจ (business-level strategic 
decisions) ซ่ึงมุ)งหาวิธีท่ีหน)วยธุรกิจแต)ละหน)วยสามารถหากําไรหรือผลตอบแทนสูงสุดในการลงทุน 
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การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร8ชนิดนี้เก่ียวข�องกับการกําหนดว)าผลผลิตหรือการบริการแบบใดท่ีควรจะ
ทํา เป"นต�น 

4.1.3 การตัดสินใจเชิ งยุทธศาสตร8ระดับการปฏิบั ติ  (function-level 
strategic decisions) ซ่ึงมุ)งหาวิธีท่ีจะดําเนินการขององค8กรในแง)ต)างๆ เช)น ด�านการเงิน                  
ด�านทรัพยากรมนุษย8 เป"นต�น 

ผู�บริหารทําการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร8มักจะใช�เวลาค)อนข�างนานเพ่ือการตัดสินใจ ท้ังนี้ 
เพราะการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร8ยังผลมากมายในระยะยาว ดังนั้นการแสวงหาข�อมูลเพ่ือจะประเมิน
ความเป"นไปได�หรือทางเลือกต)างๆ จึงมีความสําคัญยิ่ง ในทางตรงกันข�าม การตัดสินใจเพ่ือการ
ดําเนินการ (operational decision) จะมุ)งไปท่ีกิจกรรมประจําวันขององค8กรในระดับผู�จัดการหรือ     
ผู�ปฏิบัติระดับการควบคุมบังคับบัญชาชั้นต�น (first-line supervisory level) ต�องทําการตัดสินใจ
เก่ียวกับตารางเวลาการทํางาน เป"นต�น และต�องจัดการกับปZญหาท่ีเกิดข้ึน เช)น การขาดงานท่ีไม)ได�
คาดไว�ล)วงหน�า นักบริหารท่ีทําการตัดสินใจเพ่ือการปฏิบั ติจะต�องมีความสามารถในการ                         
ต้ังวัตถุประสงค8 กําหนดและประเมินทางเลือก และทําการตัดสินใจได�อย)างรวดเร็ว  

5. การตัดสินใจแบบระดับบนสู) ระ ดับล) าง  และการตัดสินใจแบบให� อํานาจ                     
แก)ผู�ปฏิบัติงาน 

การตัดสินใจแบบระดับบนสู)ระดับล)าง (top-down decision) เป"นการตัดสินใจของ                
ผู�ตัดสินใจระดับบน และส)งผ)านมายังผู�จัดการหรือผู�ปฏิบัติงานระดับล)าง เพ่ือการปฏิบัติ การตัดสินใจ
แบบนี้อาจเป"นการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพดี ทําได�ทันเวลา แต)ผู�ปฏิบัติงานอาจไม)มีส)วนร)วมในการ
ตัดสินใจในปZจจุบัน หลายองค8กรได�ใช�วิธีการทํางานเป"นทีม และให�ทีมมีความรับผิดชอบในด�าน            
การผลิตและการให�การบริการเป"นอย)างมาก โดยใช�แนวคิดการให�อํานาจกับผู�ปฏิบัติงานเพ่ือทําการ
ตัดสินใจ ผู�ปฏิบัติงานจะสามารถตัดสินใจท่ีจะแก�ปZญหาท่ีเกิดข้ึน หรือตัดสินใจท่ีจะปรับปรุง               
การดําเนินงานได� องค8กรเชื่อว)าผู�ปฏิบัติงานจะทําการตัดสินใจได�ดีกว)า ท้ังนี้ เพราะเขารู�ว)าอะไรเป"น
สิ่งจําเป"นเพ่ือท่ีจะทํางานได�ดี ผู�ปฏิบัติงานท่ีทําการตัดสินใจพร�อมท่ีจะรับในผลการตัดสินใจมากข้ึน 
ดังนั้นเขาจะพยายามตัดสินใจให�มีคุณภาพสูงข้ึน30 

นอกจากนี้ อํานาจ ธีระวนิช ได�แบ)งประเภทของการตัดสินใจในลักษณะคล�ายกัน 
ออกเป"น 2 ประเภท คือ 

1. การตัดสินใจท่ีมีโปรแกรม หรือการตัดสินใจแบบมีโครงสร�าง (Programmed 
Decisions) เป"นรูปแบบการตัดสินใจท่ีใช�สําหรับจัดการกับปZญหาท่ีเกิดข้ึนเป"นประจํา (routine 
problems) ธุรกิจจะมีการตอบสนองต)อสถานการณ8ท่ีเกิดข้ึนอย)างมีมาตรฐานและวิธีการแก�ปZญหา                   
ท่ีชัดเจน โดยพิจารณาจากประสบการณ8ในอดีต และปรับปรุงให�เหมาะสมกับปZญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะ  
ทําให�ตัดสินใจได�รวดเร็วข้ึน 

2. การตัดสินใจท่ีไม) มีโปรแกรมกําหนดไว�หรือการตัดสินใจแบบไม)มีโครงสร�าง           
(non programmed decisions) เป"นรูปแบบการตัดสินใจท่ีใช�สําหรับจัดการกับปZญหาท่ีไม)ได�เกิดข้ึน

                                                 
30สร�อยตระกูล (ติวยานนท8) อรรถมานะ, พฤติกรรมองค�การ: ทฤษฎีและการประยุกต�, 

พิมพ8ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ8มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร8, 2550), 399-403.    
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เป"นประจํา เป"นปZญหาใหม) จึงไม)สามารถนําหลักเกณฑ8หรือระเบียบปฏิบัติท่ีมีอยู)ไปใช�ในการตัดสินใจ
ได�ทันที จําเป"นต�องมีการแก�ปZญหาเชิงสร�างสรรค8 โดยอาศัยดุลยพินิจในการปรับปรุงและพัฒนา
ทางเลือกท่ีมีอยู)ให�เหมาะสมกับปZญหาหรือสถานการณ8นั้นๆ โดยเฉพาะ31 
 
องค�ประกอบในการตัดสินใจ 

แทนเนนบอม และ แมสเซอริค (Tannenbaum and Masserik) ได�กล)าวถึงปZจจัยท่ีเป"น
แรงส)งต)อการตัดสินใจของผู�บริหารหรือผู�นําว)า ประกอบด�วย 1) ปZจจัยท่ีเกิดจากตัวผู�บริหารเอง                 
2) ปZจจัยท่ีเกิดจากผู�ตามหรือผู�ใต�บังคับบัญชา 3) ปZจจัยท่ีเกิดจากสถานการณ8ต)างๆ32 

วิลสัน และ อเล็กซิส (Wilson and Alexis) ได�แบ)งองค8ประกอบต)างๆ ท่ีเป"นเหตุ
แวดล�อมในการตัดสินใจออกเป"น 5 ประการ ดังนี้ 

1. ผู�ตัดสินใจ (decision maker) ซ่ึงถือเป"นองค8ประกอบแรกในการตัดสินใจ ซ่ึงเป"น
ปZจเจกบุคคลหรือกลุ)มบุคคลก็ตามท่ีทําหน�าท่ีเลือกทางเลือกหนึ่งในหลายทางเลือก ผู� ท่ีขาด
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจมักมีลักษณะ ดังนี้ คือ เป"นผู�ท่ียอมรับแนวคิดง)ายเกินไป เป"นผู�ท่ีชอบหา
ผลประโยชน8 เป"นผู�ท่ีชอบปRดตนเอง และเป"นผู�ท่ีเป"นนักการตลาด 

2. เป>าหมายในการตัดสินใจ (goals to be served) เป"นองค8ประกอบหนึ่งท่ีมี
ผลกระทบต)อการตัดสินใจของผู�บริหารและเป>าหมายในการตัดสินใจควรเป"นสิ่งเดียวกันกับเป>าหมาย
และวัตถุประสงค8ขององค8กร 

3. ทางเลือกท่ีตรงประเด็น (relevant alternatives) สถานการณ8ในการตัดสินใจ
โดยท่ัวไปมักประกอบด�วย ทางเลือกอย)างน�อย 2 ทางเลือกเสมอ ทางเลือกท่ีเหมาะสมก็คือ ทางเลือก
ท่ีตรงประเด็นเท)านั้น ส)วนทางเลือกอ่ืนจะถูกตัดท้ิง 

4. การกําหนดทางเลือก (ordering of alternative) เป"นการจัดลําดับความสําคัญของ
ทางเลือกท่ีมีอยู) โดยมี 2 แนวทาง คือ การกําหนดทางเลือกท่ีเป"นเชิงอัตตะวิสัย (subjective) ซ่ึง
อาศัยเหตุผลของตัวผู�ตัดสินใจกําหนดทางเลือกนั้นเป"นหลัก และอีกทางเลือกหนึ่งก็คือ การกําหนด
ทางเลือกในเชิงภาวะวิสัย (objective) ซ่ึงอาศัยปZจจัยแวดล�อมรอบๆ ตัวผู�ตัดสินใจเป"นหลัก 
โดยเฉพาะอย)างยิ่งเป>าหมายและวัตถุประสงค8ขององค8กร  

5. การตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (choice of alternative) การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ถือเป"นองค8ประกอบสุดท�ายของเหตุแวดล�อมในการตัดสินใจ ถือเป"นทางเลือกเพียง

                                                 
31อํานาจ ธีระวนิช, การจัดการ, พิมพ8ครั้งท่ี 2 (นนทบุรี: บริษัท มาเธอร8 บอส แพคเก็จ

จิ้ง จํากัด, 2550), 158-159.  
32Robert Tannenbaum and Fred Masserik, “Participation by Subordinates 

in the Managerial Decision – Making Process,” in Organization Behavior : 
Management Approach, eds. Hary R. Knudson and C. Partick Fleenor 
(Massachusetts: Winthrop Publishers, 1979), 227-231.  
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ทางเดียวจากทางเลือกต)างๆ ท่ีได�จัดลําดับความสําคัญไว� และผู�บริหารท่ีดีควรตัดสินใจในทางเลือกท่ี
เป"นประโยชน8ต)อองค8กรในระยะยาว33  

ยุดา รักไทย และ ธนิกานต8 มาฆะศิรานนท8 กล)าวว)า องค8ประกอบของการตัดสินใจมี          
3 ประการ ดังนี้ 

1. คุณภาพ (Quality) คือ การตัดสินใจท่ีต�องทําให�เราได�ใช�โอกาสให�เกิดประโยชน8มาก
ท่ีสุด คุณภาพเป"นสิ่งสําคัญยิ่งในเชิงธุรกิจ เพราะข�อผิดพลาดต)างๆ นั้น หมายถึงการสูญเสีย ดังนั้น 
เราจึงต�องใช�ทรัพยากรท้ังหมดท่ีสามารถหามาได� ไม)ว)าจะเป"นคน เคร่ืองไม�เครื่องมือ ฯลฯ เพ่ือทําการ
เก็บและบริหารข�อมูลวิจัย วิเคราะห8 และประเมินตัวเลือกต)างๆ   

2. ความเร็ว (Speed) เราต�องตัดสินใจอย)างรวดเร็วให�ทันกับสถานการณ8 เช)น ถ�าหิว
และท�องฟ>าก็กําลังจะมืดลง เราก็ต�องรีบตัดสินใจว)าใครจะออกไปล)าสัตว8 ใครจะก)อไฟ ไม)อาจ
ผัดวันประกันพรุ)งได� โดยเฉพาะอย)างยิ่งในโลกยุคปZจจุบันท่ีเต็มไปด�วยการแข)งขัน ถ�าเราขืนชักช�า        
ไม)ยอมตัดสินใจเสียที ตัวเลือกต)างๆ ก็จะด�อยประสิทธิภาพลงตามเวลาท่ีผ)านไป และพลังความคิดท่ี
เราอุตส)าทุ)มเทลงไปก็จะสูญเปล)า  

3. พันธะหน�าท่ี (Mission) ถ�าเราต)างก็ต�องการกินอาหาร เราก็ต�องทําหน�าท่ีของตนให�
สําเร็จลุล)วง ก)อไฟให�ติด ไปล)าสัตว8มาให�ได� ฯลฯ ซ่ึงนอกจากจะมีความรับผิดชอบในพันธะหน�าท่ีของ
ตนเองแล�ว เราก็ต�องพยายามทําให�คนอ่ืนท่ีจะมีส)วนร)วมในการดําเนินงาน ยอมรับในพันธะหน�าท่ีของ
พวกเขาด�วยความเต็มใจ ไม)ใช)ทําไปอย)างนั้นๆ หรือคอยแต)จะผัดผ)อนไปทําวันหลัง34 

บรรยง โตจินดา กล)าวถึง การตัดสินใจว)ามีองค8ประกอบท่ีต�องพิจารณา 4 ประการ ดังนี้ 
1. ผู�ทําการตัดสินใจ ซ่ึงเป"นองค8ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะการตัดสินใจจะดีหรือ           

ไม)ข้ึนอยู)กับผู�ตัดสินใจเป"นสําคัญ ดังนั้นผู�ตัดสินใจจําเป"นต�องมีข�อมูล มีเหตุผล มีค)านิยมท่ีถูกต�อง
สอดคล�องต)อการบรรลุเป>าหมายองค8กร แต)ในบางครั้งถ�าผู�ทําการตัดสินใจขาดข�อมูลท่ีถูกต�อง               
ขาดเหตุผล และมีค)านิยมท่ีไม)สอดคล�อง จะทําให�ผลของการตัดสินใจไม)ดีพอ ผู�ทําการตัดสินใจบาง
เรื่องต�องมุ)งสู)การตัดสินใจเป"นกลุ)ม บางเรื่องบางกรณีก็ต�องตัดสินใจโดยคนๆ เดียว ดังนั้นผู�บริหาร               
จึงต�องวิเคราะห8สถานการณ8ให�ถูกต�อง  

2. ประเด็นปZญหาท่ีต�องตัดสินใจ เป"นองค8ประกอบท่ีสองท่ีต�องให�ความสําคัญ ปZญหาท่ี
ต�องตัดสินใจนั้นจําแนกได�หลายประการ เช)น จําแนกตามโครงสร�างและระบบงานบกพร)อง เป"นต�น 
เม่ือกําหนดปZญหาได�ชัดว)าเป"นปZญหาเรื่องอะไรก็สามารถหาแนวทางแก�ไขปZญหาได�ถูกต�อง 

3. ทางเลือกต)างๆ ท่ีบรรลุเป>าหมายได� เป"นองค8ประกอบท่ีสามท่ีต�องคํานึง ผู�บริหาร
ต�องพยายามท่ีจะค�นหาทางเลือกท่ีดีกว)าอยู)เสมอ และสร�างทางเลือกให�มากกว)า 2 ทางเลือก                    

                                                 
33ชาร8ลส8 ซี. วิลสัน และ มาคัส อเล็กซิส, องค8ประกอบเหตุแวดล�อมในการตัดสินใจ,  

อ�างถึงใน แซมเนล ซี. เซอโต, การจัดการสมัยใหมS (Modern Management), แปลโดย พัชนี 
นนทศักด์ิ (กรุงเทพฯ: เพียร8สัน เอ็ดดูเคชั่น ดินโด โซน)า, 2549), 105-106.  

34ยุดา รักไทย และ ธนิกานต8 มาฆะศิรานนท8, เทคนิคการแก�ปYญหาและตัดสินใจ,        
พิมพ8ครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ8, 2549), 125-126. 
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ในปZจจุบันการบริหารองค8กรมุ)งสู)การสร�างทางเลือกท่ีมีคุณภาพสูง นอกจากนี้ ควรจะสร�างทางเลือก
เพ่ือมุ)งสู)การเรียนรู� และสร�างนวัตกรรมซ่ึงเป"นปZจจัยท่ีมีความสําคัญต)อองค8กรอีกด�วย 

4. สภาวการณ8ท่ีทําการตัดสินใจ ในการตัดสินใจจําเป"นต�องคํานึงถึงสภาวการณ8ท่ีทํา
การตัดสินใจ35 ซ่ึงแบ)งออกเป"น 4 ลักษณะ ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 3 ดังนี้  

 
 

  
 
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 3  เง่ือนไขของการตัดสินใจตามสภาวการณ8 
ท่ีมา     : รังสรรค8 ประเสริฐศรี, พฤติกรรมองค�กร (Organizational Behavior) : 
แบบทดสอบ & การประยุกต�ใช�ทฤษฎีพฤติกรรมองค�กร [Test and Organizational Behavior 
(OB) application] ฉบับปรับปรุงใหมS (กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 2548), 280.36  
   

4.1 สภาวการณ8ท่ีแน)นอน (certain environments) เป"นสถานการณ8ซ่ึงผู�บริหาร
มีข�อมูลเพียงพอเก่ียวกับปZญหาและทางเลือก ทําให�สามารถพยากรณ8ผลลัพธ8ท่ีแน)นอนของแต)ละ
ทางเลือกในการตัดสินใจได� 

4.2 สภาวการณ8ท่ีเป"นความเสี่ยง (risk environments) เป"นสถานการณ8ซ่ึง
ผู�บริหารเข�าใจปZญหาและทางเลือก ตลอดจนมีข�อมูลเพียงพอ แต)ไม)แน)ใจผลลัพธ8ท่ีต�องการจึงต�อง
อาศัยการคาดคะแนความน)าจะเป"นของแต)ละทางเลือกในการตัดสินใจ จึงมีความเสี่ยงว)าผลลัพธ8จะ 
ไม)เป"นไปตามท่ีคาดหวัง ผู�บริหารอาจคาดคะเนถึงความน)าจะเป"นของผลลัพธ8ท่ีจะเกิดข้ึนโดยใช�โมเดล
คณิตศาสตร8 ในบางครั้งการตัดสินใจอาจข้ึนอยู)กับวิจารณญาณและประสบการณ8ของผู�บริหาร ซ่ึงจะ
สามารถช)วยให�ตัดสินใจได�อย)างมีประสิทธิผลมากข้ึน 

4.3 สภาวการณ8ท่ีไม)แน)นอน (uncertain environments) เป"นสถานการณ8ท่ี
ยากลําบากท่ีสุดในการตัดสินใจ เนื่องจากผู�ตัดสินใจมีข�อมูลน�อยไม)ทราบว)าข�อมูลท่ีได�มานั้นเชื่อถือได�
หรือไม) และไม)แน)ใจว)าสถานการณ8จะเปลี่ยนแปลงหรือไม) ตลอดจนไม)สามารถประเมินปฏิกิริยาของ
ตัวแปรต)างๆ ได� ทําให�ไม)สามารถคาดคะเนสถานการณ8ในอนาคตได� เช)น บริษัทท่ีจะตัดสินใจขยาย

                                                 
35บรรยงค8 โตจินดา, องค�กรและการจัดการ, พิมพ8ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: รวมสาส8น, 

2548), 178. 
36รังสรรค8 ประเสริฐศรี, พฤติกรรมองค�กร (Organizational Behavior) : 

แบบทดสอบ & การประยุกต�ใช�ทฤษฎีพฤติกรรมองค�กร [Test and Organizational Behavior 
(OB) application] ฉบับปรับปรุงใหมS (กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 2548), 280. 

ความแนSนอน (certainly)       ความเสี่ยง (risk)       ความไมSแนSนอน (uncertainly)       ความคลุมเครือ (ambiguity) 

ความสมบูรณ8 (complete) ไม)เพียงพอ (none) 

ระดับของข�อมลู (Level of information) 
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การดําเนินงานในต)างประเทศ โดยไม)มีข�อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรม กฎหมาย สภาพแวดล�อม                  
ด�านเศรษฐกิจและการเมืองเก่ียวกับประเทศนั้นๆ สถานการณ8การเมืองอาจมีความผันผวน ซ่ึงแม�แต)
ผู�เชี่ยวชาญก็ไม)สามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงต)างๆ ได� 

4.4 สภาวการณ8ท่ีมีความคลุมเครือ(ambiguity environments) เป"นสถานการณ8
ซ่ึงผู�บริหารไม)มีข�อมูลเก่ียวกับปZญหาและทางเลือกหรือมีน�อยมาก ทําให�ไม)สามารถพยากรณ8ผลลัพธ8
ของแต)ละทางเลือกในการตัดสินใจได� ซ่ึงในกรณีนี้การตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดได�มาก37 
 
กระบวนการตัดสินใจ 

การตัดสินใจนั้นเป"นหน�าท่ีท่ีแฝงอยู)ในหน�าท่ีการบริหารอ่ืนตลอดท้ังกระบวนการ 
นับต้ังแต)การวางแผน การจัดองค8กร รวมไปถึงการควบคุม การตัดสินใจเป"นพฤติกรรมท่ีแฝงอยู)ใน
หน�าท่ีการบริหารอ่ืนๆ และเป"นกระบวนการเช)นกัน นั่นคือ เป"นปรากฏการณ8ซ่ึงแสดงออกท้ังการ
เปลี่ยนแปลงท่ีต)อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งๆ หรือเป"นการดําเนินการ หรือการกระทําท่ีต)อเนื่อง38 
สําหรับกระบวนการตัดสินใจหรือข้ันตอนของการกระทําท่ีต)อเนื่องในการตัดสินใจนั้น มีนักวิชาการ
หลายท)านได�เสนอรายละเอียดท่ีแตกต)างกัน แต)เม่ือพิจารณาแล�วจะเห็นว)าสาระโดยรวมนั้น                      
ไม)แตกต)างกัน ดังนี้  

จอห8น ดิวอี (John Dewey) ได�กล)าวถึงภาพรวมของกระบวนการตัดสินใจ โดยแบ)งเป"น 
3 ข้ันตอน คือ 1) ความเคลือบคลุม (Controversy) ท่ีประกอบไปด�วยคําอ�างท่ีตรงข�ามกันเก่ียวกับ
สถานการณ8ในลักษณะวัตถุวิสัยเดียวกัน 2) การทําให�กระจ)างแจ�ง (Classification) โดยการกําหนด
และต)อเติมรายละเอียดคําอ�างต)างๆ 3) ทางเลือก (Choice) เป"นการตัดสินใจระหว)างคําอ�างต)างๆ 
เป"นการทําให�ข�อพิพาทจบลง และใช�เป"นเง่ือนไขท่ีจะต�องปฏิบัติหรือเป"นกฎสําหรับอนาคตต)อไป39  

เฮอร8เบิร8ต ไซมอน (Herbert Simon) กล)าวว)า กระบวนการตัดสินใจแบ)งออกเป"น                 
3 ข้ันตอน คือ 1) นิยามปZญหา (Intelligence Activity) กิจกรรมด�านเชาว8ปZญญา การค�นหาข)าวสาร
ในสภาวะแวดล�อมท่ีทําให�ต�องมีการตัดสินใจ 2) การศึกษาหาทางเลือก (Design Activity) กิจกรรม
ด�านการออกแบบให�เป"นการพัฒนา วิ เคราะห8 แนะแนวทางต)างๆ ท่ีจะนําไปปฏิบั ติได�และ                     
3) การคัดทางเลือก (Choice Activity) กิจกรรมการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมหลังจากการวิเคราะห8
ทางเลือกท่ีมีอยู)ท้ังหมด และสามารถนําไปใช�ปฏิบัติได�จริง40  

                                                 
37รังสรรค8 ประเสริฐศรี, พฤติกรรมองค�กร (Organizational Behavior) : 

แบบทดสอบ & การประยุกต�ใช�ทฤษฎีพฤติกรรมองค�กร [Test and Organizational Behavior 
(OB) application] ฉบับปรังปรุงใหมS (กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 2548), 280-281.  

38David K. Berlo, อ�างถึงใน สร�อยตระกูล (ติวยานนท8) อรรถมานะ “ตัวแบบ
กระบวนการการติดต)อสื่อสาร” (เอกสารทางวิชาการหมายเลข 30 ศูนย8วิจัยคณะรัฐศาสตร8 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร8, 2527), 15.  

39John Dewey, How We Think (Boston: D.C. Health, 1993).  
40Herbert  Simon, The New Science of Management Decision (New York: 

Harper & Row, 1997), 53.   
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อัลวาร8 เอลบิง (Alvar Elbing) ได�จําแนกข้ันตอนกระบวนการตัดสินใจ โดยเริ่มจาก
สภาพไร�ดุล (Disequilibrium) โดยการตระหนักถึงสถานการณ8ของปZญหา แล�วตามด�วยการวิเคราะห8
วินิจฉัย (Diagnosis) สร�างสมมติฐานเก่ียวกับสาเหตุท่ีสําคัญของปZญหา ต)อจากนั้นจึงทําการนิยาม 
(Definition) ซ่ึง เป"นการบ)งชี้ ถึงปZญหาตามท่ีได�วิ เคราะห8  วินิจฉัย แล�วจึ งเริ่มทําการค�นพบ 
(Discovery) ซ่ึงเป"นกระบวนการเลือกวิธีการแก�ปZญหา และข้ันตอนสุดท�ายคือ การกระทํา (Doing) 
โดยการนําผลการเลือกไปสู)การปฏิบัติ (และโดยการป>อนกลับอาจนํากลับไปสู)ภาวะไร�ดุล)41  

เฮนรี่ มินส8เบอร8ก (Henry Mintzberg) จําแนกข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจ ดังนี้ 
1) บ)งชี้ (Identification Phase) เป"นการตระหนักในปZญหา การวิเคราะห8วินิจฉัย 2) ข้ันการพัฒนา 
(Development Phase) แสวงหาทางแก�ปZญหา ออกแบบทางแก�ปZญหาใหม)ๆ และ3) ข้ันการคัดเลือก 
(Selection Phase) การตัดสินใจโดยอาศัยการรู�เอง วิเคราะห8ทางเลือกโดยใช�ตรรกวิทยาต)อรอง        
ในหมู)ผู�ตัดสินด�วยกันตกลงให�อนุญาต42  

คอฟแมน (Kaufman) ได�เสนอข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจเชิงระบบ มี 5 ข้ันตอน 
คือ 1) การจําแนกหรือนิยามปZญหา โดยการค�นหาและทําความเข�าใจเก่ียวกับตัวปZญหา หรือพยายาม
แยกตัวปZญหาท่ีแท�จริงออกมาให�ได� 2) การศึกษาทางเลือกต)างๆ ท่ีจะนํามาใช�ในการแก�ปZญหา โดย
การกําหนดวิธีการแก�ปZญหาให�มากท่ีสุด 3) การคัดทางเลือกในการใช�แก�ปZญหาจากสารสนเทศ และ
กฎเกณฑ8ต)างๆ ท่ีเก่ียวข�อง นํามาประเมินเพ่ือเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง 4) ปฏิบัติตามทางเลือก
ท่ีตัดสินใจเลือกแล�ว 5) การประเมินผลโดยทําการตรวจสอบหรือประเมินผลลัพธ8ท่ีได�ว)าตรงตาม
วัตถุประสงค8หรือไม) หากไม)เป"นไปตามวัตถุประสงค8จะได�หาทางปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร)องนั้นๆ 
ต)อไป43  

มิทเชล (Mitchell) กล)าวถึง การบริหารการตัดสินใจไว� 6 ข้ันตอน คือ 1) ต้ังเป>าหมาย
และวัตถุประสงค8ขององค8กร 2) ระบุปZญหา 3) การแสวงหาข�อมูลข)าวสาร 4) การระบุทางเลือกในการ
แก�ไข 5) การตัดสินใจทางเลือกในการแก�ไขปZญหา และ 6) นําทางเลือกไปปฏิบัติการให�บรรลุ44        
รอบบินส8 (Robbins) ได�กําหนดข้ันตอนการตัดสินใจไว� 8 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันระบุปZญหา (Identify              
a Problem) ปZญหาถือเป"นความแตกต)างระหว)างสิ่งท่ีเป"นอยู)กับสิ่งท่ีต�องการจะให�เป"น 2) ข้ันระบุ
เกณฑ8ท่ีจะใช�ในการตัดสินใจ (Identify Decision Criteria) เป"นปZจจัยท่ีเป"นเหตุผลสัมพันธ8กับการ

                                                 

41Alvar Elbing, Behavioral Decision in Organizations (Glenview, Ш: Scott, 
Foresman, 1970), 112.  

42Henry Mintzberg, Duru Raisin-ghani, and Andre Theoret, “The Structure 
of “Unstructured” Decision Processws,” Administrative Science Quarterly, (June 
1976): 246-275.  

43Roger A. Kaufman, “Systems Approaches to Education : Discussion and 
Attempted Integration,” James M. Liphan and James A. Hoed eds., in The 
Principalship : Foundations and Function (New York: Harper & Row, 1974), 35. 

44Terence R. Mitchell, People in Organization : Understanding Their 
Behavior (New York: Mc Graw-Hill, 1978), 142.   
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ตัดสินใจ 3) ข้ันกําหนดน้ําหนักให�กับเกณฑ8เหล)านั้น (Allocation Weights to the Criteria)                 
เป"นเรื่องของการกําหนดค)าน้ําหนักให�กับเกณฑ8ท่ีกําหนดข้ึนมากน�อยแตกต)างกันไปตามความสําคัญ 
โดยให�น้ําหนักมากกับเกณฑ8ท่ีสําคัญต)อการตัดสินใจ 4) ข้ันกําหนดทางเลือก (Developing 
Alternatives) อาจมีหลายๆ ทางเลือกในการแก�ไขปZญหานั้นๆ ได� 5) ข้ันวิเคราะห8ทางเลือก 
(Analyzing Alternatives) นําทางเลือกเหล)านั้นมาวิเคราะห8ถึงข�อดีข�อเสียโดยละเอียดแต)ละ
ทางเลือก เพ่ือเป"นข�อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือก 6) ข้ันเลือกทางเลือก (Selecting              
Alternatives) เป"นข้ันตอนท่ีต�องทําการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการใช�แก�ปZญหา                 
7) ข้ันดําเนินการตามทางเลือก (Implementing the Alternative) ลงมือปฏิบัติตามทางเลือก               
8) ข้ันประเมินผลการตัดสินใจ (Evaluating Decision Effectiveness) เพ่ือประเมินว)าทางเลือกท่ี
เลือกมา สามารถแก�ไขปZญหาได� หรือปZญหาท่ีมีอยู)ได�รับการแก�ไขเรียบร�อยแล�ว45  

ฟลิปโป (Flippo) ได�นําเสนอข้ันตอนการตัดสินใจไว� 5 ข้ันตอน คือ 1) การระบุและ
วิเคราะห8ปZญหา 2) การกําหนดแนวทางการแก�ปZญหาไว�หลายๆ ทางเลือก 3) รวบรวมวิเคราะห8ข�อมูล
เก่ียวกับทางเลือกต)างๆ 4) เลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด และ 5) นําทางท่ีเลือกไปปฏิบัติ46  

โบวี่ (Bovee) ได�กล)าวถึงกระบวนการตัดสินใจโดยใช�หลักเหตุผล มีท้ังหมด 6 ข้ันตอน 
คือ  

1. กําหนดปZญหา (Identify the Problem) คือ การรู�จักปZญหาโดยการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานในองค8กร และรวบรวมข�อมูลท่ีเป"นส)วนประกอบของปZญหามา
วิเคราะห8ขอบเขตของปZญหา รู�จักวิเคราะห8สถานการณ8ต)างๆ ทําให�เกิดความเข�าใจลักษณะของปZญหา 
เพ่ือนําไปสู)การแก�ปZญหา 

2. การค�นหาทางเลือก (Generate Alternatives) คือ การพัฒนาทางเลือกในการ
แก�ปZญหา โดยทางเลือกจะอยู)บนพ้ืนฐานของความเป"นไปได� มีการพิจารณาทางเลือกอย)างละเอียด 
รอบคอบ สมเหตุสมผล และสร�างสรรค8 โดยใช�ประสบการณ8 การระดมสมองจากผู�ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�
เกิดทางเลือกท่ีหลากหลาย 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluate Alternatives) คือ การพิจารณาทางเลือกท่ีมีอยู) 
โดยการวิเคราะห8ผลลัพธ8ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนําทางเลือกไปใช� วิเคราะห8ความเป"นไปได�ของแต)ละ
ทางเลือก ทําการกลั่นกรองเพ่ือให�เหลือเฉพาะทางเลือกท่ีสามารถนําไปใช�ในการแก�ปZญหาได� 

4. การตัดสินใจ (Make the Decision) คือ การเลือกทางเลือกท่ีสามารถแก�ไขปZญหาได�
อย)างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาความเสี่ยงและประโยชน8ท่ีคาดว)าจะได�รับ และนํามาเปรียบเทียบเพ่ือ
ใช�ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือให�ได�ทางเลือกท่ีคุ�มค)ากับเวลาและค)าใช�จ)าย ทําให�ได�มาซ่ึงทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุด                 

                                                 
45Stephen P. Robbins อ�างถึงใน วิรัช สงวนวงศ8วาน, การจัดการและพฤติกรรม

องค�กร, พิมพ8ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: เพียร8สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน)า จํากัด, 2547), 50-51. 
46Edwin B. Flippo, Management : A Behavioral Approach (Boston: Allyn 

and Bacon, 1970), 48. 
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5. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement the Decision) คือ การปฏิบัติตาม
ทางเลือก โดยผู�บริหารต�องทําการชี้แจงให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�รับทราบถึงทางเลือกท่ีผู�บริหารได�เลือก 
เพ่ือนําไปปฏิบัติ โดยผู�บริหารจะต�องมีทักษะในการสื่อสารและรับรู�ถึงปฏิกิริยาตอบสนองต)อทางเลือก
นั้นๆ ของผู�ใต�บังคับบัญชา และปฏิบัติตามทางเลือกท่ีได�เลือกไว�อย)างรอบคอบ 

6. ประเมินผลลัพธ8และให�ข�อมูลป>อนกลับ (Evaluate the Results and Provide 
Feedback) คือ การประเมินผลการปฏิบัติตามทางเลือกท่ีได�ตัดสินใจ เพ่ือให�ทราบว)าทางเลือกนั้น  
สามารแก�ไขปZญหาได�หรือไม) ถ�าไม)สามารถแก�ไขปZญหาได� ให�พิจารณาขอบเขตของปZญหาใหม)ก)อนทํา
การเปลี่ยนทางเลือกและหาทางเลือกอ่ืนทดแทน47  

กอร8ดอน (Gordon) กล)าวถึง กระบวนการตัดสินใจอย)างมีเหตุผล ประกอบด�วย              
6 ข้ันตอน คือ  

1. การวิเคราะห8สถานการณ8 (Analyze the Situation) เป"นการระบุปZญหาอย)างชัดเจน 
เพ่ือหาแนวทางแก�ไขหรือตัดสินใจในการดําเนินการอย)างใดอย)างหนึ่ง ซ่ึงจะต�องสามารถตอบคําถาม 
เช)น ใครเป"นผู�ท่ีสําคัญและมีส)วนเก่ียวข�องและได�รับผลกระทบดังกล)าว ลักษณะองค8กรท่ีมีผลต)อการ
ตัดสินใจ สภาพแวดล�อมมีอิทธิพลกับผลลัพธ8ท่ีเกิดข้ึนอย)างไร ซ่ึงผู�ตัดสินใจต�องระบุข�อจํากัดของ
สถานการณ8นั้นและผลกระทบท่ีมีต)อการตัดสินใจ เช)น กฎหมาย ลักษณะทางภูมิศาสตร8 จํานวน
ประชากร ฯลฯ และเชื่อมโยงข�อมูลให�เกิดประโยชน8 ผู�บริหารควรทราบข�อมูลเฉพาะด�าน เช)น การเงิน
, เวลา, พนักงาน และทรัพยากร ท่ีมีผลต)อการตัดสินใจ ซ่ึงการวิเคราะห8สถานการณ8ต)างๆ จะทําให�             
ผู�ตัดสินใจสามารถกําหนดปZญหาแท�จริงเพ่ือตัดสินใจได�  

2. การกําหนดเป>าหมายและวัตถุประสงค8 (Set Objectives) ผู�ตัดสินใจจะกําหนด
เป>าหมายและวัตถุประสงค8ในข้ันต)อไป เพ่ือให�บรรลุผลในการตัดสินใจ และทําให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องสามารถ
มองอย)างรอบด�านในการแก�ไขปZญหา และลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความล�มเหลวให�น�อยลง การกําหนด
กรอบของปZญหามีผลต)อการการแก�ไขปZญหามากท่ีสุด หากการกําหนดเป>าหมายและวัตถุประสงค8
ผิดพลาดจะลดคุณภาพในการตัดสินใจอย)างมาก ซ่ึงจะดําเนินการแก�ไขได�ยากหากการต้ังเป>าหมาย
และวัตถุประสงค8เป"นพลวัตมาก ไม)เฉพาะเจาะจง หรือ ไม)ได�กล)าวถึง ผู�ตัดสินใจจึงจําเป"นต�อง
ต้ังเป>าหมายและวัตถุประสงค8อย)างรอบคอบ การตัดสินใจจะบรรลุผลได�จะต�องกําหนดเกณฑ8ในการ      
ชี้วัดท้ังด�านคุณภาพ, ทําได�ทันเวลา, เป"นท่ียอมรับ และความเหมาะสมทางด�านจริยธรรม ซ่ึงการ        
ต้ังข�อคําถามต)างๆ จะช)วยให�ผู�ตัดสินใจสามารถระบุเป>าหมายและวัตถุประสงค8ได�อย)างถูกต�อง อาทิ
เช)น ผู�บริหารด�านการดูแลสุขภาพอาจจะต้ังเป>าหมายลดจํานวนเตียงผู�ป�วยร�อยละ 5 หรือประธาน
บริษัทดอท คอม อาจจะต้ังเป>าหมายเพ่ิมลูกค�าใหม) 5,000 คนต)อสัปดาห8ใน 6 เดือนแรก การบรรลุผล
ตามเป>าหมายเป"นเครื่องมือในการวัดประสิทธิผลของการตัดสินใจเบื้องต�น วัตถุประสงค8บางอย)าง
สามารถสังเกตและประเมินผลได�จากจํานวนหรือค)าร�อยละอย)างชัดเจน แต)เป"นการยากท่ีจะสังเกต
หรือประเมินวัตถุประสงค8ท่ีเก่ียวข�องกับทัศนคติของผู�ใต�บังคับบัญชา เช)น ความพึงพอใจ ความมุ)งม่ัน 

                                                 
47

 Courtland L. Bovee, Management (New York: McGraw-Hill, 1993),         
180-184.   
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หรือการมีส)วนร)วม ซ่ึงต�องอาศัยทักษะของผู�ตัดสินใจ ท้ังนี้ ผู�บริหารและผู�ตัดสินใจไม)ควรสับสน              
กับวัตถุประสงค8ท่ีกําหนด การกําหนดเป>าหมายนั้นควรจะปฏิบัติก)อนการวางแผนและดําเนินการ  

3. การหาทางเลือก (Search for Alternatives) ผู�ตัดสินใจจะต�องพิจารณาแนวทางการ
แก�ไขปZญหาหรือทางเลือกท่ีเป"นไปได� อันจะทําให�บรรลุผลตามวัตถุประสงค8ท่ีกําหนด  โดยปราศจาก
การเกิดผลลัพธ8ท่ีไม)พึงประสงค8 บ)อยครั้งท่ีผู�ตัดสินใจประเมินทางเลือกเร็วเกินไป มากกว)าจะพัฒนา
ทางเลือกท่ีหลากหลาย ทางเลือกท่ีมีความเป"นไปได�น�อยอาจจะนํามาสู)สิ่งท่ีดีกว)า ผู�จัดการบางคนและ
พนักงานท่ัวไปมักจะมองข�ามข�อมูลท่ีตนมีอยู) แต)กลับรวบรวมข�อมูลท่ีไม)เก่ียวข�อง หรือค�นหาข�อมูล 
ช�าเกินไป ดังนั้นการตัดสินใจจึงควรเลือกแนวทางอย)างเหมาะสม  

4. การประเมินทางเลือก (Evaluate Alternatives) เป"นข้ันตอนท่ีผู�ตัดสินใจดําเนินการ
ประเมินแต)ละทางเลือกเพ่ือให�เกิดการตัดสินใจท่ีดี ก)อนอ่ืนผู�ตัดสินใจจะต�องระบุความเป"นไปได�ใน      
แต)ละทางเลือก ซ่ึงต�องพิจารณาถึงข�อแตกต)างด�านผลประโยชน8, ความเสี่ยง และผลเชิงลบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนของแต)ละทางเลือก ผู�ตัดสินใจมักจะเผชิญกับความขัดแย�งในสิ่งท่ีพึงประสงค8และไม)พึงประสงค8
ของทางเลือกท่ีหลากหลาย ก)อนจะนําไปสู)การตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด ผู�บริหารอาจจะประเมินทางเลือก 
โดยใช�วิธีการท่ีไม)ซับซ�อน คือ การวิเคราะห8เชิงปริมาณ หรือการวิเคราะห8การถดถอย เพ่ือให�เห็นความ
แตกต)างอย)างชัดเจน และนําไปปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจให�ดีข้ึน เช)น ผู�บริหารอาจจะประเมินค)า
แต)ละทางเลือกตามความเป"นไปได�, ผลเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และความเป"นไปได�ท่ีจะสําเร็จผล 
พร�อมท้ังสรุปคะแนนแต)ละทางเลือกและจัดลําดับ อย)างไรก็ตาม ผู�ตัดสินใจมักใช�การวิเคราะห8                
เชิงคุณภาพในการประเมินทางเลือกมากกว)า โดยอาศัยเหตุผลและประสบการณ8ของตน และเลือก
แนวทางท่ีดีท่ีสุด  

5. การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก (Make the Decision) เป"นข้ันตอนท่ีผู�ตัดสินใจเลือก
แนวทางท่ีดี ท่ีสุด ซ่ึงสอดคล�องกับวัตถุประสงค8โดยไม) มีข�อจํากัด จะสังเกตได�ว)า บางครั้ ง                     
ผู�ตัดสินใจจะเลือกทางเลือกท่ียอมรับได�ซ่ึงไม)ใช)การตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากมีค)าใช�จ)ายสูง และ                
ในบางครั้งผู�ตัดสินใจต�องรับผิดชอบกับทางเลือกท่ีล�มเหลวนั้น โดยไม)สามารถระงับสิ่งใดได� ผู�บริหาร
อาจจะต�องรับผิดชอบการตัดสินใจนั้นมากกว)าสําหรับข�อผิดพลาดของเขา และอาจจะต�องรับผิดชอบ
มากข้ึน หากเชื่อว)าประสิทธิผลท่ีตํ่านั้นสะท�อนถึงความสามารถของพวกเขา ซ่ึงการปฏิบัติงาน            
เพ่ือส)วนรวมย)อมต�องรับผิดชอบมากกว)างานส)วนตน  

6. การประเมินผลการตัดสินใจ (Evaluate the Decision) ก)อนการตัดสินใจครั้งสุดท�าย 
ผู�บริหารหรือผู�ตัดสินใจควรทบทวนการตัดสินใจกับผู�ท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงเป"นโอกาสและการคิดทบทวน 
ครั้งสุดท�าย มีการปรับให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค8 และตรวจสอบทางเลือกให�แน)ชัด ผู�ตัดสินใจ
อาจจะประเมินผลลัพธ8ท่ีเป"นไปได�เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค8ท่ีกําหนดไว�48 

ในขณะท่ีนักวิชาการภายในประเทศได�กล)าวถึงกระบวนการตัดสินใจไว� ดังนี ้
ธงชัย สันติวงษ8 แบ)งข้ันตอนการตัดสินใจเพ่ือแก�ไขปZญหาต)างๆ 3 ข้ันตอน คือ  

                                                 
48Judith R. Gordon, Organizational Behavior : A Diagnostic Approach, 7th 

(New Jersey: Prentice – Hall, Inc., 2002).  143-147. 
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1. พิจารณาถึงตัวปZญหา (Identification of Problem) ปZญหาท่ีเกิดข้ึนหลากหลาย
รูปแบบ ฉะนั้นจึงต�องเริ่มจากการพิจารณาถึงปZญหาท่ีแท�จริงเสียก)อนว)าเป"นอย)างไร โดยการจะทราบ
ปZญหาท่ีแท�จริง จําเป"นต�องทําการวิเคราะห8และค�นหารายละเอียดต)างๆ ของปZญหา ความสําคัญของ
ข้ันตอนนี้ คือ ผู�ตัดสินใจจะต�องพยายามแยกแยะปZญหาและค�นหาให�ได�ว)าปZญหาท่ีสําคัญและท่ีแท�จริง
คืออะไร  

2. การพิจารณาค�นหาทางเลือกต)างๆ เพ่ือการตัดสินใจ (Search for Alternatives) เป"น
ข้ันตอนท่ีผู�ตัดสินใจต�องพิจารณาถึงทางเลือกต)างๆ ท่ีใช�สําหรับการแก�ไขปZญหา  

3. การประเมินผลทางเลือกต)างๆ (Evaluation of Alternatives) ในการประเมินผลนี้ 
เพ่ือท่ีจะให�ได�ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จะต�องมีการประเมินผลท่ีถูกต�องตามวิธีการ เพ่ือให�ทราบได�ถูกต�องว)า
ทางเลือกใดดีกว)าทางเลือกอ่ืนๆ โดยวิธีการประเมินจําเป"นต�องอาศัยความรู�ด�านการบริหาร49 

ศิริวรรณ เสรีรัตน8 ได�กล)าวถึงกระบวนการตัดสินใจโดยใช�เหตุผล (The rational 
decision - making process) เป"นโมเดลการตัดสินใจแบบคลาสสิค ซ่ึงประกอบด�วย 6 ข้ันตอน คือ 

1. ข้ันการระบุปZญหา (Identify the problem) เป"นข้ันแรกในกระบวนการตัดสินใจ 
โดยผู�ตัดสินใจต�องเข�าใจปZญหา วิเคราะห8ขอบเขตลักษณะของปZญหาก)อนท่ีจะแก�ไขปZญหา 

2. ข้ันการค�นหาทางเลือก (Generate alternatives) โดยผู�ตัดสินใจต�องมีการค�นหา
ทางเลือกเพ่ือนําไปปฏิบัติ  

3. ข้ันการประเมินทางเลือก (Evaluate alternatives) โดยการประเมินเพ่ือเลือก
ทางเลือกท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค8ได�ดีท่ีสุด  

4. ข้ันทําการตัดสินใจ (Make the decision) เม่ือมีหลายทางเลือก ผู�ตัดสินใจต�องใช�
บริบทต)างๆ ในการตัดสินใจ เพ่ือได�ทางเลือกท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด  

5. ข้ันปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement the decision) บุคคลท่ีเก่ียวข�องทุกคนท่ี
ต�องลงมือปฏิบัติตามการตัดสินใจของผู�ตัดสินใจด�วยความระมัดระวัง และรอบคอบมากท่ีสุด  

6. ข้ันประเมินผลลัพธ8และการจัดหาการป>อนกลับ (Evaluate the results and 
provide feedback) เป"นข้ันตอนสุดท�ายของการตัดสินใจ เป"นการประเมินผลลัพธ8ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติตามการตัดสินใจและพิจารณาว)าผลลัพธ8สามารถตอบสนองต)อวัตถุประสงค8ท่ีตั้งไว�หรือไม)50  

ชนงกรณ8 กุลฑลบุตร กล)าวว)า กระบวนการตัดสินใจมี 6 ข้ันตอน คือ 
1. การกําหนดปZญหาและวิเคราะห8สาเหตุของปZญหา (Identifying and diagnosing 

the problem) ในการตัดสินใจเรื่องใดก็ตาม ปZจจัยท่ีสําคัญ ได�แก) ผู�ตัดสินใจจะต�องมีความชัดเจน
ก)อนว)าตนกําลังจะตัดสินใจเรื่องหรือปZญหาใด คําว)าปZญหา หมายถึง สิ่งท่ีต�องการหาคําตอบ และ
ผลลัพธ8 ท่ีต�องการคืออะไร โดยพยายามแสดงให� เห็นในลักษณะท่ีวัดได�อย)างเป"นรูปธรรม 
(measurable factors)  

                                                 
49

 ธงชัย สันติวงษ8, องค�การและการบริหาร, พิมพ8ครั้งท่ี 11 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ8ไทย
วัฒนาพาณิช, 2543), 179-182. 

