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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

 การพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้าเท่าเทียมกบันานาอารยะประเทศ  ท่ามกลางกระแส
ของการเปลี ยนแปลงและการแข่งขนั  ประเทศชาติจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาที ควบคู่ไปกบัทุกๆ ดา้น  
ทั+งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวฒันธรรม โดยเฉพาะทางดา้นการศึกษานั+นถือว่า  
มีความสําคัญอย่างยิ ง เพราะการจัดการศึกษามีความจาํเป็นต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรของการศึกษาในแต่ละช่วงชั+น เพื อเป็นการสร้างองคค์วามรู้ กระบวนการคิด การวิเคราะห์  
ทกัษะการดาํรงชีวติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  ชุมชน  
และประเทศชาติ  ถา้หากประเทศใดมีประชากรที ไดรั้บการศึกษาอยา่งทั วถึงและมีคุณภาพ นบัไดว้า่
ประเทศเหล่านั+นจะประสบความสําเร็จในการพฒันาทุกๆ ดา้น  ดงันั+นการจดัการศึกษาเพื อพฒันา
ศกัยภาพที มีอยูใ่นตวัผูเ้รียน ไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มที  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
จึงเป็นผูที้ มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย              
ที กาํหนดไว ้แต่แนวโนม้ของการบริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบนั  ตั+งอยูบ่นพื+นฐานของความเป็น
ประชาธิปไตย  มีการกระจายอาํนาจให้ผูมี้ส่วนได้เสียเขา้มามีส่วนร่วมในการคิดและตดัสินใจ          
การบริหารเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัของความคุม้ค่าสอดคลอ้งกบับริบทและวิถีชีวิต
ของชุมชน ดว้ยความตระหนกัและเห็นความสําคญัของผูบ้ริหาร พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศกัราช  2542 และที แกไ้ขเพิ มเติม (ฉบบัที  2) พ.ศ. 2545 จึงกาํหนดไวใ้นมาตรา 53  ให้มี
องค์กรวิชาชีพขึ+นมากาํกบัดูแลมาตรฐานวิชาชีพ ทั+งบุคคลที จะทาํหน้าที เป็นครู  และเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ดงันั+น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะเป็นผูที้ มีบทบาทหลกัในการตดัสินใจในการบริหาร
การศึกษา  ตั+งแต่การตั+งเป้าหมายการศึกษา หลกัสูตรและการสอน การจดัองค์การ งบประมาณ  
บุคลากร  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-8)   
 วิโรจน์  สารรัตนะ (2542 : 7) กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารเป็น “นกัตดัสินใจ”  (Decision  

Maker) ตั+งแต่การตดัสินใจมุ่งการริเริ มสร้างสรรคใ์หเ้กิดสิ งใหม่ๆ ในองคก์ารอยูเ่สมอ เป็นนกัแกไ้ข
ปัญหา ขอ้จาํกดั อุปสรรค และเผชิญกบัสิ งรบกวนที ไม่คาดหวงั เป็นผูจ้ดัสรรทรัพยากร นกัเจรจา
ต่อรอง  (สร้อยตระกูล  (ติวยานนท)์  อรรถมานะ. 2545 : 361-390)  พฤติกรรมหรือการกระทาํของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื อบริหารจดัการองคก์ารสถานศึกษาที มุ่งบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษานั+น  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีเรื องการตดัสินใจ  (Decision Making)  เขา้มาเกี ยวขอ้งอยูด่ว้ยเสมอ ตั+งแต่ 
การวางแผน  (Planning)  การจัดองค์การ  (Organizing)  การจูงใจ  (Motivating)  การควบคุม  
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(Controlling)  กระบวนการของการตดัสินใจจะเริ มตน้ดว้ยการตั+งเป้าหมาย หรือคน้หา  บ่งชี+   ระบุ
ตวัของปัญหา  จดัอนัดบัความสําคญัที ควรจะตอ้งรับรู้หรือมีความตระหนกั  ผูบ้ริหารตอ้งทาํงาน
ภายใตค้วามไม่แน่นอน  และมกัได้ข่าวสารขอ้มูลที คลุมเครือไม่สมบูรณ์  รูปแบบวิธีการ หรือ
พฤติกรรมที จะนาํไปใช้เพื อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  แบ่งออกได ้4 แบบ  คือ 1) การตดัสินใจ  
แบบนาํเอาประสบการณ์ที มีอยู่ในความทรงจาํมาปรับใช้ 2) แบบความเป็นตวัแทน หรือประเมิน
เหตุการณ์ที เกิดขึ+นในลกัษณะเหมารวม หรือประเมินบุคคลโดยกลุ่มที เขา้เป็นสมาชิก 3) แบบยึดเหนี ยวได ้
4) แบบการปรับปรุง จะเกี ยวกบัการเปลี ยนแปลงค่านิยมที มีมาในอดีต  (สมยศ  นาวีการ.  2545 : 

