
บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 การวิจยั  เรื�อง  รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎี  
และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  ตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี/  
 1. บทบาทหนา้ที�ของผูบ้ริหาร 
  1.1  ความหมายของบทบาทหนา้ที�ของผูบ้ริหาร 
  1.2  บทบาทผูบ้ริหาร 
  1.3  หนา้ที�ของผูบ้ริหาร 

 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  2.1  ความหมายผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  2.2  บทบาทหนา้ที�ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3. พฤติกรรมการตดัสินใจ 
  3.1  แนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ 

  3.2  ความหมายของการตดัสินใจ 

  3.3  ประเภทของการตดัสินใจ 
  3.4  ระดบัและขอบเขตของการตดัสินใจ 
  3.5  กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
  3.6  พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
  3.7  รูปแบบการตดัสินใจ 

 4. งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

  4.1  ความหมาย ขอบข่าย แนวคิด   
  4.2  บทบาทภารกิจงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
  4.3  การกาํหนดอาํนาจและหนา้ที�ของสถานศึกษา 
  4.4  การมอบอาํนาจให้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอาํเภอ/เขต 
 5. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  5.1  งานวจิยัต่างประเทศ 
  5.2  งานวจิยัในประเทศ 
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บทบาทหน้าที�ของผู้บริหาร 
 บทบาทหน้าที�ของผูบ้ริหารเป็นเรื� องของพฤติกรรมแสดงออกของความรับผิดชอบ           
ต่อภารกิจและกิจกรรมที�ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ที� ซึ� งเกิดขึ/นจากการไดรั้บมอบอาํนาจและ
สถานภาพของการดํารงตําแหน่ง  เพื�อ เ ป็นการสื� อสารกับบุคลากรภายในองค์การและ
บุคคลภายนอกองค์การ  แสดงให้เห็นวา่  เมื�อบุคคลดาํรงตาํแหน่งใด ก็จะแสดงพฤติกรรมให้ตรง
และมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัภารกิจกิจกรรม  ซึ� งมีความสาํคญัต่อความสําเร็จ  เป็นสิ�งที�สังคม
มีความคาดหวงัต่อบทบาทหน้าที�นั/นๆ  ผูบ้ริหารในแต่ละระดับจะมีบทบาทหน้าที�แตกต่างกัน           
ตามสถานะตาํแหน่งที�ไดรั้บ 
 ความหมายของบทบาทหน้าที�ของผู้บริหาร 
 นกัวชิาการหลายคนไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายลกัษณะดงัต่อไปนี/  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  (ราชบณัฑิตยสถาน. 2546 : 602)  ไดใ้ห้
ความหมายของบทบาทไวว้า่  บทบาท  หมายถึง  การทาํท่าตามบท  การรําตามบท  การทาํหน้าที�         
ที�กาํหนดไว ้ เช่น  บทบาทของพอ่แม่  บทบาทของครู  เป็นตน้ 
 ธร  สุนทรยุทธ (2551 : 197) ไดก้ล่าววา่ บทบาท (Role) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล       
ที�แสดงออกเพื�อให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งที�ไดค้รอบครองอยู่  เช่น  ผูมี้ตาํแหน่งเป็นประธานกลุ่ม
ตอ้งแสดงพฤติกรรมของผูน้าํ  และสมาชิกกลุ่มตอ้งแสดงพฤติกรรมผูต้าม 
 วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์  (2551 : 181)  ให้ความหมายของบทบาท  คือการกระทาํหรือ
พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มที�อยูใ่นสภาพนั/น ๆ  เป็นการกระทาํหรือพฤติกรรมตามตาํแหน่งหรือ
สถานภาพ  ซึ� งเป็นไปตามความคาดหวงัของสังคม  หรือตามลกัษณะของการรับรู้  เป็นผลรวมของ
การแสดงออกตามสิทธิหนา้ที� 
 ภารดี  อนันต์นาวี  (2551 : 260)  ให้ความหมายของบทบาท  หมายถึง  แบบแผน
พฤติกรรมที�ถูกคาดหวงัอยา่งมีเหตุผลตามตาํแหน่ง  เช่น  บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา  พฤติกรรม
บทบาทจะถูกกาํหนดขึ/นในหน่วยงานทางการศึกษา 
 สันติ  บุญภิรมย ์ (2552 : 73)  ใหค้วามหมาย  บทบาท  คือ  พฤติกรรมที�คาดหวงัสําหรับผู ้
ที�อยู่ในสภาพต่างๆ  ว่าจะตอ้งประพฤติปฏิบติัอย่างไร  เป็นบทบาทที�คาดหวงัโดยกลุ่มคนหรือ
สังคม  เพื�อทาํให้ดูสัมพนัธ์  มีการกระทาํระหว่างสังคมได้  รวมทั/งคาดการณ์  พฤติกรรมที�จะ
เกิดขึ/ นได้กําหนดว่าบุคคลนั/ นๆ  มีหน้าที� รับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ� งในสังคม  บุคคลที� มี
สถานภาพต่าง ๆ  กนัจะมีบทบาทต่างกนัดว้ย  หรือ  แมแ้ต่วา่สถานภาพเดียวกนั  ก็อาจจะมีบทบาท
ต่างกนัได ้
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 ฮอยล์  (Hoyle. 1969 : 6)  ให้ความหมาย  บทบาท  หมายถึง  แบบแผนของพฤติกรรม       
ที�เหมือน ๆ กนัของคนที�ดาํรงตาํแหน่งเดียวกนั  แสดงถึงแบบแผนพฤติกรรมที�ผกูพนัหรือขึ/นอยูก่บั
การคาดหวงัของสมาชิกอื�น ๆ ในสังคมทาํนองเดียวกนั 
 รอบบินส์  (Robbins. 1998 : 85)  ให้ความหมายของบทบาท  คือ  แบบแผนพฤติกรรม             
ที�คาดหวงัในบุคคลบุคคลหนึ�ง  ตามตาํแหน่งหนา้ที�หนึ�ง ๆ  ในหน่วยงานสังคมนั/น 
 สรุปได้ว่า  บทบาท  หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลเพื�อเป็นการสื�อสาร
และแสดงใหเ้ห็นวา่บุคคลนั/น มีความรับผิดชอบต่อภารกิจกิจกรรมนั/น ๆ ตามอาํนาจของหนา้ที�นั/น
โดยตรง  เป็นทั/งความคาดหวงั  ความสาํเร็จ  มีความสอดคลอ้งต่อตนเองและคนรอบขา้ง 
 บทบาทของผู้บริหาร 
 พฤติกรรมและความรับผิดชอบของบุคคลที�ทาํหน้าที�เป็นผูน้าํองค์กรและที�ซึ� งมีความ
รับผิดชอบต่อผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ทั/ งนี/ โดยใช้วิธีการอาศัยบุคคลอื�น                   
เป็นผูป้ฏิบติังานใหส้าํเร็จดว้ยดี 
 ธงชยั สันติวงษ ์(2545 : 5 - 7) กล่าววา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทหนา้ที�หลายอยา่งดว้ยกนั
คือ  การเป็นนักวิเคราะห์  สามารถคิดวิเคราะห์มองได้อย่างกวา้งไกลชัดเจน  จนเห็นถึงสาระ
ส่วนประกอบต่าง ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั  การเป็นนกัการทูตที�รู้ว่าอะไรควรพูด  ควรทาํ หรือ
ควรหลีกเลี�ยง  การเป็นนกัการเมืองหรือนกัการปกครอง  การรู้จกัสร้างความร่วมมือ  ประสานความ
เขา้ใจกนั 
 ตุลา  มหาพสุธานนท ์ (2545 : 43 - 44) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะบทบาทหนา้ที�ของผูบ้ริหาร
ไวว้า่ ในองค์การหรือสมาชิกในองคก์ารจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายปฏิบติัการ (Operatives)  
มีผูป้ฏิบติังานโดยตรงหรือเป็นผูล้งมือทาํงานด้วยตนเองและไม่ตอ้งรับผิดชอบในการดูแลหรือ
ตรวจสอบหรือควบคุมคนอื�น  ฝ่ายบริหาร  หรือฝ่ายจดัการมีผูบ้ริหารทาํหนา้ที�ในการดูแล  กาํกบั
ตรวจสอบ  ควบคุมและรับผิดชอบในฐานผูป้ฏิบติังานด้วยกัน  หรือกล่าวถึง  คุณลักษณะเด่น  
ชดัเจน  คือ  ตอ้งมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  (Manage has Subordinate)  
 มินสเบิร์ก  (Mintzberg. 1975 : 49 - 61)  ชี/ ให้เห็นถึงบทบาทของผูบ้ริหารที�สําคญั 10 
บทบาท ซึ� งจดัเป็น 3 กลุ่ม  คือ 
 1. บทบาทในดา้นของความสัมพนัธ์ระหว่างกนั (Interpersonal Role) ซึ� งเป็นบทบาทที�
เกิดขึ/นจากการทาํงานตามอาํนาจหนา้ที�ที�มีอยูข่องผูบ้ริหาร  คือ 
  1.1 บทบาทเป็นพระอนัดบั  (หวัหนา้พิธีการ) 
  1.2 บทบาทเป็นผูน้าํ  (คอยจูงใจ) 
  1.3 บทบาทเป็นคนกลาง  (คอยประสานสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงานและอื�น ๆ)  
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 2. บทบาทในดา้นขอ้มูล (Informational  Role) ซึ� งเป็นบทบาทที�เกิดขึ/นตามบทบาท
กลุ่มแรกที�ตอ้งมีการติดต่อกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพื�อนร่วมงาน  และคนอื�น ๆ  ประกอบดว้ย 
  2.1  บทบาทการรวบรวมขอ้มูล 
  2.2  บทบาทการกระจายหรือแจกจ่ายขอ้มูล 
  2.3  บทบาทการใหข้อ้มูล 
 3. บทบาทในดา้นการตดัสินใจ  (Decisional Role)  บทบาทกลุ่มนี/ จะเป็นผลสืบเนื�อง  
มาจากบทบาทสองกลุ่มแรก  ซึ� งจะส่งผลใหเ้กิดบทบาทที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ  4  บทบาท  คือ 
  3.1  บทบาทเป็นผูคิ้ดริเริ�มกิจการ 
  3.2  บทบาทเป็นนกัแกไ้ขปัญหา 
  3.3  บทบาทเป็นนกัแบ่งสรรทรัพยากร 
  3.4  บทบาทเป็นนกัเจรจาขอ้ขดัแยง้   
 สรุปได้ว่า  บทบาทผูบ้ริหาร  หมายถึง  พฤติกรรมบุคคลที�ทาํหน้าที�ในการนําองค์กร
บรรลุเป้าหมาย กาํหนดไวโ้ดยประสานความร่วมมือ  สื�อสาร ขอ้มูล ระดมทรัพยากรเป็นผูไ้กล่เกลี�ย
ประสานสัมพนัธ์  ตรวจสอบ กาํกบัดูแล  คิดวเิคราะห์  อาศยัผูอื้�นเป็นผูท้าํงานให ้
 หน้าที�ของผู้บริหาร 
 ผูบ้ริหารเป็นผูที้�มีบทบาทหนา้ที�ขบัเคลื�อนกระบวนการดาํเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  
จุดประสงคข์ององคก์ารกาํหนดไว ้ โดยอาศยัหนา้ที�ทางการบริหาร 
 วิโรจน์  สารรัตนะ  (2542 : 3)  กล่าวโดยสรุปวา่  ผูบ้ริหารเป็นบุคคลที�รับผิดชอบในการ
ปฏิบติังานขององคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  การบริหารเป็นกระบวนการ
ดาํเนินงานเพื�อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ  มีหน้าที�ทางบริหารที�สําคัญ  คือ  การวางแผน  
(Planning)  การจดัองคก์าร  (Organizing)  การนาํ  (Leading)  และการควบคุม  (Controlling) 
 นงลกัษณ์  สุทธิวฒันาพนัธ์  (2544 : 133)  กล่าวไวว้า่  ผูบ้ริหารยอ่มมีความรับผิดชอบสูง
ต่อความสําเร็จ  หรือความล้มเหลวของหน่วยงาน  และแม้ว่าภารกิจของผูบ้ริหารจะมีอยู่หลาย
ประการ  อาทิ  การวางแผน  (Planning)  การจัดองค์การ  (Organizing)  การจัดคนเข้าทาํงาน  
(Staffing)  การสั�งการ  (Directing)  และการควบคุม  (Controlling)  เหล่านี/ เรียกว่า  หน้าที�ในการ
บริหาร  (Management  Functions) 
 ธงชยั  สันติวงษ ์ (2545 : 4)  กล่าวไวว้า่  กระบวนการทาํงานของนกับริหาร  เพื�อให้งาน
ต่าง ๆ  สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยอาศยับุคคลอื�นเป็นผูท้าํ  หน้าที�ของนักบริหารทุกคนจะต้อง
รับผดิชอบในภารกิจที�สาํคญั  3  ประการ  คือ 
 1. ตอ้งสามารถทาํงานต่าง ๆ  ของกลุ่มสาํเร็จดว้ยดี 
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 2. โดยวธีิใหค้นอื�น  คือ  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูน้าํ 
 3. เป็นผูท้าํหนา้ที�ประสานการทาํงานของทุกฝ่ายใหเ้ขา้กนัได ้
 ธร  สุนทรยุทธ  (2551 : 29-30) กล่าววา่ จากการศึกษาของกูลิค (Gulick) พบวา่ ผูบ้ริหาร
ตอ้งทาํหนา้ที�  7  อยา่ง  เรียกยอ่ ๆ  วา่  POSDCoRB  คือ   
 1. Planning = P หมายถึง  การวางแผนหรือโครงการ 
 2. Organizing = O หมายถึง  การจดัรูปโครงสร้าง  การบริหารจดัการกาํหนดหนา้ที� 
 3. Staffing = S หมายถึง  การจดัคนเขา้สู่ตาํแหน่งงาน  พฒันาฝึกอบรม 
 4. Directing = D หมายถึง  การทาํหรือการสั�งการให้ทาํงาน  การติดตามผลการ
ปฏิบติังาน 
 5. Coordinating = Co หมายถึง  การประสานงานหรือติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน 
 6. Reporting = R หมายถึง  การเสนอรายงานต่อผูบ้ริหารที�รับผิดชอบไดท้ราบความ
เคลื�อนไหว 
 7. Budgeting = B  หมายถึง  การจดัทาํงบประมาณการเงิน  การวางแผนการใชจ่้ายเงิน 
 ซิสค ์ (Sisk. 1973 : 37)  กล่าวไวว้า่  หนา้ที�ของผูบ้ริหารประกอบดว้ย 
 1. วางแผน (To Plan) หมายถึง  การคาดการณ์ทาํงานโดยจดัทาํแผนปฏิบติัการไว้
ล่วงหนา้ 
 2. จดัหน่วยงาน (To Organize) หมายถึง  การเสริมสร้างองคก์ารดา้นคน  วสัดุ  ออกไป
ตามหนา้ที�ปฏิบติังาน 
 3. ออกคาํสั�งบงัคบับญัชา (To Command) หมายถึง  การออกคาํสั�งบงัคบับญัชาให้
บุคคลในหน่วยงานปฏิบติังาน 
 4. ประสานงาน (To Coordinate) หมายถึง  การร่วมมือทาํงานเพื�อให้กิจกรรมทุกอยา่ง
ดาํเนินไปดว้ยดี 
 5. ควบคุมงาน (To Control) หมายถึง  การควบคุมดูแลให้งานทุกสิ�งทุกอยา่งดาํเนินไป
ตามกฎเกณฑก์าํหนดไว ้
 สรุปได้ว่า  หน้าที�ของผูบ้ริหาร  หมายถึง  กระบวนการทาํงานของนักบริหารเพื�อให้
ภารกิจงานต่าง ๆ  สําเร็จ  ลุล่วงไปดว้ยดี  หนา้ที�สําคญั  คือ  การวางแผน  การจดัองค์การ  การนาํ  
การควบคุม  การประสานงาน  การรายงาน  การจดัทาํงบประมาณ   
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ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เป็นบุคคลผูที้�ดํารงตาํแหน่งอย่างเป็นทางการ  มีกฎ  ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  รองรับในการบงัคบัใชข้อ้ระเบียบ  กฎเกณฑ์ในสถานศึกษา  ภายใตข้องขอบเขต  ภารกิจ
งานที�สถานศึกษารับผดิชอบ  หรือไดรั้บมอบหมาย 
 ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษา 
 การบริหารเป็นกลไกสาํคญัของความสาํเร็จหรือลม้เหลวในการปฏิบติัภารกิจขององคก์าร
ในเชิงธุรกิจ  หรือบริการแบบราชการ  ผูบ้ริหารเป็นตวัแปรที�สําคญัในสถานศึกษา  กระบวนการ
สรรหา  พฒันาบุคคลที�จะเขา้มาทาํหน้าที�ผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีความจาํเป็นและสําคญัอย่างยิ�ง  
เพื�อความสาํเร็จในการบริหารงานใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2)  พ.ศ. 2545  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 4)  ให้ความหมายของผูบ้ริหารสถานศึกษา  หมายถึงบุคคลวิชาชีพ          
ที�รับผดิชอบการบริหารสถานศึกษา  แต่ละแห่งทั/งของภาครัฐและเอกชน 
 ศกัดิK ไทย  สุรกิจบวร (2547 : 7-15) กล่าวโดยสรุปวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ผูป้ระกอบ
วิชาชีพชั/นสูงมีลกัษณะจะตอ้งบริการให้แก่สังคมที�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงจะตอ้งใช้วิธีการแห่ง
ปัญญาในการให้บริการ  ตอ้งไดรั้บการศึกษาอบรมให้มีความรู้กวา้งขวาง  ลึกซึ/ ง  มีระยะยาวนาน
พอสมควร  มีจรรยาบรรณ  และความเป็นมืออาชีพ  มีความรู้  เจตคติที�ดี  ทกัษะความเชี�ยวชาญ
เหมาะสมกบัวิชาต่าง ๆ  ทางดา้นการบริหารจิตวิญญาณ  กลา้รับผิดชอบและกลา้เผชิญต่อผลการ
กระทาํอนัเนื�องจากภารกิจต่าง ๆ  ทางการบริหารดว้ย 
 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2549 : 1 - 2)  ไดใ้หค้วามหมายโดยสรุปไวว้า่  บุคคล
ที�จะทาํหนา้ที�เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้องคก์รวชิาชีพมากาํกบัดูแลมาตรฐานวชิาชีพ 
 สุนทร  โคตรบรรเทา  (2551 : 2)  ไดส้รุปความหมายของผูบ้ริหารสถานศึกษา  คือ  ผูที้�ทาํ
หน้าที�ประสานงานให้คนตั/งแต่สองคนขึ/นไปร่วมกนัทาํงาน  ทาํกิจกรรม ใช้ทรัพยากรและกลวิธี         
ที�เหมาะสมในการจัดการทางการศึกษาให้บรรลุสู่ความสําเร็จ  เป็นไปตามทิศทางเป้าหมาย                
ขององคก์ร 
 ธร  สุนทรยทุธ  (2551 : 188 - 191)  กล่าววา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัไดว้า่เป็นวิชาชีพชั/นสูง  
เป็นอาชีพที�ให้บริการแก่สาธารณชนที�ต้องอาศยัองค์ความรู้  ความชํานาญเฉพาะมีมาตรฐาน         
ในวิชาชีพ  มีระยะเวลาที�ไดรั้บการฝึกฝน  อบรม  พฒันาในระยะเวลาที�เพียงพอทั/งในภาคทฤษฎี  
และภาคปฏิบติั  ผูป้ระกอบวชิาชีพจะตอ้งมีความรับผิดชอบสูง  มีองคก์รหรือสถาบนัให้การรับรอง
ของการประกอบวชิาชีพ 
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 สรุปไดว้่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพที�รับผิดชอบในการบริหาร
สถานศึกษา  เป็นวิชาชีพชั/นสูง  มีลักษณะเฉพาะ  ลักษณะภารกิจ กิจกรรมเป็นการให้บริการ              
แก่สังคม  ได้รับการอบรมให้มีความรู้อย่างกวา้งขวาง  ลึกซึ/ ง  มีองค์กรวิชาชีพมากํากับดูแล
มาตรฐานวชิาชีพ  มีจิตวญิญาณ  กลา้รับผดิชอบ  และกลา้เผชิญกบัผลที�เกิดขึ/นจากการบริหาร 
 บทบาทหน้าที�ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 บทบาทหน้าที�ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตอ้งเป็นผูน้าํในการปฏิบติัหนา้ที�ในภารกิจงาน
ของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  มีวิสัยทศัน์ในกระบวนการต่าง ๆ  บุคลิกภาพ
และมนุษยส์ัมพนัธ์ของการเป็นผูน้าํ  และเสียสละ  สร้างแรงจูงใจ  นําไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน   
เป็นนักขจัดอุปสรรค  อํานวยการ  การดําเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื� น  ซึ� งนักการศึกษา  
นกัวชิาการ  ไดส้รุปบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาไวด้งันี/  
 วนัทนา  เมืองจนัทร์  (2544 : 21 - 25)  กล่าววา่  ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นปัจจยัหลกัที�สําคญั
มากในการบริหารจดัการใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันา  เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ทั/งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  มีวฒันธรรมในการดาํรงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นอยา่งมีความสุข 
 ถวลิ  อรัญเวศ  (2545 : 21 - 22)  กล่าววา่  ผูบ้ริหารเป็นบุคคลที�มีความสําคญัที�สุด  เพราะ
เป็นผูมี้บทบาทมากที�สุด  และมีอิทธิพลมากที�สุดต่อการเปลี�ยนแปลง  ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูมี้ศาสตร์
และศิลป์ในการบริหารงาน 
 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  (2548 : 43 - 44)  ได้กาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาไวด้งันี/  

1. ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเกี�ยวกบัการพฒันาวชิาชีพครูอยูเ่สมอ 
2. ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลที�จะเกิดแก่ผูเ้รียน 
3. มุ่งมั�นพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
4. พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง 
5. พฒันาสื�อการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
6. จดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน้ผลถาวรที�เกิดแก่ผูเ้รียน 
7. รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ 
8. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่ผูเ้รียน 
9. ร่วมมือกบัผูอื้�นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์
10. ร่วมมือกบัผูอื้�นในชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์
11. แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
12. สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
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 ศกัดา  สถาพรวจนา  (2549 : 8)  สรุปบทบาทหน้าที�ของผูบ้ริหารการศึกษาโดยยึดหลกั
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดั
การศึกษาไวด้งันี/  
 1. บทบาทดา้นบริหารงานวิชาการ  ตอ้งมีหน้าที�จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั/นพื/นฐาน  และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของ
ชุมชนและสังคมอยา่งแทจ้ริงโดยมีครู  ผูป้กครอง  คณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐานและชุมชนมี
ส่วนร่วม  เพิ�มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจดัและพฒันาคุณภาพทางการศึกษา 
 2. บทบาทดา้นบริหารงานงบประมาณ  ตอ้งยึดหลกัความเท่าเทียมและความเสมอภาค  
โอกาสทางการศึกษา  จดัสรรงบประมาณตามมาตรฐานการจดัการทางเงินทั/ง 7 ดา้น  โดยมุ่งเน้น
ผลงาน  มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจดัการงบประมาณ         
มีความคล่องตวัควบคู่กบัความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้
 3. บทบาทด้านบริหารงานบุคคล  ต้องยึดหลักความต้องการและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื�อง  มีความเป็นอิสระในการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
 4. บทบาทดา้นการบริหารงานทั�วไป  ตอ้งยึดหลกัความมีอิสระในการบริหารและการ
จดัการศึกษาดว้ยตนเอง  ตามหลกัการบริหารที�มุ่งผลสัมฤทธิK ของงานเป็นหลกั 
 สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2549 : 1)  หลกัการสําคญัของโครงการผูบ้ริหาร
ตน้แบบ  คือ  ฐานคิดที�ว่า  บทบาทผูบ้ริหารเป็นตวัแปรสําคญัให้สถานศึกษา  ถา้ผูบ้ริหารเป็นคน        
ไม่เอาจริง ไม่ตั/งใจในการบริหาร  ไม่มีทกัษะการบริหาร  ไม่เป็นระบบ  ขาดศีลธรรมองคก์รจะไปสู่
ความเป็นเลิศไม่ได ้
 ธร  สุนทรยุทธ  (2551 : 129)   กล่าวไวว้า่  ผูบ้ริหารเป็นผูที้�มีบทบาทที�ใชอ้าํนาจบงัคบั
บญัชาเป็นทางการและไม่เป็นทางการในสถานศึกษา  การสั�งการให้ผูป้ฏิบติัตามวตัถุประสงคข์อง
สถานศึกษา  สนองความคาดหวงัของสถานศึกษาและชุมชนสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัครูและบุคลากร
ต่าง ๆ  ร่วมมือกนัทาํงานเกิดความผกูพนัจงรักภกัดีต่อสถานศึกษา 
 สรุปไดว้่า  บทบาทหน้าที�ของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูน้าํหลกัและสัญลกัษณ์
ขององค์กร กาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานให้เป็นไปอยา่งราบรื�น สร้างความร่วมมือกนัทาํงาน
เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร 
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พฤติกรรมการตัดสินใจ 

 แนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมการตัดสินใจ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  2542  (ราชบณัฑิตยสถาน. 2546 : 588)  ไดใ้ห้
ความหมาย พฤติกรรม ไวว้า่ การกระทาํหรืออาการที�แสดงออกทางกลา้มเนื/อ ความคิด และความรู้สึก  
เพื�อตอบสนองสิ�งเร้า  ซึ� งสอดคลอ้งกบัธงชยั  สันติวงษ ์ (2545 : 224 - 225)  พฤติกรรมของบุคคล            
ที�แสดงออก  ต่างก็มีสาเหตุมาจากความตอ้งการและอธิบายไวด้งันี/  
 1. ความตอ้งการ  (Needs)  คือ  สาเหตุพื/นฐานที�ทาํให้เกิดพฤติกรรม  ทั/งนี/ เป็นไปตาม
หลกัความจริงที�วา่  คนทุกคนต่างก็มีความตอ้งการที�หวงัจะไดรั้บการตอบสนองเสมอ  และในการ
แสวงหาสิ�งต่าง ๆ  มาตอบสนองนั/นเอง  บุคคลนั/น ๆ  ก็จะแสดงออกเป็นการกระทาํหรือที�เรียกว่า  
พฤติกรรม 
 2. ความปรารถนา  (Wants or Desires)  คือ  ความตอ้งการที�ระบุออกมาเป็นสิ�งของหรือ
ความปรารถนาเฉพาะอยา่ง  เช่น  การอยากไดซึ้� งตาํแหน่งที�มีเกียรติ  เป็นตน้ 
 3. พฤติกรรม  (Behavior)  หรือการกระทาํที�แต่ละคนแสดงออกมาในขณะทาํการ
ตอบสนองความตอ้งการของตน  เช่น  ความขยนัขนัแข็ง  ความคิดสร้างสรรค ์ ความกระตือรือร้น  
หรือการแสดงทศันคติใหค้วามร่วมมือ 
 4. เป้าหมาย  (Goals)  คือจุดประสงคข์องพฤติกรรมที�มุ่งหวงัจะไดรั้บจากการแสดงออก
ซึ� งพฤติกรรม  เป้าหมายอาจเป็นสิ�งของ  สภาพเงื�อนไข  หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ก็ได ้ เช่น  การขยนั
ทาํงาน  เพื�อหวงัไดเ้งินมาซื/อของกินของใช ้
 ปฏิผล  ตั/ งจกัรวรานนท์  และธนิการ์ต  มามะศิรานนท์  (2549 : 54 - 55)  กล่าวว่า  
เครื�องมือสาํหรับการตดัสินใจอยา่งหนึ�งที�เรียกวา่  สัญชาตญาณของมนุษย ์ จะเป็นทางเลือกที�น่าจะ
เชื�อถือ  ทางเลือกหนึ� งในการรวบรวมและทาํการวิเคราะห์ข้อมูล  เมื�อพวกเขาต้องประสบกับ
สถานการณ์ที�มีความซับซ้อน  สามารถเชื�อมั�นในสัญชาตญาณของตนเองไดซึ้� ง  แกรี คลีน(Garry  
Klein)  ที�ปรึกษาเกี�ยวกบัการตดัสินใจ  ไดก้ล่าวทาํนองเดียวกนันี/ วา่  สัญชาตญาณ  คือ  ศูนยก์ลาง
ของกระบวนการตดัสินใจ  และการวิเคราะห์  คือ  เครื�องมือสําหรับสนบัสนุนการตดัสินใจดว้ย
สัญชาตญาณ 
 พิบูล  ทีปะปาล  (2550 : 34 - 35)  ไดศึ้กษาวิเคราะห์ตวัแปรพื/นฐานที�เป็นตน้เหตุทาํให้
บุคคล  และพฤติกรรมบุคคลแตกต่างกัน  3  เรื� อง  คือ  ลักษณะทางด้านชีวประวติัของบุคคล            
ดา้นอาย ุความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัการทาํงานของคนในองคก์ร   
 ธนวรรณ  ตั/งสินทรัพยศิ์ริ  (2550 : 51 - 52)  กล่าววา่  พฤติกรรมของบุคคลที�เขา้มาอยู่
ร่วมกนัในองค์การ  คือ  เป็นปัจจยัที�สําคญัที�สุด  ซึ� งมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลขององค์การ
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และการศึกษาลกัษณะของบุคคลอย่างลึกซึ/ ง  ย่อมทาํให้สามารถใช้ประโยชน์จากมนุษยไ์ดอ้ย่าง
เต็มที�  จึงจาํเป็นจะตอ้งรู้ที�มาของพฤติกรรม  พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ/นจากองค์ประกอบ  คือ    
ตวัของบุคคลสภาพแวดลอ้ม  ดงันั/น  พฤติกรรมของบุคคลจึงสามารถทาํนายไดจ้ากลกัษณะของ
บุคคลและสภาพแวดลอ้มเช่นกนั 
 สาคร  สุขศรีวงศ์  (2551 : 49)  ไดอ้ธิบายถึงแนวคิดการจดัการเชิงพฤติกรรมศาสตร์  
กล่าวคือ  แนวคิดดงักล่าวเกิดขึ/นจากการที�นกัวชิาการและนกัคิดยงัมุ่งมั�นที�จะเพิ�มประสิทธิภาพการ
ทาํงานของคนงานดว้ยการคน้ควา้ทดลองเชิงวิทยาศาสตร์  ผลการทดสอบปรากฏวา่ รายไดค้่าแรง  
แสงสวา่ง  และระยะเวลาหยุดพกั  มิไดแ้ปรผนัตรงกบัผลผลิต  กลบัมีปัจจยัอื�นที�ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิต ได้แก่  ปัจจยัที�เกี�ยวกับพฤติกรรมมนุษย ์ ซึ� งหมายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกใน
องคก์ร  ความรู้สึก  ความคาดหวงั  ตลอดจนเป้าหมายและแรงจูงใจ 
 ประสิทธิK   หนูกุง้  (ออนไลน์ : 2553)  ไดแ้บ่งหรือจาํแนกพฤติกรรมการตดัสินใจออกเป็น  
2  ลกัษณะ  คือ 
 1. การตดัสินใจโดยใช้สามญัสํานึก  ประสบการณ์  ความรู้สึกต่าง ๆ  กล่าวคือ จะเป็น
การตดัสินใจที�ไม่มีหลกัเกณฑ์ที�แน่นอนตายตวั  แต่ขึ/นอยูก่บัดุลยพินิจของผูต้ดัสินใจ  แต่ละคนว่า
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ� งเหมาะสม หรือเห็นว่าถูกต้อง ทั/ งนี/ อาศัยสามัญสํานึกที�คาดเดา
ประสบการณ์ที�เคยตดัสินใจแบบนี/   ซึ� งในทางการบริหารการตดัสินใจแบบนี/ จะเสี�ยงต่อผลลพัธ์          
ที�เกิดขึ/น  อาจจะทาํใหอ้งคก์ารพฒันาหรือประสบปัญหาตามมา 
 2. การตดัสินใจโดยใช้เหตุผล  เป็นการตดัสินใจที�ใช้หลกัเกณฑ์หรือวิธีการที�แน่นอน
ตามระเบียบกฎหมายที�กําหนด  มิได้ขึ/ นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  คนใกล้ชิดหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  หรือการบีบคั/นจากผูบ้งัคบับญัชาที�สูงขึ/นไป 
 ความหมายของการตัดสินใจ   
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  2542  (ราชบณัฑิตยสถาน.  2546 : 450)  ไดใ้ห้
ความหมายของการตดัสินใจไวว้า่  สิ�งหรือเรื�องที�ตกลงใจ 
 เบอร์นาร์ด  (Bernard. 1972 : 118)  กล่าววา่ การตดัสินใจเป็นกระบวนการทางตรรกวิทยา
ในการพิจารณาวิเคราะห์และตดัทางเลือกจากทางเลือกต่าง ๆ  โดยอาศยัเหตุผลและความเป็นจริง  
เกี�ยวกบัการเลือกเหล่านั/น 
 วทิยา  ด่านธาํรงกลู  (2546 : 11)  กล่าววา่การตดัสินใจ  หมายถึง  กระบวนการที�ผูบ้ริหาร
ตอบสนองต่อโอกาสและอุปสรรคที�เผชิญหน้า  ตอ้งการวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ  พร้อมทั/งเลือก
ทางเลือกในการปฏิบติัเพื�อตอบสนองต่อโอกาสและอุปสรรคนั/น ๆ   
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 ชยัเสฏฐ์  พรหมศร  (2551 : 18)  กล่าวว่าการตดัสินใจ  หมายถึง  กระบวนการของการ
พฒันาและวิเคราะห์ตวัเลือกและเลือกตวัเลือกเหล่านั/น  หรือกล่าวไดว้า่  เป็นกระบวนการของการ
บ่งชี/ ธรรมชาติ ของปัญหาหรือโอกาสที�เฉพาะเจาะจง  และเลือกระหว่างตัวเลือกที�มีอยู่  เพื�อ
แกปั้ญหาหรือควา้โอกาสที�มีอยูไ่วไ้ด ้
 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  และวิบูลย ์ โตวณะบุตร  (2551 : 166) กล่าวว่าการตดัสินใจ  
หมายถึง  การพิจารณาตกลงใจชี/ขาดจากทางเลือกที�มีอยูม่ากกวา่หนึ�งทางเลือกขึ/นไปในอนัที�จะให้มี
การกระทาํในลกัษณะเฉพาะใดๆ หรือการตกลงใจที�จะยุติขอ้ขดัแยง้ ขอ้โตแ้ยง้ โดยให้มีการกระทาํ
ไปในทางหนึ�งทางใดที�ไดพ้ิจารณาและตรวจสอบอยา่งรอบคอบแลว้ 
 แองจิโล  และไบรอนั  (Angelo  and  Brain. 1977 : 127) ให้ความหมายวา่  การตดัสินใจ  
(Decision)  คือการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ�งในหลาย ๆ  ทางเลือกที�มีอยู ่
 ดรัคเกอร์  (Drucker. 1970 : 231)  ไดใ้หค้วามหมาย  การตดัสินใจ  หมายถึง  การพิจารณา
และคดัเลือกทางเลือกทางใดทางหนึ�งจากบรรดาทางเลือกต่าง ๆ   
 ไซมอน  (Simon. 1977 : 92)  ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจไวว้า่  การตดัสินใจเป็น
กระบวนการของกิจกรรมต่าง ๆ  แบ่งออกเป็น  3  รายการ  คือ 
 1. กิจกรรมด้านเชาวปั์ญญา  เน้นการรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศมาประกอบการ
ตดัสินใจ 
 2. กิจกรรมดา้นการออกแบบ  คือ  นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์หาแนวทางสู่การปฏิบติั 
 3. กิจกรรมเกี�ยวกบัการเลือกทางเลือกที�เหมาะสมที�จะนาํไปปฏิบติั 
 เซเลนี  (Zeleny. 1982 : 198)  ไดใ้ห้ความหมายวา่  การตดัสินใจ  เป็นกระบวนการพลวตั
ที�เกี�ยวขอ้งซึ� งกนัและกนั  ระหวา่งการเตรียมก่อนการตดัสินใจ 
 ร็อบบินส์  (Robbin. 1998 : 175)  ไดใ้ห้ความหมาย การตดัสินใจ  หมายถึง  การเลือกทาํ
อยา่งใดอยา่งหนึ�งจากทางเลือกสองทางเลือกหรือมากกวา่ 
 สรุปไดว้า่  การตดัสินใจ  หมายถึง  สิ�งหรือเรื�องที�ตกลงใจ  โดยผูที้�จะตดัสินใจตอ้งมีการ
รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ  นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์  ออกแบบหาแนวทางเพื�อแกไ้ขปัญหา  หรือควา้
โอกาสที�มีอยูไ่วไ้ด ้ คดัเลือกแนวทางที�มีความเหมาะสมสอดคลอ้งสู่การปฏิบติั 
 ประเภทของการตัดสินใจ 
 ผูบ้ริหารจะต้องปฏิบัติงานเกี�ยวกับประเด็น  ปัญหา  และโอกาสที�มีความซับซ้อน
หลากหลาย  แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง  การตดัสินใจของผูบ้ริหารสามารถจะพิจารณาถึง
ประเภทของการตดัสินใจไดด้งันี/  
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ  (2545 : 120)  ได้แบ่งประเภทการตดัสินใจออกเป็น  3  
ประเภทตามสภาพปัญหา  ดงันี/  
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 1. ปัญหาวิกฤติ  (Crisis  Problems)  เป็นสถานการณ์สําคญัจึงตอ้งการการตดัสินใจ
ทนัที  เมื�อผูบ้ริหารเผชิญปัญหาวกิฤติ 
 2. ปัญหาไม่วิกฤติ  (Non  Crisis  Problems)  เป็นปัญหาที�ตอ้งการการตดัสินใจแต่ไม่
เร่งด่วนเท่ากบัปัญหาวกิฤติ 
 3. ปัญหาที�เป็นโอกาส (Opportunity Problems) หมายถึง ปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัผลกระทบ
ดา้นบวก การใหผ้ลประโยชน์ต่อองคก์าร  ปัญหานี/ มีความกดดนันอ้ยกวา่ 2 ปัญหาแรก 
 ธร  สุนทรยุทธ  (2551 : 392 - 393)  กล่าววา่ประเภทการตดัสินใจสามารถพิจารณาได้
หลายประการ  ดงันี/  
 1. การตดัสินใจโดยเอกบุคคลและการตดัสินใจโดยกลุ่ม  การตดัสินใจโดยเอกบุคคล
เป็นการตดัสินใจโดยบุคคลคนเดียว  ภาคธุรกิจที�มีเจา้ของประกอบการเพียงคนเดียว  การตดัสินใจ
โดยกลุ่มส่วนใหญ่เป็นรูปคณะกรรมการ  เป็นการระดมสมองความคิดเพื�อตดัสินใจ  เรื�องมีความ
ซับซ้อน  มีผลกระทบผูมี้ส่วนได้เสีย  มีรูปแบบของการตดัสินใจ  เช่น  การประชุมแลกเปลี�ยน  
ถกเถียง  ใหข้อ้มูลการอภิปรายอยา่งมีเหตุผล 
 2. การตดัสินใจในส่วนตวั  และการตดัสินใจในองคก์าร  การตดัสินใจในองค์การเป็น
การตดัสินใจในแง่ผลประโยชน์ส่วนตวัของตนเองมากกวา่องคก์าร  เช่น  ในแง่ของความปลอดภยั  
สถานภาพ  อนาคตของตนเอง  เขาอาจคาํนึงถึงผลกระทบของการตดัสินใจ  ส่วนการตดัสินใจใน
องคก์าร  ผูน้าํการตดัสินใจจาํเป็นตอ้งยึดมั�นในเป้าหมายขององคก์ารที�จะตอ้งให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
 3. การตัดสินใจที�กําหนดไว้ล่วงหน้าและการตัดสินใจที�ไม่กําหนดไว้ล่วงหน้า              
การตดัสินใจที�กาํหนดไวล่้วงหนา้  หมายถึง  การแกไ้ขปัญหาสําหรับปัญหาใดๆ โดยเฉพาะที�มีการ
เตรียมการไวบ้้างแล้ว  ส่วนใหญ่เกี�ยวข้องกับ  กฎ  ระเบียบ  นโยบาย  เรื� องเหล่านี/ มกัเกิดขึ/ น            
เป็นประจาํ  ผูบ้ริหารมีความคุน้เคย  และมีทางเลือกในการตดัสินใจน้อย  ส่วนการตดัสินใจที�ไม่
กาํหนดไวล่้วงหนา้  เป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหาที�มีความคลุมเครือ  และสลบัซบัซ้อน  ไม่เป็นไป
ตามกฎ  ระเบียบ  นโยบายปฏิบติั  อาศยัความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ ดุลยพินิจ  และ
สํานึกส่วนตัวของผู ้บริหาร หากตัดสินใจอย่างถูกต้องมีความสอดคล้องแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพอนัเป็นลกัษณะที�ดีของผูบ้ริหาร 
 4. การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และการตัดสินใจเชิงดําเนินการยุทธศาสตร์ตาม
สถานการณ์  คือ  การตดัสินใจสามารถจดัอนัดบัตามศกัยภาพในการจดัการกบัความซบัซ้อน  และ
สภาวะการเพิ�มความไม่แน่นอนและความขดัแยง้  การตดัสินใจกระทาํตามการเปรียบเทียบระหวา่ง
ผลที�ตามมาของทางเลือกต่าง ๆ  และตามระดบัความตอ้งการของผูต้ดัสินใจ 
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 ประสิทธิK   หนูกุง้  (ออนไลน์ : 2553)  ไดก้ล่าวไวว้่า  การตดัสินใจโดยทั�วไปแลว้มกัจะ
ขึ/นอยูก่บัสถานการณ์  ซึ� งอาจแบ่งไดเ้ป็น  3  ประเภท  ประกอบดว้ย 
 1. การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ที�แน่นอน  (Decision  Making  under  Certainty)  คือ  
การตดัสินใจที�อยู่บนพื/นฐานของผลลพัธ์ที�คาดหมายไว ้ มีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจความ
น่าจะเป็น  ที�จะเกิดผลลพัธ์ของแต่ละทางเลือกนั/น  การตดัสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ  จะเลือกที�
ใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด 
 2. การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ที�เสี� ยง  (Decision  Making under Risk)  คือ               
การตดัสินใจที�ตั/งอยู่บนพื/นฐานของผลลพัธ์ที�แน่นอน  น้อยกว่าการตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์            
ที�ไม่แน่นอน  แต่พอจะคาดคะเนความน่าจะเป็นไปไดบ้า้ง  ทราบถึงผลลพัธ์ของทางเลือกต่าง ๆ              
ที�ใชใ้นการตดัสินใจความน่าจะเป็นหรือโอกาสที�จะเกิดผลลพัธ์ตามทางเลือกนั/นเสี�ยงพอสมควร 
 3. การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ที�ไม่แน่นอน  (Decision Making under Uncertainty)   
คือ  การตดัสินใจที�ไม่สามารถคาดการณ์ผลลพัธ์ที�จะเกิดขึ/น  หรือความน่าจะเป็นที�เกิดขึ/นแลว้ว่า
เป็นสถานการณ์ที�มืดแปดดา้น 
  3.1 ผูต้ดัสินใจไม่มีโอกาสทราบผลลพัธ์แต่ละทางเลือก  ไม่มีขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจ 
  3.2 ผูต้ดัสินใจไม่มีโอกาสทราบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที�เกิดขึ/น 
  3.3 การตดัสินใจจะเป็นสภาวะภายนอกบงัคบั  (State  of  Nature)  คือ  ตวัแปรที�เรา
ควบคุมไม่ได ้ ซึ� งผูต้ดัสินใจไม่อาจจะคาดการณ์ได ้
  3.4 การตดัสินใจ  จะไม่ทราบวา่ทางเลือกใดจะใหผ้ลตอบแทนต่อองคก์รมากที�สุด 
 ลิเคิร์ท  (Likert. 1993 : 169)  ไดส้รุปประเภทการตดัสินใจไว ้ 2  ประการ  คือ 
 1. การตดัสินใจโดยบุคคลเดียว 
 2. การตดัสินใจแบบกลุ่มหรือการตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม 
 เดล  (Dale. 1969 : 125)  ไดจ้าํแนกแบบการตดัสินใจตามระเบียบในการบริหารออกเป็น  
3  แบบ  คือ 
 1. การตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบาย 
 2. การตดัสินใจเกี�ยวกบัการบริหารงาน 
 3. การตดัสินใจเป็นครั/ งคราว 
 สรุปได้ว่า  ประเภทของการตดัสินใจสามารถพิจารณาไดจ้ากปัญหาที�วิกฤติ  ไม่วิกฤติ
และปัญหาที�เป็นโอกาส ภายใตส้ถานการณ์ที�แตกต่างกนั เช่น สถานการณ์ที�แน่นอน สถานการณ์เสี�ยง  
สถานการณ์ไม่แน่นอน  วิธีการตดัสินใจก็แตกต่างกนัออกไป  เช่น  ตดัสินใจคนเดียว  โดยกลุ่ม
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ตดัสินใจเพื�อส่วนตวั  หรือต่อองค์การ  การตดัสินใจมีการกาํหนดไวล่้วงหน้าแล้วมีกฎระเบียบ          
ให้ถือปฏิบติัประกอบการตดัสินใจ  และตดัสินใจเชิงกลยุทธ์  ดาํเนินยุทธศาสตร์ตามสถานการณ์   
ผูที้�จะตดัสินใจจะต้องดาํเนินการเปรียบเทียบระหว่างผลที�ตามมาของการตดัสินใจ เพื�อเลือก
ทางเลือกต่าง ๆ  และตามระดบัตามความตอ้งการของผูต้ดัสินใจ 
 ระดับและขอบเขตของการตัดสินใจ 
 นงลกัษณ์  สุทธิวฒันพนัธ์ (2544 : 27 - 30) กล่าววา่ ในการพิจารณาวา่ผูบ้ริหารในระดบั
ใดจาํเป็นตอ้งมีทกัษะดา้นใด  บทบาทหนา้ที�ขอบเขตของการตดัสินใจไม่เท่ากนั  คือ 
 1. ผูบ้ริหารระดบัสูง  (Top  Management)  นั/นจะเกี�ยวขอ้งอยูก่บัการจดัทาํแผนแม่บท  
การจดัรูปองค์การเพื�อการดาํเนินงาน  ผูบ้ริหารระดบันี/ ตอ้งมีทกัษะด้านความคิดสูงกว่าผูบ้ริหาร
ระดับอื�น ๆ  เพื�อใช้ในการกาํหนดวตัถุประสงค์และภาพรวมของหน่วยงาน  และเพื�อปรับปรุง
องคก์ารใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ด ้
 2. ผูบ้ริหารระดับกลาง (Middle Management) บุคคลที�อยู่ในตําแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบักลางนี/ จะเป็นผูที้�ปฏิบติังานในลกัษณะของผูจ้ดัแจง (Intermediary) ของผูบ้ริหารระดบัสูง 
โดยเป็นผูน้าํเอานโยบายต่าง ๆ  รวมทั/งการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูงลงมาระดบัล่าง  และ
ตดัสินใจนาํเอากรณีไม่ปกติจากระดบัล่างขึ/นไปยงัระดบัสูง  พฒันาระบบและกระบวนการวิธีการ
ปฏิบติังาน ทาํใหอ้งคก์ารทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. ผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้งาน  (Supervisory  Management)  ผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้งาน
ถือว่าเป็นกุญแจสําคญัในลาํดบัชั/นของการบงัคบับญัชาเนื�องจากตอ้งทาํหน้าที�เป็นสะพานเชื�อม
ระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติงานกับผู ้บริหารระดับสูง  ต้องธํารงไว้ซึ� งความสัมพนัธ์อันดี                 
ตอ้งรับผดิชอบดาํเนินการภาคปฏิบติัใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย 
 ธงชยั  สันติวงษ ์(2545 : 7 - 9) กล่าววา่ คนที�เป็นนกับริหารจะหมายถึงคนที�มีคุณสมบติั
อยู ่ 2  ประการ  คือ 
 1.  เป็นบุคคลซึ�งมีอาํนาจหนา้ที�เหนือบุคคลอื�น ๆ  ทาํงาน 
 2.  เป็นบุคคลทาํหนา้ที�สั�งการใหบุ้คคลอื�น ๆ  ทาํงาน 
 มีการจดัแบ่งนกับริหารออกเป็น  3  ระดบั  คือ 
 1.  นกับริหารระดบัสูง 
 2.  นกับริหารระดบักลาง 
 3.  นกับริหารระดบัตน้ 
 คุณสมบติัที�สําคญัของนักบริหารทั/ง 3 ระดบั  คือ  การบริหารคน  นั/นคือ  นักบริหาร
ระดบัตน้  จะทาํหน้าที�บริหารคนงานให้ทาํงานให้ลุล่วงไปดว้ยดี  นกับริหารระดบักลางจะบริหาร
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ผูบ้ริหารระดบัตน้อีกทีหนึ�ง  ในขณะเดียวกนันกับริหารระดบักลางจะอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของ
นักบริหารระดับสูง  แต่สําหรับการตดัสินใจนัMน  จะเป็นตวัชีM ความสามารถในการจดัการของ
ผูบ้ริหารแต่ละคน  การตดัสินใจแบ่งงาน  แบ่งทรัพยากร  เพียบพร้อมดว้ยความเป็นธรรมมีเหตุผล
ยอมรับของทุก ๆ ฝ่าย  จึงนบัวา่เป็นงานทาํไดไ้ม่ง่ายนกั 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2545 : 120) ไดแ้บ่งระดบัผูบ้ริหารและขอบเขตของการตดัสินใจ
ออกเป็น  3  ระดบั  คือ 
 1. ผูบ้ริหารระดบัสูง  มีความรับผิดชอบในการทาํงานทัMงหมดขององค์การจะตดัสินใจ
ในเรืkองสาํคญั  เช่น  เรืkองนโยบาย  วตัถุประสงค ์
 2. ผูบ้ริหารระดบักลาง  มีความรับผดิชอบในการตดัสินใจในขอบเขตปานกลางเป็นการ
ตดัสินใจในเป้าหมายทีkผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดขึMน 
 3. ผูบ้ริหารระดับต้น  จะรับผิดชอบและตัดสินใจในขอบเขตทีkแคบเกีkยวกับเรืk อง
เหตุการณ์ประจาํวนัใหเ้กิดขึMนเป็นรูปธรรม 
 ภารดี  อนนัตนาวี  (2551 : 160 - 161) กล่าววา่ ขอบเขตของการตดัสินใจ บุคคลต่างๆ           
ทีkเขาจะทาํการตดัสินใจหรือไม่นัMน จาํเป็นตอ้งศึกษาดูว่าการตดัสินใจต่างๆ เกิดขึM นได้อย่างไร
เสียก่อน  วา่ใครมีส่วนร่วมตดัสินใจ และใครเป็นผูต้ดัสินใจ มีขอบข่าย แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประการ
คือ 
 1. การตดัสินใจสัkงการโดยอาศยัขอบข่ายทางกฎหมาย  (The Legal Flame Work)                 
ผูต้ดัสินใจจาํเป็นตอ้งศึกษา ขอบข่าย  บทบาท  ภารกิจ  ของกฎระเบียบให้ถ่องแทเ้สียก่อนตาม
บทบาทอาํนาจหนา้ทีkทีkไดม้อบหมายให ้
 2. การตดัสินใจสัkงการโดยอาศยัขอบข่ายทางสังคม  (The Social Flame Work)              
ผูต้ดัสินใจจาํเป็นต้องอาศยัคุณธรรม  ค่านิยมในชุมชน  และศึกษาแนวคิดความเชืkอของชุมชน            
ทีkยึดถือต่อกันมา  ถ้าไม่เช่นนัM นแล้วการตัดสินใจทีkเกิดขึM นจะไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชน         
ขาดความร่วมมือร่วมใจ 

