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บทคัดย̀อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค5 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหาร

สถานศึกษา  2) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหาร เมื่อจำแนกครู

ตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ5สอน  กรณีศึกษาโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ใชaระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ กลุ̂มตัวอย̂างท่ีใชaในการวิจัย คือ ครู 

จำนวน 112 คน เครื่องมือที่ใชaในการเก็บขaอมูลไดaแก^ แบบสอบถาม โดยมีค^าความเชื่อมั่นเท^ากับ 0.98 สถิติท่ี

ใชaในการวิเคราะห5ขaอมูลไดaแก̂ รaอยละ ค^าเฉลี่ย ค^าส^วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค^าที และการวิเคราะห5

ความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจัยพบว^า 1) ระดับความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา 

โดยภาพรวมและรายดaานอยู^ในระดับมากที่สุด โดยดaานการเลือกทางเลือกมีค^าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ การ

ปฏิบัติตามทางเลือก และการศึกษาทางเลือกมีค^าเฉลี่ยต่ำสุด 2) การเปรียบเทียบความคาดหวังของครูต̂อ

กระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา  ครูที ่มีเพศและวุฒิการศึกษาต^างกัน มีความคาดหวังต̂อ

กระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษาแตกต^างกัน อย^างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และครูที่มี

อายุและประสบการณ5สอนต^างกัน มีความคาดหวังต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษาไม̂

แตกต̂างกัน 
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 The purposes of this research were 1) to study teacher expectations on decision 

making of school administrator 2) to compare teacher expectations on decision making of 

school administrator’s by gender, age, the education level and work experience in a case 

study of Donmuang Taharnagardbumrung school under the Secondary Education Service Area 

Office 2. The sample consisted of 112 teachers of Donmuang Taharnagardbumrung school. 

The research instrument was questionnaires which had reliability at 0.98. The data was 

analyzed using percentage, mean, standard deviation, Independent t-test and One-way 

ANOVA.  

 The results were as follows: Teacher expectation on decision making of school 

administrator both for overall and each aspect are at highest level. The aspect on selection 

of alternatives was at the highest level followed by selection for alternative and taking action 

on selected alternative. There is no statistical difference in teacher expectations on decision 

making of school administrator when compared by gender and education level but were 

found to be statistically different at the .05 level when compared by age and work experience. 

 

Keywords: Decision making of school administrator, Teacher expectation 

 

บทนำ 

 ประเทศไทยอยู^ในหaวงเวลาของการปฏิรูปเพื่อแกaป�ญหาพื้นฐานหลายดaานที่สั่งสมมานาน ท^ามกลาง

สถานการณ5โลกที่เปลี่ยนแปลงอย^างรวดเร็ว และมีความเชื่อมโยงใกลaชิดกันมากขึ้นเป�นสภาพไรaพรมแดน อัน

เนื่องมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ส^งผลกระทบโดยตรงกับชีวิตความเป�นอยู^ในสังคมและการดำเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป�นอย̂างมาก แต̂ประเทศไทยกลับมีขaอจำกัดทางป�จจัยพื้นฐานหลายดaานที่เป�นอุปสรรค

ต^อการพัฒนา อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ำ แรงงานส^วนใหญ^มีป�ญหาทั้งในเรื่ององค5ความรูa ทักษะ และทัศนคติ 

สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ำสูงที่เป�นอุปสรรคต^อการยกระดับศักยภาพในการพัฒนาประเทศ  ซ่ึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห^งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีหลักการสำคัญของการพัฒนาคือ ยึด 

“คนเป�นศูนย5กลางของการพัฒนา” มุ^งสรaางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทยพัฒนาใหaคนมีความ

เป�นคนที่สมบูรณ5มีวินัย ใฝ�รูa มีความรูa มีทักษะ มีความคิดสรaางสรรค5 มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต^อสังคม มี

จริยธรรมและคุณธรรม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห̂งชาติ, 2559) 

 การศึกษาเป�นกระบวนการอย^างหนึ่งในการพัฒนาคนใหaมีคุณภาพ มีความรูaและความสามารถที่ตรง

