
 

 

บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครั
 งนี
   เป็นการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  ซึ, งผูว้ิจยัขอสรุปผล  
อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะดงันี
  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื,อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก 
 2. เพื,อเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  จาํแนกตามสถานภาพ
ในการปฏิบติังาน ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  และขนาดของสถานศึกษา 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที,ใช้ในการวิจัยเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา  และบุคลากรที,ปฏิบัติงาน              
ในสังกดัศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  จาํนวน  
831  คน  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํนวน  58  คน  บุคลากร กศน.  จาํนวน  773  คน 

 2. กลุ่มตวัอย่างที,ใช้ในการวิจยัในครั
 งนี
   ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และบุคลากร
ปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอ  ในเขตภาค
ตะวนัออก กาํหนดขนาด กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางของเครซี�และมอร์แกน  (Krejeie  and  Morgan. 
1970 : 608 - 609) และใชว้ิธีสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่มตามจงัหวดั ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน            
270 คน  แบ่งเป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํนวน  50  คน  บุคลากรปฏิบติังานในสังกดัศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก จาํนวน 220 คน 
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 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื,องมือที,ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั
 งนี
   ไดแ้ก่  แบบสอบถามรูปแบบพฤติกรรม
การตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ             
ในเขตภาคตะวนัออก  สร้างขึ
นโดยศึกษาเอกสารและงานวิจยัที,เกี,ยวขอ้ง  แบ่งออกเป็น  2  ตอน 
ดงันี
  
 ตอนที� 1  เป็นแบบสอบถามเกี,ยวกบัขอ้มูลเบื
องตน้ของผูต้อบแบบสอบถามเกี,ยวกบั
สถานภาพ  ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อาํเภอ  ขนาดของสถานศึกษา  ลกัษณะของแบบสอบถาม  เป็นแบบสาํรวจรายการ  (Check  List) 
 ตอนที� 2  เป็นแบบสอบถามเกี,ยวกบัรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจ  จาํนวน  5  รูปแบบ  
ซึ, งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert)  
จาํนวน  44  ขอ้ โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถาม และวตัถุประสงค ์(Index of Item 
Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 64 – 65) ซึ, งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหว่าง .60 – 1.00  และค่าอาํนาจจาํแนกเท่ากบั .31 - .69 โดยการหาค่าสัมประสิทธิF สหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ไดค้่าความเชื,อมั,นของเครื,องมือ .94  
 การเกบ็รวบรวมข้องมูล 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบั  ดงันี]  
 1.   ผูว้จิยัขอหนงัสือแนะนาํตวั ผูว้ิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี  
ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  
เพื,อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.   ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามส่งให้สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา        
ตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  เพื,อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด           
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอ ที, เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบพร้อมทั
 ง               
นดัหมายเวลาและสถานที,ขอรับแบบสอบถามคืน   
 3.   กาํหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  และผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามดว้ยตนเอง  ซึ, งจาํนวนแบบสอบถามที,ส่งไปจาํนวน  270  ฉบบั  ไดรั้บคืนและมีความ
สมบูรณ์  จาํนวน  235 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  87.03 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  วิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน
ของการวจิยั  สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงันี]  
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 1.   รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  ต่อรูปแบบการตดัสินใจ  5  รูปแบบ 
โดยรวมและรายรูปแบบการตดัสินใจ  วเิคราะห์ขอ้มูล  โดยใชค้่าเฉลี,ย และส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน 
 2.   การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัพฤติกรรมการตดัสินใจแตกต่างกนั  จาํแนกตามสถานภาพในการปฏิบติังาน  
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การทดสอบค่าที  (t-test)  และขนาดของสถานศึกษา  วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way  ANOVA)  เมื,อพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติจะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่  (Scheffe’) 
 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  ผลการวจิยั  พบวา่ 
 1.   รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  จาํนวน  5  รูปแบบการตดัสินใจ  โดยรวมอยูใ่น
ระดบั มาก  เมื,อพิจารณาเป็นรูปแบบการตดัสินใจ  มีผลสรุปดงันี
  