91-95)  การตดัสินใจยิ งมีความสาํคญัมากเท่าไร  ผูบ้ริหารยิ งตอ้งจดัสรรเวลา เพื อพิจารณาทางเลือก
ของการตดัสินใจมากขึ+นเท่านั+น  ปัจจยัที สําคญัอย่างหนึ งของการตดัสินใจ คือคุณภาพของการ
ตดัสินใจ  ปัจจยัอย่างที สองที มีความสําคญั คือ การยอมรับการตดัสินใจ ส่วนใหญ่แล้วผูบ้ริหาร
ไม่ไดต้ดัสินใจโดยลาํพงั  พวกเขาจะปรึกษากบับุคคลอื นๆ เพื อหาขอ้มูล หรือความคิดเห็นก่อนที จะ
มีการตดัสินใจอยูเ่สมอ สาํหรับพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  มี  4  แบบ  คือ  1)  การสั งการ  
2)  ปรึกษาหารือ  3)  การมีส่วนร่วม  4) การมอบหมาย  ซึ งสอดคลอ้งกบั วคิเตอร์และฟิลลิป (Victor  

and  Philip. 1973 : 124)  ไดเ้สนอรูปแบบการตดัสินใจเพื อแกไ้ขปัญหาของผูบ้ริหารไว ้ 5  รูปแบบ  
คือ  รูปแบบ ก.  การตดัสินใจโดยผูบ้ริหารคนเดียว  รูปแบบ  ข.  การตดัสินใจโดยผูบ้ริหารคนเดียว
ในภายหลงัที ไดรั้บขอ้มูลประกอบการตดัสินใจจากผูอ้ยูใ่ตก้ารบงัคบัมาแลว้  รูปแบบ  ค. ให้ผูอ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชามีส่วนร่วมพิจารณาปัญหาโดยการปรึกษาทีละคนแลว้ผูบ้ริหารตดัสินใจ รูปแบบ จ.         
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหาและตดัสินใจ  ผูบ้ริหารจะรับการตดัสินใจ 
และนาํไปปฏิบติัโดยให้กลุ่มรับผิดชอบและสนบัสนุนเต็มที   การตดัสินใจแกปั้ญหาโดยยึดหลกั
คุณภาพ  และการยอมรับ  ผูบ้ริหารควรเลือกใช้รูปแบบการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในแต่ละรูปแบบ         
ให้เหมาะสม (ธร สุนทรยุทธ.  2551 : 373)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาและตอ้งมี
การตดัสินใจอยู่ตลอดเวลา  บางครั+ งที จะตอ้งตดัสินใจเป็นเรื องที เกี ยวขอ้งกบังานที ทาํหรือปฏิบติั
เป็นประจาํอยู่แลว้ ในบางครั+ งเรื องที ตดัสินใจก็ยุ่งยากสลบัซับซ้อน  ก่อนที จะตดัสินใจ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งมีการวเิคราะห์วา่ปัญหาเหล่านั+นคืออะไร  มีสาเหตุจากอะไร  มีผลกระทบตามมา
มากน้อยเพียงใด  ตลอดจนคิดหาวิธีการแกไ้ข  หรือจดัการกบัปัญหาเหล่านั+น  ปัญหาที ตดัสินใจ
บางอยา่งอาจมีทางเลือกที จะตดัสินใจหลายทางเลือก และแต่ละทางเลือกก็มีขอ้แตกต่างกนัออกไป  
การตดัสินใจกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาถือวา่เป็นงานประจาํในความรับผิดชอบที สําคญัของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ดงันั+น  ผูต้ดัสินใจตอ้งมีความรู้  ความเขา้ใจในกระบวนการของการตดัสินใจ 

