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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง ศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของหัวหนางานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประกอบดวย แนวคิดเบื้องตนการบริหาร
ไดแกความหมายการบริหารการศึกษา บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา หลักการและ
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยจะ
นําเสนอสาระสําคัญตามลําดับดังนี้
1. หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา
1.2 ความสําคัญและหลักการบริหารสถานศึกษา
1.3 บทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา
1.4 ขอบขายการบริหารการศึกษา
2. การจัดการศึกษาและบทบาทผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
2.1
2.2
2.3
2.4

นโยบายการมัธยมศึกษา
กลยุทธระดับแผนงาน
บทบาทของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
บทบาทและคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

3. การมีสวนรวม
3.1. ความหมายของการมีสวนรวม
3.2. ความสําคัญของการมีสวนรวม
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ลักษณะการมีสวนรวม
ความมุงหมายของการมีสวนรวม
กระบวนการมีสวนรวม
ประโยชนของการมีสวนรวม
ขอจํากัดและปญหาของการมีสวนรวม

4. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
4.1 ความหมายของการตัดสินใจ
4.2 ความสําคัญของการตัดสินใจ
4.3 รูปแบบและประเภทของการตัดสินใจ
4.4 อุปสรรคของการตัดสินใจ
4.5 การตัดสินใจในองคกร
1. หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษาไดมนี ักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมาย ไวหลาย
ทัศนะ ดังนี้
Simon (1966 : 4) กลาววา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปรวมกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค สวน (พิมลจันทร นามวัฒน และคณะ 2540
: 70) ไดใหความหมายการบริหารไววา การบริหารเปนเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อทําให
บรรลุถึงเปาหมายหรือคุณคาที่ฝายการเมืองกําหนด ทั้งนี้ (สุวรรณา รุทธนานุรักษ, 2540 : 17) ได
กลาวไววา การบริหารการศึกษาเปน กระบวนการในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามเปาหมาย โดยนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนอยางประหยัดซึ่งการดําเนินงานดังกลาวนั้น
ตองใชทั้งศาสตรและศิลปเพื่อใหบุคคลตางๆ นั้นเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน
อีกทานที่ใหความหมายไว คือ (ธีรรัตน กิจจารักษ, 2542 : 16) ไดใหความหมายไววา การ
บริหารการศึกษา คือ กิจกรรมตางๆ ที่กลุมบุคคลรวมมือกันจัดการหรือดําเนินการ เพื่อพัฒนา
สมาชิกของสังคม ไดแกเด็ก เยาวชนและประชาชน ในดานความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม
คุณธรรม หรือคานิยมเพื่อใหเปนกําลังสังคม (Man powor) ที่มีประสิทธิภาพเพียบพรอมดวย
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คุณคาของการเปนมนุษย (Manhood) โดยกระบวนการตางๆ ที่เปนระเบียบแบบแผน ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาอันเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิตซึ่งสอดคลองกับ (สมใจ กอปรสิริพัฒน,
2544 : 21) ไดกลาวไววาการบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมของกลุมบุคคลที่รวมมือกัน
ดําเนินการดวยศาสตรและศิลป เพื่อใหสมาชิกของสังคมไดพัฒนาทุกๆดานและเปนสมาชิกที่ดีมี
คุณภาพของสังคม สวน (ธีรพันธ นอยหลุบเลา, 2543 : 9) กลาวไววา การบริหาร คือ
กระบวนการกระทําสิ่งตางๆ ใหเกิดขึ้นโดยคนอื่นและผานคนอื่นหรืออีกนัยหนึ่ง คือ ความ
พยายามของคนที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคนเพื่อใหทํางานสําเร็จตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองเปนผูสรางสรรคและเปนผูกระตุนใหคนอื่นทํา ในการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนนั้นผูบริหารตองดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน ตามลําดับเพื่อใหไดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ (เจริญ ไวรวัจนกุล, 2545 : 3) กลาวไววาการบริหาร คือ ปฏิบัติการที่
มุงมั่นในอันจะใหภารกิจนั้นๆ เปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ เปนศิลปะและการอยูรวมกัน
เพื่อบรรลุผลตามที่กําหนดไว กระบวนการบริหารนั้นเริ่มตนตั้งแตการแสวงหา
เปาหมาย ความตองการจนถึงการลงมือดําเนินการ การบริหารจะจําเพาะไปที่พฤติกรรมสวน
บุคคล หรือจะรวมถึงพฤติกรรมองคการ กระบวนการสั่งการตลอดจนระบบติดตามตรวจสอบ
จากความหมายของการบริหารการศึกษาดังกลาวขางตน สรุปไดวา การบริหาร
การศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือการดําเนินการของกลุม บุคคล ที่เกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อที่จะ
พัฒนาสมาชิก ของสังคมใหมีความเจริญงอกงามทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม
ใหมีประสิทธิภาพเพียบพรอมดวยคุณคาของความเปนมนุษยที่สมบูรณและสามารถดําเนินชีวิตอยู
ในสังคมอยางมีความสุขอันเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิตทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา
1.2 ความสําคัญและหลักการบริหารสถานศึกษา
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546 : 8-9) กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปน
ภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไว
อยางมีระบบเพราะถาระบบการบริหารงานไมดีจะกระทบกระเทือนตอสวนอื่น ๆ ของหนวยงาน
นักบริหารที่ดีตองรูจักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะใหงานนั้นบรรลุ
จุดมุงหมายที่วางไวการบริหารงานนั้นจะตองอาศัยศาสตรและศิลปทุกประการ เพราะวาการ
ดําเนินงานตาง ๆ มิใชเพียงกิจกรรมที่ผูบริหารจะกระทําเพียงลําพังคนเดียว แตยังมีเพื่อนรวมงาน
อีกหลายคนที่มีสวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ ผูชวยงานแตละคนมีความแตกตางกันทั้งใน
ดานสติปญญาความสามารถความถนัดและความตองการไมเหมือนกันซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารที่
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จะตองนําเอาเทคนิค วิธี และกระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุเปาหมายของสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาควรจะไดคํานึงถึงหลักการบริหารดังนี้
1. มีเปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาที่ชัดเจน ผูบริหารตองเขาใจถึง
เปาหมายของสถานศึกษาวาเปนไปในทิศทางใดจึงจะจัดงาน จัดคน จัดเงิน จัดวัสดุอุปกรณได
เหมาะสม
2. ตองมีเทคนิควิธีการในการบริหารงาน การบริหารงานทุกประเภทยอมตองมี
เทคนิควิธีการขั้นตอนและกระบวนการ งานที่ทําควรมีระบบ มีความรอบคอบ จึงจะทําใหงาน
ดําเนินไปดวยดี
3. มีการประเมินผล เมื่อไดดําเนินกิจการใดควรจะไดมีการประเมินผลและ
ติดตามผล เพื่อจะไดเปนแนวทางในการปรับปรุงงานไดดีขึ้น การทํางานที่ขาดการประเมินผลจะ
ไมชวยในการพัฒนาสถานศึกษา
สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา เปนภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองกําหนด
แบบแผน วิธีการและขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางมีระบบ ผูบริหารสถานศึกษาควร
คํานึงถึงหลักการบริหารคือเปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีเทคนิควิธีการใน
การบริหารงานและมีการประเมินผล
1.3 บทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา
ปรียาภรณ วงศอนุตรโรจน (2546 : 12 – 13) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามี
บทบาทสําคัญตอการบริหารสถานศึกษามาก โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาในดานวิชาชีพเพราะ
สถานศึกษาเปนระบบยอยของระบบการศึกษาและระบบสังคม การจัดการศึกษาในสถานศึกษาจึง
ตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูบริหารยังตองเปนผูชํานาญทางการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพดวย ผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการ อาจารยใหญ
หรือครูใหญรวมทั้งการเรียกชื่อเปนอยางอื่นแลวแตสถานศึกษา บทบาทสําคัญของผูบริหาร
สถานศึกษานี้ Knezavick (1984) ไดกําหนดไวถึง 17 บทบาท คือ
1. บทบาทเปนผูกําหนดทิศทาง หมายถึง เปนผูกําหนดนโยบาย แนวทางการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อเปนไปตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา
2. บทบาทเปนผูกระตุนความเปนผูน ํา หมายถึง การเปนผูนําในงานดานตาง ๆ
ของสถานศึกษา เปนผูมีอิทธิพลและจูงใจใหผูอื่นคลอยตามได
3. บทบาทเปนนักวางแผน เปนผูวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา
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4. บทบาทเปนผูตัดสินใจ เปนผูตัดสินใจสั่งการการบริหารงานของสถานศึกษา
5. บทบาทเปนนักจัดองคการ เปนผูกําหนดโครงสรางการบริหารงานของ
สถานศึกษา
6. บทบาทเปนผูจัดการเปลี่ยนแปลง เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการจูงใจในการ
เปลี่ยนปลง
7. บทบาทเปนผูประสาน เปนผูประสานกับหนวยงานตาง ๆ ในสถานศึกษา
8. บทบาทเปนผูสื่อสาร เปนผูที่บุคลากรในสถานศึกษาติดตอและประสาน
สัมพันธกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. บทบาทเปนผูแกความขัดแยง เปนผูแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลและ
กลุมภายในสถานศึกษา
10. บทบาทเปนผูแกปญหา เปนผูนําในการแกปญหาตาง ๆ ของสถานศึกษา
11. บทบาทเปนผูจัดระบบงาน เปนผูนําในการจัดระบบงานและพัฒนา
สถานศึกษา
12. บทบาทเปนผูบริหารการเรียนการสอน เปนผูนําทางดานวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา
13. บทบาทเปนผูบริหารบุคคล เปนผูสรรหา คัดเลือก รักษาและพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษา
14. บทบาทเปนผูบริหารทรัพยากร เปนผูนําทรัพยากรทั้งทรัพยสินสิ่งของและ
บุคคลมาใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด
15. บทบาทเปนผูประเมินผล เปนผูประเมินผลการทํางานและโครงการตาง ๆ
ของสถานศึกษา
16. บทบาทเปนประธานในพิธี เปนผูน ําทางดานการจัดงานและพิธีการตาง ๆ
ของหนวยงาน ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
17. บทบาทเปนผูประสานความสัมพันธกับชุมชน เปนผูนําในการสราง
ความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก การประชาสัมพันธ การติดตอประสานงาน รวมทั้งการ
ใหบริการวิชาการแกหนวยงานอื่น ๆ
นอกจากนี้แลว สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ, (2542 : 10-11) ยังไดกลาวถึงบทบาทของ
ผูบริหารมีหลายประเภทและหลายระดับ ผูบริหารมีบทบาทที่จะตองแสดง 10 บทบาท ซึ่งสามารถ
แยกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. บทบาทดานความสัมพันธกับบุคคล
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1.1 หัวโขน ผูบริหารในฐานะที่เปนสัญลักษณของหนวยงาน
ตองมีหนาที่เกี่ยวกับพิธีการตางๆ ตัวอยาง การรับรองผูมาเยี่ยมสถาบันเปนทางการ การเปน
ประธานในงานพิธีตางๆ เชน พิธีเปดการสัมมนา พิธีแจกวุฒิบัตร เปนตน
1.2 ผูนํา รับผิดชอบในการอํานวยความสะดวก และประสาน
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนการวาจาง การฝกอบรม การสรางแรงจูงใจและการ
สนับสนุน รวมทั้งการควบคุมใหดําเนินไปตามแผน
1.3 ผูต ิดตอ ผูบริหารตองติดตอสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ใน
ระดับเดียวกันทั้งในและนอกองคการเพื่อใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน หัวหนาคณะวิชา
ติดตอกับหัวหนาคณะวิชาทั้งในและนอก และบางครั้งผูบริหารตองติดตอกับบุคคลสําคัญภายนอก
องคการดวย กลาวกันวาผูบริหารใชเวลาสําหรับการติดตอถึง 50 เปอรเซ็นตของเวลาปฏิบัติงาน
ทั้งหมด
2. บทบาทดานขาวสาร
2.1 ศูนยขาวกรอง ผูบริหารเปนผูคนหาและเก็บรวบรวมขาวจาก
ภายในและภายนอกองคการเพื่อทราบความเคลื่อนไหวตางๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอองคการ ติดตอ
กับบุคคลตางๆ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในดานขาวสารเปนอันมาก
2.2 ผูแ จงขาว ผูบริหารเปนผูแจงขาวที่ผูใตบังคับบัญชาควรทราบ
ตามความเหมาะสม บางขาวควรรูเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเทานั้น
2.3 โฆษก ผูบริหารจะแสดงบทบาทโฆษก ผูแถลงขาวเกี่ยวกับ
นโยบาย แผน กิจกรรมอื่นๆ ขององคการตอบุคคลภายนอก หรือในการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาหรือการใหสัมภาษณสื่อมวลชน