ธร  สุนทรยุทธ  (2551 : 387)  กล่าวว่า ขอบเขตการตดัสินใจจะขึMนอยู่กบัระดบัของ
ผูบ้ริหารในองค์การ  หากเป็นผูบ้ริหารระดับสูง ขอบเขตการตดัสินใจจะกวา้งมากขึM น  ซึk งจะ
ตดัสินใจในเป้าหมายขององค์การ  การวางแผนระยะยาว  ทิศทาง  กลยุทธ์ระยะยาว  ผูบ้ริหาร
ระดบักลางจะมีขอบเขตการตดัสินใจทีkลดหลัkนลงมา  เป็นการควบคุมการบริหาร  วางแผนการ
ปฏิบติังาน  ติดตาม  ตรวจสอบ  จดัสรรทรัพยากร  ประเมินผลการทาํงาน  ผูบ้ริหารระดบัล่าง           
เป็นการตดัสินใจตัMงแต่การควบคุมการปฏิบติังาน  เพืkอให้ภารกิจงานทีkผูบ้ริหารระดบัสูงขึMนไป
กาํหนดไวใ้หมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
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สรุปไดว้า่  ระดบัการตดัสินใจจะเป็นตวัชีM ให้เห็นระดบัและขอบเขตของการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารแต่ละระดับทัM ง 3 ระดับ ผูที้kจะตัดสินใจจาํเป็นต้องศึกษาดูขอบข่าย  บทบาท ภารกิจ              
ข้อระเบียบให้ถ่องแท้เสียก่อนว่ามีขอบเขตอาํนาจหน้าทีkตดัสินใจ  เป็นการตดัสินใจขอบข่าย           
ทางกฎหมาย  การตดัสินใจขอบข่ายทางสังคม ผูต้ดัสินใจจาํเป็นตอ้งอาศยัคุณธรรม ค่านิยมในชุมชน  
ความเชืkอในชุมชนทีkยึดถือกนัมา  ไม่เช่นนัMนแล้ว  การตดัสินใจทีkเกิดขึMนจะไม่ได้รับการยอมรับ          
ขาดความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน 
 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 ผูบ้ริหารทุกคนกาํลงับริหารองค์การให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย  ทกัษะอย่างหนึ� ง 
ของผูบ้ริหารก็คือ การสามารถตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง ๆ  ที�เกิดขึ/นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  การที�จะถูกตอ้ง
เพียงใดนั/นจะอยู่ที�การเขา้ใจถึงลกัษณะปัญหาที�เกิดขึ/นเป็นสําคญั  มีความจาํเป็นเร่งด่วนเพียงใด           
ที�จะได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงไป  กระบวนการตดัสินใจจะช่วยให้เรื� องที�สลับซับซ้อนในการ
ตดัสินใจมีความรวดเร็ว ไดรั้บความร่วมมือ และการยอมรับ 
 วฑูิรย ์ ตนัศิริมงคล  (2542 : 1 - 9) ไดก้ล่าวไวว้า่ AHP หรือ  Analytic Hierarchy  Process  
เป็นกระบวนการที�ช่วยในการตดัสินใจในประเด็นของปัญหาที�มีความซับซ้อนให้มีความง่ายขึ/น  
โดยการเลียนแบบกระบวนการตดัสินใจตามธรรมชาติของมนุษย ์ AHP  แบ่งองค์ประกอบของ
ปัญหาทั/งที�เป็นรูปธรรม  และนามธรรม  ออกมาเป็นส่วน ๆ  หรือเรียกวา่  กระบวนการตดัสินใจที�มี
เหตุผล  ที�ยอมรับกนัทั�วโลก  มีอยู ่ 6  ขั/นตอนดว้ยกนั  คือ 
 ขั/นที� 1 ให้คาํจาํกดัความประเด็นปัญหา  ตอ้งเขา้ใจประเด็นสําคญัหรือประเด็นหลกัของ
ปัญหาอย่างถ่องแท้และสร้างสรรค์  กล้ายอมรับว่าปัญหาในโลกแห่งความจริงมีความซับซ้อน 
หลีกเลี�ยงสมมติฐานที�ไม่ถูกตอ้ง  ไม่ลาํเอียงหรือชอบพอใจทางเลือกทางใดทางหนึ�ง 
 ขั/นที�  2 กําหนดเกณฑ์หรือปัจจัยในการตัดสินใจทั/ งที� เป็นรูปธรรมและนามธรรม  
เพราะวา่ทางเลือกนั/นมีอยูห่ลายทางดว้ยกนั  มีจุดเด่นจุดดอ้ยของทางเลือกแตกต่างกนั  แต่ละคนก็มี
ระดับความพึงพอใจในเกณฑ์ที�เป็นรูปธรรมและนามธรรมไม่เหมือนกัน ดงันั/น  เกณฑ์ในการ
ตดัสินใจจะเป็นตวัชี/นาํวา่  มีความพึงพอใจจะเลือกทางไหน 
 ขั/นที� 3 วินิจฉัยเปรียบเทียบเกณฑ์หรือปัจจยัในการตดัสินใจ  เพราะว่าแต่ละคนมีระดบั
ความพึงพอใจไม่เท่ากนั  จึงจาํเป็นตอ้งมีการวินิจฉัยเปรียบเทียบหาลาํดบัความสําคญัของเกณฑ์
หรือปัจจยัต่าง ๆ  ที�ใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
 ขั/นที� 4  กาํหนดทางเลือกเป็นการระบุถึงแนวทางในทางปฏิบติัเพื�อให้บรรลุเป้าหมายใน
การตดัสินใจ  เวลา  คือ  ตวัแปรที�สําคญัในการกาํหนดทางเลือกการตดัสินใจที�ชาญฉลาดจะไม่ใช้
เวลามากเกินไปในการแสวงหาทางเลือก 
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 ขั/นที� 5 วินิจฉยัเปรียบเทียบหรือจดัอนัดบัทางเลือกต่าง ๆ  ภายใตเ้กณฑ์ในการตดัสินใจ
แต่ละเกณฑ ์ เป็นขั/นตอนที�ตอ้งใชค้วามสามารถในการวนิิจฉยัคาดการณ์ในสิ�งที�เกิดขึ/นในอนาคต 
 ขั/นที� 6 คาํนวณทางเลือกที�ดีที�สุด  โดยพิจารณาจากลาํดบัความสําคญัเป็นเกณฑ์นาํเอา
ลาํดบัความสาํคญัของแต่ละทางเลือกมาคูณกบัลาํดบัความสําคญัของแต่ละเกณฑ์หรือปัจจยั  นาํผล
คูณมารวมกนั  ค่านํ/าหนกัสูงสุดควรจะไดรั้บคดัเลือก 
 วินิจ  มธุรสาทิส (2542 : 20)  ไดแ้บ่งกระบวนการตดัสินใจ  โดยใชห้ลกัเหตุผลคลา้ยกบั
กระบวนการแกปั้ญหา ออกเป็น 6 ขั/นตอน ไดแ้ก่ 
 1. การกาํหนดปัญหา  เมื�อเราพบปัญหาอาจดูเหมือนวา่เรามีคาํตอบชดัเจนอยูแ่ลว้  แต่ถา้
พิจารณาให้ถ่องแทจ้ะพบว่า  เราสัมผสัแต่เพียงรอบนอกของปัญหา  หรือพบแต่เพียงอาการของ
ปัญหาเท่านั/น  เรายงัไม่อาจเขา้ถึงประเด็นของปัญหาจริง ๆ  ถ้าเรารีบกระโจนเขา้หาคาํตอบบน
พื/นฐานความเข้าใจปัญหาเพียงผิวเผิน  เราไม่อาจแก้ที�ตวัปัญหาจริง ๆ  ได้  ขั/นนี/ เราควรศึกษา
วเิคราะห์สถานการณ์  ระบุออกมาใหไ้ดว้า่ปัญหาที�แทจ้ริงคืออะไร 
 2. การหาขอ้เทจ็จริง  การที�จะระบุประเด็นปัญหาออกมาให้ได ้ ควรสํารวจตรวจสอบดู
เหตุการณ์ต่าง ๆ  รอบ ๆ  ปัญหา  พิจารณาเลือกสรรข้อมูลที�จาํเป็น  มีระบบการเสาะหาขอ้มูล
หลกัฐาน  การคน้หาขอ้เท็จจริง  อาจพิจารณาจากปัจจยัต่อไปนี/   1)  ปัจจยัเรื�องคน  2)  ปัจจยัเรื�อง
สถานที�  3)  ปัจจยัเรื�องเวลา  4)  ปัจจยัเรื�องสาเหตุ 
 3. การชี/ ปัญหาที�แทจ้ริง  เป็นขั/นตอนของการระบุออกมาให้ไดว้า่ปัญหาจริง ๆ  นั/นคือ
อะไรเป็นขั/นที�ดาํเนินการต่อจากขั/นที� 1  ขั/นนี/ เป็นการหาความแตกต่างระหวา่งสภาพที�พึงประสงค์
กบัสภาพที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนั  เป็นการคน้หาวา่สิ�งใจเป็นอุปสรรคของทางที�จะไปถึง  เป้าหมายนั/น
คือปัญหา 
 4. หาวธีิแกปั้ญหา  ขั/นนี/ เป็นขั/นของการกาํหนดทางเลือกที�จะไปให้ถึงเป้าหมายหรือสิ�ง
ที�พึงประสงค ์ ทางเลือกควรกาํหนดไวห้ลาย ๆ ทางโดยอาจศึกษาจากวธีิการของคนอื�นศึกษาไวจ้าก
การอ่านหนงัสือ บทความ หรือตวับุคคลที�เกี�ยวขอ้งเขา้มาช่วยคิดใชเ้ทคนิคการระดมสมองเสร็จแลว้
กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาทางเลือกเช่น  เกณฑเ์วลา  งบประมาณ  เป็นตน้ 
 5. ตดัสินใจเลือกวิธีแก้ในขั/นนี/ เราตอ้งใช้ดุลยพินิจพิจารณาทางเลือกโดยอาศยัเกณฑ ์        
ที�กาํหนดไวเ้ป็นเครื�องมือ  เลือกวิธีแกปั้ญหาที�ดีที�สุดจากหลาย ๆ วิธี  ขอ้พึงสังเกตในขั/นนี/   ก็คือ 
ทางเลือกที�ตอ้งตดัสินใจนั/นอาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อเราบา้ง  ขอ้พึงระวงัก็คือเมื�อถึงเวลา
เราจะตอ้งตดัสินใจ  ไม่มีอะไรจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทอ้ถอยไดม้ากเท่ากบัการมีหวัหนา้งานที�ไม่
กลา้ตดัสินใจ 
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 6. กาํหนดวิธีปฏิบติั  เป็นขั/นการกาํหนดวิธีดาํเนินงาน  กาํหนดการปฏิบติังานและ
ผูรั้บผิดชอบ  กาํหนดวิธีประเมินผลงานและค่าใช้จ่าย  ขั/นนี/ก็คือขั/นการจดัทาํแผนการปฏิบติังาน
นั�นเอง  อยา่งไรก็ตามการดาํเนินงานตามสิ�งที�ไดต้ดัสินใจไปแลว้  ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จะตอ้งไม่ลืมเรื�องของนโยบาย  เพราะการดาํเนินการใด ๆ  จะตอ้งอยูภ่ายในกรอบของนโยบายของ
กลุ่มโรงเรียน ของอาํเภอ ของจงัหวดั และของสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
เขา้ใจ และยอมรับกรอบแห่งนโยบายเสียก่อน ทั/งนี/ เพราะแต่ละคนมกัชอบปฏิบติัตามแนวที�ตนถนดั  
ซึ� งการปฏิบติัเช่นนั/นอาจไม่สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายระดบัสูงก็ได ้
 ธงชยั  สันติวงษ ์ (2545 : 274 - 280)  ไดก้ล่าวไวว้า่ รายละเอียดขั/นตอนการตดัสินใจเพื�อ
แกปั้ญหานั/น  ประกอบดว้ยขั/นตอนต่าง ๆ  8  ขั/น  คือ 

