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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงไดรวบรวม แนวคิด ทฤษฎี  เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 2.1  แนวคดิเกีย่วกับเทศบาลและการจดัการศึกษา 
  2.1.1  ความเปนมาของการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.1.2  หลักการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
  2.1.3  วิธีการจดัการศึกษาทองถ่ิน 
  2.1.4  การบริหารการศึกษาของเทศบาล 
  2.1.5  ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.2  แนวคดิทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
  2.2.1  ความหมายของการตดัสินใจ 
  2.2.2  ความสําคัญของการตัดสินใจ 
  2.2.3  ขอบขายของการตัดสนิใจ 
  2.2.4  ประเภทของการตัดสินใจ 
  2.2.5  รูปแบบของการตัดสินใจ 
  2.2.6  ระดับของการตัดสินใจ 
  2.2.7  กระบวนการตัดสินใจ 
  2.2.8  เทคนิคในการตัดสินใจ 
  2.2.9  ขอควรคํานึงในการตดัสินใจ 
  2.2.10  อุปสรรคของการตัดสินใจ 
  2.2.11  ลักษณะของผูตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
        2.2.12  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง 
 2.3  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
  2.3.1  งานวิจยัในประเทศ 
  2.3.2  งานวิจยัตางประเทศ 
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    2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย  
 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาลและการจัดการศึกษา 
 
 2.1.1  ความเปนมาของการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การจัดการศึกษาของประชาชนในอดีต  เร่ิมตนจัดการศึกษาแบบนานาประเทศของยุโรป
เร่ิมเมื่อ พ.ศ. 2414 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงเรียนแหงแรกขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และในป พ.ศ. 2427 ไดจัดตั้งโรงเรียน
สําหรับราษฎร  แหงแรกที่วดัมหรรณพาราม  เพื่อรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของประเทศ  ตอมา
ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน 
 หลังจากที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขแลว การบริหารประเทศไดเร่ิมขยายตัวไปสูทองถิ่นมากขึ้น เปนการกระจายอํานาจ
ใหทองถิ่น ไดมีสิทธิและหนาที่ในการบริหารกิจการของทองถิ่นในรูปแบบการปกครองทองถิ่น
ตาง ๆ กัน  เชน  ไดตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2478  กําหนดใหเทศบาล  มีหนาที่จัดการศึกษา 
เพื่อใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรมเขาไวดวย  ดังนั้นหนาที่ในการจัดการศึกษาของทองถิ่น
จึงไดตกอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ และใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2478  กําหนดใหมีการโอนโรงเรียนและทรัพยสินของโรงเรียน
มาเปนของเทศบาลทั้งหมด หากทองถ่ินใดมีปริมาณโรงเรียนไมเพียงพอ  ก็ใหเทศบาลจัดตั้งเพิ่มขึ้น  
และดํารงโรงเรียนประถมศึกษาเหลานั้นดวยเงนิรายไดของเทศบาลเอง  จากผลของพระราชบัญญัติ
สองฉบับดังกลาว รัฐบาลในสมัยนั้นจึงไดตราพระราชกฤษฎีกามอบอํานาจการจัดการประถมศึกษา  
ในเขตเทศบาลใหเทศบาลรับไปดําเนินการเมื่อ พ.ศ. 2479 และเทศบาลไดรับโอนโรงเรียนเทศบาล
มาดําเนินการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2480  การโอนโรงเรียนเทศบาลมาดําเนินการครั้งนี้  เทศบาลไดรับ
โอนมาทั้งหมด  คือ โรงเรียน  กิจการของโรงเรียน  ทรัพยสิน  และครู โดยใหครูโอนมาเปน
พนักงานเทศบาล  การโอนการประถมศึกษามาอยูกับเทศบาลในระยะนั้นประสบปญหาตาง ๆ มาก 