ตามกับความตaองการของสังคมและประเทศชาติ เห็นไดaจากประเทศที่พัฒนาแลaว เมื่อประชาชนมีการศึกษาสูง 

ส^งผลใหaประเทศมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี ซึ่งย^อมแตกต^างจาก

ประเทศที่ประชาชนมีการศึกษาต่ำ จึงนับว^า การศึกษาจึงเป�นรากฐานและเป�นป�จจัยสำคัญในการพัฒนา

ประเทศ ประเทศจึงจำเป�นส^งเสริมและสนับสนุนใหaการศึกษามีความเจริญกaาวหนaามากที่สุด (ประยูรฤดี, 
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2549) ผูaบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป�นผูaมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาอย^างมี

คุณภาพตามวัตถุประสงค5และเป�าหมายท่ีกำหนดไวa  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห̂งชาติ พ.ศ. 2542 แกaไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 และ ฉบับ

ที่ 3 พ.ศ.2553 ตามมาตรา 39 ใหaมีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดaานการบริหาร

วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ

สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 

จากสาระสำคัญของกฎหมายดังกล^าว มีการกระจายอำนาจจากส^วนกลางไปสู^สถานศึกษา เพื่อใหaเกิดความ

คล^องตัวและอิสระในการบริหาร ส^งผลใหaผูaบริหาร ครูและผูaมีส^วนไดaส^วนเสียมีส^วนร^วมในการตัดสินใจมากข้ึน 

ซึ่งการตัดสินใจนั้นเป�นภารกิจหลักของผูaบริหารสถานศึกษา เนื่องจากผูaบริหารสถานศึกษานั้น มีเรื่องของการ

ตัดสินใจเขaามาเกี่ยวขaองเสมอ เริ่มตั้งแต^ขั้นการวางแผน การจัดองค5กร การจูงใจ และการควบคุม ผูaบริหาร

สถานศึกษามีอำนาจในการตัดสินใจเพื่อใหaการบริหารงานทุกอย^างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามที่ Herbert A. 

Simon (1977, อaางใน: จินตนา ปานเป�ย, 2557) กล^าวว̂า “กระบวนการบริหารก็คือกระบวนการตัดสินใจ” 

เพราะการตัดสินใจ เป�นกระบวนการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากการตกลงใจและสั่งการเพื่อใหaมีการปฏิบัติงาน จึงเห็น

ไดaชัดว̂าการตัดสินใจน้ันเป�นจุดเร่ิมตaนของความสำเร็จหรือความลaมเหลวขององค5กร 

 การตัดสินใจที่ดีนั ้น ผู aบริหารจะตaองมีการพัฒนาการตัดสินใจซึ่งมีความสำคัญที่จะช^วยใหaเลือก

แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารงานไดaในบทบาทของผูaบริหาร ซึ่งแต^ละคนอาจใชaกระบวนการตัดสินใจท่ี

แตกต^างกัน จากแนวคิดของ Kaufman (1974 อaางถึงใน ไกรสอน คำนaอย, 2560) ซึ ่งแบ^งกระบวนการ

ตัดสินใจออกเป�น 5 ข้ันตอน ไดaแก̂ การนิยามป�ญหา การศึกษาหาทางเลือก การเลือกทางเลือก การปฏิบัติตาม

ทางเลือก และการประเมินผลและการปรับปรุงขaอบกพร^อง และตามแนวคิดของชนงกรณ5 กุณฑลบุตร (2547) 

ซึ่งแบ^งกระบวนการตัดสินใจออกเป�น 7 ขั้นตอน การกำหนดป�ญหาและหาสาเหตุของป�ญหา การกำหนด

ทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจเลือกทางเลือก การดำเนินการตามทางเลือก การประเมินผลท่ี

เกิดจากทางเลือก และการสนับสนุนและการยอมรับการตัดสินใจ ในแต^ละขั้นตอนนั้น ผูaบริหารตaองพิจารณา

ขaอมูลต^าง ๆ อย^างรอบคอบ อาศัยองค5ประกอบหลายประการ เช^น สภาวการณ5 เวลา สภาพแวดลaอม ตัวผูa