 1.   การคาดคะเนอนาคต  เป็นจุดเริ� มต้นของการตัดสินใจ  ก่อนที�จะตัดสินใจใด  
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวิเคราะห์คาดการณ์ ทั/งจาํกดัผลกระทบ ขอ้ยุ่งยากต่าง ๆ  จะช่วยให้ผูบ้ริหาร 
ไดเ้ตรียมการหามาตรการป้องกนัสิ�งที�อาจจะเกิดขึ/นไดก่้อนล่วงหนา้ 
 2.   การวเิคราะห์ปัญหา  การตอ้งมีวธีิวเิคราะห์ปัญหาใหเ้ห็นชดัเจน ทาํไดโ้ดย 
  2.1 การวิเคราะห์ดูสภาพงานที�ผิดไปจากที� เคยเป็นอยู่ในอดีต  เพื�อตรวจสอบ                
ถึงปัญหาซึ�งอาจเกิดขึ/น  เช่น  สภาพเครื�องจกัร  ตน้ทุนสูง  พนกังานขาดความชาํนาญ 
  2.2 วิเคราะห์ดูผลต่างทางงบประมาณ  การส่งสินค้าไม่ทนักาํหนดเวลา  หรือผล
แตกต่างจากแผนที�วางไว ้
  2.3 การใชว้ธีิรับฟังความเห็นจากบุคคลฝ่ายอื�น ๆ ผูที้�อยูใ่กลชิ้ดกบัปัญหาที�เกิดขึ/น 
 3. การพฒันาแนวทางแกปั้ญหา  หลงัจากวิเคราะห์สภาพปัญหาแลว้  ผูบ้ริหารจะพฒันา
แนวทางแก้ปัญหาคน้หาทางออก  กาํหนดกรอบ  วางกรอบของปัญหาให้แคบลง จะช่วยให้การ
ตดัสินใจไดง่้าย สะดวกขึ/น 
 4. การเปรียบเทียบทางเลือกปัญหา  การชั�งนํ/าหนกัเปรียบเทียบทางเลือกผูบ้ริหารจะตอ้ง
คน้หาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจใหค้รบถว้น  จะช่วยใหส้ามารถวนิิจฉยัคุณภาพทางเลือกเหล่านั/น  
เป็นสิ�งที�จาํเป็นที�จะช่วยใหส้ามารถมองเห็นทางเลือกไดช้ดัเจน 
 5. การคน้หาขอ้เทจ็จริง  เป็นรายละเอียดขอ้มูลที�ผูบ้ริหารจะตอ้งคน้หาขอ้มูลขอ้เท็จจริง  
ทาํใหส้ามารถแยกแยะทางเลือกต่าง ๆ  ที�มีอยูห่ลายทางเป็นทางเลือกที�ดีที�สุดเหมาะสม  สอดคลอ้ง  
ออกมาได ้
 6. การวิเคราะห์ขอ้มูล  ในขั/นตอนนี/   คือ  การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานการณ์ของ
ทางเลือกโดยละเอียด  หรือขอ้ที�ควรมีการประเมินหรือวิเคราะห์อยา่งจริงจงั  คือ  โอกาส  แนวโนม้  
ที�จะบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ  ความพร้อมของงบประมาณ  คน  อุปกรณ์  วิธีการ  โอกาสดา้น
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เวลา  เงินทุนสาํรอง  สภาพคล่อง ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ  ความยากง่าย  ผลกระทบ  ที�มีต่องานดา้นอื�น  
และบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
 7. การวิเคราะห์ผลที�จะเกิดขึ/ น ผู ้บริหารจะต้องถือหลักไม่ด่วนในการตัดสินใจ           
ควรเลือกทางเลือกที�เห็นวา่ดีที�สุด  ขอ้ควรปฏิบติั  คือ  ผูบ้ริหารควรวิเคราะห์ผลที�จะเกิดขึ/น  จึงตอ้ง
มีการคาดหมาย  พิจารณาดูว่าจะมีผลอะไรเกิดขึ/ นตามมาในระหว่างการตดัสินใจและหลกัการ
ตดัสินใจ  สิ�งที�ควรดูคือ  ทศันคติ  ความเต็มใจ  ความสามารถผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  การปฏิบติัตามขอ้
ตดัสินใจ  ผลกระทบกบัหน่วยหรือแผนกอื�น  ชุมชน  สิ�งแวดล้อม  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  
ความพร้อมของผูน้าํในการสั�งการช่วยเหลือ 
 8. การควบคุมการตดัสินใจ  ผูบ้ริหารจะตอ้งระมดัระวงัให้การตดัสินใจดาํเนินการไป
อยา่งราบรื�น  ไม่เกิดขอ้ขอ้แยง้  กาํชบัใหทุ้กอยา่งดาํเนินไปอยา่งสะดวกและต่อเนื�อง 
 ประสิทธิK   หนูกุ้ง  (ออนไลน์. 2553)  ได้กล่าวถึงในการตดัสินใจที�ดีจะมีกระบวนการ
ตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล  ตามลาํดบัขั/นตอนดงันี/  
 1.  การตระหนกัในปัญหาที�ตอ้งตดัสินใจ 
 2.  การระบุและวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
 3.  การแสวงหาทางเลือกที�จะตดัสินใจ 
 4.  การประเมินทางเลือกวา่ทางเลือกไหนดีที�สุด 
 5.  การเลือกทางเลือกที�ดีที�สุด 
 6.  การนาํผลทางเลือกไปตดัสินใจ 
 7.  การติดตามผลทั/งที�ไดต้ดัสินใจไปแลว้ 
 บิว และสก็อต (Blau and Scott. 1962 : 250 - 251) กล่าววา่กระบวนการตดัสินใจเป็น
กระบวนการพิจารณาไตร่ตรอง โดยใช้เหตุผลในขณะที�เกิดปัญหาให้ตดัสินใจ  มีการวิเคราะห์
แยกแยะ  กําหนดวางกรอบขอบเขตของปัญหาให้แคบกระชับลง  สร้างเกณฑ์การตัดสินใจ  
ตดัสินใจที�มีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 
 สรุปไดว้า่  กระบวนการตดัสินใจจะเป็นเครื�องมือที�จะให้ช่วยให้ผูบ้ริหารสร้างทางเลือก
และตดัสินใจนาํทางเลือกที�ดีที�สุดไปใช้  ออกแบบมาตรการต่าง ๆ  ที�จะเป็นการป้องกนั  ควบคุม  
ไม่ให้เกิดปัญหาข้อขดัแยง้มีผลกระทบต่อบุคลากร  ชุมชน  สังคม  สิ� งแวดล้อม  งบประมาณ             
เป็นการเพิ�มโอกาส  กระบวนการตดัสินใจจึงถือไดว้า่  เป็นไกลไกที�สําคญัที�สุดในการที�จะใชก้าํกบั
ทุกอยา่งดาํเนินการไปไดอ้ยา่งราบรื�น  สะดวกรวดเร็ว  ประหยดัมีความสอดคลอ้งกบังบประมาณ  
บุคคล  สังคม  ชุมชน  สิ�งแวดลอ้ม 
 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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 ผูบ้ริหารตอ้งทาํงานด้วยความรับผิดชอบ โดยผ่านความร่วมมือของผูป้ฏิบติังานระดบั
ต่างๆ ในองค์การ  ความสําเร็จในการบริหารงานขึ/ นอยู่กับว่าผูบ้ริหารมีความสามารถในการ      
โน้มน้าวให้ผูป้ฏิบติังานมีความสุขและพอใจในการทาํงานดังนั/นพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผู ้บริหารจึงเป็นปัจจัยเพื�อให้พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู ้ใต้บังคับบัญชา  เป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ มีนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึง  พฤติกรรมการตัดสินใจ  ของผู ้บริหารได้
ดงัต่อไปนี/   คือ 
 วุฒิชัย  จาํนงค์  (2523 : 119 - 129)  ได้กล่าวถึง  พฤติกรรมการตดัสินใจในแง่ของ
แบบอย่าง (Style) ในการตัดสินใจของผูจ้ ัดการในองค์กรธุรกิจ ตัวแบบซึ� งเสนอโดย  ลิเคิร์ท 
(Likert. 1961 : 169) ในลกัษณะของตวัแปรทางดา้นองคก์ร  (Organizational  Variables)  โดยทั�วไป
แลว้แบ่งได ้ 4  ระบบดว้ยกนั  คือ 
 1. ระบบที�  1  เป็นเรื�องการใช้อาํนาจขนาดใหญ่ของผูจ้ดัการในการดาํเนินการต่าง ๆ  
รวมทั/งการตดัสินใจดว้ย   
 2. ระบบที�  2  เป็นระบบซึ�งผูจ้ดัการไดใ้ชค้วามเป็นอตัตาธิปไตยดว้ย  แต่วา่ไดเ้ริ�มมีการ
อะลุ่มอล่วยในลกัษณะของการตอบแทนการจูงใจต่าง ๆ  แต่อาํนาจการตดัสินใจครั/ งสุดทา้ยนั/นยงั
อยูที่�ผูจ้ดัการเอง  เป็นการใชอ้าํนาจพอ่พระ   
 3. ระบบที�  3 เป็นกรณีที�ผูจ้ดัการไดป้รึกษาหารือกบัเพื�อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ก่อนที�จะทาํการตดัสินใจใด ๆ  อยา่งไรก็ตามส่วนใหญ่แลว้ตดัสินใจครั/ งสุดทา้ยก็จะเป็นผูจ้ดัการเอง
แต่วา่ไดด้าํเนินการสืบสาวราวเรื�องขอ้มูลต่าง ๆ  ขอ้คิดเห็น  ระบบนี/ เรียกวา่ ระบบปรึกษาหารือ   
 4. ระบบที�  4  ของลิเคิร์ท  (Likert)  เป็นลกัษณะแบบอยา่งที�ผูจ้ดัการไดจ้ดัให้  หรือยอม
ใหห้รือเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงาน  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วม    
 วิโรจน์  สารรัตนะ  (2542 : 107 - 109)  ไดน้าํเสนอผลการวิจยัเกี�ยวกบัพฤติกรรมผูน้าํ
หลายครั/ งและหลายแห่ง  เพื�อจะหาคาํตอบหรือคาํอธิบายว่า  “ผูน้าํที�มีประสิทธิภาพที�สุดควรมี
พฤติกรรมเป็นอยา่งไร”  ดงัเช่นผลการศึกษาวิจยัที�มหาวิทยาลยัไอโอวา เลวินและคณะ( Lewin & 
Others)  พยายามจะตอบคาํถามจากพฤติกรรม  3  รูปแบบนี/ คือ  แบบอาํนาจนิยม  (Autocratic)   
เป็นแบบที�ผูน้าํมีพฤติกรรมชอบตดัสินใจเอง  กาํหนดวิธีการทาํงานให้ทาํ  ให้ทราบจุดหมายการ
ทาํงานทีละขั/นตอนเน้นการควบคุม  แบบประชาธิปไตย  (Democratic)  ซึ� งผูน้าํมีพฤติกรรมให้มี
การตดัสินใจโดยกลุ่ม  ให้กาํหนดวิธีการทาํงานกนัเอง  ให้ทราบจุดมุ่งหมายการทาํงานโดยรวม  
เน้นการให้คาํปรึกษา  แบบอิสรเสรีนิยม  (Laissez Faire)  ซึ� งปล่อยให้ผูป้ฏิบติัมีเสรีภาพในการ
ทาํงานอย่างสมบูรณ์  ควรสนับสนุนอุปกรณ์วสัดุที�จาํเป็น  คอยตอบข้อสงสัย  หลีกเลี�ยงความ
เกี�ยวขอ้งจนกล่าวไดว้า่ผูน้าํแบบนี/จะไม่ทาํอะไรเลย   