งบประมาณของเทศบาลมีจํานวนนอย  ทําใหการศึกษาของเทศบาลไมกาวหนาเทาที่ควร จึงไดมี
การโอนการศึกษาของเทศบาลไปอยูกับกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่ง พ.ศ. 2504   รัฐบาลจึงได
โอนการประถมศึกษาในเขตเทศบาลไปใหเทศบาลรับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง  โดยมีแนวทางปฏิบัติ  คือ 
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 1)  ใหกระทรวงมหาดไทย  ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล 
 2)  สงเสริมใหเทศบาลพยายามรับโอนโรงเรียนประชาบาลไปดําเนินการใหมากที่สุด
เวนแตโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการขอสงวนไวปรับปรุงในทางวิชาการ  และเปนตัวอยางเทานั้น 
 3)  กระทรวงศกึษาธิการ ควรจายเงินอดุหนนุเปนการชวยเหลือการศกึษา ในเขตเทศบาล
อาจคํานวณเปนรายหวันกัเรยีน  ซ่ึงอาจจะไดพิจารณาตอไป 
 ดังนั้นการจัดการประถมศึกษาในเขตเทศบาล  จึงอยูในกํากับดูแล  ควบคุมของเทศบาล
ตลอดมาจนทุกวันนี้  และประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ฉบับปจจุบัน  
มาตรา 41 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ
ทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการของทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน, 2547, หนา 1-2) 
 2.1.2  หลักการจัดการศึกษาทองถิ่น 
 การจัดการศึกษาทองถิ่น  ยึดหลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาเปนสําคัญ  คือ
ภาคนโยบาย  ควรเปนหนาที่หลักของสวนกลางในการกําหนดนโยบาย  แผนการศึกษาแหงชาติ
หลักสูตร  มาตรฐานการศึกษา  การวัดประเมินคุณภาพการศึกษาภาคปฏิบัติ  ควรเปนหนาที่หลัก
ของทองถิ่น  โดยใหทองถิ่นไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานในทองถิ่น 
โดยใหทองถ่ินมีสวนรวมรับผิดชอบดวย  ดังภาพ  2 
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                                                                        คณะรัฐมนตรี 
 
 
ก.ถ.               กระทรวงมหาดไทย                  กระทรวงศึกษาธิการ      
  
 
ก.ท.          กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
 
สํานักงานพัฒนาและสงเสริม    สํานักพัฒนาระบบบริหารงาน                   สํานักบริหาร 
     การบริหารงานทองถ่ิน                              บุคคลสวนทองถ่ิน                                  การคลังทองถ่ิน 
   
   
         ก.ท.จ.         จังหวัด    
          
 
    อบต.                  เทศบาล       อบจ .   เมืองพัทยา              กทม.          
 
 
  โรงเรียน   โรงเรียน   โรงเรียน 
 
            ชุมชน ประชาชน องคกรวิชาชีพ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันอื่นๆ ของสังคม 
 
ภาพ  2 โครงสรางการบริหารการศึกษาทองถ่ิน  
(ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2547, หนา ก) 
 
 หลักการจัดการศึกษาทองถ่ิน ประกอบดวย 5 แนวทาง (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, 
2547, หนา 2)  ดังนี้ 
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 1)  ยึดหลักการกระจายอํานาจ  ในการจัดการศึกษาทองถิ่น  เปนผูดําเนินการเอง
โดยใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติกับความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ิน 
 2)  การกําหนดนโยบายการศึกษา  การวางแผนการศึกษา  การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานบุคคล  ระหวางสวนกลางกับสวนทองถ่ินประสานงานอยางใกลชิด  ภายใตการกํากับ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
 3)  การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในทองถิ่น 