 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  เป็นสถานศึกษาในสังกดั
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สํานักงานปลัดกระทรวง
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ศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที ในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  
ส่งเสริมสนับสนุนประสานภาคีเครือข่าย  เพื อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั  ดาํเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล  สนบัสนุนการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั  ตามโครงการพระราชดาํริในพื+นที   พฒันาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิจยั  
พฒันา  และปฏิบติังานอื นๆ  ที ไดรั้บมอบหมาย  เพื อให้การปฏิบติัราชการของศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นไปตามเป้าหมายวตัถุประสงค์ มีการมอบอํานาจให้
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  อาํเภอ/เขต  ปฏิบติั
ราชการแทน ปกครอง บงัคบับญัชาพนกังานราชการ ลูกจา้ง พิจารณาการลาของลูกจา้ง การอนุญาต
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง  ดาํเนินการเกี ยวกบัพสัดุ  การอนุมติัโครงการ  อนุญาตไปราชการ  อนุมติั
ปฏิบัติงานนอกเวลา  รวมทั+ งดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย               
ตามนโยบายจุดเนน้ต่าง ๆ (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 54) 
 จากภารกิจงานที ได้รับมอบหมาย ตามบทบาทหน้าที และขอบเขตภารกิจของการจดั
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกโรงเรียน  
ผูด้อ้ยโอกาส  ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการประเภทต่างๆ  และการกาํกบัดูแลบริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
บทบาทหน้าที   ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ          
มีความจาํเป็นตอ้งมีการวินิจฉยั  สั งการ  มอบหมาย  ประสานงานอยูต่ลอดเวลา  เป็นผูที้ มีบทบาท       
ที สําคญัในการตดัสินใจบริหารสถานศึกษา  รูปแบบการตดัสินใจและพฤติกรรมการตดัสินใจจึงมี
ความสําคญัในบทบาทหน้าที ที ได้รับมอบหมาย นักการศึกษาหลายท่านได้มีการศึกษาและได้
กล่าวถึงรูปแบบการตดัสินใจทุกรูปแบบการตดัสินใจลว้นมีความสําคญัต่อการบริหารสถานศึกษา
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากล่าวคือรูปแบบการตดัสินใจแบบมีเหตุผลของ  แมสซี และดักลาส  
(Massie  and  Douglas. 1981 : 171) การตดัสินใจแบบมีเหตุผลเป็นกระบวนการที มีเหตุผลหรือ
เรียกวา่  กระบวนการแกปั้ญหาผูที้ จะตดัสินใจตอ้งทาํความเขา้ใจกบัสถานการณ์ที เกิดขึ+น  วินิจฉัย
และระบุปัญหา  มีการสร้างทางเลือกของการแกไ้ขปัญหา  มีการประเมินทางเลือกเหล่านั+น  และ
เลือกทางเลือกเหล่านั+ น  ยอมรับนําทางเลือกที เลือกไปสู่การปฏิบติั  การตดัสินแบบมีเหตุผล  
ก่อใหเ้กิดผลการตดัสินใจที ดี  เนื องจากมีขอ้มูลสารสนเทศประกอบอยา่งเพียงพอ (วิโรจน์  สารรัตนะ. 
2542 : 46) รูปแบบการตดัสินใจทางการบริหาร  (The Administrative Model)  ของไซมอน (Simon. 