ตัดสินใจ และอื่น ๆ ซึ่ง อย^างไรก็ตามการตัดสินใจจะดีหรือไม^เพียงใดนั้น ขึ้นอยู^กับคุณภาพของขaอมูลในแต^ละ

ขั้นตอน คุณภาพของบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการบริหาร เพื่อใหaองค5กรมีการจัดการที่เกิดผลสัมฤทธ์ิ

และประสิทธิผลสูงสุด 

 การตัดสินใจถือเป�นหัวใจของการบริหาร และเป�นภาระหนaาที่อันสำคัญของผูaบริหารเป�นอย^างยิ่ง ซ่ึง

ผูaบริหารทุกคนจะตaองศึกษาใหaทราบซึ้งถึงกระบวนการตัดสินใจที่ถูกตaอง และมีพฤติกรรมการตัดสินใจท่ี

เหมาะสมเพื ่อใหaเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับสถานศึกษา ผลจากการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่บรรลุตามวัตถุประสงค5อย^างมีประสิทธิผล นำไปสู^สถานศึกษาคุณภาพ ซึ่งเป�นนโยบายเร^งด^วนท่ี

สำคัญในการเป�นกลไกใหaเกิดการพัฒนาการศึกษา ใหaมีคุณภาพสู^ความเป�นเลิศ และเกิดความเสมอภาคในการ

ใหaบริการทางการศึกษาอย^างเท^าเทียมกัน และไดaมาตรฐานเป�นที่ยอมรับของผูaปกครอง ชุมชน และสังคมส̂ง

ผลดีต̂อการพัฒนาดaานการศึกษาของประเทศต̂อไปในอนาคต (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547) 
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 ดังน้ัน ผูaศึกษาคaนควaาจึงสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการตัดสินใจการบริหารงานของผูaบริหารสถานศึกษา

ตามความคาดหวังของครู กรณีศึกษาโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 ตามแนวคิดของ Kaufman (1974) กระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน คือ การนิยามป�ญหา 

การศึกษาหาทางเลือก การเลือกทางเลือก การปฏิบัติตามทางเลือก และการประเมินผลและการปรับปรุง

ขaอบกพร^อง กระบวนการตัดสินใจนั้นจะตaองผ^านกระบวนการคิดวิเคราะห5ถึงความสัมพันธ5ระหว^างการกระทำ

กับผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ เนื่องจากการตัดสินใจของผูaบริหารมีผลต^อองค5กรโดยรวม ผูaบริหารจึงตaอง

เลือกแต^กิจกรรมที่จะนำไปสู^ผลดี และเป�นประโยชน5อย^างยิ ่งท่ีจะนำไปเป�นแนวทางพัฒนากระบวนการ

ตัดสินใจเพื่อแกaไขป�ญหาต^าง ๆ ไดaอย^างเหมาะสม ตามความคาดหวังของครู มีการดำเนินงานและบริหาร

สถานศึกษาใหaบรรลุเป�าหมายที่สำคัญในการจัดการศึกษาอย^างมีคุณภาพ เป�นที่ยอมรับต^อสาธารณชนและ

บุคคลท่ีเก่ียวขaอง 

วัตถุประสงคK 

 1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา กรณีศึกษา

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหาร กรณีศึกษาโรงเรียน

ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เมื่อจำแนกครูตามเพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา และประสบการณ5สอน  

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเป�นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาความคาดหวังของครูต̂อกระบวนการ

ตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ซ่ึงมีข้ันตอนและรายละเอียดในการดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

 ประชากรที่ใชTในการวิจัย ไดaแก̂ ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จำนวน 156 คน 

 กลุ`มตัวอย`างที่ใชTในการวิจัย ไดaแก^ ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จำนวน 112 คน โดยใชaวิธีการกำหนดขนาดกลุ^มตัวอย^างจากการเป�ดตาราง

สำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970) และใชaวิธีการสุ̂มตัวอย̂างอย̂างง̂าย  

 เคร่ืองมือท่ีใชTในการวิจัย มีลักษณะเป�นแบบสอบถาม แบ̂งออกเป�น 2 ตอน ดังน้ี  

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูaตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป�นแบบ