50
 ศิริวรรณ เสรีรัตน8, องค�การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ� (กรุงเทพฯ: บริษัท         

ธรรมสาร จํากัด, 2545), 140-141. 
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2. กําหนดแนวทางเลือกท่ีจะใช�แก�ปZญหา (Generating alternative solutions)         
การตัดสินใจในประเด็นปZญหาขององค8กรธุรกิจนั้น เนื่องจากผลของการตัดสินใจอาจกระทบถึง           
ผลกําไรจํานวนมหาศาล จึงควรมีทางเลือกหลายทางไว�เปรียบเทียบข�อดีข�อเสีย และยังต�องสรุปข�อ
ได�เปรียบเสียเปรียบสําหรับทางเลือกแต)ละทางด�วย เพ่ือใช�ในการเปรียบเทียบเพ่ือตัดสินใจ  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluating Alternatives) เป"นข้ันตอนของการเปรียบเทียบ
เพ่ือเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งท่ีเหมาะสมกับองค8กร โดยท่ัวไปแล�วเป"นท่ีเข�าใจกันว)าจะต�องเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบแต)ละทางเลือก แต)ในความเป"นจริงแล�วจะต�องมองผลได�ในระยะ
ยาวคู)กับข�อจํากัดท่ีกิจการมีอยู) ทําให�ผู�บริหารต�องตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในระยะยาวบน
ข�อจํากัดท่ีองค8กรมีอยู) การประเมินทางเลือกนี้จะต�องพิจารณาผลท่ีได�จากทางเลือกแต)ละทาง
เปรียบเทียบกัน ซ่ึงในบางครั้งอาจเป"นการเปรียบเทียบคนละปZจจัยกัน 

4. การตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม (Making decision for appropriate 
alternative) เนื่องจากการตัดสินใจในโลกของความเป"นจริงจะไม)ใช)เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด แต)เป"น
การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดบนความเป"นไปได�จริงและส)งผลดีในระยะยาวด�วย การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใดนั้น สิ่งท่ีจะแสดงให�เห็นชัดเจนได�แก)การตอบคําถามว)าเหตุใดจึงเลือกทางเลือกดังกล)าว 
และเหตุใดจึงไม)เลือกทางเลือกท่ีเหลือ หากตอบคําถามดังกล)าวได�จะแสดงให�เห็นชัดเจนถึงความ
เหมาะสมของทางเลือกท่ีเลือกมา 

5. ดําเนินการตามทางเลือกท่ีได�ตัดสินใจ (Implementing the decision) เม่ือได�
ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดไปแล�ว ในข้ันนี้ ก็จะเป"นเพียงปฏิบัติตามท่ีได�ตัดสินใจตามระบบของ
องค8กร51 

6. ประเมินผลการตัดสินใจ (Evaluating the decision) ท่ีเกิดจากทางเลือกนั้นๆ         
เป"นการพิจารณาคุณค)าของผลงาน และความแตกต)างระหว)างผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ8และ
มาตรฐานท่ีได�เลือกจากทางเลือกท่ีตัดสินใจ ท้ังนี้ผู�บริหารต�องทําการเปรียบเทียบผลงานกับเกณฑ8และ
มาตรฐานก)อนว)ามีความแตกต)างกันหรือไม) และความแตกต)างนั้นมีความสําคัญมากน�อยเพียงใด จะ
ก)อให�เกิดความเสียหายหรือไม) มากน�อยเพียงใด โดยการตีค)าจากผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน52  

จะเห็นได�ว)าความคิดของนักวิชาการท่ีกล)าวมาอยู) ในครรลองเดียวกัน กล)าวคือ
กระบวนการจะเริ่มต�นด�วยการค�นหา บ)งชี้ ระบุตัวปZญหาท่ีสําคัญท่ีควรจะต�องรับรู�หรือมีความ
ตระหนักถึงปZญหาต)างๆ นั้นอาจรับรู�ได�ทันทีโดยง)าย หรือรู�จากการตรวจสอบข�อมูล หรือโดยการใช�
เครื่องมือตรวจสอบ จากนั้นจึงนําไปสู)ข้ันตอนการกําหนดเป>าหมายและวัตถุประสงค8 ซ่ึงวัตถุประสงค8
ท่ีดีต�องมีความเป"นไปได�และชัดเจน สามารถปฏิบัติได�จริง โดยผู�ปฏิบัติสามารถเข�าใจความหมาย          
ได�ตรงกัน และปฏิบัติได�อย)างสอดคล�องและเป"นไปในแนวทางเดียวกัน วัตถุประสงค8ควรพิจารณาถึง

                                                 
51ชนงกรณ8 กุณฑลบุตร, หลักการจัดการ องค�การและการจัดการสมัยใหมS (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ8แห)งจุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย, 2556), 54. 
52ชนงกรณ8 กุลฑลบุตร, หลักการจัดการ และองค�การและการจัดการ: แนวคิดการ

บริหารธุรกิจในสถานการณ�ปYจจุบัน, พิมพ8ครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย, 2552),        
50-52. 
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ประเด็นเก่ียวกับการวัดผลด�วย การกําหนดวัตถุประสงค8ท่ีสามารถวัดผลได� ทําให�สามารถรู�ได�แน)ชัดว)า
ดําเนินการถึงข้ันตอนใด และผลของการดําเนินการในแต)ละข้ันเป"นอย)างไร บรรลุผลสําเร็จหรือไม)        
ในการกําหนดวัตถุประสงค8นั้นไม)ควรกําหนดไว�สูงเกินไป จนไม)สามารถปฏิบัติเพ่ือบรรลุตาม
วัตถุประสงค8ท่ีกําหนดไว�ได� ทําให�ผู�ปฏิบัติรู�สึกท�อแท� เพราะทําอย)างไรก็ไม)สามารถบรรลุวัตถุประสงค8
ได� ซ่ึงวัตถุประสงค8ท่ีดีต�องสามารถมอบหมายให�ผู�ปฏิบัตินําไปปฏิบัติได� สามารถแยกย)อยเป"นกิจกรรม
หลายๆ กิจกรรม เพ่ือมอบหมายให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องนําไปปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตน เพ่ือมุ)งไปสู)
เป>าหมายเดียวกัน อีกท้ังวัตถุประสงค8ท่ีดีนั้นต�องสามารถอธิบายได�มีความสมเหตุสมผลและมีความ
เป"นจริง ปฏิบัติได�จริง และต�องเหมาะสมกับห�วงเวลาในขณะนั้น วัตถุประสงค8ข�อหนึ่งอาจมีความ
เหมาะสมกับช)วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เม่ือเวลาเปลี่ยนไปวัตถุประสงค8ข�อนั้นอาจไม)เหมาะสมกับ
สถานการณ8ท่ีเปลี่ยนไปได� แม�ว)าวัตถุประสงค8จะช)วยในการสร�างเป>าหมายท่ีสามารถวัดได�ใกล�เคียงกับ
องค8กร เพ่ือเคลื่อนสู)การดําเนินกิจกรรม แต)อาจมีความแตกต)างกันในเรื่องระดับความสําคัญและ
ลําดับก)อนหลัง แม�ว)าองค8กรท่ัวไปจะม่ันใจอย)างมีเหตุมีผลว)าจะบรรลุวัตถุประสงค8ได� แต)ไม)ใช)กับ      
ทุกวัตถุประสงค8 การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพจะนําความม่ันใจท่ีมีเหตุผลว)าวัตถุประสงค8 
เชิงรายงานขององค8กรกําลังบรรลุความสําเร็จเช)นเดียวกับวัตถุประสงค8เชิงความร)วมมือ ซ่ึงโดยท่ัวไป
อยู)ในการควบคุมขององค8กร นั่นคือทันทีท่ีกําหนดวัตถุประสงค8แล�ว องค8กรจะควบคุมว)าต�องทํา
อย)างไรให�บรรลุวัตถุประสงค8นั้น แต)มีความแตกต)างเม่ือกลายเป"นวัตถุประสงค8เชิงปฏิบัติการด�วย
เหตุผลหลายประการ อันเป"นผลให�ไม)สามารถดําเนินงานให�บรรลุตามวัตถุประสงค8ได� ซ่ึงเป"นปZญหา
จากปZจจัยภายนอก53 และเข�าสู)ข้ันตอนการหาข)าวสารและค�นหาพัฒนาทางเลือกต)างๆ ท่ีจะทําให�
บรรลุถึงวัตถุประสงค8ท่ีกําหนดไว� ในข้ันตอนนี้จะต�องใช�จินตนาการและใช�ความคิดสร�างสรรค8 พัฒนา
วิธีการท่ีดีและเป"นไปได� ซ่ึงในบางกรณีอาจต�องอาศัยเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องนั้นๆ โดยตรง         
เม่ือสามารถพัฒนาทางเลือกท่ีดีและเป"นไปได�แล�ว จึงถึงข้ันตอนการวิเคราะห8ประเมินทางเลือก
ท้ังหลายว)ามีผลดี ผลเสียต)อเป>าหมายท่ีต้ังไว�เพียงใด อย)างไร ซ่ึงกระทําโดยการนําเอาทางเลือก
เหล)านั้นมาให�น้ําหนักและเปรียบเทียบดูลําดับความสําคัญของแต)ละทางเลือก และ ยึดหลักว)าจะต�อง
เลือกทางเลือกท่ีก)อให�เกิดประโยชน8สูงสุดสําหรับวัตถุประสงค8ต)างๆ ท่ีมีอยู) ในการประเมินทางเลือกนี้
จะต�องมีการรวบรวมข)าวสารข�อมูลหรือข�อเท็จจริงท่ีถูกต�อง เพ่ือจะแน)ใจว)าการตัดสินใจนั้นไม)ได�ทํา
ด�วยความรู�สึก อารมณ8 ความลําเอียง ของผู�ตัดสินใจ และในทางปฏิบัติข้ันตอนนี้มักจะมีปZญหาไม)มาก
ก็น�อยเสมอ ด�วยเหตุของข�อจํากัดเรื่องเวลาและงบประมาณซ่ึงยากท่ีจะได�ข)าวสารข�อมูลท่ีครบถ�วน
สมบูรณ8 ดังนั้นจึงต�องมีการตัดสินใจโดยตัวบุคคล ในการวิเคราะห8ข�อมูลต�องมีการจําแนก 
เปรียบเทียบน้ําหนักของข)าวสารข�อมูล พิจารณาท้ังด�านท่ีเห็นด�วยและด�านท่ีคัดค�านในหลายกรณี         
ก็ปรากฏว)าข)าวสารข�อมูลหรือข�อเท็จจริงนั้นขัดแย�งกัน ผู�ทําการตัดสินใจต�องสามารถจําแนกแยกแยะ
ข)าวสารข�อมูลเหล)านั้นว)าข�อมูลใดสําคัญมากน�อยต)างกันเพียงใด แล�วจึงประเมินเลือกเฉพาะส)วนท่ี
สําคัญไว� เม่ือวิเคราะห8ประเมินทางเลือกว)ามีข�อดี ข�อเสียต)อเป>าหมายท่ีต้ังไว�เพียงใดแล�ว จะถึง
ข้ันตอนการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ข้ันตอนนี้จึงเป"นข้ันตอนการตัดสินใจเลือกทางเลือกครั้งสุดท�ายว)า

                                                 
53เมธา สุวรรณสาร, แนวทาง/กรอบการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค�กร, เข�าถึงเม่ือ         

4 มีนาคม 2560, เข�าถึงได�จาก http://www.itgthailand.com. 
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เป"นทาง เลื อก ท่ี เหมาะสม ท่ีสุ ด  โดยกระทําอย) า ง ไตร) ตรองรอบคอบ เ ม่ือ ตัดสิน ใจแล� ว                       
ผู�ตัดสินใจต�องผูกพันตนเองกับการตัดสินใจนั้น หากการตัดสินใจนั้นไม)เป"นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง ผู�ตัดสินใจอาจรู�สึกไม)ดี อย)างไรก็ตาม การตัดสินใจท่ีทําให�เกิดความชัดเจนในปZญหาต)างๆ 
จะเป"นการขจัดบรรยากาศความไม)แน)นอนออกไปได� เม่ือตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแล�วก็จะเข�า
สู) ข้ันตอนการนําเอาทางเลือกนั้นไปปฏิบัติ ผลจากการป>อนกลับจะไปสู)ปZญหาหรือวัตถุประสงค8              
ตอนแรกในลักษณะพลวัต ซ่ึงการตัดสินใจจะดําเนินไปอย)างไม)มีท่ีสิ้นสุด การตัดสินใจแต)ละครั้งจะ
เป"นส)วนหนึ่งของการตัดสินใจท่ีมีต)อๆ ไป ซ่ึงเป"นผลสืบเนื่องจากการตัดสินใจในอดีตต)อเนื่องกับ                 
การตัดสินใจในปZจจุบัน และเป"นพ้ืนฐานการตัดสินใจในอนาคตอีกด�วย54 ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54

 สร�อยตระกูล (ติวยานนท8) อรรถมานะ, พฤติกรรมองค�กร: ทฤษฎีและการประยุกต�, 
พิมพ8ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ8มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร8, 2550), 388-389.    
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แผนภูมิท่ี 4 กระบวนการตัดสินใจของแนวคิดเชิงระบบ 
ท่ีมา :Roger A. Kaufman, “Systems Approaches to Education : Discussion 
and Attempted Integration,” James M. Liphan and James A. Hoed eds., in The 
Principalship : Foundations and Function (New York: Harper & Row, 1974), 35. 
 
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู�บริหาร 

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู�บริหารจะสะท�อนให�เห็นลักษณะบางอย)างในองค8กรได�เป"น
อย)างดี ซ่ึง กริฟฟRธ (Griffith) มีความเห็นว)า ประสิทธิภาพของผู�บริหารสูงสุดในองค8กรหรือหน)วยงาน
ใดๆ จะเป"นสัดส)วนอย)างผกผันกับปริมาณ (จํานวนครั้ง) ของการตัดสินใจของผู�บริหาร ดังสมการ 

 E =  1/D(t) 

ในเม่ือ  E = ประสิทธิภาพของผู�บริหาร 
  t = เวลาในช)วงใดช)วงหนึ่ง 
  D = การตัดสินใจของผู�บริหาร 

การวิเคราะห8งาน การสังเคราะห8งาน 

ข�อมูลย�อนกลับ 
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แนวความคิดของกริฟฟRธ (Griffith) ต�องการชี้ ให� เห็นว)าผู�บริหารระดับสูง ท่ี                     
มีประสิทธิภาพนั้นจะต�องกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสู)ผู�บริหารระดับรองๆ ลงไป หรือผู�ปฏิบัติให�
มาก โดยท่ีผู�บริหารเพียงแต)คอยดูแลควบคุมให�กระบวนการตัดสินใจต)างๆ ดําเนินไปด�วยดีเท)านั้น55 
โดยเขาได�อธิบายว)าหน�าท่ีของผู�บริหารสูงสุดในองค8กรมิใช)แต)คอยตัดสินใจตลอดเวลา หรือกล)าวอีก
นัยหนึ่งก็คือ การตัดสินใจเก่ียวกับปZญหาการปฏิบัติงานในองค8กรนั้นไม)ใช)หน�าท่ีของผู�บริหารระดับ
สูงสุดขององค8กรแต)เพียงผู�เดียว ท้ังนี้ เพราะว)าในแต)ละองค8กรนั้นมีการกําหนดหน�าท่ีชัดเจนอยู)แล�วว)า
บุคลากรใดดํารงตําแหน)งใด มีบทบาทหน�าท่ีและอํานาจการตัดสินใจมากน�อยเพียงใด และในขณะท่ี
กําลังตัดสินใจนั้นผู�บริหารควรจะยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ควรแยกกระบวนการคัดเรื่องราวต)างๆ ออกจากกระบวนการประเมินเพ่ือตัดสินใจ
ปZญหา ท้ังนี้เพราะกระบวนการประเมินท่ีอยู)ในช)วงหลักของการตัดสินใจนั้นจะทําได�เพียงใดข้ึนอยู)กับ
ความสมบูรณ8ของกระบวนการคัดเรื่องราวท่ีอยู)ในข้ันแรกๆ 

2. ผู�ตัดสินใจต�องทุ)มเทความพยายามและมีกําลังใจแน)วแน)ท่ีจะเอาชนะต)ออุปสรรค
ต)างๆ 

3. ตลอดกระบวนการตัดสินใจ ผู�ตัดสินใจควรทุ)มเทความสนใจอยู)ท่ีตัวปZญหาเสมอ 
และไม)ควรด)วนใจร�อนท่ีจะหาคําตอบมากเกินไป 

4. ในขณะท่ีอยู)ในช)วงของการท่ีจะต�องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง ในข้ันสุดท�ายนั้น
ควรอย)างยิ่งท่ีจะต�องทําตัวให�รู�ในบรรยากาศของปZญหาท่ีตนเผชิญอยู)และท่ีต�องแก�ไข เพราะการทําตัว
ในลักษณะนี้จะช)วยให�สามารถเห็นสิ่งท่ีไม)เคยนึกถึงมาก)อนก็ได� 

5. พฤติกรรมการพยายามตัดสินใจจะต�องมีความม่ันคง และไม)อ)อนไหวต)อการคัดค�าน
จากฝ�ายต)างๆ เม่ือเกิดการไม)เห็นด�วยจากฝ�ายอ่ืนๆ ในสิ่งท่ีตัดสินใจไปแล�วก็พร�อมท่ีจะเผชิญกับปZญหา
ต)างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

6. ผู�ตัดสินใจจะต�องมีความม่ันคง และไม)อ)อนไหวต)อการคัดค�านจากฝ�ายต)างๆ เม่ือเกิด
การไม)เห็นด�วยจากฝ�ายอ่ืนๆ ในสิ่งท่ีตัดสินใจไปแล�ว และพร�อมท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ8ต)างๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึน 

นั่นคือ ผู�บริหารจะต�องมีความม่ันคงต)อการตัดสินใจแก�ปZญหาและมีความกล�าท่ีจะเผชิญ
กับผลกระทบท่ีจะตามมา หลังจากได�ตัดสินใจไปแล�ว แต)อย)างไรก็ตาม สภาพการบริหารในปZจจุบัน
นั้น ผู�บริหารควรจะต�องส)งเสริมให�เกิดบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยต)อการทํางานเป"นหมู)คณะ ผู�บริหาร      
ไม)ควรทํางานแต)เพียงผู�เดียว ผู�ร)วมงานจะผูกพันกับหน)วยงานก็ต)อเม่ือเขารู�สึกว)าเขามีส)วนร)วมในการ
เป"นเจ�าขององค8กรนั้น การให�ผู� ร)วมงานมีส)วนร)วมในการตัดสินใจมีผลหลายประการ เช)น                          
1) งานท่ีทําย)อมเกิดผลดีท้ังปริมาณและคุณภาพ 2) เม่ือทุกคนมีส)วนร)วมในการตัดสินใจโดยเฉพาะ
อย)างยิ่งการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายย)อมทําให�การลางานลดน�อยลง การทํางานมีความกระตือรือร�น
ยิ่งข้ึน  3) มีความพร�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง เพราะบุคลากรได�รับทราบและมีส)วนร)วมแสดงความคิดเห็น                   
4) เป"นการลดความขัดแย�งในองค8กรและสร�างความสัมพันธ8อันดีระหว)างผู�ร)วมงาน 5) ง)ายต)อการ

                                                 
55Daniel E. Griffith, Administrative Theory (New York: Appleton-Century 

Croffs, 1959), 94.  
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บริหารงาน เม่ือบุคลากรมีส)วนร)วมในการตัดสินใจแล�วก็จะเป"นการส)งเสริมให�เขามีความรับผิดชอบสูง 
และ 6) เป"นการส)งเสริมคุณภาพการตัดสินใจของผู�บริหาร เพราะเปRดโอกาสให�ผู�ร)วมงานตัดสินใจจะ
ทําให�ผู�บริหารมีข�อมูลมากข้ึน56 

แทนเนนบอม และ ชมิดท8 (Tannenbaum and Schmidt) ได�ชี้ให�เห็นว)าพฤติกรรม
ผู�นําควรจะมีลักษณะต)อเนื่องกันและสะท�อนความแตกต)างของจํานวนการมีส)วนร)วมของพนักงาน 
ดังนั้น ผู�นําคนหนึ่งอาจจะเป"นแบบเผด็จการ (เจ�านายเป"นศูนย8กลาง) เป"นแบบประชาธิปไตย 
(พนักงานเป"นศูนย8กลาง) หรือแบบผสมระหว)างสองแบบข�างต�นก็ได� ท้ังนี้ ข้ึนอยู)กับสภาพแวดล�อม
ขององค8กรและความสามารถของผู�นําในการปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมนั้น ท้ังนี้  ทักษะ
ความสามารถของพนักงานก็เป"นปZจจัยหนึ่งในการเป"นผู�นํา ถ�าพนักงานมีความพร�อม ทักษะสูงผู�นํา     
ก็สามารถกระจายอํานาจให�ได�ก็จะเป"นแบบประชาธิปไตย แต)ถ�าพนักงานยังด�อยความสามารถ ผู�นํา
ยังไม)มีเวลาฝ�กฝนพนักงานแล�ว ผู�นําก็ต�องใช�การรวมอํานาจในการตัดสินใจ กลายเป"นแบบเผด็จการ 
สรุปว)า ยิ่งผู�นํากับพนักงานมีทักษะและความสามารถแตกต)างกันมากเท)าใดก็ยิ่งมีแนวโน�มท่ีจะเป"น
ผู�นําแบบเผด็จการเท)านั้น ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนภูมิท่ี 5 ความต)อเนื่องของภาวะผู�นํา 
ท่ีมา : Robert Tannenbaum and Waren H. Schmidt, “How to Choose a 
Leadership Pattern,” Harvard Business Review, (March-June, 1973), 4. 

                                                 
56โยธิน คันสนยุทธ, มนุษยสัมพันธ� (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ8ผู�ส)งเสริมวิชาการ, 2525), 100.  
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แบบท่ี 1 ผู�บริหารตัดสินใจเองแล�วแจ�งให�บุคลากรทราบและปฏิบัติ กรณีนี้ผู�บริหาร
เป"นผู�พิจารณาปZญหาเอง โดยการหาทางแก�ปZญหาไว�หลายๆ ทาง แล�วตัดสินใจเลือกทางท่ีเห็นว)า
น)าจะได�ผลดีท่ีสุด จากนั้นก็แจ�งให�ผู�ใต�บังคับบัญชาทราบเพ่ือปฏิบัติต)อไป ผู�บริหารแบบนี้อาจไม)
คํานึงถึงว)าผู�ใต�บังคับบัญชาจะมีความรู�สึกอย)างไรต)อการตัดสินใจของเขา แต)สิ่งสําคัญก็คือผู�บริหาร
ประเภทนี้จะไม)เปRดโอกาสให�แก)ผู�ใต�บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นใดๆ หรือให�มีส)วนร)วมในการ
ตัดสินใจแต)ประการใด 

แบบท่ี 2 ผู�บริหารตัดสินใจด�วยตนเองแล�วเกลี้ยกล)อมให�ผู�ใต�บังคับบัญชายอมรับการ
ตัดสินใจของเขา ในกรณีนี้ การตัดสินใจเหมือนกับแบบท่ี 1 ท่ีแตกต)างกันออกไปก็คือ แทนท่ีจะแจ�ง
การตัดสินใจของตนให�ผู� ใต�บั ง คับบัญชาทราบก็เปลี่ยนมาใช� ศิลปะในการเกลี้ยกล)อมให�
ผู�ใต�บังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจนั้น เหตุท่ีเกลี้ยกล)อมเพราะสํานึกว)าอาจมีการต)อต�านเกิดข้ึน 
และพยายามลดการต)อต�าน โดยชี้ให�เห็นว)าถ�ากระทําดังท่ีตัดสินใจแล�ว จะเกิดประโยชน8ต)อ
ผู�ใต�บังคับบัญชาและต)อองค8กรอย)างไร 

แบบท่ี 3  ผู� บ ริ ห าร ตัดสิ น ใจแล� วขอความคิด เห็ นจากผู� ใ ต� บั ง คับบัญชาแต)                   
ไม)เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ผู�บริหารพยายามท่ีจะให�ผู�ใต�บังคับบัญชายอมรับ โดยให�โอกาส
ผู�ใต�บังคับบัญชาได�รับทราบว)าผู�บริหารคิดอย)างไร และมีความต้ังใจอย)างไร หลังจากท่ีได�อธิบายให�
ผู�ใต�บังคับบัญชาฟZงแล�ว ก็ให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�สอบถามปZญหาท่ีสงสัย กรณีเช)นนี้จะช)วยให�
ผู�ใต�บังคับบัญชาได�เข�าใจมากข้ึนว)าผู�บริหารต�องการจะทําอย)างไร 

แบบท่ี 4 ผู�บริหารตัดสินใจแล�วขอความคิดเห็นจากผู�ใต�บังคับบัญชาและผู�บริหารอาจ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหม)ได�เม่ือได�ข�อมูลท่ีดีกว)า ผู�บริหารแบบนี้ให�โอกาสแก)ผู�ใต�บังคับบัญชาได�มี
ส)วนในการท่ีจะให�ผู�บริหารเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจบ�าง แต)ความคิดริเริ่มและการตัดสินใจยังคงอยู)ท่ี
ผู�บริหาร ก)อนการประชุมหรือพบปะกันกับผู�ใต�บังคับบัญชานั้น ผู�บริหารได�มีการตัดสินใจมาก)อนแล�ว 
แต)ยังคิดว)าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได� จึงให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�แสดงความคิดเห็นเพ่ือดูปฏิกิริยาท่ีจะ
เกิดข้ึนว)า การตัดสินใจดังกล)าวนั้นจะกระทบกระเทือนอย)างไรบ�าง และหากข�อมูลใหม)ท่ีได�จาก
ผู�ใต�บังคับบัญชาเหมาะสมเพียงพอ ผู�บริหารก็อาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเสียใหม)ได� 

แบบท่ี 5 ผู� บ ริ ห า ร เ สนอปZญหาแล� ว ขอ คํ าแนะนํ า ห รื อ คว าม คิด เห็ น จ าก
ผู� ใต�บั ง คับบัญชาแล�วนํามาพิจารณาตัดสินใจ การตัดสินใจแบบนี้ผู�บริหารเปRดโอกาสให�
ผู�ใต�บังคับบัญชามีส)วนในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือแก�ปZญหาท่ีผู�บริหารเสนอ ผู�บริหารจะเริ่มด�วยการ
ชี้ให�เห็นว)าตัวปZญหาคืออะไร แล�วจึงให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�แสดงความคิดเห็นและเสนอข�อมูล 
ตลอดจนทางเลือกต)างๆ ในการแก�ไขปZญหานั้น จากนั้นผู�บริหารจะนําความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ
ต)างๆ มาประกอบการตัดสินใจ 

แบบท่ี 6 ผู�บริหารชี้ข�อจํากัดแล�วให�ผู�ใต�บังคับบัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขต
นั้น การตัดสินใจแบบนี้ ผู�บริหารมอบปZญหาและข�อจํากัดให�แก)กลุ)มผู�ใต�บังคับบัญชาไปทําการ
ตัดสินใจ โดยท่ีตนเองอาจเป"นสมาชิกในกลุ)มท่ีร)วมพิจารณาตัดสินใจด�วย 

แบบท่ี 7 ผู�บริหารมอบให�ผู�ใต�บังคับบัญชาตัดสินใจเอง แบบนี้ ผู�บริหารให�ความเป"น
อิสระแก)ผู�ใต�บังคับบัญชามากท่ีสุด โดยให�หาทางตัดสินใจแก�ปZญหาเอง แต)ผู�บริหารเป"นผู�กําหนดว)า
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ใครบ�างท่ีเป"นผู�ตัดสินใจเก่ียวกับปZญหานั้นๆ และเม่ือผู�ใต�บังคับบัญชาตัดสินใจอย)างไรแล�ว ผู�บริหาร
จะยอมรับการตัดสินใจนั้น57 

เม่ือพิจารณาจากแผนภูมิท่ี 6 จะเห็นได�ว)าผู�บริหารมีพฤติกรรมการตัดสินใจตามรูปแบบ
ต)างๆ อย)างต)อเนื่องจากซ�ายไปขวา ทางด�านซ�ายมือสุด ผู�บริหารจะรวบอํานาจการตัดสินใจไว�ท่ีตน
เพียงผู�เดียว ซ่ึงเป"นลักษณะการบริหารแบบเผด็จการหรือแบบรวมอํานาจมากท่ีสุด แล�วค)อยๆ          
เปRดโอกาสให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�เข�ามามีส)วนร)วมในการตัดสินใจมากข้ึนทีละน�อย จนถึงด�านขวามือสุด            
ท่ีผู�บริหารเปRดโอกาสให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�มีส)วนร)วมในการตัดสินใจมากท่ีสุด เป"นการให�ความสําคัญ
กับความสนใจ ความรู�สึก การรับรู�ของผู�ใต�บังคับบัญชา 

นอกจากนี้ วรูม และ เย็ตตัน (Vroom and Yetton) ได�พัฒนารูปแบบการตัดสินใจ          
เพ่ือช)วยให�ผู�นําทําการตัดสินใจได�อย)างมีคุณภาพ พร�อมท้ังเป"นท่ียอมรับของผู�ใต�บังคับบัญชา             
ท่ีเรียกว)า ตัวแบบตามสถานการณ8ของวรูมและเย็ตตัน (The Vroom – Yetton Contingency 
Model)58 ซ่ึงตัวแบบจะมุ)งไปท่ีผลกระทบในระดับต)างๆ ของภาวะการเป"นผู�นํา และแนะถึงปZจจัย
ต)างๆ ท่ีกระทบสถานการณ8และทําให�ทราบว)าแนวทางแบบเผด็จการหรือแบบมีส)วนร)วมจะมีความ
เหมาะสมมากกว)า จุดเริ่มต�นของตัวแบบนี้คือ การท่ีตัวผู�นําแสวงหาทางแก�ปZญหา เพ่ือจัดการกับ
ปZญหาดังกล)าว และมีความเป"นไปได�ท่ีผู�นําจะใช�ภาวะการเป"นผู�นําแบบมีส)วนร)วมในระดับต)างๆ  
กล)าวอีกนัยหนึ่ง ผู�นําอาจทําการตัดสินใจร)วมกับผู�ใต�บังคับบัญชามากหรือน�อยก็ได� ได�มีการเสนอ
ระดับการมีส)วนร)วม 5 ระดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 โดยใช�อักษรย)อ ดังนี้ 

 ผ. = กระบวนการเผด็จการ 
 ป. = กระบวนการปรึกษาหารือ 
 ก. = การตัดสินใจโดยกลุ)ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57Robert Tannenbaum and Waren H. Schmidt, “How to Choose a 

Leadership Pattern,” Harvard Business Review, (March-June, 1973), 5. 
58V.H. Vroom and P. W. Yetton, Leaderships and Decision-Malong 

(Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1973).  
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ตารางท่ี 2 ชนิดของกระบวนการการตัดสินใจของตัวแบบวรูม-เย็ตตัน (Vroom and Yetton) 
 
ผ.
Ⅰ ผู�แก�ปZญหาหรือการตัดสินใจโดยใช�ข)าวสารสข�อมูลท่ีมีอยู)ในขณะนั้น 

ผ.
Ⅱ 

ผู�นํารับข)าวสารข�อมูลท่ีจําเป"นจากผู�ใต�บังคับบัญชา แล�วจึงตัดสินใจแก�ปZญหาด�วยตนเอง ผู�นํา
อาจบอกหรือไม)บอกผู�ใต�บังคับบัญชาถึงวัตถุประสงค8ของความต�องการในข)าวสารข�อมูลนั้น 
หรือให�ข)าวสารข�อมูลเก่ียวกับปZญหาท่ีผู�นํากําลังจัดการอยู)แก)ผู�ใต�บังคับบัญชา ผู�ใต�บังคับบัญชา
ได�แต)ให�ข)าวสารข�อมูลโดยเฉพาะท่ีผู�นําต�องการ แต)ผู�ใต�บังคับบัญชาไม)มีบทบาทในการ
พิจารณาปZญหา หรือสร�างทางเลือกรวมตลอดถึงประเมินทางเลือกในการแก�ปZญหาต)างๆ นั้น 

ป.
Ⅰ 

ผู�นําให�ผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีเก่ียวข�องมีส)วนร)วมในการแก�ปZญหาเป"นรายบุคคล ขอความคิดเห็น
และคําแนะนําโดยไม)ได�นําเขามาร)วมเป"นกลุ)มด�วย แล�วผู�นําจึงทําการตัดสินใจ การตัดสินใจนี้
อาจจะสะท�อนถึงอิทธิพลของผู�ใต�บังคับบัญชาเหล)านั้น 

ป.
Ⅱ 

ผู�นําให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีส)วนร)วมในปZญหาในรูปแบบการประชุมกลุ)ม ในการประชุมนี้ ผู�นําจะ
ได�มาซ่ึงความคิดและคําแนะนําต)างๆ แล�วผู�นําจึงตัดสินใจโดยอาจจะสะท�อนหรือไม)สะท�อนถึง
อิทธิพลของผู�ใต�บังคับบัญชาเหล)านั้น 

ก.
Ⅱ 

ผู�นําให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีส)วนร)วมในปZญหาในฐานะกลุ)มและร)วมกันสร�างและประเมินทางเลือก 
และพยายามตกลงกัน ในวิธีการแก�ปZญหา บทบาทของผู�นําคล�ายกับประธานท่ีประชุมมาก         
มีการประสาน การอภิปรายถกเถียงให�อยู)ในบริบทของปZญหา และม่ันใจว)าได�ถกเถียงใน
ประเด็นท่ีสําคัญ ผู�นําอาจให�ข�อมูลข)าวสารหรือความคิดท่ีผู�นํามีแก)กลุ)ม แต)ผู�นําไม)พยายามท่ีจะ
บีบค้ันเขาเหล)านั้นให�รับแนวทางแก�ปZญหาของผู�นํา แต)เต็มใจท่ีจะยอมรับและนําวิธีการ
แก�ปZญหาซ่ึงได�รับการสนับสนุนจากกลุ)มไปปฏิบัติ 

ท่ีมา : V.H. Vroom and A.G. Jago, “On the Validity of the Vroom-Yetton Model,” 
Journal of Applied Psychology 63 (1978): 152.  

 
ผู�นําจะตัดสินใจใช�ภาวะผู�นําแบบใด ในตัวแบบมีกฎ 7 ประการ ซ่ึงจะให�ผู�นําค)อยๆ         

ตัดตัวแบบท่ีไม)เหมาะออกไปทีละข้ัน ความคิดนั้นก็คือ ผู�นําจะต�องทําตามกฎแต)ละข�อเพ่ือท่ีจะ          
ค�นพบว)าภาวะการเป"นผู�นําแบบไหนเหมาะกับสภาพแวดล�อมท่ีมีอยู) วรูม (Vroom) และจาโค (Jago) 
ใช�คําว)าชุดท่ีเป"นไปได� ซ่ึงหมายถึงแบบภาวการณ8เป"นผู�นําท่ีเหมาะสมกับเม่ือเขาพิจารณากฎแต)ละข�อ
ในสถานการณ8ต)างๆ ของเขาแล�ว กฎ 3 ประการแรกจะช)วยให�ผู�นํารักษาคุณภาพของการตัดสินใจ 
ส)วนกฎข�อท่ี 4-7 จะเป"นการปกป>องการเป"นท่ียอมรับของการตัดสินใจ โดยการปรับใช�กฎแต)ละข�อจะ
ช)วยให�แบบภาวะการเป"นผู�นําถูกขจัดออกจากชุดท่ีเป"นไปได� ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 กฎในตัวแบบวรูมและเย็ตตัน (Vroom and Yetton) 
 

กฎท่ีปกปlองคุณภาพของการตัดสินใจ 

1. 
กฎข)าวสารข�อมูลของผู�นํา (The Leader Information Rule) ถ�าคุณภาพของการตัดสินใจ
นั้นสําคัญ แต)ผู�นําไม)มีข)าวสารข�อมูลเพียงพอ หรือไม)มีผู�เชี่ยวชาญท่ีจะช)วยแก�ปZญหาได�โดยตัว
ผู�นําเองแล�ว ผ.Ⅰจะถูกตัดออกไปจากชุดท่ีเป"นไปได� 

2. 
กฎของความสมหตุสมผลในเป>าหมาย (The Goal Congruence Rule) ถ�าคุณภาพของการ
ตัดสินใจมีความสําคัญและดูเหมือนผู�ใต�บังคับบัญชาไม)พยายามแก�ปZญหาเพ่ือให�บรรลุ
เป>าหมายขององค8กร ดังนั้น ก.Ⅱ จึงถูกตัดออกไปจากชุดท่ีเป"นไปได� 

3. 

กฎปZญหาท่ีไม)มีเค�าโครง (The Unstructured Problem Rule) ในการตัดสินใจท่ีซ่ึงคุณภาพ
ของการตัดสินใจนั้นมีความสําคัญทําให�ผู�นําขาดข)าวสารข�อมูลท่ีจําเป"นหรือขาดผู�เชี่ยวชาญ            
ท่ีจะแก�ปZญหาได�โดยตัวผู�นําเอง และถ�าปZญหานั้นไม)มีเค�าโครง วิธีของการแก�ปZญหาควรเอ้ือ
ให�มีการกระทําตอบโต�ในหมู)ผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีดูเหมือนจะมีข)าวสารท่ีเก่ียวข�อง ดังนั้น ผ.Ⅰ,

ผ.Ⅱ และ ป.Ⅰจึงถูกตัดออกจากชุดท่ีเป"นไปได� 

กฎท่ีปกปlองการตัดสินใจท่ียอมรับได� 

4. 
กฎการยอมรับ (The Acceptance Rule) ถ�าการยอมรับการตัดสินใจโดยผู�ใต�บังคับบัญชา
เป"นสิ่งสําคัญ เพ่ือทําให�การปฏิบัติมีประสิทธิผล และหากไม)เป"นท่ีแน)นอนว)าการตัดสินใจ
แบบเผด็จการจะเป"นท่ียอมรับ ผ.Ⅰและ ผ.Ⅱจะถูกตัดท้ิงจากชุดท่ีเป"นไปได� 

5. 

กฎความขัดแย�ง (The Conflict Rule) ถ�ายอมรับว)าการตัดสินใจเป"นสิ่งสําคัญ การตัดสินใจ
แบบเผด็จการไม)เป"นท่ียอมรับอย)างแน)นอนและเกิดความไม)เห็นด�วยในหมู)ผู�ใต�บังคับบัญชา 
ในวิธีการท่ีจะบรรลุเป>าหมายขององค8กร ดูเหมือนว)าวิธีการท่ีใช�ในการแก�ปZญหาควรเป"นการ
ช)วยให�ผู�ท่ีไม)เห็นด�วยเหล)านั้นหมดความแตกต)างเสีย โดยให�เขาเหล)านั้นมีความรู�และเข�าใจ 
ในปZญหาอย)างกระจ)าง ดังนั้น ในสถานการณ8ดังกล)าว ผ.Ⅰ,ผ.Ⅱ และ ป.Ⅰซ่ึงไม)เปRดทาง 
ให�เกิดการกระทําตอบโต�ระหว)างผู�ใต�บังคับบัญชาด�วยกันเอง และไม)เปRดโอกาสให�ผู�ท่ีมีความ
ขัดแย�งหมดความแตกต)างกันจึงถูกตัดท้ิงไปจากชุดท่ีเป"นไปได� การใช�วิธีนี้ทําให�เกิดความเสี่ยง
ในการท่ีต�องละท้ิงผู�ใต�บังคับบัญชาบางคน ซ่ึงมีการผูกมัดน�อยกว)าท่ีต�องการในการตัดสินใจ
สุดท�าย 

6. 

กฎความถูกต�อง (The Fairness Rule) ถ�าคุณภาพของการตัดสินใจไม)สําคัญ แต)การยอมรับ
การตัดสินใจนั้นสําคัญและแน)นอนจะต�องไม)เป"นผลจากการตัดสินใจแบบเผด็จการ นับเป"น 
สิ่งสําคัญท่ีกระบวนการตัดสินใจท่ีใช�จะทําให�เกิดการยอมรับตามท่ีต�องการ กระบวนการ
ตัดสินใจท่ีใช�ควรเปRดโอกาสให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีการกระทําตอบโต�ระหว)างกันและกัน และ
ต)อรองกันได�ด�วยวิธีท่ีเป"นธรรม ท้ังนี้เพ่ือทําให�ความแตกต)างของเขาท้ังหลายหมดไป แต)กลับ
มีความรับผิดชอบในหมู)พวกเขาอย)างเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะกําหนดได�ว)าอะไรเป"นสิ่งท่ีถูกต�องและ
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เสมอภาค ดังนั้นในสถานการณ8ต)างๆ เหล)านี้ ผ.Ⅰ, ผ.Ⅱ ป.Ⅰและ ป.Ⅱ จะถูกตัดท้ิงไป
จากชุดท่ีเป"นไปได� 

7. 

กฎลําดับก)อนหลังของการยอมรับ (The Acceptance Priority Rule) ถ�าการยอมรับมี
ความสําคัญ ซ่ึงไม)ใช�ผลจากการตัดสินใจแบบเผด็จการ และหากมีปZญหาเก่ียวกับการจูงใจ
ผู�ใต�บังคับบัญชาให�มุ)งไปยังเป>าหมายขององค8กร เม่ือนั้นวิธีการซ่ึงเอ้ืออํานวยให�มีส)วนร)วม
อย)างเสมอภาคในกระบวนการตัดสินใจสามารถทําให�มีการยอมรับท่ีมากกว)า โดยปราศจาก
ความเสี่ยงในคุณภาพของการตัดสินใจ ดังนั้น ผ.Ⅰ, ผ.Ⅱ ป.Ⅰและ ป.Ⅱจึงถูกตัดท้ิงไป
จากชุดท่ีเป"นไปได� 

ท่ีมา : V.H. Vroom and A.G. Jago, “On the Validity of the Vroom-Yetton Model,” 
Journal of Applied Psychology 63 (1978): 153.  

 
ตามท่ีวรูม (Vroom) ได�สังเกต สําหรับชุดท่ีเป"นไปได�หลายชุดบ)งบอกว)าไม)ควรทําการ

ตัดสินใจอย)างไรมากกว)าท่ีจะบ)งว)าควรจะทําการตัดสินใจอย)างไร ดังนั้น วรูมจึงสร�างกฎเพ่ิมข้ึนอีก      
2 ประการสําหรับผู�นํา ประการแรก คือ เวลาท่ีต�องการในการตัดสินใจ ซ่ึงเก่ียวข�องกับผู�ใต�บังคับ 
บัญชาในการตัดสินใจ นั่นคือเวลาท่ีใช� เม่ือเวลานั้นมีค)าควรเลือกวิธีการแบบเผด็จการ หรือเม่ือผู�นํา
เชื่อว)าเวลาเป"นข�อท่ีควรพิจารณาเป"นอย)างยิ่ง หลักการนี้จะช)วยแนะนําให�ผู�นําเผชิญหน�ากับทางเลือก
ระดับต)างๆ ท่ีบ)งในชุดท่ีเป"นไปได�เลขท่ี 1, 3, 4, 7, 8 หลักการน้ีสะท�อนถึงลําดับก)อนหลังท่ีสอดคล�อง
กับประสิทธิภาพของเวลา ในขณะท่ีกฎข�อท่ีสองเก่ียวข�องกับการลงทุนด�วยเวลา เป"นท่ียอมรับว)า 
“การมีส)วนร)วม” ซ่ึงกระจายออกไปเพ่ือการพัฒนาเอกบุคคลและการพัฒนาทีมนั้นจะมีผลทําให�
ผู�ใต�บังคับบัญชาได�รับข)าวสารข�อมูลและมีพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบมากข้ึนในอนาคต หลักนี้หมายความ
ว)าในระยะเวลาท่ียาวนาน ผู�นําอาจต�องแลกความต�องการท่ีมีมากข้ึนในขณะนั้น โดยรู�ว)าการ              
มีส)วนร)วมนั้นเป"นการลงทุนในอนาคต ถ�าผู�นํายึดยุทธวิธีการลงทุนด�วยเวลา เขาจะต�องยอมรับ                 
แนวทางการมีส)วนร)วมซ่ึงเป"นทางเลือกในชุดท่ีเป"นไปได� ในตัวแบบของวรูมและเย็ตตัน (Vroom and 
Yetton) ตระหนักว)า ความชอบของบุคคลดูเหมือนจะกระทบต)อแบบท่ีผู�นําเลือก ขอบเขตท่ีเห็นได�ชัด
จะเป"น “ทางเลือกบรรทัดฐาน” ของการลงทุนในด�านเวลาหรือประสิทธิภาพของเวลา อย)างไรก็ตาม 
โครงสร�างการฝ�กอบรมภาวการณ8เป"นผู�นําต�องได�มาจากตัวแบบ โดยพยายามลดความชอบส)วนตัวท่ี
กระทบต)อการตัดสินใจในการเลือกแบบภาวะการเป"นผู�นําให�น�อยท่ีสุด 59  

ตามท่ีได�กล)าวมาข�างต�น จะเห็นได�ว)าผู�บริหารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ต�องรู�จักเลือกใช�
วิธีการตัดสินใจให�เหมาะสมกับสถานการณ8ต)างๆ ท่ีเป"นอยู) นั่นหมายถึง ในบางครั้งผู�บริหารจําเป"นต�อง
ตัดสินใจเอง แต)ในอีกหลายๆ กรณีท่ีผู�บริหารควรจะให�บุคลากรในองค8กรได�เข�ามามีส)วนร)วมในการ
ตัดสินใจ และจากทฤษฎีสถานการณ8ของการให�บุคลากรมีส)วนร)วมในการตัดสินใจของ บริดจ8 
(Bridge) ซ่ึงได�พัฒนาแนวคิดเก่ียวกับ “ขอบเขตการยอมรับ” ของบาร8นาร8ด (Barnard) และ ไซมอน
(Simon) ซ่ึงได�ชี้ให�เห็นว)าเม่ือใดและภายใต�สถานการณ8เช)นไรท่ีผู�บริหารควรตัดสินใจเอง หรือให�

                                                 
59V.H.Vroom, “Can Leaders Learn Lead?,” Organizational Dynamics, no.4 

(1976): 19-20.  
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บุคลากรได�มีส)วนร)วมในการตัดสินใจ และถ�าให�บุคลากรมีส)วนร)วมในการตัดสินใจแล�วจะให�มีส)วนร)วม
มากน�อยเพียงใด ทฤษฎีดังกล)าวได�แบ)งสถานการณ8ท่ีเก่ียวข�องกับการให�บุคลากรมีส)วนร)วมในการ
ตัดสินใจไว� 4 สถานการณ8 โดยพิจารณาจากตัวแปร 2 ด�าน คือ การมีส)วนเก่ียวข�องของบุคลากรกับ
ความรู�ความสามารถของบุคลากร60 ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 6  

 
 

    
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 6 สถานการณ8ของการให�บุคลากรมีส)วนร)วมในการตัดสินใจ 
ท่ีมา : Edwin M. Bridge, “A Model for Shared Decision-Making in the Shool 
Principalship,” Educational Administration Quarterly, no.3 (1967): 51. 

                                                 
60Edwin M. Bridge, “A Model for Shared Decisiom – Making in the School 

Principalship,” Educational Administration Quarterly, no.3 (1967): 51-52.  
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การท่ีจะพิจารณาให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�เข�าไปมีส)วนร)วมในการตัดสินใจเม่ือไรนั้น 
ผู�บริหารจะต�องพิจารณาถึงบทบาทและขีดข้ันของการเข�าไปมีส)วนร)วมด�วย จากแผนภูมิท่ี 6                  
ซ่ึงแสดงให�เห็นว)าการท่ีผู�บริหารจะมอบอํานาจการตัดสินใจให�แก)บุคลากรมากน�อยเพียงใดนั้น                   
ก็จะต�องพิจารณาถึงสถานการณ8ท่ีเก่ียวข�องอยู) 2 ประการ คือ ประการแรกต�องพิจารณาดูว)าบุคลากร
มีส)วนเก่ียวข�องกับงานหรือปZญหานั้นหรือไม) ประการท่ีสอง พิจารณาดูว)าบุคลากรมีความรู�
ความสามารถเก่ียวกับงานหรือปZญหานั้นหรือไม) ซ่ึงสรุปได�ว)าถ�าบุคลากรมีท้ังส)วนเก่ียวข�องและ            
มีความรู�ความสามารถในเรื่องนั้นๆ แล�ว ผู�บริหารควรมอบหมายให�บุคลากรได�มีส)วนร)วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องนั้นให�มากท่ีสุด ส)วนเรื่องใดท่ีบุคลากรมีแต)ส)วนเก่ียวข�องหรือมีความรู�ความสามารถ
อย)างใดอย)างหนึ่งเพียงอย)างเดียว ในกรณีนี้ ผู�บริหารควรให�บุคลากรได�มีส)วนร)วมในการตัดสินใจบ�าง
เป"นครั้งคราว แต)ถ�าเรื่องใดบุคลากรไม)มีท้ังส)วนเก่ียวข�องและไม)มีท้ังความรู�และความสามารถด�วยแล�ว 
ผู�บริหารก็ไม)ควรให�บุคลากรเข�ามามีส)วนร)วมในการตัดสินใจ และในลักษณะเช)นนี้ ผู�บริหารก็ควรท่ีจะ
เป"นผู�ตัดสินใจเอง 

จากรูปแบบสถานการณ8ของการให�บุคลากรเข�าไปมีส)วนร)วมในการตัดสินใจ ดังท่ีได�กล)าว
ไปแล�วนั้นจะเห็นได�ว)าภายใต�สถานการณ8ท่ี 1, 2 และ 3 นั้น ผู�บริหารควรให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�มีส)วน
ร)วมในการตัดสินใจ โดยท่ีระดับของการให�มีส)วนร)วมในการตัดสินใจแตกต)างกันไป นั่นคือ ภายใต�
สถานการณ8ท่ี 1 ผู�บริหารควรให�ผู�ใต�บังคับบัญชาเป"นผู�ตัดสินใจเองหรือให�มีส)วนร)วมในการตัดสินใจ
มากท่ีสุด ส)วนภายใต�สถานการณ8ท่ี 2 และ 3 นั้น ผู�บริหารควรให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีส)วนร)วมในการ
ตัดสินใจบ�างเป"นครั้งคราว และให�มีส)วนร)วมในระดับปานกลาง ส)วนในสถานการณ8ท่ี 4 นั้น ผู�บริหาร
ไม)ควรให�ผู�ใต�บังคับบัญชาเข�าไปมีส)วนร)วมในการตัดสินใจเลย การตัดสินใจต)างๆ เป"นหน�าท่ีของ
ผู�บริหารโดยตรง และเม่ือพิจารณาการให�บุคลากรหรือผู�ใต�บังคับบัญชามีส)วนร)วมในการตัดสินใจ
ควบคู)ไปกับข้ันตอนในการตัดสินใจดังกล)าว ก็จะช)วยให�มองเห็นในระดับท่ีลึกลงไปอีกว)าเม่ือใดควรให�
ผู�ใต�บังคับบัญชาได�มีส)วนร)วมในการตัดสินใจ ในข้ันตอนใดของการตัดสินใจ ซ่ึงในเรื่องนี้ ฮอยและ                
มิสเกล (Hoy and Miskel) ได�ทําการศึกษาดังรายละเอียดในแผนภูมิท่ี 7 
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แผนภูมิท่ี 7  การให�บุคลากรมีส)วนร)วมในการตัดสินใจ 
ท่ีมา       : Wayne N. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : 
Theory, Research and Practice (New York: Random House, 1978), 234. 
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จากแผนภูมิท่ี 7 แสดงให�เห็นว)าเม่ือผู�ใต�บังคับบัญชามีส)วนเก่ียวข�อง และมีความรู�
ความสามารถกับปZญหาใด (สถานการณ8ท่ี 1) แล�ว ผู�บริหารก็ควรให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีส)วนร)วมในการ
ตัดสินใจมากๆ โดยให�มีส)วนร)วมในการกําหนดปZญหาว)าปZญหาแท�จริงท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นคืออะไร 
และควรจะแก�ไขปZญหาใดก)อน แต)ถ�าหากผู�ใต�บังคับบัญชามีส)วนเก่ียวข�องแต)ไม)มีความรู�ความสามารถ 
(สถานการณ8ท่ี 2) ผู�บริหารก็ควรจะให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีส)วนร)วมในการตัดสินใจบางครั้งบางคราว 
โดยให�ได�มีส)วนร)วมในการเลือกทางเลือกท่ีจะนํามาใช�แก�ปZญหา ท้ังนี้ เพราะทางแก�ปZญหาบางอย)าง 
แม�จะแก�ปZญหาได�ดีท่ีสุด แต)ก็อาจกระทบกระเทือนต)อผู�ใต�บังคับบัญชาได�มาก หากเป"นเช)นนี้ ในการ
บริหารบางครั้งก็จําเป"นท่ีจะต�องหลีกเลี่ยง ส)วนในกรณีท่ีผู�ใต�บังคับบัญชาไม)มีส)วนเก่ียวข�องแต)มี
ความรู�ความสามารถในการแก�ปZญหานั้นเป"นอย)างดี (สถานการณ8ท่ี 3) ผู�บริหารก็ควรจะให�
ผู�ใต�บังคับบัญชาได�มีส)วนร)วมในการช)วยกันคิดหาทางเลือกต)างๆ ท่ีเป"นไปได�ในการแก�ปZญหา รวมท้ัง
ให�มีส)วนในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกต)างๆ  

ในแง)การมีส)วนร)วมในการตัดสินใจโดยกลุ)มท้ัง 3 แบบ คือ การตัดสินใจแบบ               
นักประชาธิปไตย การตัดสินใจแบบสมาชิกรัฐสภา การตัดสินใจแบบอาศัยเสียงเอกฉันท8 ดังท่ีได�กล)าว
มาแล�ว ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ได�มีความเห็นว)า การตัดสินใจแบบสมาชิกรัฐสภานั้น 
มักจะมีปZญหาเก่ียวกับพวกมากลากไป ท้ังท่ีบางครั้งเหตุผลและข�อมูลของกลุ)มท่ีมีเสียงน�อยจะดีกว)า  
ก็ตาม ในฐานะผู�บริหารจะต�องหาทางขจัดปZญหาเหล)านี้ให�ได� เพราะไม)เช)นนั้นแล�วการตัดสินใจก็จะ
ขาดประสิทธิภาพ ตามความเห็นของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) เห็นว)า การเปRดโอกาสให�
กลุ)มน�อยได�แสดงความคิดเห็นและเสนอข�อมูลอย)างเต็มท่ีก)อนลงมตินั้นอาจเป"นทางหนึ่งท่ีแก�ปZญหานี้
ได� ในขณะเดียวกัน หากผู�บริหารจะยึดการตัดสินใจแบบอาศัยเสียงเอกฉันท8 ผู�บริหารก็จะต�องหาทาง
ประนีประนอมความคิดเห็นของกลุ)มสมาชิกให�ดีและพยายามไม)ให�ฝ�ายหนึ่งฝ�ายใดมีความรู�สึกว)าตน
ต�องสูญเสียผลประโยชน8ไป61 แต)การท่ีผู�บริหารจะใช�รูปแบบการตัดสินใจแบบใดแบบหนึ่ง ประการท่ี
สําคัญท่ีสุดก็คือ ผู�บริหารจะต�องไม)มีความลําเอียงโดยวางตัวเป"นกลาง ท้ังน้ี เพ่ือให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย)างเต็มท่ี เพราะจากการวิจัยของอาจิริส (Argyris) พบว)าคุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพของการตัดสินใจโดยกลุ)มจะสูงข้ึนหากผู�บริหารวางตัวเป"นกลางอย)างแท�จริง62 ส)วนใน
การตัดสินใจแบบนักประชาธิปไตยนั้น เป"นการให�กลุ)มตัดสินใจภายใต�เง่ือนไขท่ีมากข้ึน ฮอยและ          
มิสเกล (Hoy and Miskel) ได�ให�ความเห็นว)า ผู�บริหารท่ีเปRดโอกาสให�กลุ)มตัดสินใจแบบ                  
นักประชาธิปไตยนั้นมีเป>าหมาย 2 ประการ คือ 1) เพ่ือลดการต)อต�านอันอาจเกิดข้ึนและต�องการ
ได�รับการสนับสนุนจากผู�ใต�บังคับบัญชา 2) เพ่ือให�การตัดสินใจของผู�บริหารเองมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
และได�ให�รายละเอียดเพ่ิมเติมว)า หากผู�บริหารมีเป>าหมายอยู)ท่ีต�องการลดการต)อต�านและให�ได�รับ 
การสนับสนุนแล�ว ก็จะต�องชี้แจงให�ผู� ใต�บังคับบัญชาเข�าใจเหตุผลและความต�องการอย)าง
ตรงไปตรงมา แต)ถ�าหากเป>าหมายอยู) ท่ี คุณภาพของการตัดสินใจแล�ว ผู�บริหารก็จะต�องให�

                                                 
61Wayne N. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory, 

Research and Practice (New York: Random House, 1978), 231-234. 
62Chris Argyris, “Interpersonal Barriers to Decision – Making,” Harvard 

Business Review, no.44 (1996): 84-97.   
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ผู�ใต�บังคับบัญชาเข�ามามีส)วนร)วมในการตัดสินใจต้ังแต)ต�น เพราะจะทําให�ผู�บริหารได�รับข�อมูลท่ี
ละเอียดและถูกต�องมากท่ีสุด ในอันท่ีจะนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ เพ่ือให�เกิดการตัดสินใจ
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด63 
 
ลักษณะของการตัดสินใจท่ีดี 

กอร8ดอน (Gordon) กล)าวว)า ลักษณะการตัดสินใจท่ีดี ได�แก) คุณภาพของการตัดสินใจ 
การตัดสินใจได�ในเวลา การยอมรับของผู�ท่ีเก่ียวข�อง และความเหมาะสมด�านจริยธรรมเป"นตัวกําหนด
คุณสมบัติท่ีดีของการตัดสินใจ ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 8 ดังนี้ 

 
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 8  ลักษณะของการตัดสินใจท่ีดี 
ท่ีมา           : Judith R. Gordon, Organizational Behavior : A Diagnostic Approach, 7th 
(New Jersey: Prentice – Hall, Inc., 2002).  134.  
 