1977 : 92)  เป็นคนแรกที เสนอรูปแบบการตดัสินใจทางการบริหารที เนน้กลยุทธ์แห่งความพึงพอใจ  
เพื อหาทางเลือกที ก่อให้เกิดความพึงพอใจ  มากกว่าทางเลือกที จะให้ประโยชน์สูงสุด ผูต้ดัสินใจ          
มีความตระหนักและระบุปัญหาที จะตัดสินใจ วิเคราะห์ความยุ่งยากในสถานการณ์ที จาํเป็น               
วางเกณฑ์  กาํหนดเกณฑ์เพื อจะแก้ไขปัญหา พฒันารูปแบบวิธีการหรือกลยุทธ์ของการดาํเนินงาน            



 4

มีการวางแผนปฏิบติัเมื อมีการตดัสินใจแลว้ (ภารดี  อนนัต์นาวี. 2551 : 167) รูปแบบการตดัสินใจ
แบบค่อยเป็นค่อยไป  (The  Incremental  Model)  ของลินด์บลอม  (Lindblom. 1959 : 152)               
ไดเ้สนอรูปแบบการตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป  เพราะเป็นรูปแบบการตดัสินใจรูปแบบเดียวที มี
การตดัสินใจอย่างเป็นระบบ  เมื อมีสาเหตุของการตดัสินใจที หลากหลาย  สับสน  ไม่มีความ
แน่นอน  ขดัแยง้สูงมีกระบวนการดงันี+   กาํหนดวตัถุประสงค์และทางเลือกที จะเกิดขึ+นพร้อมกนั    
จึงไม่เหมาะสมที จะใชแ้นวการวิเคราะห์ วิธีการ จุดมุ่งหมาย มีจาํนวนทางเลือกและผลที ไดล้ดลงมาก  
เหลือเฉพาะการพิจารณาทางเลือกที สอดคลอ้งกบัสภาพทาํงานที เป็นอยู ่ การตดัสินใจที ดี เป็นสิ งที  
ผูต้ดัสินใจเห็นพอ้งตอ้งกนัโดยไม่คาํนึงถึงวตัถุประสงค ์ มีการวิเคราะห์ขอ้จาํกดัอยูที่ ความแตกต่าง
ระหวา่งสถานการณ์ที เป็นอยูก่บัทางเลือกที เหมาะสม  เป็นวิธีการใช้การเปรียบเทียบกบัทางเลือก        
ที เป็นรูปธรรมและนาํไปปฏิบติัได ้(ภารดี  อนนัต์นาวี. 2551 : 168) รูปแบบการตดัสินใจแบบ
ผสมผสาน  (The  Mixed  Scanning  Model) ของ เอตไซโอนี  (Etzioni. 1968 : 122-126) หลกัการ
ของรูปแบบการตดัสินใจ  คือการกา้วไปขา้งหน้า  หากไม่แน่ใจที จะตอ้งตดัสินใจควรยืดเวลาการ
ตดัสินใจออกไปเพื อคน้หาขอ้มูลเพิ มเติม หรือแยกส่วนตดัสินใจไวก่้อนหรือลองทาํดูก่อน หรืออาจ
ตดัสินใจที ตรงขา้มไวบ้า้ง  ถา้หากการตดัสินใจในครั+ งแรกไดรั้บการวพิากษว์ิจารณ์ (ธร  สุนทรยุทธ. 

2551 : 196) รูปแบบการตดัสินใจแบบถงัขยะ (The Garbage Can Model) ของโคเฮน (Cohen. 1990 : 