  1.1 รูปแบบการตดัสินใจแบบมีเหตุผล  พบว่า  ระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอ  ในเขตภาค
ตะวนัออก  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   
  1.2 รูปแบบการตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป  พบวา่  ระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาค
ตะวนัออก  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   
  1.3 รูปแบบการตดัสินใจทางการบริหาร พบว่า ระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  1.4 รูปแบบการตดัสินใจแบบผสมผสาน พบว่า ระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  1.5 รูปแบบการตดัสินใจแบบถังขยะ พบว่า ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื,อพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก   
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 2. การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหารสถานศึกษา                
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  จาํแนกตาม
สถานภาพในการปฏิบติังาน  ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  และขนาดของสถานศึกษา 
  2.1 รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  จาํแนกตามสถานภาพในการ
ปฏิบติังาน  โดยรวมและรายรูปแบบการตดัสินใจ  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ              
ที,ระดบั  .01 
  2.2 รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษา                
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  จาํแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน โดยรวมและรายรูปแบบการตดัสินใจ  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  2.3 รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษา                
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ในเขตภาคตะวันออก  จ ําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยรวมและรายรูปแบบการตดัสินใจ  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจยัครั] งนี]   มีประเด็นสําคญัเกี�ยวกบัรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอ  ในเขตภาค
ตะวนัออก  ดงัต่อไปนี
  