 30

 ปฏิผล  ตั/งจกัรวรานนท ์ และธนิการ์ต มามะศิรานนท ์ (2549 : 64 - 65) กล่าววา่  ผูบ้ริหาร
ในการดาํเนินการการตดัสินใจ มีองค์ประกอบหลกัสองประการของการแกปั้ญหาและตดัสินใจ   
ซึ� งไดแ้ก่  การคน้หา  (Searching)  ทางเลือกที�เป็นไปได ้ และการประเมิน  (Evaluating)  ทางเลือก
ทั/งหมด  เพื�อตดัสินใจเลือกทางเลือกที�ดีที�สุด  ยิ�งสถานการณ์มีความซับซ้อนและเปลี�ยนแปลง
เป็นไปอย่างรวดเร็วมากเพียงใด  การมองหาและการเลือกทางเลือกก็ยิ�งมีความทา้ทายมากยิ�งขึ/น
เท่านั/น 
 สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2549 : 10 - 11)  กล่าวว่าผูบ้ริหารเมื�อได้รับมอบ
อาํนาจหรือแบ่งงานและอาํนาจในการบริหารตดัสินใจในการบริหารงานโรงเรียน พบวา่ 4 รูปแบบ
คือ  
 1. การบริหารแบบฐานโรงเรียนโดยผูบ้ริหารมีบทบาทหลกั  (Administrative  Control)  
เป็นการบริหารที�มีการตดัสินใจที�โรงเรียน  แต่ผูที้�มีบทบาทหลกัในการตดัสินใจ  คือผูบ้ริหาร 
ก่อนที�จะตดัสินใจอาจจะมีการปรึกษาหารือคณะครู  หรือผูป้กครองก่อนก็ได ้
 2. การบริหารแบบฐานโรงเรียนโดยครูมีบทบาทหลัก  (Professional Control)  
หมายความวา่ในการตดัสินใจงานสําคญัในการบริหารโรงเรียนแทนที�ผูบ้ริหารจะตดัสินใจคนเดียว
เหมือนแบบแรก  จะใชว้ิธีนาํเขา้หารือในที�ประชุมใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เช่น  ครู  
คณะกรรมการสถานศึกษา  
 3. การบริหารแบบฐานโรงเรียนโดยชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control ) 
รูปแบบการบริหารคลา้ยกบัแบบครูมีบทบาทหลกัโดยเปลี�ยนมาเป็นผูป้กครองนกัเรียนหรือบุคคล
ในชุมชนก็ได ้
 4.  การบริหารแบบฐานโรงเรียนแบบผสมผสาน  (Hybrid  Model)  เกิดขึ/นจากการ
ผสมผสานรูปแบบการบริหารแบบต่าง ๆ  ทั/ งนี/ แล้วแต่เรื� องที�ต้องตดัสินใจ  บางเรื� องผูบ้ริหาร
ตดัสินใจเอง  บางเรื� องปรึกษาหารือครูอาจารย์  หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  บางเรื� องต้อง
ประชาพิจารณ์  บางเรื�องทาํหลายรูปแบบ 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2549 : 30) ไดใ้ห้ความหมายโดยสรุปไวว้า่ 
ประสิทธิภาพของการจดัการการศึกษาจะบรรลุได้ก็ตอ้งอาศยัการบริหารการศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที�ดีและเหมาะสมแก่ชุมชนนั/นๆ จึงเป็นสิ�งสําคญัที�ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีคุณภาพ        
มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษา ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้น
ต่างๆ ตามบทบาทหนา้ที�ความรับผิดชอบหลกั ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณและการบริหารทั�วไป ซึ/ งขนาดของสถานศึกษาล้วนมีส่วนเกี�ยวขอ้งกับ
จาํนวนบุคลากร จาํนวนนกัเรียน งบประมาณ งานวชิาการ งานอาคารสถานที� ถา้สถานศึกษามีขนาด
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ใหญ่สิ�งต่างๆ ดงักล่าวก็จะมากตามไปดว้ย ดงันั/นเมื�อสถานศึกษาที�มีขนาดใหญ่มีความพร้อมดา้น
งบประมาณ จาํนวนบุคลากรที�มาก และพอเพียงกบัการเรียนการสอนเพื�อตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน สถานศึกษาที�มีขนาดใหญ่อาจใช้ทกัษะในการบริหารไม่มาก
เพราะมีความพร้อมในการจดัการศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางอาจต้องมีการใช้
เทคนิคต่างๆ มากขึ/น เนื�องจากอาจยงัขาดความพร้อมหรืออยู่ไกลจากชุมชนความสะดวกในการ
เขา้ถึงตอ้งใชเ้ทคนิคมาก 
 ธร  สุนทรยุทธ  (2551 : 401 - 402)  ไดเ้สนอผลการศึกษาของฮอย  และทาร์เตอร์  (Hoy  
and  Tarter)  โครงสร้างการตดัสินใจที�เกี�ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 2 แบบคือ 
 1.   มติเอกฉันท์ของกลุ่ม  ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  แลว้จึงให้กลุ่มตดัสินใจ  
สมาชิกมีส่วนร่วมเท่าเทียมกนั  ในการทาํให้มีการตดัสินใจและประเมินผล  แต่จะตอ้งมีมติเป็นเอก
ฉนัทก่์อนที�จะตดัสินใจ 
 2.   การตดัสินใจฝ่ายเดียว  ผูบ้ริหารตดัสินใจโดยไม่มีการปรึกษาหารือให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 แกรมแมททิโอส  และแกรมแมททิโอส (Giammatteos and Giammatteos. 1981 : 125) 
ซึ� งไดจ้าํแนกพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  เป็น  3  ประการ  คือ  องคป์ระกอบดา้นบุคคล  
องค์ประกอบด้านองค์การ  และองค์ประกอบด้านสถานการณ์และสิ� งแวดล้อม  ความรู้ 
ประสบการณ์ พฤติกรรมแสดงออกและสภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการ
ตดัสินใจขององคก์าร 
 วินิจ มธุรสาทิส (2542 : 16 – 20) ไดใ้ห้ทรรศนะวา่ พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
มีอยู ่ 7  แบบ ดงันี/  
 1.   ผูบ้ริหารตดัสินใจแลว้แจง้ให้ผูร่้วมงานทราบ  กรณีนี/ผูบ้ริหารเป็นผูพ้ิจารณาปัญหา
เองโดยการหาทางแก้ปัญหาไวห้ลาย ๆ ทาง  แล้วตดัสินใจเลือกทางที�เห็นว่าน่าจะให้ผลดีที�สุด
จากนั/นก็แจ้งให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทราบเพื�อปฏิบัติต่อไป  ผูบ้ริหารแบบนี/ อาจคาํนึงถึง หรือไม่
คาํนึงถึงวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีความรู้สึกอยา่งไรต่อการตดัสินใจของเขาแต่สิ�งสําคญัก็คือผูบ้ริหาร
ประเภทนี/ จะไม่เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้แสดงความคิดเห็น  หรือให้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจแต่ประการใด 
 2.   ผูบ้ริหารตดัสินใจแลว้เกลี/ ยกล่อมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับการตดัสินใจของตน        
ในกรณีที�การตดัสินใจเหมือนกบัแบบที� 1 ที�แตกต่างกนัออกไปก็คือ  แทนที�จะแจง้การตดัสินใจของตน  
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ  ก็เปลี�ยนมาเป็นใช้ศิลปะในการเกลี/ ยกล่อมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับ
การตดัสินใจนั/น  เหตุที�เกลี/ ยกล่อมเพราะสํานึกว่าอาจจะมีการต่อตา้นเกิดขึ/นและพยายามลดการ
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ต่อต้าน  โดยชี/ ให้เห็นว่าถ้ากระทาํดังที�ตดัสินใจแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาและ             
ต่อองคก์ารอยา่งไร 
 3.   ผูบ้ริหารตดัสินใจแลว้ขอความคิดเห็นแต่ไม่เปลี�ยนการตดัสินใจ  ผูบ้ริหารพยายาม        
ที�จะให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับ  โดยให้โอกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บทราบวา่ผูบ้ริหารคิดอยา่งไร
และมีความตั/งใจอย่างไร  หลงัจากได้อธิบายให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบแล้ว  ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา         
ได้สอบถามปัญหาที�สงสัย  กรณีเช่นนี/ จะช่วยให้ผูใ้ต้บงัคบับัญชาได้เข้าใจมากขึ/ นว่าผูบ้ริหาร
ตอ้งการจะทาํอยา่งไร 
 4.   ผูบ้ริหารตดัสินใจแล้วขอความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และอาจเปลี�ยนแปลง
การตัดสินใจ  ผูบ้ริหารแบบนี/ ให้โอกาสแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้มีส่วนในการที�จะให้ผูบ้ริหาร
เปลี�ยนแปลงการตดัสินใจ  แต่ความคิดริเริ�มและการตดัสินใจยงัคงอยูก่บัผูบ้ริหาร  ก่อนการประชุม
หรือพบปะกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชานั/น  ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจมาก่อนแลว้  แต่ยงัคิดวา่อาจเปลี�ยนได้
จึงให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น  เพื�อดูปฏิกิริยาที�จะเกิดขึ/ นว่าการตัดสินใจนั/ น
กระทบกระเทือนอย่างไรบ้างและหากข้อมูลใหม่ที�ได้จากผูใ้ต้บงัคบับญัชาเหมาะสมเพียงพอ
ผูบ้ริหารอาจเปลี�ยนแปลงการตดัสินใจเสียใหม่ 
 5.   ผูบ้ริหารเสนอปัญหาแล้วขอคาํแนะนําหรือความคิดเห็นจากผู ้ใต้บังคับบัญชา              
มาประกอบการพิจารณาตดัสินใจ  การตดัสินใจแบบนี/ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา           
มีส่วนในการเสนอความคิดเห็น  เพื�อแกไ้ขปัญหาที�ผูบ้ริหารเสนอ  ผูบ้ริหารจะเริ�มชี/ แจงให้เห็นว่า
ตวัปัญหาคืออะไร  แลว้จึงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดงความคิดเห็น  และเสนอขอ้มูล ตลอดจน
ทางเลือกต่าง ๆ  ในการแกไ้ขปัญหานั/น  จากนั/นผูบ้ริหารจะนาํความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  
มาประกอบการพิจารณาตดัสินใจ 
 6.   ผูบ้ริหารชี/ขอ้จาํกดัแลว้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตดัสินใจเอง การตดัสินใจแบบนี/ผูบ้ริหาร
มอบปัญหาและข้อจาํกัดให้แก่กลุ่มผูใ้ต้บงัคบับญัชาไปทาํการตัดสินใจ  โดยที�ตนเองอาจเป็น
สมาชิกในกลุ่มที�ร่วมพิจารณาตดัสินใจดว้ย 
 7.  ผูบ้ริหารมอบอาํนาจให้ผูบ้งัคบับญัชาตดัสินใจเอง  การตดัสินใจแบบนี/   ผูบ้ริหารให้
ความเป็นอิสระแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากที�สุด  โดยให้หาทางตดัสินใจแกปั้ญหาเอง  แต่ผูบ้ริหาร         
เป็นผูก้าํหนดว่าใครบา้งที�เป็นผูต้ดัสินใจเกี�ยวกบัปัญหานั/น ๆ  และเมื�อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตดัสินใจ
อยา่งไร  แลว้ผูบ้ริหารจะยอมรับการตดัสินใจนั/น 
 สรุปได้ว่า พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารมีหลายพฤติกรรม คือ  การตดัสินใจ          
ของตวัผูบ้ริหารเอง  โดยไม่ขอความคิดเห็นจากเพื�อนร่วมงาน  พฤติกรรมการตดัสินใจเป็นการมี
ส่วนร่วมของเพื�อนร่วมงาน  ผูบ้ริหารมอบใหผู้ร่้วมงานดาํเนินการตดัสินใจเอง 
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 รูปแบบการตัดสินใจ   
 การตดัสินใจของผูบ้ริหาร นับว่าเป็นสิk งสําคญัในการบริหารจดัการองค์กร ถือว่าเป็น
หน้าทีkหลักทีkจะต้องรับผิดชอบ ผูบ้ริหารจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจ           
ตามรูปแบบการตดัสินใจ สามารถนาํปรับเปลีkยนใชใ้น การแกไ้ขปัญหาในองคก์ารและผลของการ
ตดัสินใจทาํให้เกิดความพึงพอใจและไดรั้บการยอมรับ  นกัการศึกษาหลายๆท่านไดมี้การศึกษา
รูปแบบการตดัสินใจในแต่รูปแบบการตดัสินใจไวด้งันีM   
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ (2545 : 134 - 136) กล่าวถึง รูปแบบของการตดัสินใจ 2 
รูปแบบ คือ        
 1. รูปแบบการตดัสินใจแบบมีเหตุผลเป็น กระบวนการตดัสินใจแบบมีเหตุผล (The  
Rational  Decision  Making  Process)  เป็นโมเดลการตดัสินใจแบบคลาสสิค 
 2. รูปแบบการตดัสินใจทางการบริหาร เป็นรูปแบบการตดัสินใจซึ� งสมมุติว่าผูบ้ริหาร
โดยทั�วไปไม่สามารถตดัสินใจดว้ยหลกัเหตุผล   
 ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร (2547 : 47)  ไดส้รุปการตดัสินใจแบบคลาสสิค ไวว้า่  ผูต้ดัสินใจ 
ผูมี้ข้อมูลเพียงพอของแต่ละทางเลือก ทาํให้สามารถสรุปข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกได ้            
จึงสามารถเลือกทางเลือกที�เหมาะสมที�สุด  แต่เป็นวิธีการในอุดมคติ ที�ไดรั้บการยอมรับโดยทั�วไป   
แต่ในทางปฏิบติัผูต้ดัสินใจอาจจะไม่นาํวธีิการดงักล่าวมาใชก้็ได ้
 รอบบินส์ (Robbins. 1998 : 175) กล่าววา่ รูปแบบการตดัสินใจซึ� งมีเหตุผล (Rational  
Decision  Making  Model)  มีขอ้สันนิษฐานอยูบ่างประการสรุปไดด้งันี/   ความชดัเจนของปัญหา  
ปัญหามีความชัดเจนและไม่น่าสงสัย  ผูต้ดัสินใจสันนิษฐานไดว้่ามีขอ้มูลสมบูรณ์  โดยคาํนึงถึง
สถานการณ์ การตดัสินใจ การสร้างทางเลือก  ซึ� งเป็นที�รับรู้  สันนิษฐานไดว้า่  ผูต้ดัสินใจสามารถ
พิสูจน์เกณฑ์ต่างๆ ซึ� งเกี�ยวขอ้งได ้ และสามารถเขียนรายงานทางเลือกต่างๆ  และยงัทราบผลที�จะ
ตามมาของแต่ละทางเลือกดว้ย  ความพึงพอใจมีความชดัเจน  สันนิษฐานไดว้า่  เกณฑ์และทางเลือก
ต่างๆเหล่านั/ น  สามารถจัดอันดับและชั�งนํ/ าหนัก  เพื�อสะท้อนให้เห็นและสามารถจัดอันดับ
ความสําคญัได้  ความพึงพอใจคงที�  สันนิษฐานได้ว่า เกณฑ์การตดัสินใจโดยเฉพาะคือ  ตวัคงที�   
ซึ� งใช้กบัเกณฑ์เหล่านั/นคงที�ตลอดเวลา  ไม่มีการบงัคบัเรื� องของเวลา ค่าใช้จ่าย ผูต้ดัสินใจ ซึ� งมี
เหตุผลสามารถได้รับขอ้มูลที�สมบูรณ์เกี�ยวกบัเรื� องเกณฑ์ และทางเลือกต่างๆ  ค่าซึ� งไดรั้บสูงสุด                     
ผูต้ดัสินใจซึ�งมีเหตุผลจะเลือกทางเลือกซึ�งใหค่้าที�ไดรั้บสูงสุด 
 เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2550 : 68) ไดใ้ห้ความหมายกบัลกัษณะการตดัสินใจทางการ
บริหาร (Characteristics of Managerial Decisions)  ประกอบดว้ย  
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 1.  การขาดโครงสร้างของการตัดสินใจที�ชัดเจน  (Lack of Structure) หมายถึง              
การตดัสินใจในงานประจาํและงานที�มีรูปแบบอยู่แล้ว  ก็จะมีกฎระเบียบ  เกณฑ์ต่างๆ ตายตวั
กาํหนดไว ้เรียกวา่การตดัสินใจที�มีการกาํหนดไวล่้วงหน้าแลว้ (Programmed decisions) ชี/ ชดัอยูแ่ลว้             
ทาํใหต้ดัสินใจไดเ้ลยวา่ควรทาํอยา่งไร  ส่วนการตดัสินใจที�ทาํให้ผูบ้ริหารเผชิญกบัปัญหาต่างๆ  คือ  
การตดัสินใจที�ไม่มีกฎเกณฑ์หรือขอ้บงัคบั  ขาดโครงสร้าง  ขาดนโยบายชดัเจน  ทาํให้ยากต่อการ
ตดัสินใจ  และสลบัซับซ้อนเพราะมีผลลพัธ์  ผลกระทบ  อาจจะเกิดขึ/นในหลายๆ ด้าน  เรียกว่า  
(Nonprogramed Decision)  
 2. การตดัสินใจภายใตค้วามเสี�ยงและความไม่แน่นอน (Uncertainty and Risk)  หมายถึง  
การตดัสินใจไม่มีขอ้มูลที�แน่นอน ไม่อาจะคาดคะเนได้  ไม่สามารถประมาณการที�แน่นอนได ้  
ส่วนการตัดสินในภายใต้ความเสี� ยง หมายถึง การตัดสินใจภายใต้เ งื�อนไขของความเสี� ยง             
หากคาดคะเนได้อย่างถูกต้องก็ทาํให้การตดัสินใจครั/ งนี/ สําเร็จด้วยดี ถ้าผิดพลาดก็จะเกิดความ
เสียหายได ้ 
 3. การตัดสินใจภายใต้ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึงการตัดสินใจที�ท ําให้เกิด           
แรงกดดนัเป็นสองฝ่ายหรือมากกวา่ ความขดัแยง้นั/น  อาจเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  เป็นการ
ตดัสินใจที�ยากที�จะทาํใหผ้ลการตดัสินใจเป็นที�พอใจของทุกฝ่าย  ผูบ้ริหารควรตดัสินใจที�ทาํให้เกิด
ความขดัแยง้นอ้ยที�สุด  ประณีประนอม  กนัทั/งสองฝ่ายหรือเกิดความไม่พอใจใหน้อ้ยที�สุด 
 ภารดี  อนนัตน์าวี (2551 : 167 - 169) กล่าววา่ รูปแบบการตดัสินใจที�สําคญัมี 3 รูปแบบ 
คือ 
 1.  รูปแบบการตดัสินใจแบบมีเหตุผลหรือ เรียกวา่ รูปแบบการตดัสินใจตามแนวดั/งเดิม 
(The  Classic  Model)  ที�เน้นกลยุทธ์ที�ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นรูปแบบการตดัสินใจ               
ที�ค่อนข้างเป็นอุดมคติ  การที�จะตัดสินใจจะต้องเสาะหาข้อมูลเกี�ยวทั/ งหมด  อย่างครบถ้วน                     
มีขอ้จาํกดัที�จะนาํไปใช ้ 
 2. รูปแบบการตดัสินใจทางบริหาร  เป็นรูปแบบที�เป็นกลยทุธ์ความพึงพอใจ เพื�อหาทาง
เลือกที�ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าทางเลือกที�จะให้ประโยชน์สูงสุด ผูบ้ริหารจาํเป็นต้อง
ตดัสินใจให้ทนั ท่วงที  ขณะที�ปัญหาบางประการอาจไม่เร่งด่วนและสามารถชะลอการตดัสินใจ
ออกไปไดก่้อน  
 3. รูปแบบการตดัสินใจแบบผสมผสาน หรือกลยุทธ์แห่งการปรับเปลีkยนเกิดขึMน  เพืkอ
ช่วยผูบ้ริหารในกรณีทีkมีขอ้มูลเพียงบางส่วน และไม่มีเวลาทีkจะศึกษาหาขอ้มูลมาไดเ้พียงพอ      
กบัการตดัสินใจใหท้นัเวลา 
 ธร  สุนทรยทุธ (2551 : 394 - 395)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการตดัสินใจไว ้ 2 รูปแบบ คือ 
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 1. รูปแบบการตัดสินใจแบบผสมผสาน  โดยใช้ข้อมูลที�ดีที�สุดที�ใช้หลายๆ ระดับ        
การบริหาร รูปแบบนี/ ดูจะเป็นทางการ ผ่านคณะกรรมการต่างๆ และเป็นระบบ ทฤษฎี ประสบการณ์  
และขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ  สามารถนาํมาใชร้วมกนัได ้  
 2.  รูปแบบการตดัสินใจแบบถ ังขยะบางครัM งผูบ้ริหารมกัตดัสินใจลงมือปฏิบติัไป
ก่อนทีkจะคิด ดูเสมือนวา่การตดัสินใจแบบไม่มีเหตุผล อาจจะเกิดขึMนในองคก์ารทีkไม่มีความแน่นอน 
ขาดการมีส่วนร่วม มีความคลุมเครือในการตดัสินใจ   
 แองจิโล และไบรอนั (Angelo and Brian. 1977 : 127) ไดเ้รียบเรียงไวว้า่  
 1.  การตดัสินใจที�มีเหตุผล (Rational  Decision  Making)  หรือการตดัสินใจแบบดั/งเดิม  
โดยมีสมมุติฐานวา่จะเลือกทางเลือกทาํให้ผลเหมาะสมที�สุดต่อองคก์ร  มีขอ้มูลข่าวสารที�ครบถว้น  
ปราศจากอคติใด ไม่ใชอ้ารมณ์  หรือเติมความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ 
 2.  การตดัสินใจแบบถงัขยะ  เป็นการสุ่มเลือกปัญหาตดัสินใจ เนืkองจากบางปัญหา
นัMนมีความซับซ้อนมากจนทาํให้ผูต้ดัสินใจเพียงตดัสินใจไป โดยวิธีเลือกทางเลือกนัMนๆ โดยไม่มี
เหตุผลใดๆ มาสนบัสนุนการตดัสินใจแบบนีM  อาจจะทาํใหเ้กิดปัญหาความวุน่วายตามมาภายหลงัได ้   
 สรุปไดว้า่ กระบวนการขั/นตอน  แนวทางการตดัสินใจขอ้ตกลงเบื/องตน้ในแต่ละรูปแบบ
การตดัสินใจ มีประโยชน์และขอ้จาํกดัในการนาํไปใช ้ และสามารถนาํรูปแบบการตดัสินใจในแต่
ละรูปแบบการตัดสินใจไปใช้ขึ/ นอยู่กับสถานการณ์และวตัถุประสงค์ รูปแบบการตัดสินใจ                 
ที�ผูบ้ริหารหรือผูต้ดัสินใจใชใ้นการตดัสินใจมี 5 รูปแบบการตดัสินใจ ดงันี/  
 รูปแบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผล  (The Rational Model) 