ตรวจสอบรายการเก่ียวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ5การสอน  

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหาร

สถานศึกษา ซ่ึงมีลักษณะเป�นแบบมาตราส̂วนประมาณค̂า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert  

 การสรTางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชTในการวิจัย การวิจัยมีลำดับขั้นตอนการสรaาง

เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดังน้ี  
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  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารตำรา และงานวิจัยท่ีเก่ียวขaองกับกระบวนการตัดสินใจ

ของผูaบริหารสถานศึกษา ผลงานวิจัย เอกสารท้ังในและต̂างประเทศ     

  2. สรaางแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส̂วนตัวของผูaตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถาม

เป�นรายขaอเพ่ือใหaครอบคลุมเน้ือหาตามจุดมุ̂งหมายท่ีตaองการศึกษาความคาดหวังของครูต̂อกระบวนตัดสินใจ

ของผูaบริหารสถานศึกษาตาม 

  3. นำแบบสอบถามที่สรaางเสร็จแลaว นำเสนอต^อผูaทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท^าน เพื่อขอความ

อนุเคราะห5 ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค^าดัชนีความสอดคลaองระหว^าง

ขaอคำถามและวัตถุประสงค5 (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งขaอคำถามที่มีค^าดัชนีความ

สอดคลaองสูงกว̂า 0.50 ข้ึนไป สามารถนำไปใชaเก็บรวบรวมขaอมูลไดa  

  4. นำแบบสอบถามที่ไดaรับการตรวจแกaไขแลaวทดลองใชaกับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ที่ไม^ใช^กลุ^มตัวอย^าง จำนวน 30 คน เพื่อวิเคราะห5หาค^าอำนาจจำแนกรายขaอของ

แบบสอบถาม โดยการคำนวณหาค^าความเชื ่อมั ่น (reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดย

คัดเลือกขaอท่ีมีค̂าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ5แอลฟา (α- Coefficient) มากกว̂า 0.7 ข้ึนไป  

  5. นำแบบสอบถามที่ผ^านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลaวไปใชaกับกลุ^มตัวอย^างที่กำหนด เพ่ือ

นำผลมาวิเคราะห5ตามวัตถุประสงค5และสมมุติฐานของการวิจัยต̂อไป  

 สถิติที่ใชTในการวิจัย ผูaศึกษาวิเคราะห5ขaอมูลโดยใชaโปรแกรมคอมพิวเตอร5สำเร็จรูปในการคำนวณ

ค̂าสถิติต̂าง ๆ ดังน้ี  

  1. ความถ่ี 

  2. รaอยละ  

  3. ค̂าเฉล่ีย  

  4. ส̂วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  5. การทดสอบค̂าที (t-test)  

  6. การวิเคราะห5ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

สรุปผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยความคาดหวังของครูต̂อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียน

ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. ระดับความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู^ใน

ระดับมากที่สุด ขั้นตอนที่มีค^าเฉลี่ยสูงสุด ไดaแก^ การเลือกทางเลือก อยู^ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การ

ปฏิบัติตามทางเลือก การประเมินผลและการปรับปรุงแกaไขขaอบกพร^อง การนิยามป�ญหา และการศึกษา

ทางเลือก  

 ดaานการนิยามป�ญหา 

 ระดับความคาดหวังของครูต̂อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา ขั้นตอนการนิยามป�ญหา 

โดยภาพรวมอยู^ในระดับมากที่สุด พิจารณาค^าเฉลี่ยรวมเท^ากับ เมื่อพิจารณาเป�นรายขaอพบว^า ผูaบริหารใชa
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วิจารณญาณในการวิเคราะห5เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของป�ญหามีค^าเฉลี่ยสูงสุด และผูaบริหารสามารถระบุ

ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนไดaอย̂างชัดเจนมีค̂าเฉล่ียต่ำสุด  

 ดaานการศึกษาทางเลือก 

 ระดับความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา ในขั้นตอนการศึกษา

ทางเลือก โดยภาพรวมอยู̂ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป�นรายขaอพบว̂า ผูaบริหารเป�ดโอกาสใหaทุกฝ�ายมีส̂วน