1. คุณภาพ หมายถึง เนื้อหาหรือสาระของการตัดสินใจนั้นๆ การตัดสินใจท่ีมีคุณภาพดี
จะทําให�เกิดผลกระทบท่ีปรารถนาในขณะท่ีต�องเผชิญกับบรรทัดฐาน หรือความจําเป"นโดยเฉพาะ
อย)างใดอย)างหนึ่ง การตัดสินใจขององค8กรจะมีคุณภาพ หากการตัดสินใจนั้นส)งผลให�ผู�ปฏิบัติงาน
ทํางานได�ดี สมบูรณ8 เสร็จทันเวลา และค)าจ�างท่ีใช�ก็ไม)เกินงบประมาณท่ีต้ังไว� เป"นต�น หรือจะรู�ได�ว)า
การตัดสินใจท่ีจะสร�างผลผลิตชิ้นใหม)จะมีคุณภาพสูงหรือไม)ก็โดยการติดตามผลว)า เม่ือนําเอาผลผลิต
ออกเผยแพร)ในระยะแรกนั้นปรากฏว)าเป"นการเพ่ิมชื่อเสียง กําไร และการมีส)วนร)วมในตลาดมากข้ึน
หรือไม) เป"นต�น การตัดสินใจท่ีมีคุณภาพสูงจะช)วยองค8กรให�บรรลุเป>าหมายทางยุทธศาสตร8 
(strategic goal) และจะตอบสนองความต�องการของท้ังผู�ปฏิบัติงาน นักบริหาร ผู�ถือหุ�น และลูกค�า 
ท้ังนี้ การตัดสินใจท่ีมีคุณภาพสูงไม)จําเป"นจะต�องเป"นการตัดสินใจท่ีเหมาะสมท่ีสุด การตัดสินใจท่ี           
ทําให�เกิดความพึงพอใจหรือเป"นท่ียอมรับได�ภายใต�ข�อจํากัดเรื่องเวลา เงิน บุคคล ก็ถือว)าเพียงพอ                 
ในบางครั้งก็ปรากฏคําถามถึงความแตกต)างระหว)างการตัดสินใจท่ีเป"นท่ีพึงพอใจกับการตัดสินใจ 
เพียงทําให�ผ)านไปโดยเพิกเฉยการเก็บข�อมูลท่ีจําเป"นในการทําการตัดสินใจ ในบางกรณีผู�บริหาร/
ผู�จัดการเองก็อาจเข�าใจผิด โดยให�ความสนใจด�านข)าวสารข�อมูลมากเกินไป บางกรณีอาจให�ความ
สนใจคิดวิเคราะห8ในข)าวสารข�อมูลซ่ึงอาจสําคัญเฉพาะสถานการณ8ท่ีไม)ปกติบางสถานการณ8เท)านั้น 

                                                 
63Wayne N. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : 

Theory, Research and Practice (New York: Random House, 1978), 233.  
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หรืออาจเน�นย้ําข�อมูลท่ีเพ่ิงได�รับมากเกินไป64 เพ่ือหลีกเลี่ยงข�อผิดพลาดเหล)านี้และทําให�เกิดความ                  
พึงพอใจ นักบริหารต�องเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องซ่ึงเชื่อถือได� และให�เวลาท่ีจะวิเคราะห8ข�อมูล             
ท่ีรวบรวมได�นั้น 

2. การทันต)อเวลา นักบริหารต�องทําการตัดสินใจภายในเวลาท่ีกําหนดไว� อะไรจะ
เกิดข้ึนถ�าผู�ตรวจควบคุมคุณภาพตัดสินว)าผลผลิตไม)ได�มาตรฐาน หลังจากท่ีผลผลิตนั้นได�ส)งไปให�
ลูกค�าเป"นจํานวนมากแล�ว การไม)ตัดสินใจภายในเง่ือนไขเวลาท่ีสมควรในสถานการณ8ต)างๆ               
จะยังผลให�เกิดการใช�ทรัพยากรอย)างไม)มีประสิทธิภาพ ผู�ปฏิบัติงานจะเกิดปZญหาคับข�องใจ ไม)สบาย
ใจ ดังนั้น แม�จะเป"นการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด แต)เม่ือทําการตัดสินใจช�าเกินไป ก็จะทําให�การตัดสินใจนั้น 
ด�อยค)าไปทันที ผู�บริหารต�องพัฒนาตารางเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือทําการตัดสินใจหลัก และการตัดสินใจ
ย)อยๆ อีกมากมายท่ีจะตามมา นั่นก็คือ ต�องมีความเข�าใจในสัมพันธ8ภาพระหว)างการตัดสินใจต)างๆ 
และต�องรู�ว)าใครรับผิดชอบในการตัดสินใจ และนําการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ  

3. การเป"นท่ียอมรับ การตัดสินใจท่ีดีจะมีผลก็ต)อเม่ือผู�ท่ีได�รับผลจากการตัดสินใจ เข�าใจ
ในการตัดสินใจ ยอมรับการตัดสินใจ และสามารถนําการตัดสินใจไปปฏิบัติได� ยกตัวอย)างเช)น               
การตัดสินใจท่ีจะปรับปรุงการให�บริการลูกค�าในองค8กรหนึ่ง ผู�ปฏิบัติงานท่ีไม)เข�าใจวัตถุประสงค8ของ
การปรับปรุง อาจกลับตัดสินใจตอบโต�กับลูกค�าอย)างช�าๆ หรือไม)ให�ข)าวสารข�อมูลท่ีถูกต�องแม)นยํา           
แก)ลูกค�า ในทางตรงกันข�าม ผู�ปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจทํางานเร็วข้ึนและ
ตอบสนองปZญหาลูกค�ามากข้ึน นักบริหารระดับสูงรู�ว)าเขาต�องได�รับการสนับสนุนจากผู�ปฏิบัติงาน           
ในทุกระดับเม่ือต�องนําเอาการตัดสินใจท่ีสําคัญไปปฏิบัติ 

4. ความเหมาะสมทางจริยธรรม ผู�บริหารและผู�ทําการตัดสินใจอาจถูกประเมินการ
ตัดสินใจโดยดูความเหมาะสมในแง)จริยธรรม มีความเป"นไปได�ท่ีจะมีความขัดแย�งระหว)างผู�ถือหุ�นและ
ผู�มีผลประโยชน8ท่ีเก่ียวข�อง หรืออาจเป"นความขัดแย�งทางด�านค)านิยม บางกรณีก็เป"นกรณีท่ีกฎหมาย
มีความเคลือบคลุม ไม)ชัดเจน ซ่ึงมักจะทําให�เกิดทางสองแพร)งทางจริยธรรมได�65 

ธงชัย สันติวงษ8 กล)าวว)า การตัดสินใจต)างๆ จะถือว)าเป"นการตัดสินใจท่ีดีก็ต)อเม่ือ                
เข�าหลักเกณฑ8 2 ประการ คือ 

1. ต�องเป"นการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพสูง 
2. ต�องเป"นการตัดสินใจท่ีเป"นท่ียอมรับโดยฝ�ายอ่ืน  
ย)อมเป"นท่ีแน)นอนว)าการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะต�องเป"นการตัดสินใจท่ีมี

คุณภาพดี คือ ได�มีการตัดสินใจท่ีแน)นอนและมีประสิทธิภาพสําหรับใช�แก�ปZญหาต)างๆ ได�ดีท่ีสุด        
แต)ขณะเดียวกันคําตอบท่ีได�จากการตัดสินใจของผู�บริหารนั้นหากไม)เป"นท่ียอมรับของผู�ปฏิบัติ หรือผู�ท่ี
เก่ียวข�อง ผลก็ย)อมจะไม)ได�ตามท่ีคาดคิด ตรงกันข�ามการตัดสินใจเลือกวิธีแก�ปZญหาท่ีประสงค8จะให�มี

                                                 
64

 C.A. O’Reilley, “Variations in Decision Makers’ Use of Information Source: 
The Impact of Quality and Accessibility of Information,” Academy of Management 
Journal 25 (1982): 756-771.  

65Judith R. Gordon, Organizational Behavior : A Diagnostic Approach, 7th 
(New Jersey: Prentice – Hall, Inc., 2002).  134-137. 
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การยอมรับจากฝ�ายผู�ปฏิบัติก็ย)อมทําให�การตัดสินใจนั้นๆ ขาดประสิทธิภาพได� ดังนั้นการตัดสินใจ       
ทุกครั้งจึงสมควรท่ีจะต�องมีการคํานึงถึงท้ังสองด�านให�สมดุลกันและเหมาะสมตามลักษณะชนิดของ
ปZญหา ถึงอย)างไรก็ตามผู�บริหารทุกคนในฐานะท่ีเป"นผู�ต�องรับผิดชอบแก�ไขปZญหาทุกอย)างในหน�าท่ี
ของตนให�มีประสิทธิภาพนั้นก็สมควรอย)างยิ่งท่ีจะต�องมีความเป"นตัวของตัวเอง ไม)อ)อนไหวตามแรง
กดดันจากฝ�ายต)างๆ ท้ังจากเบื้องบนและกลุ)มผู�เก่ียวข�องในระดับเดียวกันหรือผู�ใต�บังคับบัญชา66 
 
อุปสรรคและความคลาดเคล่ือนในการตัดสินใจ 

คินิกก้ี และ วิลเลียมส8 (Kinicki and Williams) ได�แบ)งอุปสรรคในการตัดสินใจเป"น         
2 ด�าน คือ 1) อุปสรรคท่ีเกิดจากการตอบสนองท่ีไม)มีประสิทธิภาพของผู�จัดการ 2) อุปสรรคท่ีเกิดจาก
อคติ ดังนี้ 

1. อุปสรรคท่ีเกิดจากการตอบสนองท่ีไม)มีประสิทธิภาพของผู�จัดการ 
1.1 Relaxed Avoidance คือ การท่ีผู�จัดการตัดสินใจไม)ทําอะไรเลย เพราะเชื่อ

ว)าจะไม)มีเหตุการณ8ร�ายใดเกิดข้ึน เนื่องจากมองไม)เห็นปZญหาหรือไม)สนใจสัญญาณท่ีจะก)อให�เกิด
ปZญหา  

1.2 Relaxed Change คือ การท่ีผู�จัดการเลือกทางเลือกท่ีง)ายท่ีสุด แม�ว)า
ทางเลือกนั้นจะไม)ใช)ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดก็ตาม เช)น การตัดสินใจเลือกงานท่ีสมัครและได�รับการตอบรับ
เป"นท่ีแรก โดยไม)สนใจท่ีจะสมัครหรือรอผลสัมภาษณ8ของท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะเป"นทางเลือกท่ีดีกว)า 

1.3 Defensive Avoidance คือ การท่ีผู�จัดการยังไม)ตัดสินใจเลือก เพราะ 
หาทางเลือกท่ีดีไม)ได� จึงเลื่อนการตัดสินใจออกไปเรื่อยๆ หรือผลักภาระไปให�ผู�อ่ืนตัดสินใจ 

1.4 Panic คือ การท่ีผู�จัดการจะรีบตัดสินใจอย)างไม)มีความรอบคอบ เพ่ือให�    
พ�นจากสถานการณ8กดดัน โดยไม)คํานึงถึงผลแห)งการตัดสินใจนั้น   

2. อุปสรรคท่ีเกิดจากอคติ 
2.1 อคติท่ีพบท่ัวไป (The Availability Bias) เช)น คุณทํางานตรงเวลามา 9 เดือน 

แต)สาย 4 วันในช)วงสองเดือนสุดท�าย ซ่ึงในความเป"นจริงแล�วการข้ึนเงินเดือนนั้น ผู�จัดการมักให�
น้ําหนักกับข�อมูลในช)วงล)าสุด เนื่องจากผู�จัดการตัดสินใจจากความทรงจําท่ีมีนั่นเอง การโน�มเอียง             
ในการตัดสินใจนี้มิได�เกิดจากความคิดเท)านั้น แต)อาจเกิดจากสื่อมวลชนก็ได�  

2.2 อคติในการนําเสนอ (The Representativeness Bias) เป"นการตัดสินใจจาก
ตัวอย)างหรือเหตุการณ8เดียวท่ีเกิดข้ึน เช)น การซ้ือสลากกินแบ)งรัฐบาลในแต)ละงวดจํานวนมาก         
ท้ังๆ  ท่ีโอกาสจะถูกรางวัลท่ี 1 นั้นเท)ากับ 1 ใน 1,000,000 แต)เนื่องจากมีข)าวเก่ียวกับผู�ถูกรางวัลท่ี
หนึ่งอยู)ตลอดเวลา ทําให�คนท่ัวไปคิดว)าตนเองจะมีโอกาสถูกบ�าง การท่ีสิ่งหนึ่งเกิดข้ึนครั้งหนึ่งไม)ได�
หมายความว)าสิ่งนั้นจะเกิดข้ึนซํ้าอีกหรือเกิดข้ึนกับคนเดิม 

2.3 การยึดม่ันและการปรับเปลี่ยนอคติ (The Anchoring & Adjustment Bias) 
เช)น ผู�จัดการโดยปกติจะเพ่ิมเงินเดือนให�แก)พนักงานจากผลการทํางานของป�ท่ีผ)านมา โดยไม)คํานึงถึง

                                                 
66ธงชัย สันติวงษ8, องค�การและการบริหาร, พิมพ8ครั้งท่ี 10 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ8ไทย

วัฒนาพาณิช, 2539), 96.  
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อัตราเงินเดือนของบริษัทอ่ืนท่ีจ)ายให�แก)พนักงานท่ีทําหน�าท่ีเดียวกัน การผิดพลาดนี้เกิดข้ึนเพราะ          
การเริ่มต�นครั้งแรกไม)สอดคล�องกับสภาพตลาด 

2.4 การเพ่ิมอคติ (The Escalation of Commitment Bias) เกิดข้ึนเม่ือ            
ผู�ตัดสินใจยึดม่ันการตัดสินใจถึงแม�ว)าจะมีข�อมูลทางด�านไม)ดีเก่ียวกับการตัดสินใจนั้นก็ตาม เนื่องจาก
ผู�บริหารบางคนมีความเชื่อม่ันในตนเองมากเกินไป67 

สุนทร วงศ8ไวศยวรรณ ได�กล)าวถึง ปZญหาหรืออุปสรรคในการตัดสินใจท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. อุปสรรคท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อม โดยสถานการณ8ขณะทําการตัดสินใจหรือ

สถานการณ8ท่ีไม)แน)นอนในอนาคตอาจเป"นอุปสรรคต)อการตัดสินใจได� ซ่ึงได�แก) ข�อมูลไม)เพียงพอ 
เหตุการณ8ในอนาคตไม)แน)นอน เวลาจํากัด และอุปสรรคจากการเมือง  

2. อุปสรรคท่ีเกิดจากมนุษย8 เนื่องจากผู�ตัดสินใจเป"นมนุษย8และมีข�อจํากัดในการ
ตัดสินใจอยู)หลายประการ ได�แก) การขาดความรอบคอบ การมีอคติ การขาดความรับผิดชอบ และ
ค)านิยมส)วนตัว 

ท้ังนี้ สุนทร วงศ8ไวศยวรรณ ได�เสนอแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือช)วยให�สามารถตัดสินใจได�
ถูกต�องและเหมาะสมกับสถานการณ8 ดังนี้  

1. ก)อนการตัดสินใจผู�บริหารควรตระหนักถึงอคติ ค)านิยม ความรับผิดชอบ และ
ข�อจํากัดอ่ืนๆ ของท้ังตนเองและหน)วยงาน และพยายามหาทางขจัดข�อจํากัดต)างๆ ดังกล)าวให�น�อยลง 

2. เวลาท่ีใช�ในการตัดสินใจปZญหาหนึ่งควรได�สัดส)วนกับความสําคัญของปZญหานั้น   
กล)าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู�บริหารควรใช�เวลาในการตัดสินใจปZญหาสําคัญมากกว)าปZญหาไม)สําคัญ 

3. บางครั้งการตัดสินใจเป"นเรื่องท่ีต�องเสี่ยง แต)ถ�าไตร)ตรองวิเคราะห8อย)างรอบคอบแล�ว
ควรกล�าตัดสินใจดีกว)าท่ีจะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ 

4. ถ�าเรื่องท่ีต�องตัดสินใจเป"นเรื่องสําคัญและอยู)นอกเหนือประสบการณ8ของผู�บริหาร
แล�ว ควรปรึกษาผู�รู�หรือผู�เก่ียวข�องก)อนการตัดสินใจ ผู�บริหารไม)ควรม่ันใจในผลสําเร็จท่ีผ)านมาของ
ตนเองสูงเกินไป จนคิดว)าตนเองเก)งทุกเรื่อง 

5. ผู�บริหารควรใช�ความรู� ประสบการณ8 ความคิดสร�างสรรค8 อย)างเต็มความสามารถใน
ทุกข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือได�ผลการตัดสินใจถูกต�องเหมาะสมกับสถานการณ8มาก
ยิ่งข้ึน 

6. ถ�าจะต�องเลือกระหว)างทางเลือกต)างๆ ท่ีกํ้าก่ึงกันแล�ว ควรตัดสินใจเลือกทางเลือก           
ท่ีจะก)อให�เกิดประโยชน8กับส)วนรวมมากท่ีสุด หรือก)อให�เกิดผลเสียแก)ส)วนรวมน�อยท่ีสุด 

7. การตัดสินใจบางครั้งไม)สามารถทําให�ทุกคนพอใจได� แต)ผู�บริหารควรกล�าตัดสินใจแล�ว
อธิบาย ชี้แจงถึงเหตุผลความจําเป"นให�ผู�ได�รับผลกระทบเข�าใจเพ่ือความร)วมมือร)วมใจในการ
ปฏิบัติงานให�บรรลุผล68 

                                                 
67แอนเจโล คินิกก้ี และ ไบรอัน เค วิลเลียมส8 , หลักการจัดการ, แปลจาก 

Management: A Practical Introduction, แปลโดย เบญจมาภรณ8 อิศรเดช และคณะ (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ8แมคกรอ-ฮิล, 2549), 115-16. 

68สุนทร วงศ8ไวศยวรรณ, “การตัดสินใจและการสื่อสาร”, ในเอกสารการสอนชุดวิชา
พฤติกรรมองค�การและการจัดการตลาด หนSวยท่ี 1-7 (นนทบุรี: โรงพิมพ8 มหาวิทยาลัยสุโขทัย                  
ธรรมาธิราช, 2548), 129-132.  
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ชนงกรณ8 กุณฑลบุตร กล)าวว)า อุปสรรคของการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ ส)วนมาก       
เกิดจากผู�ตัดสินใจมักใช�วิจารณญาณหรือหลักเกณฑ8ง)ายๆ ในการตัดสินใจ ซ่ึงอาจให�ผลดีหรืออาจ       
ไม)ก)อให�เกิดผลดี เนื่องจากความลําเอียงส)วนตัวของผู�ตัดสินใจ ซ่ึงมีอยู)ในบุคคลท่ัวไป และอาจเป"น
ความลําเอียงท่ีเกิดในสภาวะรู�ตัวอีกด�วย ความลําเอียงในการตัดสินใจของบุคคลอาจเกิดได� ดังต)อไปนี้ 

1. ความลําเอียงท่ีเกิดจากการกําหนดสมมติฐานไว�ล)วงหน�า (prior hypothesis bias) 
เป"นความลําเอียงท่ีผู�ตัดสินใจได�ทําการตัดสินใจหรือคาดว)าควรจะตัดสินใจในทิศทางใดไว�ก)อนหน�า
แล�ว และเม่ือต)อมามีปZจจัยบ)งชี้ว)าควรตัดสินใจไปในทิศทางอ่ืนก็จะไม)ยอมเปลี่ยนความต้ังใจและ        
หาเหตุผลอ่ืน ซ่ึงผู�ตัดสินใจคิดว)าเป"นเหตุผลท่ีดีมาอธิบายยืนยันความคิดเดิมของตน นอกจากนี้       
ความเชื่อถือและค)านิยมท่ีตนมีมาแต)ด้ังเดิมจะเป"นส)วนหนึ่งของการกําหนดทิศทางของการตัดสินใจ 
และมักจะตัดสินใจไปในแนวทางท่ีค)านิยมส)วนตนมีอยู)  

2. การสรุปจากตัวอย)างใดตัวอย)างหนึ่งท่ีตนเคยพบมา (representative bias) หมายถึง
การท่ีผู�ตัดสินใจเคยพบประสบการณ8ใดประสบการณ8หนึ่งแล�วนํามาเป"นเหตุผลในข�อสรุปครั้งอ่ืนๆ ซ่ึง
มีปZจจัยคล�ายๆ กัน  

3. ความเชื่อม่ันในตนเองมากเกินความเป"นจริง (illusion of control) เช)น ผู�บริหารท่ี
เคยประสบความสําเร็จมาอย)างต)อเนื่องในการทําธุรกิจ ทําให�บุคคลเหล)านั้นเชื่อม่ันในตนเองมากและ
คิดว)าตนสามารถทําธุรกิจชนิดใหม)ได�ดี แต)ปรากฏว)าเศรษฐกิจตกตํ่ามาก และผู�บริโภคก็ไม)ยอมซ้ือของ 
เนื่องจากความไม)แน)นอน ทําให�ต�องระวังการจับจ)ายใช�สอยของตนเอง ดังนั้น แม�จะโฆษณาด�วยสื่อท่ี
มีประสิทธิภาพ และต�นทุนเพียงใดก็ไม)สามารถทําให�ผู�บริโภคซ้ือสินค�าท่ีนําเสนอขายได� ประสบการณ8
ท่ีดีจึงไม)สามารถนํามาใช�ได� 

4. ผลกระทบจากการรับรู�ปZจจัยท่ีมีผลกระทบต)อการตัดสินใจ (framing effects) 
ตัวอย)างเช)น ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ ก. กับโครงการ ข. โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จของ
โครงการท้ังสองมีเท)าๆ กัน แต)อัตราผลตอบแทนของโครงการ ก. ต)อโครงการ ข. เท)ากับ 80 : 20 
ดังนั้น แม�ว)าผู�บริหารจะต้ังใจท่ีจะตัดสินใจเลือกจากโอกาสประสบความสําเร็จ แต)ผู�บริหารก็อาจจะ
เลือกโครงการ ก. เนื่องจากให�ผลตอบแทนสูงกว)า ซ่ึงไม)ใช)เหตุผลท่ีควรจะใช�ในการตัดสินใจครั้งนั้น 

5. การพิจารณาต�นทุนระยะสั้นมากกว)ามองต�นทุนในระยะยาว (discount the future) 
หมายถึง การท่ีผู�บริหารเสียดายการลงทุนหรือการใช�จ)ายในระยะสั้น ทําให�ตัดสินใจท่ีจะไม)ลงทุน       
แต)เป"นผลเสียในระยะยาวท้ังในแง)ค)าใช�จ)าย หรือปZจจัยอ่ืนๆ เช)น การท่ีผู�บริหารเลือกท่ีจะลงทุนใน
สถานท่ีไกลๆ เนื่องจากต�นทุนถูก แต)ปรากฏว)าต�องเสียค)าขนส)งสูงกว)าอย)างต)อเนื่อง ทําให�เกิดผลเสีย
ต)อกิจการในระยะยาว 

6. การขยายการกระทําเพ่ือยืนยันแนวคิดเดิมของตน แม�จะมีข�อมูลว)าการตัดสินใจไม)ถูก 
(escalating commitment) 69 

 
 

                                                 
69ชนงกรณ8 กุณฑลบุตร, หลักการจัดการ องค�การและการจัดการสมัยใหมS, 55-56.  



 55

ยุดา รักไทย และ ธนิกานต8 มาฆะศิรานนท8 กล)าวว)า กับดักในการตัดสินใจแก�ไขปZญหา     
มีดังนี้ 

1. ขอบเขตของปZญหากว�างเกินไปหรือระบุปZญหาไม)ถูกต�อง ถ�าปZญหานั้นใหญ)มากๆ 
เก่ียวกับคน กระบวนงาน และหน)วยงานหลายหน)วยงาน แล�วเราพยายามจะแก�ไขมันให�ได�ในคราว
เดียว มันก็เหมือนกับการพยายามกินแอปเปR�ลท้ังลูกด�วยการกลืนครั้งเดียว ท่ีคงเป"นไปไม)ได� และเรา
ระบุปZญหาไม)ถูกต�อง ทําให�แก�ไขปZญหาไม)ถูกจุด ปZญหาท่ีแท�จริงก็คงจะไม)มีวันหมดไป และมันจะยิ่ง
สร�างความสับสนและบั่นทอนกําลังใจของผู�แก�ปZญหาลงไปเรื่อยๆ 

2. กําหนดวิธีแก�ปZญหา ก)อนจะได�วิเคราะห8ปZญหาอย)างจริงจัง เราอาจตกลงไปในกับดัก
นี้ได� เม่ืออยู)ในสถานการณ8เร)งด)วน ทําให�เรามุ)งแต)จะหาคําตอบมากกว)าท่ีจะพิจารณาว)ามันเป"น
คําตอบท่ีถูก ท่ีสามารถแก�ปZญหาได�จริงๆ หรือเปล)า  

3. ลืมคนท่ีใกล�ชิดกับปZญหามากท่ีสุด คนท่ีใกล�ชิดกับงานท่ีสุด จะรู�ดีท่ีสุดเก่ียวกับปZญหา
ท่ีเกิดข้ึนในงานนั้น และรู�ว)าควรแก�ปZญหาท่ีว)าอย)างไร ดังนั้น เขาจึงควรมีส)วนร)วมในกระบวนการ
แก�ปZญหาอย)างเต็มท่ี 

4. ไม)รู�ว)าปZญหานั้นเกินกําลังอํานาจของตน การรู�ขอบเขตอํานาจของตนเองก)อนลงมือ
แก�ปZญหาเป"นสิ่งท่ีดี เพราะถ�าลงมือแก�ปZญหาไป โดยท่ีเราไม)สามารถควบคุมได� เช)น ไม)สามารถทําให�
แผนการปฏิบัติดําเนินไปได�อย)างมีประสิทธิผล หรือไม)สามารถควบคุมให�คนอ่ืนทําตามแผนได� เราก็
จะต�องประสบกับความยุ)งยากมากมาย ซ่ึงอาจทําให�การแก�ปZญหาครั้งนั้นล�มเหลวลงได� 

5. ไม)คิดหาหนทางใหม)ๆ ใช�แต)วิธีเดิมๆ จะเรียกว)าคิดสร�างสรรค8กันไม)เป"นก็คงพอได� 
เพราะไม)ว)าเป"นปZญหาอะไร เขาก็จะกําหนดทางออกหนึ่งเอาไว�แล�ว และคิดว)ามันดีท่ีสุด ใครจะมา
วิพากษ8วิจารณ8ไม)ได� 

6. กล)าวโทษผู�อ่ืนเป"นนิจ การชี้นิ้วว)ามันเกิดจากความผิดพลาดของคนนั้นคนนี้ เป"นสิ่งท่ี
เกิดข้ึนได�เสมอ แต)มันไม)ก)อให�เกิดประโยชน8อะไรเลย ท้ังนี้ ไม)สําคัญว)าใครผิดใครถูก เพราะมันมีแต)จะ
ทําให�ทุกคนเป"นผู�แพ� 

7. ตีตนไปก)อนไข� การคาดคะเนเก่ียวกับสิ่งต)างๆ ล)วงหน�ามากเกินไป จะทําให�สูญเสีย
ประสิทธิผลในการแก�ปZญหาได�มากทีเดียว  

8. ขาดเกณฑ8ท่ีดีในการตัดสินใจ บางครั้งเราก็สามารถเลือกทางออกด�วยเหตุผลท่ี         
ไม)ถูกต�อง ไม)ชัดเจนได� เราอาจจะเลือกวิธีนั้น เพราะมันใช�เงินทุนตํ่า ทําได�ง)าย คาดว)าจะได�รับความ
ร)วมมือจากทุกคน อย)างไรก็ดี สิ่งเหล)านี้ไม)ใช)เหตุผลหรือเกณฑ8ในการตัดสินใจท่ีดีเสมอไป เพราะ        
มันสามารถก)อให�เกิดผลเสียในระยะยาวได� 

9. ไม)มีการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผล การละเลยต)อความสําคัญของ
แผนการปฏิบัติและการประเมินผล เพราะคิดว)าสิ่งสําคัญท่ีสุดของการแก�ปZญหาอยู)ท่ีการหาทางออก 
ดังนั้น เม่ือได�ทางออกก็ถือว)างานสําเร็จแล�ว แต)ความสําเร็จท่ีแท�จริงนั้น ต�องอาศัยการวางแผนปฏิบัติ 
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จัดหาทรัพยากรท่ีจําเป"น มีการบริหารแผนงานและติดตามผล ซ่ึงถ�าไม)มีสิ่งเหล)านี้งานท่ีทํามาท้ังหมด
ก็ถือว)าสูญเปล)า70  

นอกจากนี้ คณาจารย8แห)งมหาวิทยาลัยฮาร8วาร8ด ได�กล)าวถึงสาเหตุของการตัดสินใจท่ี
ผิดพลาด ดังนี้  

1. หลุมพรางทางความคิดในกระบวนการตัดสินใจ (The Hidden Traps in Decision - 
Making) แฮมมอนด8 (Hammond) คีนนีย8 (Keeney) และเรฟฟา (Raiffa) ได�ทําการศึกษาหลุมพราง
ทางความคิด 8 อย)างท่ีมีผลกระทบต)อการตัดสินใจทางธุรกิจ ดังนี้ 

1.1 หลุมพรางท่ีเกิดจากการยึดเหนี่ยวความคิดจะทําให�เราให�ความสําคัญกับ
ข�อมูลท่ีได�รับมาเป"นครั้งแรกในสัดส)วนท่ีไม)เหมาะสม 

1.2 หลุมพรางท่ีเกิดจากความยึดม่ันในสถานภาพเดิมๆ ซ่ึงจะทําให�เราเกิดอคติ
ทางความคิดท่ีจะพยายามรักษาสภาพเดิมๆ ให�ดํารงอยู)ต)อไป ถึงแม�ว)าจะมีทางเลือกท่ีดีกว)าก็ตาม 

1.3 หลุมพรางท่ีเกิดจากเหตุการณ8ท่ีเป"นเสมือนต�นทุนจมจะทําให�เรามีแนวโน�มท่ี
จะไม)อยากแก�ไขความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมาแต)อดีตให�ถูกต�อง 

1.4 หลุมพรางท่ีเกิดจากความพยายามหาหลักฐานเพ่ือมายืนยันการตัดสินใจจะ
ทําให�เราพยายามหาข�อมูลเพ่ือมาสนับสนุนแนวคิดท่ีเราชื่นชอบเป"นพิเศษ และจะทําให�เราไม)ให�
ความสําคัญกับข�อมูลท่ีขัดแย�งกับความคิดของเรา 

1.5 หลุมพรางจากกรอบความคิดท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเราระบุปZญหาผิดพลาดไป ซ่ึงจะ
ค)อยๆ ทําให�กระบวนการตัดสินใจผิดเพ้ียนไปได� 

1.6 หลุมพรางท่ีเกิดจากความม่ันใจมากจนเกินไป จะทําให�เราประเมินความ
ถูกต�องของการคาดการณ8ของเราไว�สูงกว)าท่ีเป"นจริง 

1.7 หลุมพรางท่ีเกิดจากความสุขุมรอบคอบจะทําให�เราระมัดระวังมากจนเกินไป 
เม่ือต�องประมาณการสิ่งท่ีไม)มีความแน)นอน  

1.8 หลุมพรางท่ีเกิดจากความสามารถในการย�อนคิดจะทําให�เราให�ความสําคัญ
อย)างไม)เหมาะสมกับเหตุการณ8ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนหรือท่ีเป"นเรื่องน)าต่ืนเต�นหรือประทับใจ 

วิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะหลีกเลี่ยงหลุมพรางเหล)านี้ คือ “การตระหนักรู�”ซ่ึงนั่นหมายถึง
ว)าหากรู�ปZญหาล)วงหน�าก็สามารถเตรียมตัวรับมือได�ทันท)วงที71 

2. ความเชื่อผิดๆ เก่ียวกับความสําเร็จ (Delusions of Success) ท่ีเกิดจากการใช�
แนวคิดท่ีว)าผลตอบแทนจากความสําเร็จเพียงไม)ก่ีครั้งจะมีความสําคัญมากกว)าความสูญเสียจากความ
ล�มเหลวหลายๆ ครั้ง โดยนักวิชาการ 2 คน คือ โลวาลโล (Lovallo) และ คาห8นีแมน (Kahneman) 
ได�นําเสนอคําอธิบายในลักษณะท่ีแตกต)างออกไป ท้ังสองได�แสดงให�เห็นว)าการผสมผสานระหว)างอคติ
ทางความคิด 2 แบบ ได�แก) การยึดเหนี่ยวทางความคิด และการมองข�ามคู)แข)งขัน ประกอบกับ         

                                                 
70ยุดา รักไทย และ ธนิกานต8 มาฆะศิรานนท8, เทคนิคการแก�ปYญหาและตัดสินใจ,        

127-124.    
71แรม ชาราน และโทมัส เอช ดาเวนพอร8ด, Harvard Business Review On 

Making Smart Decisions, แปลโดย วุฒินันท8 ชุมภู (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร8เน็ท, 2556), 9-10.   
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แรงกดดันจากภายในองค8กรจะส)งผลให�ผู�บริหารท้ังหลายคาดการณ8ด�วยการมองโลกในแง)ดีจนเกินไป 
และมองข�ามผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนได� ก็จะทําให�องค8กรดําเนินโครงการท่ีเป"นความริเริ่มใหม)ๆ 
ผิดพลาดจากความคาดหวังไปอย)างมาก ซ่ึงเรามิอาจหลีกเลี่ยงอคติทางความคิดและแรงกดดันเหล)านี้
ได� แต)สามารถลดความรุนแรงลงได� โดยนําเอาวิธีการคาดการณ8แบบท่ีต)างไปจากเดิมมาปรับใช� คือ 
วิธี “การมองไปยังสิ่งท่ีอยู)ภายนอกตัวเรา” ซ่ึงถือเป"นวิธีท่ีไม)ได�นําเอาอารมณ8ความรู�สึกเข�ามา
เก่ียวข�อง72 

3. ความล�มเหลวในการสร�างปฏิสัมพันธ8ระหว)างบุคคลในองค8กร ซ่ึง ชาราน (Charan) 
กล)าวว)า บ)อยครั้งมากท่ีเราพบว)าการขาดปฏิสัมพันธ8ในลักษณะนี้จะถือเป"นสิ่งปกติท่ีเกิดข้ึนในการ
ตัดสินใจหรือไม)ตัดสินใจของคนท่ัวท้ังองค8กรไม)ว)าจะเป"นเรื่องใหญ)หรือเรื่องเล็ก การท่ีบุคคลหนึ่งๆ  
ไม)กล�าตัดสินใจใดๆ ให�เด็ดขาดนั้นเป"นผลมาจากการมีวัฒนธรรมองค8กรท่ีผู�นําเป"นคนสร�างข้ึน โดย
ผู�นําสามารถสลายวัฒนธรรมนี้ลงได�โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ 3 ประการ คือ 1) ผู�นําต�องสามารถ      
ทําให�สัมพันธภาพของผู�คนเต็มไปด�วยการใช�ความคิดท่ีสามารถรับรู�ได�ถึงความจริงใจและน)าไว�วางใจ 
2) ผู�นําจะต�องม่ันใจได�ว)ากลไกขับเคลื่อนทางสังคม (social operating mechanism) ท่ีใช�ในองค8กร 
(ได�แก) การประชุม การพิจารณาทบทวนร)วมกัน และการปฏิบัติในลักษณะต)างๆ ท่ีพนักงานในองค8กร
ใช�เป"นเครื่องมือในการดําเนินธุรกิจ) นั้น มีการพูดคุยเพ่ือหาข�อสรุปร)วมกันอย)างเปRดเผยจริงใจ            
3) ผู�นําต�องทําให�เกิดความม่ันใจได�ว)ามีการรับฟZงข�อมูลสะท�อนกลับและติดตามงาน จนแล�วเสร็จทุก
ข้ันตอน เพ่ือพิจาณาให�รางวัลแก)พนักงานท่ีทํางานสําเร็จตามเป>าหมาย เพ่ือสอนงานแก)ผู�ท่ีกําลัง
ประสบปZญหา และเพ่ือหยุดยั้งพนักงานท่ีมีพฤติกรรมซ่ึงขัดขวางความก�าวหน�าขององค8กรอยู) ซ่ึงจะ
ทําให�ผู�นําสามารถกําหนดท)วงทํานองของพนักงานท้ังองค8กรให�เปลี่ยนไปจากสภาพท่ีมีแต)การทํางานท่ี
ชะงักไปสู)การลงมือปฏิบัติอย)างได�ผลจริง73 

4. การใช�องค8ความรู�ท่ีล�าสมัย เฟฟเฟอร8 (Pfeffer) และซัตตัน (Sutton) กล)าวว)า 
ผู�บริหารท่ีกําลังพยายามแก�ไขปZญหาในองค8กรมักจะพ่ึงพาความรู�ท่ีล�าสมัยไประยะหนึ่งแล�ว ไม)ว)าจะ
เป"นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีมีมาอย)างยาวนานแต)ไม)เคยได�รับการพิสูจน8มาก)อน แบบแผนทางการปฏิบัติท่ี
เก็บผสมผสานมาจากประสบการณ8 รวมถึงวิธีการท่ีตนเองบังเอิญมีทักษะในการประยุกต8ใช� ในขณะท่ี
ปZจจุบันผู�บริหารสามารถเรียนรู�แนวคิดบนพ้ืนฐานของความรู�จริง อ�างอิงจากองค8ความรู�ล)าสุดและ         
ดีท่ีสุดท่ีสามารถชี้ให�เห็นถึงวิธีท่ีสามารถจะแก�ปZญหานั้นๆ ได�อย)างแท�จริง ท้ังนี้ ผู�บริหารจะต�อง
พยายามอย)างไม)ลดละท่ีจะแสวงหาองค8ความรู�และความเข�าใจอย)างถ)องแท�ในเรื่องใหม)ๆ ท้ังจาก
ภายในและภายนอกองค8กร เพ่ือนํามาปรับปรุงข�อสมมติฐาน องค8ความรู� และทักษะของตนเองให�มี
ความทันสมัยอยู)เสมอ74 

5. การมุ)งปกป>องความคิดของตนเอง การ8วิน (Garvin) และ โรเบอร8โต (Roberto) 
กล)าวว)า อนาคตของผู�บริหารจะรุ)งหรือไม)ข้ึนอยู)กับการตัดสินใจท่ีถูกต�อง ซ่ึงส)วนใหญ)พวกเรายัง
ตัดสินใจด�วยวิธีการท่ีไม)ถูกต�อง สาเหตุเป"นเพราะว)าเราเลือกใช�วิธีการท่ีได�ผลน�อยท่ีสุด นั่นก็คือ        

                                                 
72เรื่องเดียวกัน, 49-50.   
73เรื่องเดียวกัน, 79-80.   
74เรื่องเดียวกัน, 117-118.   
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การมุ)งปกป>องความคิดของตนเอง ซ่ึงเราจะโต�แย�งเพ่ือยืนยันในจุดยืนทางความคิดของเรา โดยใช�
อารมณ8ความรู�สึก ซ่ึงจะทําให�เรามองข�ามแนวคิดท่ีขัดแย�งกับเราอยู) เราจะพยายามทําให�จุดอ)อนของ
แนวคิดเรากลายเป"นเรื่องท่ีไม)ค)อยสําคัญเท)าใดนัก เพ่ือทําให�เรามีโอกาสท่ีจะ “ได�รับชัยชนะ (ทาง
ความคิด)”มากยิ่งข้ึน ซ่ึงในการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะนําไปสู)การตัดสินใจเรื่องต)างๆ 
ทุกคนต)างเตรียมพร�อมเพ่ือมุ)งเอาชนะกัน ผลท่ีตามมาก็คือ การพูดคุยเต็มไปด�วยปZญหา ทําให�ผู�คน
พยายามท่ีจะริเริ่มกระทําในสิ่งใหม)ๆ น�อยลง และไม)เอ้ือให�เกิดแนวคิดท่ีหลากหลายและมีคุณค)า 
แนวคิดในทางตรงกันข�ามก็คือ “การตัดสินใจแบบมุ)งหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดร)วมกัน” ซ่ึงเป"นวิธีการ
ตัดสินใจท่ีได�ผลดีกว)ามาก การตัดสินใจวิธีนี้จะพิจารณาทางเลือกท่ีมีอยู)อย)างหลากหลายด�วยความ
รอบคอบ และทํางานร)วมกับบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือค�นหาทางแก�ปZญหาท่ีดีท่ีสุด รวมถึงกระตุ�นให�เกิดการใช�
ความคิดเชิงวิพากษ8 ก)อให�เกิดการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพ ทันตามเวลาท่ีกําหนด และสามารถนําผลการ
ตัดสินใจไปปฏิบัติให�เกิดผลดีด�วย ซ่ึงผู�บริหารจะต�องเรียนรู�แนวคิดเรื่อง “3C” เพ่ือการตัดสินใจให�
ได�ผลดี นั่นคือ การจัดการความขัดแย�ง (conflict) การรับเอาความคิดเห็นของผู�อ่ืนมาพิจารณา
ไตร)ตรอง (consideration) และการยุติการพูดคุยโดยมีข�อสรุปท่ีชัดเจน (closure)75 

6. ความไม)ชัดเจนเรื่องอํานาจการตัดสินใจ โรเจอร8ส (Rogers) และ เบลนโค (Blenko) 
กล)าวว)า ไม)ว)าจะเป"นความสําเร็จหรือความเลวร�ายท่ีเกิดข้ึนทุกๆ อย)าง หรือโอกาสดีๆ ท่ีฉวยไว�ได�หรือ
พลาดไป ล�วนเป"นผลมาจากการตัดสินใจหรือการไม)ยอมตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ ท้ังสิ้น สิ่งจําเป"นก็คือ 
ความไม)ชัดเจนว)าบุคคลหรือหน)วยงานใดเป"นผู�ตัดสินใจในเรื่องใด เกิดความขัดแย�งว)าใครคือผู�มี
อํานาจในการตัดสินใจข้ันสุดท�าย และกลายเป"นปZญหาท่ีต�องกลับมาพิจารณาเพ่ือตัดสินใจกันใหม)
อย)างไม)รู�จบสิ้น รวมท้ังไม)สามารถทํางานได�เสร็จทันตามกําหนดการท่ีวางไว� วิธีการแก�ปZญหา คือ 
องค8กรต�องมีการมอบหมายหน�าท่ีในการตัดสินใจให�ชัดเจนในเรื่องท่ีจะส)งผลกระทบต)อผลการ
ดําเนินงานขององค8กรมากท่ีสุด โดยใช�เทคนิคแบบ “RAPID” นั่นคือ  

Recommend (R)  ใครจะเป"นผู�ท่ีเสนอแนะแนวปฏิบัติเพ่ือแก�ปZญหานั้นๆ 
Agree (A)    ใครคือผู�ท่ีต�องการให�ความเห็นชอบก)อนท่ีจะเดินหน�าใน 
     เรื่องนั้นต)อไป  
Perform (P)   ใครคือผู�ท่ีต�องลงมือปฏิบัติเม่ือต�องนําผลการตัดสินใจน้ัน 
     ไปปฏิบัติให�เกิดผล 
Input (I)    ใครคือผู�ท่ีต�องนําเสนอข�อมูลท่ีจําเป"นสําหรับใช�ตัดสินว)า 
     ข�อเสนอแนะนั้นจะมีความเป"นไปได�ในทางปฏิบัติมาก 
     น�อยเพียงใด 
Decide (D)   ใครต�องตัดสินใจ 
ซ่ึงคือการดําเนินกระบวนการตัดสินใจให�ไปถึงข้ันตอนการตกลงข�อสรุปร)วมกันและทําให�

ผู�เก่ียวข�องให�คําม่ันว)าจะดําเนินตามข�อสรุปนั้น76 

                                                 
75เรื่องเดียวกัน, 171-172.   
76เรื่องเดียวกัน, 213-214.   
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7. จริยธรรม บานาจี (Banaji), เบเซอร8แมน (Bazerman) และ ชูกส8 (Chugh) กล)าวว)า 
เรามักเชื่อว)าเรามีจริยธรรมและไม)มีอคติทางความคิดใดๆ และเลือกทางเลือกท่ีเป"นธรรมและมีเหตุ        
มีผลท่ีเอ้ือประโยชน8ให�กับองค8กรของเราได�อย)างมากท่ีสุด แต)ความเป"นจริงก็คือ เราจะซ)อนอคติทาง
ความคิดท่ีเกิดข้ึนโดยไม)รู�ตัวและท่ีไม)ถูกต�องตามหลักจริยธรรมไว�ในใจ ซ่ึงจะทําให�การตัดสินใจใน 
เรื่องต)างๆ ของเราหยุดชะงักลง อคติท่ีซ)อนอยู)นี้จะทําให�เราไม)สามารถระบุได�ว)าใครคือพนักงานท่ี         
มีศักยภาพสูง อีกท้ังหยุดยั้งการทํางานร)วมกันอย)างมีประสิทธิผลระหว)างเรากับพันธมิตรต)างๆ ทําให�
พนักงานในทีมทํางานอย)างไม)มีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวทางท่ีจะต)อสู�กับแรงอคติเหล)านี้คือ 1) หม่ัน
ตรวจสอบการตัดสินใจของตนเอง อยู)เสมอๆ 2) ออกไปหาประสบการณ8ในสภาพแวดล�อมท่ี ไม)มีอคติ
แบบเหมารวมดูบ�าง 3) ลองพิจารณาทางเลือกท่ีตรงกันข�ามกับสัญชาตญาณ77 

8. การใช�ประสบการณ8ในอดีต แคมป\เบลล8 (Campbell), ไวท8เฮด (Whitehead) และ 
ฟRนเกิลสไตน8 (Finkelstein) กล)าวว)า ผู�บริหารมักจะตัดสินใจโดยใช�กระบวนท่ีเกิดข้ึนโดยไม)รู�ตัว              
ท่ีผู�เชี่ยวชาญด�านประสาทวิทยาศาสตร8เรียกว)า “การพยายามทําความเข�าใจสถานการณ8โดยการ         
นึกย�อนไปถึงเหตุการณ8รูปแบบต)างๆ ท่ีเคยเจอมาต้ังแต)อดีต” และเชื่อมโยงอารมณ8ความรู�สึกเข�ากับ
เหตุการณ8ต)างๆ โดยปกติแล�วกระบวนการท้ังสองอย)างนี้จะทําให�เกิดการตัดสินใจท่ีรวดเร็วและ            
มีประสิทธิผล  แต)ก็อาจถูกบิดเบือนได�โดยการมีผลประโยชน8ส)วนตัว ความผูกพันทางอารมณ8
ความรู�สึก และความทรงจําท่ีชักนําไปในทางท่ีผิด ซ่ึงผู�บริหารจะต�องหาวิธีดําเนินการอย)างเป"นระบบ
เพ่ือรับรู�ถึงต�นเหตุท่ีทําให�เกิดอคติทางความคิดข้ึน และออกแบบมาตรการป>องกันอคติเหล)านั้น ซ่ึงจะ
นําไปสู)การวิเคราะห8ข�อมูลเชิงลึกมากข้ึน การพูดคุยถกเถียงเพ่ือหาข�อสรุปร)วมกันมากข้ึน และการใช�
วิธีการควบคุมภายในท่ีเข�มแข็งมากข้ึน78 

9. คุณภาพและความแม)นยําของแผนกลยุทธ8 แมนกินส8 (Mankins) และ สตีล 
(Steele) กล)าวว)า ผู�บริหารส)วนใหญ)จะมองว)าการวางแผนกลยุทธ8ในแบบด้ังเดิมนั้นไม)ได�เป"นเรื่องท่ีมี
ประโยชน8 เพราะมีข�อผิดพลาดร�ายแรงบางอย)างเกิดข้ึนในกระบวนการนี้ คือ 1) มีการดําเนิน
กระบวนการนี้กันป�ละครั้ง ดังนั้นจึงไม)สามารถช)วยผู�บริหารให�สามารถตอบสนองต)อภัยคุกคามหรือ
โอกาสทางธุรกิจท่ีเกิดมาตลอดท้ังป�ได�อย)างรวดเร็วพอ 2) การจัดทําแผนกลยุทธ8จะค)อยๆ เริ่ม
ดําเนินการตรวจเยี่ยมและทบทวนทีละหน)วยขององค8กร ผู�บริหารจะไม)มีข�อมูลมากเพียงพอท่ีจะ
สามารถให�คําแนะนําเรื่องสําคัญๆ ในระหว)างนั้นได� ทําให�ดึงผู�บริหารให�ห)างอกจากประเด็นปZญหาท่ี
เป"นเรื่องเร)งด)วนและมีความสําคัญต)อองค8กร เม่ือรู�สึกท�อแท�กับข�อจํากัดต)างๆ ผู�บริหารจึงเลี่ยงไม)ยอม
ดําเนินการตามกระบวนการวางแผนกลยุทธ8ตามท่ีได�กําหนดไว� และใช�การตัดสินใจเฉพาะหน�าโดยใช�
การวิเคราะห8และการพูดคุยถกเถียงกันน�อยมาก ผลท่ีตามมาก็คือ เกิดการตัดสินใจท่ีผิดพลาด ช�าเกิน
การณ8 หรือไม)ตัดสินใจเรื่องนั้นเลย แนวทางการแก�ไขปZญหาคือวางแผนกลยุทธ8แบบท่ีมุ)งเน�นไปท่ีเรื่อง
ท่ีเป"นปZญหาอย)างต)อเนื่องตลอดท้ังป� ด�วยการระบุประเด็นปZญหาท่ีต�องแก�ไข พูดคุยถกเถียงเพ่ือหา

                                                 
77เรื่องเดียวกัน, 257-258.   
78เรื่องเดียวกัน, 313-314.   
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ข�อสรุปร)วมกันไปทีละประเด็นปZญหาจนสามารถบรรลุการตัดสินใจได� และให�เพ่ิมเติมประเด็นปZญหา
ใหม)ๆ ลงไปในระเบียบวาระ หากสภาพข�อเท็จจริงขององค8กรเปลี่ยนแปลงไป79 

 
การบริหารงานวิชาการ 

 
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

กอร8ตัน (Gorton) กล)าวถึงการบริหารงานวิชาการว)า หมายถึง การดําเนินกิจกรรม                     
ทุกชนิดในสถานศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาและปรับปรุงแก�ไข การเรียนการสอนของนักเรียนให�
ได�ผลดีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงได�แก) งานด�านหลักสูตร การจัดแผนการเรียน การจัดตาราง        
การเรียนการสอน การจัดครูเข�าสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทางด�าน
วิชาการ การวัดผลและประเมินผล รวมถึงการนิเทศการสอน80 

วิกค8 เฟอร8ลอง และ ไฮเบอร8เกอร8 (Vick, Furlong and Hiberger) ให�ความหมายของ
การบริหารงานวิชาการว)า เป"นการวางแผนงานท่ีต�องรับผิดชอบในการติดตามงานท่ีเก่ียวกับวิชาการ
ท้ังหมด ซ่ึงเป"นภาระงานท่ีใหญ)กว)าการบริหารงานท่ัวไป81 

เจริญ ภักดีวานิช กล)าวว)า งานวิชาการเป"นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา                   
ซ่ึงจะต�องขับเคลื่อนลงสู)สถานศึกษาอย)างทันที มีแนวทางในการนิเทศติดตาม ส)งเสริมสนับสนุน
ประสิทธิภาพในการทํางานท้ังในด�านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ            
การปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู�  แหล)งเรียนรู� ท่ีดี วิทยากรท�องถ่ิน การส)งเสริมการอ)าน            
การวิเคราะห8และสํารวจช)วยเหลือโรงเรียนท่ีมีปZญหาด�านข�อมูลสื่อสารทางคอมพิวเตอร8และวัสดุ
อุปกรณ8ต)างๆ เพ่ือสร�างความเข�มแข็งของสถานศึกษาอย)างต)อเนื่อง82 

ปรียาพร วงศ8อนุตรโรจน8 ได�ให�ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 2 ด�าน ดังนี้ 
1. การบริหารงานวิชาการ ในด�านกระบวนการดําเนินงาน หมายถึง กระบวนการ

บริหารกิจกรรมทุกอย)างท่ีเก่ียวข�องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให�ดีข้ึน ต้ังแต)การกําหนด
นโยบายการวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพ่ือให�
เป"นไปตามจุดมุ)งหมายของหลักสูตร และจุดมุ)งหมายของการศึกษา เพ่ือให�เกิดประโยชน8สูงสุดกับ
ผู�เรียน 

2. การบริหารงานวิชาการ ในด�านงานของสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ ได�แก) 
งานควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน อุปกรณ8การสอน การจัดแบบเรียน คู)มือครู การจัดชั้นเรียน              

                                                 
79เรื่องเดียวกัน, 339-340.   