 รูปแบบการตดัสินใจแบบมีเหตุผล  หรือเรียกว่า  รูปแบบการตดัสินใจตามแนวดัMงเดิม  
(The Classic  Model)  เป็นรูปแบบการตดัสินใจทีkเนน้กลยุทธ์ทีkให้ประโยชน์สูงสุด  แมสซีk  และ        
ดกักลาส  (Massie and Douglas.  1981 : 139)  กล่าววา่  ผูบ้ริหารอาจเผชิญกบัสภาวะการตดัสินใจ
แบบ มีเหตุผล  (Rational  Model)  ก่อให้เกิดผลการตดัสินใจทีkดีเนืkองจากมีกระบวนการและขอ้มูล
สารสนเทศประกอบอยา่งเพียงพอและไดแ้สดงให้เห็นถึงกระบวนการตดัสินใจแบบมีเหตุผลในแต่ละ
ขัMนตอน 
 1.   ผูต้ดัสินใจตอ้งนาํความเขา้ใจกบัสถานการณ์  มีการกาํหนดจุดหมาย  คดัแยกประเด็น
ปัญหาทีkน่าสนใจ  จดัอนัดบัของความจาํเป็นในการตดัสินใจ  ขอ้มูลสารสนเทศทีkเกีkยวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังานทีkผา่นมา ดูความเหมาะสมสอดคลอ้ง  ขอ้จาํกดัเรืkองของเวลา งบประมาณ 
 2.   วนิิจฉยัและระบุปัญหา  ผูต้ดัสินใจจะตอ้งหลีกเลีkยงคาํตอบแบบเดิมทบทวนพิจารณา
ซํM า ๆ จาํกดั  ปัจจยัทีkเกีkยวขอ้งดูความเกีkยวพนัองคร์วมของประเด็นทีkตดัสินใจ  เช่น  ความเกีkยวพนั  
อุปสรรค  ขอ้จาํกดั  อาการทีkแสดงออก 
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 3.   สร้างทางเลือก  ผูต้ดัสินใจจะตอ้งมีการรวบรวมข้อมูลโดยการนําสู่การอภิปราย  
ระดมสมอง  พิจารณาขอ้ดีขอ้เสีย  ความน่าจะเป็นไปได้ แนวโน้มต่าง ๆ แปลงเป็นสารสนเทศ         
เพืkอสร้างทางเลือกตดัสินใจอยา่งสร้างสรรค ์
 4.  ประเมินและเลือกทางเลือก  ผูต้ดัสินใจจะตอ้งจดัลาํดบัความสําคญัของทางเลือก  
ผสมผสานหลกัทฤษฎีและความพึงพอใจ  ศึกษาผลทีkจะเกิดขึMนของแต่ละทางเลือก  เปรียบเทียบ
ทางเลือก 
 5.   ยอมรับนําไปปฏิบติั  ผูต้ดัสินใจเมืkอเลือกทางเลือกแล้วนําสู่การปฏิบติัโดยมีการ
สืkอสารผูเ้กีkยวขอ้ง  กาํหนดขอบเขต  กาํกบัดูแล  ห่วงเวลาของการปฏิบติั 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการตดัสินใจแบบมีเหตุผล  เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที�มีเหตุผล        
ผูที้�ตดัสินใจตอ้งทาํความเขา้ใจกบัสถานการณ์เหตุการณ์ที�เกิดขึ/น  วนิิจฉยัและระบุปัญหา สร้างทางเลือก  
มีการการประเมินและเลือกทางเลือกเหล่านั/น  ยอมรับนาํทางเลือกที�เลือกไปสู่การปฏิบติั  เป็นรูปแบบ
การตดัสินใจที�ดี  เพราะมีกระบวนการและขอ้มูลสารสนเทศประกอบการตดัสินใจอยา่งเพียงพอ  
 รูปแบบการตัดสินใจทางการบริหาร  (The Administrative  Model)   

 รูปแบบการตดัสินใจทางการบริหาร  เป็นรูปแบบทีkจะช่วยให้ผูบ้ริหารทาํการตดัสินใจ       
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ไม่วา่จะเป็นบุคคลหรือองคก์าร  ความพึงพอใจในทางเลือกจะเป็นประเด็น
ทีkตอ้งคาํนึงถึง  ไซมอน  (Simon. 1997 : 214 ) เป็นผูเ้สนอรูปแบบการตดัสินใจทางการบริหาร             
ทีkเนน้กลยุทธ์แห่งความพึงพอใจ เพืkอหาทางเลือกทีkก่อให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าทางเลือกทีkจะ
ใหป้ระโยชน์สูงสุด  โดยดาํเนินการตามขัMนตอน  5  ขัMนตอน 

1.  การตระหนกัและระบุปัญหาทีkจะตดัสินใจ 
2.  วเิคราะห์ความยุง่ยากในสถานการณ์ทีkจาํเป็น 
3.  กาํหนดเกณฑเ์พืkอแกปั้ญหา  
4.  พฒันารูปแบบหรือกลยทุธ์การดาํเนินงาน 
5.  วางแผนปฏิบติัเมืkอตดัสินใจแลว้ 

 ไซมอน  ( Simon. 1957 : 56)  ไดเ้สนอแนะให้ใชยุ้ทธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหาโดยใช้
รูปแบบการตดัสินใจแบบการบริหารจะถูกตอ้งตามวิถีทางการดาํเนินการของผูบ้ริหารไดม้ากกว่า  
แนวคิดพืMนฐานของการตดัสินใจ โดยมีขอ้ตกลงเบืMองตน้  ดงันีM  

 ขอ้ตกลงเบืMองตน้ทีk 1  รูปแบบการตดัสินใจแบบการบริหาร  เป็นกระบวนการทีkแก้ไข
ปัญหาในองคก์ารบางอยา่งแต่อาจจะสร้างปัญหาอืkนตามมา 

 ขอ้ตกลงเบืMองตน้ทีk 2  การตดัสินใจเป็นกระบวนการทีkเป็นเหตุผลมิใช่อาศยัคุณธรรม
ความดีของผูบ้ริหาร 
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 ขอ้ตกลงเบืMองตน้ทีk 3  กระบวนการตดัสินใจมีรูปแบบการปฏิบติังานทัkว ๆ ไปซึk งใชม้าก
ในการบริหารและจดัการในทุกงานและหนา้ทีk 

 ขอ้ตกลงเบืMองตน้ทีk 4  การตดัสินใจจะให้ไปทางใดขึMนอยู่กบัคุณค่าของผลทีkได้ในการ
ตดัสินใจ  ผูต้ดัสินใจจะพิจารณาเลือกคุณค่าหรือประโยชน์ทีkจะไดรั้บจากการตดัสินใจ 

 ขอ้ตกลงเบืMองตน้ทีk 5  การบริหารจดัการเป็นกระบวนการตดัสินใจโดยบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลในองคก์ารและเป็นการพฒันาคนทัMงระบบ 

 ขอ้ตกลงเบืMองตน้ทีk 6  กระบวนการตดัสินใจเกิดขึMนในองค์การทีkมีความสลบัซับซ้อน  
องคก์ารทีkมีขนาดใหญ่  จาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการทีkดีทีkมีการตดัสินใจทีkเป็นระบบ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการตดัสินใจทางการบริหาร รูปแบบทีkจะช่วยให้ผูบ้ริหารทาํการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เนน้กลยุทธ์แห่งความพึงพอใจ  คน้หาทางเลือกที�ก่อให้เกิดความ
พึงพอใจ  มากกวา่ทางเลือกที�จะใหป้ระโยชน์สูงสุด  ผูต้ดัสินใจมีความตระหนกัและระบุปัญหาที�จะ
ตดัสินใจ  วิเคราะห์ถึงความยุ่งยากในสถานการณ์ที�จาํเป็น  กาํหนดเกณฑ์เพื�อจะแก้ไขปัญหา  
พฒันารูปแบบวธีิการหรือกลยทุธ์ของการดาํเนินงาน  มีการวางแผนปฏิบติัเมื�อมีการตดัสินใจแลว้ 

 รูปแบบการตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป  (The  Incremental  Model)   
 ในการทีkผูบ้ริหารไม่สามารถตดัสินใจดว้ยรูปแบบการตดัสินใจทางการบริหารทีkมีความ

เหมาะสมสอดคลอ้งต่อการทีkจะนาํไปปฏิบติัเพืkอตดัสินใจนัMน แต่ในบางครัM งการตดัสินใจไม่อาจ
กาํหนดทางเลือกใหช้ดัเจนและไม่สามารถคาดหมายผลทีkจะไดรั้บได ้ลินด์บลอม (Lindblom. 1959 : 
79 - 99)  ไดเ้สนอรูปแบบการตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป  เพราะเป็นรูปแบบทีkมีกระบวนการ
ตดัสินใจอย่างเป็นระบบ  เรืk องทีkจะตดัสินใจมีความหลากหลายไม่แน่นอนและมีความขดัแยง้สูง           
มีกระบวนการ ดงันีM  
 1.  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละทางเลือกทีkจะเกิดขึMนพร้อมกนั  จึงไม่เหมาะสมทีkจะใชแ้นว
ทางการวเิคราะห์  วธีิการ  และจุดมุ่งหมาย 
 2. การตดัสินใจทีkดีเป็นสิkงทีkผูต้ดัสินใจเห็นพอ้งตอ้งกนัโดยไม่คาํนึงถึงวตัถุประสงค ์
 3. จาํนวนทางเลือกและผลทีkไดรั้บลดลงมากจะเหลือเฉพาะการพิจารณาทางเลือกทีkมี
ความสอดคลอ้งกบัสภาพการทาํงานทีkเป็นอยู ่

 4. การวิเคราะห์ขอ้จาํกดัอยู่ทีkความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ทีkเป็นอยู่กบัทางเลือก         
ทีkเหมาะสม 
 5. เป็นวธีิทีkใชก้ารเปรียบเทียบกบัทางเลือกทีkเป็นรูปธรรมนาํสู่การปฏิบติัได ้
 สรุปไดว้่า รูปแบบการตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นรูปแบบทีkจะช่วยให้ผูบ้ริหาร       
ไม่สามารถตดัสินใจดว้ยรูปแบบการตดัสินใจทางการบริหารทีkมีความเหมาะสมสอดคลอ้งต่อการ        
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ทีkจะนาํไปปฏิบติั แต่ในบางครัM งการตดัสินใจไม่อาจกาํหนดทางเลือกให้ชัดเจนและไม่สามารถ
คาดหมายผลทีkจะไดรั้บได ้ รูปแบบการตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป มีกระบวนการตดัสินใจอยา่ง
เป็นระบบ  เรืkองทีkจะตดัสินใจมีความหลากหลายไม่แน่นอนและมีความขดัแยง้สูง ผูต้ดัสินใจตอ้ง
กาํหนดวตัถุประสงค์และทางเลือกที�จะเกิดขึ/นพร้อมกนั  จึงไม่เหมาะสมที�จะใช้แนวการวิเคราะห์  
วิธีการ  จุดมุ่งหมาย  มีจาํนวนทางเลือกและผลที�ไดล้ดลงมาก  เหลือเฉพาะการพิจารณาทางเลือก       
ที�สอดคลอ้งกบัสภาพทาํงานที�เป็นอยู่  การตดัสินใจที�ดีเป็นสิ�งที�ผูต้ดัสินใจเห็นพอ้งตอ้งกนัโดยไม่
คาํนึงถึงวตัถุประสงค์  มีการวิเคราะห์ขอ้จาํกดัอยู่ที�ความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ที�เป็นอยู่กบั
ทางเลือกที�เหมาะสม  เป็นวธีิการใชก้ารเปรียบเทียบกบัทางเลือกที�เป็นรูปธรรมและนาํไปปฏิบติัได ้

 รูปแบบการตัดสินใจแบบผสมผสาน  (The Mixed Scanning Model) 
 ผูบ้ริหารหรือผูต้ ัดสินใจที�ชาญฉลาด  และมีประสบการณ์สูงมักจะไม่เลือกวิธีการ
ตดัสินใจรูปแบบใดรูปแบบหนึ� งเท่านั/น  แต่จะใช้รูปแบบการตดัสินใจหลายรูปแบบผสมผสาน
อยา่งเหมาะสม  เพื�อให้ไดว้ิธีที�ดีที�สุด  รูปแบบการตดัสินใจแบบผสมผสาน  (The Mixed Scanning  
Model)  เป็นรูปแบบที�ใช้ขอ้มูลที�ดีที�สุดมาใช้  เอตไซโอนิ (Etzioni. 1968 : 122 - 126) กล่าวว่า        
หลกัของรูปแบบการตดัสินใจแบบผสมผสานที�สําคญั คือ การก้าวไปขา้งหน้า  หากผูต้ดัสินใจ          
ไม่แน่ใจในเรื�องที�จะตดัสินใจควรยดืระยะเวลาของการตดัสินใจออกไปก่อน  เพื�อหาขอ้มูลเพิ�มเติม  
หรือตอ้งเตรียมการตดัสินใจที�ตรงขา้มไวบ้า้ง  ถา้หากมีการวิพากษ์วิจารณ์ในการตดัสินใจในครั/ งแรก  
ผูบ้ริหารหรือผูต้ ัดสินใจสามารถใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับงาน
ทางการศึกษาดงันี/  
 1.   คณะกรรมการบริหารที�กาํหนดนโยบายนั/น  เป็นเพียงการตดัสินใจแบบเพิ�มขึ/นได้
ชั�วคราวเท่านั/น 
 2.   การตดัสินใจที�ดีจะไดผ้ลลพัธ์ที�พึงพอใจเป็นไปตามนโยบายและพนัธกิจขององคก์าร 
 3.   การคน้หาทางเลือกที�มีขอ้จาํกดั  ซึ� งขึ/นอยูก่บัสภาพปัญหานั/น ๆ 
 4.   ขอ้มูลสารสนเทศที�ขาดหายไป  มีความจาํเป็นต่อการนาํมาใชก้ารวเิคราะห์อยา่งยิ�ง 
 ภารดี  อนนัตนาวี  (2551 : 168)  รูปแบบการตดัสินใจแบบผสมผสานหรือกลยุทธ์แห่ง
การปรับเปลี�ยนเกิดขึ/นเพื�อช่วยให้ผูบ้ริหารในกรณีที�มีขอ้มูลเพียงบางส่วนและไม่มีเวลาที�จะศึกษา
หาขอ้มูลมาไดอ้ยา่งเพียงพอกบัการตดัสินใจใหท้นัเวลา 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการตดัสินใจแบบผสมผสาน  เป็นรูปแบบที�นาํขอ้มูลที�ดีที�สุดมาใช ้         
หลกัการของการตดัสินใจ ที�สําคญัคือการกา้วไปขา้งหนา้  หากไม่แน่ใจเรื�องที�จะตอ้งตดัสินใจควร
ยืดระยะเวลาของการตดัสินใจออกก่อนไปเพื�อคน้หาขอ้มูลรายละเอียดเพิ�มเติม  หรือแยกส่วนของ
การตดัสินใจไวก่้อนหรือทดลองปฏิบติัดูก่อน  หรือมีการตดัสินใจที�ตรงขา้มไวบ้า้ง ถ้าหากการ
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ตดัสินใจในครั/ งแรกไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์ การตดัสินใจที�ดีผลลพัธ์ของการตดัสินใจออกมาเป็น
ที�พึงพอใจเป็นไปตามนโยบายและพนัธกิจขององค์การ การคน้หาทางเลือกที�มีขอ้จาํกดัขึ/นอยู่กบั
สภาพกบัสภาพปัญหาที�เกิดขึ/น ขอ้มูลสารสนเทศที�ขาดหายไปมีความสําคญัต่อการนาํมาใชใ้นการ
วิเคราะห์ องค์ความรู้ ทฤษฏีประสบการณ์ และขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์
ร่วมกนัได ้
 รูปแบบการตัดสินใจแบบถังขยะ  (The  Garbage  Can  Model) 
 รูปแบบการตดัสินใจแบบถงัขยะ  ส่วนประกอบหลกัของกระบวนการเลือกคือปัญหาการ
แกปั้ญหาและเลือกเหตุการณ์ ความยุง่เหยิงทั/งหมดอยูใ่นถงัขยะขององคก์าร โคเฮน  (Cohen. 1990 :  
38 - 67) กล่าวว่า  รูปแบบการตดัสินใจแบบถงัขยะ เป็นพฤติกรรมการตดัสินใจในองค์การ                
มีเป้าหมายไม่ชัดเจน  ความหมายของเป้าหมายไม่แน่นอน การเปลี�ยนแปลงผูร่้วมการตดัสินใจ        
กลุ่มของปัญหามีหลากหลายวธีิ  การแกไ้ขปัญหามีหลากหลายวธีิ  มีความซบัซอ้น  คุณภาพของการ
ตดัสินใจที�ไม่เป็นระบบใช้จินตนาการหรือมีความบงัเอิญ  วิธีการแก้ไขปัญหากบัปัญหามีความ
สอดคล้องกัน  และสามารถจะพบได้กับองค์การที� มีความหลากหลายปัญหา  หรือทั/ งหมด                
เป็นปัญหาเรื/อรัง 
 ภารดี  อนันตนาวี (2551 : 168) กล่าวว่า รูปแบบการตดัสินใจแบบถงัขยะหรือการ
ตดัสินใจในองค์การที�มีความสับสน  โคเฮน (Cohen. 1990 : 70) ไดเ้สนอแนวคิดเพื�อช่วยให้
องคก์ารที�สับสนขาดระบบ  ขาดระเบียบ  ไม่มีความชดัเจนในเรื�องที�จะตดัสินใจหรือผูที้�ตดัสินใจ
อาจไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ/นองค์การที�ต้องการตดัสินใจ  วิธีการแก้ไขปัญหากบัปัญหามีความ
สอดคลอ้งกบัปัญหานั/นก็หมด  รูปแบบการตดัสินใจแบบถงัขยะมีกระบวนการ ดงันี/  
 1.   วิเคราะห์ปัญหาเพื�อหาจุดที�เกิดความไม่พอใจและความตอ้งการความสนใจในการ
แกไ้ขปัญหา 
 2.   เสนอแนวคิดเพื�อใชแ้กปั้ญหาทุก ๆ ปัญหา จะมีแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เหมาะสม 
 3.   วเิคราะห์ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัปัญหาขององคก์าร 
 4.   ตดัสินใจเลือกทางเลือกในโอกาส  หรือระยะเวลาที�องคก์ารตอ้งทาํการตดัสินใจ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการตดัสินใจแบบถงัขยะ เป็นพฤติกรรมการตดัสินใจในองค์การมี
เป้าหมายไม่ชัดเจน  ความหมายของเป้าหมายไม่แน่นอน การเปลี�ยนแปลงผูร่้วมการตดัสินใจ         
กลุ่มของปัญหามีหลากหลาย วธีิการแกไ้ขปัญหามีหลากหลายวิธี  มีความซบัซ้อน คุณภาพของการ
ตัดสินใจที�ไม่เป็นระบบใช้จินตนาการหรือมีความบังเอิญ วิธีการแก้ไขปัญหากับปัญหาการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารสอดคลอ้งกบัปัญหาขององคก์ารปัญหานั/น ๆ  ก็จะหมดไป  และสามารถจะ
พบไดก้บัองคก์ารที�มีความหลากหลายปัญหา  หรือทั/งหมดเป็นปัญหาเรื/ อรังอาจไม่ทราบวา่มีอะไร
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เกิดขึ/นในองคก์ารที�ตอ้งตดัสินใจจนกวา่ปัญหาจะไปพอ้งกนักบัประสบการณ์ ที�ผูต้ดัสินใจมีมาก่อน 
การตดัสินใจแบบถงัขยะมีลกัษณะสําคญั คือ จุดประสงคข์ององคก์ารเป็นไปอยา่งต่อเนื�องไม่มีใคร
กําหนดมาก่อน  วิธีการและเป้าหมายมีความเป็นอิสระไม่เกี� ยวข้องสัมพันธ์กับเหตุการณ์                    
การตดัสินใจที�ดีจะเกิดขึ/นต่อเมื�อปัญหาสอดคล้องกับวิธีการแก้ไข  คาํนึงถึงความเปลี�ยนแปลง
มากกวา่ความสมเหตุสมผล  โดยมีการกรอบการตดัสินใจดงันี/  มีการวิเคราะห์เพื�อหาจุดที�เกิดความ
ไม่พึงพอใจและความตอ้งการแกไ้ขปัญหา และมีแนวทางของการแกไ้ขปัญหาที�เหมาะสม มีการ
วิเคราะห์ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาขององค์การ ตดัสินใจเลือกทางเลือกในโอกาสหรือระยะเวลาที�
องคก์ารจะตอ้งตดัสินใจ 

