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บทที่  2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ

               การตัดสินใจ  (Decision-Making) เปนศิลปะและเปนภาระหนาที่อันสําคัญของการบริหาร      
ทุกประเภทคือ เปนกระบวนการที่จําเปนและมีความสําคัญตอภาวะการณการตัดสินใจ เปนสิ่งหนึ่ง
ที่ผูบริหารทั้งหลายไมอาจหลีกเล่ียงไดและในวันหนึ่ง ๆ อาจตองตัดสินใจหลายครั้งบางครั้งเปน-
เหตุกระทบกระเทือนถึงบุคคลจํานวนมาก บางครั้งก็มีความสําคัญถึงขั้นความสําเร็จหรือลมเหลว
ของหนวยงาน ผลของการตัดสินใจไมวาจะปรากฏออกมาดีหรือไมดีผูบริหารจะตองรับผิดชอบ  
ตอผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นผูบริหารจะตองศึกษาผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นดวย ผูบริหาร   จําเปนตอง
ศึกษาผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นอยางถองแทเสียกอนที่จะวินิจฉัย
               การศึกษาวิธีการตัดสินใจบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาเสนอตามลําดับ 
ตอไปนี้
               2.1.1  เขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

           1)  ประวัติเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
           2)  สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1

               2.1.2  การบริหารสถานศึกษา
                   1)  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา

           2)  ภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา
                   3)  กระบวนการบริหารสถานศึกษา

4) บทบาท  อํานาจ  หนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
5) การบริหารวิชาการ
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       2.1.3  การตัดสินใจ
                1)  ความหมายของการตัดสินใจ
                2)  วิธีการตัดสินใจ
                3)  ลักษณะของการตัดสินใจ
                4)  กระบวนการตัดสินใจ
                5)  รูปแบบของการตัดสินใจ
                6)  สถานการณของการตัดสินใจ
                7)  ประเภทของการตัดสินใจ
                8)  ระดับของการตัดสินใจ
      2.1.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
                1)  งานวิจัยในประเทศ
                2)  งานวิจัยตางประเทศ
      2.1.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย
มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1  เขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
          1)  ประวัติเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

         พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ     
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 31 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ        
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริมและประสานงาน
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และ  
ประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามกฎหมายกําหนด มาตรา 37 กําหนดใหมีการบริหาร
และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 39 ระบุใหกระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา       
ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง จึงเห็นไดวาพระราชบัญญัติดังกลาว ระบุไวชัดเจนวา ตองการให
เขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานระดับปฏิบัติมีหนาที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ใหบรรลุหลักการ
และเปาหมายของการจัดการศึกษามีการบริหารและการจัดการที่เปนอิสระ มีความคลองตัว        
ตามหลักการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ สามารถดําเนินการใหชุมชนมีสวนรวม     
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ในการจัดการศึกษา และสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน โดยที่      
การบริหารและการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย     
เมื่อมีการประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาอยางเปนทางการ ยอมมีผลใหเกิดการยุบรวมหนวยงาน        
ในสวนภูมิภาคของสํานักงานปลัดกระทรวง และหนวยงานระดับกรมในกระทรวงศึกษาธิการ     
ดังนั้น การจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา จึงเปนเรื่องที่จะตองดําเนินการอยางรอบคอบ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 จึงมีบทเฉพาะกาล 
มาตรา 75 – 78 ใหจัดตั้งสํานักงานปฏิรูปการศึกษาเปนองคกรมหาชนเฉพาะกิจ ทําหนาที่เสนอ    
การจัดโครงสรางองคกรการแบงสวนงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับรางกฎหมาย การปรับปรุงแกไข
กฎหมาย กฎขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังที่ใชบังคับ เพื่อรองรับการดําเนินการจัดการบริหาร        
ใหเปนไปตามที่บัญญัติ และมาตรา 71 กําหนดให กระทรวง ทบวง กรม หนวยงานการศึกษาและ
สถานศึกษาที่มีอยูเดิมยังคงมีอํานาจหนาที่เชนเดิมจนกวาสํานักงานปฏิรูปการศึกษา นําเสนอและได
รับการอนุมัติการจัดโครงสรางองคกร การแบงสวนงานบริหารและการจัดการศึกษา ตามบทบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงตองไมเกิน 3 ป นับจากวันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  มีผลบังคับใช ศูนยปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดจัดตั้งขึ้นตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สป 227/2545 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2545 และคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 
สป 480/2545 มีภารกิจในการดําเนินการตามปฏิทินกิจกรรมหลัก  เพื่อปรับเปลี่ยนเขาสูการบริหาร
จัดการแบบเขตพื้นที่การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และภารกิจการเตรียมความพรอมในการ
บริหารและการจัดการศึกษาแบงเขตพื้นที่การศึกษา สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา แบงเขตพื้นที่การ
ศึกษาออกเปน 2 เขต  เพื่อใหการดําเนินการตามภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ศูนยปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงไดแตงตั้งคณะทํางาน
ประจําศูนยปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1 (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานฉะเชิงเทรา เขต 1.  2546 : 13)
          2)  สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1

              สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1 มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวม              
4  อําเภอ  มีจํานวนสถานศึกษา  170  แหง  ไดแก

     (1)  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  58  แหง
     (2)  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  51  แหง
     (3)  อําเภอบานโพธิ์    มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  30  แหง
     (4)  อําเภอบางปะกง   มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  31  แหง
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 2.1.2  การบริหารสถานศึกษา
                        1)  ความหมายของการบริหารสถานศึกษา

                ความหมายของการบริหารสถานศึกษาหมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลตั้งแตสอง
คนขึ้นไป รวมมือกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางที่บุคคล
รวมกันกําหนด  โดยใช กระบวนการอยางมีระบบ

                       ความหมายของการบริหารการศึกษา “การบริหาร”  เกี่ยวของกับหลักการ  6
ประการ  คือ

(1) มีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป
(2)  กลุมบุคคลดังกลาวรวมมือกัน
(3) ทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยางดวยความประสานสัมพันธ  และ

มีระเบียบกฎเกณฑ
(4)  ดวยการรูจักใชทรัพยาก/ร  ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม

                            (5) ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่กําหนดไวลวงหนาอยาง
ชัดเจน

(6) วัตถุประสงคดังกลาวไดชวยกันกําหนดขึ้นโดยทุกคนรับรูและเห็นตรงกัน
               การศึกษา หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่จะเลือกสรรและควบคุมสิ่งแวดลอม

และดําเนินการเพื่อพัฒนาคน  ทางดานบุคลิกภาพ  ความรู  ความสามารถ  พฤติกรรมและคุณธรรม
ตลอดจนการถายทอดวฒันธรรมและพัฒนาความเปนตัวของตัวเองของบุคคลใหเกิดผลดี และเปนที่
ยอมรับนับถือของสังคม

            ดังนั้นคําวา  การบริหารการศึกษา  หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลาย ๆ คน
รวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน  นับตั้งแตบุคลิกภาพ  ความรู  ความ
สามารถ  พฤติกรรมและคุณธรรม  เพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของสังคมโดยกระบวน
การตาง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคลและอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิค  
ตาง ๆ อยางเหมาะสม เพื่อใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู หนาที่
หลักของผูบริหารก็คือ การประสานงานใหบุคคลตาง ๆ ปฏิบัติไปดวยดีและบํารุงรักษาหนวยงาน        
ใหดํารงอยูอยางมั่นคงและมีความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

          2)  ภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา
                ครูใหญหรืออาจารยใหญในฐานะผูดํารงตําแหนงสูงสุดในการบริหารงานการ

ศึกษาภายในโรงเรียนมีภารกิจที่จะตองปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมากมายซึ่งอาจสรุป
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หนาที่ของครูใหญได 4 ประการตามงานวิจัยของ  Robert S.  Fisk  และ  ดร.ภิญโญ    สาธร  ไดเพิ่ม
งานบริหารกิจการนักเรียนอีกดานหนึ่ง  ดังนี้

   (1)  การใหโอกาสทางการศึกษาและปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียนหรือบริหาร
งานวิชาการ

   (2)  บริหารงานบุคลากรในโรงเรียน
   (3)  บริหารที่เกี่ยวกับชุมชนและการประชาสัมพันธโรงเรียน
   (4)  บริหารงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ธุรการ  การเงิน  และการใหบริการ
   (5)  การบริหารกิจการนักเรียน

          3)  กระบวนการบริหารสถานศึกษา
                             กระบวนการทางการศึกษาเปนแนวทางหรือเทคนิควิธีการท่ีผูบริหารใชในการ
ปฏิบัติภารกิจใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ผูบริหารทางการศึกษาในทุก
ระดับที่ปฏิบัติงานจะตองยุงอยูกับกระบวนการบริหารอยูตลอดเวลา กระบวนการอะไรที่สัมพันธ
กันแลวลืมกระทําในรายละเอียดจนเปนเหตุใหกระบวนการอยางอื่นผิดพลาดลาชาได  หรือบางครั้ง
อาจลืมกระบวนการอยางใดอยางหนึ่งไปเลยจนทําใหเกดิอุปสรรคในการบริหารงานตอไป  ดังนั้น 
ผูบริหารจึงมีความจําเปนตองทราบ  กระบวนการบริหารไวใหแมนและใหรูความสัมพันธของ
กระบวนการเหลานั้นเพื่อจะไดเลือกใชไดถูกตอง เปรียบเสมือนผูบริหารอยูบนยอดเขา ถาหันหนา
ไปทางใดทางหนึ่งอาจจะเห็นภาพพจนปรากฏที่ เชิงเขาผิดไปก็ได เชน ถามองไปเชิงเขา              
ดานตะวันออก เราอาจจะเห็นเพียงปาไมที่มีตนไมหนาทึบ   แตถามองไปทางตะวันตกอาจเห็น     
ทุงนา  ทุงหญา ดังนั้นผูบริหารควรจะมองดูใหรอบภูเขาเสียกอน กอนที่จะอธิบายภาพพจนและ
ทิวทัศน รอบเชิงเขานั้นเปนเพียงภาพดานใดดานหนึ่งที่เราเห็น  และใหความสําคัญของดานนั้น 
ดานเดียว ดังนั้นควรจะหันมาทําความเขาใจวากระบวนการทางการบริหารที่สอดแทรกในการ
ดําเนินงานของเรานั้นมีอะไรบาง กระบวนการหรือวิธีการทางบริหารการศึกษาที่ไดรับยกยอง     
มากที่สุด  ไดแก  วิธีของ  ลูเธอร  กูลิค  (Luther  Gulick.  1937 : 13)  ซ่ึงไดกลาวถึงขั้นตอนทางการ
ศึกษาไว  7  ประการดวยกัน  เรียกดวยอักษรยอตัวตนของคําวา  POSDCORB  คือ

(1) Planning  (การวางแผน)
(2) Organizing (การจัดองคการ)
(3)  Staffing  (การบริหารงานบุคคล)
(4) Directing  (การอาํนวยการหรือการสั่งงาน)
(5) Co – ordinating  (การประสานงาน)
(6) Reporting  (การรายงาน)
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(7) Budgeting  (การงบประมาณ)
              สวนสมาคมผูบริหารการศึกษาสหรัฐอเมริกา  AASA  (American Association of

School Administrators.  1955 : 17-22) ไดเสนอกระบวนการบริหารการศึกษาไว  5  ประการคือ
PASCE