217) ไดเ้สนอแนวคิดเพื อช่วยใหอ้งคก์ารที สับสน วุน่วาย ขาดระเบียบ และขาดความชดัเจนในเรื อง
ที ตอ้งตดัสินใจ ผูต้ดัสินใจอาจไม่ทราบวา่มีอะไรเกิดขึ+นในองคก์ารที ตอ้งตดัสินใจจนกวา่ปัญหาจะ
ไปพอ้งกนักบัประสบการณ์  ที ผูต้ดัสินใจมีมาก่อน หากการตดัสินใจของผูบ้ริหารสอดคลอ้งกบั
ปัญหาขององคก์ารปัญหานั+น ๆ ก็จะหมดไป  รูปแบบการตดัสินใจแบบถงัขยะมีลกัษณะสําคญั  คือ  
จุดประสงคข์ององค์การเป็นไปอยา่งต่อเนื องไม่มีใครกาํหนดมาก่อน  วิธีการและเป้าหมายมีความ
เป็นอิสระไม่เกี ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์การตดัสินใจที ดีจะเกิดขึ+นต่อเมื อปัญหาสอดคลอ้งกบั
วิธีการแก้ไข  การตดัสินใจตอ้งคาํนึงถึงความเปลี ยนแปลงมากกว่าความสมเหตุสมผล ผูบ้ริหาร
จะตอ้งปรับแกส้ถานการณ์ปัญหาผูมี้ส่วนร่วมและโอกาสให้มีความสัมพนัธ์กนั  (ธร  สุนทรยุทธ.  

2551 : 396) 
 จากเหตุผลดงักล่าว  ผูว้ิจยัในฐานะผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  จึงมีความสนใจที จะศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอ ในเขตภาค
ตะวนัออก  ประกอบด้วย  จงัหวดัสระแก้ว  ปราจีนบุรี  นครนายก  ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  
ชลบุรี  ระยอง  จนัทบุรี  และจงัหวดัตราด  ว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจเป็นไปใน
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ลักษณะใด รูปแบบการตดัสินใจ  มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบนัหรือไม่ ผลการวิจยัจะมี
ประโยชน์อยา่งยิ งต่อการพฒันาประสิทธิภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออกต่อไป  
  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั+ งนี+   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี+  
 1. เพื อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก 

 2. เพื อเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  จาํแนกตามสถานภาพ
ในการปฏิบติังาน ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดของสถานศึกษา 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 ในการวิจัยครั+ งนี+ จะช่วยให้ทราบถึงรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหาร
สถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  และ
เพื อนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาประสิทธิภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา                   
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที ใช้ในการวิจัยเป็นผู ้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที ปฏิบัติงาน           
ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในเขตภาคตะวนัออก 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรปฏิบติังานในสังกดัศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  จาํนวน  831  คน 

 2. กลุ่มตวัอย่างที ใช้ในการวิจยัในครั+ งนี+   ได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอํา เภอ ในเขต                     
ภาคตะวนัออก  กาํหนดขนาดและกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครซี   และมอร์แกน  (Krejcie  and  

Morgan. 1970 : 608-609) และใช้วิธีสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่มตามจงัหวดัไดก้ลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน  270  คน  แบ่งเป็น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน  50  คน บุคลากรปฏิบติังานในสังกดั          
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  จาํนวน 220 คน 
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 ตัวแปรที�ศึกษา 

 1. ตวัแปรตน้  แบ่งเป็นดงันี+  
  1.1  สถานภาพในการปฏิบติังาน 
   1.1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

   1.1.2 บุคลากรที ปฏิบติังานในสังกดัศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  
  1.2 ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก 
   1.2.1 ประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาก 

   1.2.2 ประสบการณ์ในการปฏิบติังานนอ้ย 

  1.3 ขนาดของสถานศึกษา   
   1.3.1 ขนาดเล็ก 

   1.3.2 ขนาดกลาง 

   1.3.3 ขนาดใหญ่ 
 2. ตวัแปรตาม  ได้แก่ รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา             
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรปฏิบติังานในสังกดัศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  จาํนวน  5  รูปแบบการตดัสินใจ  ไดแ้ก่ 

  2.1  การตดัสินใจแบบมีเหตุผล   

  2.2 การตดัสินใจทางการบริหาร   
  2.3 การตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป   
  2.4 การตดัสินใจแบบผสมผสาน   
  2.5 การตดัสินใจแบบถงัขยะ   

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจิยัครั+ งนี+  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที เกี ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี+  
 1. พฤติกรรมการตดัสินใจ  หมายถึง  รูปแบบ  วิธีการ  การตัดสินใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ 