เพื่อใหการจัดการศึกษาทองถ่ิน  สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ินได 
 4)  การสงเสริมวิทยฐานะของพนักงานครเูทศบาลใหทัดเทียมกับขาราชการครู 
 5)  นําทรัพยากรในทองถ่ินมาใชใหเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาทองถ่ิน  
กําหนดนโยบายกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหทองถ่ินจัดทํา  ซ่ึงสรุปไดดังนี ้
  (1)  หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาทองถ่ิน  ซ่ึงแตเดิมไดรวมอํานาจ
ไวในราชการสวนกลางใหไปอยูกับราชการสวนทองถ่ิน 
  (2)  หลักการมอบภาระหนาที่ในการจัดการศึกษาทองถ่ิน ใหอยูในความรับผิดชอบ
ของทองถ่ินและประชาชน  ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงวางรากฐาน
การประถมศึกษาไวแตเดิมและเชนที่นานาอารยะประเทศจัดทําอยู 
  (3)  หลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทองถ่ิน รัฐบาลจะเขาไป
มีสวนเกี่ยวของก็เฉพาะในสิ่งที่ทองถ่ินและประชาชนยังชวยตนเองไมได หลักการดังกลาวเปนหลักการ
อยางกวางๆ ซ่ึงไดใชเปนแนวทางในการบริหารการศึกษาของทองถ่ินสืบมา   
 2.1.3  วิธีการจัดการศึกษาทองถิ่น 
 เพื่อใหการบริหารการศึกษาของทองถ่ินเปนไปโดยเหมาะสม ทางราชการจึงไดกําหนด
แนวทางเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาทองถ่ิน โดยกําหนดใหสวนกลางมีหนาที่ในการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของหนวยทองถ่ินและใหทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรง
หนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการศึกษา  (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน,  2547, หนา 2-3)  
ดังนี้ 
 1)  กระทรวงมหาดไทย  มีหนาที่และความรับผิดชอบควบคุมสงเสริมในดานธุรการ
เกี่ยวกับนโยบายและการจัดการศึกษาของทองถ่ินใหเปนไปตามเปาหมาย จัดสรรเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลกลาง เปนหนวยประสานงานกับหนวยราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนําสงเสริมและชวยเหลือ
หนวยการปกครองทองถ่ินในการแกปญหาอุปสรรคและขอขัดของตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงมหาดไทย 
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 2)  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม
ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีหนาที่ในการประสานและสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา  สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐาน
การศึกษา  รวมทั้งการเสนอแนะ  การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 3)  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  มีหนาที่สงเสริมการบริหารงานบุคคล
โดยกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุ  แตงตั้ง  การยาย  
การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณ  การรองทุกข  และการใหออกจากราชการ 
 2.1.4  การบริหารการศึกษาของเทศบาล 
 เนื่องจากรัฐบาลและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดให
หนวยการปกครองทองถ่ินเปนผูดําเนินการดังกลาว  เทศบาลและเมืองพัทยาจึงตองทําหนาที่และ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาในเขตของตนอยางเต็มที่ โดยถือปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการและ
นโยบายที่กลาวมาขางตนความรับผิดชอบของเทศบาลและเมืองพัทยา  ในเรื่องนี้สรุปไดดังนี้ 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2547, หนา 3) 
 1)  มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2)  จัดใหเด็กที่มีอายุถึงเกณฑในเขตเทศบาลไดเขาโรงเรียนโดยทั่วถึง 