 1.   รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และรายรูปแบบการ
ตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก  ทั
งนี
 อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  จะตอ้งเผชิญกบัปัญหาและขอ้จาํกดัต่างๆ ตอ้งมี
การตดัสินใจอยูต่ลอดเวลา  ดงันั
นก่อนหรือภายหลงัการตดัสินใจ จะตอ้งมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์  
แยกแยะประเด็นปัญหา  รวบรวมขอ้มูลในรายละเอียดของประเด็นปัญหา  มีสาเหตุเป็นมาอย่างไร        
มีผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด  การตดัสินใจถือเป็นพฤติกรรมที,จาํเป็นและมีความสําคญัต่อผูบ้ริหาร  
ดงันั
น ผูบ้ริหารสถานศึกษา จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจของกระบวนการตดัสินใจในแต่ละรูปแบบ
การตดัสินใจ  สามารถนาํรูปแบบการตดัสินใจดงักล่าวมาใช้ในการตดัสินใจให้มีความสอดคลอ้ง
ตรงตามวตัถุประสงค ์ (สร้อยตระกูล  (ติวยานนท)์ อรรถมานะ. 2545 : 361 - 390)  สอดคลอ้งกบั        
(ธร  สุนทรยุทธ. 2551 : 375) พฤติกรรมหรือการกระทาํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  เพื�อบริหาร
จดัการองค์การสถานศึกษาที�มุ่งบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษานั]น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีเรื�องการ
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ตดัสินใจเขา้มาเกี�ยวขอ้งอยูด่ว้ยเสมอ  ความสําเร็จหรือความลม้เหลวในองค์การใด ๆ  ก็ตาม  ส่วนใหญ่
มกัจะขึ]นอยู่กบัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  การดาํเนินงานที�จะนาํไปสู่วตัถุประสงคใ์ด ๆ  ขององคก์าร  
มกัจะเริ�มตน้ดว้ยการกาํหนดความจาํเป็น  มีวตัถุประสงค ์ การตดัสินใจ  ผูบ้ริหารจะเลือกวธีิการตดัสินใจ
ที�เหมาะสมที�สุด  โดยเชื�อวา่จะเป็นทางนาํไปสู่ความสาํเร็จได ้ หากทุกกระบวนการบริหารที�ประกอบดว้ย
การวางแผน  การจดัองคก์าร  การสรรหาบุคลากร  การสั�งการ  และการควบคุม  มีการตดัสินใจที�เหมาะสม
สอดคลอ้ง  จะยงัผลใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  ดงันั]น รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก 
จาํนวน 5 รูปแบบการตดัสินใจ พบวา่ 1) รูปแบบการตดัสินใจแบบมีเหตุผล มีพฤติกรรมการตดัสินใจ
กล่าวคือ ผูบ้ริหารคน้หาทางเลือกที,เหมาะสมต่อการตดัสินใจ  ผูบ้ริหารให้ความสําคญัต่อความครบถว้น
สมบูรณ์ของขอ้มูล  ผูบ้ริหารมีการทาํความเขา้ใจกบัสถานการณ์ที,เป็นอยู่จริง ศิริวรรณ  เสรีรัตน์         
และคณะ (2545 : 134 - 136) กล่าวถึง รูปแบบการตดัสินใจแบบมีเหตุผล เป็นโมเดลการตดัสินใจ        
แบบคลาสสิค  ซึ, งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร  (2547 : 47) ไดส้รุปแบบจาํลอง
คลาสสิค  ไวว้่า  ผูต้ดัสินใจเป็นผูมี้ขอ้มูลเพียงพอของแต่ละทางเลือก  ทาํให้สามารถสรุปขอ้ดี ขอ้เสีย
ของแต่ละทางเลือกได ้ จึงสามารถเลือกทางเลือกที�เหมาะสมที�สุด  รอบบินส์ (Robbins. 1998 : 175)  
มีขอ้สันนิษฐานอยูบ่างประการ  ของรูปแบบการตดัสินใจแบบมีเหตุผล  คือ ผูต้ดัสินใจสันนิษฐาน
ไดว้า่มีขอ้มูลสมบูรณ์  โดยคาํนึงถึงสถานการณ์การตดัสินใจ  2) รูปแบบการตดัสินใจทางการบริหาร  
ผูบ้ริหารมีความตระหนกัถึงความสําคญัของปัญหา  ผูบ้ริหารระบุปัญหาอยา่งชดัเจนก่อนการตดัสินใจ  
ผูบ้ริหารตดัสินใจโดยคาํนึงถึงความพึงพอใจของผูร่้วมงาน  ภารดี  อนนัตนาวี  (2551 : 167 - 169) 
กล่าววา่ รูปแบบการตดัสินใจทางบริหาร เป็นรูปแบบที�เน้นกลยุทธ์  ความพึงพอใจ  เพื�อหาทางเลือก        
ที�ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจมากกวา่ทางเลือกที�จะให้ประโยชน์สูงสุด สอดคลอ้งกบั ไซมอน (Simon. 
1997 : 214)  เป็นผูเ้สนอรูปแบบการตดัสินใจทางการบริหารที�เน้นกลยุทธ์ความพึงพอใจ  เพื�อ
หาทางเลือกที�ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากกวา่ทางเลือกที�จะให้ประโยชน์สูงสุด การตระหนกัและ
ระบุปัญหาที�จะตดัสินใจ วิเคราะห์ความยุง่ยากในสถานการณ์ที�จาํเป็น กาํหนดเกณฑ์เพื�อแกปั้ญหา 
พฒันารูปแบบหรือกลยทุธ์การดาํเนินงาน วางแผนปฏิบติัเมื�อตดัสินใจแลว้ 3) รูปแบบการตดัสินใจ
แบบค่อยเป็นค่อยไป ผูบ้ริหารใชท้างเลือกของการตดัสินใจที�เป็นรูปธรรมและปฏิบติัได ้ ผูบ้ริหาร 
มีการจดัอนัดบัความสําคญัของปัญหา  ผูบ้ริหารมีความเชื�อวา่การตดัสินใจเป็นสิ�งจาํเป็นหลีกเลี�ยง
ไม่ได ้สอดคลอ้งกบั  ลินด์บลอม  (Lindblom. 1959 : 79 - 99)  ไดเ้สนอรูปแบบการตดัสินใจแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป  เป็นรูปแบบที�มีกระบวนการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ  มีกระบวนการคือ กาํหนด
วตัถุประสงคแ์ละทางเลือกที�จะเกิดขึ]นพร้อมกนั  จาํนวนทางเลือกและผลที�ไดรั้บลดลงมากจะเหลือ
เฉพาะการพิจารณาทางเลือกที�มีความสอดคล้องกับสภาพการทาํงานที�เป็นอยู่ 4) รูปแบบการ
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ตดัสินใจแบบผสมผสาน  ผูบ้ริหารศึกษากรอบนโยบายขององคก์ร  ผูบ้ริหารตดัสินใจสอดคลอ้งกบั