 2. ผู ้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ข้าราชการครูที ดํารงตําแหน่งผู ้อ ํานวยการ
สถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ 



 7

 3. บุคลากร  กศน.  หมายถึง  ขา้ราชการ  ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน  และ
เจา้หนา้ที ที ปฏิบติังานในสังกดัศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ     
 4. ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  
หมายถึง  สถานศึกษาในสังกดัสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
ที ตั+ งอยู่ในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย  จาํนวน  9  จังหวดั  ได้แก่  จังหวดัสระแก้ว  
ปราจีนบุรี  นครนายก  ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  ชลบุรี  ระยอง  จนัทบุรี  และตราด 

 5. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  หมายถึง  ระยะเวลาของการปฏิบติัหน้าที ของการ
ดาํรงตาํแหน่งในศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ แบ่งออกเป็น  2  ช่วง  คือ 
  5.1 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก  หมายถึง  ระยะเวลาการปฏิบติัหน้าที 
ราชการในศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  เท่ากบัหรือมากกวา่  10  ปี
ขึ+นไป 

  5.2 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย  หมายถึง  ระยะเวลาการปฏิบติัหน้าที 
ราชการในศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่  10  ปีลงมา 

 6. ขนาดของสถานศึกษา  หมายถึง  เกณฑ์ในการกําหนดขนาดของศูนย์การศึกษา           
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  โดยใช้จาํนวนของตาํบลเป็นเกณฑ์กาํหนดขนาด           
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2551  แบ่งออกเป็น  3  ขนาด  คือ 

  6.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก  หมายถึง  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและและการศึกษา          
ตามอธัยาศยัอาํเภอที มีจาํนวนของตาํบล  4  ตาํบลลงมา 

  6.2 สถานศึกษาขนาดกลาง  หมายถึง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา           
ตามอธัยาศยัอาํเภอที มีจาํนวนของตาํบล  5-10  ตาํบล 

  6.3 สถานศึกษาขนาดใหญ่  หมายถึง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา             
ตามอธัยาศยัอาํเภอที มีจาํนวนตาํบล  11  ตาํบลขึ+นไป 

 7. รูปแบบการตัดสินใจ  หมายถึง  ต้นแบบ  ตวัแบบเพื อเป็นแนวทางที จะบอกว่า             
การแกไ้ขปัญหานั+นจะสําเร็จหรือลม้เหลว  ซึ งคาดหวงัว่าเป็นทางที จะนาํไปสู่ผลลพัธ์ที พึงพอใจ             
แบ่งออกเป็น 5  รูปแบบการตดัสินใจ  คือ 

  7.1 การตดัสินใจแบบมีเหตุผล  หมายถึง  พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร             
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  โดยมีการทาํความ
เขา้ใจกบัสถานการณ์ที มีอยู่จริง คดัแยกขอ้มูล วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของขอ้มูล  คน้หาทางเลือก 
กาํหนดจุดมุ่งหมาย ประเมินทางเลือกก่อนการตดัสินใจ และเลือกทางเลือกที เหมาะสมในการนาํไป
ปฏิบติั   
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  7.2 การตัดสินใจทางบริหาร  หมายถึง  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหาร             
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก ที ใชก้ารตดัสินใจ
เป็นขั+นตอน โดยวิเคราะห์ปัญหาที เกิดขึ+นอยา่งชดัเจน วิเคราะห์ความเสี ยงและผลกระทบที อาจจะ
เกิดขึ+น ภายหลงัการตดัสินใจ ดาํเนินการตดัสินใจโดยนาํขอ้จาํกดัต่างๆมาเป็นกรอบและเกณฑ ์            
ในการคน้หาทางเลือกการตดัสินใจ โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจของผูร่้วมงาน 
  7.3 การตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป  หมายถึง  พฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  ที ใชก้าร
ตดัสินใจโดยค่อยๆคน้หาทางเลือกที เป็นไปได้จากเงื อนไขและปัญหาที เกิดขึ+น จดัความสําคญั           
ของปัญหา กาํหนดทางเลือกมากหนึ งทางเลือก วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโนม้ และดาํเนินการ
เลือกทางเลือกของการตดัสินใจ แบบที เป็นรูปธรรมและสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 
  7.4 การตดัสินใจแบบผสมผสาน  หมายถึง  พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก ที ตดัสินใจโดยใช้
ขอ้มูลมากกว่าหนึ งแหล่งขึ+นไป ทั+งด้านกรอบนโยบายและขององค์การ ประเด็นปัญหาที เกิดขึ+น 