(1) Planning  การวางแผน
(2) Allocation  การแบงภาระงาน
(3) Stimulation  การกระตุนการทํางาน
(4) Co – ordinating  การประสานงาน
(5) Evaluation   การประเมินผลงาน

             โรลด  เอฟ.  แคมปเบลล  (Roald  F. Campbell. 1958 : 179-186) และคณะไดเสนอ   
กระบวนการบริหารออกมา  5  ประการดังนี้

(1) Decision – Making  การวินิจฉัยส่ังการ
(2) Programming   การจัดโครงการ
(3) Stimulation  การกระตุนการทํางาน
(4) Co – ordinating  การประสานงาน
(5) Appraising  การประเมินผลงาน
รัสเซลล  ที  เกรกก  (Russell  T.  Gregg.  1957 : 274) ไดพยายามที่จะประมวลการ

บริหารและสรุปไดเปน  7 ประการซึ่งมีแตกตางจากกระบวนการดังกลาวขางตนอยู  2  ประการคือ 
Communication และInfluencing

(1) Decision – Making การตัดสินใจ
(2) Planning  การวางแผน
(3) Organizing  การจัดองคการ
(4) Communication  การสื่อสาร
(5) Influencing  การใชอิทธิพลกระตุนใหคนทํางาน
(6) Co – ordinating  การประสานงาน
(7) Evaluation   การประเมินผลงาน

             แตละกระบวนการดังกลาวขางตนมีขั้นตอนและวิธีการซึ่งผูบริหารการศึกษา      
จะตองใหความสนใจศึกษาในรายละเอียดเพื่อนําไปใชในการบริหารสถานศึกษาใหถูกสถานการณ             
ในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารมีอํานาจในการควบคุมดูแลบังคับบัญชาผูรวมงานและ
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บริหารงานกิจการตางๆ ภายในสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล และตรงตามวัตถุประสงค
ของแผนการศึกษาแหงชาติ  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงมีหนาที่บริหารงานในสถานศึกษา ทุก ๆ 
ดาน สําหรับรูปแบบและวิธีการในการบริหารงาน แตละสถานศึกษาแตกตางกันไปตามความรู
ความสามารถในการใชศาสตรและศิลปในการบริหารงานของผูบริหารแตละภารกิจของผูบริหาร
สถานศึกษาไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวไวดังนี้
                           เสรี  ลาชโรจน  ( 2531 :101 )  อธิบายวา  การบริหารสถานศึกษาไมวาจะเปน
สถานศึกษาขนาดใหญ  หรือเล็ก  จะมีองคกรภายในประกอบดวยงานหลักอยู  4  ลักษณะ  คืองาน
วิชาการ    งานธุรการ  งานบริหาร  และงานกิจการนักเรียน

          คิมบรอห  และนันเนอรี  (Kimbrough and Nunnery.  1976 : 164) ไดแบงงานบริหาร          
สถานศึกษาเปน 8 งานดวยกันคือ 1. งานบริหารหลักสูตรและการสอน 2. งานบริหารเศรษฐกิจการ
ศึกษา  3. งานธุรการ  4. งานบริหารบุคคล  5. งานกิจการนักเรียน 6. งานสภาวะผูนําในดาน         
ความสัมพันธกับชุมชน  7. งานดานการประเมินผลการวิจัย  8. งานสรางความเชื่อถือจากประชาชน  
ขอบขายการบริหารโรงเรียนภารกิจหลักของสถานศึกษาจะตองบริหารโดยยึดงาน ทั้ง 4 ดานเปน
แนวทาง  ดังนี้

ภาพ  2  ขอบขายการบริหารโรงเรียน
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ. 2537 : 58)

    การบริหารงานวิชาการ  สุธี  กิตติคุณ  ( 2532 :13  )  ไดสรุปวา    การบริหารงานวิชาการ  
หมายถึงการบริหารกิจการตาง ๆ ที่ดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  
ทุกดาน  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ

การบริหารโรงเรียน

งานสนับสนุน

งานวิชาการงานหลัก

บริหารทั่วไป

งบประมาณ

งานบุคลากร
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              เอกวิทย  ณ ถลาง  ( 2531 :113  )   ไดใหขอบขายของการบริหารงานวิชาการไววา
คือการควบคุมหลักสูตรการสอน  อุปกรณการสอน  การจัดแบบเรียน  คูมือครู  การจัดชั้นเรียน  
การจัดครูเขาสอน  การปรับปรุงการเรียนการสอน  การฝกอบรมครูประจําการ  การเผยแพรวิชาการ      
การวัดผลการศึกษา  การวิจัยคนควา การประเมินมาตรฐานโรงเรียนเพื่อปรับปรุงโรงเรียน ตลอดจน
การตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาแกโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนมุงสงเสริมผูเรียน            
ใหเกิดความรูพัฒนาสติปญญาใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางปกติสุข และบรรลุ             
วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

              4)  บทบาท  อํานาจ  หนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
                   กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมีเจตนารมณ

กําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลก็เพื่อใหสถานศึกษามีความเปนอิสระคลองตัวสามารถบริหาร
และ จัดการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอํานาจและ   
การบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management: SBM) โดยมุงใหการบริหาร         
จัดการศึกษาเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา อยางไรก็ตามโดยเหตุที่สถานภาพการเปนนิติบุคคลเกิดขึ้นโดย     
กฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ของนิติบุคคลและความเปนอิสระในการบริหารงานจะมีมากนอย
เพียงใด   ยอมเปนไปตามลักษณะ  รูปแบบ  หลักการหรือวิธีการจัดระเบียบองคกรบริหารของรัฐ
ตามที่กฎหมายกําหนด เชน การบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐซ่ึงเปนนิติบุคคลยอมมี  ความเปนอิสระ  
มีความคลองตัวในการบริหารมากกวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เปนนิติบุคคล  เพราะ
มหาวิทยาลัยมีกฎหมายจัดตั้งเปนของตนเอง อีกทั้งมีมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา     
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2545 รองรับหลักการนี้ไว หรือเทียบกับ
กรณีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเชนองคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เทศบาล  
เปนตน  ซ่ึงเปนนิติบุคคลที่มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  284  
บัญญัติไวเพื่อรับรองหลักการแหงความอิสระในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหารงาน
บุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ  ซ่ึงหลักการดังกลาวนี้เปน
หลักการกระจายอํานาจที่สมบูรณ  (Decentralization)  และการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน            
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินกําหนดไวเชนนั้นโดยจัดระเบียบบริหารราชการ
เปนราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  สําหรับกรณีการจัดระเบียบบริหาร  
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได
จัดระเบียบบริหารเปนราชการบริหารสวนกลาง เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาของรัฐ                 
ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลโดยเขตพื้นที่การศึกษายังเปนสวนราชการที่สังกัด   
ราชการบริหารสวนกลาง  คือ  สังกัดกระทรวงหรือกรมและไดกําหนดอํานาจ หนาที่ของเขตพื้นที่
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การศึกษาไวในกฎหมายวามีอํานาจหนาที่อะไรบาง  ในลักษณะที่สวนกลางแบงอํานาจหนาที่ใหทํา 
สําหรับในกรณีของสถานศึกษาถึงแมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดใหเปนนิติบุคคลก็ตามแตสถานศึกษาก็ยังเปนหนวยงานที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ซ่ึงเปน
ราชการบริหารสวนกลางและมิไดมีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร    
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินแตอยางใด  
แมวาสถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคลแตความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาก็ไมเหมือนกับ        
นิติบุคคลของกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่มีอํานาจหนาที่กวางขวางกวา  ในกรณีของสถานศึกษา  
หากจะเทียบคงเทียบไดกับความเปนนิติบุคคลของจังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร     
ราชการแผนดินที่ไมอาจบริหารราชการภายในจังหวัดไดอยางอิสระเหมือนอยางองคกร ปกครอง
สวนทองถ่ินหากแตยังตองรับนโยบายจากสวนกลางมาปฏิบัติอีกทั้งการจัดซ้ือจัดจางก็ตองดําเนิน
การภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่แกไขเพิ่มเติม  เปนตน  
ดังนั้นการเปนนิติ-บุคคลของสถานศึกษา  จึงมิใชวาสถานศึกษาจะใชอํานาจหนาที่ไดเองโดยอิสระ  
ปราศจากขอบเขตของกฎหมาย  เชน  สถานศึกษาไมอาจจํานองที่ดินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา    
ไมสามารถกูยืมเงินจากธนาคารหรือหนวยธุรกิจที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน  หรือดําเนินการ
นอกจากอํานาจหนาที่ ที่กําหนดไวในกฎหมายหรือนอกขอบวัตถุประสงคใน การจัดตั้งสถานศึกษา
หรือดําเนินการในเรื่องอื่นเรื่องใดที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ เชนการจัดทํางบประมาณตอง  
จัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  การเบิกจายเงินตองเปนไปตามระเบียบของกระทรวง
การคลัง  เปนตน

              ความเปนนิติบุคคลของหนวยงานรัฐไมวาจะมีฐานะเปนสวนราชการหรือมิใช
สวนราชการก็ตาม  ยอมมีสิทธิหนาที่เชนเดียวกับนิติบุคคลโดยทั่วไปที่มิใชเปนหนวยงานของรัฐ  
เชน  สมาคม  มูลนิธิ  บริษัทจํากัด  เปนตน  แตนิติบุคคลที่เปนหนวยงานของรัฐจะใชคําวา  “อํานาจ
และหนาที่” หรือ”อํานาจหนาที่”  แทนที่จะใชคําวา  “สิทธิและหนาที่”  หรือ  “สิทธิหนาที่”  เชน
เดียวกับนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาวัตถุประสงคในการ
กอตั้งหนวยงานของรัฐมาก็เพื่อใหบริการสาธารณะเปนหลัก  ฉะนั้น  การที่จะใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําบริการสาธารณะไดสําเร็จตามเจตนารมณของการกอตั้ง  ก็ตองกําหนดใหหนวยงานของรัฐมี
อํานาจหนาที่  โดยนัยของการมี  “อํานาจ” ก็หมายความวา  อีกฝายหนึ่งคือ  “รัฐ” มีอํานาจเหนืออีก
ฝายหนึ่งคือ  “ประชาชน”  อยางไรก็ตามความเปนนิติบุคคลของหนวยงานรัฐ  ก็มีสิทธิหนาที่
เหมือนกับนิติบุคคลอื่น ๆ ตามประมวล กฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวแลว  เชนกรณทีี่หนวย
งานของรัฐ ทํานิติกรรมสัญญากับเอกชนโดยหนวยงานของรัฐลดฐานะของตัวเองที่มีอํานาจเหนือ
กวาลงไป
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1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1.  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 1.  การวางแผนอัตรากําลังและ 1.  การดําเนินงานธุรการ
2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 2.  การจัดสรรงบประมาณ      กําหนดตําแหนง 2.  งานเลขานุการคณะกรรมการ
3.  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน 3.  การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 2.  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง      สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
     ผลการเรียน      และรายงานผลการใชเงินและผล 3.  การเสริมสรางประสิทธิภาพ 3.  งานพัฒนาระบบและเครือขาย
4.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา      การดําเนินงาน      ในการปฏิบัติราชการ      ขอมูลสารสนเทศ
5.  การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

4.  การระดมทรัพยากรและการลงทุน 4.  วินัยและการรักษาวินัย 4.  การประสานงานและพัฒนา