ร̂วมในการกำหนดทางเลือกมีค̂าเฉลี่ยสูงสุด และผูaบริหารมีการกำหนดทางเลือกมากกว̂าหนึ่งทางเลือกขึ้นไปใน

หน่ึงประเด็นของป�ญหา มีค̂าเฉล่ียต่ำสุด  

 ดaานการเลือกทางเลือก  

 ระดับความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา ในขั้นตอนการเลือก

ทางเลือก โดยภาพรวมอยู^ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป�นรายขaอพบว^า ผูaบริหารเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

แลaวนำไปสู^การปฏิบัติมีค^าเฉลี่ยสูงสุด และ ผูaบริหารมีการเปรียบเทียบประโยชน5และความเสี่ยงประกอบการ

ตัดสินใจ มีค̂าเฉล่ียต่ำสุด  

 ดaานการปฏิบัติตามทางเลือก 

 ระดับความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา ในขั้นตอนการปฏิบัติ

ตามทางเลือก โดยภาพรวมอยู^ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป�นรายขaอพบว^ามี ผูaบริหารมีการออกคำส่ัง

แต^งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานอย^างเป�นลายลักษณ5อักษรมีค^าเฉลี่ยสูงสุด และ ผูaบริหารปฏิบัติตามทางเลือก

ท่ีตัดสินใจแลaว มีค̂าเฉล่ียต่ำสุด  

 ดaานการประเมินผลและการปรับปรุงแกaไขขaอบกพร̂อง 

 ระดับความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผู aบริหารสถานศึกษา ในขั ้นตอนการ

ประเมินผลและการปรับปรุงแกaไขขaอบกพร^อง โดยภาพรวมอยู^ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป�นรายขaอ

พบว^า ผูaบริหารเป�ดโอกาสใหaทุกภาคส^วนมีส^วนร^วมในการปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารใหaมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค̂าเฉลี่ยสูงสุด และผูaบริหารมีการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป�นรูปเล̂ม มี

ค̂าเฉล่ียต่ำสุด  

 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผู aบริหารสถานศึกษา 

กรณีศึกษาโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พบว̂า 

ครูที่มีเพศและวุฒิการศึกษา มีความคาดหวังต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา แตกต^างกันท่ี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่ 0.50 แต^ครูที ่มีอายุและประสบการณ5สอนที่แตกต^างกัน มีความคาดหวังต̂อ

กระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษาไม̂แตกต̂างกัน  

อภิปรายผล 

 1. ระดับความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียน

ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว̂าโดยภาพรวมและราย

ดaานอยู^ในระดับมากที่สุด ซึ่งอาจเป�นเพราะครูมีความคาดหวังต^อผลการตัดสินใจที่ดีที่สุดจากกระบวนการ
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ตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา โดยเมื่อพิจารณารายดaาน พบว^า ความคาดหวังในดaานการเลือกทางเลือกมี

ค^าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดaานการปฏิบัติตามทางเลือก และดaานการศึกษาทางเลือกค^าเฉลี่ยต่ำสุด ซึ่งอาจ

เป�นเพราะในดaานการเลือกทางเลือก และการปฏิบัติตามทางเลือก จากกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหาร

สถานศึกษานั้น เป�นสิ่งที่ส^งผลกระทบมายังครูมากที่สุด ทำใหaครูมีความคาดหวังใหaผู aบริหารมีการเลือก

ทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อนำไปสู^การปฏิบัติ และครูมีความคาดหวังดaานการศึกษาทางเลือกนaอยที่สุด ซึ่งอาจเป�น

เพราะครูมีมุมมองว̂า หนaาที่การตัดสินใจเป�นบทบาทที่สำคัญของผูaบริหารที่ตaองมีการตัดสินใจตลอดเวลา 

ผูaบริหารตaองการศึกษาขaอมูลเพื่อเป�นแนวทางประกอบการศึกษาทางเลือก เพื่อใหaไดaทางเลือกที่ก^อใหaเกิด

ประโยชน5สูงสุดกับสถานศึกษาและผูaมีส^วนเกี่ยวขaองทุกฝ�าย และในสภาวะการณ5การบริหารจัดการในภาวะ