3. บทบาทดานการตัดสินใจ
3.1 นักพัฒนา ผูบ ริหารตองพิจารณาองคการและสิง่ แวดลอมเพือ่
ปรับปรุงหนวยงานของตนใหดีขึ้นกวาเดิม เชน ผูบริหารสถานศึกษา พยายามแสวงหาแนวคิดใหมๆ
และวิธีการใหม ๆ มาปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงยิ่งขึ้น
3.2 ผูค วบคุมความไมสงบ เมือ่ มีเหตุการณความไมสงบเกิดขึน้
ในองคการผูบริหารตองตัดสินใจทําสิ่งที่ถูกตองดวยความรวดเร็ว ซึ่งจะมีผลใหเหตุการณตาง ๆ
กลับคืนสูปกติ
3.3 นักจัดสรรทรัพยากร ผูบริหารอยูในตําแหนงที่ตองการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรการบริหาร ซึ่งเปนการตัดสินใจที่มีความสําคัญตอองคการ
มากกวาการใช เงิน คน เวลา และอุปกรณตาง ๆ อยางไร และใหใคร
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3.4 นักเจรจา ผูบริหารตองรูจักวิธีเจรจาทําขอตกลงกับหนวยงาน
อื่นหรือบุคคลตาง ๆ อันจะกอใหเกิดผลประโยชนแกหนวยงานที่ตนรับผิดชอบอยูโดยเฉพาะ
จึงสรุปไดวา บทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา คือ เปนผูกําหนดทิศทาง
กระตุน ความเปนผูนํา เปนนักวางแผน เปนผูตัดสินใจ เปนนักจัดองคการ เปนผูจัดการ
เปลี่ยนแปลง เปนผูประสาน เปนผูส ื่อสาร เปนผูแกความขัดแยง เปนผูแกปญหา เปนผูจัด
ระบบงาน เปนผูบริหารการเรียนการสอน เปนผูบริหารบุคคล เปนผูบริหารทรัพยากร เปนผู
ประเมิน เปนประธานในพิธีและเปนผูสรางความสัมพันธกับชุมชน
1.4 ขอบขายการบริหารการศึกษา
งานการศึกษามีขอบเขตกวางขวางมาก ไดมีผูใหแนวคิดของขอบขายการบริหาร
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาหนึ่ง ๆ ไวมากมายแตกตางกัน ดังนี้
ธีรรัตน กิจจารักษ (2542 : 85) ไดแบงงานสถานศึกษาออกเปน 8 ประการ
ดวยกันคือ
1. งานพัฒนาองคการและธํารงไวซึ่งองคการ
2. งานบริหารหลักสูตรและการสอน
3. งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา
4. งานธุรการ
5. งานบริหารงานบุคลากร
6. งานกิจการนักเรียน
7. งานสรางภาวะผูนําในดานความสัมพันธกับชุมชน
8. งานดานการประเมินผล การวิจัย และการสรางความเชื่อถือจากประชาชน
จะเห็นไดวา งานการบริหารสถานศึกษาหรือภารกิจของการบริหารการศึกษาที่
ดําเนินงานนั้นแบงออกเปน 6 งาน ดังนี้ คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการการเงินและพัสดุ การบริหารงานอาคารสถานที่และ
การบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญ
ตองานวิชาการเปนอันดับแรก สวนงานอื่น ๆ ก็ลดหลั่นกันไปตามลําดับความสําคัญ นอกจากนี้
ผูว ิจัยไดสรุปรายละเอียดตาม ขอบขายการบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงการศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 บัญญัติให การแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น พ.ศ. 2547
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ตอไปนีส้ วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหแบงเปนกลุม
ประกอบดวย
1. กลุมบริหารวิชาการ
2. กลุมบริหารงบประมาณ
3. กลุมบริหารทั่วไป
4. กลุมบริหารบุคคล
รายละเอียดของกลุมใหแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาและสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นเปนกลุมและกลุมอาจแบงสวนราชการเปนกลุมงานหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานเทียบเทากลุมงาน ได ดังนี้
1. กลุมบริหารวิชาการ มีกลุมงานดังนี้ งานหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งาน
พัฒนากระบวนการเรียนรู งานทะเบียน วัดผล ประเมินผลและเทียบโอน งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา งานพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานนิเทศการศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานติดตามประเมินผลและวิจัยและงานอื่นที่
สถานศึกษากําหนด
2. กลุมบริหารงบประมาณ มีกลุมงานดังนี้ งานจัดทําและเสนอของบประมาณ
งานจัดสรรงบประมาณ งานติดตาม ประเมินผลและรายงานการใชเงินและผลการดําเนินงาน งาน
บริหารการเงิน การบัญชี พัสดุและสินทรัพย งานจัดระบบควบคุมภายในงานติดตามประเมิน
ผลการวิจัย และงานอื่นที่สถานศึกษากําหนด
3. กลุมบริหารงานทั่วไป มีกลุมงานดังนี้ งานธุรการของสถานศึกษา งาน
เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานประชาสัมพันธ งานขอมูลและสารสนเทศ งาน
ระดมทุนเพื่อการศึกษา งานสนับสนุนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และงานประสานรวมมือ
กับชุมชน งานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ งานสงเสริมกิจการนักเรียน งานติดตาม
ดูแลชวยเหลือนักเรียน งานปกครองนักเรียน งานอาคารสถานที่ งานสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา งานสาธารณูปโภค งานรายงานผลการใชอาคารสถานที่ งานโสตทัศนูปกรณ งาน
ติดตาม ประเมินผลและวิจัย และงานอื่นที่สถานศึกษากําหนด
4. กลุมบริหารงานบุคคล มีกลุมงานดังนี้ งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหนงงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง งานพัฒนาบุคคล งานบําเหน็จความชอบ งานวินัย งาน
เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ งานจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ งานติดตาม
ประเมินผลและวิจัย และงานอื่นที่สถานศึกษากําหนด
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2. การจัดการศึกษาและบทบาทผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การจัดการและการบริหารงานในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานั้น ตองพิจารณาถึง
หลักการตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินงาน และตองการใชกลยุทธเพื่อมาบริหาร
จัดการแผนงานของการมัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ของสังคมไทยสงผลใหรัฐบาล มีนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาและไดดําเนินการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลให
กระทรวงศึกษาธิการไดวางกรอบแนวพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ระยะที่ 9 (2545 – 2549)
ซึ่งเปนนโยบายและแผนกลยุทธดังนี้ กรมสามัญศึกษา (2546 : 1 – 13)
2.1 นโยบายการมัธยมศึกษา มุงเนนใหโรงเรียนไดมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงไดกําหนดนโยบาย 10 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตร
ที่ 1 การรับรองสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูปการเรียนรู ยุทธศาสตร
ที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 การปรับปรุงโครงสรางเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ยุทธศาสตรที่ 6 การมี
สวนรวม ยุทธศาสตรที่ 7 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนา
บุคลากร ยุทธศาสตรที่ 9 การพิจารณากฎหมายลูกและแนวปฏิบัติ ยุทธศาสตรที่ 10 การสื่อสาร
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตอมาไดปรับนโยบายเปนปญจปฏิรูป 5 ดาน โดยเนนใหโรงเรียน
นํามาใชในการพัฒนาดังนี้ คือปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรปู การเรียนรู ปฏิรูประบบบริหารและ
การจัดการศึกษา ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิรูปทรัพยากร
2.2 กลยุทธระดับแผนงาน
2.2.1 สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายอยางทั่วถึงทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ไดแก กลุมพิการ
ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษในรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในระบบและนอก
ระบบ และตามอัธยาศัย โดยระดมและใชทรัพยากรรวมกันและสรางเครือขายความรวมมือกับทุก
ฝาย
2.2.2 ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เรงรัดการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
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การเปนวิชาชีพชั้นสูง สรางจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสม มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
2.2.3 ปรับระบบบริหารการศึกษาและการกระจายอํานาจการบริหารไปยัง
สถานศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสงเสริมใหสถานศึกษา
ไดรับการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ นโยบายและแผนกลยุทธเหลานี้จะเปน
สิ่งที่สงผลใหผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใชเปนนโยบายที่จะขับเคลื่อนพัฒนางานไปสู
เปาหมาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และเปนการบงบอกภาระหนาทีก่ ารเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งจะตองปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรู ความสามารถ ทักษะการทํางาน ความสามารถดาน
เทคโนโลยี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานของสถานศึกษา งานสําคัญเหลานี้ตองอาศัยการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารตองเริ่มตัดสินใจตั้งแตการวางนโยบาย วิสัยทัศน เปาประสงค
พันธกิจ และแผนกลยุทธ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาและเปนแนวทางผลักดันองคการ
ใหจัดการศึกษาในสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ
2.3 บทบาทของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
บทบาทสําคัญโดยทั่วไปของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาคือการวางแผนจัดทํา
หลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของนักเรียนจัด
และบริหารชั้นเรียน จัดและดูแลรักษาอุปกรณ ตลอดจนอาคารสถานที่ บริหารงานวิชาการ
การเงิน บริหารงานบุคคล ดูแลสุขภาพอนามัยของผูเรียน สรางความสัมพันธกับชุมชน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และเปนกฎหมายของชาติ ไดกําหนดบทบาทสําคัญ
ของสถานศึกษาไวดังนี้ สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545 : 13 – 14)
2.3.1 จัดการเรียนการสอนโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2.3.2 ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
2.3.3 จัดกิจกรรมใหเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
2.3.4 จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางได
สัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุก
วิชา
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2.3.5 สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อ
การเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูทั้งสามารถใชวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
2.3.6 จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือ
กับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
ปญญา แกวกียูร และสภัทร พันธพัฒนกุล (ม.ป.ป. : 10) ไดกลาววา การบริหาร
ในยุคปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนมีโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้น ทั้งนี้เปนไปตามหลักการกระจาย
อํานาจทางการศึกษามีการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทําใหสถานศึกษารับผิดชอบการ
บริหารงานวิชาการโดยตรง ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองรู เขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการ
บริหารวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูมากขึ้น และ
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการผูบริหารตองเปนผูนําทางวิชาการทั้งดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งหมายความวาผูบริหารและผูเกี่ยวของทุกฝายตองรูและเขาใจ
กรอบแนวความคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาเปนอยางดีจนสามารถนําไปดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนไป
ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง และ ขณะเดียวกันก็เสนอความตองการ ความสนใจและศักยภาพ
ของผูเ รียนผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่นรวมทั้งสามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมี
คุณภาพ ดวยการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาแหลงเรียนรูที่พอเพียงเหมาะสม
สรุปไดวา สถานศึกษามีบทบาทหนาที่พัฒนาเยาวชนใหมีลักษณะที่พึงประสงค
ดวยการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน จัดการเรียนรู ดวยการสรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมให
เกิดการเรียนรูไดทุกเวลา ฝกทักษะกระบวนการดานตาง ๆ และมีการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน
2.4 บทบาทและคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ผูบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาทีเ่ นนนักเรียนเปนศูนยกลางหรือเปนสําคัญนั้น
ผูบริหารจะตองมีบทบาทหนาที่ในการปรับบทบาทตาง ๆ ใหเกิดผลตามแนวทางการปฏิรูป เชน
การปรับวิธีการถายทอดหรือกระบวนการสอนของครู การวัดผลประเมินตามสภาพจริง การใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหมีสวนรวมกับการจัดการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู เปน
ตน รวมทั้งการใชเทคโนโลยีในการบริหารงาน ซึ่งการดําเนินงานของผูบริหารใหประสบผลสําเร็จ
ผูบริหารควรมีลักษณะของผูที่สงเสริมการมีสวนรวม ในการรวมคิดรวมทํา เพื่อเปนการสรางแรง
กระตุนและความผูกพันใหเกิดขึ้นในหนวยงาน

23

มัณฑนา คุปตะพันธ, (อางถึงในรัชนี วิเศษสังข. 2527 : 18) ไดกลาวถึงบทบาท
หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะตองเปนผูนําปริวรรต (Transformational
leadership) คือจะมีบทบาทเปนผูริเริ่ม ผูตดั สินใจและเปนผูสั่งการนอยที่สุด แตจะมีบทบาท
คอนขางมากในการเปนผูรับรู ผูประสานงานผูส นับสนุนและเปนผูอํานวยการความสะดวก เพื่อให
สมาชิกในหนวยงานมีโอกาสใชความสามารถของตนในการเริ่มงานตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ และ
พัฒนางานในหนาที่ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ในชวงทศวรรษที่ผานมาแนวคิด
เกี่ยวกับภาวะผูนําริเริ่มใหความสําคัญกับการมอบหมายงาน การกระจายอํานาจใหลูกนอง
รับผิดชอบมากขึ้น การใหอิสระแกลูกนองผูรวมงานในการแสดงความคิดเห็นใหมีสวนรวมในการ
วางแผนและตัดสินใจดําเนินการงานในหนาที่ของตน และในที่สุดมีความเชื่อวาการใหผูปฏิบัติงาน
ทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจแกปญหาวางแผนปฏิบัตงิ านรูจักริเริ่มสรางสรรคงาน
จะนํามาซึ่งความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงภายในหนวยงานที่มั่นคงแนนอน มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางแทจริงและนี่คือที่มาของผูนําปริวรรต สวน Sayles, (อางถึงใน ธงชัย สันติ
วงษ และคณะ 2537 : 149) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารไว 3 ประการ คือ ประการที่ 1 ตอง
เปนผูมีสวนรวมกับกระแสงานที่เกี่ยวของกับภายนอก ประการที่ 2 ตองเปนผูนําทั้งในแงของการ
เปนทางตอบสนองและเปนตัวแทนของผูใตบังคับบัญชา และประการสุดทายตองเปนผูกํากับ
ติดตาม
3. การมีสวนรวม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ไดชื่อวาเปนรัฐธรรมนูญที่
เปนประชาธิปไตยมากที่สุด เพราะประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา โดยการทําประชาพิจารณ
และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไดพูดถึงเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน องคการพัฒนาเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันอื่น ๆ ไวในหลายมาตรา ดังมาตรา 76 ระบุวา “ รัฐตอง
สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ
ทุกระดับ ” จากทีก่ ลาวมาจะเห็นวารัฐใหความสําคัญกับการบริหารแบบมีสวนรวมมากขึ้นเพราะ
การมีสวนรวมของบุคคลกอใหเกิดความเกี่ยวของ การเกี่ยวของกอใหเกิดความผูกพันตอหนวยงาน
และภารกิจที่ตนเองมีสวนรวม สงผลใหทุกคนรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ จึงมีความมุงมั่นที่จะ
ทํางานใหเกิดผลดีตอตนเองและหนวยงานมากที่สุด (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ , 2537 อางถึงใน
ทัศนา แสวง , 2542 : 72)
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3.1. ความหมายของการมีสวนรวม
นักวิชาการ ผูรแู ละนักการศึกษาไดใหความหมายของการมีสวนรวม ดังนี้
ยุวัฒน วุฒิเมธี (2536 : 25 อางถึงในพรทิพย มาศวิวัฒน , 2542 : 22) ไดอธิบาย
ความหมายของการมีสวนรวมในกิจกรรมวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
คิดริเริ่มการพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและการรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบ
มาถึงตัวประชาชนเอง และการที่สามารถที่จะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อ
แกปญหา และนํามาซึ่งสภาพความเปนอยูทดี่ ีขึ้น สวนธงชัย สันติวงษ (2543 : 138) กลาวถึง
การบริหารแบบมีสวนรวมวา คือ วิธีการที่ผูบริหารหรือเจาของกิจการ ไดเปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการบริหารงานดานตาง ๆ เชน การใหมีสวนรวมในการวางแผน ชวย
เสนอแนะขอคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักบริหาร ตลอดจนการใหโอกาสความอิสระ
กับกลุมที่จะตัดสินใจทํางานเองภายใตเปาหมายและนโยบายที่มอบไวใหอยางกวาง ๆ
และประกอบ กุลเกลี้ยง (2545 : 27) ไดกลาวถึง การบริหารแบบมีสวนรวม
คือ วิธีการบริหาร หรือรูปแบบการตัดสินใจ ซึ่งเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของ เนื่องจากการ
ทํางานในองคการ สิ่งสําคัญที่สุดของผูบริหารคือ การตัดสินใจในประเทศโลกเสรี เชื่อเรื่องความ
เสมอภาคและประชาธิปไตย เชื่อวาถาเอาวิธีการนี้มาใชกับการบริหารแลวจะชวยเพิ่มความพึง
พอใจและแรงจูงใจใหผูรวมงาน การตัดสินใจ ทั่ว ๆ ไปมี 4 ระดับ คือ
1. ตัดสินใจดวยผูบริหารเอง
2. ปรึกษาผูรวมงานในที่สุดผูบริหารตัดสินใจ
3. ตัดสินใจรวมกัน
4. ผูบริหารมอบหมายใหผูอื่นไปตัดสินใจ
ศึกษาธิการ , กระทรวง (2545 : 112) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา
การมีสวนรวม คือ การเขารวมอยางแข็งขันของกลุมบุคคลที่มีสวนรวมไดเสียในทุกขั้นตอนของ
การพัฒนาชนบท การมีสวนรวมตองเปนไปในรูปที่ผูรับการพัฒนาเขามามีสวนรวมกระทําใหเกิด
การพัฒนา มิใชเปนผูรับการพัฒนาตลอดไป ทั้งนี้เปนการเกื้อหนุนใหเกิดการพัฒนาที่แทจริงและ
ถาวรการมีสวนรวมของประชาชนไมใชหมายความเพียงการดึงประชาชนเขามาทํากิจกรรมตามที่
ผูนําทองถิ่นคิดหรือจัดทําขึ้น เพราะแทจริงแลวในหมูบานหรือชุมชนตาง ๆ มีกิจกรรมและวิธี
ดําเนินงานของตนอยูแลว ประชาชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาหมูบานของตนได แตผูบริหารการ
พัฒนามักไมสนใจสิ่งที่มีอยูแลว โดยพยายามสรางสิ่งใหม ๆ ขึ้นมาเพื่อใหไดชื่อวาเปนความคิด
หรือโครงการของตน และนรินทรชัย พัฒนาพงศา (2547 : 4) ไดใหความหมายของการมี

25

สวนรวมไววา การมีสวนรวม คือ การที่ฝายหนึ่งฝายใดที่ไมเคยเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือเขา
รวมการตัดสินใจหรือเคยเขารวมดวยเล็กนอยไดเขารวมดวยมากขึ้น เปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอ
ภาคมิใชเพียงมีสวนรวมอยางผิวเผินแตเขารวมดวยแทจริงยิ่งขึ้น และการเขารวมนั้นตองตั้งแตขนั้
แรกจนถึงขั้นสุดทายของโครงการ
สวน Deines (Deines , 1981 : 50 อางถึงใน บุญทิพย แกวเนื้อออน 2548 : 14)
ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง การยินยอมหรือสนับสนุนใหสมาชิกมีสวนใน
การตัดสินใจวางแผนงานเพื่อที่จะทําใหการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตาง ๆ เปนไปโดยสะดวกงาย
ขึ้น ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Brownlea (Brownlea , 1987 :21 อางถึงใน บุญทิพย
แกวเนื้อออน 2548 : 14) หมายถึง การเขามามีสวนเกี่ยวของ การไดรับความยินยอมใหเขามามี
สวนเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ การเขามามีสวนรวมในการประเมินผลหรือการเปนบุคคล
หนึ่งที่ไดรับการปรึกษาหารือเมื่อเกิดปญหาตาง ๆ
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2551 : 245) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวน
รวมหมายถึง การใหสมาชิกทุกคนในองคการหรือหนวยงานเดียวกัน ไดกระทํากิจกรรมรวมกัน
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่ทุกคนคาดหวังและประสบผลสําเร็จ บุคลากรทุกระดับในหนวยงาน
รวมมือกัน รับผิดชอบรวมกัน มีความรูสึกผูกพันในฐานะเปนสวนหนึ่งขององคการ ตองการ
ปฏิบัติงานอยางมีเปาหมายและทิศทาง
จากแนวคิดของการมีสวนรวมตามที่นักการศึกษาและนักวิชาการหลายทานไดให
ความหมายของการมีสวนรวมนั้น สรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การที่ชุมชนหรือบุคคลเขา
ไปเกี่ยวของทั้งทางดานจิตใจและอารมณในทุกขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานอยางอิสระใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายอยางขององคการ ตลอดจนมีความผูกพันและมีสวนรวม
รับผิดชอบตอกิจกรรมองคการนั้น ๆ เพื่อใหกิจกรรมนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่พึง
ปรารถนารวมกัน
3.2. ความสําคัญของการมีสวนรวม
ความสําคัญของการมีสวนรวมไดมี นักวิชาการและนักการศึกษาไดใหแนวคิดไว
หลายทาน ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการรัฐซัสแคตเซวัน แคนาดา (2542 : 22 อางถึงใน สุมลทิพย
ณ นคร 2547 : 20) ไดกลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง
และชุมชน วาเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้น ความจําเปนที่จะใหผูปกครองและชุมชนเขามามี
สวนรวมในระดับทองถิ่นก็มีความสําคัญเพิ่มขึ้น การพิจารณาหานโยบายและโครงสรางที่

26

เหมาะสมตอการมีสวนรวมนี้จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะใหบุคคลตาง ๆ เขามาปรึกษาหารืออยางจริงจัง
การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนจึงนับวาเปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา
อนงค อนันตริยเวช (อางถึงใน โนรีซัน อุมา , 2551 : 31) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมวา เปนการใชแนวคิดของการบริหารเชิงระบบและเนน
ความสําคัญของทรัพยากรมนุษย โดยพิจารณาวาทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรหลักที่สําคัญของ
การศึกษาที่จะทําใหการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและยังไดศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลาย
ทานแลวสรุปความสําคัญของการบริหารที่มุงใหทุกคนมีสวนรวม ไวดังนี้
1. การบริหารแบบมีสวนรวมมีลักษณะเดน คือ เปนการสรางความไววางใจและ
เชื่อมั่นในบุคลากร การสื่อสารเปนไปโดยอิสระ เปดกวางใหมีการโตแยงกันอยางเปดเผยและมี
การเห็นพองตองกัน
2. ผูบริหารสามารถกระตุนจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิดกําลังใจการปฏิบัติงาน
โดยการใหเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของสถานศึกษากอใหเกิด
ทัศนคติที่ดีตอสถานศึกษา
3. การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ กระทําไดโดยบุคลากรในทุกระดับของสถานศึกษา
4. เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมาย และการดําเนินงานของสถานศึกษา
5. การควบคุมงานสามารถกระจายไปในหมูผูปฏิบัติ โดยการใหควบคุมกันเอง
เพื่อเนนการแกปญหา สามารถหลีกเลี่ยงการตําหนิ
6. ผูบริหารตองใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อใหการทํางานมี
ผลงานสูงสุด และสําเร็จตามเปาหมาย
7. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางการอภิปรายในที่ประชุม เปนการขจัด
แนวคิดที่ขาดเหตุผล และไมเหมาะสมใหหมดไป
8. การบริหารแบบมีสวนรวมจะมีประสิทธิภาพสูงสุดตอเมื่อบุคลากรใน
สถานศึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญในแขนงตาง ๆ มีมุมมองที่แตกตางกันในการแกปญ หา
เดียวกัน นอกจากนี้ Hirsch (Hirsch, 1996 : 185-186) ไดจําแนกความสําคัญของการมีสวนรวม
ตามลักษณะของจุดเดนไว 3 ดานคือ
1. ดานบริบท (Context)
การมีสวนรวมเปนการนําคนในทองถิ่นที่รูจักสังคมและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ของชุมชนอยางแทจริง ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ทําใหสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพ
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2. ดานการปฏิบัติ (Practical)
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ทําใหคนในทองถิ่นมีความรูสึกวาตนเองเปนสวน
หนึ่งของการพัฒนา และทําใหประชาชนมีโอกาสใชความสามารุในการรวมกันทํางาน ทั้งในรูป
ของ ความคิด การตัดสินใจ และการกระทําอยางเต็มที่ รวมทั้งมีความรูสึกวาตนเองเปนเจาของ
ชุมชนและตองการรวมแกไขปญหาของชุมชนมากกวาการนําโครงการที่กําหนดทุกอยางไว
เรียบรอยแลว มาใชในชุมชน ซึ่งจะทําใหคนในชุมชนปฏิเสธและหลีกเลี่ยงที่จะใหความรวมมือ
3. ดานจิตใจ (Moral)
การมีสวนรวมทําใหประชาชนเกิดความรูสึกวาตนเองมีสิทธิในการตัดสินใจในสิ่ง
ที่เกี่ยวของ และสงผลตอวิถีชีวิตของตน
จากแนวคิดขางตน ผูวจิ ัยสรุปความสําคัญของการมีสวนรวมไววา การที่
ผูเกี่ยวของทางการศึกษาสามารถรวมกันดําเนินการจัดการศึกษา มีความเปนเจาของ และชุมชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้นกอใหเกิดการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนทรัพยากร
และความรวมมือในการพัฒนาอยางเปนระบบ มีการกระจายอํานาจสรางความเขมแข็งแกชุมชน
และทองถิ่นซึ่งสิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพรอมทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูสังคมมากยิ่งขึ้น
3.3 ลักษณะการมีสวนรวม
ไดมีนักวิชาการหลายทานไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องของลักษณะของการมีสว น
รวมไวหลายทาน ดังนี้
ศึกษาธิการ , กระทรวง (2544 : 21) ไดกลาวถึง การบริหารและมีสวนรวม วา
เปนวิธีการหนึ่งที่ถูกนํามาใชในการทํางานรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาทั้งใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประเด็นสําคัญของการมีสวนรวมที่เกี่ยวกับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปฯฐาน ประกอบดวย ใครควรมีสวนรวม บุคคลที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ในระดับทองถิ่นประกอบดวยบุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน บุคคลดังกลาวคือ ผูมีสวน
ไดสวนเสีย มีสวนรวมในเรื่องอะไร พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไวใน
มาตรา 39 ใหสถานศึกษามีอํานาจในการบริหารตนเองในงานดานวิชาการ (หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน) งานดานงบประมาณ (การบริหารงบประมาณแบบ มุง เนนผลงาน) งานดาน
บุคลากร และการบริหารทั่วไป มีสวนรวมอยางไร งานแตละดานมีแผนพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง มีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในวงจรการทํางาน (PDCA- Cycle) ประกอบดวย มี
สวนรวมในการวางแผน (Plan) มีสวนรวมในการปฏิบัติ (Do) มีสวนรวมในการกํากับตรวจสอบ
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(Check) มีสวนรวมในการประเมิน และสะทอนผลงานที่ดําเนิน (Action) มีสวนรวมในระดับใดมี
สวนรวมในการบริหารและหารจัดการ คือ มีสวนรวมในการตัดสินใจในการวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน การติดตามและประเมินผล การตัดสินใจจะตองอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียม สาระ
ของการมีสวนรวมคืออะไร การมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับงานดานวิชาการ
ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และงานดานบริหารทั่วไป
ไพรัตน เตชะรินทร (อางถึงใน นเรศ หิ้นนุกูล , 2544 : 13) ไดกลาวถึงลักษณะ
การมีสวนรวม ดังนี้
1. รวมทําการศึกษา คนควาปญหา และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนรวมถึงความตองการของชุมชน
2. รวมคิดและสรางรูปแบบวิธีการพัฒนา เพื่อแกปญหาของชุมชน หรือ
เพื่อสรางสรรคสิ่งใหมตอชุมชน
3. รวมวางนโยบายหรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อขจัดและ
แกปญหาและสนองความตองการของชุมชน
4. รวมกันตัดสินใจใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม
5. รวมจัดหรือปรับปรุงการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
6. รวมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
เชน รวมสละแรงงาน วัสดุ เงิน เวลา เปนตน
7. รวมปฏิบัตินโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ใหบรรลุตามเปาหมาย
8. รวมควบคุมติตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการกิจกรรมที่ทําไว
โดยเอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป
9. รวมรับผลประโยชนซึ่งอาจจะเปนวัตถุทางสังคม หรือสวนตัว
Cohen and Uphoff (Cohen and Uphoff, 1980 : 213-218 อางถึงใน
นเรศ หิ้นนุกูล , 2544) กลาววาขั้นตอนการมีสวนรวมสามารถ แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห ตัดสินใจเพื่อการ
วางแผน
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ โดยการสนับสนุนทรัพยากร การ
ปฏิบัติงานหรือดูแลใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค รวมถึงการประสานความรวมมือไปยังผูที่
เกี่ยวของ
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
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4. การมีสวนรวมในการประเมินติดตามผล
อคิน รพีพัฒน (อางถึงใน โนรีซัน อุมา , 2551 : 35) ไดกลาวถึง รูปแบบของ
การมีสวนรวม ซึ่งจําแนกได 3 ประการตามลักษณะของการมีสวนรวม คือ
1. การที่ประชุมมีสวนรวมโดยตรง โดยผานองคกรจัดตั้งของประชาชน
2. การที่ประชุมมีสวนรวมโดยออม โดยผานองคกรผูแทนของประชาชน เชน
กรรมการของกลุม หรือชุมชน
3. การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสให โดยผานองคกรที่ไมใช
ผูแทนประชาชน เชน สถาบัน หรือหนวยงานที่เชิญชวน หรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมเมื่อไหรก็ไดทุกเวลา
จึงสรุปไดวา รูปแบบของการมีสวนรวมนั้นจะเกิดจากผลกระทบของ บุคคล
สังคม ชุมชน ทองถิ่น และโรงเรียน ซึ่งจะเปนการแลกเปลี่ยนปจจัยพื้นฐานและมอบประโยชน
แกกันตามที่ตองการ จึงพิจารณาการมีสวนรวมใน 2 รูปแบบ คือ
1. การมีสวนรวมในเชิงกระบวนการ โดยจะมีขั้นตอนในการรวมกันปฏิบัติมี
ภารกิจดังนี้
1.1 การวางแผน
1.2 การปฏิบตั ิงาน / ปฏิบัติตามแผน
1.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
1.4 การปรับปรุงแกไขและพัฒนา
2. การมีสวนรวมในเชิงปริมาณ หรือระดับของการมีสวนรวม โดยจะเริ่มจาก
นอยไปหามาก
2.1 การเปนผูใหการสนับสนุน
2.2 การเปนที่ปรึกษา
2.3 การมีสวนรวมครั้งเดียว
2.4 การมีสวนรวมบางโอกาส
2.5 การเปนผูรวมงาน
2.6 การเปนผูนํา
ซึ่งในสภาพความเปนจริงทั้ง 2 รูปแบบอาจจะเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน หรือ
ตอเนื่องกันก็ได
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3.4 ความมุงหมายของการมีสวนรวม
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2551 : 249 – 250) ไดกลาวถึงความมุงหมายของการ
บริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้
1. เพื่อใหสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวมในการบริหาร เชน การวางแผนจัดทํา
โครงการตาง ๆ การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอนเปดโอกาสใหทุกคนเขารวม
กิจกรรมเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่คาดหวัง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถของบุคคลในการพัฒนาตนเอง
3. เพื่อใหรูจักทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน
กําลังคน งบประมาณ อุปกรณ อาคารสถานที่
4. เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใหสูงขึ้น
5. เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
จากที่นักวิชาการ ไดกลาวมานั้นสามารถสรุปไดวา ความมุงหมายของการมีสวน
รวม คือ การที่ตองการใหทุกคนเขามาชวยในการที่จะทําใหองคการทํางานใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุด
3.5 กระบวนการมีสวนรวม
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543 : 143) ซึ่งสอดคลองกับ บัณฑร ออนคํา
(2544 : 14) ไดสรุปกระบวนการมีสวนรวม ไวดังนี้
1. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน จะเปนการกระตุนใหประชาชนได
รวมกันเรียนรูสภาพชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตน
ในการทํางาน และรวมกันคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหา
2. การมีสวนรวมในการวางแผน โดยจะมีการวมกลุมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเพื่อการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่
จะตองใช
3. การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ
แรงงาน เงินทุนหรือเขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงาน และดําเนินการขอ
ความชวยเหลือจากภายนอก
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการนําเอา
กิจกรรมใชใหเกิดประโยชนทั้งดานวัตถุและจิตใจโดยอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันของ
บุคคลและสังคม
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5. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อที่จะแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดทันที
3.6 ประโยชนของการมีสวนรวม
จากรายงานการสัมมนา เรื่อง กลยุทธการบริหารแบบทีสวนรวมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (2543 : 1) ไดกลาวถึงประโยชน
ของการมีสวนรวมไวดังนี้
1. ไดความคิดในการปฏิบัติงานและความเปนไปได
2. มีผลทางจิตวิทยา คือ ทําใหเกิดการตอตานนอยลงและเกิดการยอมรับ
มากขึ้น
3. เปดโอกาสใหมีการสื่อสารที่ดีกวา แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ
การทํางานรวมกัน ตลอดจนการเริ่มสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน
4. ผูรวมงานตาง ๆ ไดใชความสามารถและทักษะในการทํางานรวมกัน มี
น้ําใจและ จงรักภักดีตอองคการมากขึ้น
5. ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพยิ่งขึ้น สงเสริมการ
ปรับปรุงงานใหมากขึ้น และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
นอกจากนี้ เจมส แอล เครตัน (2544 : 7-10) ไดกลาวถึง ประโยชนของการมี
สวนรวมของประชาชน ดังตอไปนี้
1. เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ
2. การลดคาใชจายและสูญเสียเวลา
3. การสรางฉันทามติ
4. การเพิ่มความงายตอการนําไปปฏิบัติ
5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาใน “ กรณีรายแรงที่สุด”
6. การดํารงไวซึ่งความนาเชื่อถือและความชอบธรรม
7. การคาดคะเนความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชน
8. การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารณชน
ธรรมรส โชติกุญชร (2546 : 230) ไดกลาวถึงประโยชนของการบริหารโดยการ
มีสวนรวมไว ดังนี้
1. เมื่อผูรวมงานใดมีสวนรวมในการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยน เขาจะ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง แทนที่จะตอตานการเปลี่ยนแปลง
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2. ความสัมพันธระหวาง ผูบังคับบัญชา จะมีความราบรื่นมากขึ้น ความไม
พอใจ และการรองทุกขจะนอยลง
3. ความผูกพันของบุคลากรกับองคการจะรูสึกผูกพันมากขึ้น
4. บุคลากรจะไววางใจฝายบริหารมากขึ้น เพราะบุคลากรรูแรงจูงใจและ
ความตองการของฝายบริหาร
5. การบริหารผูใตบังคับบัญชามีความงายขึ้น เพราะผูใตบังคับบัญชายอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และไววางใจฝายบริหารมากขึ้น
6. การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น
7. การติดตอสื่อสารระหวางองคกรระดับสูงกับองคกรระดับต่ําดีขึ้น
8. กอใหเกิดการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
และ ธงชัย สันติวงษ (อางถึงใน โนรีซัน อูมา, 2551 : 37) กลาวถึงประโยชน
ของวิธีการจัดการโดยใหมีสวนรวมในการบริหารนั้น สรุปไดดังนี้
1. ชวยใหมีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงของปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ณ จุด
ปฏิบัติ โอกาสที่จะชวยแกไขปญหา หรือตัดสินใจดําเนินการตางๆ จะตรงกับสถานการณที่เปน
จริงมากขึ้น
2. ชวยใหมีโอกาสไดรับขอคิดเห็นใหมๆ จากผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะสงผล
ใหเกิดแนวทางดําเนินงานใหมๆ ขึน้ มาอีกหลายอยางก็ได
3. ชวยสงเสริมกําลังใจของลูกนองใหมีโอกาสมีสวนรวมและแสดงออกซึ่ง
ความสามารถสงผลใหผูใตบังคับบัญชามีขวัญและกําลังใจดีขึ้น
4. ชวยใหเกิดการติดตอสื่อสารที่ดีขึ้น ทําใหความเขาใจระหวางผูบริหารและ
ผูใตบังคับบัญชาเปนไปดวยดี ผูใตบังคับบัญชาสามารถทํางานดวยดี ดวยความสบายใจ
3.7 ขอจํากัดและปญหาของการมีสวนรวม
ขอจํากัดและปญหาของการมีสวนรวมจะพบในหลาย ๆ ดาน ซึ่งสามารถรวบรวม
ไดดังนี้
1. ผูบริหารขาดความรูความเขาใจ ในการบริหารแบบมีสวนรวม
2. ผูบริหารไมเห็นความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม มองวาการ
บริหารนี้ทําใหเกิดความลาชา
3. ผูบริหารกลัวสูญเสียอํานาจในการตัดสินใจสั่งการ
4. ผูบริหารกับผูรวมงานมีเจตคติทไี่ มตรงกัน จึงทําใหขาดความรับผิดชอบ
ในอํานาจหนาที่
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5. ผูรวมงานมีความแตกตางในดานพื้นฐานความรู จึงทําใหการบริหารลาชา
6. ผูรวมงานไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ของตนเอง
7. ผูรวมงานขาดความพรอม ความรวมมือ และขาดจิตสํานึกในการทํางาน
8. เกิดความขัดแยงในหนวยงาน จึงทําใหขาดความรวมมือในการทํางาน
9. เกิดอิทธิพลจากกลุมที่มเี สียงขางมาก ทําใหเห็นแกประโยชนสวนของ