6.  การพัฒนาแหลงเรียนรู      เพ่ือการศึกษา 5.  การออกจากราชการ      เครือขายการศึกษา
7.  การนิเทศการศึกษา 5.  การบริหารการเงิน 5.  การจัดระบบการบริหารและ
8.  การแนะแนวการศึกษา 6.  การบริหารบัญชี      พัฒนาองคกร
9.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 6.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ภายในสถานศึกษา 7.  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการ 8.  การดูแลอาคารสถานที่และ
      แกชุมชน      สภาพแวดลอม
11. การประสานความรวมมือในการ 9.  การจัดทําสํามะโนผูเรียน
      พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 10. การรับนักเรียน
12. การสงเสริมและสนับสนุนงาน 11. การสงเสริมและประสาน
      วิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร      งานการศึกษาในระบบ นอกระบบ
      หนวยงาน และสถาบันอื่น      และตามอัธยาศัย
      ที่จัดการศึกษา 12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

13. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน
14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา
15. การสงเสริมสนับสนุนและ
     ประสานงานการศึกษาของบุคคล
     ชุมชน องคกร หนวยงานและ
     สถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
16. งานประสานราชการกับเขต
      พ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานอื่น
17. การจัดระบบการควบคุมใน
     หนวยงาน
18. งานบริการสาธารณะ
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น

ภาพ  3  ขอบขายการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4  ดาน
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 32 )

การบริการวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป

ขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา
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          5)  การบริหารวิชาการ
               งานวิชาการ เปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  มุงใหกระจายอํานาจ
ในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด  ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการ
ได   โดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน ทอง
ถ่ินและการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝายซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขม
แข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนา     หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการ
วัดผล  ประเมินผลรวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชุมชนทองถ่ินไดอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 32 )

               วัตถุประสงคของงานวิชาการ
                1.  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว

และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  และทองถ่ิน
                2.  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน และมี

คุณภาพ สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา
ตนเองและการประเมินจากหนวยงานภายนอก

                3.  เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนจัดปจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน โดยยึด     
ผูเรียนเปนสําคัญ ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
               4. เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและของบุคคล  ครอบครัว   องคการ  หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ   อยางกวางขวาง
ขอบขายภารกิจการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม   และ
เทคโนโลยี   การพัฒนาแหลงเรียนรู   การนิเทศการศึกษา   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน   การประสานความรวมมือ  ในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร
หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 32 )

                1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
                     แนวทางการปฏิบัติ

1.1   ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  สาระ
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แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา  และความตองการของ
สังคม   ชุมชน  และทองถ่ิน

1.2  วิเคราะหสภาพแวดลอม  และประเมินสถานภาพสถานศึกษา  เพื่อกําหนด
วิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้ง  คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3  จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตสถาน
ศึกษาที่ สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยพยายามบรูณาการเนื้อ
หาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม

1.4  นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและบริหารการใชหลักสูตร
ใหเหมาะสม

1.5  นิเทศการใชหลักสูตร
 1.6  ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร

1.7  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
                2.  การพัฒนากระบวนเรียนรู

     แนวทางการปฏิบัติ
2.1  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรู

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
                                    2.2  สงเสริมใหครูจัดกระบวนเรียนรูโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอด
คลองกับความสนใจ  ความถนัดของผูเรียน  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ 
สถานการณ  การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา  การเรียนรูจากประสบการณจริง 
และการปฏิบัติจริง  การสงเสริมใหรักการอานใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูใหสมดุลกัน  
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม
ทั้งนี้ โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรูและการนํา
ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือเครือขายผูปกครอง  ชุมชน ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม

 2.3  จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆโดยเนนการ
นิเทศที่  รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนรวมกันหรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

2.4  สงเสริมใหมีการพัฒนาครู    เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความ
เหมาะสม
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           3.  การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
                      แนวทางการปฏิบัติ

     3.1  กําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถาน
ศึกษา

     3.2  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและวัดผลแตละรายวิชา ใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู

     3.3  สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล  และประเมินผลการเรียนการสอน  โดย
เนนการประเมินตามสภาพจริง  จากกระบวนการ  การปฏิบัติ  และผลงาน

     3.4  จัดใหมีการเทียบโอนความรู  ทักษะ  ประสบการณ  และผลการเรียนจาก         
สถานศึกษาอื่น  สถานประกอบการ  และอ่ืน ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
                                    3.5  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน

                 4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                      แนวทางการปฏิบัติ

        4.1  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงาน    
วิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา

        4.2  สงเสริมใหครู  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย   เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูให
แตละกลุมสาระการเรียนรู

4.3  ประสานความรวมมือในการศึกษา  วิเคราะห  วจิัย ตลอดจนการเผยแพร
ผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล   
ครอบครัว   องคการ  หนวยงานและสถาบันอื่น

    5.  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา
                       แนวทางการปฏิบัติ

5.1 ศึกษา  วิเคราะห ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีทางการจัดการ
เรียนการสอน  และการบริหารงานวิชาการ

         5.2  สงเสริมใหครูผลิต  พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
                                    5.3 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอน
และการพัฒนางานดานวิชาการ
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       5.4  ประสานความรวมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนาและการใชส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล  
ครอบครัว   องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่น

       5.5  การประเมินผลการพัฒนาการใชส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

                 6.  การพัฒนาแหลงการเรียนรู
                  แนวทางการปฏิบัติ
                                   6.1  สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน
สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน  ในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง

       6.2  จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูแกครู  สถาบันการศึกษา  บุคคล  ครอบ
ครัว     องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอื่น  ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง

       6.3  จัดตั้งพัฒนาแหลงเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสาน
ความรวมมือสถานศึกษาอื่น  บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการ

ศึกษาในการจัดตั้ง  สงเสริม  พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน
        6.4  สงเสริม  สนับสนนุใหครู ใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน

ในการ     จัดกระบวนการเรียนรู  โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน
                 7.  การนิเทศการศึกษา
                      แนวทางการปฏิบัติ

                7.1  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
        7.2   ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลาก-

หลายและเหมาะสมกันสถานศึกษา
        7.3  ประเมินผลการจัดระบบ    และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถาน-

ศึกษา
         7.4  ติดตาม  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบและ

กระบวนการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
          7.5  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณจัดระบบนิเทศการศึกษาภาย

ในสถานศึกษากับสถานศกึษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
                 8.  การแนะแนวการศึกษา
                      แนวทางการปฏิบัติ
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                       8.1  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ  และวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดย
เชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน

         8.2  ดําเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถาน-
ศึกษา
 8.3  ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา

                     8.4  ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณดานการแนะ

แนวการศึกษา
                 9.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                      แนวทางปฏิบัติ

                   9.1  จัดระบบโครงสรางองคการ ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

9.2 กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตาม    
มาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวงศึกษาธิการเปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การ
ศึกษาหลักเกณฑและ  วิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

         9.3  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา

         9.4  ดําเนินการพัฒนางานตามแผนงานและติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมิน
คณุภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

         9.5  ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา  และหนวยงานอื่นในการปรับปรุง  
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน  
คุณภาพการศึกษา

       9.6  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา

9.7 การประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง

                 10.  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน
                        แนวทางการปฏิบัติ

                 10.1  การศึกษา  สํารวจความตองการ  สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน
          10.2  จัดใหมีความรู  เสริมสรางความคิด  และเทคนิคทักษะทางวิชาการเพื่อ

การพัฒนาทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน
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          10.3  การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน  เขามามีสวนรวมในกิจ
กรรมทางวิชาการของสถานศึกษา  และที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา

 10.4 สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณระหวางบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน ทองถ่ิน

   11.  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
                        แนวทางการปฏิบัติ

11.1 ประสานความรวมมือชวยเหลือ ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
ของรัฐเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา       
ทั้งบริเวณ ใกลเคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ตางเขตพื้นที่การศึกษา

 11.2  สรางเครื่องขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง  ๆ
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

                 12.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวย
งานและสถาบัน อ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษา

                       แนวทางการปฏิบัติ
                                    12.1  สํารวจและศกึษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความตองการในการได
รับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่น             
ที่จัดการศึกษา

         12.2  สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการ
ศึกษา

       12.3  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว   
องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา

2.1.3  การตัดสินใจ
           การตัดสินใจ เปนส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของทุกคน และเปนสวนหนึ่งของ

การดําเนินชีวิตในการบริหารธุรกิจ การตัดสินใจเปนประเด็นที่สําคัญมากและสรางหรือลดความ
สามารถในการแขงขัน ผูบริหารที่ตองมีการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ถาผูบริหารตัดสินใจผิดพลาด  
จะมีผลใหบริษัทไดกําไรนอยกวาที่ควรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานเลยก็ได วิธีการตัดสินใจ      
มีมากมายซึ่งสรุปองคความรูจากการศึกษาในเรื่องการตัดสินใจไดดังนี้(http://www.sarapad.com/bu
siness/bs00001.html.  15October  2003)
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         1)  ความหมายของการตัดสินใจ
              การตัดสินใจ (Decision-Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือก

หนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกที่ไดพิจารณาหรือประเมินอยางดีแลววาเปนทางใหบรรลุ    วัตถุประสงค
และเปาหมายขององคการการตัดสินใจเปนส่ิงสําคัญและเกี่ยวของกับหนาที่การบริหารหรือการจัด
การเกือบทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจัดคน  เขาทํางาน การประสาน

งาน และ  การควบคุม การตัดสินใจไดมีการศึกษามานาน ดังที่ บารนารด (Barnard,  1966 : 16,
อางถึงใน ไพลิน ผองใส.  2536 : 155) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไวคือ "เทคนิคในการที่จะ
พิจารณาทางเลือกตางๆ ใหเหลือทางเลือกเดียว"   นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ การ
ตัดสินใจคลายคลึงกัน  ที่สําคัญ ๆ  มีดังนี้

             แดเนียล  อี  กริฟฟท  (Griffiths, Daniel E.  1959 : 14)  มีความเห็นวา  " การ
บริหารคือกระบวน การตัดสินใจ" และย้ําวา "กระบวนการการตัดสินใจมิใชเพียงการตัดสินใจเทา
นั้นแตรวมไปถึงการออกคําสั่งใหมีการปฏิบัติหรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อหาขอยุติในเรื่อง  
นั้น ๆ ดวย"

                 เฮอรเบริ์ท  เอ  ไซมอน  (Simon,  H. A.  1977 : 1)  กลาววา " การบริหารคือการ
ตัดสินใจนั่นเอง "

               ภิญโญ  สาธร  (2519 : 70) การตัดสินใจคือ การเลือกทาง ๆ หนึ่งจากจํานวนที่มี
ใหเลือกเปนอันมากเหตุผลที่สนับสนุนทางเลือกจึงควรมีเพียงเหตุผลดังกลาวแยกไดเปน  2 ประเภท
คือ  1.  เหตุผลเกี่ยวกับคุณธรรมหรือคานิยม  ( Value)  2. เหตุผลอันมาจากขอเท็จจริงหรือขอมูล    
ที่ไดมา ( Evidence)

             เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2521 :  20)   การตัดสินใจเปนภาระกิจที่สําคัญยิ่งอยาง
หนึ่งของกระบวนการบริหารเมื่อมีปญหาตองตัดสินใจ  ปญหาในที่นี้หมายถึงอุปสรรคหรือส่ิง 
ขวางกั้นมิใหผูตัดสินใจสามารถบรรลุจุดมุงหมายได  คือ  การเลือกทางปฏิบัติในการแกไขปญหาที่
มีอยู

               วุฒิชัย  จํานง  ( 2524 :  283 )  กลาววา  การตัดสินใจหมายถึงการกําหนดการเลือก
แนวทางเพื่อประพฤติปฏิบัติตอไปจากการประมวลขอคิดเห็นของนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน     
สรุปไดวาการตัดสินใจ คือการเลือกทางปฏิบัติที่เห็นวาดีที่สุด  และปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตองการเพื่อใหเกิดผลดีที่สุดตอหนวยงานนั้น ๆ

2) วิธีการตัดสินใจ
                 การตัดสินใจในการศึกษาพบว าการตัดสินใจ   มีอยู   3   วิ ธีคื อ   

                 1.  Rational Decision -Making  Model :  เปนการตัดสินใจดูจากทางเลือกที่มีอยู
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ทั้งหมด ถาจะเปรียบไปก็เหมือนกับการที่เรามีปญหาเกิดขึ้น เราหาทางเลือกที่มีอยูทั้งหมด 
แลววิเคราะหทางเลือกที่เรามีอยูทั้งหมด เพื่อหาทางเลือกที่มีประโยชนมากที่สุด หรือมีผลเสียนอยที่
สุดซ่ึงการตัดสินใจแบบนี้ ถาจะเปรียบไปก็เปนการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรที่ตองมีขอมูลมา
ประกอบ     มากมายกอนที่จะทําการตัดสินใจ ตองมีการเลือกจากทางเลือกทั้งหมดที่มีอยูแตก็เปน
การตัดสินใจ ที่ดีที่สุดในบรรดาการตัดสินใจทั้งหมด

                 2.  Bounded Rationality : จากการตัดสินใจในแบบที่ 1 จะเห็นวาไดมีการเสีย
เวลามากตองหาขอมูลตั้งมากมายกวาจะทําการตัดสินใจสักหนึ่งเรื่อง ดังนั้น จึงมีการเสนอรูปแบบ            
การตัดสินใจที่มองเพียงแคขอมูลประกอบเพียงเล็กนอยก็ทําการตัดสินใจไดเลย

                 3. Intuitive Decision -Making : การตัดสินใจโดยใชสามัญสํานึกเปนการตัดสิน-
ใจขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเชื่อวาทุกคนตองเคยใชการตัดสินใจแบบนี้มาแลวท้ังนั้น การตัดสินใจแบบนี้เปน  
การตัดสินใจที่แทบจะใชขอมูลนอยมาก (หรือบางครั้งไมไดใชเลย) บางคนเรียกวาการตัดสินใจโดย
ใชสัมผัสพิเศษหรือสัมผัสที่หกแตถาจะพูดใหงายก็คือการตัดสินใจโดยใชความรูสึกนั่นเอง             
การตัดสินใจแบบนี้บางครั้งไมไดอาศัยขอมูลอะไรเลยแคอาศัยความรูสึกวาควรจะเปนอยางนั้นหรือ 
แคความเชื่อวาตองเปนอยางนี้ เราก็ทําการตัดสินใจไปเลย ซ่ึงเปนปจจัยที่ตองทําการตัดสินใจ     
ดวยวิธีดังกลาวจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีสถานการณที่ไมแนนอนไมสามารถพยากรณได หรือขอมูลมี
จํากัด หรือสุดทายก็เกิดจากการที่เราไมมีเวลานั่นเอง

              วิธีการตัดสินใจตามแนวคดิของ  วิคเตอร  เอช  วรูม  และ ฟลลิป  ดับบลิว  เยต
ตอน  (Vroom, H. V. and Yetton, W.P.  1988 : 12, อางถึงใน สมยศ   นาวีการ.  2525 : 151)   เสนอ
ไว  5  ลักษณะคือ

                 1.  ผูบริหารตัดสินใจดวยตนเอง  โดยใชขอมูลที่มีอยู
                 2.  ผูบริหารตัดสินใจดวยตนเอง  โดยหาขอมูลเพิ่มเติมจากผูใตบังคับบัญชา

                         3.  ผูบริหารอภิปรายปญหารวมกับผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล  แลวพิจารณา      
ตัดสินใจดวยตนเอง
                              4.  ผูบริหารอภปิรายปญหารวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชา  แลวพิจารณาตัดสินใจ
ดวยตนเอง  โดยอาจจะยอมหรือไมยอมใหความเห็นของกลุม  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

                              5.  ผูบริหารประชุมอภิปรายปญหา  ประเมินทางเลือกรวม  กับกลุมผูใตบังคับ-
บัญชา  แลวทําการตัดสินใจโดยใชความเห็นสอดคลองกัน

                โรเบอรท  แทนเนน  บวม  และวารเรน  เอช  ชมิดท  (Robert  Tannenbaum  and  
Warren  H. Schmidt,  อางถึงใน กรมสามัญศึกษา.  2526 : 7 - 8)  ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูนํา  และจําแนกพฤติกรรมของผูนําออกเปน  7  ประเภท  ดังตอไปนี้
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ความสําคัญของลูกนอง
ความสําคัญของผูบริหาร

1      2                3                 4                  5                    6                   7
ภาพ  4  พฤติกรรมผูนํา
(ที่มา : สมคิด   บางโม.  2539 : 234)

                จากแผนภูมิพฤติกรรมผูนําในระดับตาง ๆ สรุปได  ดังนี้
1.  ผูนําที่มีพฤติกรรมเปนผูตัดสินใจเอง แลวแจงใหผูรวมงานทราบหรือปฏิบัติ

              2. ผูนํามีพฤติกรรมเปนผูชักชวนใหผูรวมงานยอมรับผลการตัดสินใจของตนเอง
กอนทีจะใหผูรวมงานรับทราบและนําไปปฏิบัติ

3.  ผูนําที่มีพฤติกรรมเปนผูเสนอปญหาจากผูรวมงาน  กอนจะตัดสินใจ
4. ผูนําที่มีพฤติกรรมเปนผูเสนอปญหาจากผูรวมงานและขอคําแนะนําแลวจึงตัด-

สินใจ
5.  ผูนําที่มีพฤติกรรมเปนผูยินยอมหรือยินดีเปล่ียนแปลงการตัดสินใจได
6.  ผูนําที่มีพฤติกรรมเปนผูระบุปญหาและขอบเขต  ขอจํากัดของปญหาใหผูรวม-

งานตัดสินใจ
7. ผูนําที่มีพฤติกรรมเปนผูอนุญาตใหผูรวมงานปฏิบัติหนาที่หรือตัดสินใจได

ภายในขอบเขตที่กําหนดให
              แนวคิดดังกลาวขางตนเปนไปในลักษณะคอนขางสอดคลองกันโดยวิธีการตัดสิน-

ใจของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาเพราะเปนพฤติกรรมในดานการยินยอมให     
ผูรวมงานมีสวนรวมมากนอยแตกตางกันไป การใหโอกาสแกทุกคนเขารวมตัดสินใจนั้น นอกจาก
จะทําใหเกิดความถูกตองในการตัดสินใจอันเนื่องมาจากความสมบูรณของขอมูลแลวยังเปนการ
บํารุงขวัญและเพิ่มความความรวมมือในการปฏิบัติงานใหมากยิ่งขึ้นดวย 

การใชอํานาจของผูบริหาร
                                                ความเปนอิสระของผูใตบังคับบัญชา
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          3)  ลักษณะของการตัดสินใจ
               ไซมอน  (Simon,  1977 : 5-6)  แบงชนิดของการตัดสินใจออกเปน  2  ชนิด ดังนี้
                1. การตัดสินใจที่ไดกําหนดไวลวงหนา หรือมีแบบอยางที่กําหนดไวลวงหนา 

(Programmed  Decisions) เปนการตัดสินใจตามระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผนที่เคยปฏิบัติมาจนกลาย
เปนงานประจํา เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับการลาปวย ลากิจ ลาบวช การอนุมัติการเบิกจายเงิน การ
อนุมัติผลการศึกษา เปนตน การตัดสินใจแบบกําหนดไวลวงหนานี้ เปดโอกาสใหผูบริหารเลือกทาง
เลือกไดนอย  เพราะเปนการตัดสินใจภายใตสภาวะการณที่แนนอน

                 2.  การตัดสินใจที่ไมไดกําหนดไว  หรือไมมีแบบอยางที่ไดกําหนดไวลวงหนา
(Nonprogrammer  ecisions)  เปนการตัดสินใจในเรื่องใหมที่ไมเคยมีมากอน  ไมมีระเบียบกฎเกณฑ 
และแบบแผนที่เคยปฏิบัติมากอน  จึงเปนเรื่องยุงยากแกผูตัดสินใจ โดยท่ีผูบริหารหรือผูตัดสินใจจะ
ตองคํานึงถึงความเสี่ยง  และ ความไมแนนอนดวย  เชน การตัดสินใจนําเงินไปลงทุนเพื่อหาผลตอบ
แทนหรือผลกําไรในธรุกจิ  การตดัสินใจผลิตสินคาตัวใหม การตดัสินใจในการขยายกิจการ เปนตน 

                   บรรโลม  ภุชงคกุล  ( 2510 : 242 )  ไดกลาวถึงลักษณะของการตัดสินใจวามี  2  
ลักษณะคือ การวินิจฉัยส่ังการแบบสามัญสํานึก (Spontaneous Decision) และการวินิจฉัยแบบ
ไตรตรองดวยเหตุผล  (Rational Decision)

                  1. การตัดสินใจสั่งการแบบสามัญสํานึก เปนการตัดสินใจที่ผูบริหารใชประสบ-
การณ  หรือความรอบรูที่เคยปฏิบัติมาแลวในอดีตเปนแนวในการตัดสินใจ  อํานาจในการตัดสินใจ
ในเรื่องตาง ๆ  มีกําหนดไวเปนกฎหมาย  หรือระเบียบ ขอบังคับสําหรับปฏิบัติการตัดสินใจ ตาม
ลักษณะนี้ใชกับงานที่ตองปฏิบัติอยูเปนประจํา (Routine  Decision-Making)

                 2. การตัดสินใจแบบไตรตรองดวยเหตุผล เปนการตัดสินใจที่ตองใชวิจารณญาณ
ประกอบจะอาศัยเพียงกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับอยางเดียวไมไดตองอาศัยการใชสถิติขอมูล  
และขาวสารตาง ๆ ประกอบการตัดสินใจ  บางครั้งจึงตองพิจารณาถึงระบบคุณธรรมและคานิยม
ทางสังคม  เพราะปญหาที่ตองตัดสินใจในลักษณะนี้ เปนโครงการหรือปญหาที่เกิดจากสภาวะ
การณที่เปล่ียนแปลงตาง ๆ ในเรื่องการตัดสินใจโดยทั่วไปมกัเนนการตัดสินใจแบบไตรตรองดวย
เหตุผลมากกวาการตัดสินใจดวยสามัญสํานึก