 3)  เปนผูจัดตั้งและดํารงโรงเรียนเทศบาล 
 4)  ควบคุมและบริหารโรงเรียนเทศบาลในเขตของตน 
 การจัดการศึกษาเขตเทศบาลและเมืองพัทยานี้  เทศบาลและเมืองพัทยาเปนผูบริหารและ
ดําเนินการโดยตรง  โดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยมิไดเขาไปเกี่ยวของในรายละเอียด
ของการปฏิบัติ  นอกจากการสงเสริมสนับสนุนใหเทศบาลและเมืองพัทยาดําเนินการไดโดยเรียบรอย
และบรรลุผลดียิ่งขึ้น เทศบาลและเมืองพัทยาจึงมีอํานาจที่จะใชดุลยพินิจและตัดสินใจดําเนินการ
ในเรื่องใด ๆ ไดอยางเต็มที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมาย  
 2.1.5  ขอมูลเก่ียวกับโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ
บริหารสวนตําบล  หรือเมืองพัทยา  ลวนมีบทบาทสําคัญในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน
ในพื้นที่  ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู  การจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ความรูความคิด  ทักษะที่จะเปนประโยชนในการดํารงชีวิตแกประชาชนทุกเพศทุกวัย  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจึงไมอาจละเลยหนาที่ในการสงเสริม   และพัฒนาเด็กและเยาวชน   
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ซ่ึงจะเติบโตขึ้นเปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคตไดประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรม  และการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น  และ
เขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและ
ระบบการศึกษาของชาติการจัดการศึกษาอบรมภายในทองถ่ิน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองคํานึงถึง
การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินดวย 
 ดังนั้นโรงเรียนสังกัดเทศบาลจึงมีหนาที่จัดการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ซ่ึงเทศบาล
ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่จัดการศึกษา ประกอบดวย 3 เทศบาล  คือ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  เทศบาล
ตําบลบางคลา  และเทศบาลตําบลบางวัว  มีโรงเรียนรวมทั้งสิ้น  5  โรงเรียน  ดังนี้ 
 1)  โรงเรียนเทศบาล 1  วัดแหลมใต  เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
ตั้งอยูเลขที่  86  ถนนสรรคประศาสน  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
มีพื้นที่  1 ไร  2  งาน  4  ตารางวา  กอตั้งเมื่อ  พุทธศักราช  2466  เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  มีนักเรียนรวมทั้งส้ิน  874  คน  เปนชาย  459  คน  เปนหญิง  415  คน 
มีผูบริหาร  2  คน  เปนหญิง  2  คน  มีพนักงานครูทั้งสิ้น  43  คน  เปนชาย  6  คน  เปนหญิง  37  คน 
มีบุคลากรสนับสนุนรวม  6  คน  เปนภารโรง  2  คน  เปนแมครัว  4  คน (พนมไพร  คําขจร, 2551, 
หนา 15) 
 2)  โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) เปนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ตั้งอยูเลขที่  904  ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง  ตําบลหนาเมือง  
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่  5  ไร  3  งาน  2  ตารางวา  กอตั้งเมื่อวันที่  16   
พฤษภาคม  พุทธศักราช  2537  เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 
มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  1,102  คน  เปนชาย  543  คน  เปนหญิง  559  คน  มีผูบริหาร  2  คน  เปนชาย 
1  คน  เปนหญิง  1  คน  มีพนักงานครูทั้งสิ้น  44  คน  เปนชาย  7  คน  เปนหญิง  37  คน  มีบุคลากร
สนับสนุน  2  คน  เปนภารโรง  2  คน  (พนมไพร  คําขจร, 2551, หนา 16) 