พวกพองมากกวาประโยชนสวนรวมผูรวมงาน
10. ใชเวลา งบประมาณและขั้นตอนการทํางานมากขึ้น
สวน ปรัชญา เวสารัชช (2538 : 22 – 23) ไดกลาวถึงปญหาที่เกิดจากโครงสราง
ทางสังคมวาเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้
1. ความแตกตางในสังคม ดานรายได อํานาจและสถานะทางเศรษฐกิจ
2. ระบบการเมืองถูกควบคุมโดยคนกลุมนอย
3. ขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแจกแจงทรัพยากร
4. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
4.1 ความหมายของการตัดสินใจ
นักวิชาการ และนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการตัดสินใจไวมาก
ที่สําคัญมีดังนี้
เทือ้ น ทองแกว และคณะ (2542 : 145) กลาวถึงการตัดสินใจเปนการเลือกทาง
ปฏิบัติที่มีอยูหลายทางเพื่อเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับ สถิต กองคํา (2542 :
100) ไดใหความหมายไววาการตัดสินใจ คือ การเลือกทางเลือกทางใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือก
ที่อยูหลายๆทาง ทางซึ่งคิดวาดีที่สุดโดยอาศัย กฎเกณฑที่มีอยู และ พรนพ พุกพันธ (2544 : 201)
กลาววาการตัดสินใจเปนการคัดเลือกแนวทางโดยอาศัยเกณฑบางอยางเปนพื้นฐานประกอบการ
พิจารณาคัดเลือก สวน วิโรจน สารรัตนะ (2544 : 54) กลาววาการตัดสินใจเปนทั้งศาสตรและ
เปนทั้งศิลป เปนทั้งมีเหตุผลและไมมีเหตุผลเนื่องจากผูตัดสินใจตางมีความรูสึก มีทัศนคติ
มีคานิยม และอารมณ จึงไมมีประโยชนอันใดที่จะมาถกเถียงกันวา คนที่ตัดสินใจมีเหตุผลหรือไม
มีเหตุผลแตจะมีประโยชนมากกวาหรือไม หากจะพยายามนําเอาความมีเหตุผลมาใชในการ
ตัดสินใจนั้นใหมากขึ้น ทั้งนี้ วิภาดา คุปตานนท (2551 : 195) ใหความหมายไววา การตัดสินใจ
หมายถึงการเลือกระหวางแนวทางเลือกหลายๆ ทางที่คาดหวังวาจะไดรับผลเปนที่นาพอใจในการ
แกปญหาการตัดสินใจทางการบริหารไมใชจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน หากแตการ
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ตัดสินใจทางการบริหารจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดปญหาที่ตองการการแกไข และการตัดสินใจนั้นๆ ไดรับ
การปฏิบัติ สอดคลองกับ อาคม วัดไธสง (2547 : 131) ไดใหความหมายไววา การตัดสินใจคือ
กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ซึ่งมีอยูหลายทางเพื่อนําไปปฏิบัติใหเกิดผลบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว สวน พะยอม วงศสารศรี (2542 : 97) ไดอธิบายวา การตัดสินใจ คือ
กระบวนการเลือกแนวทางที่คิดวามีความเหมาะสมมาใชในสถานการณ หรือแกปญหาตางๆ และ
ความหมายในลักษณะขั้นตอนของการแกปญหา และ Follett (อางถึงในจินตนา พรสัมฤทธิ์โชค,
2542 : 21) ไดใหความหมายของการตัดสินใจวา เปนกระบวนการใชสติปญญาซึง่ มีขั้นตอนการ
วิเคราะหแกไข เพื่อใหไดผลที่สามารถแกปญหาไดถูกตอง และนําไปสูการปฏิบัติได ซึ่งจะเห็นได
วาเปนการจํากัดทางเลือกใหแคบลงโดยเลือกเอาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการดําเนินการ
จากความหมายที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา การตัดสินใจหมายถึง
กระบวนการทางเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารงานหรือปฏิบัติงาน เพื่อใหไดทางเลือกที่
ตองการหรือพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานหรือแกปญหาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
4.2 ความสําคัญของการตัดสินใจ
ความสําคัญของการตัดสินใจไดมนี ักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมาย
ไวหลายทัศนะ ดังนี้
เฉลิมชัย หาญกลา (2545 : 46) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีความสําคัญอีกประการหนึ่ง
ตอความสําเร็จในการบริหารงานในองคการนั้นก็คือ การตัดสินใจ นับไดวาเปนความรับผิดชอบ
ที่สําคัญของผูบริหารทุกๆ คน การตัดสินใจเปนกระบวนการซึ่งนําไปสูการปฏิบัติ และการ
ตัดสินใจที่ดีตองสามารถนําไปสูการปฏิบัติได หากไมนําไปปฏิบัติเปนเพียงความตั้งใจที่ดีเทานั้น
เสาวรส มิตราปยานุรักษ (2546 : 6) ไดกลาวไววา การตัดสินใจเปนการเลือก
ทางเลือกที่มีอยูหลากหลาย โดยมีผูตัดสินใจเปนคนเลือก ซึ่งอาจทําไดในทันทีแตบอยครั้ง
ที่ผูตัดสินใจตองเขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการแยกแยะ การวิเคราะห การประเมิน การเลือกและ
การวางแผนเพื่อใหไดผลการตัดสินใจที่ดี ผูบริหารตองกําหนดจุดมุงหมายของการปฏิบัติและ
รางรายการทางเลือกเทาที่หาได จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนทางเลือกใหเปนการกระทํา การตัดสินใจ
และกระบวนการตัดสินใจนับเปนรากฐานสําคัญของกระบวนการจัดการทั้งหมดในชีวิตประจําวัน
สุรพล พุฒคํา (2546 : 1-2) ไดกลาวถึงความสําคัญของการตัดสินใจดังนี้
1. การตัดสินใจทางการบริหาร เปนกระบวนการของการปรับเปลี่ยน
(Dynamic Process) ที่ใชในการแกปญหาบางอยางขององคการ
2. การตัดสินใจเปนแบบแผนของการกระทําที่พบในการบริหาร
อยางมีเหตุผล (Rational Administration) ในทุกบทบาทหนาที่ขององคการ

35

3. คานิยม (Values) เปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจ
4. รูปแบบการตัดสินใจแบบดั้งเดิม จะใชกลยุทธความสําเร็จสูงสุดของ
เปาหมาย ซึ่งเปนลักษณะของแนวความคิดเสียมากกวาความเปนจริงที่ตองปฏิบัติ
5. การตัดสินใจที่กอใหเกิดความพึงพอใจเปนกลยุทธที่ผูบริหารนํามาใช
ในการแกปญหา
6. ผูบริหารสวนใหญจะใชรูปแบบการตัดสินใจเพิ่มขึ้น เปนรูปแบบ
ของการตัดสินใจ ซึ่งเปนรูปแบบที่มีความซับซอน
7. กลยุทธการปรับตัวเปนการตัดสินใจที่ตองอาศัยความเปนเหตุเปนผล
และความพึงพอใจดวยวิธีการยืดหยุนและการใชประโยชนจากการตัดสินใจตามรูปแบบการเพิ่มขึ้น
8. กระบวนการที่มีความสมบูรณที่สุด มิไดเกิดจากการตัดสินใจที่ดี
ที่สุดวิธเี ดียว แตจะมีวิธีหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่สุดตามสถานการณที่เปนอยูในขณะนั้น ดังนั้น
การเขาถึงสถานการณจึงเปนวัตถุประสงคที่มีความสําคัญ
9. การตัดสินใจขององคการมิไดใชวิธีการตัดสินใจโดยการใชเหตุและ
ผลแตเพียงอยางเดียว บางครั้งก็ใชรูปแบบของการตัดสินใจอยางไมเปนเหตุเปนผล
10. ความไมเปนเหตุเปนผลในการตัดสินใจมักจะถูกนําไปใชกันอยาง
มากมาย รูปแบบความขัดแยงของเจนิส – แมน จะอธิบายถึงความบกพรองของการตัดสินใจ
11. บางครั้งการมีสวนรวมจะชวยปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจแต
บางครั้งก็ไมใชรูปแบบของฮอยและทาเทอร จะแนะนําวาผูใตบังคับบัญชาควรจะเขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจไดเมื่อไหร และอยางไร
12. อันตรายประการหนึ่งของการตัดสินใจเปนกลุมก็คือ ความคิดของ
กลุม ที่ไมสามารถแกไขใหมีความถูกตองและไมมีสิ่งใดจะมาหักลางความคิดของกลุมได
13. ความคิดของกลุมสามารถหลีกเลี่ยงไดโดยทําความเขาใจกับการ
ตัดสินใจของกลุมและเขาถึงโครงสรางการตัดสินใจของกลุมไดอยางเหมาะสม
อรุณ รักธรรม (2527 : 419-420 อางถึงในอํานาจ นาไชย. 2542 : 30) กลาววา
การตัดสินใจเปนเสมือนหัวใจของการบริหารงานหรือการจัดการทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา ถาพิจารณา
ถึงการดําเนินการที่จะนําไปสูวัตถุประสงคใดๆ ขององคการ มักจะเริ่มตนตั้งแตการกําหนด
วัตถุประสงค กําหนดนโยบายใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น เลือกสรรวิถีทางที่เหมาะที่สุดรวมถึง
การวางแผน การจัดองคการ การหาบุคคลมาทํางาน การสรรหาและจัดทรัพยากรทุกชนิดในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนควบคุมตรวจตราการปฏิบัติงานของแผนนั้น ซึ้งทุกขั้นตอนจะมีกระบวนการ
ตัดสินใจแฝงอยูตลอดเวลา
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ฮอยและมิกเกล (1991 : 300 อางถึงในประสิทธิ์ สาระสันต. 2542 : 21) ได
กลาววาการตัดสินใจเปนหนาที่สําคัญของผูบริหาร เพราะความสําเร็จในงานขึ้นอยูวาผูบริหารจะ
ตัดสินใจเรื่องอะไร และมีแบบแผนการตัดสินใจอยางไรที่จะไหเหมาะสมกับสถานการณ เรา
มักจะเรียกผูบริหารที่มีประสิทธิผลวา “นักตัดสินใจที่ด”ี
McCathy (1984 : 19 อางถึงในบุญคุม นามปญญา 2543 : 15) ไดกลาววา
การตัดสินใจเปนแกนสําคัญของการบริหารซึ่งงานหรือกระบวนการอยางอื่นๆ ทั้งหมดตองขึ้นอยู
กับการตัดสินใจหรือสัมพันธกับการตัดสินใจทั้งสิ้น
จากความสําคัญของการตัดสินใจที่กลาวมานั้นพอสรุปไดวาการตัดสินใจเปน
กระบวนการที่สําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารงานซึ่งผูบริหารไมสามารถหลีกเลี่ยง
ได ความสามารถในการตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสมจะชวยใหการดําเนินงานขององคการ
นั้นๆ เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงและบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
4.3 รูปแบบและประเภทของการตัดสินใจ
การตัดสินใจ (Decision Making) เปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งที่เปนการเลือก
ปฏิบัติจากหลายทางเลือกและตองกระทําอยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน ตั้งแตเรื่องเล็กจนถึงเรื่อง
ใหญการตัดสินใจถือเปนขั้นตอนหนึ่งในการวางแผนการตัดสินใจตองการความรวดเร็วดวยการ
แสดงความคิดเห็น ในชวงเวลาสั้น และยังเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของทุกคน ศิริวรรณ
เสรีรัตนและคณะ, (2539 : 182) โดยเฉพาะการบริหารการตัดสินใจเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งสําหรับ
ผูบริหารทุกระดับ ยิ่งเปนผูบริหารระดับสูงมากขึ้นเทาไรตองมีการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
คนจํานวนมากขึ้นเทานั้น Drucker and Simon (1963 : 233) กลาววาการตัดสินใจเปนเสมือน
หัวใจของการบริหารงานการตัดสินใจที่ดีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารที่จะนําไปสูการ

ดําเนินงานในองคการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งในเรื่องของรูปแบบการตัดสินใจนักวิชาการหลาย
ทานไดเสนอแนะกลยุทธที่เปนทางเลือกการตัดสินไวหลายรูปแบบดังตอไปนี้
ไดมีนักการศึกษาสรางรูปแบบการตัดสินใจ คือ Vroom and Yetton (1973) ได
พัฒนารูปแบบการตัดสินใจที่จะชวยใหผูนําหรือผูบริหารสามารถประเมินปจจัยดานสถานการณที่
สําคัญ ที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรมวาควรจะใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจดวยมากนอยเพียงใด โดยเสนอวาแทนที่ผูบริหารจะใชแบบการตัดสินใจแบบใดแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะ ผูบริหารที่มีคุณภาพจะใชแบบการตัดสินใจแบบตาง ๆ รวมกันไป โดยคํานึงถึง
สถานการณเฉพาะเปนหลักซึ่ง Vroom and Yetton ไดแยกประเภทสถานการณของการตัดสินใจ
ออกเปน 3 ประเภท ดวยกัน คือ
1. การตัดสินใจที่ตองการคุณภาพสูง
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2. การยอมรับและการผูกพันทางใจ (Commitment) ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ผูใตบังคับบัญชาที่ตองนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
3. เวลาเทาที่มีอยูในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ Vroom and Yetton ได
พยายามที่จะชี้เฉพาะลงไปที่วิธีการที่ผูนําหรือผูบริหารควรจะแสดงออกเพื่อกอใหเกิดผลบรรลุ
วัตถุประสงคแตละสถานการณ ในแนวคิดของทฤษฎีนี้ไมใชการกําหนดการตัดสินใจไวลวงหนา
หากแตจะคอยสถานการณที่จะเกิดขึ้นกอนแลวจึงจะเกิดภาวะผูนําขึ้น Vroom and Yetton ได
กําหนดระดับของการตัดสินใจ อาจแบงวิธีการตัดสินใจออกเปน 3 รูปแบบ 5 วิธี ดังนี้
3.1. แบบอัตตาธิปไตย (Autocratic)
วิธีที่ 1 ผูบริหารทําการตัดสินใจดวยขอมูลที่มีอยู
วิธที ี่ 2 ผูบริหารทําการตัดสินใจเองแตจะหาขอมูลเพิ่มเติมจาก
ผูใตบังคับบัญชา
3.2. แบบปรึกษาหารือ (Consultative)
วิธีที่ 3 ผูบริหารอภิปรายปญหากับผูใตบังคับบัญชาบางคนที่
เกี่ยวของแลวผูบริหารตัดสินใจดวยตนเอง
วิธีที่ 4 ผูบริหารอภิปรายปญหากับผูใตบังคับบัญชาแตยังคง
ตัดสินใจเองโดยอาจจะยอมใหหรือไมยอมใหความเห็นของกลุมมีอิทธิพลของการตัดสินใจ
3.3. แบบวิธีการกลุม (Group)
วิธีที่ 5 ผูบริหารใชการอธิบายกลุม ผูใตบังคับบัญชาทั้งกลุม
ทราบปญหารวมกันกับกลุมในการประเมินทางเลือกรวมกับผูบ ริหาร และทําการตัดสินใจ บทบาท
ของผูบริหารเหมือนกับประธานในที่ประชุมใหการอภิปรายเปนไปดวยความเรียบรอยและตรง
ประเด็นนําประเด็นที่สําคัญมาอภิปรายผูบริหารอาจใหขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นแตไมบังคับให
คนตองยอมรับวิธแี กปญหาของตน ผูบริหารเต็มใจที่จะรับการตัดสินใจของกลุม และนําการ
ตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ
วรูม และเยทตัน (Vroom and Yetton. 1973, อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.