กรอบนโยบายขององค์กร  ผูบ้ริหารนาํเอาประสบการณ์  องค์ความรู้  และขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ       
มาใชป้ระกอบการตดัสินใจ สอดคลอ้งกบั  เอทไซโอนิ  (Etzioni. 1968 : 122 - 126) การตดัสินใจ         
ที�ดีจะไดผ้ลลพัธ์ที�พึงพอใจเป็นไปตามนโยบายและพนัธกิจขององคก์าร  5) รูปแบบการตดัสินใจ
แบบถงัขยะ  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ผูบ้ริหาร
เปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรเสนอแนวคิดวิธีการเพื�อแก้ไขปัญหา ผูบ้ริหารดูแนวทางแก้ไข
ปัญหาที�เหมาะสมก่อนการตดัสินใจ  วราภรณ์  ไวยากรณ์  (2547 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาเรื, อง
พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารกบัขวญัในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดั
สระบุรี พบวา่  พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารในดา้นการบริหารงานวิชาการ คือ ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจโดยผูบ้ริหาร ใชก้ารอภิปรายร่วมกบักลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มากที,สุด พระครูโกวทินพการ  
(สนั,น เสธา) (2549 : 52)  ไดศึ้กษาเรื,องพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารโรงเรียนปริยติัธรรม  
แผนกสามญัศึกษา  จงัหวดัเชียงราย  พบวา่  ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
จงัหวดัเชียงราย  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตดัสินใจในวิธีที, 5 คือ ผูบ้ริหารจะให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา       
มีส่วนร่วมพิจารณาปัญหาและตดัสินใจผูบ้ริหารจะรับการตดัสินใจและนาํไปปฏิบติัโดยให้ผูร่้วม
ตดัสินใจรับผิดชอบและสนบัสนุนเต็มที, สอดคลอ้งกบับรัดดี (Brady.  1991 : 27-A)  ไดศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารกบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของครู  
โดยศึกษาจากความคิดเห็นของครู ซึ, งอยูใ่นโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ  โดยเฉพาะการตดัสินใจในเรื,องการเรียนการสอน นอกนั
นยงัพบว่าลกัษณะของผูน้าํจะ
ส่งผลต่อความตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ซึ, งยิ,งถ้าผูบ้ริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
นอ้ย ครูจะยิ,งตอ้งมีความตอ้งการเขา้ร่วมการตดัสินใจมากขึ
น  แองจิโล  และไบรอนั (Angelo  and  
Brian.  1977 : 127) ไดเ้รียบเรียงไวว้า่ การตดัสินใจแบบถงัขยะเป็นการสุ่มเลือกปัญหาตดัสินใจ       
โคเฮน  และคนอื�นๆ  (Cohen  et al.  1990)  รูปแบบการตดัสินใจแบบถงัขยะ มีกระบวนการดงันี]  
เสนอแนวคิดเพื�อใชแ้กไ้ขปัญหาทุก ๆ ปัญหา จะมีแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เหมาะสม 
 2.   การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  จาํแนกตามสถานภาพในการ
ปฏิบติังานโดยรวมและรายรูปแบบการตดัสินใจ  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที,ระดบั .01  
ซึ, งเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยข้อที,  1  ทั
 งนี
 อาจเป็นเพราะ การตัดสินใจของผู ้บริหาร
สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก             
มีกระบวนการตดัสินใจโดยผูต้ดัสินใจตอ้งทาํความเขา้ใจกบัสถานการณ์ที,เกิดขึ
น  คดัแยกประเด็น
ปัญหา  จดัอนัดบัความจาํเป็นในเรื, องที,จะตดัสินใจรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศที,เกี,ยวขอ้งกบัการ
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ปฏิบัติงานที,ผ่านมา นํามาประกอบการตัดสินใจให้มีความสอดคล้องเหมาะสม  การวินิจฉัย
ตรวจสอบและระบุปัญหาที,จะตดัสินใจ  สร้างทางเลือกพิจารณาขอ้ดีขอ้เสีย  มีขอ้มูลสารสนเทศเพื,อ
นาํมาสร้างทางเลือกตดัสินใจอยา่งสร้างสรรค ์ ประเมินทางเลือก  นาํไปสู่การปฏิบติั(ธงชยั  สันติวงษ.์ 
2545 : 274-280  และ ภารดี  อนนัตน์าวี . 2551 : 172-175) ซึ, งมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ปกรณ์กิตติF   ม่วงประสิทธิF   (2548 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื
นที,การศึกษาเชียงใหม่  เขต 2  พบว่า  ผูบ้ริหารส่วนใหญ่เลือกใช้
พฤติกรรมการตดัสินใจแบบที, 5  คือ  ผูบ้ริหารบอกถึงปัญหาให้กบักลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมกนั
สร้างและประเมินทางเลือกและพยายามที,จะให้มีความเห็นพอ้งในการแก้ปัญหา  บทบาทของ
ผูบ้ริหารจะเป็นประธานผูป้ระสานให้เกิดการอภิปรายและรักษาให้อยูใ่นประเด็นปัญหาและสร้าง
ความมั,นใจว่าประเด็นสําคญั ๆ ได้รับการอภิปราย  อาจเป็นผูใ้ห้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น       
โดยไม่พยายามให้กลุ่มตอ้งยอมรับแนวทางของตนและเต็มใจยอมรับและดาํเนินการแกไ้ขปัญหา
ตามที,ไดรั้บการสนบัสนุนจากทั
งกลุ่มเมื,อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจระหวา่งความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารและครู พบว่า  ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับผูบ้ริหารว่าพฤติกรรม               