80
 Richard A. Gorton, School Administration and Supervision: Leadership 

Challenges and Opportunities, 2nd ed. (Ohio: W.C.Brown Co, 1983), 158-164. 
81Julia Miller Vick, Jennifer S. Mary Morris Heibeerger, The Academic Job 

Search Handbook, 4th ed. (Philaderphia: University of Pennysylvania Press, 2008), 7. 
82สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,  เอกสาร

ประชาสัมพันธ�เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ8คุรุสภาลาดพร�าว, 2546), 6. 
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การจัดครูเข�าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝ�กอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร)
งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา83 

รุจิร8 ภู)สาระ กล)าวว)า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนสอนให�เกิดผลตามเป>าหมายของหลักสูตร
อย)างมีประสิทธิภาพ84 

สรุปการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การใช�ศาสตร8และศิลป\ในการบริหารกิจกรรม             
ท้ังด�านการพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให�ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท�องถ่ิน,  
การวางแผนงานด�านวิชาการ, การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา, การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา, การพัฒนากระบวนการเรียนรู�, การวัดผลประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน, การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา, การพัฒนาและส)งเสริมให�มีแหล)งเรียนรู�,
การนิเทศการศึกษา, การแนะแนว, การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา,
การส)งเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ, การประสานความร)วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค8กรอ่ืน, การส)งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก)บุคคล ครอบครัว องค8กร 
หน)วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา, การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานด�านวิชาการของสถานศึกษา, การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช�ในสถานศึกษา และ
การพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให�เป"นไปตามจุดมุ)งหมายของหลักสูตร 
จุดมุ)งหมายของการศึกษา และเกิดประโยชน8สูงสุดกับผู�เรียน 

 
ความสําคัญของงานวิชาการ 

มิลเลอร8 (Miller) กล)าวว)า งานวิชาการเป"นหัวใจของโรงเรียนและท่ีสําคัญท่ีสุดคือการ
จัดทําแผนการสอน และการปฏิบัติตามแผนงาน รวมท้ังการวัดผล และการจัดบริการในการสอน85 

ธวัชชัย ต้ังอุทัยเรือง กล)าวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
1. ทําให�ผู�บริหารตระหนักเห็นความสําคัญของงานวิชาการ ซ่ึงเป"นงานหลักของ

สถานศึกษา เพราะความสําเร็จของสถานศึกษาส)วนหนึ่งข้ึนอยู)กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน 
2. ทําให�ผู�บริหารและครูวางแผนพัฒนางานวิชาการอย)างเป"นระบบและต)อเนื่อง              

เพ่ือเสริมสร�างผู�เรียนให�มีความรู�ความสามารถ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค8 
3. ทําให�สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนางานท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนการสอนให�มี

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน8สูงสุดต)อผู�เรียน 

                                                 
83ปรียาพร วงศ8อนุตรโรจน8, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: พิมพ8ดี, 2543), 2. 
84รุจิร8 ภู)สาระ, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทบุ�คพอยท8 จํากัด, 

2545), 56. 
85

 Van Miller, The Public Administration of American School System 
(New York: The Macmillian Company, 1965), 168. 
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4. ทําให�เกิดความร)วมมือระหว)างสถานศึกษา ผู�ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาการเรียน
การสอนตามความต�องการ86 

ปรียาพร วงศ8อนุตรโรจน8 กล)าวว)า การบริหารงานวิชาการเป"นงานหลักของการบริหาร
สถานศึกษา ไม)ว)าสถานศึกษาจะเป"นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได�
จากผลงานด�านวิชาการเก่ียวข�องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียน             
การสอน ซ่ึงเป"นหัวใจของสถานศึกษา87 

อุทัย บุญประเสริฐ กล)าวว)า งานวิชาการเป"นงานหลัก เป"นงานท่ีใหญ)ท่ีสุดของระบบ              
เป"นงานท่ีเป"นหัวใจของสถานศึกษา และมีหลักสูตรท่ีเป"นส)วนท่ีสําคัญท่ีสุดของงานวิชาการท่ีจะ
ตอบสนองและสนับสนุนงานวิชาการให�ได�ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ88 
 
หลักการและแนวคิดด�านงานวิชาการ 

1. ยึดหลักให�สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให�เป"นไปตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสอดคล�องกับสภาพปZญหาและความต�องการของชุมชนและสังคม
อย)างแท�จริง โดยมีครู ผู�บริหาร ผู�ปกครอง และชุมชนมีส)วนร)วม 

2. มุ)งส)งเสริมสถานศึกษาให�จัดกระบวนการเรียนรู� โดยถือว)าผู�เรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
3. มุ)งส)งเสริมให�ชุมชนและสังคมมีส)วนร)วมในการกําหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู� 

รวมท้ังเป"นเครือข)ายและแหล)งการเรียนรู� 
4. มุ)งจัดการศึกษาให�มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให�มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัด

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู� และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได�ทุกช)วงชั้น                 
ท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

5. มุ)งส)งเสริมให�มีการร)วมมือเป"นเครือข)าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
จัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา89 
 
 
 
 
                                                 

86ธวัชชัย ต้ังอุทัยเรือง, ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ, เข�าถึงเม่ือ                  
16 กุมภาพันธ8 2560, เข�าถึงได�จาก http://www.slideshare.net/twatchait/ss-38314050 

87ปรียาพร วงศ8อนุตรโรจน8, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: พิมพ8ดี, 2543), 1. 
88อุทัย บุญประเสริฐ, หลักสูตรและการบริหารวิชาการของโรงเรียน (กรุงเทพฯ: เอส ดี 

เพรส), 25.  
89สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการ

กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให�คณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ8ชุมนุมสหกรณ8การเกษตรแห)งประเทศไทย จํากัด, 
2550), 28-29. 
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ขอบขSายและภารกิจงานวิชาการ 
นพพงษ8 บุญจิตราดุลย8 ได�ให�ความเห็นว)าภารกิจทางด�านบริหารงานวิชาการนั้น ครูใหญ)

จะรับผิดชอบเพียงผู�เดียวไม)ได� หน�าท่ีของครูใหญ)จึงต�องคอยกระตุ�นและส)งเสริมให�ครูร)วมมือกัน           
ทุกคนในการท่ีจะปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียนให�ดีข้ึน ครูใหญ)มีหน�าท่ีท่ีจะต�องประสานงาน
สํารวจความก�าวหน�าทางวิชาการว)า บรรลุเป>าหมายท่ีวางไว�หรือไม) ต�องคอยติดตามรายงาน
ความก�าวหน�าในด�านต)างๆ แล�วนํามาแก�ไขปรับปรุง หรือวางแผนงานในข้ันต)อไปได� และเพ่ือให�บรรลุ
วัตถุประสงค8 ดังกล)าว จึงมีความจําเป"นเหลือเกินท่ีครูใหญ)จะต�องมีความสามารถทางด�านการ          
จัดระเบียบบริหารงาน รู�จักการจัดหน)วยงาน รู�จักเลือกคนเพ่ือจะได�มอบหมายอํานาจหน�าท่ีให�
บุคลากรใช�ปฏิบัติได�อย)างถูกต�อง และเหมาะสม ครูใหญ)จะต�องมีความเข�าใจในกระบวนการ
บริหารงาน เช)น รู�จักวางแผนการติดต)อสื่อสาร การประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชา การวินิจฉัย 
สั่งการ การมอบหมายงาน และการวัดประเมินผลงาน90 

กมล ภู)ประเสริฐ ได�กําหนดขอบข)ายการบริหารงานวิชาการ เพ่ือให�ผู�บริหารสถานศึกษา
ใช�เป"นแนวทางในการปฏิบัติงาน 9 ประการ ดังนี้ 

1. การบริหารหลักสูตร 
2. การบริหารการเรียนการสอน 
3. การบริหารการประเมินผลการเรียน 
4. การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 
5. การบริหารพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 
6. การบริหารวิจัยและพัฒนา 
7. การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ 
8. การบริหารระบบข�อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ 
9. การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา91 
ปรียาพร วงศ8อนุตรโรจน8 กล)าวว)า ขอบข)ายของงานวิชาการ ประกอบด�วย 
1. การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ มีรายละเอียดของงาน ดังนี้ 

1.1 แผนปฏิบัติงานวิชาการ 
1.2 โครงการสอน 
1.3 บันทึกการสอน 

2. การจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน เพ่ือให�การเรียนการสอนในสถานศึกษา
ดําเนินไปด�วยดี และสามารถปฏิบัติได� จึงต�องมีการจัดเก่ียวกับการเรียนการสอน ดังนี้ 

2.1 การจัดตารางสอนเป"นการกําหนดวิชา เวลา ผู�สอน สถานท่ี ตลอดจนผู�เรียนใน
แต)ละรายวิชา 

                                                 
90นพพงษ8 บุญจิตราดุลย8, บทบาทหน�าท่ีภารกิจของคณะผู�บริหารกรุงเทพมหานคร 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8, 2545), 97. 
91กมล ภู)ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: เมธีทิปส8, 

2545), 9-16. 
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2.2 การจัดชั้นเรียน เป"นงานท่ีฝ�ายวิชาการต�องประสานงานกับฝ�ายอาคารสถานท่ี
รวมท้ัง การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต)างๆ ในห�องเรียน 

2.3 การจัดครู เข�าสอน การจัดครู เข�าสอนต�องพิจารณาถึงความพร�อมของ
สถานศึกษาและความพร�อมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาช)วยสอน 

2.4 การจัดแบบเรียน โดยปกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะใช�
แบบเรียนท่ีกระทรวงกําหนด นอกจากนั้น ครูอาจใช�หนังสืออ่ืนเป"นหนังสือประกอบ หรือจากเอกสาร
ท่ีครูเตรียมเอง 

2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน เป"นการพัฒนาครูผู�สอนให�ก�าวทันวิทยากร
เทคโนโลยีใหม)ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการ ความก�าวหน�าของ
สังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม 

2.6 การฝ�กงาน จุดมุ)งหมายของการฝ�กงาน เป"นการให�นักเรียน นักศึกษา รู�จัก
นําเอาทฤษฎีมาประยุกต8ใช�กับชีวิตจริง ท้ังยังมุ)งให�ผู�เรียนได�เห็นปZญหาท่ีแท�จริงในสาขาวิชา และ
อาชีพนั้น เพ่ือให�โอกาสผู�เรียนได�เตรียมตัวท่ีจะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงต)อไป 

3. การจัดบริหารเก่ียวกับการเรียนการสอนเป"นการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และ 
การส)งเสริมการจัดหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาให�มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ได�แก) 

3.1 การจัดสื่อการเรียนการสอน เป"นสิ่งท่ีเอ้ือต)อการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 
เน�นเครื่องมือและกิจกรรมให�ครูได�เลือกใช�ในการสอน 

3.2 การจัดห�องสมุด เป"นท่ีรวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ8 และวัสดุอุปกรณ8ท่ีเป"น
แหล)งวิทยาการ ให�นักเรียนนักศึกษาได�ศึกษาและค�นคว�าเพ่ิมเติม 

3.3 การนิเทศการสอน เป"นการช)วยเหลือแนะแนวครูให�เกิดการปรับปรุงแก�ไข
ปZญหาการเรียนการสอน 

4. การวัดและประเมินผล กระบวนการเพ่ือใช�เป"นเครื่องมือในด�านการตรวจสอบและ
วิเคราะห8ผลการเรียน92 

อนุศักด์ิ สมิตสันต8 ได�กําหนดขอบเขตงานวิชาการไว� 7 ด�าน ดังนี้ 
1. งานพัฒนาหลักสูตร หรือการดําเนินงานเพ่ือนําหลักสูตรมาใช� 
2. งานนิเทศการศึกษา 
3. งานประเมินผลการศึกษา 
4. งานจัดกิจกรรมต)างๆ เพ่ือช)วยส)งเสริมการศึกษาของนักเรียน 
5. งานแนะแนว 
6. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. งานประชุมเพ่ือประสานแผนการทํางานและการปรับปรุงปฏิบัติงาน93 

                                                 
92

 ปรียาพร วงศ8อนุตรโรจน8, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย8สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 
2546), 3-4. 

93อนุศักด์ิ สมิตสันต8, การบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน, 2540), 20. 
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กระทรวงศึกษาธิการกําหนดขอบข)ายและการบริหารวิชาการ ดังนี้ 
1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู� 
3. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
5. การพัฒนาและส)งเสริมให�มีแหล)งเรียนรู� 
6. การนิเทศการศึกษา 
7. การแนะแนว 
8. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
9. การส)งเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ 
10. การประสานความร)วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค8กรอ่ืน 
11. การส)งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก)บุคคล ครอบครัว องค8กร หน)วยงาน    

สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
12. การพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 
บทบาทและหน�าท่ีของสถานศึกษา 

1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
1.1 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป"นของตนเอง โดย 

1.1.1 จัดให� มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใช�เองให� ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด�านเศรษฐกิจและสังคมและเป"นต�นแบบให�กับโรงเรียนอ่ืน 

1.1.2 จัดทําหลักสูตรท่ีมุ)งเน�นพัฒนานักเรียนให�เป"นมนุษย8ท่ีสมบูรณ8        
ท้ังร)างกาย จิตใจ สติปZญญา มีความรู�และคุณธรรม สามารถอยู)ร)วมกับผู�อ่ืนได�อย)างมีความสุข 

1.1.3 จัดให�มีวิชาต)างๆ ครบถ�วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      
ข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1.4 เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให�สูงและลึกซ้ึงมากข้ึนสําหรับ
กลุ)มเป>าหมายเฉพาะ ได�แก) การศึกษาด�านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป\ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ี
ส)งเสริมความเป"นเลิศ ผู�บกพร)อง พิการ และการศึกษาทางเลือก 

1.1.5 เ พ่ิมเ ติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล�องสภาพปZญหา                
ความต�องการของผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

1.2 สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู� การสอนและ
อ่ืนๆ ให�เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ)มเป>าหมายพิเศษ 

1.3  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
1.4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผล

ให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 
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2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู� 
2.1 จัดเนื้อหาสาระกิจกรรมให�สอดคล�องกับความสนใจและความถนัดของผู�เรียน 

โดยคํานึงถึงความแตกต)างระหว)างบุคคล 
2.2 ฝ�กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ8  และ                   

การประยุกต8ความรู�มาใช�เพ่ือป>องกันและแก�ไขปZญหา 
2.3 จัดกิจกรรมให�ผู�เรียนได�เรียนรู�จากประสบการณ8จริง ฝ�กการปฏิบัติให�ทําได� 

คิดเป"น ทําเป"น รักการอ)านและเกิดการใฝ�รู�อย)างต)อเนื่อง 
2.4 จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู�ด�านต)างๆ อย)างได�สัดส)วน

สมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝZงคุณธรรม ค)านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค8ไว�ในทุกวิชา 
2.5 ส)งเสริม สนับสนุน ให�ผู�สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล�อม สื่อการ

สอนและอํานวยความสะดวก เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�และมีความรอบรู� รวมท้ังสามารถใช�การวิจัย
เป"นส)วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู� ท้ังนี้ ผู�สอนและผู�เรียนอาจเรียนรู�ไปพร�อมกันจากสื่อการเรียน
การสอน และแหล)งวิทยาการประเภทต)างๆ 

2.6 จัดการเรียนรู�ให�เกิดข้ึนได�ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร)วมมือกับ
บิดามารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ�าย เพ่ือร)วมกันพัฒนาผู�เรียนตามศักยภาพ 

2.7 ศึกษาค�นคว�าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู�ท่ีก�าวหน�า 
เพ่ือเป"นผู�นําการจัดกระบวนการเรียนรู� เพ่ือเป"นต�นแบบให�กับสถานศึกษาอ่ืน 

3. การวัด ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
3.1 กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตร

สถานศึกษาโดยให�สอดคล�องกับนโยบายระดับประเทศ 
3.2 จัดทําเอกสาร หลักฐานการศึกษาให� เป"นไปตามระเบียบการวัดและ

ประเมินผลของสถานศึกษา 
3.3 วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ8ผลการเรียน และอนุมัติผลการ

เรียน 
3.4 จัดให�มีการประเมินผลการเรียนทุกช)วงชั้น และจัดให�มีการซ)อมเสริมกรณีท่ีมี

ผู�เรียนไม)ผ)านเกณฑ8การประเมิน 
3.5 จัดให�มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
3.6 จัดระบบสารสนเทศด�านการวัดและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

เพ่ือใช�ในการอ�างอิง ตรวจสอบ และใช�ประโยชน8ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.7 ผู�บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด�านต)างๆ รายป�/รายภาค 

และตัดสินผลการเรียน การผ)านช)วงชั้นและจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.8 การเ ทียบโอนผลการเรียนเป"น อํานาจของสถานศึกษา ท่ีจะแต) ง ต้ั ง

คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ8วิธีการ ได�แก) คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาท้ัง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการ พร�อมท้ังให�ผู�บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
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4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
4.1 กําหนดนโยบายและแนวทางการใช�การวิจัยเป"นส)วนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู�และกระบวนการทํางานของนักเรียน ครู และผู�เก่ียวข�องกับการศึกษา 
4.2 พัฒนาครูและนักเรียนให�มีความรู� เ ก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู�โดยใช�

กระบวนการวิจัยเป"นสําคัญในการเรียนรู�ท่ีซับซ�อนข้ึน ทําให�ผู�เรียนได�ฝ�กการคิด การจัดการ การหา
เหตุผลในการตอบปZญหา การผสมผสานความรู�แบบสหวิทยาการและการเรียนรู�ในปZญหาท่ีตนสนใจ 

4.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด�วยกระบวนการวิจัย 
4.4 รวบรวม และเผยแพร)ผลการวิจัย เพ่ือการเรียนรู�และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา รวมท้ังสนับสนุนให�ครูนําผลการวิจัยมาใช�เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

5. การพัฒนาและส)งเสริมให�มีแหล)งเรียนรู� 
5.1 จัดให�มีแหล)งเรียนรู�อย)างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให�

พอเพียง เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู�ด�วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู� 
5.2 จัดระบบแหล)งการเรียนรู�ภายในโรงเรียนให�เอ้ือต)อการจัดการเรียนรู�ของ

ผู�เรียน เช)น พัฒนาห�องสมุดให�เป"นแหล)งการเรียนรู� จัดให�มีห�องสมุดหมวดวิชา ห�องสมุดเคลื่อนท่ี       
มุมหนังสือในห�องเรียน ห�องพิพิธภัณฑ8 ห�องมัลติมีเดีย ห�องคอมพิวเตอร8 อินเตอร8เน็ต ศูนย8วิชาการ 
ศูนย8วิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป"นต�น 

5.3 จัดระบบข�อมูลแหล)งการเรียนรู�ในท�องถ่ินให�เอ้ือต)อการจัดการเรียนรู�ของ
ผู�เรียนของสถานศึกษาของตนเอง เช)น จัดเส�นทาง/แผนท่ี และระบบการเชื่อมโยงเครือข)ายห�องสมุด
ประชาชน ห�องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ8วิทยาศาสตร8 ภูมิปZญญาท�องถ่ิน ฯลฯ 

5.4 ส)งเสริมให�ครูและผู� เรียนได�ใช�แหล)งเรียนรู�  ท้ังในและนอกสถานศึกษา                
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�และนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย)างต)อเนื่อง 

5.5 ส)งเสริมให�ครูและผู�เรียนใช�แหล)งเรียนรู�ในต)างประเทศ 
6. การนิเทศการศึกษา 

6.1 สร�างความตระหนักให�แก)ครูและผู�เก่ียวข�องให�เข�าใจกระบวนการนิเทศภายใน
ว)าเป"นกระบวนการทํางานร)วมกันท่ีใช�เหตุผลการนิเทศ เป"นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของ                 
แต)ละบุคคลให�มีคุณภาพ การนิเทศเป"นส)วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให�ทุกคนเกิดความ
เชื่อม่ันว)า ได�ปฏิบัติถูกต�อง ก�าวหน�า และเกิดประโยชน8สูงสุดต)อผู�เรียนและตัวครูเอง 

6.2 จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให�มีคุณภาพท่ัวถึง และต)อเน่ืองเป"นระบบ
และกระบวนการ 

6.3 จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให�เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

7. การแนะแนว 
7.1 กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป"นองค8ประกอบสําคัญ 

โดยให�ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส)วนร)วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช)วยเหลือ
นักเรียน 
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7.2 จัดระบบงานและโครงสร�างองค8กรแนะแนวและดูแลช)วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาให�ชัดเจน 

7.3 สร�างความตระหนักให�ครูทุกคนเห็นคุณค)าของการแนะแนวและดูแล
ช)วยเหลือนักเรียน 

7.4 ส)งเสริมและพัฒนาให�ครูได�รับความรู�เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะ
แนวและดูแลช)วยเหลือนักเรียน เพ่ือให�สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู�และเชื่อมโยงสู)การดํารง
ชีวิตประจําวัน 

7.5 คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู�  ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม          
ทําหน�าท่ีครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา ครูประจําชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

7.6 ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแล
ช)วยเหลือนักเรียนอย)างเป"นระบบ 

7.7 ส)งเสริมความร)วมมือและความเข�าใจอันดีระหว)างครู ผู�ปกครองและชุมชน 
7.8 ประสานงานด�านการแนะแนวระหว)างสถานศึกษา องค8กรภาครัฐและเอกชน 

บ�าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข)ายการแนะแนว 
7.9 เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช)วยเหลือนักเรียน 

8. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐาน

การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และความ
ต�องการของชุมชน 

8.2 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร�างการบริหารท่ีเอ้ือต)อการ
พัฒนางานและการสร�างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให�เป"นหมวดหมู) ข�อมูลมี
ความสมบูรณ8เรียกใช�ง)าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให�เป"นปZจจุบันเสมอ 

8.3 จัดทําแผนการศึกษาท่ี มุ) ง เน�นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ8 /แผน
ยุทธศาสตร8) 

8.4 ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษา ต�องสร�างระบบการทํางานท่ีเข�มแข็ง เน�นการมีส)วนร)วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของ
เดมม่ิง (Deming Cycle) หรือท่ีรู�จักกันว)าวงจร PDCA  

8.5 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการอย)างจริงจังต)อเนื่อง
ด�วยการสนับสนุนให�ครู ผู�ปกครอง และชุมชนเข�ามามีส)วนร)วม 

8.6 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

8.7 จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป� (SAR) และสรุปรายงานประจําป� 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอต)อหน)วยงานต�นสังกัดและเผยแพร)
ต)อสาธารณชน 
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9. การส)งเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ 
9.1 จัดกระบวนการเรียนรู�ร)วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค8กรชุมชน องค8กร

ปกครองส)วนท�องถ่ินเอกชน องค8กรเอกชน องค8กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอ่ืน 

9.2 ส)งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู�ภายในชุมชน 
9.3 ส)งเสริมให�ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู�  ข�อมูล 

ข)าวสารและรู�จักเลือกสรรภูมิปZญญาและวิทยาการต)างๆ 
9.4 พัฒนาชุมชนให�สอดคล�องกับสภาพปZญหาและความต�องการ รวมท้ังหาวิธีการ

สนับสนุนให�มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ8ระหว)างชุมชน   
10. การประสานความร)วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค8กรอ่ืน 

10.1 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปZญญา
ท�องถ่ิน เพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของนักเรียนทุกด�าน รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ของท�องถ่ิน 

10.2 เสริมสร�างความสัมพันธ8ระหว)างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน
กับองค8กรท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือให�สถานศึกษาเป"นแหล)งวิทยาการของชุมน และมีส)วนร)วมในการ
พัฒนาชุมชนและท�องถ่ิน 

10.3 ให�บริการด�านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข�อมูลข)าวสารกับ
แหล)งวิชาการในท่ีอ่ืนๆ 

10.4 จัดกิจกรรมร)วมกับชุมชน เพ่ือส)งเสริมวัฒนธรรมการสร�างความสัมพันธ8อันดี
กับศิษย8เก)า การประชุมผู�ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร)วมกับชุมชน การร)วมกิจกรรมกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน เป"นต�น 

11. การส)งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก)บุคคล ครอบครัว องค8กร หน)วยงาน  
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

11.1 การประชาสัมพันธ8สร�างความเข�าใจต)อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค8กรชุมชน 
องค8กรปกครองส)วนท�องถ่ิน เอกชน องค8กรเอกชน องค8กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน ในเรื่องเก่ียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษา 

11.2 จัดให�มีการสร�างความรู�ความเข�าใจ การเพ่ิมความพร�อมให�กับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค8กรชุมชน องค8กรปกครองส)วนท�องถ่ิน เอกชน องค8กรเอกชน องค8กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ท่ีร)วมจัดการศึกษา 

11.3 ร)วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค8กรชุมชน องค8กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
เอกชน องค8กรเอกชน องค8กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ร)วมกัน
จัดการศึกษาและใช�ทรัพยากรร)วมกันให�เกิดประโยชน8สูงสุดแก)ผู�เรียน 

11.4 ส)งเสริม สนับสนุน ให�มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ร)วมกันระหว)างสถานศึกษา
กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค8กรชุมชน องค8กรปกครองส)วนท�องถ่ิน เอกชน องค8กรเอกชน องค8กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
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11.5 ส)งเสริม สนับสนุน ให�บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค8กรชุมชน องค8กรปกครอง
ส)วนท�องถ่ิน เอกชน องค8กรเอกชน องค8กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน ได�รับความช)วยเหลือทางด�านวิชาการตามความเหมาะสมและจําเป"น 

11.6 ส)งเสริมและพัฒนาแหล)งเรียนรู� ท้ังด�านคุณภาพและปริมาณเพ่ือการเรียนรู�
ตลอดชีวิตอย)างมีประสิทธิภาพ 

12. การพัฒนาและใช�สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
12.1 จัดให�มีการร)วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อ

การเรียนรู�และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู�และ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พร�อมท้ังให�มีการจัดต้ังเครือข)ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเป"นแหล)ง
การเรียนรู�ของสถานศึกษา 

12.3 พัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ)งเน�นการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีให�ข�อเท็จจริงเพ่ือสร�างองค8ความรู�ใหม)ๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหล)งสื่อท่ี
เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให�มีประสิทธิภาพ 

12.4 พัฒนาห�องสมุดของสถานศึกษาให�เป"นแหล)งการเรียนรู�ของสถานศึกษาและ
ชุมชน 

12.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต 
ใช�และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา94 

 
ข�อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป"นสถานศึกษาท่ีเปRดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาป� ท่ี  1                      

ถึงชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี แบ)งเป"นโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 29 แห)ง และ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดราชบุรี จํานวน 26 แห)ง               
รวมท้ังหมด 55 แห)ง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ประวัติของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                   เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2552 นายจุรินทร8 ลักษณวิศิษฎ8 รมว.ศึกษาธิการ ได�ลงนาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง กําหนดศูนย8ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เพ่ือให�มี
การจัดต้ังศูนย8ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 41 ศูนย8ท่ัวประเทศ เพ่ือให�การจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ดําเนินการได�อย)าง                    
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป"นไปตามเจตนารมณ8ของการปฏิรูปการศึกษา ท้ังในด�านปริมาณและ
คุณภาพ 

                                                 
94กระทรวงศึกษาธิการ, คูSมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปjนนิติบุคคล 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ8องค8การรับส)งสินค�าและพัสดุภัณฑ8, 2546), 34-40. 
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                   สาเหตุเนื่องจากท่ีผ)านมาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบแรกระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพไม)เป"นท่ี     
น)าพอใจ คุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นม.3 และม.6 มีคะแนนเฉลี่ยค)อนข�างตํ่า และในรอบสอง
โรงเรียนมัธยมศึกษาส)วนใหญ)ไม)ผ)านมาตรฐานด�านคุณภาพผู�เรียนมาตรฐานท่ี 5 ดังนั้นสถานศึกษา
เหล)านี้จึงต�องได�รับการดูแลเป"นพิเศษ เพ่ือพัฒนาคุณภาพให�เข�าสู)มาตรฐานและยกระดับสู)
มาตรฐานสากล ตลอดจนเพ่ือให�มีการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบศูนย8ประสานงานฯจะทําหน�าท่ี
ประสานการดําเนินงานการจัดการมัธยมศึกษา จัดเตรียมความพร�อมในการจัดต้ังเขตพ้ืนท่ีการ
มัธยมศึกษา รวมท้ังเชื่อมประสานความร)วมมือการจัดการศึกษากับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา หน)วยงานและองค8กรท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงศูนย8แห)งนี้จะมีอัตรากําลังคนแห)งละประมาณ                
30 คน โดยเกลี่ยมาจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ัง 41 ศูนย8 จะมีอัตรากําลังประมาณ 
1,230 คน โดยจะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการศูนย8ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา                 
ซ่ึงหลังจากท่ีประกาศฉบับดังกล)าวมีผลบังคับใช�ก็สามารถปฏิบัติงานได�ทันที อย)างไรก็ตามหลังจาก
แยกต้ังเขตมัธยมศึกษาแล�ว จะต�องมีการติดตามเรื่องคุณภาพว)าดีข้ึนหรือไม) โดยจะต�องมีการกําหนด
เกณฑ8ชี้วัด เช)น ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห)งชาติข้ันพ้ืนฐาน (โอเน็ต) ของผู�เรียนใน  
กลุ)มวิชาหลัก จะต�องได�คะแนนไม)น�อยกว)าร�อยละ 50 ในป� 2554 มีโรงเรียนยอดนิยมเพ่ิมข้ึน และ                   
มีหลักสูตรท่ีเอ้ือต)อการพัฒนานักเรียน 
                    จัดต้ังศูนย8ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย8ท่ี 7 ประกอบด�วย โรงเรียนท่ี 
เปRดสอนเฉพาะช)วงชั้นท่ี 3-4 ในจังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรีจนกระท่ัง วันท่ี 14 สิงหาคม 
2553  กฎหมายมีผลบังคับใช� จึงมีประกาศแต)งต้ังเป"น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                
เขต 8 จนถึงปZจจุบัน95 
 
นโยบายของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปwงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
วิสัยทัศน� 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป"นองค8กรธรรมาภิบาลท่ีจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพสู)มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป"นไทย 
คSานิยม “HIS” มีความสุขกับการทํางาน ประสานอย)างบูรณาการ ให�บริการด�วยใจ 

H = Happiness 
I = Integration 
S = Service Mind 

 
 

                                                 
95

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8, กSอนจะมาเปjนสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, เข�าถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ8 2560, เข�าถึงได�จาก http://www.sesao8. 
go.th/sesao/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3 
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พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส)งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย)างท่ัวถึง ให�มีคุณภาพสู)มาตรฐานสากล 
3. ส)งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเน�นคุณลักษณะความเป"นไทยตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
เปlาประสงค� 

1. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช)วงวัยและ              
มีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได�รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย)างท่ัวถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค 

3. ครู ผู�บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะท่ีเหมาะสมและ             
มีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ)งเน�นผลสัมฤทธิ์ 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป"นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู)คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเน�นการทํางานโดยใช�หลักธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ� 
กลยุทธ8ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู�เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลยุทธ8ท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ8ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ8ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 
จุดเน�น 
ด�านผู�เรียน 

1. นักเรียนมีคุณธรรม  
2. นักเรียนมีคุณภาพ 
3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

 
ด�านครูและบุคลากร 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
2. มีทักษะในการใช�ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 
3. การให�มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
4. การสร�างขวัญและกําลังใจ 
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ด�านการบริหารจัดการ 
1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. การประกันคุณภาพการศึกษา 
3. การส)งเสริมสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก 
4. นิเทศสนับสนุนการศึกษา96 

 
รายช่ือสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            

01 เบญจมราชูทิศราชบุรี 
02 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห8   
03 โรงเรียนรัฐราษฎร8อุปถัมภ8    
04 โรงเรียนแคทรายวิทยา    
05 โรงเรียนรัตนราษฎร8บํารุง    
06 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม    
07 โรงเรียนกรับใหญ)ว)องกุศลกิจพิทยาคม  
08 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม   
09 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี    
10 โรงเรียนหนองโพวิทยา    
11 โรงเรียนท)ามะขามวิทยา    
12 โรงเรียนช)องพรานวิทยา    
13 โรงเรียนสายธรรมจันทร8    
14 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ   
15 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุร ี  
16 โรงเรียนเนกขัมวิทยา    
17 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา   
18 โรงเรียนโพหักวงศ8สมบูรณ8ราษฎร8อุปถัมภ8  
19 โรงเรียนคุรุราษฎร8รังสฤษฎ8   
20 โรงเรียนด)านทับตะโกราษฎร8อุปถัมภ8  
21 โรงเรียนปากท)อพิทยาคม    
22 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา   
23 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  
24 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา    

                                                 
96

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8, นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปwงบประมาณ พ.ศ.2558, เข�าถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ8 2560, เข�าถึงได�
จาก http://www.sesao8.go.th/sesao/index.php?option=com_content&view=article&id 
=4&Itemid=2 
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25 โรงเรียนบ�านคาวิทยา    
26 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร8    
27 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห8   
28 โรงเรียนเทพศิรินทร8ลาดหญ�า กาญจนบุรี  
29 โรงเรียนเทพมงคลรังษี    
30  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน8วิทยา   
31 โรงเรียนไทรโยคน�อยวิทยา   
32 โรงเรียนบ)อพลอยรัชดาภิเษก   
33 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต   
34 โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม    
35 โรงเรียนท)ามะกาวิทยาคม    
36 โรงเรียนพระแท)นดงรังวิทยาคาร   
37 โรงเรียนนิวิฐราษฎร8อุปถัมภ8   
38 โรงเรียนท)ามะกาปุญสิริวิทยา   
39 โรงเรียนท)าเรือพิทยาคม    
40 โรงเรียนวิสุทธรังษี    
41 โรงเรียนท)าม)วงราษฎร8บํารุง   
42 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม   
43 โรงเรียนพังตรุราษฎร8รังสรรค8   
44 โรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร8บํารุง  
45 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร8  
46 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา    
47 โรงเรียนร)มเกล�า กาญจนบุรี   
48 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา    
49 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ8   
50 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม   
51 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร8บํารุง   
52 โรงเรียนด)านมะขามเต้ียวิทยาคม   
53 โรงเรียนประชามงคล    
54 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม   
55 โรงเรียนห�วยกระเจาพิทยาคม97 

                                                 
97

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8, รายช่ือสถานศึกษา สังกัด สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, เข�าถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ8 2560, เข�าถึงได�จาก http:// 
www.sesao8.go.th/sesao/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid
=15 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
งานวิจัยในประเทศ 

ถวิล คําอาจ ทําการวิจัยเรื่องการตัดสินใจของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแก�ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว)า การตัดสินใจของผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว เขต 2 โดยรวมและรายด�านผู�บริหารให�ครูมีส)วนร)วมในการตัดสินใจเกือบ  
ทุกครั้ง ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู�บริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก�ว   
เขต 2 จําแนกตามประสบการณ8ในภาพรวมแตกต)างอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และ            
ในรายด�านพบว)า ด�านงานบุคคล แตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู�บริหารท่ีมี
ประสบการณ8มากให�ครูมีส)วนร)วมในการตัดสินใจมากกว)าผู�บริหารท่ีมีประสบการณ8น�อย ส)วนด�าน 
งานบริหารวิชาการ ด�านงานบริหารงบประมาณ และด�านงานบริหารท่ัวไปแตกต)างกันอย)างไม)มี
นัยสําคัญทางสถิติ98 

รัชนี ชุณหปราณ ทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาใน        
สหวิทยาเขตเซกา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เขต 21 ผลการวิจัยพบว)า 
ระดับการบริหารงานวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเซกา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน โดยรวมอยู)ในระดับมาก      
( x = 4.35) เม่ือพิจารณาเป"นรายด�าน ด�านท่ีมีค)าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก) ด�านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู� ( x = 4.20) ข�อท่ีมีค)าเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แก) ด�านการระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ( x =3.97) เม่ือพิจารณาตามตัวแปรพบว)า ผู�บริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงาน
วิชาการ โดยภาพรวมอยู)ในระดับมาก ( x = 4.12) เม่ือพิจารณาเป"นรายด�าน ด�านท่ีมีค)าเฉลี่ยสูงสุด 
ได�แก) ด�านการพัฒนากระบวนการเรียนรู� ( x = 4.30) ข�อท่ีมีค)าเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แก) ด�านระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( x =3.95) ครูมีความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 
โดยภาพรวมอยู)ในระดับมาก ( x = 4.03) เม่ือพิจารณาเป"นรายด�าน ด�านท่ีมีค)าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก)  
ด�านการพัฒนากระบวนการเรียนรู� ( x = 4.18) ข�อท่ีมีค)าเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แก) ด�านระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา ( x = 3.97) ผู�บริหารและครูท่ีปฏิบัติงานอยู)ในโรงเรียนขนาดกลาง        
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู)ในระดับมาก ( x =3.90) เม่ือพิจารณา
เป"นรายด�าน ด�านท่ีมีค)าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก) ด�านการพัฒนากระบวนการเรียนรู� ( x = 4.48) ข�อท่ีมี
ค)าเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แก) ด�านระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( x = 3.65) ผู�บริหาร
และครู ท่ีปฏิบัติงานอยู)ในโรงเรียนขนาดใหญ)มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ                
โดยภาพรวมอยู)ในระดับมาก ( x = 4.30) เม่ือพิจารณาเป"นรายด�าน ด�านท่ีมีค)าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก)   
ด�านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ( x = 4.45) ข�อท่ีมีค)าเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แก)         
ด�านระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( x = 4.13) ผู�บริหารและครูท่ีปฏิบัติงาน

                                                 
98

 ถวิล คําอาจ, “การตัดสินใจของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแก�ว เขต 2” (วิทยานิพนธ8ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), ง. 
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อยู)ในโรงเรียนขนาดใหญ)พิเศษมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู)ในระดับ
มาก ( x = 3.89) เม่ือพิจารณาเป"นรายด�าน ด�านท่ีมีค)าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก) ด�านการแนะแนว                
( x =3.98) ข�อท่ีมีค)าเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แก) ด�านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและ
ด�านการวัดประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ( x = 3.82) 2) ผลการเปรียบเทียบผู�บริหารและ  
ครูท่ีมีสถานภาพและขนาดโรงเรียนต)างกันมีการบริหารงานวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาใน         
สหวิทยาเขตเซกา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย เขต 21 โดยรวม
แตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ไม)พบปฏิสัมพันธ8ระหว)างสถานภาพกับขนาด
โรงเรียน99 

เฉลิมขวัญ ถือความสัตย8 ทําการวิจัยเรื่องการตัดสินใจของผู�บริหารกับการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 เขต 2 ผลการวิจัย
พบว)า 1) การตัดสินใจของผู�บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 
เขต 2 โดยรวมอยู)ในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามข้ันตอนการตัดสินใจพบว)า การตัดสินใจของผู�บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 เขต 2 อยู)ในระดับมาก
ทุกข้ันตอน โดยข้ันตอนการปฏิบัติตามการตัดสินใจมีค)ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ข้ันตอนการตัดสินใจ การค�นหาทางเลือก การกําหนดปZญหา การประเมินทางเลือก และ                
การประเมินผลลัพธ8 และการให�ข�อมูลป>อนกลับ ตามลําดับ 2) การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 เขต 2 พบว)า โดยภาพรวมอยู)ใน
ระดับมากและเม่ือแยกเป"นรายด�านพบว)า การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ8 เขต 2 อยู)ในระดับมากทุกด�าน โดยการปฏิบัติงานของ
ครูในด�านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต)างๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับผู�เรียน มีค)ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ด�านการมุ)งพัฒนาผู�เรียนเต็มศักยภาพ จัดการเรียนการสอนโดยเน�นผลถาวรท่ีเกิดแก)
ผู�เรียน สร�างโอกาสให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ทุกสถานการณ8 พัฒนาแผนการสอนให�สามารถปฏิบัติได�เกิด  
ผลจริง การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู)เสมอ และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนให�มีประสิทธิภาพอยู)เสมอ ตามลําดับ 3) การตัดสินใจของผู�บริหารกับการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา สัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ8  เขต 2                      
มีความสัมพันธ8กันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค)าความสัมพันธ8ในทางบวกหรือ                
มีความสัมพันธ8ในลักษณะท่ีคล�อยตามกัน100 

                                                 
99รัชนี ชุณหปราณ, “การบริหารงานวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต       

เซกา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เขต 21” (วิทยานิพนธ8ปริญญา          
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม, 2554), 75-76. 

100เฉลิมขวัญ ถือความสัตย8, “การตัดสินใจของผู�บริหารกับการปฏิบัติงานของครู               
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ8   เขต 2” 
(วิทยานิพนธ8ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 98-99. 
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นภาพร พลอยบ�านแพ�ว ทําการวิจัยเรื่องปZญหาและแนวทางแก�ไขปZญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ผลการวิจัยพบว)า 1) ปZญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยรวมอยู)ในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบ
ปZญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ8การทํางานและวิทยฐานะ พบว)า 
ด�านวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด�านแตกต)างกันอย)างไม)มีนัยสําคัญทางสถิติ ด�านประสบการณ8  
การทํางาน โดยรวมและรายด�านแตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยประสบการณ8
ทํางาน 1-9 ป� มีปZญหามากกว)าประสบการณ8การทํางาน 30 ป�ข้ึนไป และจําแนกตามวิทยฐานะ
โดยรวมและรายด�านแตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู�ท่ีไม)มีวิทยฐานะมีปZญหา
บริหารงานวิชาการมากกว)าผู�ท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการพิเศษ 3) แนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได�แก) ปZญหาด�านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ควรเชิญวิทยากรท่ีมีความรู� ความเข�าใจด�านการทําวิจัยมาให�ความรู�เชิงปฏิบัติการกับบุคลากรของ
โรงเรียน พร�อมท้ังจัดทําเอกสารงานวิจัย เพ่ือเป"นแนวทางการดําเนินงานวิจัยในโรงเรียน อีกท้ังทาง
โรงเรียนควรสนับสนุนด�านงบประมาณ ด�านแนวทางการพัฒนางานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
ส)งเสริมให�บุคลากรศึกษา วิเคราะห8 เอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยต�องวิเคราะห8ข�อมูล
จากสภาพของสังคม ชุมชน ความต�องการของสังคม ชุมชน ผู�ปกครองและนักเรียน ด�านการแนะแนว
ควรจัดหาบุคลากรรับผิดชอบนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือให�เพียงพอกับจํานวนนักเรียน เชิญวิทยากร
จากสถาบันต)างๆ มาให�ข�อมูลกับนักเรียนอย)างสมํ่าเสมอ เพ่ือเป"นการเตรียมความพร�อมในการ      
ศึกษาต)อ โดยครู ท่ีปรึกษาต�องมีบทบาทสําคัญในการให�การดูแลนักเรียน ครูทุกฝ�ายต�องให�           
ความร)วมมือกัน เพ่ือประโยชน8ของนักเรียนเป"นท่ีตั้ง101 

อิทธิพล พันธุ8เพ็ง ทําการวิจัยเรื่องการมีส)วนร)วมของครูในการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิจัย
พบว)า 1) การมีส)วนร)วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต 3 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในภาพรวมอยู)ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป"น         
รายด�านพบว)า ครูมีส)วนร)วมในการบริหารงานวิชาการอยู)ในระดับมากเกือบทุกด�าน ยกเว�นการมีส)วน
ร)วมในการนิเทศการศึกษา และด�านประสานความร)วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค8กรอ่ืน มีส)วนร)วมอยู)ในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบการมีส)วนร)วมของครูในการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบว)า การมีส)วนร)วมของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แตกต)างกับการมีส)วนร)วม

                                                 
101นภาพร พลอยบ�านแพ�ว, “ปZญหาและแนวทางแก�ไขปZญหาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” 
(วิทยานิพนธ8ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2555), 71-73. 
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ของครูในโรงเรียนขนาดใหญ)พิเศษและขนาดใหญ) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการ          
มีส)วนร)วมของครูโรงเรียนขนาดเล็กสูงกว)าการมีส)วนร)วมของครูในโรงเรียนขนาดใหญ)พิเศษและขนาด
ใหญ) 3) ปZญหาและอุปสรรคและแนวทางแก�ไขพบว)า ปZญหาท่ีครูเสนอมากท่ีสุด คือ ครูมีส)วนร)วม       
ในการเสนอแนวทางในการพัฒนางานวิจัยด�านการเรียนการสอนน�อย และเสนอแนะว)าครูควรได�รับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการทําวิจัยท่ีสามารถพัฒนาผู�เรียนได�102 

จารุวรรณ วิจิตรวงศ8วาน ทําการวิจัยเรื่องการตัดสินใจของผู�บริหารกับการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว)า 1) การตัดสินใจของผู�บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมและรายด�านอยู)ในระดับมาก ท้ัง 3 ด�าน โดยเรียงค)ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ด�านการนิยามปZญหา มีค)ามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด รองลงมาคือ        
ด�านการศึกษาหาทางเลือก และการคัดทางเลือก มีค)ามัชฌิมเลขคณิตท่ีเท)ากัน 2) การปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว)า โดยภาพรวม
และรายด�านอยู)ในระดับมากท้ัง 12 ด�าน โดยเรียงค)ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ด�านการ
ปฏิบัติตนเป"นแบบอย)างท่ีดีแก)ผู�เรียน ด�านการร)วมมือกับผู�อ่ืนในสถานศึกษาอย)างสร�างสรรค8 ด�านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน�นผลถาวรท่ีเกิดแก)ผู�เรียน ด�านการสร�างโอกาสให�ผู�เรียนได�เรียนรู�
ในทุกสถานการณ8 ด�านการมุ)งม่ันพัฒนาผู�เรียนให�เต็มตามศักยภาพ ด�านการแสวงหาและใช�ข�อมูล
ข)าวสารในการพัฒนา ด�านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู)เสมอ       
ด�านการพัฒนาแผนการสอนให�สามารถปฏิบัติได�เกิดผลจริง ด�านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู�เรียนได�อย)างมีระบบ ด�านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพอยู)เสมอ ด�านการ
ร)วมมือกับผู�อ่ืนในชุมชนอย)างสร�างสรรค8 และด�านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต)างๆ โดยคํานึงถึง        
ผลท่ีจะเกิดแก)ผู�เรียน มีค)ามัชฌิเลขคณิตน�อยท่ีสุด ตามลําดับ 3) การตัดสินใจของผู�บริหารกับ           
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                
มีความสัมพันธ8อย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01103  

เดือนเพ็ญ อุดทา ทําการวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจของผู�บริหารโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว)า 1) กระบวนการตัดสินใจของผู�บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดพะเยา 
ส)วนใหญ)ปฏิบัติอยู)ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป"นรายด�าน พบว)า การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ การวิเคราะห8ทางเลือก และน�อยท่ีสุด คือ การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด          
2) การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจของผู�บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดพะเยา ในด�านเพศ 
ประสบการณ8ในการดํารงตําแหน)งผู�บริหาร สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา และขนาดของโรงเรียนต)อ

                                                 
102อิทธิพล พันธุ8 เพ็ง, “การมีส)วนร)วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

มัธยมศึกษา สหวิทยาเขต 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29” (วิทยานิพนธ8ปริญญา          
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 
73-74. 