              สรุปไดวา การตัดสินใจทั้งแบบสามัญสํานึกและแบบไตรตรองดวยเหตุผล ตอง
อาศัยซ่ึงกันและกันถึงแมวาผูบริหารควรใชการไตรตรองดวยเหตุผลมาก บางกรณีผูบริหารตอง
พิจารณาไตรตรอง ใหรอบคอบพรอมทั้งใชสามัญสํานึกในการตัดสินใจดวยเชนกัน
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4)  กระบวนการตัดสินใจ
          การตัดสินใจของผูบริหารในปจจุบันนี้  ใชกระบวนการตามหลักวิทยาศาสตร  

เพราะเชื่อวาจะชวยใหผูบริหารสามารถทําการตัดสินใจไดอยางมีหลักการและเหตุผล  การตัดสินใจ
จะใหเกิดประโยชนสูงสุดและไมผิดพลาดควรจะตองดําเนินการเปนขั้นตอน  ดังตอไปนี้

1. การหาขอมูลและวิเคราะหขอมูลไดแก กระบวนการรวบรวมขาวสารที่เปน
ขอมูลตาง ๆ จากสภาพแวดลอมหรือส่ิงที่เกี่ยวของกับปญหานํามาวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลสําหรับ
การ ตัดสินใจยิ่งขอมูลมากเทาไรยิ่งดี  เพราะจะทําใหการตัดสินใจถูกตอง

2.  คาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. การพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ ที่จะนําไปใชรวมทั้งการคิดคนหาวิธีการ

ใหม ๆ เพื่อแกปญหารวมทั้งการวิเคราะหและประเมินคาสําหรับแนวทางการปฏิบัตินั้น ๆ ควร
พิจารณาหาทางเลือกไวหลาย ๆ ทาง

        4.  เลือกทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่ง จากแนวทางในการปฏิบัติที่อาจจะเปนไป
ไดหลาย ๆ ทาง โดยเลือกแนวทางที่จะเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน
                                   5.  ตดัสินใจสั่งการใหปฏิบัติ
                                   6.  วัดผลการปฏิบัติโดยนําไปเปรียบเทียบกับการคาดคะเนที่ตั้งไวตั้งแตตน

ขอมูลเขา

ภาพ  5  การตัดสินใจตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
(ที่มา : สมคิด   บางโม.  2539 : 201)

วิเคราะหขอมูล

เลือกแนวทางที่ดีที่สุด

คิดหาวิธีการหลาย ๆ
แนวทาง

คาดคะเนผลที่จะเกิด
ในอนาคต

วัดผลการปฏิบัติเปรียบเทียบ
กับที่คาดคะเนไว

ตัดสินใจ
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                   รัสเซล  ที  เกร็ก  (Gregg,  Russell  T. 1957  : 274 - 316 )  สรุปวากระบวนการ
ตัดสินใจมีสวนประกอบ  ดังนี้

1. การตัดสินใจ  ( Decision-Making )
2. การวางแผน  ( Planning)
3. การจัดระเบียบ หรือกําหนดอํานาจหนาที่  ภายในหนวยงาน  (Organizing)
4. การเสนอรายงาน  หรือติดตอกันระหวางหนวยงานยอย  (Communicating)
5. การใชอิทธิพลกระตุนใหบุคลากรทํางาน ( Influencing)
6. การประสานงาน  ( Coordinating)
7. การประเมินผล  ( Evaluating)

                   แดเนียล  อี. กริฟฟทส  (Griffiths, Daniel  E.  1959 : 94 ) ไดกลาวถึงขั้นตาง ๆ                
ของกระบวนการตัดสินใจไว  ดังนี้

1. ตั้งปญหาใหคําจํากัดความและกําหนดขอบเขตของปญหา
2. วิเคราะหและประเมินผลปญหา
3. สรางเกณฑและมาตรฐาน  เพื่อประเมินผลทางเลือกหรือการตัดสินใจ
4. รวบรวมขอมูล
5. หาทางเลือกหรือวิธีแกปญหาที่ดีที่สุด
6. เร่ิมปฏิบัติทางเลือก

ก. วางโครงการแกปญหา
ข. ควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ
ค. ประเมินผลที่ไดรับและกระบวนการที่ทําไป

                   เฮอรเบริ์ท  เอ  ไซมอน  (Simon, H. A.  1977 : 2)  แสดงความเห็นไววา
กระบวนการตัดสินใจควรประกอบดวย  2  ขั้นตอน  ดังนี้

1.  การศึกษาสภาวะแวดลอมตาง ๆ เพื่อนํามาใชเปนขอมูล  ในการตัดสินใจ
2.  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมอันเปนขอมูลนั้น  เพื่อกําหนดทางเลือกในการ

ตัดสินใจการตัดสินใจเลือกทางที่เห็นวาดีที่สุด
                   เอ็ดวิน  บี  ฟลิปโป  (Flippo, E. B.  1966 : 36) ไดลําดับขั้นตอนของการ       

ตัดสินใจเปน   4  ขั้นตอน  คือ
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           ขั้นตอนที่ 1  สืบสวนใหไดขอเท็จจริงโดยพิจารณาถึงปญหาที่ตองตัดสินใจวา มี
ความมุงหมายอะไรมีลักษณะขัดแยงหรือกระทบกระเทือนองคการอยางไรโดยพิจารณาถึงเหตุผล  
และความรูตาง ๆ ประกอบดวย

             ขั้นตอนที่  2  พิจารณาเลือกแนวทางการแกปญหาที่มีอยูหลายทาง  ขั้นตอนนี้
จําเปนตองอาศัยความรู  ความสามารถ  ประสบการณและภูมิหลังของผูตัดสินใจ

             ขั้นตอนที่  3  รวบรวมขอมูลขาวสารเพื่อทําการวิเคราะหแนวทางแกปญหาที่
เลือกไว

             ขั้นตอนที่  4   พิจารณาผลดีและผลเสีย  ที่เกิดจากแนวทางแกปญหาที่เลือกไว
                   แอน  มารริเนอร (Marriner, A.   1977 : 14 ) ไดจัดลําดับขั้นตอนการตัดสินใจ 

5  ขั้นตอน  คือ
ขั้นตอนที่  1   ศึกษาสาเหตุปญหา (Identify  the  Problem) โดยใชคําถาตลอด

เวลาวาใคร  ที่ไหน  เมื่อไร  ทําไม  และอยางไร
ขั้นตอนที่  2   ทําการเลือกจากทางเลือกหลายทาง (Exploring  the Alternative)       

โดยคํานึงถึงนโยบายขององคการ ความเปนไปได  ความรวดเร็วถูกตอง และทันเวลา
ขั้นตอนที่  3  พิจารณาเลือกวธีิแกปญหา (Choose  the  Most  Desirable

Alternative) โดยพิจารณาถึงการยอมรับของผูปฏิบัติความปลอดภัย  ขวัญของผูปฏิบัติงานความสิ้น-
เปลือง  และผลประโยชนที่จะไดรับ

ขั้นตอนที่  4   การนําผลไปใช  ( Implement  the  Decision)  ในชั้นนี้ ผูบริหาร
จะตองมีศิลปะในการเลือกใชบุคคล  และวิธีการดําเนินการ

ขั้นตอนที่  5  ประเมินผล(Evaluate  the  Results) เปนกระบวนการสุดทายใน       
การตัดสินใจเพื่อพิจารณาวาผลของการตัดสินใจนั้นดีหรือไม และควรแกไขปรับปรุงในเรื่องใดบาง

                     สโตนเนอร (Stoner , 1987 : 177 - 178) ในทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัย
ส่ังการ  ที่ยึดตามแนวของ  จอหน  ดิวอ้ิ   (John  Dewey)  วาการตัดสินใจ  อาศัยเหตุผล (Rational  
Decision  Making )  จะประกอบดวย  7  ขั้นตอน  ดังนี้

1.  วิเคราะหและจํากัดขอบเขตของปญหา  (Diagnose  and  Define  Problem)
2.  รวบรวมและวิเคราะหหาขอเท็จจริง
3.  พัฒนาทางเลือกในการแกปญหา (Develop  Alternatives)
4.  ประเมินทางเลือกจากขอ  3  เพื่อหาทางเลือกที่จะชวยใหเกิดการแกปญหา

ได ( Evaluate  the  Alternatives )
5.  เลือกวิธีที่ดีที่สุด (Select  the  Best  Alternatives)
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6.  วิเคราะหผลที่ไดจากการตัดสินใจ (Analyze  the  Possible Consequences
of  the  Decision)

7.  ตัดสินใจ  (Implement  the  Decision)
สมปราชญ   จอมเทศ  (2516 :  100 )  ใหความเห็นวากระบวนการตัดสินใจ  

จะตองประกอบดวยลักษณะสําคัญดังนี้
1.  การระบุปญหา  คือจะตองมีการพิจารณาประมวลเหตุการณรวมทั้งในอดีต  

และปจจุบัน  เพื่อคาดคะเนเหตุการณในภายหนา
2.  พิจารณาถึงบุคคลที่จะตองเกี่ยวของในการตัดสินใจขององคการแตละครั้ง

ยอมจะมีผลกระทบถึงบุคคลอื่น ๆ  เชนผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยว
ของกับปญหา

3.  การหาทางเลือก  ทางเลือกที่จะตัดสินใจมีอยูมากมายและอาจคนหาจนไม
มีที่สุดโดยปกติจึงพิจารณาหาทางที่สําคัญใหเพียงพอแกการเปรียบเทียบประเมินผลเทานั้น

4.  การประเมินทางเลือก  เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลไดผลเสียของทาง
เลือกแตละอยาง  ที่เปนทั้งปจจุบันและอนาคตดวย

                    วุฒิชัย  จํานง  ( 2521 : 194 ) ไดแบงกระบวนการตัดสินใจ ออกเปน 5 ขั้นตอน  
คือ

ขั้นตอน  1  ทําความเขาใจในปญหานั้น ๆ ผูบริหารตองรูปญหาที่แทจริง
ขั้นตอน  2  คนหาสาเหตุแหงปญหาหลังจากไดทราบแนชัดวาปญหาคืออะไร    

ก็หาสาเหตุเพราะการแกปญหาที่ถูกตองเหมาะสมคือ   การแกปญหาที่สาเหตุ
ขั้นตอน  3  การกําหนดทางเลือก  ในการแกปญหาแตกตางกันและใหครอบ-

คลุม มากเทาที่จะมากได
ขั้นตอน  4  ทําการเลือกแนวทางแกปญหา  เปนขั้นที่แกปญหาจริงในการตัด-

สินใจเปนการเลือกทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดทางเลือกเดียว  หรือจากทางเลือกหลายทางนั้น
ขั้นตอน  5  การปฏิบัติการแกไขปญหา  โดยทางเลือกที่เหมาะสมแลวประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน
                     นพพงษ   บุญจิตราดุลย  (2525 : 90)  ไดแบงกระบวนการตัดสินใจออกเปน  

7  ขั้นตอน  ดังนี้
ขั้นตอน  1  จะตองรับวามีปญหาและรูขอบเขตของปญหา
ขั้นตอน  2  การวิเคราะหและประเมินผลปญหา
ขั้นตอน  3  ตั้งเกณฑหรือมาตรฐานสําหรับเลือกวิธีแกปญหา
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ขั้นตอน  4  รวบรวมขอมูลตลอดจนหลักฐานและขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ขั้นตอน  5  กําหนดวิธีทางปฏิบัติแกปญหา
ขั้นตอน  6  ประเมินผลหรือลําดับความสําคัญ  หรือจัดลําดับวิธีการแกปญหา