2537 : 183-184) ไดนําเสนอแนวทางตามทฤษฎีการตัดสินใจวา
1) เมื่อไรควรจะมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2) ควรจะมีสวนรวมมากนอยเพียงใดในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ วรูมและ เยทตันไดนําเสนอตัวแบบ (Model) ของการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจวาควรจะขึ้นอยูกับธรรมชาติของปญหาและสถานการณโดยกําหนดรูปแบบและ
ปริมาณของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยมีกฎไว 2 กลุมคือ
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กฎกลุมที่ 1 เปนการสงเสริมคุณภาพของการตัดสินใจ
กฎกลุมที่ 2 เปนการสงเสริมการยอมรับการตัดสินใจ
จากทฤษฎีการตัดสินใจ ไดมีการกําหนดทางเลือกในการตัดสินใจไว 5 วิธี ดังนี้
1) ผูบริหารใชขอมูลที่มีอยูแลวตัดสินใจเองตามลําพัง
2) ผูบริหารแสวงหาขอมูลจากผูอื่น แลวตัดสินใจเอง
3) ผูบริหารหารือกับผูเกี่ยวของเปนรายคน แสวงหาความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ แลวตัดสินใจเอง
4) ผูบริหารปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของเปนกลุม แสวงหาความคิดเห็นรวมกัน
โดยการอภิปราย แลวตัดสินใจ
5) ผูบริหารรวมคิดกับกลุมในสถานการณและปญหา แลวใหกลุมตัดสินใจ
การมีสวนรวมเปนสิ่งจูงใจอยางแทจริง ดังนั้นองคการจะบรรลุถึงความสําเร็จตาม
เปาหมายมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของผูปฏิบัติงาน การใหความรวมมือ
ในการทํางานอยางสมานฉันทนั้นผูบริหารตองมีความเขาใจถึงความตองการของมนุษยและสามารถ
เลือกใชวิธีการจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจและเกิดความรูสึกที่จะอุทิศตนในการทํางาน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528) ไดแบงลักษณะของ
ผูนําในองคการทั่วไปไว 3 ประเภท ซึ่งแสดงใหเห็นการตัดสินใจในแตละรูปแบบ คือ
1. แบบอัตตาธิปไตย (authoritarian) ผูบริหารจะตองตัดสินใจสั่งการเพียงคน
เดียวผูใตบังคับบัญชามีหนาที่ทําตาม ผูบริหารเปนศูนยรวมอํานาจ
2. แบบประชาธิปไตย (democratic) ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ รับรูและแกปญหารวมกัน
3. แบบตามสบาย (Iassez – fair or free – rein) ผูบริหารหลีกเลี่ยงที่จะตัดสินใจ
ปลอยใหลูกนองตัดสินใจกันเอง
เทนเนโบม (Tennebaum) และชมิดท (Schmidt) วิจัยและพบวาลักษณะ
พฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกในการตัดสินใจ มี 7 รูปแบบ ดังนี้ สุรธวัช ศรีธวัช (2532 : 50 – 52)
แบบที่ 1 ผูนําตัดสินใจเองแลวแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบ ผูบริหารเปนผู
พิจารณาปญหาเอง โดยเปนผูหาทางแกไขปญหาหลาย ๆ ทางเลือกตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด จึง
แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบเพื่อดําเนินการตอไป ไมคํานึงถึงวาผูใตบังคับบัญชาจะมีความรูสึก
อยางไร
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แบบที่ 2 ผูนําพยายามกระตุน เกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับผลการ
ตัดสินใจของตนเอง ในกรณีเชนนี้กระบวนการตัดสินใจเปนไปตามรูปแบบที่ 1 แตสิ่งที่แตกตาง
ออกไป คือการใชศิลปะในการเกลี้ยกลอมผูใตบังคับบัญชากอนแทนที่จะแจงการตัดสินใจตอ
ผูใตบังคับบัญชา
แบบที่ 3 ผูบริหารเสนอขอตัดสินใจของตน แลวขอความคิดเห็นจาก
ผูใตบังคับบัญชาผูนําแบบนี้ตัดสินใจ แลวพยายามที่จะใหผูใตบังคับบัญชายอมรับ โดยใหโอกาส
ผูใตบังคับบัญชาสอบถามถึงขอที่ยังสงสัย กรณีเชนนี้จะชวยใหผใู ตบังคับบัญชาไดเขาใจมากขึ้นวา
ผูบริหารตองการจะทําอะไร จึงจะสําเร็จผลได
แบบที่ 4 ผูนําเสนอขอตัดสินใจซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได ผูนําแบบนี้ใหโอกาส
ผูใตบังคับบัญชามีสวนใหผูนําเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจบาง แตความคิดริเริ่มและการพิจารณา
ตัดสินใจยังคงอยูกับผูบังคับบัญชา กอนที่จะประชุมปรึกษาหารือกัน ผูนําไดตัดสินใจมากอน
แลวแตยังคิดวาอาจจะเปลี่ยนแปลงได
แบบที่ 5 ผูนําเสนอปญหาแลวขอขอแนะนํา เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามี
สวนรวมในการเสนอขอคิดเห็น เมื่อมีขอเสนอแนะหลาย ๆ ทางแลว ผูนําก็ตัดสินใจเลือกทางที่
เห็นวาดีที่สุด
แบบที่ 6 ผูชี้ขอจํากัด แลวใหตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น แบบนี้ผูนํามอบ
ปญหาใหแกผูใตบังคับบัญชาเปนผูตัดสินใจ
แบบที่ 7 ผูนําอนุญาตใหผูใตบังคับบัญชาทําภายในขอบเขตที่กําหนด แบบนี้เปน
แบบที่กลุมมีอิสระมากขึน้ โดยกลุมเปนผูคิดหาทางแกปญหาหลาย ๆ ทางเอง แตผูบังคับบัญชา
เปนผูก ําหนดวา กลุมที่จะแกปญหานั้นมีใครบาง
ศิริพร พงษศรีโรจน (2540 : 188) ไดแบงรูปแบบการตัดสินใจไว 2 แบบ คือ
1. การตัดสินใจโดยใชสามัญสํานึก ประสบการณและความรูสึกตาง ๆ
(spontaneous decision making) การตัดสินใจแบบนี้เปนการตัดสินใจโดยไมมีหลัก เพราะเพียงแต
คิดวาอะไรเหมาะสมหรือเห็นวาควรจะเปนอะไร ก็วินิจฉัยหรือตัดสินใจไปตามนั้น ซึ่งบางทีก็เปน
ลักษณะของการตัดสินใจโดยปราศจากการไตรตรองและมักจะอาศัยสามัญสํานึก ความรูสึกหรือ
สัญชาติญาณเปนสําคัญ
2. การตัดสินใจดวยการใชเหตุผลไตรตรอง (rational decision making ) การ
ตัดสินใจแบบนี้เปนการตัดสินใจโดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร กลาวคือ เปนการตัดสินใจโดย
การใชหลักเหตุผลและวิธีการที่เหมาะสมเขาชวย เพื่อใหเกิดผลในทางที่ดีและถูกตองที่สุด
พิมลจันทร นามวัฒน และคณะ (2540 : 262) ไดกลาววา การตัดสินใจอาจทํา
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ไดในหลายรูปแบบ ซึ่งแตละแบบก็เหมาะสมกับการตัดสินใจแตละเรื่องนักบริหารจึงตองรูจัก
เลือกใชรูปแบบการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณของปญหา เขาไดแบงการตัดสินใจ
ออกเปน 2 รูปแบบ คือ
1. การตัดสินใจโดยบุคคลเดียว เหมาะสมกับการตัดสินใจที่กําหนดไวลวงหนา
แลวและเปนเรื่องธรรมดา ๆ ไมยุงยากซับซอนมาก ซึ่งผูบริหารมีขอมูลและทักษะเพียงพอที่จะทํา
การตัดสินใจดวยตนเองได นอกจากนี้การตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียวยังมีความจําเปนสําหรับการ
ตัดสินใจภายใตสถานการณฉุกเฉินอีกดวย ซึ่งอาจทําไดหลายแบบ คือ
1.1 ผูบริหารตองตัดสินใจเอง ซึ่งอาจทําไดหลายแบบ
1.2 ผูบริหารตัดสินใจเอง โดยหาขอมูลเพิ่มเติมจากผูใตบังคับบัญชา
1.3 ฟงความคิดเห็นของผูใ ตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลแลวทําการตัดสินใจ
ดวยตนเอง
1.4 ฟงความคิดเห็นจากกลุมผูอยูใ ตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจดวย
ตนเอง
2. การตัดสินใจโดยกลุม เหมาะสําหรับการตัดสินใจที่ไมไดกําหนดไวลวงหนา
เปนเรื่องที่ยุงยากซับซอน ซึ่งผูบริหารมีความรูและทักษะไมกวางขวางพอที่จะตัดสินใจไดดีที่สุด
การใชกลุมตัดสินใจ จะชวยใหไดความคิดกวางขวาง จากผูที่มีประสบการณและความรูสึกตาง ๆ
กัน การตัดสินใจโดยกลุมอาจทําไดหลายรูปแบบ คือ
2.1 การตัดสินโดยกลุมผูบริหาร เปนการตัดสินใจในระดับสูง เปนเรื่องที่
สําคัญ ๆ และยุงยาก อัตราเสี่ยงภัยตอการตัดสินใจสูง การตัดสินใจจะมีประสิทธิภาพได ควรเปน
การตัดสินใจโดยกลุมผูบริหาร และนอกจากนี้การที่ผบู ริหารมีสวนรวมในการตัดสินใจ ชวย
ปองกันปญหาการขัดแยง หรือตอตานการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากการตัดสินใจนั้น ๆ ดวย
2.2 การตัดสินใจโดยคณะกรรมการ เปนการตัดสินใจระดับสูงเชนเดียวกับการ
ตัดสินใจโดยกลุมผูบริหาร และเรื่องที่ตองทําการตัดสินใจเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความรูความสามารถ
คณะกรรมการดังกลาว ตองไดรับความคิดเห็นจากผูชํานาญการในแตละดาน ในกรณีเชนนี้
ผูบริหารระดับสูงจะแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทําการตัดสินใจ จะประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ
หรือผูชํานาญการในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจจะมีผูบริหารบางคนหรือทุกคนรวมอยูดวย
2.3 การตัดสินใจโดยกลุมระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา ซึ่งสวนใหญ
จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรภายในหนวยงานหรือในฝาย ซึ่งใชวิธีการ 4 วิธี คือ
2.3.1 สมาชิกในกลุมแตละคนมีสิทธิออกเสียงในการตัดสินใจขั้นสุดทาย
เทาเทียมกัน
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2.3.2 สมาชิกเพียงแตเสนอขอคิดเห็นแนะนําประกอบการตัดสินใจขั้น
สุดทายแกผูบริหาร
2.3.3 การตัดสินใจโดยไดขอยุติที่เปนมติเอกฉันทของกลุม หมายถึง
สมาชิกในกลุมเห็นพองตองกันทุกคนโดยไมมีขอขัดแยง ในกรณีที่สมาชิกบางคนไมเห็นดวย
จะตองมีการลบลางความคิดเห็นขัดแยงใหเรียบรอยเสียกอน แลวจึงคอยตกลงกัน การตัดสินใจ
แบบนี้ทําไดยากแตก็จําเปนสําหรับการตัดสินใจในเรื่องที่ตองอาศัยการสนับสนุนจากกลุม
2.3.4 การตัดสินใจโดยไดขอยุติที่เปนมติเสียงขางมาก หมายถึงสมาชิก
จํานวนเกินครึ่งหรือสองในสามของกลุมเห็นชอบดวย แมวาจะมีบางคนไมเห็นดวยก็ถือเปนการ
ตัดสินใจที่มาจากกลุม
พิมลจันทร นามวัฒน และคณะ (2540 : 262) กลาวไววา การตัดสินใจของ
ผูบริหารในระดับตาง ๆ แตกตางกันไปตามสภาพของปญหา โดยการตัดสินใจต่ําจะเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานประจํา สวนการตัดสินใจในระดับสูง ๆ ขึ้นไปจะเกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากร
หรือการปฏิบัติที่มีผลตอหนวยงานตาง ๆ ขององคการ ซึ่งแบงการตัดสินใจออกเปน 2 ประเภท
คือ
1. การตัดสินใจที่กําหนดไวลวงหนา (programmed decision) หมายถึง การ
ตัดสินใจที่เปนไปตามขั้นตอนการดําเนินงาน กฎ และนโยบาย ซึ่งไดกําหนดทางเลือกและ
ชี้ใหเห็นแนวทางในการตัดสินใจอยูแลว เปนการชวยใหการตัดสินใจภายใตสถานการณหนึ่ง
โดยเฉพาะงายเขาเปดโอกาสใหผูบริหารเลือกทางเลือกไดนอยมาก เพราะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ
และเปนประจําและเปนการตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน
2. การตัดสินใจที่ไมกําหนดไวลวงหนา (unprogrammed decision) เปนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาหรือเรื่องที่ไมเปนไปตามนโยบายขั้นตอนการดําเนินงานและกฎ มีความ
ซับซอนเปนเรื่องพิเศษ ซึ่งไมมีการกําหนดรูปแบบหรือขั้นตอนที่ตองดําเนินการไวลวงหนา ตอง
อาศัยความสามารถ ความคิดสรางสรรค และดุลยพินิจในการตัดสินใจของผูบริหารในการเลือก
ทางเลือกตาง ๆเพื่อแกปญหาที่เผชิญอยู ซึ่งเปนการตัดสินใจภายใตสถานการณที่ไมแนนอน
ความสามารถในการตัดสินใจประเภทนี้ไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนลักษณะการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ และเปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการเปนนักบริหารที่ดีมาก
ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และคณะ (2538 : 113) ไดแยกการตัดสินใจออกเปน 2
ประเภทใหญ ๆ คือ
1. การตัดสินใจรายบุคคล เปนการตัดสินใจโดยบุคคลเดียว บุคคลอาจขอ
คําแนะนําจากผูอื่น แตความรับผิดชอบตอการตัดสินใจขึ้นอยูกับเขาแตเพียงผูเดียว

42

2. การตัดสินใจกลุม คือ การตัดสินใจที่มีหลายบุคคลมีสวนในการกระทํา
และแบงการตัดสินใจเปนอีก 2 ประเภท ดังนี้
2.1. การตัดสินใจระยะสั้น เปนการตัดสินใจที่ตองกระทําเปนประจํา
(routine) ซึ่งเกี่ยวของกับการเสี่ยงและความไมแนนอนนอย เห็นผลของการตัดสินใจเร็ว
2.2. การตัดสินใจระยะยาว เปนการตัดสินที่ตองการวางแผนเกี่ยวกับ
อนาคต จะตองมีการเสี่ยงและมีความไมแนนอน เปนการคาดคะเนผล
Barnard (1972 : 190 – 191) แบงการตัดสินใจออกเปน 3 ประเภท ตามที่มา
ของเรื่อง คือ
1. การตัดสินใจเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน (intermedialy decisions) เปนการ
ตัดสินใจเกิดจากการสื่อความหมายจากผูบังคับบัญชาไปยังผูใตบังคับบัญชาที่เกี่ยวของกับการ
ตีความประยุกตหรือเผยแพรคําสั่งใหตรงกัน
2. การตัดสินใจตามเรื่องที่ผูใตบังคับบัญชาสงเรื่องมาใหพิจารณา (appellate
decisions) เกิดจากการที่ผูใตบังคับบัญชาเสนอเรื่องตาง ๆ ใหผูใตบังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจ
3. การตัดสินใจเชิงสรางสรรค (creative decisions) เปนการตัดสินใจที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่มของผูบังคับบัญชาเอง
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535 : 185 – 186) แบงการตัดสินใจออกเปน 3
ประเภท คือ
1. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน เปนการตัดสินใจที่ผูตัดสินใจมี
ขอมูลที่ชัดเจน สามารถคาดการณผลลัพธที่เกิดขึ้นไดแนนอน
2. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่เสี่ยง เปนการตัดสินใจที่มีความแนนอนนอย
กวาขอที่ 1 แตยังพอคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นไดบาง
3 การตัดสินใจภายใตสถานการณที่ไมแนนอน เปนการตัดสินใจที่ผูตัดสินใจมี
ขอมูลหรือขอเท็จจริงไมชัดเจน ไมสามารถคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นของแตละทางเลือกได
จากที่กลาวมา จะเห็นไดวา การตัดสินใจมีหลายรูปแบบ กลาวคือ โดยผูบริหาร
คนเดียวผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม ผูบริหารปลอยใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง ตัดสินใจใน
รูปคณะกรรมการ การตัดสินใจโดยใชสามัญสํานึก การตัดสินใจโดยใชเหตุผลไตรตรอง ซึ่งแตละ
รูปแบบสามารถเลือกใชไดตามความสามารถเหมาะสม
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4.4 อุปสรรคของการตัดสินใจ
การตัดสินใจตาง ๆ ในการบริหารของผูบริหารโดยมากมักพบปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของมากมายและคาดไมถึงเสนอ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เหลานี้เนื่องจาก
สภาพแวดลอมที่เปนสวนประกอบที่แตกตางกันแตละหนวยงาน
ธงชัย สันติวงษ (2553 : 212 อางถึงในธิดาวรรณ นาคเสน . 2542 : 30)
กลาวถึงอุปสรรคของการตัดสินใจ แยกพิจารณาได 2 ประการคือ
1. ปญหาขัดของเกี่ยวกับการตัดสินใจ ไดแก เรื่องตอไปนี้
1.1 ขาดขอมูลขาวสารที่เชื่อถือได
1.2 ขาดความรูและประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่ตัดสินใจสั่งการ
1.3 ไมมีเวลาพอเพียง เพราะตองตัดสินใจอยางเรงดวน
1.4 คาดหมายเหตุการณในอนาคตไดยากลําบาก เพราะเหตุการณเปลีย่ นเสมอ
1.5 กําหนดอํานาจหนาที่ไมเพียงพอหรือไมชัดเจน ทําใหเกิดความไมแนนอน
ไมแนใจ
1.6 ความลาชาในการดําเนินงาน ความเฉื่อยชาของเจาหนาที่ เหตุผลสืบ
เนื่องมาจากประเพณี หรือวัฒนธรรมของสังคม ผูบริหารจะมีความรูสึกวาอยูในระบบที่แตกตาง
กันในขณะเดียวกัน คือระบบราชการ และระบบของสังคมใหญ
2. สาเหตุที่ทําใหการตัดสินใจผิดพลาด อาจเนื่องจากหลายสาเหตุประการ เชน
ทํางานตามอารมณ และความเห็นแกตัว การเอาประโยชนสวนตัวเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
นอกจากนั้นอาจเกิดจากสาเหตุ ตอไปนี้
2.1 ไมยึดถือเหตุผลเปนสําคัญ
2.2 ใชเหตุผลไมถูกตอง
2.3 บิดเบือนความเปนจริง เพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
2.4 ถูกอิทธิพลครอบงํา
2.5 ใชถอยคํากํากวมไมชัดเจน
2.6 ขาดขอมูลหรือขอมูลไมเพียงพอ
2.7 ระมัดระวังหรือวิตกกังวลมากไป
2.8 ตัดสินใจสั่งการดวยความรีบรอนเกินไปขาดความรอบคอบ
ประยูร ศรีประศาธน (2540 : 201 – 254 อางถึงในธิดาวรรณ นาคเสน . 2542 :
32-33) ไดสรุปปญหาอุปสรรคในการตัดสินใจของผูบริหารการศึกษาในระบบการบริหารราชการ
ดังนี้
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1. ระบบบริหารของไทยมอบอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจใหกับผูบริหารมาก
เกินไปจนทําใหการตัดสินใจไดไมคอยดี เพราะผูบริหารมีภารกิจมากไมมีเวลาในการพิจารณาการ
ตัดสินใจและขาดคนที่มีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจมาชวยในการตัดสินใจ
2. คุณภาพคานิยม ของผูรวมงานในหนวยงานทางการศึกษาไทย ยังขาดความ
สํานึกที่ดีตอองคการ ชอบทํางานเพื่อตนเองมากกวาสวนรวม ไมกลาที่จะมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพราะกลัวความรับผิดชอบ ทําใหผูบริหารขาดขอมูลในการตัดสินใจ และทําใหการตัดสินใจไม
บรรลุเปาหมาย
3. ขาดเทคโนโลยีในการจัดการขอมูลขาวสาร ถาเปรียบระบบราชการไทยกับ
ธุรกิจเอกชนจะเห็นวาหางชั้นกันมากในเรื่องนี้ทั้งๆที่ในยุคปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร ทําใหนํา
ขอมูลมาวิเคราะหในการตัดสินใจไดไมดีพอลักษณะของคนไทยเปนปจเจกนิยมการทํางานเปนทีม
ยังไมดีเทาที่ควร รวมมือทํางานกันนอย
4. ผูบริหารขาดการติดตามประเมินผล หลังจากการตัดสินใจ ซึ่งการติดตาม
ประเมินผลวาเปนไปตามที่คาดหวังหรือไม ถาไมบรรลุวัตถุประสงคควรจะแกปญหาอยางไร และ
การนําขอมูลมาพิจารณาในการตัดสินใจครั้งใหม อยางครบวงจรจะชวยใหการตัดสินใจครั้งหลังมี
การพัฒนาขึ้นได
5. อุปสรรคเนื่องมาจากการสื่อสาร ในระบบราชการมีระบบสื่อสารทางเดียว
(One way communication) สั่งใหทําอยางเดียว ซึ่งบางครั้งผูบริหารตองทําโดยไมเขาใจ
ความหมาย ทําใหผิดพลาดไดงาย
6. ขั้นตอนระบบราชการซับซอนเกินไปจนบางครั้งการตัดสินใจอาจจะชาหรือ
สายเกินไปเพราะตองผานความรับผิดชอบตามระเบียบและตามลําดับขั้นจนถึงระดับผูปฏิบัติ กลาว
โดยสรุปไดวา อุปสรรคหรือขอจํากัดของการตัดสินใจดังกลาว ผูบริหารการศึกษาควรใหความ
สนใจและพยายามหาทางลดหรือขจัดใหหมดสิ้นไป การที่จะลดหรือขจัดปญหาเหลานี้ไดมากนอย
เพียงไรยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิเชน ความคิดริเริ่มสรางสรรคของผูบริหาร การวิจัย
เชิงปฏิบัติการซึ่งการตัดสินใจบางเรื่อง อาจประสบปญหาและอุปสรรคทัง้ ทางดานผูบ ริหาร
ผูรวมงานผูบังคับบัญชาการขาดขาวสารขอมูลที่เชื่อถือได ประเพณี วัฒนธรรม ดังนั้นผูบริหารจึง
ตองมีความรู ความเขาใจในกระบวนการตัดสินใจหรือตองปฏิบัติใหถูกตองครบทุกขั้นตอนและ
ควรเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตามโอกาสและสถานการณอัน
สมควรจะชวยใหงานในองคการบรรลุผลตามที่ไดวางไว
Yukl (Yukl. Online.2553) ไดเสนอแนะสาเหตุแหงอุปสรรค ไวดังนี้
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1. การเรงรีบตัดสินใจ (Hasty decision) การเรงรีบทําการตัดสินใจคือการ
ตัดสินใจที่ไมไดมีการประเมินทางเลือกตาง ๆ ใหดีกอนทําการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดเลือกหนึ่ง
ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของการตัดสินใจ แมวาจะไดมีการหาทางเลือกมาอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม
สิ่งสําคัญประการแรกที่ทําใหเกิดความเรงรีบในการตัดสินใจของกลุมก็คือกลุมที่มีลักษณะความ
คิดเห็นไปในทางเดียวกัน หรือกลุมที่เปนพรรคพวกเดียวกัน และยิ่งสามัคคีกันมากก็ยิ่งตัดสินใจได
รวดเร็วมาก เพราะที่สามัคคีกันจะไมมีใครที่ตองการแสดงความขัดแยงหรือวิพากษวิจารณ
ทางเลือกที่คนสวนใหญของกลุมเห็นชอบแลว เพราะกลัวเสียความสัมพันธระหวางกัน ถึงจะมีบาง
ก็ไมลึกลงไปถึงขนาดตองหาขอดีขอเสียของแตละทางเลือกมาประกอบการตัดสินใจสิ่งสําคัญ
ประการที่สอง ที่ทําใหรีบเรงในการตัดสินใจของกลุมคือ เวลา โดยเฉพาะเมื่อการตัดสินใจกระทํา
ใกล ๆ จะไดเวลาปดประชุม ทุกคนจึงตองการใหเสร็จสิ้นไป ไมอยากใหเลื่อนไปพิจารณาในคราว
หนา หรือตองมีการประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. ความไมสมบูรณของการมีสวนรวม (Incomplete participation)กรณีนี้เกิดเมื่อ
สมาชิกกลุม ไมมีโอกาสหรือไมอยากแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เพราะสมาชิกของกลุมบางคน แสดง
การสนับสนุนตอทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งอยางจริงจังและเครงเครียด จึงทําใหเขาไมยากโตแยงจึง
นิ่งเฉย โดยเฉพาะผูที่ใหการสนับสนุนนั้นมีตําแหนงหนาที่สูง หรือการไดรับความเห็นชอบจาก
ผูนํากลุม ซึ่งการเงียบของสมาชิกบางสวนทําใหผูนําและสมาชิกคนอื่น ๆ ลงความเห็นวานั้นคือ
การเห็นชอบดวย ซึ่งตามความจริงอาจไมเห็นดวย ดังนั้นประชามติทตี่ ัดสินใจจึงเปนประชามติที่
ผิด (False consensus)
3. การบงกลุมหรือแบงพวก (Polarization) จะเกิดขึน้ เมื่อกลุมตัดสินใจเมื่อ
สมาชิกมีความคิดเห็นในแนวทางเลือกตางกัน 2 แนวทางอยางชัดเจน และตางฝายตางกัน