103จารุวรรณ วิจิตรวงศ8วาน, “การตัดสินใจของผู�บริหารกับการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ8ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 117-118.   
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กระบวนการตัดสินใจ พบว)า ผู�บริหารมีกระบวนการตัดสินใจไม)แตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 3) ข�อเสนอแนะวิธีการพัฒนาทักษะกระบวนการตัดสินใจของผู�บริหารโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดพะเยา พบว)า การพัฒนาทักษะกระบวนการตัดสินใจของผู�บริหาร ควรศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับเรื่องต)างๆ ท่ีจะตัดสินใจให�รอบด�าน แล�วประชุมครูบุคลากรของโรงเรียนเพ่ือระดมความคิด 
ให�ได�ข�อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ผู�บริหารควรศึกษาข�อมูลให�ละเอียดครบถ�วนก)อน ผู�บริหารควร        
มีการประชุมชี้แจง เพ่ือแจ�งวัตถุประสงค8ให�บุคลากรในโรงเรียนร)วมทํา ร)วมอภิปราย ผู�บริหารควร        
มีการประชุม วิเคราะห8วางแผนก)อนการตัดสินใจร)วมกับบุคคลท่ีเก่ียวข�อง ควรจัดฝ�กอบรมผู�บริหาร
และผู�ร)วมงานให�มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องทักษะการตัดสินใจ เม่ือมีการตัดสินใจแล�ว ควรติดตามผล
สิ่งท่ีได�ตัดสินใจไป ควรตัดสินใจให�เป"นไปในทางท่ีก)อให�เกิดประโยชน8ส)วนรวมมากท่ีสุด ควรให�
บุคลากรเสนอความเห็นให�ได�มากท่ีสุด โดยปล)อยให�แต)ละคนได�แสดงความคิดอย)างเป"นอิสระก)อน 
การตัดสินใจ ควรมีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจว)าทางเลือกไหนดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด 
ผู�บริหารควรพิจารณาแยกประเด็นปZญหาเรียงลําดับความสําคัญของปZญหา และแก�ไขปZญหาทีละ
ประเด็น ผู�บริหารควรสร�างทางเลือกในการตัดสินใจให�หลากหลาย ผู�บริหารควรวางแผนกลยุทธ8 
วิเคราะห8เชิงสภาพจริงจากทุกฝ�าย สําหรับให�การดําเนินงานเป"นไปด�วยความสําเร็จตามเป>าหมาย 
ผู�บริหารควรใช�กระบวนการท่ีต้ังอยู)บนหลักการและเหตุผล โดยไม)ติดยึดกับกรอบความคิดเดิม 
กระบวนทัศน8เดิมท่ีล�าสมัย และผู�บริหารควรปรึกษาผู�เชี่ยวชาญ ปรึกษาผู�ปฏิบัติในหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง 
จัดประชุมแล�วร)วมกันตัดสินใจ104 

ทินพันธ8 บุญธรรม ทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของ
ครูคณิตศาสตร8ในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร8 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ผลการวิจัยพบว)า 1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร8 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด�านอยู)ในระดับมาก โดยเรียง
ค)ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน�อย ดังนี้  การเสริมสร�างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน              
การจัดการด�านการเรียนการสอน และการกําหนดภารกิจของโรงเรียน 2) ประสิทธิภาพการสอนของ
ครูคณิตศาสตร8 ในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร8 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยภาพรวมและรายด�านอยู)ในระดับมาก โดยเรียงค)ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน�อย ดังนี้ 
การส)งเสริมให�นักเรียนประสบความสําเร็จ การทําให�กระบวนการเรียนรู�ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ 
การสร�างความชัดเจนในบทเรียน การแสดงความใส)ใจในการสอน และการสร�างกิจกรรมการเรียน   
การสอนท่ีหลากหลาย 3) การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร8            
ในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร8 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                
มีความสัมพันธ8กันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01105 

                                                 
104เดือนเพ็ญ อุดทา, “กระบวนการตัดสินใจของผู�บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดพะเยา” 

(วิทยานิพนธ8ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 
2556), 83-84.  

105ทินพันธ8  บุญธรรม, “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของ                
ครูคณิตศาสตร8ในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร8 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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สิริกร ทิติยวงษ8 ทําการวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส)วนร)วมท่ีส)งผลต)อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว)า 1) การบริหารแบบมีส)วนร)วมของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด�านอยู)ในระดับมาก 2) การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด�านอยู) ในระดับมาก                  
3) การบริหารแบบมีส)วนร)วม แบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง แบบปรึกษาหารือ และแบบให�
ข�อเสนอแนะ ส)งผลต)อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สัง กัดกรุ ง เทพมหานคร                   
อย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05106 

ดิลก คําเพราะ ทําการวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว)า 
1) สภาพการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู)ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบ        
สภาพการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28 กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามตําแหน)ง โดยภาพรวมทุกด�านแตกต)างกันอย)างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม
ประสบการณ8 โดยภาพรวมทุกด�านแตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) เปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28 กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามสาขาวิชา โดยภาพรวมทุกด�านแตกต)างกันอย)างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 5) เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมทุกด�านแตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01107 

สุรางค8 ไชยสงคราม ทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานแนะแนวของผู�บริหารในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย8 เขต 4 ผลการวิจัยพบว)า 1) การบริหาร             
งานแนะแนวของผู�บริหารในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย8 เขต 4 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรโดยรวมและรายด�านอยู)ในระดับมาก 2) การบริหารงานแนะแนวของ
ผู�บริหารในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย8 เขต 4 ตามความคิดเห็น

                                                                                                                                            

เขต 9” (วิทยานิพนธ8ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 88-89. 

106สิริกร ทิติยวงษ8, “การบริหารแบบมีส)วนร)วมท่ีส)งผลต)อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ8ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 137-139.   

107
 ดิลก คําเพราะ, “สภาพการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” (วิทยานิพนธ8ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 
2557), 111-115.   
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ของบุคลากรท่ีมีตําแหน)งแตกต)างกันโดยรวมและด�านบริการให�คําปรึกษาไม)แตกต)างกัน ส)วนด�าน
บริการจัดวางตัวบุคคลแตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และด�านบริการสํารวจข�อมูล 
ด�านบริการสารสนเทศ และด�านบริการติดตามและประเมินผลแตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 3) การบริหารงานแนะแนวของผู�บริหารในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย8 เขต 4 ตามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีประสบการณ8แตกต)างกัน โดยรวมและ
ด�านบริการสารสนเทศ ด�านการบริการจัดวางตัวบุคคล และด�านบริการติดตามและประเมินผล
แตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส)วนด�านบริการสํารวจข�อมูล ด�านบริการให�
คําปรึกษาแตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) การบริหารงานแนะแนวของผู�บริหาร
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย8 เขต 4 ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรมีปZญหาสําคัญ คือ งานแนะแนวขาดการพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการเก็บรวบรวมข�อมูล
นักเรียน โรงเรียนขาดครูแนะแนวท่ีจบวิชาเอกแนะแนวโดยตรง และปริมาณหนังสือและเอกสารท่ีให�
ความรู�เก่ียวกับงานแนะแนวไม)เพียงพอต)อความต�องการของนักเรียน และมีข�อเสนอแนะว)า ควรจัด
บทบาทหน�าท่ีฝ�ายแนะแนวให�ชัดเจน ควรจัดหาโปรแกรมอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บข�อมูล
นักเรียน และควรมีการพัฒนาและปรับปรุงเก่ียวกับข�อมูลและข)าวสารท่ีนําเสนอต�องมีความทันสมัย 
เป"นเหตุการณ8ปZจจุบัน108 

อังคณา มาศเมฆ ทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู�เรียนในโรงเรียน
เทศบาล กลุ)มการศึกษาท�องถ่ินท่ี 5 ผลการวิจัยพบว)า 1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาล 
กลุ)มการศึกษาท�องถ่ินท่ี 5 โดยภาพรวมอยู)ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด�าน พบว)าอยู)ในระดับมาก
ทุกด�าน โดยเรียงค)ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช�ใน
สถานศึกษา การประสานความร)วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค8กรอ่ืน การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนา
หรือการดําเนินการเก่ียวกับการให�ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท�องถ่ิน การส)งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก)บุคคล ครอบครัว องค8กร หน)วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ี 
จัดการศึกษา การพัฒนาและส)งเสริมให�มีแหล)งเรียนรู� การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ        
งานด�านวิชาการของสถานศึกษา การพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู� การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การแนะแนว การนิเทศ
การศึกษา และการส)งเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ ตามลําดับ 2) คุณภาพผู�เรียนใน
โรงเรียนเทศบาล กลุ)มการศึกษาท�องถ่ินท่ี 5 โดยภาพรวมอยู)ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป"นรายด�าน 
พบว)า อยู)ในระดับมากท่ีสุด 2 ด�าน และอยู)ในระดับมาก 16 ด�าน โดยเรียงค)ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน�อย ดังนี้ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย8 ศรัทธายึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
ธํารงไว�ซ่ึงความเป"นชาติไทย เป"นพลเมืองดีของชาติ ประพฤติตรงตามความเป"นจริงต)อผู� อ่ืนท้ัง          

                                                 
108สุรางค8 ไชยสงคราม, “การบริหารงานแนะแนวของผู�บริหารในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย8 เขต 4” (วิทยานิพนธ8ปริญญาครุศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย8, 2557), 153-157.   
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ทางกาย วาจา ใจ  ประพฤติตรงตามความเป"นจริงต)อตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ  ปฏิบัติตามข�อตกลง 
กฎเกณฑ8 ระเบียบข�อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญ�ูกตเวที เข�าร)วมกิจกรรมท่ีเป"นประโยชน8ต)อโรงเรียน ชุมชน 
และสังคม ช)วยเหลือผู�อ่ืนด�วยความเต็มใจ โดยไม)หวังผลตอบแทน อนุรักษ8 และสืบทอดภูมิปZญญาไทย 
ดําเนินชีวิตอย)างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม ทํางานด�วยความเพียรพยายาม และ
อดทน เพ่ือให�งานสําเร็จตามเป>าหมาย แสวงหาความรู�จากแหล)งเรียนรู�ต)างๆ ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน ด�วยการเลือกใช�สื่ออย)างเหมาะสม สรุปเป"นองค8ความรู�  และสามารถนําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวันได� มีภูมิคุ�มกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพ่ืออยู)ในสังคมได�อย)างมีความสุข เห็นคุณค)าและ             
ใช�ภาษาไทยในการสื่อสารได�อย)างถูกต�องเหมาะสม ต้ังใจและรับผิดชอบในหน�าท่ีการงาน และต้ังใจ
เพียรพยายามในการเรียนและเข�าร)วมกิจกรรมการเรียนรู� ตามลําดับ 3) การบริหารงานวิชาการท่ี
สัมพันธ8กับคุณภาพผู�เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ)มการศึกษาท�องถ่ินท่ี 5 มีความสัมพันธ8กันอย)าง           
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค)าความสัมพันธ8กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธ8คล�อย          
ตามกัน ซ่ึงการบริหารงานวิชาการสัมพันธ8กับคุณภาพผู�เรียน ด�านการเข�าร)วมกิจกรรมมากท่ีสุด และ              
การบริหารงานวิชาการสัมพันธ8กับคุณภาพผู�เรียนด�านเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย8น�อย
ท่ีสุด109 

กันต8ฤทัย นามมาลา, ธัญญธร ศรีวิเชียร และธนบดี นันทะ ทําการวิจัยเรื่องแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
ผลการวิจัยพบว)า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมและรายด�านทุกด�านมีการปฏิบัติอยู)ในระดับมาก ด�านการวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนมีการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาได�แก) ด�านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู� ด�านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด�านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ด�านการนิเทศการศึกษา และด�านการพัฒนาแหล)งเรียนรู� ตามลําดับ 2) ปZญหาการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวม
และรายด�านทุกด�านมีปZญหาอยู)ในระดับน�อย ด�านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีปZญหาสูงสุด           
ด�านการพัฒนากระบวนการเรียนรู� ด�านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ด�านการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และด�านการนิเทศการศึกษา ตามลําดับ               
3) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ท่ีมีขนาดต)างกัน มีสภาพ
และปZญหาการบริหารงานวิชาการแตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) แนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ควรส)งเสริมให�ครูมีส)วนร)วมในการดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปใช�

                                                 
109อังคณา มาศเมฆ, “การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู�เรียนในโรงเรียนเทศบาล  

กลุ)มการศึกษาท�องถ่ินท่ี 5” (วิทยานิพนธ8ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 110-111.   
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ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู� การวัดผลประเมินผลเพ่ือการศึกษา แหล)ง
เรียนรู� และการนิเทศการศึกษา110 

 
งานวิจัยตSางประเทศ 

เบรลเทอ และ ไลท8 (Breiter and Light) ได�ศึกษาข�อมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียน : ปZจจัยสําหรับการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ      
ในโรงเรียน การบัญญัติกฎหมายของประเทศได�เพ่ิมบทบาทหน�าท่ีด�านการทดสอบ ซ่ึงเป"นการสร�าง
ความกดดันในการเชื่อมโยงข�อมูลทดสอบกับข�อมูลด�านอ่ืนๆ สําหรับการตัดสินใจทางการศึกษา        
การเชื่อมโยงข�อมูลในการตัดสินใจให�ความสนใจในระบบส)งสารข�อมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ (MIS) ทางการศึกษามากข้ึน แต)ก)อนท่ีผู�บริหารจะเร)งสร�างข�อมูลและระบบสารสนเทศ         
ควรทบทวนความรู�ท่ีมีอยู)อย)างรอบคอบเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการศึกษา โดยศึกษาข�อมูล
ระบบสารสนเทศจากวงการธุรกิจและองค8กรท่ีทําการวิจัยไว� ซ่ึงผู�วิจัยได�พิจารณาส)วนสําคัญของระบบ 
MIS ในวงการธุรกิจและองค8กร รวมท้ังกรณีศึกษาในเมืองนิวยอร8กเม่ือไม)นานนี้ นําไปสู)การสร�างกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีเพ่ืออธิบายระบบข�อมูลการตัดสินใจในโรงเรียน โดยมุ)งศึกษาว)าโรงเรียนจะใช�ข�อมูล
เพ่ือวิเคราะห8และหาข�อมูลท่ีต�องการจากนักการศึกษาแต)ละระดับท่ัวท้ังระบบด�วยเทคโนโลยีสมัยใหม)
และวิธีการใหม)อย)างมีประสิทธิภาพได�อย)างไร ผู�วิจัยได�สรุปข�ออภิปรายเก่ียวกับปZจจัยท่ีจําเป"นสําหรับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนได�อย)างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล 1) สร�างความต�องการท่ี
แท�จริงของชั้นเรียนและนักการศึกษา 2) เริ่มจากการยอมรับในความรู�ท่ีมีอยู)อย)างเต็มเป��ยมของ
ครูผู�สอน 3) เลือกข�อมูลท่ีเหมาะสมกับระบบสารสนเทศ 4) กําหนดการทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพ
ระหว)างมาตรฐาน  การจัดการเรียนการสอน และการทดสอบ 5) นักการศึกษาต�องพัฒนาให�เกิดความ
ชํานาญในการตัดสินใจทางการศึกษา โดยพิจารณาข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง 6) นักการศึกษาต�องเผยแพร) 
องค8ความรู�ด�านกลยุทธ8ทางการศึกษา และ 7) ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตัดสินใจทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ111 

โคแบลลี (Cobelli) ได�ศึกษารูปแบบการตัดสินใจในการบริหารในระดับอุดมศึกษา โดย  
มีจุดมุ)งหมายท่ีจะศึกษาการตัดสินใจของผู�บริหารในระดับอุดมศึกษาว)ามีอํานาจหน�าท่ี สถานภาพ 
บุคลิกภาพ เพศ ตลอดจนขนาดองค8กร มีผลต)อการตัดสินใจหรือไม)  จากการศึกษาพบว)า              
ขนาดองค8กร อํานาจหน�าท่ี สถานภาพ เพศ มีผลต)อกระบวนการตัดสินใจของผู�บริหาร112 

                                                 
110กันต8ฤทัย นามมาลา, ธัญญธร ศรีวิเชียร และธนบดี นันทะ, “แนวทางการพัฒนาการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20,” วารสาร
ศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10, 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2559): 33-34. 

111Andreas Breiter and Daniel Light, “Data for School Improvement: 
Factors for designing effective information systems to support decision – making in 
schools,” Educational Technology & Society (2006): 206-207. 

112Formicola J. Cobelli, “Administrative decision-making styles in higher 
education,” Dissertation Abstracts International (2006): 1226-A.  
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ทาจฮาวิฟาร8ด และคณะ (Taghavifard and others) ได�ศึกษาเรื่องการตัดสินใจภายใต�
ความไม)แน)นอนและความเสี่ยง กล)าวว)า การตัดสินใจเป"นภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของผู�บริหารและเป"น   
สิ่งท่ียาก แบบจําลองการวิเคราะห8การตัดสินใจจะอยู)ระหว)างสองสภาวการณ8ท่ีแตกต)างกันโดยสิ้นเชิง 
ซ่ึงข้ึนอยู)กับระดับความรู�ความสามารถในการคาดการณ8ผลลัพธ8 ด�านหนึ่งจะเป"นสภาวการณ8ท่ีแน)นอน 
และอีกด�านหนึ่งจะเป"นสภาวการณ8ท่ีไม)แน)นอน ระหว)างสองด�านนี้จะเป"นปZญหาท่ีอยู)ภายใต�          
ความเสี่ยง ประเด็นสําคัญ คือ การระบุปZญหา ระดับความไม)แน)นอนมีความแตกต)างกันข้ึนอยู)กับ
ความรู�ความสามารถในการรับรู�ปZญหาเดียวกันนั้นของแต)ละบุคคล สะท�อนให�เห็นถึงข�อเสนอแนะ
เก่ียวกับวิธีการแก�ปZญหาท่ีแตกต)างกันของแต)ละบุคคล ความน)าจะเป"น (probability) เป"นเครื่องมือ
คาดคะเนเหตุการณ8ท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือความน)าจะเป"น (probability) นํามาใช�กับสภาวการณ8ท่ี             
ไม)แน)นอน ด�านสภาวการณ8ท่ีแน)นอนจะมีความน)าจะเป"นอยู)ในระดับ 1 และหากความน)าจะเป"น         
มีลักษณะแบนราบ แสดงว)ามีความน)าจะเป"นเท)ากันท้ังสองด�าน การวิจัยนี้มุ)งศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจในปZญหาท่ีซับซ�อนแต)ละข้ัน แสดงถึงกระบวนการวิเคราะห8การตัดสินใจท้ังส)วนรวมและ       
ส)วนบุคคล โดยใช�เกณฑ8การตัดสินใจท่ีแตกต)างกัน ประเภทข�อมูลท่ีแตกต)าง ข�อมูลแต)ละระดับ
คุณภาพ มาเป"นองค8ประกอบในการวิเคราะห8ทางเลือกและตัวเลือกในการตัดสินใจ รวมท้ังเป>าหมาย
และวัตถุประสงค8ท่ีเป"นตัวกําหนดทิศทางในการตัดสินใจ ส่ิงสําคัญ คือ ความพึงพอใจของผู�ตัดสินใจ 
ในการพิจารณาทางเลือก เกณฑ8ชี้วัด และรูปแบบการเลือก พร�อมท้ัง เครื่องมือประเมินความเสี่ยง113  

โมเชติ (Mosheti) ได�ศึกษาเรื่องการมีส)วนร)วมในการตัดสินใจและความพึงพอใจ             
ในอาชีพของครูมีความสัมพันธ8กับการจัดการองค8กรในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย บอตสวานา 
ผลการวิจัยพบว)า ด�านการแนะนํานักเรียนเก่ียวกับความก�าวหน�าทางวิชาการและการเลือกอาชีพใน
อนาคต ครูมีส)วนร)วมในการตัดสินใจอยู)ในระดับมาก หากแต)ด�านการพัฒนา/การดําเนินการเก่ียวกับ
งบประมาณ งานปกครอง และงานบุคลากรของสถานศึกษา ครูมีส)วนร)วมในการตัดสินใจอยู)ในระดับ
น�อย เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม ครูมีความพึงพอใจในอาชีพอยู)ในระดับปานกลาง ซ่ึงครูมีความ          
พึงพอใจกับผลความสําเร็จของนักเรียนและการมีส)วนช)วยเหลือนักเรียน แต)ทว)ามีความพึงพอใจ          
ด�านรายได� โอกาสในการเลื่อนข้ัน/ตําแหน)ง และความก�าวหน�าในอาชีพน�อย นอกจากนี้ ครูมีความ
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนอยู)ในระดับมาก โดยครูมุ)งพัฒนานักเรียนให�ประสบความสําเร็จ 
มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน แสวงหาโอกาสพัฒนาความรู�อย)างต)อเนื่อง ท้ังนี้           
เป"นการปฏิบัติด�วยความเต็มใจมากกว)าความมุ)งหวังของโรงเรียน เม่ือพิจารณาการมีส)วนร)วมใน         
การตัดสินใจของครู จําแนกตามช)วงอายุ พบว)า ครูท่ีมีอายุระหว)าง 41 ป�ข้ึนไปมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
อายุระหว)าง 31 – 40 ป� และ อายุระหว)าง 21- 30 ป� จําแนกตามเพศไม)มีความแตกต)างกันท้ัง 3         
ตัวแปร เม่ือพิจารณาความรับผิดชอบของครูในโรงเรียน พบว)า ครูท่ีไม)ได�จบการศึกษาระดับปริญญา
โทรับผิดชอบสูงกว)าครูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโท อีกท้ังครูท่ีสอนในโรงเรียนเขตภาคกลางมีส)วน
ร)วมในการตัดสินใจและความพึงพอใจในโรงเรียนมากกว)าครูท่ีสอนในโรงเรียนเขตภาคกลางตอนล)าง 

                                                 
113Mohammad Taghi Taghavifard, Kaveh Khalili-Damghani and Reza 

Tavakkoli - Moghaddam, “Decision - Making Under Uncertain and Risky Situations,” 
the Society of Actuaries (January 2009): 1. 
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ครูมีความมุ)งหวังอย)างมากท่ีจะทําให�นักเรียนประสบความสําเร็จมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียน
การสอน อีกท้ังยังแสวงหาโอกาสพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอย)างต)อเนื่อง อันเป"น
เป>าหมายสําคัญท่ีทําให�ครูสัมฤทธิผลด�านความพึงพอใจมากข้ึน นอกจากนี้ ผู�วิจัยได�ให�ข�อเสนอแนะว)า 
ผู�บริหารสถานศึกษาควรให�ครูมีส)วนร)วมในการตัดสินใจมากข้ึน โดยเฉพาะครูท่ีมีอายุระหว)าง            
31 – 40 ป� ซ่ึงเป"นครูส)วนมากในสถานศึกษา อีกท้ังเป"นกลุ)มท่ีมีความพึงพอใจต)อการบริหารงานของ
ผู�บริหารอยู)ในระดับน�อย จึงเสนอให�ครูและผู�บริหารสถานศึกษาร)วมกันพัฒนาแนวทางท่ีสร�างสรรค8 
อันจะสร�างความพึงพอใจและยกระดับความรับผิดชอบของครูให�สูงข้ึน114 

เวียรา และ ฟรีเออร8 (Viera and Freer) ได�ศึกษาเรื่องอุปสรรคและเครื่องมือท่ีช)วย        
ในการตัดสินใจโดยใช�ข�อมูลเป"นฐานของท่ีปรึกษาและผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย       
มีวัตถุประสงค8เพ่ือส)งเสริมภาวะผู�นําด�านการตัดสินใจโดยใช�ข�อมูลเป"นฐานอย)างเป"นระบบให�กับท่ี
ปรึกษาและผู�บริหารของโรงเรียนประจําเขตเออบาน โดยใช�โมเดล six boxes ของบินเดอร8เป"นกรอบ
แนวคิดการวิจัย มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห8ข�อมูลให�เหมาะสมกับอุปสรรคและเครื่องมือ 
ครอบคลุมปZจจัยแวดล�อมและพฤติกรรมท้ังหมด ผลการวิจัยพบว)า อุปสรรคในการตัดสินใจโดยใช�
ข�อมูลเป"นฐาน คือ ไม)มีการคาดการณ8และข�อมูลป>อนกลับท่ีชัดเจน ขาดการฝ�กปฏิบัติด�านเทคโนโลยี 
และภาระหน�าท่ีธุรการ ส)วนเครื่องมือท่ีช)วยในการตัดสินใจโดยใช�ข�อมูลเป"นฐาน ประกอบด�วย        
ภาวะผู�นําแบบสนับสนุน ท่ีปรึกษาท่ีมีความรู�ความสามารถเข�ามามีส)วนร)วมในการตัดสินใจด�วยความ
สมัครใจ และภาวะผู�นํากับการรับรู�เชิงบวก115 

ออร8คัม และ ไทเทรค (Olcam and Titrek) ได�ศึกษาเรื่องความสัมพันธ8ระหว)างรูปแบบ
การตัดสินใจของผู�บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ผู�ตอบแบบสอบถาม คือ               
ครู จํานวน 483 คน และผู�บริหาร จํานวน 167 คน ในโรงเรียนประถมศึกษา เมืองซาคาร8ย)า ประเทศ
ตุรกี โดยใช�แบบสอบถามความพึงพอใจมิเนโซตา และแบบสอบถามรูปแบบการตัดสินใจ ผลการวิจัย
พบว)า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและผู�บริหารโรงเรียนอยู)ในระดับสูง สามารถ           
สรุปได�ว)า ผู�บริหารใช�รูปแบบการตัดสินใจท่ีดีและมีเหตุผล ในระดับมากท่ีสุด และใช�รูปแบบหลีกเลี่ยง
การตัดสินใจในระดับน�อย และผลการวิเคราะห8การถดถอย แสดงถึงระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสามารถคาดการณ8รูปแบบการตัดสินใจของผู�บริหารได�116 

                                                 
114Paul A. Mosheti, “Teacher participation in school decision – making and 

Job satisfaction as correlates of organizational commitment in senior schools in 
Botswana,” Dissertation Abstracts International (2013): A. 

115Carlos Antonio Viera and Kevin Freer, “Barriers andand Enablers to Data-
Driven Decision - Making by High School Counselors and Advisors,” Performance 
Improvement 54, 10 (November 2015): 30-40. 

116Dincer Olcam and Osman Titrek, “The Effect of School Administrators’ 
Decision-Making Styles On Teacher Job Satisfaction,” Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, no. 197 (2015): 1936. 
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ซีนอล (Senol) ได�ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู�บริหารโรงเรียนเก่ียวกับการลําดับ
ความสําคัญของส)วนงานและปZจจัยท่ีมีผลกระทบต)อกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงมุ)งศึกษาความคิดเห็น
ของผู�บริหารโรงเรียนเก่ียวกับการลําดับความสําคัญของส)วนงานและปZจจัยท่ีมีผลกระทบต)อ
กระบวนการตัดสินใจ เป"นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ)มศึกษาประกอบด�วย ผู�บริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติ
หน�าท่ีในเมืองแทร็บซอนระหว)างป�การศึกษา 2013 – 2014 จํานวน 20 คน โดยการสุ)มตัวอย)างท่ี
หลากหลาย เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป"นตารางโครงสร�างท่ีพัฒนาโดยผู�วิจัย และใช�การวิเคราะห8        
ข�อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว)า ผู�บริหารโรงเรียนให�ความสําคัญด�านการปฏิบัติตามเป>าหมาย
โรงเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสําเร็จของโรงเรียน เง่ือนไขทางการศึกษา และความพึงพอใจ       
ในการปฏิบัติงานของครู ตามลําดับ ปZจจัยท่ีมีผลกระทบต)อกระบวนการตัดสินใจของผู�บริหาร           
มากท่ีสุด คือ กฎหมายและระเบียบข�อบังคับ รองลงมา คือ ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของ         
รองผู�อํานวยการ และเป>าหมายทางการศึกษาของโรงเรียน ตามลําดับ117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
117Sezer Senol, “School Administrators' Opinions on Task Priorities and the 

Factors Affecting Their Decision-Making Process,” Inonu University Journal of the 
Faculty of Education 17, 3 (2016): 121-137. 
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สรุป 
จากการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง พอจะสรุปได�ว)า การท่ี

ผู�บริหารจะปฏิบัติงานได�อย)างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค8นั้น จะต�องดําเนินการ                
ตามกระบวนการตัดสินใจซ่ึงกอร8ดอน (Gordon) ได�กล)าวถึงข้ันตอนการตัดสินใจไว� 6 ข้ันตอน คือ         
1) การวิเคราะห8สถานการณ8 2) การกําหนดเป>าหมายและวัตถุประสงค8 3) การหาทางเลือก                 
4) การประเมินทางเลือก 5) การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก 6) การประเมินผลการตัดสินใจ            
โดยจะต�องอาศัยความร)วมมือจากบุคลากรและให�บุคลากรมีส)วนร)วมในการตัดสินใจ เนื่องจาก
ผู�ปฏิบัติงานย)อมทราบปZญหาเชิงประจักษ8 และให�ข�อมูลท่ีน)าเชื่อถือ ผู�ปฏิบัติงานอาจเสนอทางเลือกใน
การตัดสินใจท่ีผู�บริหารมองข�าม ทําให�ผู�บริหารต�องกลับมาพิจารณาทบทวนการตัดสินใจ เพ่ือให�เลือก
ทางเลือกในการตัดสินใจได�สอดคล�องกับปZญหา บรรลุตามเป>าหมายและเกิดประโยชน8สูงสุดกับองค8กร 
ถือเป"นการตัดสินใจท่ีดี มีคุณภาพ เป"นท่ียอมรับ ทําได�ทันเวลา และมีความเหมาะสมทางด�าน
จริยธรรม อันจะก)อให� เ กิดความพึงพอใจกับบุคลากรผู� ท่ีรับนโยบายจากการตัดสินใจไปสู)                
การปฏิบัติ ทําให�ครูซ่ึงเป"นผู�ขับเคลื่อนงานวิชาการอันเป"นภารกิจหลักของสถานศึกษาปฏิบัติงาน   
อย)างเต็มกําลัง เต็มสติปZญญา เต็มความสามารถ นําไปสู)ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับผู�เรียน  

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ขอบข)ายและการบริหารวิชาการ 12 ด�าน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู� 3) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัย         
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5) การพัฒนาและส)งเสริมให�มีแหล)งเรียนรู� 6) การนิเทศ
การศึกษา 7) การแนะแนว 8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา           
9) การส)งเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ 10) การประสานความร)วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค8กรอ่ืน 11) การส)งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก)บุคคล ครอบครัว 
องค8กร หน)วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 12) การพัฒนาและใช�สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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บทท่ี 3 

การดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องการตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา                  
ข้ันพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค)เ พ่ือทราบ 1) การตัดสินใจของผู�บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 
2) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) ความสัมพันธ)ระหว0างการตัดสินใจของ
ผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิจัยครั้งนี้เป1นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยใช�สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป1นหน0วยวิเคราะห) (Unit of Analysis) และ
กําหนดผู�ให�ข�อมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด�วย ผู� อํานวยการ 1 คน รองผู� อํานวยการ             
ฝMายวิชาการหรือผู�รับผิดชอบงานวิชาการ 1 คน และครู 2 คน เครื่องมือท่ีใช�เป1นแบบสอบถาม
เก่ียวกับการตัดสินใจของผู�บริหารและการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  
การดําเนินการวิจัยประกอบด�วยข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต0อไปนี้ 
 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

เพ่ือเป1นแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค)ของการวิจัยท่ีกําหนด และ
สามารถดําเนินการให�แล�วเสร็จอย0างมีประสิทธิภาพ ผู�วิจัยจึงได�กําหนดรายละเอียดข้ันตอนการ
ดําเนินการวิจัยไว� 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมโครงการวิจัย 

เพ่ือให�การดําเนินงานเป1นระบบ ผู�วิจัยได�ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องจาก
ตํารา บทความ งานวิจัยและวรรณกรรมต0างๆ ท่ีเ ก่ียวข�องกับการตัดสินใจของผู�บริหารกับ                     
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนํามาประกอบในการจัดทําโครงร0างงานวิจัย 
ตามคําแนะนําและข�อเสนอแนะของอาจารย)ท่ีปรึกษา รับข�อเสนอแนะไปปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร0อง
ต0าง ๆ ให�สมบูรณ)และนําเสนอภาควิชาเพ่ือขออนุมัติโครงร0างวิทยานิพนธ) 
 
ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยเป1นข้ันตอนท่ีผู�วิจัยได�สร�างเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข�อมูล  
โดยหาความเท่ียงตรงของเครื่องมือ และหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ แล�วนําเครื่องมือท่ีสร�างข้ึนไป
เก็บข�อมูลจากกลุ0มตัวอย0าง โดยส0งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาท่ีเป1นกลุ0มตัวอย0างทางไปรษณีย) 
พร�อมแจ�งกําหนดการเก็บรวบรวมข�อมูล โดยใช�ช0วงระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว�ในแผนงานแล�วรวบรวม
ข�อมูลท่ีได�มาตรวจสอบความถูกต�อง ทําการวิเคราะห)ข�อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห)ข�อมูล 
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ข้ันตอนท่ี 3 การายงานผลการวิจัย 
ข้ันตอนการรายงานผลการวิจัย เป1นข้ันตอนของการจัดทําร0างรายงานผลการวิจัย               

เสนอต0อคณะกรรมการผู�ควบคุมวิทยานิพนธ)เพ่ือตรวจสอบความถูกต�อง ปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร0อง
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและอาจารย)ผู�ควบคุมวิทยานิพนธ)เสนอแนะ จัดพิมพ) และส0งรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ)เสนอต0อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษาตามหลักสูตร 
 
 ระเบียบวิธีวิจัย 

เพ่ือให�การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป1นไปตามวัตถุประสงค)ของการวิจัย 
ผู�วิจัยได�กําหนดระเบียบวิธีวิจัยประกอบด�วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ0มตัวอย0าง และผู�ให�
ข�อมูล ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข�อมูล การวิเคราะห)ข�อมูลและสถิติ 
ท่ีใช�ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้  

 
แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป1นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในลักษณะ            
กลุ0มตัวอย0างเดียวศึกษาสภาวการณ) ไม0มีการทดลอง (the one shot, non-experimental case 
study design) ซ่ึงแสดงด�วยแผนภูมิ (diagram) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
     

แผนภูมิท่ี 9  แผนแบบของการวิจัย 
เม่ือ   R  หมายถึง  กลุ0มตัวอย0างท่ีได�จากการสุ0ม 

          X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 
         O  หมายถึง  ข�อมูลท่ีได�จากการศึกษา 

 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาท่ีเปaดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 1     
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 6 ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี แบ0งเป1นสถานศึกษามัธยมศึกษา                  
ในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 29 แห0ง และ สถานศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดราชบุรี จํานวน 26 แห0ง       
รวมท้ังหมด 55 แห0ง 
 
 
 

   O 

 

 

 

 

R   X 
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กลุ%มตัวอย%าง 
กลุ0มตัวอย0าง คือ สถานศึกษาท่ีเปaดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา         

ปbท่ี 6 ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีจํานวน 48 แห0ง โดยเปaดตารางประมาณขนาดตัวอย0าง
ของเครจซ่ีและมอร)แกน (Krejcie and Morgan)1 และได�จากการใช�วิธีการสุ0มแบบแบ0งประเภท 
(Stratefied Random Sampling) จําแนกตามอําเภอ 

 
ผู'ให'ข'อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู�วิจัยกําหนดผู� ให�ข�อมูล สถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด�วย 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู�อํานวยการฝMายวิชาการหรือผู�รับผิดชอบงานวิชาการ 1 คน และ
ครู 2 คน รวมผู�ให�ข�อมูลท้ังสิ้น 192 คน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for 

Research Activities,” Journal for Eucation and Psychological Management, No. 
3(November 1970): 608. 
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ตารางท่ี 4 จํานวนประชากร กลุ0มตัวอย0างและผู�ให�ข�อมูล แยกเป1นรายอําเภอ 
 

จังหวัด 
ประชากร 

(สถานศึกษา) 
ตัวอย%าง 

(สถานศึกษา) 

ผู'ให'ข'อมูล (คน) 

รวม 
ผู'อํานวยการ 

รองผู'อํานวยการ 
ฝGายวิชาการหรอื
ผู'รบัผิดชอบงาน

วิชาการ 

ครู 

จังหวัดกาญจนบุรี 
  อําเภอเมือง 
  อําเภอไทรโยค 
  อําเภอบ0อพลอย 
  อําเภอศรีสวัสดิ ์
  อําเภอท0ามะกา 
  อําเภอท0าม0วง 
  อําเภอทองผาภูม ิ
  อําเภอสังขละ 
  อําเภอพนมทวน 
  อําเภอเลาขวัญ 
  อําเภอด0านมะขามเตีย้ 
  อําเภอหนองปรือ 
  อําเภอห�วยกระเจา 

 
3 
2 
2 
1 
5 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

 
2 
2 
2 
1 
4 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

 
2 
2 
2 
1 
4 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

 
2 
2 
2 
1 
4 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

 
4 
4 
4 
2 
8 
10 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
2 

 
8 
8 
8 
4 
16 
20 
8 
4 
8 
4 
4 
8 
4 

รวม 29 26 104 
จังหวัดราชบุรี 
  อําเภอเมือง 
  อําเภอบ�านโปMง 
  อําเภอโพธาราม 
  อําเภอดําเนินสะดวก 
  อําเภอบางแพ 
  อําเภอจอมบึง 
  อําเภอปากท0อ 
  อําเภอสวนผึ้ง 
  อําเภอบ�านคา 
  อําเภอวัดเพลง 

 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
1 

 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 

 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 

 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 

 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
6 
2 
2 
2 

 
12 
12 
12 
12 
8 
8 
12 
4 
4 
4 

รวม 26 22 88 

รวมท้ังสิ้น 55 48 192 
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ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีใช�ในการศึกษาประกอบด�วยตัวแปรพ้ืนฐาน ตัวแปรต�น และตัวแปรตาม               

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.  ตัวแปรพ้ืนฐาน เป1นตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพส0วนตัวของผู�ตอบแบบสอบถาม  

ได�แก0 เพศ ระดับการศึกษา ตําแหน0งหน�าท่ีในปvจจุบัน และประสบการณ)ในการทํางาน 
2.  ตัวแปรต�น (Xtot) เป1นตัวแปรท่ีเก่ียวข�องกับการตัดสินใจของผู�บริหารตามแนวคิดของ 

กอร)ดอน (Gordon) ดังนี้ 
2.1 การวิเคราะห)สถานการณ) (x1) หมายถึง ข้ันตอนการระบุปvญหาอย0างชัดเจน 

เพ่ือหาแนวทางแก�ไขหรือตัดสินใจในการดําเนินการอย0างใดอย0างหนึ่ง โดยระบุข�อจํากัดของ
สถานการณ)นั้นและผลกระทบท่ีมีต0อการตัดสินใจ อีกท้ังเชื่อมโยงข�อมูลให�เกิดประโยชน) ผู�บริหาร       
ควรทราบข�อมูลเฉพาะด�าน เช0น การเงิน, เวลา, พนักงาน และทรัพยากร ท่ีมีผลต0อการตัดสินใจ          
ซ่ึงการวิเคราะห)สถานการณ)ต0างๆ จะทําให�ผู�ตัดสินใจสามารถกําหนดปvญหาแท�จริงเพ่ือตัดสินใจได� 

2.2 การกําหนดเปxาหมายและวัตถุประสงค) (x2) หมายถึง ข้ันตอนกําหนดเปxาหมาย
และวัตถุประสงค)เพ่ือให�บรรลุผลในการตัดสินใจ และทําให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องมองอย0างรอบด�านในการแก�ไข
ปvญหาและลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความล�มเหลวให�น�อยลง การกําหนดกรอบของปvญหามีผลต0อการ
แก�ไขปvญหามากท่ีสุด หากการกําหนดเปxาหมายและวัตถุประสงค)ผิดพลาดจะลดคุณภาพในการ
ตัดสินใจอย0างมาก ซ่ึงจะดําเนินการแก�ไขได�ยาก หากการต้ังเปxาหมายและวัตถุประสงค)เป1นพลวัตมาก                          
ไม0เฉพาะเจาะจง หรือ ไม0ได�กล0าวถึง ผู� ตัดสินใจจึงจําเป1นต�องต้ังเปxาหมายและวัตถุประสงค)                 
อย0างรอบคอบ การตัดสินใจจะบรรลุผลได�จะต�องกําหนดเกณฑ)ในการชี้วัดท้ังด�านคุณภาพ,ทําได�
ทันเวลา, เป1นท่ียอมรับ และความเหมาะสมทางด�านจริยธรรม ซ่ึงการต้ังข�อคําถามต0างๆ จะช0วยให�      
ผู�ตัดสินใจสามารถระบุเปxาหมายและวัตถุประสงค)ได�อย0างถูกต�อง การบรรลุผลตามเปxาหมายเป1น
เครื่องมือในการวัดประสิทธิผลของการตัดสินใจเบื้องต�น วัตถุประสงค)บางอย0างสามารถสังเกตและ
ประเมินผลได�จากจํานวนหรือค0าร�อยละอย0างชัดเจน แต0เป1นการยากท่ีจะสังเกตหรือประเมิน
วัตถุประสงค)ท่ีเก่ียวข�องกับทัศนคติของผู�ใต�บังคับบัญชา เช0น ความพึงพอใจ ความมุ0งม่ัน หรือการ       
มีส0วนร0วม ซ่ึงต�องอาศัยทักษะของผู� ตัดสินใจ ท้ังนี้  ผู�บริหารและผู� ตัดสินใจไม0ควรสับสนกับ
วัตถุประสงค)ท่ีกําหนด การกําหนดเปxาหมายนั้นควรจะปฏิบัติก0อนการวางแผนและดําเนินการ 

2.3 การหาทางเลือก (x3) หมายถึง ผู�ตัดสินใจจะต�องพิจารณาแนวทางการแก�ไข
ปvญหาหรือทางเลือกท่ีเป1นไปได� อันจะทําให�บรรลุผลตามวัตถุประสงค)ท่ีกําหนด โดยปราศจาก              
การเกิดผลลัพธ)ท่ีไม0พึงประสงค) บ0อยครั้งท่ีผู�ตัดสินใจประเมินทางเลือกเร็วเกินไป มากกว0าจะพัฒนา
ทางเลือกท่ีหลากหลาย ทางเลือกท่ีมีความเป1นไปได�น�อยอาจจะนํามาสู0สิ่งท่ีดีกว0า ผู�จัดการบางคนและ
พนักงานท่ัวไปมักจะมองข�ามข�อมูลท่ีตนมีอยู0 แต0กลับรวบรวมข�อมูลท่ีไม0เก่ียวข�อง หรือค�นหาข�อมูล 
ช�าเกินไป ดังนั้นการตัดสินใจจึงควรเลือกแนวทางอย0างเหมาะสม 

2.4 การประเมินทางเลือก (x4) หมายถึง ข้ันตอนท่ีผู�ตัดสินใจดําเนินการประเมินแต0
ละทางเลื อก เ พ่ือให� เ กิดการตัดสิน ใจ ท่ี ดี  ก0อน อ่ืนผู� ตั ดสิน ใจจะต�องระบุความเป1น ไปได�                    
ในแต0ละทางเลือก ซ่ึงต�องพิจารณาถึงข�อแตกต0างด�านผลประโยชน), ความเสี่ยง และผลเชิงลบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนของแต0ละทางเลือก ผู�ตัดสินใจมักจะเผชิญกับความขัดแย�งในสิ่งท่ีพึงประสงค)และไม0พึงประสงค)
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ของทางเลือก ท่ีหลากหลาย ก0อนจะนําไปสู0การตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด ผู�บริหารอาจจะประเมินทางเลือก 
โดยใช�วิธีการท่ีไม0ซับซ�อน คือ การวิเคราะห)เชิงปริมาณ หรือการวิเคราะห)การถดถอย เพ่ือให�เห็น 
ความแตกต0างอย0างชัดเจน และนําไปปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจให�ดีข้ึน เช0น ผู�บริหารอาจจะ
ประเมินค0าแต0ละทางเลือกตามความเป1นไปได�, ผลเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และความเป1นไปได�ท่ีจะ
สําเร็จผล พร�อมท้ังสรุปคะแนนแต0ละทางเลือกและจัดลําดับ อย0างไรก็ตามผู�ตัดสินใจมักใช�การ
วิเคราะห)เชิงคุณภาพในการประเมินทางเลือกมากกว0า โดยอาศัยเหตุผลและประสบการณ)ของตน 
และเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด 

 2.5 การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก (x5) หมายถึง ข้ันตอนท่ีผู�ตัดสินใจเลือก
แนวทางท่ีเป1นไปได�มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล�องกับวัตถุประสงค)และไม0มีข�อจํากัด จะสังเกตได�ว0า บางครั้ง             
ผู�ตัดสินใจจะเลือกทางเลือกท่ียอมรับได�ซ่ึงไม0ใช0การตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากมีค0าใช�จ0ายสูง และ        
ในบางครั้งผู�ตัดสินใจต�องรับผิดชอบกับทางเลือกท่ีล�มเหลวนั้น โดยไม0สามารถระงับสิ่งใดได� ผู�บริหาร
อาจจะต�องรับผิดชอบ การตัดสินใจนั้นมากกว0าสําหรับข�อผิดพลาดของเขา และอาจจะต�องรับผิดชอบ
มากข้ึน หากเชื่อว0าประสิทธิผลท่ีตํ่านั้นสะท�อนถึงความสามารถของพวกเขา ซ่ึงการปฏิบัติงาน                  
เพ่ือส0วนรวมย0อมต�องรับผิดชอบมากกว0างานส0วนตน 

2.6 การประเมินผลการตัดสินใจ (x6) หมายถึง ข้ันตอนก0อนการตัดสินใจครั้ง
สุดท�าย ผู�บริหารหรือผู�ตัดสินใจควรทบทวนการตัดสินใจกับผู�ท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงเป1นโอกาสและการคิด
ทบทวนครั้งสุดท�าย มีการปรับให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค) และตรวจสอบทางเลือกให�แน0ชัด             
ผู�ตัดสินใจอาจจะประเมินผลลัพธ)ท่ีเป1นไปได�เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค)ท่ีกําหนดไว� 

3. ตัวแปรตาม (Ytot) เป1นตัวแปรท่ีเก่ียวกับการการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา           
ข้ันพ้ืนฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 12 ด�าน ดังนี้ 

3.1 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (y1) หมายถึง การปฏิบัติงานด�านจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใช�เองให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด�าน
เศรษฐกิจและสังคมและเป1นต�นแบบให�กับสถานศึกษาอ่ืน จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ0งเน�นพัฒนา
นักเรียนให�เป1นมนุษย)ท่ีสมบูรณ)ท้ังร0างกาย จิตใจ สติปvญญา มีความรู�และคุณธรรม สามารถอยู0ร0วมกับ
ผู� อ่ืนได�อย0างมีความสุข อีกท้ัง จัดให�มีวิชาต0างๆ ครบถ�วนตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา            
ข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให�สูงและลึกซ้ึง           
มากข้ึนสําหรับกลุ0มเปxาหมายเฉพาะ ได�แก0 การศึกษาด�านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป| กีฬา อาชีวศึกษา 
การศึกษาท่ีส0งเสริมความเป1นเลิศ ผู�บกพร0อง พิการ และการศึกษาทางเลือก เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของ
รายวิชาท่ีสอดคล�องสภาพปvญหา ความต�องการของนักเรียน ผู�ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 
นอกจากนี้ สามารถจัดทําหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู� การสอนและอ่ืนๆ ให�เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียนตามกลุ0มเปxาหมายพิเศษ และมีการนิเทศติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 

3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู� (y2) หมายถึง การปฏิบัติงานด�านการจัดเนื้อหา
สาระกิจกรรมให�สอดคล�องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยคํานึงถึง ความแตกต0าง
ระหว0างบุคคล ฝ~กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ) และการประยุกต)ความรู�
มาใช� เพ่ือปxองกันและแก�ไขปvญหา จัดกิจกรรมให�นักเรียนได�เรียนรู�ประสบการณ)จริง ฝ~กการปฏิบัติให� 
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ทําได� คิดเป1น ทําเป1น รักการอ0านและเกิดการใฝMรู�อย0างต0อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรู�ด�านต0างๆ อย0างได�สัดส0วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝvงคุณธรรม ค0านิยมท่ีดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค)ไว�ในทุกวิชา จัดบรรยากาศ สภาพแวดล�อม สื่อการสอนและอํานวยความ
สะดวก เพ่ือให�นักเรียนเกิดการเรียนรู�และมีความรู� รวมท้ังสามารถใช�การวิจัยเป1นส0วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู� ท้ังนี้ ครูและนักเรียนอาจเรียนรู�ไปพร�อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล0ง
วิทยาการประเภทต0างๆ จัดการเรียนรู�ให�เกิดข้ึนได�ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร0วมมือกับ
บิดามารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝMาย เพ่ือร0วมกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ รวมท้ัง ศึกษาค�นคว�า
พัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู�ท่ีก�าวหน�า เพ่ือเป1นผู�นําการจัดกระบวนการเรียนรู�
และเป1นต�นแบบให�กับสถานศึกษาอ่ืน 

3.3 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (y3) หมายถึง 
การปฏิบัติงานด�านการจัดทําเอกสาร หลักฐานการศึกษาให�เป1นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล
ของสถานศึกษา วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ) ผลการเรียน และอนุมัติผลการเรียน             
จัดให�มีการประเมินผลการเรียนทุกช0วงชั้น และจัดให�มีการซ0อมเสริมกรณีท่ีมีนักเรียนไม0ผ0านเกณฑ) 
การประเมิน จัดให�มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล จัดระบบสารสนเทศด�านการวัด
และประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใช�ในการอ�างอิง ตรวจสอบ และใช�ประโยชน)ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

3.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (y4) หมายถึง                
การปฏิบัติงานด�านการใช�การวิจัยเป1นส0วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู�และกระบวนการทํางานของ
นักเรียน ครู และผู�เก่ียวข�องกับการศึกษา ครูพัฒนานักเรียนให�มีความรู�เก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู�
โดยใช�กระบวนการวิจัยเป1นสําคัญในการเรียนรู�ท่ีซับซ�อนข้ึน ทําให�นักเรียนได�ฝ~กการคิด การจัดการ 
การหาเหตุผลในการตอบปvญหา การผสมผสานความรู�แบบสหวิทยาการและการเรียนรู�ในปvญหาท่ีตน
สนใจ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด�วยกระบวนการวิจัย อีกท้ัง รวบรวมและเผยแพร0ผลการวิจัย เพ่ือการ
เรียนรู�และพัฒนาคุณภาพการศึกษา                    