เร^งด^วน  ย^อมส^งผลใหaผูaบริหารมีเวลาในการศึกษาทางเลือกนaอย และขาดการร^วมระดมความคิดในการศึกษา

ทางเลือกจากบุคคลอื่น ซึ่งการศึกษาทางเลือกที่ดีที่สุดนั้น ผูaบริหารตaองเป�ดโอกาสใหaทุกฝ�าย มีส^วนร^วมในการ

กำหนดทางเลือก สอดคลaองกับงานวิจัยของ ฤทัยรัตน5 ป�ญญาสิม (2560, 299) ไดaศึกษาเรื่อง การบริหารงาน

แบบมีส^วนร^วมที่ส^งผลต^อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 ผลการวิจัย 1) การบริหารงานแบบมีส^วนร^วมของสถานศึกษา อยู^ระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดaาน 

2) ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา อยู^ระดับมากที่สุดในภาพรวม 3) การมีส^วนร^วมในการรับผลประโยชน5

การมีส^วนร^วมในการประเมินผล การมีส^วนร^วมในการดำเนินการ การมีส^วนร^วมในการตัดสินใจ เป�นป�จจัยท่ี

ส̂งผลต̂อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยร^วมกัน

ทำนายไดaรaอยละ 75.90 อย̂างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 นอกจากนี้สอดคลaองกับงานวิจัยของพิทักษ5 แพทย5ผล (2546) ไดaศึกษาเรื่อง การมีส^วนร^วมของครูใน

การตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูaบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา

อำเภอบaานบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว^า การมีส^วนร^วมของครูในการตัดสินใจสั่งการในการบริหาร

โรงเรียนของผูaบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู^ในระดับปานกลาง รายดaานอยู^ในระดับมาก 1. ดaาน 

คือการบริหารงานวิชาการ และอยู^ในระดับปานกลาง 5 ดaาน การมีส^วนร^วมของครูชายกับครูหญิงในการ 

ตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูaบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายดaาน แตกต^างกัน

อย^างไม^มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเวaนดaานการบริหารงานอาคารสถานที่ แตกต^างกันอย^างมี นัยสำคัญทางสถิติ 

(p<0.05) การมีส^วนร^วมของครูที่มีประสบการณ5มากกับครูที่มีประสบการณ5นaอยในการตัดสินใจสั่งการในการ

บริหารโรงเรียนของผูaบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายดaาน แตกต^างกันอย^างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p<.05) และการมีส^วนร^วมของครูในการตัดสินใจในการสั่งการ ในการบริหารโรงเรียนของผูaบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาจำแนกตามประเภทท่ีโรงเรียนเป�ดทำการสอน โดยรวมและรายดaาน มีความแตกต̂างกันอย̂างไม̂มี

นัยสำคัญทางสถิติ 

2. การเปรียบเทียบความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา เมื่อจำแนกครูตาม

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ5สอน 

 จากการเปรียบเทียบความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา เม่ือ

จำแนกครูตามเพศ พบว^า เพศที่แตกต^างกันมีความคาดหวังต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา
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แตกต^างกัน โดยเมื่อพิจารณารายขaอ พบว^า ครูเพศหญิงมีความคาดหวังต̂อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหาร

สถานศึกษาเฉลี่ยสูงกว^าครูเพศชาย สอดคลaองกับวิจัยของกันต5ฤทัย พันธุ5สวัสดิ์ (2559) เรื่อง ประสิทธิผลการ

ตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลของผูaบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูaบริหารและครูสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กล^าวว^า 1. ประสิทธิผลการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล

ของผูaบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูaบริหารและครู ภาพรวมและลักษณะเกณฑ5อยู^ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเป�นรายดaานอยู^ในระดับมากทุกดaาน เรียงลำดับค^าเฉลี่ยจากมากไปหานaอย ตามลำดับดังนี้ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ดaานการใหaความมั่นคงในการทำงานของบุคลากร ดaานการพัฒนา

บุคลากร และ ดaานการสรรหาบุคลากร 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล

ของผูaบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูaบริหารและครูภาพรวม แตกต^างกันอย^างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.001 เมื่อจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ

แตกต^างกันอย^างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจำแนกตามตำแหน^งหนaาที่ และเพศ แต^ไม^แตกต^างกัน 

เม่ือจำแนกตามวุฒิการศึกษา และรายไดaต̂อเดือน  

 เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา จำแนกครู

ตามอายุ พบว^า ครูที่มีอายุแตกต^างกัน มีความคาดหวังต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษาไม̂

แตกต^างกัน โดยเมื่อพิจารณารายขaอ พบว^า ครูที่มีช^วงอายุ 50 ป�ขึ้นไป มีค^าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูท่ีมี

ช̂วงอายุ 41-50 ป�  ช̂วงอายุ 31-40 ป� และช̂วงอายุนaอยกว̂า 30 ป� ตามลำดับ ซึ่งอาจเป�นเพราะครูที่มีอายุมาก

ย^อมมีประสบการณ5ในการทำงานที่คาดหวังใหaผูaบริหารสถานศึกษามีกระบวนการตัดสินใจที่ดีที่สุด เพื่อบริหาร

จัดการสถานศึกษาใหaมีประสิทธิภาพ และเป�นไปตามตามเป�าหมายท่ีผูaบริหารไดaต้ังไวa 

 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา 

เมื่อจำแนกครูตามวุฒิการศึกษา พบว^า ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต^างกัน พบว^า วุฒิการศึกษาที่แตกต^างกันมี

ความคาดหวังต̂อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษาแตกต̂างกัน โดยเมื่อพิจารณารายขaอ พบว̂า ครู

ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคาดหวังต̂อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษาเฉล่ียสูงกว̂า

ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งอาจเป�นเพราะครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมองเห็นขaอจำกัด

และอุปสรรคที่ส^งผลต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา สอดคลaองกับงานวิจัยของวิมลวรรณ 

ยอดยิ่ง (2557) เรื่อง การตัดสินใจการบริหารงานวิชาการของผูaบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว^า 1. การตัดสินใจในการบริหารงานวิชาการของ

ผูaบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ไดaแก^ รูปแบบที่ 4 คือ 

ผูaบริหารตัดสินใจโดยไดaรับการปรึกษากับกลุ^มผูaใตaบังคับบัญชาแลaวตัดสินใจ 2. เปรียบเทียบการตัดสินใจใน

การบริหารงานวิชาการของผูaบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ5และขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดaานแตกต^างกันอย^างไม^มี

นัยสำคัญทางสถิติ ยกเวaนจำแนกตามวุฒิการศึกษา แตกต̂างกันอย̂างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา 

เมื ่อจำแนกครูตามประสบการณ5สอน พบว^า ครูที ่มีประสบการณ5สอนแตกต^างกันมีความคาดหวังต̂อ
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กระบวนการตัดสินใจของผู aบริหารสถานศึกษาไม^แตกต^างกัน โดยเมื ่อพิจารณารายขaอ พบว^า ครูที ่มี

ประสบการณ5สอน 10 ป�ขึ้นไป มีค^าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูที่มีประสบการณ5สอน 5-10 ป� และครูที่มี

ประสบการณ5สอนนaอยกว^า 5 ป� มีค^าเฉลี่ยต่ำสุด ซึ่งอาจเป�นเพราะครูที่มีประสบการณ5สอนมาก ย^อมเป�นผูaที่มี

ความเขaาใจในกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษามากกว̂าครูที่มีประสบการณ5สอนนaอย และมีความ

ผูกพันธ5กับสถานศึกษา ที่ตaองการใหaสถานศึกษาประสบความสำเร็จ จึงมีความคาดหวังต^อผลการตัดสินใจของ

ผูaบริหารสถานศึกษาอยู^ในระดับมาก สอดคลaองกับงานวิจัยของสุนทร พงษ5ใหญ^ (2548, 65) วิจัยเรื ่อง 

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู aบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

ผลการวิจัยพบว^า 1) ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู^ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดaานพบว^า อยู^ในระดับมากทั้ง 4 ดaาน 