สนับสนุนทางเลือกของตนอยางเอาจริงเอาจังและเครงครัด โดยไมสนใจที่จะพิจารณาสวนดีของ
ทางเลือกของอีกฝายหนึ่งไมมีใครสนใจในสวนที่เหมือนกันของทางเลือกทัง้ สอง แตจะหาทาง
โจมตีจุดออนของกันและกันการตอสูดวยอารมณจะมีมาก บางทีเปาหมายของการตัดสินใจ
สมาชิกแตละฝายจะแยงกันพูดพูดสอดแทรกอีกฝายหนึ่ง เมื่อตางฝายตางไมสนใจวาพูดอะไรใน
ที่สุดการแบงพวกกอใหเกิดผลตามมาอันไมพึงปรารถนาหลายประการ เชน
3.1 การไมสามารถจะตัดสินใจไดเนื่องจากทั้งสองฝายไมยอมกัน
3.2 ฝายแรงกดดันมากกวาอาจเปนฝายชนะ แตทางเลือกของเขาก็ไมใช
ทางเลือกที่ดีของกลุม
3.3 กลุมทั้งสองอาจตกลงตัดสินใจไดโดยการอะลุมอลวยที่จะยอมตัดสินใจ
แตก็เปนแคผิวเผินไมใหเห็นชอบดวยจริง ๆ จึงไมผูกพันที่จะนําการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติตามการ
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วางแผนปฏิบัติการ (Superficial action planning) ซึ่งเปนขั้นสุดทายของการตัดสินใจขาดการวาง
แผนการดําเนินงานอยางรอบคอบและขาดการติดตามประเมินผล อยางตอเนื่อง
สรุปไดวาการตัดสินใจในการบริหารเพื่อนําไปสูความสําเร็จยอมเกิดอุปสรรคขึ้น
ไดในหลาย ๆ สถานการณ เนื่องจากขอมูลที่มีอยูไม ถูกตองครบถวนทันสมัย อีกทั้งเปนการ
ยากที่จะคาดคะเนสถานการณในอนาคต บางครัง้ การตัดสินใจอาจผิดพลาดไดถาผูบ ริหารและผูมี
สวนรวมในการตัดสินใจไมคํานึงถึงคานิยมหรือความรูสึกและการยอมรับในความสําคัญของเรื่อง
นั้นอยางจริงใจประสิทธิผลของงานยอมเกิดความบกพรองตามมาอยางแนนอนดังนั้นผูบ ริหารตอง
มีรูปแบบการตัดสินใจในการบริหารที่จะสงผลใหเกิดผลงาน ที่มีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจ
กับทุกฝายมากที่สดุ
4.5 การตัดสินใจในองคกร
การตัดสินใจในองคกรมักจะกระทําในรูปแบบขององคคณะบุคคล เนื่องจาก
ปฏิสัมพันธของตัวแปรและองคประกอบตางๆ ภายในองคกรที่มีผลตอการตัดสินใจในแตละเรื่อง
แตละปญหามีอยูจํานวนมากมาย จึงเปนการยากที่จะนํามาพิจารณาไดหมด และเปนการยากทีจ่ ะ
ใชเหตุผลมาใชเปนหลักในการพิจารณา ในระบบบริหารการศึกษาไทยเปนระบบราชการที่มีการ
จัดระบบการบริหารตามระบบการบริหารราชการแผนดิน ที่รวมอํานาจสูสวนกลางและตัวผูบริหาร
ระดับสูงขององคกรพรอมกันนั้นก็มีการแบงอํานาจการตัดสินใจลดหลั่นกันไปตามลําดับสายของ
การบังคับบัญชาดั้งนั้นการตัดสินใจจึงมีทั้งในรูปของการตัดสินใจอยูที่ผูบริหารคนเดียวและอยูที่
คณะกรรมการ
การตัดสินใจโดยผูบริหารคนเดียวสวนใหญจะปรากฏในสวนราชการที่จัดระบบ
บริหารในรูปของกระทรวง ทบวง กรม และจัดแบงภายในกรมออกเปนกองและแผนก/ฝาย
รวมทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษา อยางไรก็ตามในสวนราชการรูปแบบนี้อาจมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นชวยพิจารณาตัดสินใจเรื่องตางๆ ได สวนการตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล
สวนใหญจะเปนโครงสรางที่อยูในรูปของสํานักงาน และมีคณะกรรมการทําหนาที่พิจารณา
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ตามกรอบที่กฎหมายกําหนด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544 :
252)
จากที่กลาวมาสรุปไดวา อํานาจการตัดสินใจในองคกรนั้น สวนใหญผูบริหารจะ
ตัดสินใจเพียงคนเดียวและอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นชวยพิจารณาตัดสินใจเรื่องตางๆ ได
สวนการตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล สวนใหญจะเปนโครงสรางที่อยูในรูปของสํานักงานมากกวา
และมีคณะกรรมการทําหนาที่พิจารณาตัดสินใจในเรื่องตางๆ ตามกรอบที่กฎหมายกําหนด
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จุฑารัตน พิบูลย (2534) ไดศึกษาเรื่องปญหาการบริหารงานของผูบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาครู
อาจารย ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีทัศนะตอปญหาการบริหารงานบุคลากรโดย
สวนรวมรายดานไมแตกตางกัน
สาวิตรี สัตยายุทธ (2534) ซึ่งไดศึกษาเรื่องการตัดสินใจสั่งการของผูบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา พบวา การ
ตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู อาจารย ที่มีประสบการณการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน ที่ปฏิบัติจริง และควรปฏิบัติโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
เจษฎา อึ้งเจริญ (2537) ที่ศึกษาสภาพการตัดสินใจสั่งการกับความพึงพอใจของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญ ใชวิธีการตัดสินใจสั่งการ โดยปรึกษากับผูใตบังคับบัญชาเปนกลุม
แลวตัดสินใจเอง ซึ่งทั้งผูบริหารโรงเรียนและครู - อาจารย มีความพึงพอใจในระดับมาก
ยงยุทธ โชคพระสมบัติ (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย การศึกษาความ
ตองการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ของอาจารยโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อศึกษารับความตองการมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่ง
อางอิงหลักของ ฮอยและมิสเกล จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณในการดํารง
ตําแหนงอาจารย โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางไดแกอาจารยที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ป พ.ศ. 2538 จํานวน 483 คน ผลการวิจัยพบวา ความ
ตองการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการที่อาจารยหญิงและอาจารยที่มีประสบการณในตําแหนงต่ํากวา 10 ป มีความตองการ
มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ระหวางเพศชายและเพศหญิงพบวา อาจารยเพศชายมีระดับ
ความตองการมากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบวุฒิการศึกษา
พบวา มีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเปรียบเทียบประสบการณใน
ตําแหนงต่ํากวา 10 ป และ 10 ปขึ้นไป พบวา มีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ยกเวนดานวิเคราะหสาเหตุความยุงยากที่อยูในตําแหนง 10 ปขึ้นไป มีความตองการมีสวน
รวมในกระบวนการตัดสินใจ มากกวา อาจารยที่มีประสบการณในตําแหนงต่ํากวา 10 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ภาวนา วงศสวาห (2541) ไดศึกษาเรื่อการตัดสินแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
โรงเรียนตามความคิดของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวาดานการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ มาก
วีระพงษ ไชยรา (2541) ไดศึกษา การศึกษาพฤติกรรมและปญหาในการ
ตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน พบวา
ผูบริหารใชวิธีผูบริหารตัดสินใจดวยตนเอง โดยอภิปรายปญหารวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลว
ตัดสินใจ
ธิดาวรรณ นาคเสน (2542) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความตองการการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับภาระกิจการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาของครู อาจารย โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี พบวาครู อาจารยโดยสวนรวมมีความ
ตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการบริหารงานทั่วไปอยูในระดับ ปานกลาง
รัชนีวรรณ ชางวงศ (2542) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสระแกว พบวา ผูบริหาร บริหารงานวิชาการ และงานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
โดยเปดโอกาสใหผูรวมงานทั้งกลุมไดทราบ ราวรวมความคิดและขอเสนอแนะจากกลุม แลว
บริหารตัดสินใจเอง สวนการบริหารงานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ และงานการเงิน
และพัสดุ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานบางคนทราบปญหา ขอความคิดเห็นจากผูรวมงานแต
ละคนโดยไมตองใหมารวมกลุมกัน ผูบริหารจะเปนผูตัดสินใจ
มงคล อี๊ดเหล็ง (2543) ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่งการ
ในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดตราด พบวา ในภาพรวมผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานบางคนทราบปญหา ขอความ
คิดเห็นจากผูรวมงานแตละคน โดยไมตองใหมารวมกลุมกัน ผูบริหารจะเปนผูตัดสินใจ
ยรรยง แกนสาร (2545) ไดศึกษาการมีสว นรวมตัดสินใจในการ
บริหารงานโรงเรียนของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม ผูบริหารมีการปรึกษาหารือกลุมผูใตบังคับบัญชาแลว
ตัดสินใจ และเมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมตัดสินใจโดยจําแนกตามเพศโดยรวม มีความแตกตาง
กัน สวนรายดาน ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ไมแตกตางกัน และเมื่อจําแนกตามขนาด
โรงเรียนพบวาโดยรวม มีความแตกตางกัน โดยโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ
แตโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ ไม
แตกตางกัน
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เกษม จิตตธรรม (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
ตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทาใหม
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางประกอบดวย หัวหนางาน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทาใหม สํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามเพศ และประสบการณ จํานวน 104 คน ผลการวิจัยพบวา การ
ตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของหัวหนางานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอทาใหม สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมผูบริหาร
ใหหัวหนางานมีสวนรวมในการตัดสินใจ อยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ โดยจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมแตกตางเมื่อกันเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน
อาคารสถานที่ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ โดยจําแนกตามประสบการณ โดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