ในแตละกรณี
ขั้นตอนที่  7  เลือกวิธีแกปญหาที่ถูกตองที่สุดที่คนยอมรับมากที่สุด

                    จากการศึกษาเกี่ยวกับ  ลําดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ ปรากฏวานัก-
วิชาการมีความเห็นในสาระสําคัญคลายคลึงกันมาก เพราะตางก็ใชวิธีแกปญหาที่เรียกวา Problem  
Solving  Approach  ทั้งสิ้น

               5)  รูปแบบของการตัดสินใจ
                    การตัดสินใจเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะ      

ในหนวยงาน การตัดสินใจอาจกระทําโดยบุคคลเพียงคนเดียว หรือเปนกลุมบุคคลแลว  แตความ
เหมาะสมของกรณี รูปแบบของการตัดสินใจโดยถือเอาจํานวนคนที่รวมตัดสินใจเปนเกณฑสามารถ
จําแนกออกได  2 รูปแบบ  ดังนี้
                    1. การตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว(Individual Decision-Making) ใชสําหรับ
การตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ที่ผูทําการตัดสินใจไดกําหนดไวลวงหนาแลว หรือเรื่องเรงดวนฉุกเฉินที่
ไมมีเวลาพอสําหรับการปรึกษาหารือกับบุคคลอื่น

2.  การตัดสินใจโดยกลุมบุคคล (Group Decision-Making) เปนการตัดสินใจ
โดยใหผูที่มีหนาที่  ที่จะตองปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจนั้น ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิด
เห็นและใหขอมูลการตัดสินใจโดยกลุมบุคคลนี้เหมาะสําหรับการตัดสินใจในเรื่องที่ยุงยากซับซอน 
หรือเร่ืองที่ผูบริหารไมมีขอมูลขาวสารเพียงพอหรือยังขาดประสบการณในเรื่องนั้น ๆ หรือไมมี
ความชํานาญทางดานนั้นอยางเพียงพอ จึงจําเปนตองฟงความคิดเห็นจากผูที่มีความรูและ      
ประสบการณ แลวประมวลความคิดเห็นเหลานั้นมาเปนสิ่งกําหนดการตัดสินใจ กลุมบุคคลดงักลาว 
อาจไดแก กลุมผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวยหัวหนาสวนตาง ๆ ของหนวยงาน คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
ซ่ึงอาจประกอบดวยผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิรวมกัน         

                   กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532  : 121 – 123) ไดเสนอแนวคิดไววา  การตัดสินใจ
สามารถทําไดหลายทาง  แลวแตวาการตัดสินใจนั้น ๆ จะยึดอะไรเปนหลัก  ที่งายที่สุดคือการแบง
ตามลักษณะของผูตัดสินใจ  ซ่ึงแบงไดเปน  2  แบบ คือ

           1. การตัดสินใจโดยบุคคลเดี่ยว
           2. การตัดสินใจโดยกลุมบุคคล
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                  การตัดสินใจโดยบุคคลเดี่ยว  นิยมใชกับปญหาที่งาย  ตองการเปนความลับ  
หรือปญหา  เรงดวน  แตจะตองระมัดระวังในเรื่องการสื่อสารและตีความ  เพราะหากการสื่อสารไม
ดีผลจากการตัดสินใจอาจเกิดปฏิกิริยาตอตานจากกลุมขึ้นไดหากจําเปนตองมีการตัดสินใจโดย       
ผูบริหารผูเดียวควรจะชี้แจงใหสมาชิกรูวาทําไมถึงมีการตัดสินใจไปกอนที่จะไดแจงใหสมาชิก
ทราบ
                                 การตัดสินใจโดยกลุมบุคคลนั้น เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมไดมีสวน
รวมกัน   ใชความคิดเห็นพิจารณาตัดสินใจ การเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมซ่ึงอาจจะกอใหเกิด
ความกระตือรือรน มีความพอใจในสิ่งที่ตองการทําใหมีการนําเอาทางเลือกมาอภิปรายกันอยาง
กวางขวาง เปนที่ยอมรับกันวาการตดัสินใจควรไดรับการชวยเหลือจากคนอื่นเพื่อใหการตัดสินใจดี
ที่สุด แตการตัดสินใจโดยกลุมก็มีขอควรระวังคือ  ตองใหสมาชิกของกลุมไดเขาใจปญหาตรงกัน
และส่ิงที่ตัดสินใจนั้นตองเปนไปในทางปฏิบัติมากนอยตางกันอยางไรผลการตัดสินใจของกลุมอาจ
จะไมใชการตัดสินใจที่ดีที่สุด  แตขึ้นอยูกับความเห็นของกลุมสวนใหญ

           กลาวโดยสรุป  ประเภทของการตัดสินใจสามารถจําแนกออกไดเปนเปน  2  
ประเภท  คือการตดัสินใจตามกฎเกณฑ  ระเบียบ  แบบแผน  อํานาจตามหนาที่  และการตัดสินใจที่
ผูตัดสินใจตองใชความรูความสามารถ  ประสบการณ  ขอมูล  ตลอดจนคุณธรรมและคานิยมมา
ประกอบการตัดสินใจ

                6)  สถานการณของการตัดสินใจ
                      โดยปกติแลว ผูนําหรือผูบริหารมักจะตองทําการตัดสินใจภายใตสถานการณ

หรือสภาวการณตางกัน ซ่ึงเปนเหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูนํา แตมีอิทธิพลตอ             
การตัดสินใจอยางยิ่งจึงตองนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ สภาวการณหรือสถานการณของ
การตัดสินใจ  สามารถแบงไดเปน  3  แบบ  ดังนี้
                                    1.  การตัดสินใจภายใตความแนนอน  (Decision-Making  under  Certainly)   
คือ  การตัดสินใจที่ทราบผลลัพธการตัดสินใจลวงหนาอยางแนนอนแลววา ถาเลือกทางเลือกอยาง
ใดอยางหนึ่ง   ผลลัพธจะเปนอยางไร ลักษณะของการตัดสินใจประเภทนี้ คือ
                                        1)  ผูตัดสินใจมีขอมูลอยางเพียงพอในการตัดสินใจ และทราบถึงผลลัพธ
ของแตละทางเลือก
                                        2)  ผลลัพธจะเกิดขึ้นแนนอนคือเกือบไมมีการเสี่ยงใด ๆ เลย
                                        3)  การตัดสินใจจะเลือกทางเลือกที่ใหผลตอบแทนสูงที่สุด

                    2.  การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง (Decision - Making  under  Risk)  คือ การ
ตัดสินใจที่ทราบผลลัพธของการตัดสินใจนอยกวาการตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน แตพอ
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จะคาดคะเนความนาจะเปนหรือโอกาสที่นาจะเกิดขึ้น (Probability) ลักษณะสําคัญของการตัดสินใจ
ประเภทนี้ไดแก

                  
                        1)  ผูตัดสินใจมีขอมูลสําหรับการตัดสินใจไมเพียงพอ

                            2)  การตัดสินใจอยูภายใตความเสี่ยงคือผูตัดสินใจจะตองคาดคะเนถึง
โอกาสหรือความ นาจะเกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณรวมดวย
                           3)  การตัดสินใจจะพิจารณาเลือกทางเลือกที่ผลตอบแทนสูงสุด  และ
โอกาสที่จะเกิดขึ้นของทางเลือกดวย

                   3.  การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน (Decision-Making under Uncertainty)  
คือ การตัดสินใจที่ไมสามารถคาดการณผลลัพธและโอกาส หรือความนาจะเปนที่เกิดขึ้นไดเลย        
การตัดสินใจภายใตความ ไมแนนอนจะมีลักษณะใหญ ๆ ดังนี้  คือ
                                    1)  ผูตัดสินใจไมทราบผลลัพธที่จะเกิดขึ้นของแตละทางเลือก เพราะไมมีขอ-
มูลที่จะใชประกอบในการตัดสินใจ
                                    2)  ผูตัดสินใจไมทราบถึงโอกาสที่จะเปนไปได

3)  มีสภาวะนอกบังคับ (State  of  Nature)   หรือตัวแปรที่ควบคุมไมได หรือ
ตัวแปรที่ผูตัดสินใจไมอาจคาดการณได แตมีอิทธพิลตอการตัดสินใจเกิดขึ้น เชน ภาวะเศรษฐกิจรุง
เรือง หรือซบเซา ภาวะเงินเฟอ การเมือง แรงงาน การแขงขันจากภายนอกประเทศ กฎหมายการคา    
วัฒนธรรมของผูบริโภค ที่เปล่ียนไป เปนตน การตัดสินใจแบบนี้ ผูนําตองอาศัยประสบการณ ความ
เชื่อมั่นและลางสังหรณมาคาดการณโอกาสที่จะเปนไปได แลวจึงทําการตัดสินใจการตัดสินใจแบบ
นี้จะเกิดขึ้นไดนอยมากในยุคของการสื่อสารและระบบขอมูล สารสนเทศเจริญกาวหนาดวย
เทคโนโลยีสมัยใหมเหมือนในปจจุบัน ยกเวนในกรณีที่มีเวลามาเปนตัวกําหนดใหตองทําการตัด-
สินใจเทานั้น

              7)  ประเภทของการตัดสินใจ
             การตัดสินใจสั่งการเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการบริหาร  โดยเฉพาะการ

บริหารระดับสูงงานจะบรรลุเปาหมายโดยถูกตองและมีประสิทธิภาพมากนองเพียงใดยอมขึ้นอยูกับ      
การตัดสินใจสั่งการของหัวหนาหนวยงาน  ความคิดในรูปแบบของการตัดสินใจนั้น  นักวิชาการ 
ไดประมวลแนวคิดไวดังนี้

                     นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2525 : 85 – 87)  ไพบูลย  เจริญพันธุวงศ  (2529 : 33)  
ไดเสนอแนวคิดไววา  การตัดสินใจเมื่อผูมีอํานาจเบื้องบนมีคําสั่งหรือนโยบายใหปฏิบัติ มีการตัด
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สินใจ  เมื่อ  ผูใตบังคับบัญชา ที่ไดรับมอบหมายใหแลวไมอาจตัดสินใจได  เสนอมาใหผูบังคับ
บัญชาสั่งการ การตัดสินใจที่เกิดขึ้นในตัวผูบริหารเอง

                      บารนารด (Barnard ,  1966 : 185  อางถึงใน  ธานี  กาทอง.  2530 :7)  ไดแบง
การตัดสินใจ   ออกเปน  3  ประเภท  คือ

               1.  การตัดสินใจโดยมีคําสั่งของผูมีอํานาจเบื้องบน  (Intermediary  Decision)
มักจะเกี่ยวกับการตีความ  คําสั่ง  หรือขอเสนอแนะ
               2.  การตัดสินใจโดยผูใตบังคับบญัชาเสนอแนะขึ้นมา (Appellate  Decision )
เปนการตัดสินใจตามเรื่องที่ผูใตบังคับบัญชาเสนอมา

              3.  การตัดสินใจที่มาจากผูบริหารริเร่ิมขึ้นมา (Creative  Decision)
                   พนัส  หันนาคินทร  (2529  : 66)  แบงการตัดสินใจเปน  2  ลักษณะ  คือ

             1.  การตัดสินใจโดยใชความรูสึก  วิธีนี้อาจเรียกไดวาเปนขั้นต่ําที่สุดของการ
ตัดสินใจเพราะการทําไปโดยมีเหตุผล  หรือขอเท็จจริงเขามาประกอบการพิจารณานอยที่สุด   แตใน
บางครั้ง  สถานการณที่เรงดวนฉับพลันก็อาจใชวิธีนี้