 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

 ความหมาย ขอบข่าย แนวคิด 
 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  เป็นรูปแบบกระบวนการทางการศึกษา
ประเภทหนึ�งที�หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และภาคประชาชนเป็นผูที้�ประสงคจ์ดัขึ/นเพื�อตอบสนอง
การบริการทางศึกษาต่อประชาชน  ผูด้อ้ยโอกาส  ผูพ้ลาดโอกาส  หรือประชาชนที�อยูน่อกโรงเรียน 
รูปแบบ  ระยะเวลา  วิธีเรียนรู้มีหลากหลาย  ยืดหยุ่น  มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  วิถีชีวิต
ของผูเ้รียน  เนน้หลกัการมีส่วนร่วม  โดยใหชุ้มชน  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการ  ผูเ้รียนมีโอกาสที�จะเลือก หรือเข้ารับบริการได้ตามตามสมคัรใจ  ได้มีผูใ้ห้ความหมาย
แนวคิดหรือคาํจาํกดัความไวห้มายทรรศนะดว้ยกนั 
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2542 : 12 - 13) ใหค้าํนิยามวา่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
คือ  การศึกษาที�พยายามจดัขึ/นเพื�อช่วยเหลือคนซึ� งผิดหวงัในระบบโรงเรียน  หรือไม่ไดรั้บความ
เสมอภาคในระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน  ให้มีโอกาสไดแ้สดงความเสมอภาคและให้สมหวงั
ในการศึกษาเพื�อการดาํรงชีวิตอยู่รอดปลอดภยั  และดาํรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขในสังคม  กิจกรรม
หรือโครงการใด ๆ  ที�สถาบนัต่าง ๆ  ในสังคมจดั 
 พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  พ.ศ. 2551  
มาตรา 4  ในพระราชบญัญติันี/   “การศึกษานอกระบบ”  หมายความว่า  กิจกรรมการศึกษาที�มี
กลุ่มเป้าหมาย  ผูรั้บบริการ  และวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ที�ชดัเจน  มีรูปแบบ  หลกัสูตร  วิธีการจดั  
และระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที�ยืดหยุน่และหลากหลาย  และมีวิธีการวดัผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ที�มีมาตรฐาน  การศึกษาตามอธัยาศยั  หมายความวา่  กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจาํวนั
ของบุคคลซึ� งบุคคลสามารถเลือกที�จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต  ตามความสนใจ              
ความต้องการ  โอกาส  ความพร้อม  และศกัยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ภาคีเครือข่าย 
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หมายความว่า  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ�น  องค์กร
เอกชน  องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และองคก์รอื�นรวมทั/งสถานศึกษาอื�น        
ที� มิ ไ ด้ สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม อัธ ย า ศัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 2 - 5)   
 บทบาทภารกจิงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
 ความมุ่งหมายโดยทั�วไปของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  เพื�อช่วยให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปรับชีวิตให้เขา้กนัได้  กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม  ซึ� งบทบาทภารกิจ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัที�ดาํเนินการในปัจจุบนันี/  ประกอบดว้ย  
 1.   การศึกษานอกระบบ 
  1.1 การจดัการศึกษาต่อเนื�อง  เป็นการจดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนโดยการฝึกอบรม
และการพฒันาอาชีพใหก้บัประชาชนตามความตอ้งการของชุมชนในรูปแบบที�หลากหลาย  ดงันี/  
   1.1.1 การศึกษาเพื�อพฒันาอาชีพ  จดัการศึกษาที�เนน้ความรู้และทกัษะอาชีพให้
สอดคลอ้งกบัสภาพของแต่ละทอ้งถิ�นให้ผูเ้รียนมีทกัษะความชาํนาญการเฉพาะเรื�อง  สามารถเพิ�ม
ผลผลิตหรือลดตน้ทุนการผลิต  มีความรู้และทกัษะในการจดัการระบบบญัชี  การตลาด  และการ
บริหารจดัการอยา่งครบวงจร   
   1.1.2 การศึกษาเพื�อพฒันาทกัษะชีวิต  จดัการศึกษา  โดยเนน้การกระตุน้ให้เกิด
วิธีคิด  ให้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเอง  ซึ� งมีเนื/อหาของกิจกรรมอย่างต่อเนื�องทุกวนั  ไดแ้ก่
ครอบครัวศึกษา  ดนตรี  กีฬา  ยาเสพติด  ประชาธิปไตย  การอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม  สุขภาพอนามยั   คุณธรรมและจริยธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น    
   1.1.3 การฝึกอาชีพโดยการใช้เทคโนโลยี  จดัการศึกษาที�มุ่งเน้นให้มีการนํา
เทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาอาชีพที�ทาํอยู ่ โดยเนน้การบริหารจดัการ  การผลิต  การบรรจุภณัฑ ์ 
และการตลาด  เพื�อให้มีรายไดเ้พิ�มขึ/นหรือเพื�อนาํมาช่วยในการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพ
ยิ�งขึ/น 
   1.1.4 การศึกษาเพื�อพฒันาสังคมและชุมชน  จดัการศึกษาเพื�อพฒันาความรู้และ
ทกัษะ  จากการศึกษาที�มีผูเ้รียนอยูห่รือไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนแลว้
นาํไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสังคมและชุมชน  มีรูปแบบการเรียน ประกอบดว้ย 
   1.1.5 หลักสูตรระยะสั/ น  จัดการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน  โดยเนน้การพฒันาวสิาหกิจชุมชน  การจดัเวทีชาวบา้น  การจดั
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน  การจดัการความรู้ในชุมชน  การพฒันาคนรองรับ  SML  การพฒันา
นวตักรรมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน  การดาํเนินงานสนบัสนุนนโยบายกองทุนหมู่บา้น  
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  1.2 กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ  เป็นการจดัการศึกษาเพื�อการอ่านออกเขียนได ้ 
สําหรับผูไ้ม่รู้หนงัสือ  จดัการศึกษาพื/นฐานที�มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายไดเ้รียนรู้และมีทกัษะในการ
นาํไปแสวงหาความรู้เพิ�มเติมและพฒันาคุณภาพชีวติในดา้นต่าง ๆ   
  1.3 กิจกรรมจดัการศึกษาขั/นพื/นฐาน  เป็นการจดัการศึกษานอกระบบทั/งสายสามญั
และสายอาชีพ  สําหรับกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกโรงเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั/นพื/นฐาน
เพื�อให้ มีพื/ นฐานความรู้ เพียงพอที�จะดํา เ นินชีวิต การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ                  
โดยดาํเนินการดงันี/  
   1.3.1 การศึกษานอกระบบสายสามัญ  จัดการศึกษาเพื�อขยายโอกาสทาง
การศึกษาและส่งเสริมให้ประชาชนที�พลาดโอกาสทางการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
กวา้งขวางและต่อเนื�อง  เพื�อนาํความรู้ไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูใ่ห้ดีขึ/น  หรือเพื�อ
เป็นพื/นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงต่อไป   
   1.3.2 การศึกษานอกระบบสายอาชีพ  เป็นการศึกษาที�มุ่งให้ผูเ้รียนมีอาชีพ  หรือ
เห็นช่องทางการทาํมาหากิน  คิดเป็น  แกปั้ญหาเป็น  มีความรู้  ทกัษะ  และเจตคติที�ดีในการทาํงาน
เพื�อการประกอบอาชีพอิสระ  อาชีพในตลาดแรงาน  หรือเพื�อปรับปรุงชีวติ  ความเป็นอยูข่องตนเอง
และชุมชน  รวมทั/งเพื�อเพิ�มวฒิุทางการศึกษาและการพฒันาตนเองเกี�ยวกบัหนา้ที�การงาน   
 2. การศึกษาตามอธัยาศยั 
  การศึกษาตามอธัยาศยัเป็นการจดับริการแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื�อสนบัสนุน
ให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ไดต้ามอธัยาศยั  ซึ� งเป็นการเสนอโอกาสและทางเลือก  เพื�อการศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเองให้แก่ประชาชนทั�วไปให้ได้รับการศึกษา  และเพิ�มเติมความรู้ให้ทนัต่อการ
เปลี�ยนแปลงของโลกก่อให้เกิดโลกทัศน์ที�กว้างขวาง  แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที�   กศน. 
ดาํเนินการในปัจจุบนั  ไดแ้ก่ 
  2.1 ห้องสมุดประชาชน  แหล่งความรู้ของชุมชนในพื/นที�ระดบัอาํเภอ  และจงัหวดั  
  2.2 ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
สยามบรมราชกุมารี  ทรงเล็งเห็นความสําคญัของห้องสมุดประชาชน  ในอนัที�จะตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นการอ่าน  การศึกษาของประชาชน   
  2.3 เรือห้องสมุดศูนย์การเรียนเคลื�อนที�  เป็นแหล่งความรู้อีกมิติหนึ� งที�สามารถ           
รุกเขา้ถึงตวัผูใ้ช้บริการไดเ้ป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ�งสามารถให้บริการกบันกัเรียน  นกัศึกษา  
เด็กเยาวชน  ผูด้อ้ยโอกาส  และประชาชนทั�วไปที�อาศยัอยูริ่มนํ/า   
  2.4 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  เป็นการนําเทคโนโลยีการสื� อสาร
โทรคมนาคมที�ทนัสมยัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ทางการศึกษา  โดยใชสื้�อที�เป็นรายการโทรทศัน์เสริม
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ใหเ้กิดการเรียนรู้  ร่วมใชก้บัสื�ออื�น ๆ  โดยนาํออกอากาศทางรายการโทรทศัน์เพื�อการศึกษา  สถานี
วทิยโุทรทศัน์เพื�อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  (ETV)   
  2.5 ศูนยก์ารเรียนชุมชน  เป็นศูนยก์ลางการจดัการศึกษาเพื�อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาํหรับประชาชนในชุมชน  โดยมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  (อบต.)  เป็นผูส่้งเสริมและกาํกบัดูแล
การดาํเนินงานของศูนยก์ารเรียนชุมชน 
  2.6 การใหบ้ริการเทคโนโลยทีางการศึกษา  ดาํเนินการผลิตและพฒันาสื�อเทคโนโลยี
เพื�อการศึกษา  ให้บริการนักเรียน  นกัศึกษา  และประชาชนทั�วไป  เพื�อให้ได้รับข่าวสารขอ้มูล        
ที�ทนัสมยัต่อเหตุการณ์  รวมถึงใหค้วามรู้ต่าง ๆ  ที�จะนาํไปใชพ้ฒันาคุณภาพชีวติ 
  2.7 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษา  จดัการศึกษาเป็นการปลูกฝังให้ประชาชน         
เห็นความสาํคญั และมีเจตคติที�ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื�อกระตุน้และส่งเสริมให้เยาวชน  
ไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี�เหมาะสมกบัการเปลี�ยนแปลงของสังคม  (สาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั. 2551 : 17-23) 
 การกาํหนดอาํนาจและหน้าที�ของสถานศึกษา 
 การกาํหนดอาํนาจและหนา้ที�ของสถานศึกษา  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 18 วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงกาํหนดอาํนาจและหน้าที�ของสถานศึกษา  ในสังกัด
สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  จาํนวน  964  แห่ง  ดงันี/  
 1. ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  เรียกโดยย่อว่า  กศน.  
อาํเภอ  และศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขต  เรียกโดยย่อว่า  กศน. เขต       
มีอาํนาจและหนา้ที�  ดงัต่อไปนี/  
  1.1 จดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
  1.2 ส่งเสริม  สนบัสนุน  และประสานภาคีเครือข่าย  เพื�อจดัการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 
  1.3 ดาํเนินตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล  และงานเสริมสร้างความมั�นคงของชาติ 
  1.4 จดั  ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานการจดัการศึกษาตามโครงการอนั
เนื�องมาจากพระราชดาํริในพื/นที� 
  1.5 จดั  ส่งเสริม  สนบัสนุน  พฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
  1.6 วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  สื� อ กระบวนการเรียนรู้  และมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบ 
  1.7 ดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 



 44

  1.8 กาํกบั  ดูแล  ตรวจสอบ  นิเทศภายใน  ติดตาม ประเมินผล  และรายงานผลการ
ดาํเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
  1.9 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
  1.10 ระดมทรัพยากร  เพื�อใช้ในการจดัและพฒันาจากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 
  1.11 ดาํเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ  หลักเกณฑ์  และ
วธีิการที�กาํหนด 
  1.12 ปฏิบติังานอื�น ๆ  ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
 2. โครงสร้างองค์กรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  
บทบาท  หน้าที�และความรับผิดชอบโดยทั�วไป  ได้กาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
กรอบอตัรากาํลงั  จาํนวนบุคลากร  โดยมีโครงการสร้างองค์กรของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ดงัภาพประกอบ  3 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 52)   
 
 



โครงสร้างองค์การศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ผูอ้าํนวยการ 

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มงานสนบัสนุนการจดัการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั 

1. งานธุรการ 
2. งานการเงิน  และบญัชี 
3. งานพสัดุ 
4. งานอาคารสถานทีk 
5. งานยานพาหนะ 
6. งานแผนงาน และโครงการ 
7. งานประชาสมัพนัธ์ 
8. งานสวสัดิการ 
9. งานขอ้มลูสารสนเทศ 
10. งานส่งเสริมสนบัสนุนภาคีเครือข่าย 
11. ศูนยร์าชการใสสะอาด 

กลุ่มงานจดัการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั 

1.  งานส่งเสริมการรู้หนงัสือ 
2.  งานการศึกษาขัMนพืMนฐาน 

2.1 งานจดัการเรียนการสอน 
2.2 งานวดัผลประเมินผล 

3.  งานการศึกษาเพืkอพฒันาอาชีพ 
4.  งานการศึกษาเพืkอพฒันาทกัษะชีวิต 
5.  งานการศึกษาเพืkอพฒันาสงัคมและชุมชน 
6.  งานการจดัการเรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  งานการศึกษาตามอธัยาศยั 

7.1 งานจดัพฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิkน 
7.2 งานศูนยก์ารเรียนชุมชน  
7.3 งานหอ้งสมุดประชาชน 

8.  งานโครงการพิเศษ  หรือนโยบายเร่งด่วน 
8.1 การศึกษาเพืkอส่งเสริมและพฒันาประชาธิปไตย 