การตดัสินใจที,ผูบ้ริหารเลือกใช้ในการบริหารงานในรูปแบบที, 5  ดว้ยเช่นกนั และ ปาร์ค  (Parke. 
1986 : 1802-A)  ไดศึ้กษาเปรียบเทียบ การตดัสินใจตามแนวคิดของ  วรูม  และแยตตอน  (Vroom and 
Yetton)  ผลการวิจยัพบว่า  การตดัสินใจของบริหารโรงเรียนไม่ยึดแบบหนึ, งแบบใดตายตวั  แต่จะ
ปรับเปลี,ยนไปตามสถานการณ์  
 3.   การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหารสถานศึกษา                 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  ซึ, งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ในการวิจยั ขอ้ที, 2  ทั
งนี
 อาจเป็นเพราะ  การจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  เพื,อ
ตอบสนองต่อผูพ้ลาดโอกาส  ดอ้ยโอกาส  ประชาชนที,อยูน่อกระบบโรงเรียน  มีรูปแบบ  ระยะเวลา  
วธีิเรียนรู้มีความหลากหลาย  ยืดหยุน่  มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  วิถีชีวิตผูเ้รียน  และสภาพ
ปัญหาที,เกิดขึ
นในชุมชน  การดาํเนินงานเนน้หลกัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  การบริหารจดัการ
มีกรอบนโยบายและแนวทางของการปฏิบติัในแต่ละกิจกรรมของการจดัการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัมีความชดัเจน ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก ส่วนมากจะเป็นผูที้,มีประสบการณ์ในการปฏิบติัหน้าที,
เกี,ยวกับงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัมานาน  การตดัสินใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสามารถที,จะพิจารณาการตดัสินใจ  ให้มีความสอดคล้องตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและบริบทของชุมชน ดงันั
นประสบการณ์ในการปฏิบติังานแตกต่างกันผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาสามารถที,จะพิจารณาการตดัสินใจ  การบริหารจดัการตามกรอบนโยบายและแนวทาง
ของการปฏิบติัในแต่ละกิจกรรมได้ทนัที (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 2-5) และ (สํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั. 2551 : 17-23) ผลการวิจยัครั
 งนี
สอดคลอ้ง
กบั  สุนทร  พงษ์ใหญ่  (2549 : บทคดัย่อ)  ได้วิจยัเรื, อง  พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพื
นที,การศึกษาเพชรบุรี  เขต 2  ผลการวิจยัพบวา่  ระดบัพฤติกรรม
การตดัสินใจในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เมื,อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจจาํแนก
ตามอายุ  ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งและประสบการณ์ในการทาํงาน  รวมทั
งขนาดของโรงเรียน  
พบว่า  ดา้นประสบการณ์ในการทาํงานและขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกนั อนงค ์ แสงแกว้ (2548 : 
บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน  เขตพื
นที,การศึกษา
สมุทรสงคราม  และความแตกต่างของพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขึ
นพื
นฐาน 
เขตพื
นที,การศึกษาสมุทรสงคราม  พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา                
ขั
นพื
นฐาน  ในเขตพื
นที,การศึกษาสมุทรสงครามเมื,อจาํแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษาและ
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 4. การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
โดยรวมและรายรูปแบบการตดัสินใจ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ในการวิจยั ขอ้ที, 3  ทั
งนี
 อาจเป็นเพราะ พฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก ตอ้งอาศยัรูปแบบการตดัสินใจ        
ที,เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทสถานศึกษานั
น ๆ ซึ, งขนาดของสถานศึกษาลว้นมีส่วนเกี,ยวขอ้งกบั
จาํนวนนกัศึกษา  จาํนวนบุคลากร  งบประมาณ  งานวิชาการ งานอาคารสถานที,  ดงันั
น  เมื,อสถานศึกษา
ที,มีขนาดใหญ่  มีความพร้อมดา้นงบประมาณ  จาํนวนบุคลากร  และมีสัดส่วนจาํนวนนกัศึกษามาก  
ความเหมาะสมที,จะจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายและผูรั้บบริการที,มีจาํนวนมากและขนาดใหญ่   การตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา         
ในการจดักิจกรรมจะต้องมีความรัดกุม  เพื�อให้การจดักิจกรรม บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์  
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งและทั�วถึงเช่นกนั  สถานศึกษาขนาดเล็ก  
และขนาดกลาง อาจยงัขาดความพร้อมและขอ้จาํกดัด้านงบประมาณ  บุคลากร  งานวิชาการ  ดงันั]น           
การตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก  และขนาดกลาง  จาํเป็นตอ้งมีกระบวนการตดัสินใจ
ที,รัดกุมเช่นกนั  ที,จะขบัเคลื,อนกิจกรรมภายใตข้อ้จาํกดัต่าง ๆ ที,มีอยูเ่กิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผล
สูงสุดตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย และผูรั้บบริการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
2549 : 30)  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทอมสัน  (Thomson. 1980 : 4296)  ไดท้าํการศึกษา