             2.  การตัดสินใจโดยอาศัยเทียบเคียงกับประสบการณที่เคยผานมา  และเคยได
รับความสําเร็จจากการตัดสินใจเชนนั้นมาแลวโดยเหตุนี้ผูมีประสบการณที่กวางขวางจึงมีโอกาส
และแนวทางที่จะเลือกใชวิธีการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ไดมากกวาและมักไดผลดีหากวาสถาน-
การณและองคประกอบปญหานั้นเปนอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันเปนอยางมาก

                    เฮอรเบริ์ท  เอ  ไซมอน  (Simon , H. A.  1977 : 45 – 49)  ไดกลาวถึงการตัด-
สินใจของผูบริหารจะพิจารณาไดจากรูปแบบที่แตกตางกัน  2  แบบ คือ

            1.  การตัดสินใจที่กําหนดไวลวงหนา (Programmed  Decision) เปนการตัดสิน-
ใจที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือนโยบาย (Policy) ซ่ึงเปนไปในลักษณะงานประจํา การตัดสินใจ
ประเภทนี้ทําไดงาย ๆ โดยอาศัยกฏระเบียบที่มีอยู

           2.  การตัดสินใจที่ไมไดกําหนดลวงหนา  (Non - Programmed  Decision)   เปน
การตัดสินใจในปญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากงานประจํา  หรือไมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว
ในสถานการณใหมที่จะตองใชความสามารถในเชิงสรางสรรค  และดุลยพินิจในการแกปญหาการ
ตัดสินใจแกปญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้  จะแสดงใหเห็นประสิทธิภาพของผูบริหาร  เพราะเปนการ
ตัดสินใจแกปญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นขอมูลท่ีสมบูรณและถูกตอง   
จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
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               8)  ระดับของการตัดสินใจ
                     ภิญโญ  สาธร  (2526 : 212 -  213 )  กลาววา  ในวงการศึกษานั้นผูที่จะตอง

ตัดสินใจมี  3  ระดับ  คือ
                           1.  ระดับสูงสุดไดแก การตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาและวัตถุประสงค
ของการศึกษาทั้งหมดตลอดจนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาทั้งหมดของชาติ  
ตลอดจนการตัดสินใจ เกี่ยวกับนโยบาย  การจัดการศึกษาทั้งหมดของชาติ  และนโยบายเกี่ยวกับ
บุคลากร   ทั้งหมดของวงการศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรฝายบริหาร  บคุลากรที่ทําหนาที่เปน
ครูซ่ึงการสอนในดานวิชาการและบุคลากรใหบริการตาง ๆ ภายในโรงเรียนตามกฎหมายและ
ประเพณีการบริหารการศึกษาผูรับผิดชอบการตัดสินใจในระดับนี้คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ  รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติซ่ึงจัดเปนฝาย
บริหารระดับสูงสุดในวงการศึกษา
                                     2.  ระดับกลาง ไดแก  การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจําแนกปรัชญา  และวัตถุ-
ประสงคอยางกวาง ๆ ของการศึกษาของชาติออกเปนปรัชญาและวัตถุประสงคเฉพาะของการสอน
รายวิชาในหลักสูตรและประมวลการสอน หรือการวางแผนกําหนดใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการ
เขียนแบบเรียน เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงครวมของชาติการวางแผนการศึกษาใน
ดานรายละเอียด  เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค  และนโยบายการจัดการศึกษาของ
ชาติและในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการประสานงานระหวางบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ  ทุกระดับ
ภาระรับผิดชอบการตัดสินใจระดับนี้ตกอยูกับเจาหนาที่วางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        
เจาหนาที่หลักสูตรและแบบเรียนศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรฝายระดับการศึกษาระดับผูบริหาร
ทั้งหมด โดยมีศึกษานิเทศกเปนที่ปรึกษาในดานวิชาการ
                                     3.  ระดับลางสุด  ไดแกการตัดสินใจของผูที่ไดรับมอบหมายจากฝายบริหาร
ใหปฏิบัติการหรือฝายปฏิบัติการทุกคนนั้นเอง คือรวมทั้งครู  เจาหนาที่ และพนักงานตาง ๆ การตัด-
สินใจของบุคลากรระดับนี้ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสายอาชีพของผูปฎิบัติแตละคน 
และตองใชเทคนิคในการทํางานมาประกอบกัน  จึงจะทําใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพ และกอให
เกิดพฤติกรรมที่ถูกตอง

                     โดยสรุปแลวระดับของการตัดสินใจสั่งการมี  3  ระดับ  คือ  ระดับสูง  เปน
การตัดสินใจเกี่ยวกับปรัชญา  วัตถุประสงคและนโยบาย  ระดับกลาง  เปนการตัดสินใจที่มุงสนอง
ปรัชญาวัตถุประสงคระดับต่ําหรือระดับลางก็คือผูปฏิบัตสินองรับปรัชญาวัตถุประสงคและนโยบาย   
ใหสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
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                        กรีนวูด  (Greenwood , 1995 : 48)  นักวิชาการบริหาร  ไดแบงระยะเวลา
การวิวัฒนาการของการตัดสินใจออกเปน  3  ระยะ  คือ  ยุคแรก  ยุคกลาง  และยุคปจจุบัน

                  1.  ยุคแรก  (Traditional  Theory)  คือการตัดสินใจแบบดั้งเดิม  เปนการสั่ง-
การที่มุงระเบียบแบบแผนเปนเกณฑ และความพึ่งพอใจของผูมีอํานาจในการตัดสินใจสั่งการ ถึงแม
วาจะไมมีเหตุผลถูกตองก็ตามการตัดสินใจเปนไปในลักษณะการรวมอํานาจ (Centralization)       
มาเปรียบเทียบไดกับการตดัสินใจสั่งการของผูนําประเทศ  คือ  องคพระมหากษัตริยในสมัยกอนใน
การตัดสินใจในเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับการปกครองบานเมือง

             2.  ยุคกลาง (Middle  or  Recent  Theory)  คือการตัดสินใจสั่งการที่มีการ
พิจารณาอยางมีเหตุผลมากขึ้น  มีการสอบสวนขอเท็จจริงใชขอมูลและขาวสารมากขึ้น และไมเปน
การรวมอํานาจไวกับผูตัดสินใจส่ังการเพียงผูเดียว  เร่ิมมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการตัดสินใจ   
ดังนั้นในยุคนี้การตัดสินใจสั่งการจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปจจุบันการตัดสินใจสั่งการวิธีนี้ยังเปน
ที่นิยมอยูมากเชน  การตัดสินคดีในศาล

             3. ยุคปจจุบันหรือยุควิทยาศาสตร (Behavioral  Theory) คือการตัดสินใจโดย
พิจารณาพฤติกรรมของกลุมชนและองคการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร  นักวิชาการบริหารมีความ
เชื่อวาคนและองคการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Dynamics) เพราะฉะนั้นการตัดสินใจ           
ในสถานการณอยางเดียวกันใชไดกับบุคคลหนึ่ง แตอาจใชไมไดกับอีกบุคคลหนึ่ง และขอมูลที่ได
จากคณะกรรมการบางครั้งก็ไมถูกตอง จึงไดมีการใชความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตาง ๆ เขามาใชในการรวบรวมขอมูล  เชน  เครื่องคํานวณทางอิเลคทรอนิค  (Electronic  Computer) 
และสมองกล  (Electronic Brain) ซ่ึงเปนผลใหการตัดสินใจนั้นเที่ยงตรงและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.1.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
          1)  งานวิจัยในประเทศ
               ธานี  กาทอง (2530 :130) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  

เขตการศึกษา 5  เกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียน พบวาในดานที่ปฏิบัตจิริงผูบริหาร
โรงเรียนใชวิธีการตัดสินใจดวยวิธีที่ผูบริหารอภิปรายปญหารวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชา แลว
พิจารณาตัดสินใจดวยตนเอง ในการบริหารการศึกษาดานวิชาการ  ดานบุคลากร  ดานความสัมพันธ
กับชุมชน และผูบริหารใชวิธีที่ผูบริหารประชุมอภิปรายปญหา ประเมินทางเลือกรวมกับผูใต  
บังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจโดยใชความคิดเห็นสอดคลองกันในดานบริหารการศึกษาดาน   
กิจการนักเรียน และดานธุรการ / การเงิน อาคารสถานที่สวนในดานความคาดหวังผูบริหารโรงเรียน
ใชวิธีการตัดสินใจดวยวิธีที่ผูบริหารอภิปรายปญหารวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวพิจารณา      
ตัดสินใจดวยตนเอง   ในงานบริหารบุคลากร  และใชวิธีที่ผูบริหารประชุมอภิปรายปญหา  ประเมิน
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ทางเลือกรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจโดยใชความเห็นสอดคลองกันในการ
บริหารงานศึกษาดานวิชาการ  ดานกิจการนักเรียน  ดานธุรการ /  การเงิน  ดานอาคารสถานที่  และ
ดานความสัมพันธกับชุมชน การเปรียบความคิดเห็นของ  ผูบริหารโรงเรียน  เกี่ยวกับการตัดสินใจ
ในงานบริหารการศึกษา ตามที่ปฏิบัติจริงและตามที่คาดหวัง  ปรากฏวามีความคิดเห็นที่แตกตางกัน
ทุกดาน

             ปญหาและอุปสรรคของการตัดสินใจในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยม
ทั้ง 3  ขนาด  ที่ผูบริหารโรงเรียนระบุเปนปญหาลําดับที่ 1  คือ  ปญหาเกี่ยวกับระบบราชการที่ลาชา
และมีระเบียบกฎเกณฑมาก  สําหรับปญหาลําดับสุดทายของโรงเรียนขนาดใหญ  และขนาดกลาง
คือ  ปญหาเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคลนอกโรงเรียน   แตปญหาลําดับสุดทายของดรงเรียนขนาดเล็ก
คือปญหาเกี่ยวกับอิทธิพลจากผูรวมงาน

          ชัยวัฒน  เรืองวาณิชยกุล  (2530 :106)  ไดศึกษาความคดิเห็นของผูบริหารและ
อาจารย เกี่ยวกับความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจของอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา   
ขนาดใหญ  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  6  พบวา  ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจของอาจารยในงานกิจการนักเรียน  และงานวิชาการมากสุดตาม
ลําดับและตองการใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานธุรการ
และการเงิน งานที่เกี่ยวกับความสัมพันธชุมชนนอยที่สุดตามลําดับ จึงปรากฏวาในโรงเรียนมัธยม  
ขนาดใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูในทุกดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05  ทุกดาน