3.5 การพัฒนาและส0งเสริมให�มีแหล0งเรียนรู� (y5) หมายถึง การปฏิบัติงานด�านการ
จัดแหล0งเรียนรู�อย0างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให�พอเพียง เพ่ือสนับสนุนการ
แสวงหาความรู�ด�วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู� จัดระบบแหล0งการเรียนรู�ภายในสถานศึกษา
ให�เอ้ือต0อการจัดการเรียนรู�ของนักเรียน เช0น พัฒนาห�องสมุดให�เป1นแหล0งเรียนรู� จัดให�มีห�องสมุด
หมวดวิชา ห�องสมุดเคลื่อนท่ี มุมหนังสือในห�องเรียน ห�องพิพิธภัณฑ) ห�องมัลติมีเดีย ห�องคอมพิวเตอร) 
อินเตอร)เน็ต ศูนย)วิชาการ ศูนย)วิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี             
สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป1นต�น จัดระบบข�อมูลแหล0งการเรียนรู�ในท�องถ่ินให�เอ้ือต0อการจัดการเรียนรู�
ของนักเรียน ของสถานศึกษาของตนเอง เช0น จัดเส�นทาง/แผนท่ี และระบบการเชื่อมโยงเครือข0าย 
ห�องสมุดประชาชน ห�องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ)วิทยาศาสตร) ภูมิปvญญาท�องถ่ิน ฯลฯ  
ส0งเสริมให�นักเรียนได�ใช�แหล0งเรียนรู� ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�และนิเทศ 
กํากับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย0างต0อเนื่อง อีกท้ังส0งเสริมให�นักเรียนใช�แหล0งเรียนรู�               
ในต0างประเทศ 
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3.6 การนิเทศการศึกษา (y6) หมายถึง การปฏิบัติงานด�านการสร�างความตระหนัก
ให�แก0ผู�เก่ียวข�องให�เข�าใจกระบวนการนิเทศภายในว0าเป1นกระบวนการทํางานร0วมกันท่ีใช�เหตุผล การ
นิเทศเป1นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแต0ละบุคคลให�มีคุณภาพ การนิเทศเป1นส0วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให�ทุกคนเกิดความเชื่อม่ันว0าได�ปฏิบัติถูกต�อง ก�าวหน�า และเกิดประโยชน)
สูงสุดต0อนักเรียนและตัวครูเอง จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให� มีคุณภาพท่ัวถึง และต0อเนื่อง        
เป1นระบบและกระบวนการจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให�เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.7 การแนะแนว (y7) หมายถึง การตระหนักถึงการมีส0วนร0วมในกระบวนการ
แนะแนวและการดูแลช0วยเหลือนักเรียน ปฏิบัติงานตามระบบและโครงสร�างองค)กร แนะแนวและ
ดูแลช0วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา เห็นคุณค0าของการแนะแนวและดูแลช0วยเหลือนักเรียน พัฒนา
ความรู�เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลช0วยเหลือนักเรียน เพ่ือให�สามารถบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู�และเชื่อมโยงสู0การดํารงชีวิตประจําวัน ทําหน�าท่ีครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา            
ครูประจําชั้น ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแลช0วยเหลือ
นักเรียนอย0างเป1นระบบ ส0งเสริมความร0วมมือและความเข�าใจอันดีระหว0างผู�ปกครองและชุมชน 
ประสานงานด�านการแนะแนวระหว0างสถานศึกษา องค)การภาครัฐและเอกชน บ�าน ศาสนสถาน 
ชุมชน ในลักษณะเครือข0ายการแนะแนว เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช0วยเหลือนักเรียน 

3.8 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (y8) 
หมายถึง การปฏิบัติงานด�านการกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษาให�สอดคล�องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ความต�องการของชุมชน จัดระบบบริหารและสารสนเทศท่ีเอ้ือต0อการพัฒนางานและการสร�างระบบ
ประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให�เป1นหมวดหมู0 ข�อมูลมีความสมบูรณ)เรียกใช�ง0าย สะดวก 
รวดเร็ว ปรับปรุงให�เป1นปvจจุบันเสมอ สถานศึกษามีส0วนร0วมในการจัดทําแผนการศึกษาท่ีมุ0งเน�น
คุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ)/แผนยุทธศาสตร)) ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา โดยมีระบบการทํางานท่ีเข�มแข็ง เน�นการมีส0วนร0วมและวงจร
การพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle) หรือท่ีรู�จักกันว0าวงจร PDCA มีส0วนร0วมในการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ซ่ึงดําเนินการอย0างจริงจังต0อเนื่อง สถานศึกษามีส0วนร0วม  
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก สถานศึกษามีส0วนร0วมในการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปb (SAR) และ
สรุปรายงานประจําปb โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอต0อหน0วยงาน
ต�นสังกัดและเผยแพร0ต0อสาธารณชน 

3.9 การส0งเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ (y9) หมายถึง การปฏิบัติงาน
ด�านการจัดกระบวนการเรียนรู�ร0วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค)การชุมชน องค)การปกครอง       
ส0วนท�องถ่ิน องค)การเอกชน องค)การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
ส0งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู�ภายในชุมชน ส0งเสริมให�ชุมชน มีการ
จัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู� ข�อมูล ข0าวสารและรู�จักเลือกสรรภูมิปvญญาและวิทยาการ
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ต0างๆ พัฒนาชุมชนให�สอดคล�องกับสภาพปvญหาและความต�องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให�มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ)ระหว0างชุมชน 

3.10 การประสานความร0วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค)กรอ่ืน 
(y10) หมายถึง การมีส0วนร0วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยาการภายนอกและ
ภูมิปvญญาท�องถ่ิน เพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของนักเรียนทุกด�าน รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมของท�องถ่ิน เสริมสร�างความสัมพันธ)ระหว0างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองค)การท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือให�สถานศึกษาเป1นแหล0งวิทยาการของชุมชน และ      
มีส0วนร0วมในการพัฒนาชุมชนและท�องถ่ิน ให�บริการด�านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยน
ข�อมูลข0าวสารกับแหล0งวิทยาการในท่ีอ่ืนๆ จัดกิจกรรมร0วมกับชุมชน เพ่ือส0งเสริมวัฒนธรรมการสร�าง
ความสัมพันธ)อันดีกับศิษย)เก0า การประชุมผู�ปกครองนักเรียนการปฏิบัติงานร0วมกับชุมชน การร0วม
กิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน เป1นต�น 

3.11 การส0งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก0บุคคล ครอบครัว องค)กร หน0วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา (y11) หมายถึง การปฏิบัติงานด�านการ
ประชาสัมพันธ)สร�างความเข�าใจต0อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค)การชุมชน องค)การปกครองส0วน
ท�องถ่ิน เอกชน องค)การเอกชน องค)การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืนในเรื่องเก่ียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษา สร�างความรู�ความเข�าใจ การเพ่ิม
ความพร�อมให�กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค)การชุมชน องค)การปกครองส0วนท�องถ่ิน เอกชน 
องค)การเอกชน องค)การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีร0วม             
จัดการศึกษา ร0วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค)การชุมชน องค)การปกครองส0วนท�องถ่ิน เอกชน 
องค)การเอกชน องค)การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ร0วมกัน        
จัดการศึกษาและใช�ทรัพยากรร0วมกันให�เกิดประโยชน)สูงสุดแก0นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู�ร0วมกัน
ระหว0างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค)การชุมชน องค)การปกครองส0วนท�องถ่ิน เอกชน 
องค)การเอกชน องค)การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ส0งเสริม 
สนับสนุน ให�บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค)การชุมชน องค)การปกครองส0วนท�องถ่ิน เอกชน องค)การ
เอกชน องค)การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนได�รับความช0วยเหลือ
ทางด�านวิชาการตามความเหมาะสมและจําเป1น ส0งเสริมและพัฒนาแหล0งเรียนรู� ท้ังด�านคุณภาพและ
ปริมาณเพ่ือการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย0างมีประสิทธิภาพ 

3.12 การพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (y12) หมายถึง การมีส0วนร0วมใน
การกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู�และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา
ของสถานศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนรู�และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พร�อมท้ังมีการจัดต้ังเครือข0าย        
ทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเป1นแหล0งการเรียนรู�ของสถานศึกษา พัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยี         
ทางการศึกษาท่ีให�ข�อเท็จจริงเพ่ือสร�างองค)ความรู�ใหม0ๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหล0งสื่อท่ีเสริมการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให�มีประสิทธิภาพ พัฒนาห�องสมุดของสถานศึกษาให�เป1นแหล0งการเรียนรู�
ของสถานศึกษาและชุมชน รวมท้ัง นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด�านการจัดหา              
ผลิต ใช� และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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เครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป1นแบบสอบถาม (questionnaire) สําหรับเก็บรวบรวมข�อมูล 

จากกลุ0มตัวอย0าง จํานวน 1 ฉบับ แบ0งเป1น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพส0วนตัวของผู�ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป1น                      

แบบตรวจสอบรายการ (checklist) ซ่ึงประกอบด�วยเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหน0งปvจจุบัน 
และประสบการณ)ในการทํางาน 

ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจของผู�บริหารตามแนวคิดของกอร)ดอน 
(Gordon) 

ตอนท่ี 3  สอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ด�าน 
ตามหลักการของกระทรวงศึกษาธิการ 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลักษณะคําถามแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ  
ของลิเคิร)ท (Likert rating scale)2 โดยกําหนดค0าคะแนนของแต0ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  การตัดสินใจของผู�บริหารหรือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อยู0ในระดับมากท่ีสุด ให�มีน้ําหนักเท0ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4  หมายถึง  การตัดสินใจของผู�บริหารหรือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อยู0ในระดับมาก ให�มีน้ําหนักเท0ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3  หมายถึง  การตัดสินใจของผู�บริหารหรือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อยู0ในระดับปานกลาง ให�มีน้ําหนักเท0ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2  หมายถึง  การตัดสินใจของผู�บริหารหรือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อยู0ในระดับน�อย ให�มีน้ําหนักเท0ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1  หมายถึง  การตัดสินใจของผู�บริหารหรือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อยู0ในระดับน�อยท่ีสุด ให�มีน้ําหนักเท0ากับ 1 คะแนน 

 
การสร'างและการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ 

เพ่ือให�การวิจัยครั้งนี้สามารถวัดได�ตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย และบรรลุ                   
ตามวัตถุประสงค)ท่ีวางไว� ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างและปรับปรุงเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1  ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี จากหนังสือ ตํารา เอกสาร วรรณกรรมและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในประเทศและต0างประเทศ 

ข้ันตอนท่ี 2  นําผลท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�ามาสร�างแบบสอบถาม แล�วปรึกษาอาจารย)
ผู�ควบคุมวิทยานิพนธ) เพ่ือพิจารณาแก�ไขข�อบกพร0อง แล�วนําแบบสอบถามให�ผู�เชี่ยวชาญ 5 คน
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม และหาคุณภาพรายข�อ
ตามเทคนิควิธีการวัดค0าดัชนีความสอดคล�อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงได�
ค0า IOC อยู0ระหว0าง 0.60 – 1.00  

                                                 
2Rensis Likert, “A Technique for the Measurement of Attitudes,” 

Archieves of  Psychology 140, 55 (1932): 1-55. 
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ข้ันตอนท่ี 3  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก�ไขแล�วไปทดลองใช� (try out) กับ
สถานศึกษาท่ีเปaดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 6 ในจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 8 แห0ง โดยมีผู�ให�ข�อมูลสถานศึกษาละ 4 คน รวม 32 ฉบับ 

ข้ันตอนท่ี 4  นําแบบสอบถามท่ีได�รับกลับคืนมาคํานวณหาค0าความเชื่อม่ัน (reliability) 
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)3 โดยพิจารณาค0าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient)          
ได�ค0าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) เท0ากับ 0.987 
 
การเก็บรวบรวมข'อมูล 

การเก็บรวบรวมข�อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู�วิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ผู�วิจัยทําหนังสือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทําหนังสือ           

ขอความอนุเคราะห)ในการเก็บรวบรวมข�อมูลจากสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ผู�วิจัยรับหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยพร�อมกับนําแบบสอบถามจัดส0งไปรษณีย)ไปยัง

สถานศึกษากลุ0มตัวอย0าง 
3. ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล พร�อมท้ังติดตามแบบสอบถามคืนจากสถานศึกษา

ด�วยวิธีการจัดส0งเอกสารแบบสอบถามทางไปรษณีย) ท้ังนี้ ได�แนบซองเปล0าและติดแสตมป| เพ่ือให�
ผู�ตอบแบบสอบถามส0งกลับคืนผู�วิจัยทางไปรษณีย)   
 
การวิเคราะหWข'อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช�สถานศึกษาท่ีเปaดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา         
ปbท่ี 6 ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีเป1นหน0วยวิเคราะห) (unit of analysis) จํานวน                  
48 แห0ง และผู�ให�ข�อมูล สถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด�วย ผู�อํานวยการ 1 คน รองผู�อํานวยการ 
ฝMายวิชาการหรือผู�ท่ีรับผิดชอบงานวิชาการ 1 คน และครู 2 คน รวมผู�ให�ข�อมูลท้ังสิ้น 192 คน                
เม่ือได�รับแบบสอบถามกลับคืนจากกลุ0มตัวอย0างแล�ว ผู�วิจัยดําเนินการวิเคราะห)ข�อมูลตามข้ันตอน 
ดังนี้ 

1.  พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ)ของแบบสอบถามท่ีได�รับ 
2.  จัดระเบียบข�อมูล ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถามท่ีสมบูรณ) 
3.  ลงรหัสข�อมูลในโปรแกรมสําเร็จรูป นําไปคํานวณค0าทางสถิติ เพ่ือทําการวิเคราะห)

ข�อมูล 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York: 

Harper & Row Publisher, 1974), 161. 
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สถิติท่ีใช'ในการวิจัย 
เพ่ือให�การวิเคราะห)ข�อมูลเป1นไปตามวัตถุประสงค)ของการวิจัย ผู�วิจัยใช�สถิติในการ

วิเคราะห)ข�อมูล ดังนี้ 
1.   การวิ เคราะห)สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม สถิติ ท่ีใช� คือ ค0าความถ่ี 

(frequency) และค0าร�อยละ (percentage)  
2.  การวิเคราะห)การตัดสินใจของผู�บริหารและการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา      

ข้ันพ้ืนฐาน สถิติท่ีใช� คือ ค0ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) ซ่ึงการวิเคราะห)การตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการ             
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัยนําค0ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ไปเทียบกับเกณฑ)ตาม
แนวคิดของเบสท) (Best) 4ดังนี้ 

ค0ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00  หมายถึง การตัดสินใจของผู�บริหารหรือการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู0ในระดับมากท่ีสุด 

ค0ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49  หมายถึง การตัดสินใจของผู�บริหารหรือการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู0ในระดับมาก 

ค0ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49  หมายถึง การตัดสินใจของผู�บริหารหรือการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู0ในระดับปานกลาง 

ค0ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49  หมายถึง การตัดสินใจของผู�บริหารหรือการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู0ในระดับน�อย 

ค0ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49  หมายถึง การตัดสินใจของผู�บริหารหรือการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู0ในระดับน�อยท่ีสุด 

3. การวิเคราะห)ความสัมพันธ)ระหว0างการตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช�ค0าสัมประสิทธ)สหสัมพันธ) (rxy) ของเพียร)สัน (Pearson’s 
product - moment correlation coefficient) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ค0าสัมประสิทธ)สหสัมพันธ) 0.70 – 1.00 แสดงว0าการตัดสินใจของผู�บริหารกับ               
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสัมพันธ)อยู0ในระดับสูง 

ค0าสัมประสิทธ)สหสัมพันธ) 0.30 – 0.69 แสดงว0าการตัดสินใจของผู�บริหารกับ               
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสัมพันธ)อยู0ในระดับปานกลาง 

ค0าสัมประสิทธ)สหสัมพันธ) 0.00 – 0.29 แสดงว0าการตัดสินใจของผู�บริหารกับ               
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสัมพันธ)อยู0ในระดับตํ่า5 

 
 

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

Prentice-Hall Inc., 1970), 190. 
5Dennis E. Hinkle, William Wiersma and Stephen G. Jurs, Applied Statistics 

for the Behavior Sciences, 4th ed. (New York: Houghton Mifflin, 1998), 118. 
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สรุป 
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค)เพ่ือทราบ 1) การตัดสินใจของผู�บริหาร             

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) ความสัมพันธ)
ระหว0างการตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป1นการวิจัย 
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช�สถานศึกษาท่ีเปaดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 6 ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีเป1นหน0วยวิเคราะห) (unit of analysis) 
โดยกําหนดขนาดตัวอย0างจากการเปaดตารางกําหนดขนาดตัวอย0างของเครจซ่ีและมอร)แกน (Krejcie 
and Morgan) ได�ขนาดตัวอย0าง 48 แห0ง กําหนดผู�ให�ข�อมูล สถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด�วย 
ผู�อํานวยการ 1 คน รองผู�อํานวยการฝMายวิชาการหรือผู�รับผิดชอบงานวิชาการ 1 คน และครู 2 คน 
รวมท้ังหมด 192 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป1นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจ
ของผู�บริหารตามแนวคิดของกอร)ดอน (Gordon) กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
12 ด�าน ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห)ข�อมูล ประกอบด�วย 
ค0าความถ่ี (frequency) ร�อยละ (percentage) ค0ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean)                 
ส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค0าสัมประสิทธ)สหสัมพันธ) (rxy) ของเพียร)สัน 
(Pearson’s product - moment correlation coefficient)  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

เพ่ือให�เปนไปตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลใน
การวิจัยเรื่อง การตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัย        
ได�ส/งแบบถามให�กลุ/มตัวอย/างซ่ึงได�แก/สถานศึกษาท่ีเป3ดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาป5 ท่ี 1 ถึง                  
ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 6 ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีจํานวน 48 แห/ง โดยกําหนดผู�ให�ข�อมูล 
สถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด�วย ผู�อํานวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู�อํานวยการฝ<ายวิชาการหรือ
ผู�รับผิดชอบงานวิชาการ 1 คน และครู 2 คน รวมผู�ให�ข�อมูลท้ังสิ้น 192 คน ท้ังนี้ ได�รับแบบสอบถาม
คืนกลับมา จํานวน 40 แห/ง รวม 160 ฉบับ คิดเปนร�อยละ 83.33 เม่ือได�รับข�อมูลจากแบบสอบถาม
นํามาวิเคราะห�และเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล จําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห�สถานภาพส/วนตัวของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห�การตัดสินใจของผู�บริหาร 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห�การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว/างการตัดสินใจของผู�บริหารกับการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห�สถานภาพส�วนตัวของผู�ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพส/วนตัวของผู�ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงได�แก/  ผู� อํานวยการสถานศึกษา                        

รองผู�อํานวยการฝ<ายวิชาการหรือผู�รับผิดชอบงานวิชาการ และครูผู�สอนในสถานศึกษาท่ีเป3ดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 6 ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี จํานวน  
40 แห/ง รวม 160 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหน/งปCจจุบัน และ
ประสบการณ�ในการทํางาน โดยหาค/าความถ่ี (frequency) และค/าร�อยละ (percentage)                
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามเม่ือจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด ตําแหน/งปCจจุบัน และประสบการณ�ในการทํางาน 

 

สถานภาพส/วนตัวของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร�อยละ 
เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
59 
101 

 
36.87 
63.13 

รวม 160 100.00 
อายุ 

1. อายุ 20-30 ป5 
2. อายุ 31-40 ป5 
3. อายุ 41-50 ป5 
4. อายุ 51-60 ป5 

 
30 
47 
35 
48 

 
18.74 
29.38 
21.88 
30.00 

รวม 160 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

1. ปริญญาตรี 
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก 

 
59 
97 
4 

 
36.87 
60.63 
2.50 

รวม 160 100.00 
ตําแหน/งปCจจุบัน 

1. ผู�อํานวยการสถานศึกษา 
2. รองผู�อํานวยการฝ<ายวิชาการ 
3. ครูผู�สอน 

 
40 
40 
80 

 
25.00 
25.00 
50.00 

รวม 160 100.00 
ประสบการณ�ในการทํางาน 

1. 1 - 5 ป5 
2. 6 - 10 ป5 
3. 11 - 15 ป5 
4. 16 - 20 ป5 
5. 21 – 25 ป5 
6. 26 – 30 ป5 
7. มากกว/า 30 ป5 

 
29 
38 
13 
15 
21 
19 
25 

 
18.13 
23.75 
8.13 
9.37 
13.13 
11.87 
15.62 

รวม 160 100.00 
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จากตารางท่ี 5 พบว/าผู�ตอบแบบสอบถามส/วนใหญ/เปนเพศหญิงจํานวน 101 คน คิดเปน   
ร�อยละ 63.13 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 59 คน คิดเปนร�อยละ 36.87 มีอายุระหว/าง 51-60 ป5               
จํานวน 48 คน คิดเปนร�อยละ 30.00 รองลงมาคือ มีอายุระหว/าง 31-40 ป5 จํานวน 47 คน                
คิดเปนร�อยละ 29.38 มีอายุระหว/าง 20-30 ป5 จํานวน 30 คน คิดเปนร�อยละ 18.74 ระดับการศึกษา
ปริญญาโท จํานวน 97 คน คิดเปนร�อยละ 60.63 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จํานวน 59 คน        
คิดเปนร�อยละ 36.87 ระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน คิดเปนร�อยละ 2.50 ตําแหน/งครูผู�สอน 
จํานวน 80 คน คิดเปนร�อยละ 50.00 ผู�อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 40 คน คิดเปนร�อยละ 25.00 
รองผู�อํานวยการฝ<ายวิชาการหรือผู�รับผิดชอบงานวิชาการ จํานวน 40 คน คิดเปนร�อยละ 25.00 
ประสบการณ�ในการทํางาน ระยะเวลา 6-10 ป5 จํานวน 38 คน คิดเปนร�อยละ 23.75 รองลงมาคือ  
มีประสบการณ�ในการทํางานระยะเวลา 1-5 ป5 จํานวน 29 คน คิดเปนร�อยละ 18.13 และ                   
มีประสบการณ�ในการทํางานระยะเวลา 11-15 ป5 จํานวน 13 คน คิดเปนร�อยละ 8.13  
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�การตัดสินใจของผู�บริหาร 
  ในการวิเคราะห�การตัดสินใจของผู�บริหาร ผู�วิจัยวิเคราะห�โดยใช�ค/ามัชฌิมเลขคณิต       
( x ) และส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล�วนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ�ตามแนวคิดของเบสท� (Best) 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล ดังตารางท่ี 6  
 

 
ตารางท่ี 6 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการตัดสินใจของผู�บริหาร                      

โดยภาพรวม             
                                                                                  (n=40) 

การตัดสินใจของผู�บริหาร (Xtot) x  S.D. ระดับ 
1. การวิเคราะห�สถานการณ� (x1)     4.24 0.66 มาก 
2. การกําหนดเป_าหมายและวัตถุประสงค� (x2) 4.11 0.72 มาก 
3. การหาทางเลือก (x3) 4.15 0.72 มาก 
4. การประเมินทางเลือก (x4) 4.14 0.71 มาก 
5. การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก (x5) 4.28 0.76 มาก 
6. การประเมินผลการตัดสินใจ (x6) 4.15 0.77 มาก 

รวม (Xtot) 4.18 0.66 มาก 
 

  
จากตารางท่ี 6 การตัดสินใจของผู�บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู/ใน

ระดับมาก ( x = 4.18, S.D. = 0.66) เม่ือพิจารณาเปนรายด�าน พบว/า อยู/ในระดับมากทุกด�าน             
โดยเรียงค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก ( x = 4.28,   
S.D. = 0.76) การวิเคราะห�สถานการณ� ( x = 4.24, S.D. = 0.66) การหาทางเลือก ( x = 4.15,   
S.D. = 0.72) การประเมินผลการตัดสินใจ ( x = 4.15, S.D. = 0.77) การประเมินทางเลือก           
( x = 4.14, S.D. = 0.71) และการกําหนดเป_าหมายและวัตถุประสงค� ( x = 4.11, S.D. = 0.72)  
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เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง 0.66 – 0.77 มีการกระจายของข�อมูลมาก   
แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม/เปนไปในทิศทางเดียวกัน            

เม่ือวิเคราะห�การตัดสินใจของผู�บริหารในแต/ละด�านเปนรายข�อย/อย ได�ผลการวิเคราะห�
ข�อมูลดังตารางท่ี 7 ถึงตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 7 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตัดสินใจของผู�บริหาร                        

ด�านการวิเคราะห�สถานการณ�  
(n =40) 

การวิเคราะห�สถานการณ� (X1) x  S.D. ระดับ 
1. ผู�บริหารสถานศึกษาทราบรายละเอียดข�อมูลเรื่องการเงิน, 

เวลา, พนักงาน และทรัพยากรต/างๆ เพ่ือใช�ประกอบการ
ตัดสินใจ 

2. ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห�สถานการณ�ต/างๆ             
และกําหนดปCญหาแท�จริงเพ่ือตัดสินใจได� 

3. ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถระบุข�อจํากัดของสถานการณ�
และผลกระทบท่ีมีต/อการตัดสินใจ 

4. ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงข�อมูลและนําไปใช�ให�
เกิดประโยชน�ต/อการตัดสินใจ 

5. เม่ือมีปCญหาผู�บริหารสถานศึกษาสามารถระบุปCญหาได�อย/าง
ชัดเจน เพ่ือหาแนวทางแก�ไขหรือตัดสินใจในการดําเนินการ
อย/างใดอย/างหนึ่ง 

4.26 
 
 

4.22 
 

4.23 
 

4.27 
 

4.21 
 

0.64 
 
 

0.74 
 

0.72 
 

0.72 
 

0.83 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.24 0.66 มาก 
 
 จากตารางท่ี 7 พบว/า การตัดสินใจของผู�บริหารด�านการวิเคราะห�สถานการณ� (X1)             
โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 4.24, S.D. = 0.66) เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ พบว/า อยู/ในระดับ
มากทุกข�อ โดยเรียงค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยง
ข�อมูลและนําไปใช�ให�เกิดประโยชน�ต/อการตัดสินใจ ( x = 4.27, S.D. = 0.72) ผู�บริหารสถานศึกษา
ทราบรายละเอียดข�อมูลเรื่องการเงิน, เวลา, พนักงาน และทรัพยากรต/างๆ เพ่ือใช�ประกอบการ
ตัดสินใจ ( x = 4.26, S.D. = 0.64) ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถระบุข�อจํากัดของสถานการณ�และ
ผลกระทบท่ีมีต/อการตัดสินใจ ( x = 4.23,   S.D. = 0.72) ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห�
สถานการณ�ต/างๆ และกําหนดปCญหาแท�จริงเพ่ือตัดสินใจได� ( x = 4.22, S.D. = 0.74) และ        
เม่ือมีปCญหาผู�บริหารสถานศึกษาสามารถระบุปCญหา ได�อย/างชัดเจน เพ่ือหาแนวทางแก�ไขหรือ
ตัดสินใจในการดําเนินการอย/างใดอย/างหนึ่ง ( x = 4.21, S.D. = 0.83) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง 0.64 – 0.83 มีการกระจายของข�อมูลมาก แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถาม            
มีความคิดเห็นไม/เปนไปในทิศทางเดียวกัน            
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ตารางท่ี 8 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตัดสินใจของผู�บริหาร                     
ด�านการกําหนดเป_าหมายและวัตถุประสงค�  

(n =40) 
การกําหนดเป2าหมายและวัตถุประสงค� (X2) x  S.D. ระดับ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการกําหนดเป_าหมายและวัตถุประสงค�
เพ่ือให�บรรลุผลในการตัดสินใจ และทําให�ผู�เก่ียวข�องมองอย/าง  
รอบด�านในการแก�ไขปCญหา 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีจะ
เกิด ข้ึน เ พ่ือลดความเสี่ ยง ท่ีจะทําให� เ กิดความล�มเหลว                
ให�น�อยลง 

3. ผู� บ ริ ห ารสถาน ศึกษา มีการ กํ าหนด เกณฑ� ในการชี้ วั ด                  
ด�านคุณภาพ ด�านเวลา เปนท่ียอมรับ และความเหมาะสม
ทางด�านจริยธรรม เพ่ือให�บรรลุเป_าหมายและวัตถุประสงค�             
ท่ีวางไว� 

4. ผู�บริหารสถานศึกษามีการวางแผนในการกําหนดเป_าหมายและ
วัต ถุประสงค� โดยคํานึง ถึงประสิทธิผลและทัศนคติของ
ผู�ใต�บังคับบัญชา และดําเนินการตามแผนท่ีได�วางไว� 

4.17 
 
 

4.06 
 
 

4.13 
 
 
 

4.09 

0.76 
 
 

0.79 
 
 

0.83 
 
 
 

0.85 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

รวม 4.11 0.72 มาก 
 

จากตารางท่ี 8 พบว/า การตัดสินใจของผู�บริหารด�านการกําหนดเป_าหมายและ
วัตถุประสงค� (X2) โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 4.11, S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ 
พบว/า อยู/ ในระดับมากทุกข�อ โดยเรียงค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้  ผู�บริหาร
สถานศึกษามีการกําหนดเป_าหมายและวัตถุประสงค�เพ่ือให�บรรลุผลในการตัดสินใจ และทําให�
ผู�เก่ียวข�องมองอย/างรอบด�านในการแก�ไขปCญหา ( x = 4.17, S.D. = 0.76) ผู�บริหารสถานศึกษา          
มีการกําหนดเกณฑ�ในการชี้วัดด�านคุณภาพ ด�านเวลาเปนท่ียอมรับ และความเหมาะสมทางด�าน
จริยธรรม เพ่ือให�บรรลุเป_าหมายและวัตถุประสงค�ท่ีวางไว� ( x = 4.13, S.D. = 0.83) ผู�บริหาร
สถานศึกษามีการวางแผนในการกําหนดเป_าหมายและวัตถุประสงค�โดยคํานึงถึงประสิทธิผลและ
ทัศนคติของผู�ใต�บังคับบัญชา และดําเนินการตามแผนท่ีได�วางไว� ( x = 4.09, S.D. = 0.85) และ
ผู�บริหารสถานศึกษามีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะทําให�เกิด
ความล�มเหลวให�น�อยลง ( x = 4.06, S.D. = 0.79) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/
ระหว/าง 0.76 – 0.85 มีการกระจายของข�อมูลมาก แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น           
ไม/เปนไปในทิศทางเดียวกัน            
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ตารางท่ี 9 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตัดสินใจของผู�บริหาร                     
ด�านการหาทางเลือก 

(n =40) 
การหาทางเลือก (X3) x  S.D. ระดับ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพิจารณาแนวทางการแก�ไขปCญหา
หรือทาง เลื อก ท่ี เปน ไปได�  ท่ี จะทํ า ให�บรรลุ ผลตาม
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนด   

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการกําหนดทางเลือกท่ีหลากหลาย             
โดยพิจารณาข�อมูล ท่ี เ ก่ียวข�องและเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสม 

3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือใช�
เปนแนวทางในการตัดสินใจ 

4.18 
 
 

4.13 
 
 

4.16 

0.77
  

 
0.78 

 
 

0.82 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

รวม 4.15 0.72 มาก 
  

จากตารางท่ี 9 พบว/า การตัดสินใจของผู�บริหารด�านการหาทางเลือก (X3) โดยภาพรวม
อยู/ในระดับมาก ( x = 4.15, S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ พบว/า อยู/ในระดับมากทุกข�อ        
โดยเรียงค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ผู�บริหารสถานศึกษามีการพิจารณาแนวทางการ
แก�ไขปCญหาหรือทางเลือกท่ีเปนไปได� ท่ีจะทําให�บรรลุผลตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด ( x = 4.18,  
S.D. = 0.77) ผู�บริหารสถานศึกษามีการรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือใช�เปนแนวทางในการตัดสินใจ 
( x = 4.16, S.D. = 0.82) และผู�บริหารสถานศึกษามีการกําหนดทางเลือกท่ีหลากหลาย โดยพิจารณา
ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องและเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ( x = 4.13, S.D. = 0.78) เม่ือพิจารณา                
ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง 0.77 – 0.82 มีการกระจายของข�อมูลมาก แสดงว/าผู�ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไม/เปนไปในทิศทางเดียวกัน            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

ตารางท่ี 10 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตัดสินใจของผู�บริหาร                     
ด�านการประเมินทางเลือก 

(n =40) 
การประเมินทางเลือก (X4) x  S.D. ระดับ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการประเมินแต/ละทางเลือกเพ่ือให�
เกิดการตัดสินใจท่ีดี โดยมีการระบุความเปนไปได�ในแต/ละ
ทางเลือก 

2. ผู� บริหารสถานศึกษา พิจารณาข�อแตกต/ า ง  ท้ั งด� าน
ผลประโยชน� ความเสี่ยง และผลเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนของ
แต/ละทางเลือก เพ่ือนําไปสู/การตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด 

3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการใช�เทคนิคการวิเคราะห�เชิง
ปริมาณ หรือการวิเคราะห�เชิงคุณภาพ เพ่ือใช�ในการ
ประเมินทางเลือก โดยอาศัยเหตุผลและประสบการณ� เพ่ือ
ตัดสินใจเลือกแนวทาง ท่ีดีท่ีสุด 

4.14 
 
 

4.14 
 
 

4.15 

0.80 
 
 

0.78 
 
 

0.78
  

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

รวม 4.14 0.71 มาก 

     จากตารางท่ี 10 พบว/า การตัดสินใจของผู�บริหารด�านการประเมินทางเลือก (X4)              
โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 4.14, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ พบว/า อยู/ใน        
ระดับมากทุกข�อ โดยเรียงค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ผู�บริหารสถานศึกษามีการใช�
เทคนิคการวิเคราะห�เชิงปริมาณหรือการวิเคราะห�เชิงคุณภาพ เพ่ือใช�ในการประเมินทางเลือก           
โดยอาศัยเหตุผลและประสบการณ� เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด ( x = 4.15, S.D. = 0.78) 
ผู�บริหารสถานศึกษาพิจารณาข�อแตกต/าง ท้ังด�านผลประโยชน�ความเสี่ยง และผลเชิงลบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนของแต/ละทางเลือก เพ่ือนําไปสู/การตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด ( x = 4.14, S.D. = 0.78) และผู�บริหาร
สถานศึกษามีการประเมินแต/ละทางเลือกเพ่ือให�เกิดการตัดสินใจท่ีดี โดยมีการระบุความเปนไปได�ใน
แต/ละทางเลือก ( x = 4.14, S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง 0.78 
– 0.80 มีการกระจายของข�อมูลมาก แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม/เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน            
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ตารางท่ี 11 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตัดสินใจของผู�บริหาร                     
ด�านการตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก 

(n =40) 
การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก (X5) x  S.D. ระดับ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการตัดสินใจเลือกแนวทาง ท่ี                  
เปนไปได�มากท่ีสุด เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต/อการตัดสินใจของ
ตน 

3. ผู�บริหารสถานศึกษายอมรับต/อความล�มเหลวหรือ
ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนหลังจากการตัดสินใจของตน 

4.30 
 

4.30 
 

4.22 

0.79 
 

0.85 
 

0.85 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.28 0.76 มาก 

จากตารางท่ี 11 พบว/า การตัดสินใจของผู�บริหารด�านการตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก 
(X5) โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 4.28, S.D. = 0.76) เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ พบว/า อยู/ใน       
ระดับมากทุกข�อ โดยเรียงค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ผู�บริหารสถานศึกษามีการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีเปนไปได�มากท่ีสุด เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว� ( x = 4.30,                 
S.D. = 0.79) ผู�บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต/อการตัดสินใจของตน ( x = 4.30,                
S.D. = 0.85) ผู�บริหารสถานศึกษายอมรับต/อความล�มเหลวหรือความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนหลังจากการ
ตัดสินใจของตน ( x = 4.22, S.D. = 0.85) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง   
0.79 – 0.85 มีการกระจายของข�อมูลมาก แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม/เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน            
 
ตารางท่ี 12 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตัดสินใจของผู�บริหาร                      
              ด�านการประเมินผลการตัดสินใจ 

(n =40) 
การประเมินผลการตัดสินใจ (X6) x  S.D. ระดับ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษา มีการทบทวนการตัดสิน ใจ กับ                   
ผู�ท่ีเก่ียวข�อง และปรับแนวทางให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค�
ท่ีตั้งไว� 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบทางเลือกอย/างแน/ชัด
อีกครั้งก/อนตัดสินใจ 

3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลลัพธ� ท่ีเปนไปได�   
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� 

4.18 
 
 

4.14 
 

4.13 

0.84 
 
 

0.83 
 

0.81 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.15 0.77 มาก 
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จากตารางท่ี 12 พบว/า การตัดสินใจของผู�บริหารด�านการประเมินผลการตัดสินใจ (X6)              
โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 4.15, S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ พบว/า อยู/ใน       
ระดับมากทุกข�อ โดยเรียงค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ ผู�บริหารสถานศึกษามีการ
ทบทวนการตัดสินใจกับผู� ท่ีเ ก่ียวข�อง และปรับแนวทางให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค�ท่ี ต้ังไว�             
( x = 4.18, S.D. = 0.84) ผู�บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบทางเลือกอย/างแน/ชัดอีกครั้ง           
ก/อนตัดสินใจ ( x = 4.14, S.D. = 0.83) และผู�บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลลัพธ�ท่ีเปนไป
ได�เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� ( x = 4.13, S.D. = 0.81) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีค/าอยู/ระหว/าง 0.81 – 0.84 มีการกระจายของข�อมูลมาก  แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถาม 
มีความคิดเห็นไม/เปนไปในทิศทางเดียวกัน            

 
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห�การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในการวิเคราะห�การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัยวิเคราะห�โดยใช�
ค/ามัชฌิมเลขคณิต ( x  ) และส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุ/มตัวอย/าง 40 แห/ง แล�วนําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ�ตามแนวคิดของเบสท� (Best) ผลการวิเคราะห�ข�อมูล ดังตารางท่ี 13  
 
ตารางท่ี 13 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยภาพรวม      

                                                     (n=40) 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Ytot) x  S.D. ระดับ 

1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (y1) 4.20 0.58 มาก 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู� (y2) 4.19 0.57 มาก 
3. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
   (y3) 

4.34 0.55 มาก 

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (y4) 3.93 0.71 มาก 
5. การพัฒนาและส/งเสริมให�มีแหล/งเรียนรู� (y5) 3.99 0.65 มาก 
6. การนิเทศการศึกษา (y6) 4.14 0.67 มาก 
7. การแนะแนว (y7) 4.33 0.57 มาก 
8. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา (y8) 

4.28 0.57 มาก 

9. การส/งเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ (y9) 3.96 0.71 มาก 
10.การประสานความร/วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค�กรอ่ืน (y10) 

4.20 0.59 มาก 

11.การส/งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก/บุคคล ครอบครัว 
องค�กร หน/วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา (y11) 

4.14 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 13 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยภาพรวม (ต/อ)  
                                                        (n=40) 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Ytot) x  S.D. ระดับ 
12.การพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (y12) 4.16 0.63 มาก 

รวม (Ytot) 4.15 0.52 มาก 
 
จากตารางท่ี 13 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Ytot) โดยภาพรวมอยู/

ในระดับมาก ( x = 4.15, S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณาเปนรายด�าน พบว/า อยู/ในระดับมากทุกด�าน 
โดยเรียงค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน              
ผลการเรียน ( x = 4.34, S.D. = 0.55) การแนะแนว ( x = 4.33, S.D. = 0.57) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( x = 4.28, S.D. = 0.57) การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา ( x = 4.20, S.D. = 0.58) การประสานความร/วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค�กรอ่ืน ( x = 4.20, S.D. = 0.59) การพัฒนากระบวนการเรียนรู� ( x = 4.19, 
S.D. = 0.57) การพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ( x = 4.16, S.D. = 0.63) การส/งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก/บุคคล ครอบครัว องค�กร หน/วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน
ท่ีจัดการศึกษา ( x = 4.14, S.D. = 0.64) การนิเทศการศึกษา ( x = 4.14, S.D. = 0.67) การพัฒนา
และส/งเสริมให�มีแหล/งเรียนรู� ( x = 3.99, S.D. = 0.65) การส/งเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็ง           
ทางวิชาการ ( x = 3.96, S.D. = 0.71) และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา              
( x = 3.93, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง 0.55 – 0.71 มีการ
กระจายของข�อมูลน�อย แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

เม่ือวิเคราะห�การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในแต/ละด�านเปนราย    
ข�อย/อย ได�ผลการวิเคราะห�ข�อมูลดังตารางท่ี 14 ถึงตารางท่ี 25 
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ตารางท่ี 14 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

(n =40) 
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (Y1) x  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษามีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใช�เองให�ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางด�านเศรษฐกิจและสังคม 

2. สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรท่ีมุ/งเน�นพัฒนานักเรียนให�
เปนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังร/างกาย จิตใจ สติปCญญา มีความรู�
และคุณธรรม สามารถอยู/ร/วมกับผู�อ่ืนได�อย/างมีความสุข 

3. สถานศึกษามีการจัดให�มีวิชาต/างๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. สถานศึกษามีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให�สูงและ
ลึกซ้ึงมากข้ึนสําหรับกลุ/มเป_าหมายเฉพาะ ได�แก/ การศึกษา
ด�านศาสนา ดนตรี นาฏศิลปh กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ี
ส/งเสริมความเปนเลิศผู�บกพร/อง พิการ และการศึกษา
ทางเลือก 

5. สถานศึกษามีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให�
สอดคล�องกับสภาพปCญหาความต�องการของนักเรียน 
ผู�ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

6. สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู�  
การสอนและอ่ืนๆ ให�เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียนตามกลุ/มเป_าหมายพิเศษ 

7. สถานศึกษาดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แล�วรายงานผลให�สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 

3.89 
 

4.26 
 
 

4.43 
 

4.23 
 
 
 
 

4.21 
 
 

4.18 
 
 

4.19 
 
 

0.82 
 

0.70 
 
 

0.68 
 

0.78 
 
 
 
 

0.72 
 
 

0.72 
 
 

0.78 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 4.20 0.58 มาก 
 
จากตารางท่ี 14 พบว/า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา (Y1) โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 4.20, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณา       
เปนรายข�อ พบว/า อยู/ในระดับมากทุกข�อ โดยเรียงค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ 
สถานศึกษามีการจัดให�มีวิชาต/างๆ ครบถ�วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ( x = 4.43, S.D. = 0.68) สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรท่ีมุ/งเน�นพัฒนา
นักเรียนให�เปนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังร/างกาย จิตใจ สติปCญญา มีความรู�และคุณธรรม สามารถอยู/ร/วมกับ
ผู�อ่ืนได�อย/างมีความสุข ( x = 4.26, S.D. = 0.70) สถานศึกษามีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา
ให�สูงและลึกซ้ึงมากข้ึนสําหรับกลุ/มเป_าหมายเฉพาะ ได�แก/ การศึกษาด�านศาสนา ดนตรี นาฏศิลปh 
กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีส/งเสริมความเปนเลิศผู�บกพร/อง พิการ และการศึกษาทางเลือก          
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( x = 4.23, S.D. = 0.78) สถานศึกษามีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให�สอดคล�องกับสภาพ
ปCญหาความต�องการของนักเรียน ผู�ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก ( x = 4.21, S.D. = 0.72) 
สถานศึกษาดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แล�วรายงานผล
ให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ ( x = 4.19, S.D. = 0.78) สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรการ
จัดกระบวนการเรียนรู�   การสอนและอ่ืนๆ ให�เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตาม
กลุ/มเป_าหมายพิเศษ ( x = 4.18, S.D. = 0.72) และสถานศึกษามีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึน       
ใช�เองให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด�านเศรษฐกิจและสังคม ( x = 3.89, S.D. = 0.82) เม่ือพิจารณา
ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง 0.68 – 0.82 มีการกระจายของข�อมูลมาก แสดงว/าผู�ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไม/เปนไปในทิศทางเดียวกัน            
 
ตารางท่ี 15 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนากระบวนการเรียนรู� 

(n =40) 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู� (Y2) x  S.D. ระดับ 

1. ครูจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมให�สอดคล�องกับความสนใจและ 
ความถนัดของนักเรียน โดยคํานึงถึงความแตกต/างระหว/าง
บุคคล 

2. ครูฝjกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ� และการประยุกต�ความรู�มาใช�เพ่ือป_องกันและ
แก�ไขปCญหา 

3. ครูจัดกิจกรรมให�นักเรียนได�เรียนรู�จากประสบการณ�จริง 
ฝjกการปฏิบัติให�ทําได�  คิดเปน ทําเปน รักการอ/านและเกิด
การใฝ<รู�อย/างต/อเนื่อง 

4. ครูจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู�ด�าน
ต/างๆ อย/างได�สัดส/วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝCงคุณธรรม 
ค/านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค�ไว�ในทุกวิชา 

5. ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล�อม สื่อการสอนและ
อํานวยความสะดวก เพ่ือให�นักเรียนเกิดการเรียนรู�และ            
มีความรอบรู� 

6. ครูสามารถใช�การวิจัยเปนส/วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู�               
โดยครูและนักเรียนอาจเรียนรู�ไปพร�อมกันจากสื่อการเรียน              
การสอน และแหล/งวิทยาการประเภทต/างๆ 

7. ครูสามารถจัดการเรียนรู�ให�เกิดข้ึนได� ทุกเวลา ทุกสถานท่ี             
โดยประสานความร/วมมือกับบิดามารดา ผู�ปกครอง และ
บุคคลในชุมชน เพ่ือร/วมกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 

4.26 
 
 

4.18 
 
 

4.27 
 
 

4.32 
 
 

4.28 
 
 

4.00 
 
 

4.16 
 

 

0.65 
 
 

0.68 
 
 

0.72 
 
 

0.66 
 
 

0.67 
 
 

0.75 
 
 

0.75 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 15 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนากระบวนการเรียนรู� (ต/อ)  

(n =40) 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู� (Y2) x  S.D. ระดับ 

8. ครูสามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู�            
ท่ีก�าวหน�า เพ่ือเปนผู�นําการจัดกระบวนการเรียนรู� และ              
เปนต�นแบบให�กับสถานศึกษาอ่ืน 

4.09 0.73 มาก 

รวม 4.19 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 15 พบว/า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู� (Y2) โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 4.19, S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณา         
เปนรายข�อ พบว/า อยู/ในระดับมากทุกข�อ โดยเรียงค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้            
ครูจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู�ด�านต/างๆ อย/างได�สัดส/วนสมดุลกัน รวมท้ัง
ปลูกฝCงคุณธรรม ค/านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค�ไว�ในทุกวิชา ( x = 4.32,             
S.D. = 0.66) ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล�อม สื่อการสอนและอํานวยความสะดวก เพ่ือให�
นักเรียนเกิดการเรียนรู�และมีความรอบรู� ( x = 4.28, S.D. = 0.67) ครูจัดกิจกรรมให�นักเรียน             
ได�เรียนรู�จากประสบการณ�จริง ฝjกการปฏิบัติให�ทําได�  คิดเปน ทําเปน รักการอ/านและเกิดการใฝ<รู�
อย/างต/อเนื่อง ( x = 4.27, S.D. = 0.72) ครูจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมให�สอดคล�องกับความสนใจและ 
ความถนัดของนักเรียน โดยคํานึงถึงความแตกต/างระหว/างบุคคล ( x = 4.26, S.D. = 0.65) ครูฝjก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ� และการประยุกต�ความรู�มาใช�เพ่ือป_องกัน
และแก�ไขปCญหา ( x = 4.18, S.D. = 0.68) ครูสามารถจัดการเรียนรู�ให�เกิดข้ึนได� ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
โดยประสานความร/วมมือกับบิดามารดา ผู�ปกครอง และบุคคลในชุมชน เพ่ือร/วมกันพัฒนานักเรียน
ตามศักยภาพ ( x = 4.16, S.D. = 0.75) ครูสามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู�ท่ี
ก�าวหน�า เพ่ือเปนผู�นําการจัดกระบวนการเรียนรู� และเปนต�นแบบให�กับสถานศึกษาอ่ืน ( x = 4.09, 
S.D. = 0.73) และครูสามารถใช�การวิจัยเปนส/วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู� โดยครูและนักเรียนอาจ
เรียนรู�ไปพร�อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล/งวิทยาการประเภทต/างๆ ( x = 4.00,            
S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง 0.65 – 0.75 มีการกระจายของ
ข�อมูลมาก แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม/เปนไปในทิศทางเดียวกัน            
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ตารางท่ี 16 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน                            
              ผลการเรียน 

(n =40) 
การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรยีน (Y3) x  S.D. ระดับ 

1. ครูสามารถจัดทําเอกสาร หลักฐานการศึกษาให�เปนไป               
ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผล เทียบโอน
ประสบการณ� ผลการเรียน และอนุมัติผลการเรียน 

3. สถานศึกษาจัดให�มีการประเมินผลการเรียนทุกช/วงชั้น และ           
จัดให�มีการซ/อมเสริมกรณีท่ีมีนักเรียนไม/ผ/านเกณฑ�การ
ประเมิน 

4. ครูมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
5. สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศด�านการวัดและ

ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใช�ใน                
การอ�างอิง ตรวจสอบ และใช�ประโยชน�ในการพัฒนา            
การเรียนการสอน 

4.42 
 

4.44 
 

4.43 
 
 

4.17 
4.26 
 

0.69 
 

0.64 
 

0.65 
 
 

0.68 
0.69 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
มาก 

รวม 4.34 0.55 มาก 
 
จากตารางท่ี 16 พบว/า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการวัดผล 

ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y3) โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 4.34,          
S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ พบว/า อยู/ในระดับมากทุกข�อ โดยเรียงค/ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน�อย ดังนี้ สถานศึกษามีระบบ การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ�ผลการเรียน 
และอนุมัติผลการเรียน ( x = 4.44, S.D. = 0.64) สถานศึกษาจัดให�มีการประเมินผลการเรียนทุกช/วง
ชั้น และจัดให�มีการซ/อมเสริมกรณี ท่ีมีนักเรียนไม/ผ/านเกณฑ�การประเมิน ( x = 4.43, S.D. = 0.65) 
ครูสามารถจัดทําเอกสาร หลักฐานการศึกษาให�เปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา ( x = 4.42, S.D. = 0.69) สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศด�านการวัดและ
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือใช�ในการอ�างอิง ตรวจสอบ และใช�ประโยชน�ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ( x = 4.26, S.D. = 0.69) และครูมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผล ( x = 4.17, S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง             
0.64 – 0.69 มีการกระจายของข�อมูลน�อย แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน   
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ตารางท่ี 17 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

   (n =40) 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (Y4) x  S.D. ระดับ 
1. ผู� บ ริ ห ารสถาน ศึกษาใช� การวิ จั ย เป นส/ วนหนึ่ ง ของ