 

 

79

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ํากับประสบการณ์ทางการศึกษาของอาจารยใ์หญ่โรงเรียน
มธัยมศึกษาในรัฐเนบรัฐกา (Nebraska)  ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา่การศึกษาอบรม
อยา่งเป็นทางการประสบการณ์ทางการบริหารของอาจารยใ์หญ่และจาํนวนครูใตบ้งัคบับญัชาไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูน้าํมิติมุ่งสัมพนัธ์และมิติมุ่งงานประสบการณ์ของอาจารยใ์หญ่  และ
ขนาดของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูน้าํมิติมุ่งสัมพนัธ์และมิติมุ่งงานและ รัชนี เจริญมาก  
(2548 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษารูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัสํานกังานเขตพื
นที,การศึกษาลพบุรี  รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที,ใชใ้นการตดัสินใจบริหารงานของสถานศึกษาในงาน4 ดา้น คือ ดา้นบริหารงาน
วิชาการ ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และบริหารทั,วไป ผลการศึกษา วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การทาํงาน ขนาดของสถานศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจ          
การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทั
ง  4  ดา้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 ผลการวจิยั พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจ ทุกรูปแบบการตดัสินใจ โดยรวมอยูใ่น 
ระดับ มาก แต่ไม่ถึงมากที, สุด จึงควรมีการพัฒนาทักษะการตัดสินใจผู ้บริหารสถานศึกษา              
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก ให้มีระดบัการ
ตดัสินใจ ทุกรูปแบบการตดัสินใจที,สูงขึ
น   
 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั/งต่อไป 

 ผลการวิจยั  การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา           
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานและขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายรูปแบบการตดัสินใจ  
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ซึ, งไม่เป็นไปตามสมมติฐานในการวจิยั 
 1.   ควรศึกษาถึงปัจจยัที,ส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ เพื,อศึกษาว่ามีปัจจยัใดบา้งที,ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ   
 2.   ควรมีศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจผู ้บริหาร
สถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก 