 3)  โรงเรียนเทศบาล 1  วัดแจง  เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบางคลา ตั้งอยูเลขที่  
45  ถนนระเบียบกิจอนุสรณ  ตําบลบางคลา  อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่  4  ไร  2 งาน 
กอตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2465 เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
มีนักเรียนรวมทั้งส้ิน 1,245 คน เปนชาย 634 คน เปนหญิง 611 คน มีตําแหนงบริหาร 3 อัตรา ปจจุบัน
มีผูบริหารชาย  1  คน  และวาง  2  คน  มีพนักงานครูรวมทั้งสิ้น  53  คน  เปนชาย  14  คน  เปนหญิง  
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39  คน  มีบุคลากรสนับสนุน  13  คน  เปนผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี  1  คน  เปนภารโรง  2  คน 
และเปนแมครัว  10  คน  (พนมไพร  คําขจร , 2551,หนา 17) 
 4)  โรงเรียนเทศบาล 2  วัดโพธิ์  เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบางคลา  ตั้งอยูเลขที่ 
159 ถนนระเบียบกิจอนุสรณ  ตําบลบางคลา  อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่  11 ไร  2  งาน 
24  ตารางวา  กอตั้งเมื่อ  15  มิถุนายน  พุทธศักราช  2482  เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  554  คน  เปนชาย  284  คน  เปนหญิง  270  คน  
มีผูบริหาร  2  คน  เปนชาย  2  คน  มีพนักงานครูรวมทั้งสิ้น  28  คน  เปนชาย  6  คน  เปนหญิง  22  คน
มีบุคลากรสนับสนุน  6  คน  เปนผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี  1  คน  เปนภารโรง  2  คน  และ
เปนแมครัว  3  คน (พนมไพร  คําขจร, 2551, หนา 17) 
 5)  โรงเรียนเทศบาล 1 บางวัว  เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบางวัว  ตั้งอยูเลขที่
155/1  หมูที่  3  ตําบลบางสมัคร  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นท่ี  2  ไร  3  งาน  39  ตารางวา
กอตั้งเมื่อ  พุทธศักราช  2546  เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่  4  
มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  441  คน  เปนชาย  230  คน  เปนหญิง  211  คน  มีผูบริหาร (รักษาการ)  1  คน 
เปนหญิง  1  คน  มีพนักงานครูรวมทั้งสิ้น  21 คน  เปนชาย  4  คน  เปนหญิง  17  คน  มีบุคลากร
สนับสนุนรวม  5  คน  เปนผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี  1  คน  เปนภารโรง  1  คน  เปนแมบาน 
2  คน  และเปนแมครัว  1  คน  จากขอมูลขางตน  การจัดศึกษาของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ท้ัง  5  โรงเรียนมีผูบริหารรวมทั้งหมด  10  คน  แยกเปนชาย  4  คน  เปนหญิง  4  คน  (รวมรักษาการ) 
อัตราวาง  2  อัตรา  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  4,216  คน  เปนชาย  2,150  คน  เปนหญิง  2,066  คน  
มีพนักงานครู  รวมทั้งสิ้น  190  คน  เปนชาย  37  คน  เปนหญิง  153  คน  (พนมไพร  คําขจร, 2551, 
หนา 17) 
 

2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ  
  
 การเลือกแนวทางปฏิบัติที่เห็นวาดีที่สุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง บนพื้นฐานของสมมติฐาน
ที่เปนไปได เพื่อที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตองการมากที่สุด 
 2.2.1  ความหมายของการตดัสินใจ 
 มีผูใหความหมายของคําวา  “การตัดสินใจ”  หรือ  “การวินิจฉัยส่ังการ”  ไวตาง ๆ กัน  ดังนี้ 
วิทยา  ดานธํารงกูล  (2546, หนา 111)  กลาววา  การตัดสินใจ หมายถึง  กระบวนการที่ผูบริหาร
ตอบสนองตอโอกาสและอุปสรรคที่เผชิญหนาดวยการวิเคราะหทางเลือกตาง ๆ พรอมทั้งเลือกทางเลือก
ในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองตอโอกาสและอุปสรรคนั้น ๆ 