กระบวนการเรียนรู�และกระบวนการทํางานของนักเรียน ครู 
และผู�เก่ียวข�องกับการศึกษา 

2. ครูพัฒนานักเรียนให�มีความรู�เก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู�
โดยใช�กระบวนการวิจัยเปนสําคัญในการเรียนรู�ท่ีซับซ�อนข้ึน 
ทําให�นักเรียนได�ฝjกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการ                
ตอบปCญหา การผสมผสานความรู�แบบสหวิทยาการและ               
การเรียนรู�ในปCญหาท่ีตนสนใจ 

3. ผู�บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาด� วย
กระบวนการวิจัย รวบรวม และเผยแพร/ผลการวิจัย เพ่ือ
การเรียนรู�และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.99 
 
 

3.93 
 
 
 
 

3.85 

0.79 
 
 

0.72 
 
 
 
 

0.80 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 

รวม 3.93 0.71 มาก 
  

จากตารางท่ี 17 พบว/า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด�านการวิจัย        
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (Y4) โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 3.93,           
S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ พบว/า อยู/ในระดับมากทุกข�อ โดยเรียงค/ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน�อย ดังนี้ ผู�บริหารสถานศึกษาใช�การวิจัยเปนส/วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู�และ
กระบวนการทํางานของนักเรียน ครู และผู�เก่ียวข�องกับการศึกษา ( x = 3.99, S.D. = 0.79)              
ครูพัฒนานักเรียนให�มีความรู�เก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู�โดยใช�กระบวนการวิจัยเปนสําคัญในการ
เรียนรู� ท่ีซับซ�อนข้ึน ทําให�นักเรียนได�ฝjกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปCญหา             
การผสมผสานความรู�แบบสหวิทยาการและการเรียนรู� ในปCญหาท่ีตนสนใจ ( x = 3.93, S.D. = 0.72) 
และผู�บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาด�วยกระบวนการวิจัย รวบรวม และเผยแพร/
ผลการวิจัย เพ่ือการเรียนรู�และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( x = 3.85, S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณาส/วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง 0.72 – 0.80 มีการกระจายของข�อมูลมาก แสดงว/าผู�ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไม/เปนไปในทิศทางเดียวกัน            
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ตารางท่ี 18 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนาและส/งเสริมให�มีแหล/งเรียนรู� 

(n =40) 
การพัฒนาและส�งเสริมให�มีแหล�งเรียนรู� (Y5) x  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษาจัดให�มีแหล/งเรียนรู�อย/างหลากหลายท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให�พอเพียง เพ่ือสนับสนุนการ
แสวงหาความรู�ด�วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู� 

2. สถานศึกษาจัดระบบแหล/งการเรียนรู�ภายในสถานศึกษา                
ให�เ อ้ือต/อการจัดการเรียนรู�ของนักเรียน เช/น พัฒนา
ห�องสมุดให�เปนแหล/งการเรียนรู� จัดให�มีห�องสมุดหมวดวิชา 
ห�องสมุดเคลื่อนท่ี มุมหนังสือในห�องเรียน ห�องพิพิธภัณฑ� 
ห�องมัลติมีเดีย ห�องคอมพิวเตอร� อินเตอร�เน็ต ศูนย�วิชาการ 
ศูนย�วิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ                  
สวนวรรณคดี สวนหนังสือ  สวนธรรมะ เปนต�น 

3. สถานศึกษาจัดระบบข�อมูลแหล/งการเรียนรู�ในท�องถ่ินให�เอ้ือ
ต/อการจัดการเรียนรู� ของนัก เรียน ของสถานศึกษา               
ของตนเอง เช/น จัดเส�นทาง/แผนท่ี และระบบการเชื่อมโยง
เครือข/ายห�องสมุดประชาชน ห�องสมุดสถาบันการศึกษา 
พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร� ภูมิปCญญาท�องถ่ิน ฯลฯ 

4. สถานศึกษาส/งเสริมให�นักเรียนได�ใช�แหล/งเรียนรู� ท้ังในและ     
นอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�และนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย/างต/อเนื่อง 

5. สถาน ศึกษาส/ ง เสริ ม ให� นั ก เ รี ยน ใช� แหล/ ง เ รี ยนรู� ใ น
ต/างประเทศ 

4.15 
 
 

4.15 
 
 
 
 
 
 

3.98 
 
 
 
 

4.11 
 
 

3.56 

0.73 
 
 

0.74 
 
 
 
 
 
 

0.82 
 
 
 
 

0.71 
 
 

1.14 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.99 0.65 มาก 
 
จากตารางท่ี 18 พบว/า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนา

และส/งเสริมให�มีแหล/งเรียนรู� (Y5) โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 3.99, S.D. = 0.65)               
เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ พบว/า อยู/ในระดับมากทุกข�อ โดยเรียงค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย 
ดังนี้ สถานศึกษาจัดให�มีแหล/งเรียนรู�อย/างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให�พอเพียง 
เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู�ด�วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู� ( x = 4.15, S.D. = 0.73) 
สถานศึกษาจัดระบบแหล/งการเรียนรู�ภายในสถานศึกษาให�เอ้ือต/อการจัดการเรียนรู�ของนักเรียน เช/น 
พัฒนาห�องสมุดให�เปนแหล/งการเรียนรู�จัดให�มีห�องสมุดหมวดวิชา ห�องสมุดเคลื่อนท่ี มุมหนังสือใน
ห�องเรียน ห�องพิพิธภัณฑ� ห�องมัลติมีเดีย ห�องคอมพิวเตอร� อินเตอร�เน็ต ศูนย�วิชาการ ศูนย�วิทย
บริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ  สวนธรรมะ เปนต�น ( x = 4.15, 
S.D. = 0.74) สถานศึกษาส/งเสริมให�นักเรียนได�ใช�แหล/งเรียนรู� ท้ังในและนอกสถานศึกษา              
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เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�และนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย/างต/อเนื่อง ( x = 4.11,         
S.D. = 0.71) สถานศึกษาจัดระบบข�อมูลแหล/งการเรียนรู�ในท�องถ่ินให�เอ้ือต/อการจัดการเรียนรู�ของ
นักเรียน ของสถานศึกษาของตนเอง เช/น จัดเส�นทาง/แผนท่ี และระบบการเชื่อมโยงเครือข/าย
ห�องสมุดประชาชน ห�องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร� ภูมิปCญญาท�องถ่ิน ฯลฯ   
( x = 3.98, S.D. = 0.82) และสถานศึกษาส/งเสริม ให�นักเรียนใช�แหล/งเรียนรู�ในต/างประเทศ          
( x = 3.56, S.D. = 1.14) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง 0.71 – 1.14 มีการ
กระจายของข�อมูลมาก  แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม/เปนไปในทิศทางเดียวกัน            
 
ตารางท่ี 19 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการนิเทศการศึกษา 

(n =40) 
การนิเทศการศึกษา (Y6) x  S.D. ระดับ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างความตระหนักแก/ครูให�เข�าใจ
กระบวนการนิเทศภายในว/าเปนกระบวนการทํางานร/วมกัน               
ท่ีใช�เหตุผล 

2. ผู�บริหารสถานศึกษาใช�การนิเทศเปนการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการทํางานของครูให�มีคุณภาพ และเกิดประโยชน�สูงสุด
ต/อนักเรียนและตัวครูเอง 

3. ผู�บริหารสถานศึกษาจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให�มี
คุณภาพท่ัวถึง ต/อเนื่องเปนระบบและใช�เปนส/วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร 

4. ผู�บริหารสถานศึกษาดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

4.20 
 
 

4.13 
 
 

4.12 
 
 

4.11 

0.69 
 
 

0.76 
 
 

0.76 
 
 

0.76 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

รวม 4.14 0.67 มาก 
 

จากตารางท่ี 19 พบว/า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการนิเทศ
การศึกษา (Y6) โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 4.14, S.D. = 0.67) เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ 
พบว/า อยู/ ในระดับมากทุกข�อ โดยเรียงค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้  ผู�บริหาร
สถานศึกษาสร�างความตระหนักแก/ครูให�เข�าใจกระบวนการนิเทศภายในว/าเปนกระบวนการทํางาน
ร/วมกันท่ีใช�เหตุผล ( x = 4.20, S.D. = 0.69) ผู�บริหารสถานศึกษาใช�การนิเทศเปนการพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการทํางานของครูให�มีคุณภาพ และเกิดประโยชน�สูงสุดต/อนักเรียนและตัวครูเอง           
( x = 4.13, S.D. = 0.76) ผู�บริหารสถานศึกษาจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให�มีคุณภาพท่ัวถึง 
ต/อเนื่องเปนระบบและใช�เปนส/วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ( x = 4.12, S.D. = 0.76) และ
ผู�บริหารสถานศึกษาดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ( x = 4.11, S.D. = 0.76) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/า      
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อยู/ระหว/าง 0.69 – 0.76 มีการกระจายของข�อมูลมาก แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น       
ไม/เปนไปในทิศทางเดียวกัน            
 
ตารางท่ี 20 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการแนะแนว 

(n =40) 
การแนะแนว (Y7) x  S.D. ระดับ 

1. ครูตระหนักถึงการมีส/วนร/วมในกระบวนการแนะแนวและ              
การดูแลช/วยเหลือนักเรียน 

2. ครูปฏิบัติงานตามระบบและโครงสร�างองค�กรแนะแนวและ
ดูแลช/วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

3. ครูเห็นคุณค/าของการแนะแนวและดูแลช/วยเหลือนักเรียน 
4. ครูพัฒนาความรู�เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว

และดูแลช/วยเหลือนักเรียน เพ่ือให�สามารถบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู�และเชื่อมโยงสู/การดํารงชีวิตประจําวัน 

5. ครูทําหน�าท่ีครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา ครูประจําชั้น 
6. ผู�บริหารสถานศึกษาดูแล กํากับ นิ เทศ ติดตาม และ

สนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแลช/วยเหลือ
นักเรียนอย/างเปนระบบ 

7. ผู�บริหารสถานศึกษาส/งเสริมความร/วมมือและความเข�าใจ      
อันดีระหว/างผู�ปกครองและชุมชน 

8. ผู�บริหารสถานศึกษาประสานงานด�านการแนะแนวระหว/าง
สถานศึกษา องค�กรภาครัฐและเอกชน บ�าน ศาสนสถาน 
ชุมชน ในลักษณะเครือข/ายการแนะแนว 

9. สถานศึกษามีการมีการเชื่อมโยงระบบการแนะแนวและ
ระบบดูแลช/วยเหลือนักเรียนเข�าด�วยกัน 
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0.69 
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มากท่ีสุด 
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มาก 

รวม 4.33 0.57 มาก 
 
จากตารางท่ี 20 พบว/า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการ       

แนะแนว (Y7) โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 4.33, S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ พบว/า 
อยู/ในระดับมากท่ีสุด 1 ข�อ คือ ครูทําหน�าท่ีครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา ครูประจําชั้น ( x = 4.53,          
S.D. = 0.65) ส/วนข�ออ่ืนอยู/ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ 
ครูปฏิบัติงานตามระบบและโครงสร�างองค�กรแนะแนวและดูแลช/วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
( x = 4.40, S.D. = 0.66) ครูเห็นคุณค/าของการแนะแนวและดูแลช/วยเหลือนักเรียน ( x = 4.38, 
S.D. = 0.69) ครูตระหนักถึงการมีส/วนร/วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช/วยเหลือนักเรียน 
( x = 4.37, S.D. = 0.66) บริหารสถานศึกษาส/งเสริมความร/วมมือและความเข�าใจอันดีระหว/าง
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ผู�ปกครองและชุมชน ( x = 4.34, S.D. = 0.76) สถานศึกษามีการมีการเชื่อมโยงระบบการแนะแนว
และระบบดูแลช/วยเหลือนักเรียนเข�าด�วยกัน ( x = 4.32, S.D. = 0.69) ผู�บริหารสถานศึกษาดูแล 
กํากับ นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแลช/วยเหลือนักเรียนอย/างเปน
ระบบ ( x = 4.31, S.D. = 0.75) ผู�บริหารสถานศึกษาประสานงานด�านการแนะแนวระหว/าง
สถานศึกษา องค�กรภาครัฐและเอกชน บ�าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข/ายการแนะแนว 
( x = 4.18, S.D. = 0.71) และครูพัฒนาความรู�เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว และดูแล
ช/วยเหลือนักเรียน เพ่ือให�สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู�และเชื่อมโยงสู/การดํารง
ชีวิตประจําวัน ( x = 4.17, S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง        
0.65 – 0.76 มีการกระจายของข�อมูลมาก แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม/เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางท่ี 21 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ 

    มาตรฐานการศึกษา 
(n =40) 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (Y8) x  S.D. ระดับ 
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของ

สถานศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และความต�องการของชุมชน 

2. สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศให�เ อ้ือต/อ             
การพัฒนางานและการสร�างระบบประกันคุณภาพภายใน 

3. สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศให�เปนหมวดหมู/ ข�อมูล            
มีความสมบูรณ�เรียกใช�ง/าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุง               
ให�เปนปCจจุบันเสมอ 

4. ครูมีส/วนร/วมในการจัดทําแผนการศึกษาท่ีมุ/งเน�นคุณภาพ
การศึกษา (แผนกลยุทธ�/แผนยุทธศาสตร�) 

5. สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา โดยมีระบบการ
ทํางานท่ีเข�มแข็ง เน�นการมีส/วนร/วมและวงจรการพัฒนา
คุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle) หรือท่ีรู�จักกันว/าวงจร 
PDCA 

6. สถานศึกษามีส/วนร/วมในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงดําเนินการอย/างจริงจังต/อเนื่อง 

4.28 
 
 
 

4.31 
 

4.19 
 
 

4.24 
 

4.29 
 
 
 
 

4.14 
 

0.72 
 
 
 

0.68 
 

0.75 
 
 

0.72 
 

0.71 
 
 
 
 

0.68 
 

 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 21 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ 

    มาตรฐานการศึกษา (ต/อ) 
(n =40) 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (Y8) x  S.D. ระดับ 
7. สถานศึกษามีส/วนร/วมในการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

8. สถานศึกษามีส/วนร/วมในการจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําป5 (SAR) และ สรุปรายงานประจําป5 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เสนอต/อหน/วยงานต�นสังกัดและเผยแพร/ต/อสาธารณชน 

4.38 
 
 

4.40 

0.69 
 
 

0.67 

มาก 
 
 

มาก 
 

 

รวม 4.28 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 21 พบว/า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (Y8) โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 4.28,              
S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ พบว/า อยู/ในระดับมากทุกข�อ โดยเรียงลําดับค/ามัชฌิม          
เลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ สถานศึกษามีส/วนร/วมในการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป5 (SAR) และสรุปรายงานประจําป5 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา           
ข้ันพ้ืนฐานเสนอต/อหน/วยงานต�นสังกัดและเผยแพร/ต/อสาธารณชน ( x = 4.40, S.D. = 0.67) 
สถานศึกษามีส/วนร/วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ( x = 4.38, S.D. = 0.69) สถานศึกษาจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศให�เอ้ือต/อการพัฒนางานและการสร�างระบบประกันคุณภาพภายใน ( x = 4.31, S.D. = 
0.68) สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษา โดยมีระบบการทํางานท่ีเข�มแข็ง เน�นการมีส/วนร/วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดม
ม่ิง (Deming Cycle) หรือท่ีรู�จักกันว/าวงจร PDCA ( x = 4.29, S.D. = 0.71) สถานศึกษามีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษาให�สอดคล�องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และความต�องการของชุมชน 
( x = 4.28, S.D. = 0.72) ครูมีส/วนร/วมในการจัดทําแผนการศึกษาท่ีมุ/งเน�นคุณภาพการศึกษา        
(แผนกลยุทธ�/แผนยุทธศาสตร�) ( x = 4.24, S.D. = 0.72) สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศให�เปน
หมวดหมู/ ข�อมูลมีความสมบูรณ�เรียกใช�ง/าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให�เปนปCจจุบันเสมอ             
( x = 4.19, S.D. = 0.75) และสถานศึกษามีส/วนร/วมในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงดําเนินการอย/างจริงจังต/อเนื่อง ( x = 4.14,   S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
มีค/าอยู/ระหว/าง 0.67 – 0.75 มีการกระจายของข�อมูลน�อย แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถาม                   
มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 22 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการส/งเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ 

(n =40) 
การส�งเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ (Y9) x  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู�ร/วมกับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส/วนท�องถ่ินเอกชน 
องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืน 

2. สถานศึกษาส/งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนโดยการ                      
จัดกระบวนการเรียนรู�ภายในชุมชน 

3. สถานศึกษาส/งเสริมให�ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการ
แสวงหาความรู� ข�อมูล ข/าวสารและรู�จักเลือกสรรภูมิปCญญา
และวิทยาการต/างๆ 

4. สถานศึกษาพัฒนาชุมชนให�สอดคล�องกับสภาพปCญหาและ              
ความต�องการ  รวม ท้ั งหาวิ ธี การสนับสนุน ให� มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ�ระหว/างชุมชน   

4.04 
 
 
 

3.92 
 

3.92 
 
 

3.94 
 

0.75 
 
 
 

0.87 
 

0.78 
 
 

0.80 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

 
รวม 3.96 0.71 มาก 

 
จากตารางท่ี 22 พบว/า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการ

ส/งเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ (Y9) โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 3.96,             
S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ พบว/า อยู/ในระดับมากทุกข�อ โดยเรียงลําดับค/ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู�ร/วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส/วนท�องถ่ินเอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน ( x = 4.04, S.D. = 0.75) สถานศึกษาพัฒนาชุมชนให�สอดคล�อง
กับสภาพปCญหาและความต�องการ รวมท้ัง หาวิธีการสนับสนุนให�มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ�
ระหว/างชุมชน ( x = 3.94, S.D. = 0.80) สถานศึกษาส/งเสริมให�ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการ
แสวงหาความรู� ข�อมูล ข/าวสารและรู�จักเลือกสรรภูมิปCญญาและวิทยาการต/างๆ ( x = 3.92,              
S.D. = 0.78) สถานศึกษาส/งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู�ภายในชุมชน 
( x = 3.92, S.D. = 0.87) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง 0.75 – 0.87 มีการ
กระจายของข�อมูลมาก แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม/เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 

 
 



122 
 

ตารางท่ี 23 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการประสานความร/วมมือในการพัฒนาวิชาการ 
              กับสถานศึกษาและองค�กรอ่ืน 

(n =40) 
การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค�กรอ่ืน (Y10) x  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษามีส/วนร/วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภู มิปCญญาท� อง ถ่ิ น               
เพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของนักเรียนทุกด�าน รวมท้ังสืบ
สานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท�องถ่ิน 

2. ผู�บริหารสถานศึกษาเสริมสร�างความสัมพันธ�ระหว/าง
สถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค�กรท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให�สถานศึกษาเปนแหล/งวิทยาการ
ของชุมชน และมีส/วนร/วมในการพัฒนาชุมชนและท�องถ่ิน 

3. สถานศึกษาให�บริการด�านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือ
แลกเปลี่ยนข�อมูลข/าวสารกับแหล/งวิชาการในท่ีอ่ืนๆ 

4. สถานศึกษาจัด กิจกรรมร/ วม กับชุมชน เ พ่ือส/ ง เสริ ม
วัฒนธรรม การสร�างความสัมพันธ�อันดีกับศิษย�เก/า การ
ประชุมผู�ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร/วมกับชุมชน การ
ร/วมกิจกรรมกับสถาบัน การศึกษาอ่ืน เปนต�น 

4.13 
 
 
 

4.23 
 
 
 

4.13 
 

4.32 

0.70 
 
 
 

0.71 
 
 
 

0.69 
 

0.69 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 4.20 0.59 มาก 
 

จากตารางท่ี 23 พบว/า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการ
ประสานความร/วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค�กรอ่ืน (Y10) โดยภาพรวมอยู/ใน           
ระดับมาก ( x = 4.20, S.D. = 0.59) เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ พบว/า อยู/ในระดับมากทุกข�อ            
โดยเรียงลําดับค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้สถานศึกษาจัดกิจกรรมร/วมกับชุมชน          
เพ่ือส/งเสริมวัฒนธรรม การสร�างความสัมพันธ�อันดีกับศิษย�เก/า การประชุมผู�ปกครองนักเรียน           
การปฏิบัติงานร/วมกับชุมชน การร/วมกิจกรรมกับสถาบัน การศึกษาอ่ืน เปนต�น ( x = 4.32,             
S.D. = 0.69) ผู�บริหารสถานศึกษาเสริมสร�างความสัมพันธ�ระหว/างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองค�กร ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือให�สถานศึกษาเปนแหล/งวิทยาการของชุมชน และมี
ส/วนร/วมในการพัฒนาชุมชนและท�องถ่ิน ( x = 4.23, S.D. = 0.71) สถานศึกษาให�บริการด�านวิชาการ
ท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข�อมูลข/าวสารกับแหล/งวิชาการในท่ีอ่ืนๆ ( x = 4.13,               
S.D. = 0.69) สถานศึกษามีส/วนร/วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก
และภูมิปCญญาท�องถ่ินเพ่ือเสริมสร�างพัฒนาการของนักเรียนทุกด�าน รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของท�องถ่ิน ( x = 4.13, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/
ระหว/าง 0.69 – 0.71 มีการกระจายของข�อมูลน�อย แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เปนไปในทิศทางเดียวกัน   
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ตารางท่ี 24 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                  
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการส/งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก/บุคคล  
              ครอบครัว องค�กร หน/วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

(n =40) 
การส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องค�กร 
หน�วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา (Y11) 

x  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษาประชาสัมพันธ�เพ่ือสร�างความเข�าใจต/อบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส/วนท�องถ่ิน 
เอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา                    
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ในเรื่องเก่ียวกับ
สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษา 

2. ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างความรู�ความเข�าใจ ในการเพ่ิม
ความพร�อมให�กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน 
องค�กรปกครองส/วนท�องถ่ิน เอกชน องค�กรเอกชน องค�กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืนท่ีร/วมจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษาร/วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน 
องค�กรปกครองส/วนท�องถ่ิน เอกชน องค�กรเอกชน องค�กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน ร/วมกันจัดการศึกษาและใช�ทรัพยากรร/วมกันให�
เกิดประโยชน�สูงสุดแก/นักเรียน 

4. สถานศึกษาจัด กิจกรรมการเรี ยนรู� ร/ วม กันระหว/ า ง
สถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน 
องค�กรปกครองส/วนท�องถ่ิน เอกชน องค�กรเอกชน องค�กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน 

5. สถานศึกษาส/งเสริม สนับสนุนความช/วยเหลือทางด�าน
วิชาการตามความเหมาะสมและจํา เปนให� กับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส/วนท�องถ่ิน 
เอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

6. สถานศึกษาส/งเสริมและพัฒนาแหล/งเรียนรู� ท้ังด�านคุณภาพ
และปริมาณเพ่ือการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย/างมีประสิทธิภาพ 

4.18 
 
 
 
 

4.11 
 
 
 
 

4.12 
 
 
 
 

4.15 
 
 
 
 

4.13 
 
 
 
 

4.15 

0.75 
 
 
 
 

0.77 
 
 
 
 

0.73 
 
 
 
 

0.70 
 
 
 
 

0.71 
 
 
 
 

0.75 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 

รวม 4.14 0.64 มาก 
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จากตารางท่ี 24 พบว/า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการ
ส/งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก/บุคคล ครอบครัว องค�กร หน/วยงาน สถานประกอบการ และ         
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา (Y11) โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 4.14, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณา       
เปนรายข�อ พบว/า อยู/ในระดับมากทุกข�อ โดยเรียงลําดับค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ 
สถานศึกษาประชาสัมพันธ�เพ่ือสร�างความเข�าใจต/อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กร
ปกครองส/วนท�องถ่ิน เอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน ในเรื่องเก่ียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษา ( x = 4.18,           
S.D. = 0.75) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู�ร/วมกันระหว/างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส/วนท�องถ่ิน เอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพสถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ( x = 4.15, S.D. = 0.70) สถานศึกษาส/งเสริมและพัฒนา
แหล/งเรียนรู� ท้ังด�านคุณภาพและปริมาณเพ่ือการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย/างมีประสิทธิภาพ ( x = 4.15, 
S.D. = 0.75) สถานศึกษาส/งเสริม สนับสนุนความช/วยเหลือทางด�านวิชาการตามความเหมาะสมและ
จําเปนให�กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส/วนท�องถ่ิน เอกชน องค�กร
เอกชน องค�กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ( x = 4.13,          
S.D. = 0.71) สถานศึกษาร/วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส/วนท�องถ่ิน 
เอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ร/วมกัน
จัดการศึกษาและใช�ทรัพยากรร/วมกันให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก/นักเรียน ( x = 4.12, S.D. = 0.73) 
ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างความรู�ความเข�าใจ ในการเพ่ิมความพร�อมให�กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส/วนท�องถ่ิน เอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีร/วมจัดการศึกษา ( x = 4.11, S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณา        
ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง 0.70 – 0.77 มีการกระจายของข�อมูลมาก แสดงว/าผู�ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไม/เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 25 ค/ามัชฌิมเลขคณิต ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(n =40) 
การพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Y12) x  S.D. ระดับ 

1. ครูมีส/วนร/วมในการกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการ
จั ด ห า แ ล ะ พั ฒ น า สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู� แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี                      
เพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ครู พัฒนาสื่อการเรียนรู�และเทคโนโลยี เ พ่ือการศึกษา               
พร�อมท้ังมีการจัดต้ังเครือข/ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ                 
เพ่ือเปนแหล/งการเรียนรู�ของสถานศึกษา 

3. ครูพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีให�ข�อเท็จจริง              
เพ่ือสร�างองค�ความรู� ใหม/ๆ  ให�เกิดข้ึน รวมท้ัง จัดหา            
แหล/งสื่อท่ีส/งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให�                
มีประสิทธิภาพ 

4.16 
 
 

4.14 
 
 

4.18 

0.78 
 
 

0.70 
 
 

0.67 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

 
รวม 4.16 0.63 มาก 

 
จากตารางท่ี 25 พบว/า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนา

และใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Y12) โดยภาพรวมอยู/ในระดับมาก ( x = 4.16, S.D. = 0.63)             
เม่ือพิจารณาเปนรายข�อ พบว/า อยู/ในระดับมากทุกข�อ โดยเรียงลําดับค/ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก        
ไปหาน�อย ดังนี้ ครูพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีให�ข�อเท็จจริง เพ่ือสร�างองค�ความรู�
ใหม/ๆ ให�เกิดข้ึน รวมท้ังจัดหาแหล/งสื่อท่ีส/งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให�มีประสิทธิภาพ 
( x = 4.18, S.D. = 0.67) ครูมีส/วนร/วมในการกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนา
สื่อการเรียนรู�และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา ( x = 4.16, S.D. = 0.78) และครูพัฒนา
สื่อการเรียนรู�และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พร�อมท้ังมีการจัดต้ังเครือข/ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ 
เพ่ือเปนแหล/งการเรียนรู�ของสถานศึกษา ( x = 4.14, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาส/วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค/าอยู/ระหว/าง 0.67 – 0.78 มีการกระจายของข�อมูลมาก แสดงว/าผู�ตอบแบบสอบถาม          
มีความคิดเห็นไม/เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างการตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว/างการตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการ                     
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัยใช�วิธีการวิเคราะห�ค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของเพียร�สัน (Pearson’s 
product correlation - coefficient) ดังตารางท่ี 26 

 
ตารางท่ี 26 ค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว/างการตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการ                     

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        (n = 40) 

ตัว
แปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Ytot 

X1 .544** .508** .473** .499** .444** .601** .569** .568** .462** .429** .511** .481** .609** 

X2 .522** .562** .450** .598** .485** .601** .593** .587** .567** .486** .566** .555** .660** 

X3 .552** .546** .528** .555** .489** .683** .628** .611** .489** .470** .593** .598** .675** 

X4 .608** .573** .527** .597** .553** .664** .611** .627** .565** .548** .597** .612** .710** 

X5 .666** .560** .584** .589** .514** .660** .649** .641** .554** .585** .605** .544** .715** 

X6 .614** .574** .520** .637** .544** .677** .618** .615** .617** .576** .623** .594** .724** 

Xtot .641** .607** .563** .636** .554** .710** .670** .666** .595** .567** .639** .618** .748** 
 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากตารางท่ี 26 แสดงความสัมพันธ�ระหว/างการตัดสินใจของผู�บริหาร (Xtot) กับ           
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Ytot) พบว/า การตัดสินใจของผู�บริหารกับ           
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสัมพันธ�อย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ในระดับสูง โดยมีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (rxy = 0.748) ในลักษณะคล�อยตามกัน  

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ�ระหว/างการตัดสินใจของผู�บริหารโดยรวม (Xtot) กับ           
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรายด�าน (Y1 - Y12) พบว/า มีความสัมพันธ�กันอย/าง       
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในลักษณะคล�อยตามกันทุกคู/ มีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�           
อยู/ระหว/าง 0.554 – 0.710 โดยเรียงลําดับค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�คู/ท่ีมีความสัมพันธ�ใน 3 อันดับ
แรก ได�แก/ การตัดสินใจของผู�บริหารโดยรวม (Xtot) กับการนิเทศการศึกษา (y6) มีค/าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ� (rxy = 0.710) การตัดสินใจของผู�บริหารโดยรวม (Xtot) กับการแนะแนว (y7)                    
มีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (rxy = 0.670) การตัดสินใจของผู�บริหารโดยรวม (Xtot) กับการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (y8) มีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (rxy = 0.666)  

หากพิจารณาความสัมพันธ�ระหว/างการตัดสินใจของผู�บริหารรายด�าน (X1 – X6) กับ        
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวม (Ytot) พบว/า มีความสัมพันธ�กันอย/าง             
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในลักษณะคล�อยตามกันทุกคู/ มีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�           
อยู/ระหว/าง 0.609 – 0.724 โดยเรียงลําดับค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�คู/ท่ีมีความสัมพันธ�ใน 3 อันดับ
แรก ได�แก/ การประเมินผลการตัดสินใจ (x6) กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยรวม (Ytot) มีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (rxy = 0.724) การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก (x5) กับ
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การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวม (Ytot) มีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�             
(rxy = 0.715) การประเมินทางเลือก (x4) กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวม 
(Ytot) มีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (rxy = 0.710)  

เม่ือแยกพิจารณาการตัดสินใจของผู�บริหารรายด�าน (X1 – X6) กับการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรายด�าน (Y1 - Y12) พบว/า มีความสัมพันธ�กันอย/างมีนัยสําคัญ        
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในลักษณะคล�อยตามกันทุกคู/ มีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�อยู/ระหว/าง 0.429 – 
0.683 โดยเรียงลําดับค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�คู/ท่ีมีความสัมพันธ�ใน 5 อันดับแรก ได�แก/ การหา
ทางเลือก (x3) กับการนิเทศการศึกษา (y6) มีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (rxy = 0.683) การประเมินผล
การตัดสินใจ (x6) กับการนิเทศการศึกษา (y6) มีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (rxy = 0.677) การตัดสินใจ
หรือเลือกทางเลือก (x5) กับการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (y1) มีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�        
(rxy = 0.666) การประเมินทางเลือก (x4) กับการนิเทศการศึกษา (y6) มีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�  
(rxy = 0.664) การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก (x5) กับการนิเทศการศึกษา (y6) มีค/าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ� (rxy = 0.660) ส/วนคู/ท่ีมีความสัมพันธ�เปนลําดับสุดท�าย คือ การวิเคราะห�สถานการณ� (x1) 
กับการประสานความร/วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค�กรอ่ืน (y10) มีค/า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (rxy = 0.429)     
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

การดําเนินการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการ            
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป'นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) การวิจัยครั้งนี้               
มีวัตถุประสงค<เพ่ือทราบ 1) การตัดสินใจของผู�บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) ความสัมพันธ<ระหว@างการตัดสินใจของผู�บริหารกับ                 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช�สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป'นหน@วยวิเคราะห< 
(Unit of Analysis) มีผู�ให�ข�อมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด�วย ผู�อํานวยการ 1 คน                  
รองผู�อํานวยการฝLายวิชาการหรือผู�รับผิดชอบงานวิชาการ 1 คน และครู 2 คน ซ่ึงผู�วิจัยได�รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจากกลุ@มตัวอย@าง จํานวน 40 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 160 ฉบับ สําหรับ
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้เป'นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจของผู�บริหาร ตามแนวคิดของ 
กอร<ดอน (Gordon) และการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ สถิติท่ีใช�ในการ
วิ เคราะห<ข�อ มูล ได�แก@  ค@ าความ ถ่ี  (frequency) ร�อยละ (percentage) ค@ า มัชฌิมเลขคณิต 
(arithmetic mean) ส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค@าสัมประสิทธ<สหสัมพันธ< 
(rxy) ของเพียร<สัน (Pearson’s product - moment correlation coefficient) ซ่ึงวิเคราะห<ข�อมูล
โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
จากการวิเคราะห<ข�อมูลการวิจัยเรื่องการตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปผลการวิจัย ได�ดังนี้ 
1. การตัดสินใจของผู�บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและรายด�านอยู@ใน

ระดับมาก โดยเรียงค@ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก         
การวิเคราะห<สถานการณ< การหาทางเลือก การประเมินผลการตัดสินใจ การประเมินทางเลือก และ
การกําหนดเปaาหมายและวัตถุประสงค<  

2. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและรายด�านอยู@ใน
ระดับมาก โดยเรียงค@ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน�อย ดังนี้ การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  การประสานความร@วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค<กรอ่ืน การพัฒนากระบวนการเรียนรู� การพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา            
การส@งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก@บุคคล ครอบครัว องค<กร หน@วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาและส@งเสริมให�มีแหล@งเรียนรู�              
การส@งเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
ในสถานศึกษา 
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3. การวิเคราะห<ความสัมพันธ<ระหว@างการตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว@า การตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสัมพันธ<อย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในระดับสูง มีค@า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ< (rxy = 0.748) ในลักษณะคล�อยตามกัน เม่ือพิจารณาการตัดสินใจของผู�บริหาร
รายด�าน พบว@า มีความสัมพันธ<กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวม (Ytot)        
ในระดับระดับสูง 3 ด�าน โดยเรียงลําดับค@าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ได�ดังนี้ การประเมินผลการตัดสินใจ 
(rxy = 0.724) การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก (rxy = 0.715) การประเมินทางเลือก (rxy = 0.710) 
และมีความสัมพันธ<ในระดับระดับปานกลาง 3 ด�าน โดยเรียงลําดับค@าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<ได�ดังนี้ 
การหาทางเลือก (rxy = 0.675) การกําหนดเปaาหมายและวัตถุประสงค< (rxy = 0.660) การวิเคราะห<
สถานการณ< (rxy = 0.609) ซ่ึงเป'นความสัมพันธ<แบบคล�อยตามกัน ส@วนคู@ท่ีมีความสัมพันธ<เป'นลําดับ
สุดท�าย คือ การวิเคราะห<สถานการณ< (x1) กับการประสานความร@วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค<กรอ่ืน (y10) มีค@าความสัมพันธ<เท@ากับ 0.429  
 

การอภิปรายผล 
 

จากข�อค�นพบเก่ียวกับการตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ดังกล@าว ผู�วิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได� ดังนี้ 

1. ผลการวิจัย พบว@า การตัดสินใจของผู�บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Xtot)             
ในภาพรวมอยู@ในระดับมาก ไม@สอดคล�องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว�ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ เพราะผู�บริหาร            
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการตีความ วิเคราะห< สังเคราะห< ข�อมูลต@างๆ ในการ
ประกอบการพิจารณา มีความสามารถในการคาดการณ<อนาคต รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
ตัดสินใจ ทําให�สามารถตัดสินใจได�อย@างมีประสิทธิภาพ คือ ตัดสินใจได�อย@างมีคุณภาพ ทันต@อเวลา  
เป'นท่ียอมรับ และมีความเหมาะสมทางจริยธรรม อันเกิดจากท่ีผู�บริหารใช�ศาสตร<และศิลปlในการ
บริหารและการตัดสินใจ มีการหลอมรวมองค<ความรู� การศึกษาวิเคราะห<หลักการ ทฤษฎีการบริหาร
และการตัดสินใจ รวมท้ังประสบการณ<ในการบริหารและการตัดสินใจเข�าด�วยกัน ซ่ึงสอดคล�องกับ       
ผลการวิเคราะห<สถานภาพส@วนตัวของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีพบว@า ส@วนใหญ@จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมากถึงร�อยละ 60.63 ประกอบกับผู�บริหารส@วนใหญ@เป'นผู�ท่ีมีประสบการณ<ในการทํางาน 
เนื่องจากผู�ตอบแบบสอบถามส@วนใหญ@มีอายุระหว@าง 51-60 ปo  คิดเป'นร�อยละ 30.00 ซ่ึงสอดคล�อง
กับงานวิจัยของจารุวรรณ วิจิตรวงศ<วาน ได� ศึกษาวิจัย เรื่องการตัดสินใจของผู�บริหารกับ                  
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว@า การตัดสินใจของผู�บริหารสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมอยู@ในระดับมาก และสอดคล�องกับ  
เดือนเพ็ญ อุดทา ได�ศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู�บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดพะเยา 
ผลการวิจัยพบว@า กระบวนการตัดสินใจของผู�บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดพะเยา โดยภาพรวม        
อยู@ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายด�าน พบว@า ข้ันการตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก (x5) มีค@ามัชฌิม  
เลขคณิตในระดับมาก เป'นลําดับแรก แสดงให�เห็นว@า ผู�บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส@วนใหญ@                
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มีความสามารถในการเลือกแนวทางท่ีเป'นไปได�มากท่ีสุด เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค<ท่ีต้ังไว� รวมท้ัง         
มีความรับผิดชอบต@อการตัดสินใจของตน และยอมรับต@อความล�มเหลวหรือความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน
หลังจากการตัดสินใจของตนซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของ ชนงกรณ< กุลฑลบุตร ท่ีกล@าวว@า                
การตัดสินใจในโลกของความเป'นจริงจะไม@ใช@เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด แต@เป'นการเลือกทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุดบนความเป'นไปได�จริงและส@งผลดีในระยะยาวด�วย การตัดสินใจเลือกทางเลือกใดนั้น สิ่งท่ีจะ
แสดงให�เห็นชัดเจนได�แก@การตอบคําถามว@าเหตุใดจึงเลือกทางเลือกดังกล@าว และเหตุใดจึงไม@เลือก
ทางเลือกท่ีเหลือ หากตอบคําถามดังกล@าวได�จะแสดงให�เห็นชัดเจนถึงความเหมาะสมของทางเลือก       
ท่ีเลือกมา  

ส@วนการตัดสินใจของผู�บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข้ันการวิ เคราะห<
สถานการณ< (x1) มีค@ามัชฌิมเลขคณิตในระดับมาก เป'นอันดับสอง โดยผลการวิจัยสามารถอธิบายได�
ว@า ผู�บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบรายละเอียดข�อมูลเรื่องการเงิน, เวลา, พนักงาน และ
ทรัพยากรต@างๆ เพ่ือใช�ประกอบการตัดสินใจสามารถวิเคราะห<สถานการณ<ต@างๆ และกําหนดปsญหา
แท�จริงเพ่ือตัดสินใจได� อีกท้ังระบุข�อจํากัดของสถานการณ<และผลกระทบท่ีมีต@อการตัดสินใจ และ
สามารถเชื่อมโยงข�อมูลนําไปใช�ให�เกิดประโยชน<ต@อการตัดสินใจได� เม่ือมีปsญหาผู�บริหารสถานศึกษา
สามารถระบุปsญหาได�อย@างชัดเจน เพ่ือหาแนวทางแก�ไขหรือตัดสินใจในการดําเนินการอย@างใด       
อย@างหนึ่ง ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของโบวี่ ท่ีกล@าวว@า การกําหนดปsญหาเป'นการรู�จักปsญหาโดยการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานในองค<กร และรวบรวมข�อมูลท่ีเป'นส@วนประกอบของ
ปsญหามาวิเคราะห<ขอบเขตของปsญหา รู�จักวิเคราะห<สถานการณ<ต@างๆ ทําให�เกิดความเข�าใจลักษณะ
ของปsญหา เพ่ือนําไปสู@การแก�ปsญหา และสอดคล�องกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ< ท่ีกล@าวว@า            
ปsญหาท่ีเกิดข้ึนมีหลากหลายรูปแบบ จึงต�องเริ่มจากการพิจารณาถึงปsญหาท่ีแท�จริงเสียก@อนว@า         
เป'นอย@างไร โดยการจะทราบปsญหาท่ีแท�จริง จําเป'นต�องทําการวิเคราะห<และค�นหารายละเอียดต@างๆ 
ของปsญหา ความสําคัญของข้ันตอนนี้ คือ ผู�ตัดสินใจจะต�องพยายามแยกแยะปsญหาและค�นหาให�ได�ว@า
ปsญหาท่ีสําคัญและท่ีแท�จริงคืออะไร  

สําหรับการตัดสินใจของผู�บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข้ันการกําหนดเปaาหมาย
และวัตถุประสงค< (x2) แม�ว@าจะมีค@ามัชฌิมเลขคณิตในระดับมากเป'นลําดับสุดท�าย ท้ังนี้เนื่องจาก
ผู�บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการกําหนดเปaาหมายและวัตถุประสงค<เพ่ือให�บรรลุผลในการ
ตัดสินใจ และทําให�ผู�เก่ียวข�องสามารถมองอย@างรอบด�านในการแก�ไขปsญหาโดยมีแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะทําให�เกิดความล�มเหลวให�น�อยลง มีการกําหนด
เกณฑ<ในการชี้วัดด�านคุณภาพ ด�านเวลา เป'นท่ียอมรับ และความเหมาะสมทางด�านจริยธรรมเพ่ือให�
บรรลุเปaาหมายและวัตถุประสงค<ท่ีวางไว� ตลอดจนมีการวางแผนในการกําหนดเปaาหมายและ
วัตถุประสงค<โดยคํานึงถึงประสิทธิผลและทัศนคติของผู�ใต�บังคับบัญชา แล�วจึงดําเนินการตามแผนท่ีได�
วางไว�และเม่ือพิจารณาเป'นรายข�อพบว@า ผู�บริหารสถานศึกษามีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึน เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะทําให�เกิดความล�มเหลวให�น�อยลง มีค@ามัชฌิมเลขคณิตน�อยท่ีสุด ท้ังนี้ 
อาจเนื่องมาจากปsจจัยเสี่ยงภายนอกและปsจจัยเสี่ยงภายใน กล@าวคือ ปsจจัยเสี่ยงภายนอก อาทิเช@น 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยในหลายมิติ ท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ความม่ันคง 
สิ่งแวดล�อม และการก�าวเข�าสู@โลกยุคดิจิทัล สถานการณ<ดังกล@าว มีผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ�อม
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กับทิศทางการจัดการศึกษา ซ่ึงเป'นปsจจัยท่ีไม@สามารถควบคุมได� ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ           
ทาจฮาวิฟาร<ด และคณะ (Taghavifard and others) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจภายใต�ความไม@แน@นอน
และความเสี่ยง กล@าวว@า การตัดสินใจเป'นภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของผู�บริหารและเป'นสิ่งท่ียาก 
แบบจําลองการวิเคราะห<การตัดสินใจจะอยู@ระหว@างสองสภาวการณ<ท่ีแตกต@างกันโดยสิ้นเชิง ซ่ึงข้ึนอยู@
กับระดับความรู�ความสามารถในการคาดการณ<ผลลัพธ< ด�านหน่ึงจะเป'นสภาวการณ<ท่ีแน@นอน และ  
อีกด�านหนึ่งจะเป'นสภาวการณ<ท่ีไม@แน@นอน ระหว@างสองด�านนี้จะเป'นปsญหาท่ีอยู@ภายใต�ความเสี่ยง 
ประเด็นสําคัญ คือ การระบุปsญหา ระดับความไม@แน@นอนมีความแตกต@างกันข้ึนอยู@ กับความรู�
ความสามารถในการรับรู�ปsญหาเดียวกันนั้นของแต@ละบุคคล สะท�อนให�เห็นถึงข�อเสนอแนะเก่ียวกับ
วิธีการแก�ปsญหาท่ีแตกต@างกันของแต@ละบุคคล ความน@าจะเป'น (probability) เป'นเครื่องมือคาดคะเน
เหตุการณ<ท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือความน@าจะเป'น (probability) นํามาใช�กับสภาวการณ<ท่ีไม@แน@นอน          
ด�านสภาวการณ<ท่ีแน@นอนจะมีความน@าจะเป'นอยู@ในระดับ 1 และหากความน@าจะเป'นมีลักษณะ        
แบนราบ แสดงว@ามีความน@าจะเป'นเท@ากันท้ังสองด�าน การวิจัยนี้มุ@งศึกษากระบวนการตัดสินใจใน
ปsญหาท่ีซับซ�อนแต@ละข้ัน แสดงถึงกระบวนการวิเคราะห<การตัดสินใจท้ังส@วนรวมและส@วนบุคคล        
โดยใช�เกณฑ<การตัดสินใจท่ีแตกต@างกัน ประเภทข�อมูลท่ีแตกต@าง ข�อมูล แต@ละระดับคุณภาพ มาเป'น
องค<ประกอบในการวิเคราะห<ทางเลือกและตัวเลือกในการตัดสินใจ รวมท้ังเปaาหมายและวัตถุประสงค<
ท่ีเป'นตัวกําหนดทิศทางในการตัดสินใจ สิ่งสําคัญ คือ ความพึงพอใจของผู�ตัดสินใจในการพิจารณา
ทางเลือก เกณฑ<ชี้วัด และรูปแบบการเลือก พร�อมท้ัง เครื่องมือประเมินความเสี่ยง 

2. ผลการวิจัย พบว@า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(Ytot)                         
ในภาพรวมอยู@ ในระดับมาก ไม@สอดคล�องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว�ในระดับปานกลาง ท้ังนี้  อาจ
เนื่องมาจากการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษาจากแบบเดิมท่ีเน�นการรวมอํานาจไว�ท่ี
ส@วนกลางไปสู@การบริหารแบบกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด�านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาและท�องถ่ินโดยตรง และส@งเสริมให�ทุกภาคส@วนมีส@วนร@วมในการจัด
การศึกษา เป'นผลให�สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถปฏิบัติงานได�อย@างคล@องตัวและตอบสนอง           
การพัฒนาในด�านประสิทธิภาพ ประกอบกับนโยบายทางการศึกษาในด�านการคัดสรรคนเก@งคนดี     
ให�เข�ามาเป'นครู มุ@งผลิตครูให�สอดคล�องกับความต�องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท        
มีครูครบตามเกณฑ< มีครูประจําชั้นครบทุกห�อง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอนและมี
คุณภาพอย@างเข�มข�น ท่ีสอดคล�องกับบริบทการแก�ปsญหานักเรียนแต@ละระดับและบริบทการจัด
การศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช�ศักยภาพในการสอนได�อย@างเต็มท่ี และเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห<สถานภาพ
ของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว@า ส@วนใหญ@มีอายุระหว@าง 51-60 ปo และสําเร็จการศึกษาระดับ      
ปริญญาโท แสดงให�เห็นว@า ผู�บริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส@วนใหญ@มีประสบการณ<และ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และมุ@งพัฒนาตนเองอย@างต@อเนื่อง ซ่ึงนอกจากเข�าร@วมอบรมตาม
หน@วยงานต@างๆ ไปศึกษาดูงานเพ่ือเปxดโลกทัศน<และแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับบุคลากรต@างหน@วยงานแล�ว 
ยังแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด�วยการศึกษาต@อ ทําให�ครูมีคุณภาพ อันเป'นฟsนเฟyองสําคัญในการ
ขับเคลื่อนงานวิชาการและพัฒนานักเรียนให�มีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของทินพันธ< บุญธรรม 
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ท่ีได�ศึกษาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร<ในโรงเรียนท่ีขาดแคลน
ครูคณิตศาสตร< สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สรุปผลการวิจัยดังนี้                 
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร< สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู@ในระดับมาก อีกท้ังยังสอดคล�องกับงานวิจัยของ อังคณา มาศเมฆ 
ท่ีได�ศึกษาการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู�เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ@มการศึกษาท�องถ่ินท่ี 5 
พบว@า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาล กลุ@มการศึกษาท�องถ่ินท่ี 5 โดยภาพรวมอยู@ใน 
ระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายด�าน พบว@า  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ด�านการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (y3) มีค@ามัชฌิมเลขคณิต ในระดับ
มากเป'นอันดับแรก อาจเนื่องมาจากผู�บริหารและครูย@อมเป'นผู�ท่ีมีความรู� ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ในมาตรฐานความรู�วิชาชีพท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซ่ึงการวัดและประเมินผลการศึกษา          
เป'นมาตรฐานความรู�หนึ่ง อันเก่ียวกับการปฏิบัติงานด�านการจัดทําเอกสาร หลักฐานการศึกษาให�
เป'นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ< 
ผลการเรียน และอนุมัติผลการเรียน จัดให�มีการประเมินผลการเรียนทุกช@วงชั้น และ จัดให�มีการ       
ซ@อมเสริมกรณีท่ีมีนักเรียนไม@ผ@านเกณฑ<การประเมิน จัดให�มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผล จัดระบบสารสนเทศด�านการวัดและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใช�ใน
การอ�างอิง ตรวจสอบ และใช�ประโยชน<ในการพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ สถานศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐานได�นําโปรแกรม students โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล SGS และระบบจัดเก็บข�อมูล DMC 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการมาใช�ในการจัดเก็บ และ
ประมวลผลข�อมูล ทําให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัย
ของ กันต<ฤทัย นามมาลา, ธัญญธร ศรีวิเชียร และธนบดี นันทะ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
ผลการวิจัยพบว@า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมและรายด�านทุกด�านมีการปฏิบัติอยู@ในระดับมาก ด�านการวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนมีการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาได�แก@ ด�านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู�  ด�านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด�านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี                 
เพ่ือการศึกษา ด�านการนิเทศการศึกษา และด�านการพัฒนาแหล@งเรียนรู� ตามลําดับ 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านการแนะแนว(y7) มีค@ามัชฌิม
เลขคณิตอยู@ในระดับมากเป'นอันดับสอง ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากครูได�รับการบ@มเพาะความรู�ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และถือปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทําให�มีจิตวิญญาณความเป'นครู         
มีความรัก เมตตา เอาใจใส@ ช@วยเหลือ ส@งเสริมให�กําลังใจศิษย< และส@งเสริมการเรียนรู� ทักษะนิสัยท่ี
ถูกต�องดีงามแก@ศิษย< เป'นผลให�ตระหนักถึงการมีส@วนร@วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแล
ช@วยเหลือนักเรียน ปฏิบัติงานตามระบบและโครงสร�างองค<กร แนะแนว และดูแลช@วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา เห็นคุณค@าของการแนะแนวและดูแลช@วยเหลือนักเรียน พัฒนาความรู�เพ่ิมเติมในเรื่อง
จิตวิทยาและการแนะแนว และดูแลช@วยเหลือนักเรียน เพ่ือให�สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู�
และเชื่อมโยงสู@การดํารงชีวิตประจําวัน ทําหน�าท่ีครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา ครูประจําชั้น ดูแล กํากับ 
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นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแลช@วยเหลือนักเรียนอย@างเป'นระบบ 
ส@งเสริมความร@วมมือและความเข�าใจอันดีระหว@างผู�ปกครองและชุมชน ประสานงานด�านการแนะแนว
ระหว@างสถานศึกษา องค<กรภาครัฐและเอกชน บ�าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข@ายการแนะ
แนว เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช@วยเหลือนักเรียน เพ่ือท่ีจะสามารถช@วยให�ผู�เรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียน และการดํารงชีวิตได�อย@างถูกต�อง ซ่ึงสอดคล�องกับสุรางค< ไชยสงคราม ท่ีได�
ศึกษาการบริหารงานแนะแนวของผู�บริหารในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย< เขต 4 ผลการวิจัยพบว@า การบริหารงานแนะแนวของผู�บริหารในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย< เขต 4 ตามความคิดเห็นของบุคลากร
โดยรวมและรายด�านอยู@ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับ ดิลก คําเพราะ ศึกษาสภาพ            
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา          
เขต 28 กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว@า สภาพการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  
โดยภาพรวมอยู@ในระดับมาก 

สําหรับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (y4) มีค@ามัชฌิมเลขคณิตในระดับมาก เป'นอันดับสุดท�าย ท้ังนี้
เนื่องจากครูเป'นวิชาชีพท่ีต�องแสวงหาความรู� พัฒนาทักษะกระบวนการคิด พัฒนาตนเองอย@าง
ต@อเนื่อง เพ่ือท่ีจะสามารถจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนมีทักษะความรู�สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก        
ท่ีเป'นพลวัต ตามเจตนารมณ<ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห@งชาติพ.ศ.2542 แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ยึดหลักว@าผู�เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู�และพัฒนา
ตนเองได� และถือว@าผู�เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต�องส@งเสริมให�ผู�เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมให�สอดคล�องกับความสนใจและความถนัด
ของผู�เรียน ฝ~กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ< และการประยุกต<ความรู�      
มาใช� เพ่ือปaองกันและแก�ไขปsญหา ฝ~กให�ผู�เรียนทําได� คิดเป'น ทําเป'น และเกิดการใฝLรู�อย@างต@อเนื่อง             
ซ่ึงเครื่องมือสําคัญคือการวิจัย ซ่ึงการวิจัยเป'นส@วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู�และกระบวนการ
ทํางานของนักเรียน ครู และผู�เก่ียวข�องกับการศึกษา เป'นการพัฒนานักเรียนให�มีความรู�เก่ียวกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู� โดยใช�กระบวนการวิจัยเป'นสําคัญในการเรียนรู�ท่ีซับซ�อนข้ึน ทําให�นักเรียนได�ฝ~ก        
การคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปsญหา การผสมผสานความรู�แบบสหวิทยาการและ             
การเรียนรู�ในปsญหาท่ีตนสนใจ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด�วยกระบวนการวิจัย อีกท้ังรวบรวมและ
เผยแพร@ผลการวิจัย เพ่ือการเรียนรู�และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคล�องกับ อิทธิพล พันธุ<เพ็ง  
ท่ีได�ศึกษาการมีส@วนร@วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต 3 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิจัยพบว@า ปsญหาท่ีครูเสนอมากท่ีสุด คือ  
ครูมีส@วนร@วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนางานวิจัยด�านการเรียนการสอนน�อย และเสนอแนะว@า
ครูควรได�รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทําวิจัยท่ีสามารถพัฒนาผู�เรียนได� และครูผู�สอนนําไปใช�
จริงให�มากข้ึน และสอดคล�องกับ นภาพร พลอยบ�านแพ�ว ศึกษาปsญหาและแนวทางแก�ไขปsญหา        
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว@า ปsญหาและแนวทางแก�ไขปsญหาการบริหารงาน
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วิชาการของโรงเรียน ศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ด�านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค@าเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยรวมอยู@ในระดับปานกลาง  

3. ผลการวิ เคราะห<ความสัม พันธ< ระหว@ า งการ ตัดสิน ใจของผู� บริหาร กับ                  
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว@า การตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสัมพันธ<อย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในระดับสูง    
มีค@าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ< (rxy = 0.748) อาจกล@าวได�ว@า ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                   
มีความสามารถในการวิเคราะห<สถานการณ<ต@างๆ อย@างรอบด�าน นําไปสู@การกําหนดเปaาหมายและ
วัตถุประสงค<ท่ีตรงประเด็น มีการหาทางเลือกและพัฒนาทางเลือกท่ีหลากหลาย เพ่ือให�บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค<ท่ีกําหนด อีกท้ังประเมินข�อดีข�อเสียของแต@ละทางเลือก แล�วตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก
ท่ีมีความเป'นไปได�มากท่ีสุด พร�อมท้ังประเมินผลก@อนการตัดสินใจครั้งสุดท�าย สอดคล�องกับคู@มือ
ส@งเสริมการบริหารสถานศึกษาท่ีเป'นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีเง่ือนไขว@าผู�บริหาร
สถานศึกษาจําเป'นอย@างยิ่งท่ีจะต�องบริหารและตัดสินใจโดยอาศัยข�อมูลมากกว@าสามัญสํานึก และ
จําเป'นต�องรวบรวม จัดระบบ และใช�ข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจให�มากท่ีสุดเท@าท่ี
จะทําได� นอกจากนี้ ในการบริหารสถานศึกษาท่ีเป'นนิติบุคคล ผู�บริหารมีอํานาจอย@างอิสระ 
ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบต@อผลการตัดสินใจของตนอย@างเต็มท่ีเช@นกัน จึงควรปaองกันข�อผิดพลาด       
เชิงกฎหมายและการตัดสินใจของตนอันจะส@งผลกระทบต@อการศึกษาซ่ึงเป'นกิจการสาธารณะท่ีมี
ผู�เก่ียวข�องและได�รับผลจากการบริการจํานวนมาก โดยการบริหารและตัดสินใจด�วยความถูกต�องและ
ก@อประโยชน<สูงสุดต@อผู�รับบริการมากท่ีสุด มีการใช�องค<คณะบุคคลเข�ามามีส@วนร@วมในการพิจารณา
ตัดสินใจให�มากท่ีสุดเท@าท่ีจะทําได� อีกท้ังยังสอดคล�องกับแผนการศึกษาแห@งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 
ยุทธศาสตร<การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู� การวัดและประเมินผล 
ยุทธศาสตร<ยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย< และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร<
ผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม รองรับความต�องการของตลาดงาน และเพ่ิม            
ขีดความสามารถในการแข@งขันของประเทศ ยุทธศาสตร<การพัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร<การพัฒนาคุณภาพคนทุกช@วงวัยและการสร�างสังคมแห@งการเรียนรู� 
ยุทธศาสตร<พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส@วนร@วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส@วน และ 
จะมีการประเมินติดตามการบริหารจัดการและการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู�บริหารดังนั้นจึงกล@าว     
ได�ว@า การตัดสินใจของผู�บริหารจึงมีความสําคัญอย@างยิ่งต@อการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงถือเป'นหัวใจ
สําคัญของสถานศึกษา นําไปสู@การพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพตามเปaาหมายการศึกษาของชาติ แสดง 
ให�เห็นถึงความสัมพันธ<กับการบริหารงานวิชาการ กล@าวคือ การตัดสินใจของผู�บริหาร มีความสัมพันธ<
กับการบริหารงานวิชาการ เม่ือผู�บริหารหลอมรวมประสบการณ< ทักษะความรู� ประกอบกับการรับฟsง
ความคิดเห็นของผู�ปฏิบัติงาน หรือให�ผู�ปฏิบัติงานมีส@วนร@วมในการตัดสินใจย@อมเกิดการตัดสินใจท่ีดี 
เป'นผลให�การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค<ท่ีกําหนด          
มีความชัดเจน เป'นไปในแนวทางเดียวกัน สร�างความพึงพอใจและเป'นท่ียอมรับของครูและผู� ท่ี
เก่ียวข�อง เกิดการปฏิบัติงานอย@างเต็มกําลัง เต็มสติปsญญา เต็มความสามารถ และสัมฤทธิ์ผลกับ
ผู�เรียนในท่ีสุด หากผู�บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจมากย@อมส@งผลต@อการบริหารงานวิชาการ
อยู@ในระดับมาก หากผู�บริหารมีความสามารถในการตัดสินใจน�อยย@อมส@งผลต@อการบริหารงานวิชาการ
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อยู@ในระดับน�อยเช@นเดียวกัน สอดคล�องกับ เฉลิมขวัญ ถือความสัตย< ได�ศึกษาเรื่องการตัดสินใจของ
ผู�บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ< เขต 2 พบว@าการตัดสินใจของผู�บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ< เขต 2 มีความสัมพันธ<กันอย@างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค@าความสัมพันธ<ในทางบวกหรือมีความสัมพันธ<ในลักษณะท่ีคล�อยตามกัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับ จารุวรรณ วิจิตรวงศ<วาน ได�ศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผู�บริหารกับ        
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว@า การตัดสินใจของผู�บริหารกับการปฏิบัติงานของ         
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความสัมพันธ<อย@าง      
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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ข�อเสนอแนะของการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา            
ข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะเพ่ือเป'นแนวทางในการพัฒนาการตัดสินใจของผู�บริหารกับการ
บริหารงานวิชาการให� มีประสิทธิภาพยิ่ ง ข้ึน และเป'นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้ งต@อไป                      
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข�อเสนอแนะท่ัวไป 
 จากผลการศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา            
ข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะเพ่ือเป'นแนวทางในส@งเสริมและพัฒนาการตัดสินใจของผู�บริหารและ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ในด�านการตัดสินใจของผู�บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว@า การตัดสินใจของ
ผู�บริหารด�านการกําหนดเปaาหมายและวัตถุประสงค<มีค@ามัชฌิมเลขคณิตเป'นลําดับสุดท�าย ดังนั้น 
ผู�บริหารสถานศึกษาควรจะมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะ      
ทําให�เกิดความล�มเหลวให�น�อยลง และจําเป'นอย@างยิ่งท่ีจะต�องให�ครูและผู�ท่ีมีส@วนเก่ียวข�องร@วมกัน
ระดมความคิด พิจารณา และวิเคราะห<ปsญหาอย@างรอบด�าน อันจะเป'นการสร�างข�อมูลเชิงลึกและช@วย
ลดความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายต@างๆ ในอนาคต พร�อมท้ังกําหนดเปaาหมายและ
วัตถุประสงค<ในการพัฒนาหรือแก�ไขปsญหาร@วมกัน มีการประเมินผลหลังจากดําเนินการปฏิบัติ และ
พัฒนาแนวทางท่ีดีข้ึนอย@างต@อเนื่อง สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ควรจะ       
มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด�านการวางแผนบริหารความเสี่ยงให�กับผู�บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส@วนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรจะตระหนักและให�ความสําคัญ       
ในการพัฒนาผู�บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในด�านการวางแผนและกําหนดเปaาหมาย            
ในองค<กร อีกท้ังควรส@งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS: Decision 
Support System) สําหรับผู�บริหารสถานศึกษา 

2. ด�านการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว@า ด�านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีค@ามัชฌิมเลขคณิตเป'นลําดับสุดท�าย ดังนั้น ผู�บริหารควรจะ
ส@งเสริมให�มีการใช�การวิจัยเป'นส@วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู�และกระบวนการทํางานของนักเรียน 
ครู และผู� เ ก่ียวข�องกับการศึกษามากข้ึน อีกท้ังพัฒนาทักษะการเรียนรู�ของนักเรียน โดยใช�
กระบวนการวิจัยเป'นสําคัญในการเรียนรู�ท่ีซับซ�อนข้ึน ก@อให�เกิดการคิด การจัดการ การหาเหตุผลใน
การตอบปsญหา การผสมผสานความรู�แบบสหวิทยาการและการเรียนรู�ในปsญหาท่ีตนสนใจ พร�อมท้ัง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด�วยกระบวนการวิจัย รวบรวม และเผยแพร@ผลการวิจัย เพ่ือการเรียนรู�และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย@างต@อเนื่อง สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ควรจะ
สร�างความตระหนัก ส@งเสริม สนับสนุน ด�านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�กับสถานศึกษา
ในสังกัด ส@วนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรจะสนับสนุน ส@งเสริม และผลักดัน 
ด�านการการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือกระตุ�นให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา              
เห็นความสําคัญในกระบวนการเรียนรู�ท่ีตั้งอยู@บนฐานของการวิจัย  
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3. ด�านความสัมพันธ<ระหว@างการตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการ           
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว@า การตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานมีความสัมพันธ<อย@างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีค@าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ<            
(rxy = 0.748) แสดงถึงความสัมพันธ<กันระดับสูง ในลักษณะคล�อยตามกัน แสดงให�เห็นว@า ผู�บริหาร       
มีความสามารถในการตัดสินใจท่ีดี ท้ังด�านการวิเคราะห<สถานการณ< การกําหนดเปaาหมายและ
วัตถุประสงค< การหาทางเลือก การประเมินทางเลือก การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก และ             
การประเมินผลการตัดสินใจ ย@อมทําให�การบริหารงานวิชาการมีผลดี ดังนั้น ผู�บริหารสถานศึกษาควร
จะทราบข�อมูลและข�อจํากัดในด�านต@างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการตัดสินใจ มีการเชื่อมโยงข�อมูลและนําไปใช�
ให�เกิดประโยชน< แล�วดําเนินการวิเคราะห<สถานการณ<เพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดปsญหาแท�จริงในการ
ตัดสินใจได� อันจะนําไปสู@การประสานความร@วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค<กรอ่ืน
ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมากข้ึน สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ควรจะส@งเสริม 
สนับสนุน ให�เกิดความร@วมมือในการพัฒนาวิชาการระหว@างสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาในสังกัด
กับองค<กรอ่ืนและชุมชนท�องถ่ิน และในส@วนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรจะ
ส@งเสริม สนับสนุนองค<กรแห@งการเรียนรู� และให�การสนับสนุนด�านงบประมาณ 
 
ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต#อไป 
 เพ่ือเป'นประโยชน<สําหรับการวิจัยในอนาคต จึงขอเสนอแนะแนวทางในการวิจัยครั้งต@อไป
ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาการตัดสินใจของผู�บริหารท่ีส@งผลต@อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน 
 2. ควรศึกษาการตัดสินใจของผู�บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เชิงคุณภาพ 

3. ควรศึกษาปsจจัยท่ีมีผลต@อการตัดสินใจของผู�บริหารในการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษา             
ข้ันพ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห�ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

และรายช่ือผู!เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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รายช่ือผู!เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

 

1. ชื่อ  รองศาสตราจารย� ดร. ธีรศักด์ิ อุ�นอารมย�เลิศ 
ตําแหน�ง  อาจารย�สาขาวิชาการศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร� 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 

2. ชื่อ  อาจารย� ดร. พรศักด์ิ สุจริตรักษ� 
ตําแหน�ง  อาจารย�สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร�  

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ<านจอมบึง 
สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ<านจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

3. ชื่อ  ดร.กนกพร พิริยวุฒิกรอุดม 

ตําแหน�ง  ผู<อํานวยการโรงเรียนวัดพระศรีอารย� 
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนวัดพระศรีอารย� อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

4. ชื่อ  ดร.ธนกฤต  พราหมน�นก 

ตําแหน�ง  รองผู<อํานวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ีอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

5. ชื่อ  ดร.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ� 
ตําแหน�ง  ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วทิยฐานะชํานาญการ 
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ีอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห�ค%าดัชนีความสอดคล!อง IOC 
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ผลการวิเคราะห�ค%าดัชนีความสอดคล!อง (IOC) 

ข!อท่ี 
ผู!เช่ียวชาญ 

ΣR IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

2 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

3 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล<อง 

4 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

5 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

6 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล<อง 

7 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

8 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

9 1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล<อง 

10 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

11 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

12 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

13 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

14 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

15 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

16 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล<อง 

17 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

18 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

19 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

20 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

21 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

22 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 
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ผลการวิเคราะห�ค%าดัชนีความสอดคล!อง (IOC) 

ข!อท่ี 
ผู!เช่ียวชาญ 

ΣR IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

23 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

24 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

25 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

26 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

27 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

28 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

29 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

30 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

31 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

32 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

33 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

34 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

35 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

36 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

37 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

38 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

39 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

40 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

41 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

42 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

43 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

44 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 
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ผลการวิเคราะห�ค%าดัชนีความสอดคล!อง (IOC) 

ข!อท่ี 
ผู!เช่ียวชาญ 

ΣR IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

45 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

46 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

47 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

48 1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล<อง 

49 1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล<อง 

50 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

51 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

52 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

53 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

54 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

55 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

56 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

57 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

58 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

59 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

60 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

61 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

62 1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล<อง 

63 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

64 1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล<อง 

65 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

66 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 
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ผลการวิเคราะห�ค%าดัชนีความสอดคล!อง (IOC) 

ข!อท่ี 
ผู!เช่ียวชาญ 

ΣR IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

67 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

68 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

69 -1 1 1 1 1 3 0.6 สอดคล<อง 

70 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

71 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

72 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

73 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

74 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

75 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

76 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

77 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

78 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

79 1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล<อง 

80 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

81 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

82 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

83 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

84 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

85 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 

86 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล<อง 
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สูตรการหาค�าดัชนีความสอดคล<อง IOC = ΣR  
                                                    N 
เม่ือ IOC คือ ดัชนีความสอดคล<อง 
ΣR       คือ ผลรวมของความเห็นผู<เชี่ยวชาญ 

N        คือ จํานวนผู<เชี่ยวชาญ 

 

ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด<วยวิธีวัดค�าดัชนีความสอดคล<อง (IOC) 
พบว�า มีค�าอยู�ระหว�าง 0.60 - 1.00 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห�ทดลองเครื่องมือ 

และรายช่ือโรงเรียนทดลองเครื่องมือ 
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รายช่ือโรงเรียนทดลองเครื่องมือ 
 

1. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
ท่ีตั้ง 6/8 หมู� 5 ตําบลสนามจันทร� อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  

2. โรงเรียนวัดไร�ขิงวิทยา 
ท่ีตั้ง  53 หมู� 2 ตําบลไร�ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 

3. โรงเรียนมัธยมฐานการบินกําแพงแสน 
ท่ีตั้ง หมู� 7 ตําบลกระตีบ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180 

4. โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
ท่ีตั้ง 186 หมู� 7 ตําบลทุ�งกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 

5. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 
ท่ีตั้ง 237 หมู� 5 ตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 

6. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
ท่ีตั้ง 19 หมู� 3 ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 

7. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ท่ีตั้ง  117/2 ตําบลพระปฐมเจดีย� อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 

8. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
ท่ีตั้ง 9 ถนนหน<าพระ ตําบลพระปฐมเจดีย� อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห�ค%าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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สรุปผลการวิเคราะห�ค%าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

เร่ือง  การตัดสินใจของผู!บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 

Reliability 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 32 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.987 87 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 359.67 1949.542 .745 .987 

a2 359.72 1949.213 .648 .987 

a3 359.71 1953.663 .597 .987 

a4 359.67 1949.086 .673 .987 

a5 359.72 1943.268 .661 .987 

a6 359.76 1950.605 .613 .987 

a7 359.87 1944.470 .675 .987 

a8 359.81 1940.077 .707 .987 

a9 359.85 1937.751 .718 .987 

a10 359.76 1944.145 .695 .987 

a11 359.81 1942.818 .713 .987 

a12 359.77 1938.538 .730 .987 

a13 359.80 1939.955 .735 .987 

a14 359.79 1941.461 .733 .987 

a15 359.79 1940.725 .741 .987 

a16 359.64 1936.306 .793 .987 

a17 359.64 1939.151 .702 .987 

a18 359.71 1936.695 .735 .987 

a19 359.76 1933.207 .785 .987 

a20 359.80 1936.476 .755 .987 

a21 359.81 1939.348 .731 .987 

b1 360.05 1943.857 .662 .987 

b2 359.68 1952.317 .634 .987 

b3 359.51 1957.429 .571 .987 

b4 359.71 1951.553 .583 .987 

b5 359.73 1950.538 .647 .987 

b6 359.76 1952.327 .620 .987 

b7 359.74 1947.380 .641 .987 

b8 359.68 1955.384 .636 .987 

b9 359.76 1953.466 .638 .987 

b10 359.67 1950.095 .657 .987 

b11 359.62 1954.162 .646 .987 

b12 359.66 1954.351 .628 .987 

b13 359.94 1953.936 .566 .987 

b14 359.78 1949.305 .640 .987 

b15 359.84 1950.121 .648 .987 
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b16 359.52 1954.300 .616 .987 

b17 359.49 1962.358 .517 .987 

b18 359.51 1959.185 .565 .987 

b19 359.77 1952.642 .646 .987 

b20 359.67 1952.689 .642 .987 

b21 359.94 1939.747 .745 .987 

b22 360.01 1948.948 .672 .987 

b23 360.09 1938.109 .756 .987 

b24 359.79 1944.675 .731 .987 

b25 359.79 1947.852 .672 .987 

b26 359.96 1947.768 .604 .987 

b27 359.83 1950.335 .654 .987 

b28 360.38 1943.048 .477 .987 

b29 359.74 1946.376 .745 .987 

b30 359.81 1939.228 .784 .987 

b31 359.82 1938.464 .798 .987 

b32 359.82 1938.750 .789 .987 

b33 359.56 1953.654 .651 .987 

b34 359.54 1949.252 .733 .987 

b35 359.56 1950.994 .667 .987 

b36 359.77 1950.222 .651 .987 

b37 359.41 1954.273 .648 .987 

b38 359.62 1940.898 .772 .987 

b39 359.59 1943.161 .722 .987 

b40 359.76 1945.883 .736 .987 

b41 359.62 1946.668 .734 .987 

b42 359.66 1951.377 .633 .987 

b43 359.63 1951.412 .668 .987 

b44 359.74 1946.177 .688 .987 

b45 359.69 1950.788 .638 .987 

b46 359.64 1948.259 .697 .987 

b47 359.79 1948.085 .726 .987 

b48 359.56 1944.780 .770 .987 

b49 359.54 1951.579 .673 .987 

b50 359.89 1943.588 .729 .987 

b51 360.02 1942.910 .633 .987 

b52 360.02 1944.419 .681 .987 

b53 359.99 1943.310 .681 .987 

b54 359.81 1951.189 .653 .987 

b55 359.71 1950.287 .658 .987 
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b56 359.81 1948.168 .712 .987 

b57 359.62 1954.479 .614 .987 

b58 359.76 1946.055 .687 .987 

b59 359.83 1939.676 .769 .987 

b60 359.82 1941.752 .775 .987 

b61 359.79 1946.800 .724 .987 

b62 359.81 1946.475 .721 .987 

b63 359.79 1945.100 .707 .987 

b64 359.77 1941.706 .729 .987 

b65 359.80 1951.067 .661 .987 

b66 359.76 1949.662 .712 .987 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  การตัดสินใจของผู<บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

............................................................. 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือใช<เปOนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข<อมูลสําหรับ            
การวิจัย  เรื่อง การตัดสินใจของผู<บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 
ซ่ึงข<อมูลท่ีได<จากความคิดเห็นของท�านมีค�าอย�างยิ่งต�อการวิจัยนี้ ข<อมูลท่ีท�านตอบถือเปOนความลับ
และขอรับรองว�าจะไม�มีผลกระทบต�อการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของท�านแต�ประการใด โดยผู<วิจัย
จะนําไปวิเคราะห�ในภาพรวม จึงขอความกรุณาโปรดตอบให<ครบทุกข<อความเปOนจริง 
 ผู<ตอบแบบสอบถามในแต�ละสถานศึกษาประกอบด<วย ผู<อํานวยการสถานศึกษาหรือผู<ปฏิบัติ
ราชการแทน 1 คน รองผู<อํานวยการฝRายวิชาการหรือผู<รับผิดชอบงานวิชาการ 1 คน และครู 2 คน 
คือ ครูผู<สอน 2 คน (ตอบคนละ 1 ฉบับ) 

แบบสอบถามนี้ประกอบด<วย 3 ตอน  จํานวน 92 ข<อ ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข<อมูลเก่ียวกับสถานภาพส�วนตัวของผู<ตอบแบบสอบถาม จํานวน     5 ข<อ 
 ตอนท่ี 2 การตัดสินใจของผู<บริหาร     จํานวน    21 ข<อ 
 ตอนท่ี 3 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน    66 ข<อ 
 เม่ือท�านให<ข<อมูลครบถ<วนแล<ว โปรดจัดส�งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย� ซ่ึงผู<วิจัยได<แนบ
ซองมาพร<อมกันนี้แล<ว 
 ผู<วิจัยหวังเปOนอย�างยิ่งว�าจะได<รับความอนุเคราะห�จากท�านด<วยดี  จึงขอของพระคุณมา               
ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
                         นางสาวมณีรัตน�  กมลพัฒนานันท� 
               นักศึกษาปริญญาโท  
          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                     คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 
            โทรศัพท�  091-1921346 
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ตอนท่ี 1: สถานภาพส%วนตัวของผู!ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช�อง  �หน<าข<อความท่ีตรงกับสถานภาพของท�าน 

ข!
อ 

สถานภาพของผู!ตอบแบบสอบถาม สําหรับผู!วิจัย 

1 เพศ 
� ชาย                         � หญิง 

[  ] 01 

2 อายุ 
� 20-30 ปU                   � 31-40 ปU 
� 41-50ปU                    � 51-60 ปU 

[  ] 02 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
� ตํ่ากว�าปริญญาตรี         � ปริญญาตรี       
� ปริญญาโท                 � ปริญญาเอก 

[  ] 03 

4 ตําแหน�งปVจจุบัน 
� ผู<อํานวยการสถานศึกษา 
� รองผู<อํานวยการฝRายวิชาการ 
� ครูผู<สอน 

[  ] 04 

5 ประสบการณ�ในการทํางาน 
� 1-5 ปU                      �  6-10 ปU 
� 11-15ปU                    � 16-20 ปU 
� 21-25 ปU                   � 26-30 ปU 
� มากกว�า  30 ปU 

[  ] 05 
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ตอนท่ี 2 การตัดสินใจของผู!บริหาร  
คําช้ีแจง  ในการตอบคําถามแต�ละข<อ ให<ท�านพิจารณาว�าสถานศึกษาของท�านมีการตัดสินใจของ

ผู<บริหารระดับใด แล<วทําเครื่องหมาย � ลงในช�องระดับความคิดเห็นเพียงช�องเดียว 
ถ<าท�านตอบ ระดับ 5 หมายถึง การตัดสินใจของผู<บริหาร  อยู�ในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4 หมายถึง  การตัดสินใจของผู<บริหาร  อยู�ในระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง  การตัดสินใจของผู<บริหาร  อยู�ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง การตัดสินใจของผู<บริหาร  อยู�ในระดับน<อย 
  ระดับ 1 หมายถึง การตัดสินใจของผู<บริหาร  อยู�ในระดับน<อยท่ีสุด 

ข!
อ 

ข!อคําถาม 
ระดับความ

คิดเห็น 
สําหรับ
ผู!วิจัย 

5 4 3 2 1 
การวิเคราะห�สถานการณ� 
1 ผู<บริหารสถานศึกษาทราบรายละเอียดข<อมูลเรื่องการเงิน, เวลา, 

พนักงาน และทรัพยากรต�างๆ เพ่ือใช<ประกอบการตัดสินใจ 
   

  
[  ] 06 

2 ผู<บริหารสถานศึกษาสามารถวิ เคราะห�สถานการณ�ต�างๆ             
และกําหนดปVญหาแท<จริงเพ่ือตัดสินใจได< 

   
  

[  ] 07 

3 ผู<บริหารสถานศึกษาสามารถระบุข<อจํากัดของสถานการณ�และ
ผลกระทบท่ีมีต�อการตัดสินใจ 

   
  

[  ] 08 

4 ผู<บริหารสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงข<อมูลและนําไปใช<ให<เกิด
ประโยชน�ต�อการตัดสินใจ 

   
  

[  ] 09 

5 เม่ือมีปVญหาผู<บริหารสถานศึกษาสามารถระบุปVญหาได<อย�าง
ชัดเจน เพ่ือหาแนวทางแก<ไขหรือตัดสินใจในการดําเนินการ
อย�างใดอย�างหนึ่ง 

   
  

[  ] 10 

การกําหนดเปHาหมายและวัตถุประสงค� 
6 ผู<บริหารสถานศึกษามีการกําหนดเปYาหมายและวัตถุประสงค�

เพ่ือให<บรรลุผลในการตัดสินใจ และทําให<ผู<เก่ียวข<องมองอย�าง  
รอบด<านในการแก<ไขปVญหา 

   
  

[  ] 11 

7 ผู<บริหารสถานศึกษามีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีจะ
เ กิด ข้ึน เ พ่ือลดความเสี่ ยง ท่ีจะทําให< เ กิดความล<มเหลว                
ให<น<อยลง 

   
  

[  ] 12 

8 ผู< บ ริ ห า รสถ าน ศึ กษา มี ก า ร กํ าหนด เ กณฑ� ใ นก า ร ชี้ วั ด                  
ด<านคุณภาพ ด<านเวลา เปOนท่ียอมรับ และความเหมาะสม
ทางด<านจริยธรรม เพ่ือให<บรรลุเปYาหมายและวัตถุประสงค�             
ท่ีวางไว< 
 

   

  

[  ] 13 
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ข!
อ 

ข!อคําถาม 
ระดับความ

คิดเห็น 
สําหรับ
ผู!วิจัย 

5 4 3 2 1 
9 ผู<บริหารสถานศึกษามีการวางแผนในการกําหนดเปYาหมายและ

วัต ถุประสงค� โดย คํานึ ง ถึ งประสิทธิ ผลและทัศนคติของ
ผู<ใต<บังคับบัญชา และดําเนินการตามแผนท่ีได<วางไว< 

   
  

[  ] 14 

การหาทางเลือก 
10 ผู<บริหารสถานศึกษามีการพิจารณาแนวทางการแก<ไขปVญหาหรือ

ทางเลือกท่ีเปOนไปได< ท่ีจะทําให<บรรลุผลตามวัตถุประสงค�                
ท่ีกําหนด   

   
  

[  ] 15 

11 ผู<บริหารสถานศึกษามีการกําหนดทางเลือกท่ีหลากหลาย             
โดยพิจารณาข<อมูลท่ีเก่ียวข<องและเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม 

   
  

[  ] 16 

12 ผู<บริหารสถานศึกษามีการรวบรวมข<อมูลท่ีเก่ียวข<อง เพ่ือใช<เปOน
แนวทางในการตัดสินใจ 

   
  

[  ] 17 

การประเมินทางเลือก 
13 ผู<บริหารสถานศึกษามีการประเมินแต�ละทางเลือกเพ่ือให<เกิด  

การตัดสินใจท่ีดี โดยมีการระบุความเปOนไปได<ในแต�ละทางเลือก 
   

  
[  ] 18 

14 ผู<บริหารสถานศึกษาพิจารณาข<อแตกต�าง ท้ังด<านผลประโยชน� 
ความเสี่ยง และผลเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนของแต�ละทางเลือก                 
เพ่ือนําไปสู�การตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด 

   
  

[  ] 19 

15 ผู<บริหารสถานศึกษามีการใช<เทคนิคการวิเคราะห�เชิงปริมาณ 
หรือการวิเคราะห�เชิงคุณภาพ เพ่ือใช<ในการประเมินทางเลือก 
โดยอาศัยเหตุผลและประสบการณ� เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง 
ท่ีดีท่ีสุด 

   

  

[  ] 20 

การตัดสินใจหรือเลือกทางเลือก  
16 ผู< บ ริ ห า ร สถ าน ศึ ก ษา มี ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก แน ว ท า ง ท่ี                  

เปOนไปได<มากท่ีสุด เพ่ือให<บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว< 
   

  
[  ] 21 

17 ผู<บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต�อการตัดสินใจของตน      [  ] 22 
18 ผู<บริหารสถานศึกษายอมรับต�อความล<มเหลวหรือความสําเร็จ              

ท่ีเกิดข้ึนหลังจากการตัดสินใจของตน 
   

  
[  ] 23 

การประเมินผลการตัดสินใจ 
19 ผู<บริหารสถานศึกษามีการทบทวนการตัดสินใจกับผู<ท่ีเก่ียวข<อง 

และปรับแนวทางให<สอดคล<องกับวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว< 
   

  
[  ] 24 

20 ผู<บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบทางเลือกอย�างแน�ชัดอีกครั้ง
ก�อนตัดสินใจ 

   
  

[  ] 25 



 

 

 

169

ข!
อ 

ข!อคําถาม 
ระดับความ

คิดเห็น 
สําหรับ
ผู!วิจัย 

5 4 3 2 1 
21 ผู< บริหารสถานศึกษา มีการประเ มินผลลัพธ� ท่ี เปOน ไปได<   

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว< 
   

  [  ] 26 

 
ตอนท่ี 3 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คําช้ีแจง  ในการตอบคําถามแต�ละข<อ ให<ท�านพิจารณาว�าสถานศึกษาของท�าน มีการบริหารงาน

วิชาการในระดับใด แล<วทําเครื่องหมาย � ลงในช�องระดับความคิดเห็นเพียงช�องเดียว 
ถ<าท�านตอบ ระดับ 5 หมายถึง  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อยู�ในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4 หมายถึง  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อยู�ในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง   การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   อยู�ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   อยู�ในระดับน<อย 
  ระดับ 1 หมายถึง  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   อยู�ในระดับน<อยท่ีสุด 

ข!
อ 

ข!อคําถาม 
ระดับความ

คิดเห็น 
สําหรับ
ผู!วิจัย 

5 4 3 2 1 
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
1 สถานศึกษามีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใช<เองให<ทันกับ  

การเปลี่ยนแปลงทางด<านเศรษฐกิจและสังคม 
 

 
 

 
 [  ] 27 

2 สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรท่ีมุ�งเน<นพัฒนานักเรียนให<เปOน
มนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังร�างกาย จิตใจ สติปVญญา มีความรู<และ
คุณธรรม สามารถอยู�ร�วมกับผู<อ่ืนได<อย�างมีความสุข 

 
 

 
 

 [  ] 28 

3 สถานศึกษามีการจัดให<มีวิชาต�างๆ ครบถ<วนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 
 

 [  ] 29 

4 สถานศึกษามีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให<สูงและ
ลึกซ้ึงมากข้ึนสําหรับกลุ�มเปYาหมายเฉพาะ ได<แก� การศึกษาด<าน
ศาสนา ดนตรี นาฏศิลปZ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีส�งเสริม
ความเปOนเลิศผู<บกพร�อง พิการ และการศึกษาทางเลือก 

 

 

 

 

 [  ] 30 

5 สถานศึกษามีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให<สอดคล<อง
กับสภาพปVญหาความต<องการของนักเรียน ผู<ปกครอง ชุมชน 
สังคม และโลก 

 
 

 
 

 [  ] 31 

6 สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู<  
การสอนและอ่ืนๆ ให<เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
ตามกลุ�มเปYาหมายพิเศษ 
 

 

 

 

 

 [  ] 32 
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ข!
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ระดับความ
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สําหรับ
ผู!วิจัย 

5 4 3 2 1 
7 สถานศึกษาดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา แล<วรายงานผลให<สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทราบ 

 
 

 
 

 [  ] 33 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู! 
8 ครูจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมให<สอดคล<องกับความสนใจและ 

ความถนัดของนักเรียน โดยคํานึงถึงความแตกต�างระหว�าง
บุคคล 

 
 

 
 

 [  ] 34 

9 ครูฝ[กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ� 
และการประยุกต�ความรู<มาใช<เพ่ือปYองกันและแก<ไขปVญหา      [  ] 35 

10 ครูจัดกิจกรรมให<นักเรียนได<เรียนรู<จากประสบการณ�จริง ฝ[กการ
ปฏิบัติให<ทําได<  คิดเปOน ทําเปOน รักการอ�านและเกิดการใฝRรู<
อย�างต�อเนื่อง 

 
 

 
 

 [  ] 36 

11 ครูจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู<ด<านต�างๆ 
อย�างได<สัดส�วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝVงคุณธรรม ค�านิยม               
ท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค�ไว<ในทุกวิชา 

 
 

 
 

 [  ] 37 

12 ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล<อม สื่อการสอนและ
อํานวยความสะดวก เ พ่ือให<นักเรียนเกิดการเรียนรู< และ            
มีความรอบรู< 

 
 

 
 

 [  ] 38 

13 ครูสามารถใช<การวิจัยเปOนส�วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู<               
โดยครูและนักเรียนอาจเรียนรู<ไปพร<อมกันจากสื่อการเรียน              
การสอน และแหล�งวิทยาการประเภทต�างๆ 

 
 

 
 

 [  ] 39 

14 ครูสามารถจัดการเรียนรู<ให<เกิดข้ึนได< ทุกเวลา ทุกสถานท่ี             
โดยประสานความร�วมมือกับบิดามารดา ผู<ปกครอง และบุคคล
ในชุมชน เพ่ือร�วมกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 

 
 

 
 

 [  ] 40 

15 ครูสามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู<            
ท่ีก<าวหน<า เ พ่ือเปOนผู<นําการจัดกระบวนการเรียนรู<  และ              
เปOนต<นแบบให<กับสถานศึกษาอ่ืน 

 
 

 
 

 [  ] 41 

การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรยีน 
16 ครูสามารถจัดทํา เอกสาร หลักฐานการศึกษาให< เปOนไป               

ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 

 
 

 
 [  ] 42 

17 สถาน ศึกษา มีระบบการวั ดผล  ประเ มินผล เ ทียบโอน
ประสบการณ� ผลการเรียน และอนุมัติผลการเรียน 

     [  ] 43 

18 สถานศึกษาจัดให<มีการประเมินผลการเรียนทุกช�วงชั้น และ           
จัดให<มีการซ�อมเสริมกรณีท่ีมีนักเรียนไม�ผ�านเกณฑ�การประเมิน  

 
 

 
 [  ] 44 
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5 4 3 2 1 
19 ครูมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล      [  ] 45 
20 สถานศึกษา มีการจัดระบบสารสนเทศด< านการวั ดและ

ประ เ มินผลและการ เ ทียบโอนผลการ เ รี ยน  เ พ่ือ ใช< ใน                
การอ< า ง อิ ง  ตรวจสอบ และใช<ประโยชน� ในการ พัฒนา            
การเรียนการสอน 

 

 

 

 

 [  ] 46 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
21 ผู<บริหารสถานศึกษาใช<การวิจัยเปOนส�วนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู<และกระบวนการทํางานของนักเรียน ครู และผู<เก่ียวข<อง
กับการศึกษา 

 
 

 
 

 [  ] 47 

22 ครูพัฒนานักเรียนให<มีความรู<เก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู<โดย
ใช<กระบวนการวิจัยเปOนสําคัญในการเรียนรู<ท่ีซับซ<อนข้ึน ทําให<
นักเรียนได<ฝ[กการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการ                
ตอบปVญหา การผสมผสานความรู<แบบสหวิทยาการและ               
การเรียนรู<ในปVญหาท่ีตนสนใจ 

 

 

 

 

 [  ] 48 

23 ผู< บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ด< ว ย
กระบวนการวิจัย รวบรวม และเผยแพร�ผลการวิจัย เพ่ือการ
เรียนรู<และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 

 [  ] 49 

การพัฒนาและส%งเสริมให!มีแหล%งเรียนรู! 
24 สถานศึกษาจัดให<มีแหล�งเรียนรู<อย�างหลากหลายท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาให<พอเพียง เพ่ือสนับสนุนการแสวงหา
ความรู<ด<วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู< 

 
 

 
 

 [  ] 50 

25 สถานศึกษาจัดระบบแหล�งการเรียนรู<ภายในสถานศึกษา                
ให<เอ้ือต�อการจัดการเรียนรู<ของนักเรียน เช�น พัฒนาห<องสมุด               
ให<เปOนแหล�งการเรียนรู< จัดให<มีห<องสมุดหมวดวิชา ห<องสมุด
เคลื่อนท่ี มุมหนังสือในห<องเรียน ห<องพิพิธภัณฑ� ห<องมัลติมีเดีย 
ห<องคอมพิวเตอร� อินเตอร�เน็ต ศูนย�วิชาการ ศูนย�วิทยบริการ 
Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ  
สวนธรรมะ เปOนต<น 

 

 

 

 

 [  ] 51 

26 สถานศึกษาจัดระบบข<อมูลแหล�งการเรียนรู<ในท<องถ่ินให<เอ้ือต�อ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู< ข อ ง นั ก เ รี ย น  ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า               
ของตนเอง เช�น จัดเส<นทาง/แผนท่ี และระบบการเชื่อมโยง
เครือข�ายห<องสมุดประชาชน ห<องสมุดสถาบันการศึกษา 
พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร� ภูมิปVญญาท<องถ่ิน ฯลฯ 

 

 

 

 

 [  ] 52 



 

 

 

172

ข!
อ 

ข!อคําถาม 
ระดับความ

คิดเห็น 
สําหรับ
ผู!วิจัย 

5 4 3 2 1 
27 สถานศึกษาส�งเสริมให<นักเรียนได<ใช<แหล�งเรียนรู< ท้ังในและ     

นอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู<และนิเทศ กํากับติดตาม 
ประเมินและปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง 

 
 

 
 

 [  ] 53 

28 สถานศึกษาส�งเสริมให<นักเรียนใช<แหล�งเรียนรู<ในต�างประเทศ      [  ] 54 
การนิเทศการศึกษา 
29 ผู<บริหารสถานศึกษาสร<างความตระหนักแก�ครู ให< เข< าใจ

กระบวนการนิเทศภายในว�าเปOนกระบวนการทํางานร�วมกัน               
ท่ีใช<เหตุผล 

 
 

 
 

 [  ] 55 

30 ผู<บริหารสถานศึกษาใช<การนิเทศเปOนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการ
ทํางานของครูให<มีคุณภาพ และเกิดประโยชน�สูงสุดต�อนักเรียน
และตัวครูเอง 

 
 

 
 

 [  ] 56 

31 ผู<บริหารสถานศึกษาจัดการนิ เทศภายในสถานศึกษาให< มี
คุณภาพท่ัวถึง ต�อเนื่องเปOนระบบและใช<เปOนส�วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร 

 
 

 
 

 [  ] 57 

32 ผู<บริหารสถานศึกษาดําเนินการนิ เทศภายในสถานศึกษา 
เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

 
 

 
 

 [  ] 58 

การแนะแนว 
33 ครูตระหนักถึงการมีส�วนร�วมในกระบวนการแนะแนวและ              

การดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
 

 
 

 
 [  ] 59 

34 ครูปฏิบัติงานตามระบบและโครงสร<างองค�กรแนะแนวและดูแล
ช�วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

 
 

 
 

 [  ] 60 

35 ครูเห็นคุณค�าของการแนะแนวและดูแลช�วยเหลือนักเรียน      [  ] 61 
36 ครูพัฒนาความรู<เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและ

ดูแลช�วยเหลือนักเรียน เพ่ือให<สามารถบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู<และเชื่อมโยงสู�การดํารงชีวิตประจําวัน 

 
 

 
 

 [  ] 62 

37 ครูทําหน<าท่ีครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา ครูประจําชั้น      [  ] 63 
38 ผู<บริหารสถานศึกษาดูแล กํากับ นิเทศ ติดตาม และสนับสนุน

กา ร ดํ า เนิ น ง านแนะแนวและ ดูแลช� ว ย เหลื อนั ก เ รี ย น             
อย�างเปOนระบบ 

 
 

 
 

 [  ] 64 

39 ผู<บริหารสถานศึกษาส�งเสริมความร�วมมือและความเข<าใจ      
อันดีระหว�างผู<ปกครองและชุมชน 
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5 4 3 2 1 
40 ผู<บริหารสถานศึกษาประสานงานด<านการแนะแนวระหว�าง

สถานศึกษา องค�กรภาครัฐและเอกชน บ<าน ศาสนสถาน ชุมชน 
ในลักษณะเครือข�ายการแนะแนว 
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41 สถานศึกษามีการมีการเชื่อมโยงระบบการแนะแนวและระบบ
ดูแลช�วยเหลือนักเรียนเข<าด<วยกัน 
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การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
42 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของ

สถานศึกษาให<สอดคล<องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และความต<องการของชุมชน 
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43 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศให< เ อ้ือต� อ             
การพัฒนางานและการสร<างระบบประกันคุณภาพภายใน 
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44 สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศให< เปOนหมวดหมู�  ข<อมูล            
มีความสมบูรณ� เ รี ยกใช< ง� าย  สะดวก รวดเร็ ว  ปรับปรุ ง               
ให<เปOนปVจจุบันเสมอ 
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45 ครูมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนการศึกษาท่ีมุ�งเน<นคุณภาพ
การศึกษา (แผนกลยุทธ�/แผนยุทธศาสตร�) 
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46 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา โดยมีระบบการทํางาน            
ท่ีเข<มแข็ง เน<นการมีส�วนร�วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของ
เดมม่ิง (Deming Cycle) หรือท่ีรู<จักกันว�าวงจร PDCA 
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47 สถานศึกษามีส�วนร�วมในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงดําเนินการอย�างจริงจังต�อเนื่อง 
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48 สถานศึกษามีส�วนร�วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
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49 สถานศึกษามีส�วนร�วมในการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปU (SAR) และ สรุปรายงานประจําปU โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอต�อหน�วยงานต<น
สังกัดและเผยแพร�ต�อสาธารณชน 
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5 4 3 2 1 
การส%งเสริมชุมชนให!มีความเข!มแข็งทางวิชาการ 
50 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู<ร�วมกับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส�วนท<องถ่ินเอกชน องค�กร
เอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอ่ืน 
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51 สถาน ศึกษาส� ง เส ริ มความ เข< มแ ข็ งของชุ มชนโดยการ                      
จัดกระบวนการเรียนรู<ภายในชุมชน      [  ] 77 

52 สถานศึกษาส�งเสริมให<ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการ
แสวงหาความรู< ข<อมูล ข�าวสารและรู<จักเลือกสรรภูมิปVญญาและ
วิทยาการต�างๆ 

   
 

 [  ] 78 

53 สถานศึกษาพัฒนาชุมชนให<สอดคล<องกับสภาพปVญหาและ              
ความต<องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให<มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ�ระหว�างชุมชน   

 
 

 
 

 [  ] 79 

การประสานความร%วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค�การอ่ืน 
54 สถานศึกษามีส�วนร�วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ต ล อ ด จ น วิ ท ย า ก ร ภ า ย น อ ก แ ล ะ ภู มิ ปV ญ ญ า ท< อ ง ถ่ิ น                      
เพ่ือเสริมสร<างพัฒนาการของนักเรียนทุกด<าน รวมท้ังสืบสาน
จารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท<องถ่ิน 
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55 ผู<บริหารสถานศึกษาเสริมสร<างความสัมพันธ�ระหว�างสถานศึกษา
กับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค�กรท้ังภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือให<สถานศึกษาเปOนแหล�งวิทยาการของชุมชน และมีส�วนร�วม
ในการพัฒนาชุมชนและท<องถ่ิน 

 

 

 

 

 [  ] 81 

56 สถานศึกษาให<บริการด<านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือ
แลกเปลี่ยนข<อมูลข�าวสารกับแหล�งวิชาการในท่ีอ่ืนๆ      [  ] 82 

57 สถานศึกษาจัดกิจกรรมร�วมกับชุมชน เพ่ือส�งเสริมวัฒนธรรม 
การสร<างความสัมพันธ�อันดีกับศิษย�เก�า การประชุมผู<ปกครอง
นักเรียน การปฏิบัติงานร�วมกับชุมชน การร�วมกิจกรรมกับ
สถาบัน การศึกษาอ่ืน เปOนต<น 

 

 

 

 

 [  ] 83 

การส%งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก%บุคคล ครอบครัว องค�การ หน%วยงาน                             
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
58 สถานศึกษาประชาสัมพันธ�เ พ่ือสร<างความเข<าใจต�อบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน 
เอกชน องค�กร เอกชน  องค�กรวิ ชาชีพ  สถาบันศาสนา                    
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ในเรื่องเก่ียวกับสิทธิ             
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษา 
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5 4 3 2 1 
59 ผู<บริหารสถานศึกษาสร<างความรู<ความเข<าใจ ในการเพ่ิมความ

พร<อมให<กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กร
ปกครองส�วนท<องถ่ิน เอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน               
ท่ีร�วมจัดการศึกษา 
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60 สถานศึกษาร�วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กรชุมชน 
องค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน เอกชน องค�กรเอกชน องค�กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ร�วมกันจัดการศึกษาและใช<ทรัพยากรร�วมกันให<เกิดประโยชน�
สูงสุดแก�นักเรียน 
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61 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู<ร�วมกันระหว�างสถานศึกษากับ
บุคคล ครอบครัว  ชุมชน องค�กรชุมชน องค�กรปกครอง           
ส�วนท<องถ่ิน เอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพสถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
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62 สถานศึกษาส�งเสริม สนับสนุนความช�วยเหลือทางด<านวิชาการ
ตามความเหมาะสมและจําเปOนให<กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค�กรชุมชน องค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน เอกชน องค�กรเอกชน 
องค�กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน 
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63 สถานศึกษาส�งเสริมและพัฒนาแหล�งเรียนรู< ท้ังด<านคุณภาพและ
ปริมาณเพ่ือการเรียนรู<ตลอดชีวิตอย�างมีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาและใช!สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
64 ครูมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา

และพัฒนาสื่อการเรียนรู<และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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65 ครู พัฒนาสื่ อการ เ รี ยนรู< และ เทคโน โลยี เ พ่ื อการ ศึกษา               
พร<อมท้ังมีการจัดต้ังเครือข�ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ                 
เพ่ือเปOนแหล�งการเรียนรู<ของสถานศึกษา 
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66 ครูพัฒนาและใช<สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีให<ข<อเท็จจริง              
เพ่ือสร<างองค�ความรู<ใหม�ๆ  ให<เกิดข้ึน รวมท้ัง จัดหาแหล�งสื่อ         
ท่ีส�งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให<มีประสิทธิภาพ 
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176 
 

ประวัติผู
วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล นางสาวมณีรัตน�  กมลพัฒนานันท� 
ท่ีอยู� 76/15 หมู� 6 ตําบลเบิกไพร อําเภอบ(านโป+ง จังหวัดราชบุรี 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2550 สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
 พ.ศ. 2553 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ. 2556 ศึกษาต�อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร� 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2554-2556 ครูผู(ช�วย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
  พ.ศ. 2556-ป@จจุบัน ครู ค.ศ.1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 


	ปก.pdf
	หน้าอนุมัติ.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	กิตติกรรมประกาศ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1.pdf
	บทที่ 2 .pdf
	บทที่ 3.pdf
	บทที่ 4.pdf
	บทที่ 5.pdf
	รายการอ้างอิง.pdf
	ภาคผนวก.pdf
	ประวัติผู้วิจัย.pdf