          พิมลพรรณ  บุญมุสิก  (2534 :182)  ไดศึกษาการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  6  ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ
ใชวิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา  6  งาน  คือ งานวิชาการ งานธุรการ งานปกครอง      
งานบริการ  งานโรงเรียนกับชุมชน  และงานทั่วไปดวยวิธีการประชุมอภิปรายปญหา  การประเมิน
ทางเลือก รวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจโดยใชความเห็นสอดคลองกัน  ผูบริหาร
โรงเรียนขนาดกลางใชวิธีการตัดสินใจดวยวิธีการอภิปรายปญหา ประเมินทางเลือกรวมกับกลุมผูใต
บังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจโดยใชความเห็นสอดคลองกันผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ใชวิธี
การตัดสินใจสั่งการดวยวิธีการอภิปรายปญหารวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาเปน รายบุคคลแลว
พิจารณาตัดสินใจดวยตนเอง  ในการบริหารงานธุรการ  งานปกครอง  งานบริการและงานทั่วไป  
และในการบริหารงานวิชาการกับงานโรงเรียนกับชุมชน ผูบริหารใชวิธีประชุมอภิปรายปญหา
ประเมินทางเลือกแลวทําการตัดสินใจโดยใชความเห็นสอดคลองกัน
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              ปญหาและอุปสรรคในการตัดสินใจคือ นโยบายวิธีการไมชัดเจนขาดขอมูลในการ
ตัดสินใจผูบริหารขาดความเชื่อมั่นในการปกครองและมีขอจํากัดในการสื่อสาร

              โกศล  สุวรรณมณี  (2534 : 120)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษาการตัด-
สินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสงขลา  ผลการวิจัยพบวา

         1.  แบบการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและ
ครูอาจารยตางสอดคลองกันวา โดยสวนรวมผูบริหารตัดสินใจโดยปรึกษากับผูใตบังคับบัญชา
เปนรายบุคคลแลวตัดสินใจเอง สวนที่ควรปฏิบัติผูบริหารควรตัดสินใจโดยปรึกษากับผูใตบังคับ
บัญชาเปนกลุมแลวตัดสินใจ

     2.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารที่ปฏิบัติจริงและที่ควรปฏิบัติตาม
ทัศนะของผูบริหาร  ครู – อาจารย  โดยสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001

         3.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติจริง  และที่ควร
ปฏิบัติตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณการดํารงตําแหนงตางกันโดยสวนรวมแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
          4.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติจริง  และที่ควร
ปฏิบัติตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  โดยสวนรวมไมแตกตางกัน

        5.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารตามทัศนะของครู–อาจารยในโรง-
เรียนที่มีประสบการณการดํารงตําแหนงตางกัน โดยสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .001 สวนที่ควรปฏิบัติไมแตกตางกัน
       6.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารตามทัศนะของครู–อาจารยที่ปฏิบัติ

งานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันโดยสวนรวมไมแตกตางกัน
              ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา ครู - อาจารย ไมประสงคจะเขาไปสวนรวมในการตัดสินใจ

ในทุกกรณี ผูบริหารจึงควรพิจารณาวาภายใตสถานการณเชนไรที่ครู–อาจารยควรเขาไปมีสวนรวม
มากนอยแคไหน เพราะการเขาไปมีสวนรวมของครู – อาจารยอาจเกิดผลที่พึงปรารถนาบทบาทของ
ผูบริหารโรงเรียนและครู – อาจารยตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจควรใหเหมาะสมกับสถาน
การณเนื่องจาก ไมสามารถใชแบบการตัดสินใจ  ผูบริหารควรคํานึงถึงเหตุผล  2  ประการคือความรู
ความชํานาญของครู – อาจารยในเรื่องนั้น ๆ ผลไดผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับครูอาจารยอันเนื่องมาจาก
การตัดสินใจ  ปญหาใดที่ผูใตบังคับบัญชามีความรูความชํานาญ หรือมีผลไดผลเสียทางดานสวนตัว  
ครู – อาจารยจะเต็มใจและตองการเขาไปมีสวนรวม

             จงกลนีย  ยศบรรดาศักดิ์ (2534 : 147)  ไดศึกษาลักษณะการตัดสินใจของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนสูงพบวา  ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารการศึกษาทั้ง  6 งานโดยสวนรวมพบวา  กลุมผู-
บริหารและกลุมอาจารยเห็นวา  ผูบริหารสวนใหญใชวิธีการตัดสินใจดวยวิธีที่  5  คือ “ผูบริหาร
ประชุม  อภิปรายปญหา ประเมินทางเลือกรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจโดยใช
ความเห็นสอดคลองกัน”  เปนสวนใหญทุกงาน  จะมีเพียงงานธุรการ / การเงินซึ่งเกี่ยวของกับ
กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ พบวาผูบริหารสวนใหญจะใชวิธีการตัดสินใจดวยวิธีที่ 4 คือ “ผูบริหาร
อภิปรายปญหารวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชา  แลวพิจารณาตัดสินใจดวยตนเอง”

                พวงเพชร  วัชรอยู  (2535 : 151)   ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ือง  ลักษณะบทบาท
ที่สัมพันธกับการใหมีสวนรวมในการตัดสินใจของหัวหนาภาควิชาที่เปนสตรีในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ  ผลการวิจัยพบวา  หัวหนาภาควิชาที่เปนสตรีโดยทั่วไปตัดสินใจแบบปรึกษาหารือ  โดยหารือ
กับอาจารยเปนกลุมแลวตัดสินใจเอง ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานวา  “หัวหนาภาคที่เปนสตรีตัดสิน-
ใจโดยใหอาจารย มีสวนรวม “  การตัดสินใจในแตละภาระกิจนั้น  หัวหนาภาควิชาที่มีพฤติกรรมที่
รวมมือแตกตางกัน ตัดสินใจไมแตกตางกัน ซ่ึงสนับสนุนกับสมมุติฐานที่กําหนดไววา ” การตัดสิน-
ใจแตละภารกิจหัวหนาภาควิชาใชวิธีการตัดสินใจแบบเดียวกัน หัวหนาภาควิชาที่เปนสตรีมี
ลักษณะทางชีวสังคมแตกตางกัน คืออายุราชการประสบการณของการเปนหัวหนาภาค และวุฒิการ
ศึกษาแตกตางกัน จะมีระดับการตัดสินใจไมแตกตางกัน ขัดแยงกับสมมุติฐานที่กําหนดไววา      
“หัวหนาภาควิชามีลักษณะทางชีวสังคมแตกตางกันจะมีระดับการใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ     
ที่ตางกัน”

             หัวหนาภาควิชาที่เปนสตรี มีวุฒิการศึกษาที่แตกตางกันและมีประสบการณที่ตาง
กันมีระดับการใหมีสวนรวมในการตัดสินใจไมแตกตางกัน  ซ่ึงขัดแยงกับสมมุติฐานที่กําหนดไววา 
“หัวหนาภาควิชาที่มีวุฒิการศึกษาสูง  และมีประสบการณเปนหวัหนาภาควิชามานาน    จะตัดสินใจ  
โดยการใหมีสวนรวมแตกตางจากหัวหนาภาคที่มีลักษณะตรงกันขาม”

                เจษฎา   อ้ึงเจริญ  (2537 : 164 - 165) ไดศึกษาสภาพการตัดสินใจของผูบริหาร
โรงเรียนกับความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา  ครู – อาจารย มีความตองการเขาไปมี
สวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนในระดับมาก ฉะนั้นผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูใต
บังคับบัญชาเหลานี้เขามามีบทบาทในการวางแผนบริหารโรงเรียนเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแก    
ผูรวมงานซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวย

         2)  งานวิจัยตางประเทศ
               มูราตะ (Murata, 1985 : 10) ไดทําการศึกษาสภาพปญหาของการบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 1985 โดยศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับอุปสรรคของ
การบริหารงานโรงเรียนที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแกอะไรบางและ
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แนวทางที่จะปรับปรุงสภาพเหลานั้นควรจะดําเนินการอยางไรกลุมตัวอยางที่สอบถาม ไดแกกลุม
บุคคลซึ่งเปนผูบริหารระดับตาง ๆ รวมทั้งผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาการตัดสินใจมีความเกี่ยว
ของกับงานประเภทตาง ๆ ดังนี้  คือ งบประมาณครู หลักสูตร ตัวนักเรียนและการจัดการผูบริหาร
สวนใหญ (85.5%) ช้ีวา พวกเขาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  สวนกลุมที่ไมมสีวนรวมใน
การตัดสินใจ  ยังคงมีความเห็นวาพวกเขามีสวนรวมในการตัดสินใจก็จะทําใหงานมีประสิทธิผล

           สโตว (Stowe, 1993 : 3423 - A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางครูที่มีระดับ
ตําแหนงหนาที่การงานที่แตกตางกันและมีความพอใจในอาชีพที่ตางกันที่มีผลตอการเขามามี    
สวนรวม ในการตัดสินใจขององคการ ผลการวิจัยพบวา  การมีสวนรวมจะเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจ
เปนตัวแปรที่จะบอกใหทราบวาครูจะเขามาเกี่ยวของในการตัดสินใจรวมทั้งระดับของการเขามามี
สวนรวมในการตัดสินใจนอกจากนี้ยังพบวา ครูไมกระตือรือรนที่จะเขามาเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
มากเทาที่ควร และครูมีความสนใจในเรื่องของโครงสรางมากกวาการจัดการหรือการบริหาร

             จากผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศไดแสดงใหเห็นวา ผูบริหารคนเดียว           
ไมสามารถทําใหการตัดสินใจสั่งการไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ  เพราะการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพจะตองอาศัยขอมูลที่ครอบคลุม  และผานการวิเคราะหเพื่อใหไดวิธีการที่เหมาะสม
ผลของการศึกษาสนับสนุนวา  การสรางระดับความสนใจของผูบริหารในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงตาง ๆ จะตองมุงไปที่ใหครูทุกคนมีสวนเกี่ยวของ ใหเกียรตคิรูในระดับตาง ๆ ในเรื่อง
ของการตัดสินใจทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของงาน  องคการ  และสภาพปญหา  ซ่ึงจะทําใหลดปญหา
การตอตานการเปลี่ยนแปลง  และเกิดความรวมมือรวมใจในหนวยงานมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลตอ        
ประสิทธิภาพของหนวยงานและภารกิจที่ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายสูงสุด

2.1.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย
          จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในวิธีการตัดสินใจที่กลาวมาแลวนั้น   

ผูวิจัยนํามาเปนกรอบแนวคิด เพื่อศึกษาวิธีการตัดสินใจการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1 ได  ดังนี้

     1)  วิธีการตัดสินใจ 5 วิธีของวรูมและเยตตอน
   การตัดสินใจนํารูปแบบการตัดสินใจตามพฤติกรรมของ  วิคเตอร เอช วรูม และ

ฟลลิป ดับบลิว เยตตอน  (Vroom, H. V.  and  Yetton, W. P. 1988 :12)  ซ่ึงไดเสนอไว 5 ลักษณะ
ดังนี้

             การตัดสินใจวิธีที่ 1   ผูบริหารตัดสินใจดวยตนเอง  โดยใชขอมูลที่มีอยู
             การตัดสินใจวิธีที่ 2  ผูบริหารตัดสินใจดวยตนเอง  แตขอมูลเพิ่มจากผูใตบังคับ

บัญชา
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             การตัดสินใจวิธีที่ 3  ผูบริหารปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล
แลวตัดสินใจดวยตนเอง

              การตัดสินใจวิธีที่ 4  ผูบริหารปรึกษากับกลุมผูใตบังคับบัญชา  แตยังคงตัดสิน
ใจดวยตนเอง
                     การตัดสินใจวิธีที่ 5  ผูบริหารปรึกษากับผูใตบังคับบัญชาทั้งหมด แลวรวมตัด-
สินใจ

          2)  การบริหารงานวิชาการ 12  ดาน
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา