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 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 112) ใหความหมายวา การตัดสินใจ คือ การตกลงใจ
ที่ผูบริหารตัดสินวาจะทําการหรือละเวนการกระทําใด ๆ การตัดสินใจเปนความรับผิดชอบหลักของ
นักบริหารทุกคน  และเปนกระบวนการที่การตัดสินใจจะไดรับปฏิบัติ  การบวนการตัดสินใจ
จะไมส้ินสุดจนกวาการตัดสินใจจะไดรับการดําเนินการปฏิบัติเปนที่เรียบรอย 
 ไซมอน  (Simon, 1977, p. 111)  ไดใหความหมายของการตัดสินใจเชิงกระบวนการวา  
การตัดสินใจเปนกระบวนการกิจกรรมตาง ๆ 3  ประการ  คือ 
 1)  กิจกรรมดานเชาวนปญญา  ซึ่งจะเนนการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ
ที่จะนํามาใชประกอบการตัดสินใจ 
 2)  กิจกรรมดานการลอกเลียนแบบ  คือ  การนําขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทาง
ที่จะนําไปสูการปฏิบัติ 
 3)  กิจกรรมเกีย่วกับการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่จะนําไปปฏิบัติ 
 กริฟฟท  (Griffiths, 1964, p. 125)  ใหความหมายวา  การตัดสินใจเปนกระบวนการรวบรวม
แนวความคิด  และการปฏิบัติเพื่อใหเกิดสภาวะแหงการสั่งการที่จะนํามาใชในการดําเนินงาน
ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  ทั้งสวนตนและสังคมหรือขององคการตามที่กําหนดไว 
 ภาวิดา  ธาราศรี  และวิบูลย  โตวณะบุตร  (2542, หนา 166)  ใหความหมายวา  การตัดสินใจ  
หมายถึง  การพิจารณาตกลงใจชี้ขาดจากทางเลือกที่มีอยูมากกวาหนึ่งทางขึ้นไปในอันที่จะใหมีการกระทํา
ในลักษณะเฉพาะใด ๆ หรือการตกลงใจที่จะยุติขอขัดแยง  ขอโตแยง  โดยใหมีการกระทําไป
ในทางหนึ่งทางใดที่ไดมีการพิจารณาและตรวจสอบอยางรอบคอบแลว 
 จากความหมายของการตัดสินใจตามที่มีผูใหคํานิยามดังกลาวแลว  พอจะสรุปไดวา
การตัดสินใจเปนกระบวนการที่ใชเหตุผลในการพิจารณา  วิเคราะห  และหาทางเลือกเพื่อนําไปสู
ขั้นของการปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งจะนําไปสูเปาหมายที่กําหนด  การตัดสินใจจึงตองเปนไปตามขั้นตอน
ของกระบวนการอยางรอบคอบเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารองคการจะเห็นวา
การตัดสินใจสั่งการเปนกระบวนการที่จําเปนและมีความสําคัญตอภาวการณเปนผูนําในการบริหารงาน
อยางมาก  ถือวาเปนหัวใจของการบริหารหนวยงาน  เพราะผูบริหารไมอาจหลีกเลี่ยงได  จะตองทําหนาที่
เกี่ยวกับการตัดสินใจหลายครั้งในวันหนึ่ง ๆ บางครั้งก็มีความสําคัญถึงขั้นของการอยูรอดหรือไม
ของหนวยงาน  บางครั้งก็เปนเหตุใหกระทบกระเทือนถึงการทํางานของบุคคลอื่น ๆ และยิ่งเปนผูบริหาร
ระดับสูงขึ้นไปจะตองเกี่ยวพันกับการตัดสินใจตลอดเวลา  ผลของการตัดสินใจของผูบริหารไมวา
จะปรากฏออกมาดีหรือไมก็ตาม  ผูบริหารจะตองรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นนั้นดวย 
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 2.2.2  ความสําคัญของการตดัสินใจ 
 การตัดสินใจ  ไดรับการยอมรับวามีความสาํคัญที่มีตอการบริหารตลอดมา  ไมวาจะเปน
การศึกษาคนควาในแนวใดกต็าม  มักจะตองศึกษาในเรื่องของการตัดสินใจควบคูกันไปกับการเรียน
ทฤษฏีทางบริหารเสมอ  ตามแนวคดิทางการบริหารถือวา  (ภารดี  อนนัตนาว,ี 2551, หนา 159) 
 1)  การบริหารองคการผูบริหารจะตองทํางานทั้งในดานการตัดสินใจสั่งการ
พอ ๆ กับการลงมือปฏิบัติ  ซ่ึงเดิมผูบริหารมักจะเนนการลงมือกระทํา  (doing)  มากกวาการตัดสินใจ  
(decide)  ปจจุบันผูบริหารมักจะเปนผูตัดสินใจมากกวาการลงมือปฏิบัติดวนตนเอง  (the executive 
is a decider and not a doer) 
 2)  หนาทีห่ลักของการบริหาร  คือ  การควบคุมและอํานวยการขบวนการตัดสินใจ
ใหเหมาะสมกบังานปฏิบัติ 
 3)  การตัดสินใจไดรับการยอมรับวา  เปนหัวใจของหนวยงานและเปนกระบวนการ