2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี

เขต 2 โดยจำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ตำแหน^งและประสบการณ5ในการทำงาน และขนาดโรงเรียน 

พบว^า แตกต̂างกันอย̂างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 2 ดaาน คือ ดaานอายุกับระดับการศึกษา ส̂วนดaาน

ประสบการณ5ในการทำงานและขนาดโรงเรียนไม^แตกต^างกันการเปรียบเทียบรายคู^พบว^า ดaานอายุในงานการ

บริหารทั่วไปแตกต^างกันเพียงดaานเดียว และดaานระดับการศึกษาแตกต^างกัน 2 ดaาน คือ งานการบริหาร

บุคลากรและงานการบริหารท่ัวไป  

ขTอเสนอแนะ 

 ขTอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชT 

  1. ความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหาร พบว^า ดaานการเลือกทางเลือก

มีค^าเฉลี่ยในสูงที่สุด รองลงมา คือ การปฏิบัติตามทางเลือก ผูaบริหารควรมีแนวทางในการเลือกทางเลือกที่เนaน

ใหaครูเขaามามีส̂วนร̂วมในการเลือกทางเลือก โดยเนaนประโยชน5ท่ีเกิดกับสถานศึกษา 

  2. ความคาดหวังของครูต̂อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหาร พบว̂า ดaานการศึกษาทางเลือก

มีค^าเฉลี่ยต่ำสุด อย^างไรก็ตามการศึกษาทางเลือกเป�นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของกระบวนการตัดสินใจ เนื่องจาก

การศึกษาทางเลือกเป�นการพิจารณาถึงทางเลือกในหลาย ๆ ทางเลือก ดังนั้นผูaบริหารสถานศึกษามีการศึกษา

ทางเลือก โดยอาศัยขaอมูลในดaานต^าง ๆ เช^น องค5ความรูa สภาวการณ5 เวลา สภาพแวดลaอม และอื่น ๆ ท่ี

ผู aบริหารสถานศึกษาตaองมีการศึกษาทางเลือกอย^างละเอียดและรอบคอบ และใหaครูเขaามามีส^วนร^วมใน

การศึกษาทางเลือก เพ่ือใหaมีทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ไปใชaประกอบการตัดสินใจของผูaบริหาร 

  3. ความคาดหวังของครูต^อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหาร พบว^า ดaานการเลือกทางเลือก

มีค̂าเฉล่ียสูงสุด ในรายขaอผูaบริหารเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแลaวนำไปสู̂การปฏิบัติ เป�นขaอท่ีมีค̂าเฉล่ียสูงสุด แสดง

ใหaเห็นถึงผูaบริหารเมื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกแลaวนั้น ตaองนำทางเลือกนั้นไปสู^การปฏิบัติจริง มีแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีชัดเจน และเป�นท่ีรับทราบอย̂างท่ัวถึง 

 ขTอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต̀อไป 

  1. การวิจัยในคร้ังน้ี เป�นการศึกษาความคาดหวังของครูต̂อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหาร

สถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 2 ดังน้ันทำการศึกษาคร้ังถัดไป ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนท่ีส̂งผลต̂อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหาร

สถานศึกษา 

  2. ความคาดหวังของครูต̂อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหาร พบว̂า ดaานการศึกษาทางเลือก

มีค^าเฉลี่ยต่ำที่สุด ในการวิจัยครั้งต^อไป ผูaวิจัยจึงเห็นว^าควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาทางเลือกเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา และเนaนการมีส̂วนร̂วมในการศึกษาทางเลือกของทุกภาคส̂วน 

  3. การวิจัยคร้ังต̂อไป ควรมีการศึกษาความพึงพอใจต̂อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือใหaทราบถึงประสิทธิภาพของของการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา ควบคู̂กับการศึกษา

ความคาดหวังต̂อกระบวนการตัดสินใจของผูaบริหารสถานศึกษา 

  4. การวิจัยคร้ังต̂อไป ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือใหaทราบถึงสถานการณ5ท่ีตaองตัดสินใจและ

แนวทางการตัดสินใจ ตลอดผลของการตัดสินใจเชิงลึก 
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