แนวคิดทฤษฏี ประสบการณ์ องค์ความรู้ รวมทั+งพร้อมขยายเวลาในการตดัสินใจและทางเลือก           
การตดัสินใจที ตรงขา้ม 
  7.5 การตัดสินใจแบบถังขยะ หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหาร              
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก ที สามารถ
ตดัสินใจบนปัญหาที สับสนและไม่ชัดเจนการตดัสินใจโดยการมีส่วนรวมของผูร่้วมงานทุกคน          
ให้ความสนใจต่อปัญหาและร่วมตดัสินใจ แม้เป็นที ไม่มีความสัมพนัธ์เกี ยวกับองค์การ ปัญหา            
ที ซับซ้อนไม่เป็นระบบ  ทั+งนี+ ผูบ้ริหารมุ่งเน้นการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูร่้วมงาน ค้นหา
แนวทางที เหมาะสม และการมีส่วนร่วมของผูร่้วมงานเป็นสาํคญั 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการวิจยัครั+ งนี+ ผูว้ิจยัมุ่งศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา                
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก โดยศึกษาและ          
นาํกรอบรูปแบบการตดัสินใจ 5 รูปแบบ คือ การตดัสินใจแบบมีเหตุผล (The  Rational  Model) 
ของแมสซี   และดกัลาส (Massie and Douglas. 1981 : 171) การตดัสินใจทางการบริหาร  (The 

Administrative  Model) ของไซมอน (Simon. 1977 : 92) การตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป  (The  

Incremental  Model)  ของลินด์บลอม  (Lindblom. 1959 : 152) การตดัสินใจแบบผสมผสาน (The  

Mixed  Scanning  Model)  ของเอตไซโอนี (Etzioni. 1968 : 122-126) การตดัสินใจแบบถงัขยะ 
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(The  Garbage  Can  Model)  ของโคเฮน (Cohen. 1990 : 56) ผูว้ิจยัไดน้าํ  ตวัแปร  สถานภาพ             
ในการปฏิบติังาน  ประสบการณ์ในการปฏิบติังานและขนาดของสถานศึกษา เป็นตวัแปรตน้  มาใช้
ในการศึกษาคน้ควา้  ดงัภาพประกอบ 
  

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

 

1.  สถานภาพในการปฏิบติังาน 

     1.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

     1.2  บุคลากร  กศน. 
2.  ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

     2.1  ประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาก 

     2.2  ประสบการณ์ในการปฏิบติังานนอ้ย 

3.  ขนาดของสถานศึกษา 

      3.1  ขนาดเล็ก 

      3.2  ขนาดกลาง 

      3.3  ขนาดใหญ่ 

  

รู ป แ บ บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ตัด สิ น ใ จ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก 

1.  การตดัสินใจแบบมีเหตุผล 

2.  การตดัสินใจแบบทางการบริหาร 

3.  การตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป 

4.  การตดัสินใจแบบผสมผสาน 

5.  การตดัสินใจแบบถงัขยะ 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

สมมติฐานในการวจัิย 
 1. รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก ตามแนวความคิดของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และบุคลากรปฏิบติังานในสังกดัศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขต
ภาคตะวนัออก 

 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ             
ในเขตภาคตะวนัออกที มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั  มีรูปแบบ
พฤติกรรมการตดัสินใจแตกต่างกนั   
 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ               
ในเขตภาคตะวนัออก  ที มีขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนั มีรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจ
แตกต่างกนั   