           �  โรคเอดส์         �  โครงการครอบครัวอบอุ่น  ฯลฯ 

ภาพประกอบ  2  โครงสร้างองคก์ารศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ 45 
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 การมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัยอาํเภอ 
 มอบอํานาจให้ผู ้อ ํานวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา                
ตามอัธยาศัยอําเภอ และผู ้อ ํานวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา                    
ตามอธัยาศยัเขต  ปฏิบติัราชการแทน เพื�อให้การปฏิบติัราชการของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอและศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาอธัยาศยัเขต  สํานกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเกิดผลดีแก่ราชการ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 55(2) 
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ขอ้ 9 แห่งระเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม ขอ้ 5 แห่งระเบียบกระทรวงการคลงั 
วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ขอ้  32(2) แห่งระเบียบ
การเก็บรักษาเงินและการนําส่งคลังในหน้าที�ของอาํเภอและกิ�งอาํเภอ  พ.ศ. 2520 และที�แก้ไข
เพิ�มเติม ขอ้ 11 และขอ้ 12 แห่งระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกี�ยวกบั
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 ขอ้ 11 แห่งระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการอนุมติัให้เดินทาง
ไปราชการและการจดัการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ขอ้ 13 แห่งระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี
ว่าดว้ยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที�แก้ไขเพิ�มเติม ขอ้ 8 แห่งระเบียบว่าดว้ยการลาของขา้ราชการ  
พ.ศ. 2535  และที�แกไ้ขเพิ�มเติม  จึงมอบอาํนาจในการสั�งการอนุญาต การอนุมติั  การปฏิบติัราชการ  
ให้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ และ              
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการในเรื�องดงัต่อไปนี/  
 1.   การปกครองบังคับบญัชาพนักงานราชการ  ลูกจ้างที�ปฏิบติังานในสถานศึกษา             
ตามระ เบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ . ศ .  2547   และระ เ บีย บ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ พ .ศ.  2537 
 2.   การอนุญาตใช้รถส่วนกลางไปปฏิบติัราชการภายในราชอาณาจกัร  และการเก็บ
รักษารถส่วนกลางของส่วนราชการ  ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ  พ.ศ. 2523  
และที�แกไ้ขเพิ�มเติม 
 3.   การพิจารณาอนุญาตการลาของลูกจา้งและพนกังานราชการ  ที�ปฏิบติังานสถานศึกษา
ตามอาํนาจการอนุญาตของผูอ้าํนาจการสถานศึกษา 
 4.   การดาํเนินการเกี�ยวกับการพสัดุในการสั�ง  การอนุญาต  การอนุมติั  การแต่งตั/ ง
เจา้หน้าที�  การให้ความเห็นชอบ  การทาํสัญญา  และหลกัประกนั  การรับทราบผลการดาํเนินการ
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ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535  และที�แกไ้ขเพิ�มเติมในการดาํเนินการ  
ดงันี/  
  4.1 การจดัหาพสัดุ  ไดแ้ก่  การจดัทาํเอง  การซื/อ  การจา้ง  ดว้ยเงินงบประมาณหรือ
เงินนอกงบประมาณ  ภายในวงเงินครั/ งหนึ�งไม่เกิน  100,000  บาท 
  4.2 การเช่าอสังหาริมทรัพย ์ หรือสังหาริมทรัพย ์ รวมทั/งการดาํเนินการเกี�ยวกบัการ
เช่าครั/ งหนึ�งไม่เกิน  100,000  บาท  หรือไม่เกินเดือนละ  10,000  บาท 
  4.3 การจาํหน่ายพสัดุ  ซึ� งมีราคาซื/อหรือได้มารวมกันในวงเงินครั/ งหนึ� งไม่เกิน  
100,000  บาท 
 5. การติดตั/ง และการใชบ้ริการโทรศพัทข์องสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วา่ดว้ยการติดตั/งโทรศพัท ์ พ.ศ.2525  และมติคณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวขอ้ง 
 6. การรับเงินบริจาคและ/หรือทรัพยสิ์นที�มีผูบ้ริจาคให้ทางราชการ  โดยไม่มีขอ้ผกูพนั
หรือเสียผลประโยชน์ของทางราชการ  และการใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี/ ผกูพนัเงินบริจาค  ในวงเงิน
ครั/ งหนึ�งไม่เกิน  100,000  บาท  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการรับเงินหรือทรัพยสิ์นที�มีผู ้
บริจาคใหท้างราชการ  พ.ศ. 2526 
 7.   การอนุมติัการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการ
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  พ.ศ. 2550 
 8.   การอนุมัติโครงการ  และหลักสูตรการฝึกอบรม ภายใต้แผนงานและโครงการ               
ที�สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัเห็นชอบ  ภายในวงเงิน
ครั/ งหนึ� งไม่เกิน  100,000  บาท  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม         
การจดังาน  และการประชุมระหวา่งประเทศ  พ.ศ. 2549 
 9.   การอนุมติัไปราชการ  การจดัประชุมภายในราชอาณาจกัรของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พนกังานราชการ  ลูกจา้ง  บุคคลภายนอกและการอนุมติัค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการอนุมติัการเดินทางไปราชการ  และ
การจดัประชุมของทางราชการ  พ.ศ. 2524  ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ. 2523  และที�แกไ้ขเพิ�มเติม  และระเบียบกระทรวงการคลงั  วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. 2550 
 การอนุมัติไปราชการสําหรับตนเองของผูอ้าํนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาอาํเภอ  ภายในเขตจงัหวดัที�สถานศึกษาตั/งอยู ่ และจงัหวดัที�มีเขตติดต่อกบัจงัหวดันั/นหรือ
ของผู ้อ ํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต  ภายในเขต
กรุงเทพมหานคร  และจงัหวดัที�มีเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานคร 
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 การอนุมติัการใชร้ถยนตส่์วนตวัไปราชการภายในเขตพื/นที� ตามวรรคสอง 
 สําหรับการอนุมติัการไปราชการของตนเองตามวรรคสอง  ให้รายงานผูอ้าํนวยการ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวดั  หรือผูอ้าํนวยการ
สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักรุงเทพมหานครทราบ  แลว้แต่
กรณี  ทั/งนี/ ใหร้ายงานสรุปเป็นรายเดือนทุกเดือน 
 10. การอนุมติัการจ่ายเงินงบประมาณภายในวงเงิน  ครั/ งหนึ�งไม่เกิน  100,000  บาท  ตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงิน  และการนาํเงินส่งคลงัในหนา้ที�ของอาํเภอและกิ�งอาํเภอ  พ.ศ.2520  และ
แกไ้ขเพิ�มเติม 
 11. การอนุมติัการเบิกจ่ายเงิน  ยืมเงินรายไดส้ถานศึกษา  ภายในวงเงินครั/ งหนึ� งไม่เกิน  
100,000  บาท 
 12. การรับรองใช้สิทธิ  ออกหนงัสือรับรองการมีสิทธิ  การอนุมติัเงิน  การเบิกจ่ายเงิน
สวสัดิการเกี�ยวกับการรักษาพยาบาล  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวสัดิการเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาล  พ.ศ. 2545 
 13. การอนุมติัการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและเจา้หน้าที�ดาํเนินการสอบ         
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ  พ.ศ. 2549 
 14. การใชจ่้ายและการอนุมติัการเบิกจ่ายเงินเกี�ยวกบัค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ  ภายในวงเงินที�ไดรั้บจดัสรร  ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินเกี�ยวกบั
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ. 2549  โดยให้เบิกจ่ายอย่างประหยดั  และ
คาํนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ 
 15. การอนุญาตให้ใชอ้าคารสถานที�ของสถานศึกษา  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วา่ดว้ยการใชอ้าคารสถานที�ของสถานศึกษา  พ.ศ. 2539 
 16. การอนุญาตการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  ประเภทค้างคืน  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ. 2548 (สํานักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 6) 
 สรุปไดว้่า  งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  เป็นรูปแบบของการจดั
การศึกษาให้กบัประชาชนผูที้�พลาด  ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน  รูปแบบวิธีเรียน  
มีความหลากหลาย  สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของผูเ้รียน  ยืดหยุน่  การจดัการศึกษาสามารถจดัไดห้ลาย
รูปแบบ ภาครัฐ เอกชน สามารถจดัได ้เนน้หลกัการมีส่วนร่วมทุกภาคภาคีเครือข่าย  กลุ่มเป้าหมาย  
ประชากรวยัแรงงาน  เกษตรกร  ผูสู้งอายุ  เด็กเร่ร่อน  คนพิการ  ทหารเกณฑ์  ผูต้อ้งขงั  ชาวไทย
ภูเขา  ชาวเล  รูปแบบการศึกษา  การศึกษาเพื�อพฒันาอาชีพ  ผูเ้รียนมีความรู้เรื� องของการพฒันา
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ความชํานาญด้านอาชีพ  พฒันาคุณภาพชีวิต  พฒันาสังคมชุมชน  การศึกษาขั/นพื/นฐานระดับ
ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้  มธัยมศึกษาตอนปลาย  รูปแบบการศึกษาอื�น ๆ  เช่น  หลกัสูตร
ระยะสั/ น  ลีลาศเตน้รํา  การพูดในที�สาธารณะ  การบริหารจดัการระดบัจงัหวดั  เป็นสํานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั  มีผูอ้าํนวยการสาํนกังาน  เป็นผูบ้งัคบับญัชา  
ระดบัอาํเภอ เป็นสถานศึกษา มีผูอ้าํนวยการสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอาํเภอเป็นผูบ้งัคบับญัชา  ในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
มีครู กศน.  ประกอบดว้ย  ครูอาสาสมคัร  ครู  ศรช.  ครูประจาํกลุ่ม ในระดบัอาํเภอเป็นผูด้าํเนินการ  
ขนาดของสถานศึกษามี  3  ขนาด  คือ  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่ จากบทบาทภารกิจและ
มอบอาํนาจหน้าที�ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อาํเภอกํากับดูแลและขับเคลื�อนกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความจาํเป็นอย่างยิ�งมีเรื� องที�จะตัดสินใจและต้องอาศัยรูปแบบการตดัสินใจทั/ ง                  
5 รูปแบบการตดัสินใจเป็นแนวทางที�จะตดัสินใจ 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ทอมสัน  (Thomson. 1980 : 4296)  ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้าํ
กบัประสบการณ์ทางการศึกษาของอาจารยใ์หญ่โรงเรียนมธัยมศึกษาในรัฐเนบรัฐกา  (Nebraska)  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาอบรมอยา่งเป็นทางการประสบการณ์ทางการ
บริหารของอาจารย์ใหญ่และจาํนวนครูใต้บังคับบัญชาไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมผูน้ํา            
มิติมุ่งสัมพนัธ์และมิติมุ่งงานประสบการณ์ของอาจารยใ์หญ่  และขนาดของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมผูน้าํมิติมุ่งสัมพนัธ์และมิติมุ่งงาน 
 ฟาวเ์ลอร์  (Fowler. 1986 : 3204 - A)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีส่วนร่วมการ
ตัดสินใจกับขวญักําลังใจในการทํางานของครู-อาจารย์ในโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐภาค
ตะวนัออกเฉียงใตเ้กี�ยวกบังานบริหารการศึกษา 5 ด้าน  คือ  ด้านหลกัสูตร  ด้านกิจการนักเรียน  
ดา้นบุคลากร  ดา้นทรัพยากร  และดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน  ผลการวจิยัพบวา่  1) การมีส่วนร่วม         
ในการตดัสินใจมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 2) ครูอาจารยใ์นโรงเรียน  
ที�เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจกบัครู-อาจารยโ์รงเรียนที�ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม          
ในการตดัสินใจมีขวญักาํลงัใจในการทาํงานแตกต่างกนั 
 ปาร์ค (Parke. 1986 : 1802 - A)  ไดศึ้กษาเปรียบเทียบการตดัสินใจแบบมีส่วนร่วมและ
แบบไม่มีส่วนร่วมโดยใชแ้บบการตดัสินใจตามแนวคิดของ วรูม และแยตตอน (Vroom and Yetton. 
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1973 : 56) กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารในวิทยาลยั  จาํนวน  108  คน  ปรากฏวา่ผูบ้ริหาร
ร้อยละ  74  เห็นดว้ยกบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและผลการวิจยัพบวา่ 1) การตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ยึดแบบหนึ� งแบบใดตายตวั  แต่จะปรับเปลี�ยนไปตามสถานการณ์ 2) การเปิด
โอกาสให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ผู ้บริหารจะไม่ค ํานึงถึงอาย ุ 
ประสบการณ์  เพศ  สาขาวิชา  หรือการอยู่ร่วมสถาบนัเดียวกนั 3) ผูบ้ริหารเพศหญิงและเพศชาย        
ใชแ้บบการตดัสินใจไม่แตกต่างกนั 
 บรัดดี  (Brady.  1991 : 27 - A)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบความเป็นผูน้าํของ
ผูบ้ริหารกบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของครู  โดยศึกษาจากความคิดเห็นของครู  ซึ� งอยู่ใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  โดยเฉพาะการตดัสินใจในเรื�อง
การเรียนการสอน  นอกนั/นยงัพบว่าลักษณะของผูน้าํจะส่งผลความต้องการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ  ซึ� งยิ�งถ้าผูบ้ริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจน้อย ครูจะยิ�งตอ้งมีความต้องการ        
เขา้ร่วมการตดัสินใจมากขึ/น 
 งานวจัิยในประเทศ 
 วราภรณ์  ไวยากรณ์  (2547 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาเรื� องพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารกบัขวญัในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัสระบุรี  พบว่า  พฤติกรรมการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารในด้านการบริหารงานวิชาการ  คือ  ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ             
โดยผูบ้ริหาร ใช้การอภิปรายร่วมกบักลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากที�สุด  ดา้นการบริหารงบประมาณ
ผูบ้ริหารทาํการตดัสินใจดว้ยตนเอง  โดยใชข้อ้มูลที�มีอยูม่ากที�สุด  ดา้นการบริหารบุคคล  ผูบ้ริหาร
ทาํการตดัสินใจด้วยตนเอง  โดยปรึกษาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นรายบุคคลมากที�สุด  ส่วนด้านงาน
บริหารทั�วไป  ทุกคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยผูบ้ริหารใชก้ารอภิปรายร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบัมาก
ที�สุด  ยกเวน้งานที�ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัการใชง้บประมาณผูบ้ริหารทาํการตดัสินใจดว้ยตนเอง  โดยใช้
ขอ้มูลที�มีอยูม่ากที�สุด 
 อนงค์  แสงแก้ว (2548 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั/นพื/นฐาน  เขตพื/นที�การศึกษาสมุทรสงคราม  และความแตกต่างของพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู ้บริหารสถานศึกษาขึ/ นพื/นฐาน เขตพื/นที�การศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า  1) 
พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน  ในเขตพื/นที�การศึกษาสมุทรสงคราม
อยูใ่นระดบัมาก 5 แบบ เรียงตามค่าเฉลี�ยดงันี/   แบบที� 7 ผูบ้ริหารมอบให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตดัสินใจเอง  
แบบที� 6  ผูบ้ริหารชี/ขอ้จาํกดัแลว้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํการตดัสินใจภายในขอบเขตนั/น แบบที� 5  
ผูบ้ริหารเสนอปัญหาแล้วขอคาํแนะนาํหรือความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแล้วนาํมาพิจารณา
ตดัสินใจ  แบบที� 1  ผูบ้ริหารตดัสินใจเองแล้วแจ้งให้ทราบ  แบบที�  4  ผูบ้ริหารตดัสินใจแล้ว             
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ขอความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหารเปลี�ยนแปลงการตดัสินใจใหม่ไดเ้มื�อได้ขอ้มูล          
ที�ดีกวา่และอยูใ่นระดบัปานกลาง 2  แบบ  เรียงตามลาํดบัดงันี/   แบบที� 2  ผูบ้ริหารตดัสินใจแลว้เกลี/ ย
กล่อมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับการตดัสินใจของตนเอง และแบบที� 3  ผูบ้ริหารตดัสินใจแลว้ขอ
ความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ไม่เปลี�ยนแปลงการตดัสินใจ  2)  พฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน  ในเขตพื/นที�การศึกษาสมุทรสงครามเมื�อจาํแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิ
การศึกษาและระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 ปกรณ์กิตติK   ม่วงประสิทธิK   (2548 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื/นที�การศึกษาเชียงใหม่  เขต 2  พบวา่  ผูบ้ริหารส่วนใหญ่
เลือกใช้พฤติกรรมการตดัสินใจแบบที� 5  คือ  ผูบ้ริหารบอกถึงปัญหาให้กบักลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ร่วมกนัสร้างและประเมินทางเลือกและพยายามที�จะให้มีความเห็นพอ้งในการแกปั้ญหา  บทบาท
ของผูบ้ริหารจะเป็นประธานผูป้ระสานให้เกิดการอภิปรายและรักษาให้อยู่ในประเด็นปัญหาและ
สร้างความมั�นใจวา่ประเด็นสําคญั ๆ ไดรั้บการอภิปราย  อาจเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลและเสนอความคิดเห็น
โดยไม่พยายามให้กลุ่มตอ้งยอมรับแนวทางของตนและเต็มใจยอมรับและดาํเนินการแกไ้ขปัญหา
ตามที�ไดรั้บการสนบัสนุนจากทั/งกลุ่มเมื�อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจระหวา่งความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารและครู พบว่า  ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกบัผูบ้ริหารว่าพฤติกรรมการ
ตดัสินใจที�ผูบ้ริหารเลือกใชใ้นการบริหารงานในรูปแบบที� 5  ดว้ยเช่นกนั 
 รัชนี  เจริญมาก  (2548 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษารูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานเขตพื/นที�การศึกษาลพบุรี รูปแบบพฤติกรรม
การตดัสินใจในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ใช้ในการตดัสินใจบริหารงานของ
สถานศึกษา  ในงาน 4 ดา้น  คือดา้นบริหารวชิาการ  ดา้นบริหารงบประมาณ  ดา้นบริหารงานบุคคล
และดา้นบริหารทั�วไป  ใช้รูปแบบพฤติกรรมที� 4  มากที�สุด  คือ  ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วม
พิจารณาปัญหาเป็นกลุ่มแล้วให้ผูบ้ริหารตดัสินใจ  และเมื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบ
พฤติกรรมการตดัสินใจในการบริหารงาน 5 ดา้น พบวา่  ตาํแหน่งหนา้ที�มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบ
พฤติกรรมการตดัสินใจในการบริหารงานทั�วไปของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .01  แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานวชิาการ  งานงบประมาณและงานบุคลากร ส่วน
เขตพื/นที�ของสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กับรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจในการบริหารงาน
บุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
บริหารวชิาการ  งานงบประมาณและงานบริหารทั�วไป  ส่วนวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน
ขนาดของสถานศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาทั/ง 4 ดา้น 
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 พระครูโกวทินพการ  (สนั�น เสธา) (2549 : 52)  ไดศึ้กษาเรื�องพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษา  จงัหวดัเชียงราย  พบว่า  ผูบ้ริหารโรงเรียน       
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัเชียงราย  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตดัสินใจในวิธีที� 5 คือ 
ผูบ้ริหารจะให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมพิจารณาปัญหาและตดัสินใจผูบ้ริหารจะรับการตดัสินใจ
และนาํไปปฏิบติัโดยใหผู้ร่้วมตดัสินใจรับผดิชอบและสนบัสนุนเตม็ที�  และใชว้ธีิที� 2  คือ  ตดัสินใจ
โดยผูบ้ริหารคนเดียวภายหลงัที�ไดรั้บขอ้มูลจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชานอ้ยที�สุด ส่วนกิจกรรมการบริหารงาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ที�ผูบ้ริหารโรงเรียนใชพ้ฤติกรรมการตดัสินใจโดยวิธีที� 5  
การร่วมกิจกรรมกบัชุมชนในงานประเพณีวฒันธรรมของชุมชน 
 สุนทร  พงษใ์หญ่  (2549 : บทคดัยอ่)  ไดว้ิจยัเรื�องพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาเพชรบุรีเขต 2  ผลการวจิยัพบวา่  ระดบัพฤติกรรม
การตดัสินใจในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  เมื�อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจ  
จาํแนกตามอายุ  ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งและประสบการณ์ในการทาํงาน  รวมทั/งขนาดของ
โรงเรียน  พบวา่  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  2  ดา้น  คือ  ดา้นอายุกบัระดบั
การศึกษา  ส่วนด้านประสบการณ์ในการทาํงานและขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกัน  และเมื�อ
เปรียบเทียบรายคู่พบว่า  ดา้นอายุในงานการบริหารทั�วไปแตกต่างกนัเพียงดา้นเดียว  ส่วนระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั  2  ดา้น  คือ  งานบริหารงานบุคลากรและงานบริหารทั�วไป 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา                
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ บทบาทและอาํนาจหน้าที�เป็นผูน้ํา            
ในการปฏิบติัในภารกิจของสถานศึกษาคืองานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั          
เป็นรูปแบบวธีิการจดัการศึกษาใหก้บักลุ่มเป้าหมาย  ผูที้�พลาดโอกาสหรือประชาชนที�อยูน่อกระบบ
โรงเรียนทุกเพศทุกวยัให้มีความรู้ ทกัษะ  ทศันคติ  มีค่านิยมที�ดี  เป็นผูก้าํหนดทิศทางการปฏิบติังาน          
ใชท้กัษะดา้นการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  นกัวางแผนเป็นผูต้ดัสินใจ  มีรูปแบบของการตดัสินใจ
อยู่หลายรูปแบบที�ผูบ้ริหารสถานศึกษานาํไปใช้  ในแต่ละรูปแบบการตดัสินใจมีกระบวนการ
ขั/นตอน ประโยชน์ ข้อจาํกัด ความเหมาะสมกับวตัถุประสงค์  และสถานการณ์  ในการที�จะ
นาํไปใช้ตดัสินใจที�แตกต่างกนั คือ  รูปแบบการตดัสินใจแบบมีเหตุผล  (The  Rational  Model)  
ของแมสซี�และดกักลาส  (Massie and Douglas. 1981 : 98) เป็นรูปแบบการตดัสินใจที�เนน้กลยุทธ์        
ที�ให้ประโยชน์สูงสุด  เป็นรูปแบบการตดัสินใจที�ค่อนขา้งเป็นอุดมคติ  การที�จะตดัสินใจจะตอ้ง
เสาะหาขอ้มูลเกี�ยวทั/งหมดอย่างครบถ้วน มีขอ้จาํกดัที�จะนาํไปใช้ รูปแบบการตดัสินใจทางการ
บริหาร (The Administrative Model)  ของไซมอน (Simon. 1997 : 112) เป็นรูปแบบที�เนน้กลยุทธ์
แห่งความพึงพอใจ ขดัแยง้นอ้ยที�สุด มากกวา่ทางเลือกที�จะให้ประโยชน์สูงสุด ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้ง
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ตดัสินใจให้ทนั ท่วงที  ขณะที�ปัญหาบางประการ อาจไม่เร่งด่วนและสามารถชะลอการตดัสินใจ
ออกไปไดก่้อน รูปแบบการตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป  (The Incremental  Model) ของลินด์บลอม  
(Lindblom. 1959 : 68) เป็นรูปแบบการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ  และเป็นรูปแบบทีkจะช่วยผูบ้ริหาร
ไม่สามารถตดัสินใจรูปแบบการตดัสินใจทางการบริหาร  เรืkองทีkจะตดัสินใจมีความหลากหลาย         
ไม่แน่นอนและมีความขดัแยง้สูง รูปแบบการตดัสินใจแบบผสมผสาน  (The  Mixed  Scanning  
Model) ของเอตไซโอนี  (Etzioni. 1968 : 135) หลกัการสําคญัของรูปแบบการตดัสินใจแบบ
ผสมผสานที�สําคญัคือ การก้าวไปขา้งหน้า  หากผูที้�จะตดัสินใจไม่แน่ใจในเรื�อที�จะตดัสินใจควร
ยืดเวลาของการตดัสินใจออกไปก่อน  เพื�อคน้หาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเพิ�มเติม รูปแบบการ
ตดัสินใจแบบถงัขยะ (The  Garbage  Can  Model) ของโคเฮน  (Cohen. 1990 : 164) เป็นรูปแบบ
การตดัสินใจในองคก์ารที�มีความสับสน ขาดระเบียบไม่มีความชดัเจนในเรื�องที�จะตดัสินใจ ผูว้ิจยั
ในฐานะผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  จึงมีความ
สนใจศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก โดยยึดรูปแบบการตดัสินใจ 5 รูปแบบ คือ 
รูปแบบการตดัสินใจแบบมีเหตุผลของแมสซี�และดกักลาส รูปแบบการตดัสินใจทางการบริหารของ
ไซมอน รูปแบบการตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไปของลินด์บลอม รูปแบบการตัดสินใจแบบ
ผสมผสาน ของเอตไซโอนี รูปแบบการตดัสินใจแบบถงัขยะ ของโคเฮน เป็นกรอบแนวคิดของการ
วจิยัตามระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกดัศูนยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  จาํแนกตามสถานภาพในการปฏิบติังาน  
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  และขนาดของสถานศึกษา   
 

 