ที่สําคัญมากทางการบริหาร 
 2.2.3  ขอบขายของการตัดสนิใจ 
 บุคคลตาง ๆ ที่เขาจะทําการตัดสินใจหรือไมนั้น  เราจําเปนตองสํารวจวาการตัดสินใจตาง  ๆ  
เกิดขึ้นไดอยางไรเสียกอน  ทําไมบางครั้งบางคนไมเขารวมในการตัดสินใจ  แตบางครั้งก็เขารวม
อยางเต็มที่เพื่อใหมองเห็นแจมชัดขึ้น  เราจะตองสํารวจดูวาในสถานศึกษานั้นประกอบดวยบุคคล
ประเภทใดบางในสถานศึกษาโดยทั่วไปก็จะประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา  หัวหนาหมวดวิชา  ครู  คนงาน  ภารโรง  นักเรียน  และบางครั้งมีศึกษานิเทศกเขามา
อยูรวมดวยเมื่อพิจารณาบุคลากรเหลานี้  เราพอจะมองเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวพันกับฐานะตําแหนง  
ความคิด  ความรูสึกของบุคคลเหลานี้วาจะมีเกณฑและหลักการอยางกวาง ๆ วาใครควรมีสวนรวม
ตัดสินใจและใครควรเปนผูตัดสินใจได  ซ่ึงขอบขายมองออกไดเปนสองประการ  คือ  (ภารดี  
อนันตนาวี, 2551, หนา 202) 
 1)  การตัดสินใจสั่งการโดยอาศัยขอบขายทางกฎหมาย  (the legal framework)  
ในทางการศึกษาของเราไดมีการมอบหมายอํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบตาง ๆ ลงมาตามสายงาน  
เชน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนเจากระทรวงเปนผูกําหนด
นโยบาย  มีปลัดกระทรวงเปนผูรับนโยบายมาปฏิบัติและส่ังการถึงอธิบดี  จากอธิบดีถึงผูอํานวยการ  
จากผูอํานวยการถึงผูอํานวยการสถานศึกษา  ซึ่งผูอํานวยการสถานศึกษาก็จะเปนผูบริหารสูงสุด
ในสถานศึกษา  อํานาจในเรื่องการตัดสินใจตาง ๆ ไดมีการกําหนดไวเปนกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ
วามีอํานาจที่จะทําไดหรือไม  มิฉะนั้นถาพลาดขึ้นมาก็อาจเปนอันตรายตอตนเอง  ตอบุคคลและ
หนวยงานขึ้นมาได  ผูบริหารเมื่อเขารับงาน  จําเปนตองศึกษากฎหมายและระเบียบขอบังคับให
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ละเอียดถองแท  เพื่อชวยใหการตัดสินใจไดถูกตองและรวดเร็วข้ึน  และตองระมัดระวังการเปลี่ยนแปลง
ของระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย  ผูบริหารจะตองศึกษาใหทันกับเหตุการณ 
 2)  การตัดสินใจสั่งการโดยอาศัยขอบขายทางสังคม  (the social framework)  
การตัดสินใจ  ส่ังการ  บางครั้งเราจะอาศัยเพียงกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับเพียงอยางเดียวไมได  
บางครั้งเราจําเปนตองอาศัยคุณธรรมและระบบคานิยมของสังคมเปนเครื่องมือช้ีขาดตัดสิน  ผูบริหาร
จึงควรจะศึกษาถึงแนวคิด  ความเชื่อ  คุณธรรมและระบบคานิยมในชุมชนที่เขายึดถือกัน  ถาหากเรา
ทําตัวไมสนใจใจคุณธรรมและระบบคานิยมของสังคมในชุมชนแลว  เราก็อาจจะเผชิญกับปญหาตาง ๆ  
อีกมาก  เพราะวาการตัดสินใจของเราจะตองไดรับการยอมรับจากชุมชน  การดําเนินชีวิต  (the  way   
of  life)  ของชุมชนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูมาก  เชน  ในสังคมประชาธิปไตย  การติดสินใจ
จะตองคํานึงถึงความเสมอภาคการเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล  จริยธรรมที่สรางขึ้นในชุมชน  
ความรูสึกแนวความเชื่อถือและความเขาใจซึ่งกันและกัน  เปนเกณฑพิจารณากอนการตัดสินใจ  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมที่ยึดถือก็เปนอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ส่ังการ (ภารดี  อนันตนาวี, 2551, หนา 160) 
 2.2.4  ประเภทของการตัดสินใจ 
 เมื่อใดผูบริหารจึงจะทําการตัดสินใจ  เปนคําถามที่เราจะตองคํานึงอยูเสมอ  เพราะผูบริหาร
จะเปนผูที่มีงานอยูมากมายเสมอ  ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองจัดระบบการทํางานของตนเองใหดีเขา
จะตองรูจักเลือกวางานอยางไหนที่เขาไมจําเปนตองทํา  และอยางไหนจําเปนตองทํา  เมื่อยุงมาก
อยูกับงานแลวในโอกาสใดเลาที่เขาจะตองตัดสินใจ 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2542, หนา 56)  มีความเห็นวา  การตัดสินใจเปนภารกิจที่สําคัญ
ยิ่งอยางหนึ่งของกระบวนการบริหาร  ผูบริหารจึงจําเปนตองตัดสินใจอยูเสมอ  และจะตองกระทํา
ดวยความรอบคอบผูบริหารที่ตัดสินใจไมไดหรือขาดทักษะในการตัดสินใจ  ยอมทําใหหนวยงาน
เจริญกาวหนาไดโดยยากแบบของการตัดสินใจแบงออกเปน  3  แบบ  คือ 
 1)  การตัดสินใจโดยบัญชาหรือคําสั่งของผูมีอํานาจเหนือกวา  เปนการตีความของ
คําสั่งการนําเอาขอเสนอแนะไปใช  หรือแจกจายคําแนะนําของผูบังคับบัญชา  การตัดในชนิดนี้
ผูนําจะหลีกเลี่ยงไมได  แตอาจมอบหมายความรับผิดชอบใหเพื่อนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา
ชวยทําการตัดสินใจจะลําบากถาคําสั่งหรือคําขอรองของผูบังคับบัญชาเปนสิ่งที่ปฏิบัติไมได 
 2)  การตัดสินใจโดยผูบังคับบัญชาเสนอขึ้นมา  อาจเกิดไดจากเหตุผลหลายประการ  
เชน  การหยอนสมรรถภาพของผูใตบังคับบัญชา  คําสั่งไมชัดเจนหรือผูใตบังคับบัญชา  ไมมีอํานาจ
พอที่จะตัดสินใจ  กรณีเชนนี้จะเกิดขึ้นมากหรือนอย  เปนผลที่เกิดจากการตัดสินใจครั้งกอน ๆ ผูบริหาร
ที่ดีจะตัดสินใจในกรณีที่จําเปน  หรือไมสามารถมอบหมายใหบุคคลอื่นตัดสินใจแทนได 
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 3)  การตัดสินในที่เกิดจากความคิดริเร่ิมของผูบริหารเอง  ผูบริหารที่ดีมิใชแตเปนเพียง
ผูปฏิบัติตามคําสั่ง  แตตองมีความตื่นตัวมีความคิดริเร่ิม  และกลาคิดกลาตัดสินใจ  อาจเปนการเสียหาย
ถาผูนําคิดแตตัดสินใจไมดี  ดังนั้นจึงมีแนวโนมวาผูบริหารมักจะหลีกเลี่ยงการติดสินใจแบบนี้ 
 บารนารด  (Barnard, 1956, p. 134)  ไดจําแนกการติดสินใจออกเปน  2  แบบ  คือ  
การตัดสินใจขององคการ  และการตัดสินใจสวนบุคคล 
 1)  การติดสินใจขององคการ  (organization  decision)  เปนการตัดสินใจที่สามารถ
กระจายอํานาจของการตัดสินใจได  การตัดสินใจจะผานไปจากบุคคลหลายคนแตในทายที่สุด
ก็จะตองมีผูบริหารสูงสุดขององคการเปนผูตัดสินใจเพียงผูเดียว 
 2)  การตัดสินใจสวนบุคคล (personal decision) เปนการตัดสินใจดวยบุคคลคนเดียว  
โดยไมมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปใหแกผูอ่ืน 
 บารนารด  (Barnard, 1956, p. 122)  ไดชี้ใหเห็นโอกาสที่ผูบริหารจะทําการตัดสินใจ
ออกเปน  3  กรณี  โดยข้ึนอยูกับวากรณีเหลานี้จะเริ่มมาจากไหน  คือ 
 1)  ในกรณีที่ผูมีอํานาจระดับสูงสั่งการมา 
 2)  ในกรณีที่ผูใตบังคับบัญชาเสนอมาให 
 3)  ในกรณีที่ผูบริหารเกิดความคิดริเร่ิมขึ้นเอง 
 ในโอกาสหรือกรณีทั้งสามดังกลาว  เราอาจแยกการตัดสินใจสั่งการไดเปน  3  ประเภท  คือ 
 1)  การตัดสินใจเมื่อผูมีอํานาจเบื้องบนมีคําสั่ง  คําบัญชาหรือนโยบายมาใหปฏิบัติ  
(intermediary decisions) 
  การตัดสินใจประเภทนี้เกิดขึ้นเสมอในองคการทุกองคการ  และมีความสําคัญมาก
สําหรับตัวผูบริหารเอง  เพราะถาตัดสินใจแลวพลาดก็หมายถงึความรับผิดชอบของตนที่มีตอการบริหาร  
อาจถูกผูใหญเพ็งเล็งหรือถูกทําโทษได  จะเห็นจากกรณีเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา  การจัดการศึกษา
ซ่ึงประชาชนเปนผูมีอํานาจและผูรับผิดชอบโดยเลือกตั้งคณะกรรมการที่เรียกวาสภากรรมการ
การศึกษาขึ้น  เพื่อวางนโยบายและควบคุมการบริหาร  สภาไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู
ความสามารถขึ้นคนหนึ่งใหทําหนาที่บริหารและรับนโยบายไปปฏิบัติเรียกวา  ผูอํานวยการการศึกษา  
(superintendent) ซ่ึงจะเปนผูรวมอยูในสภาทางการบริหารกรรมการการศึกษาในการกําหนด
นโยบายดวย  เหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนแหงหนึ่งเมื่ออาคารเรียนหลังหนึ่ง  สภากรรมการการศึกษา
ไดประกาศออกมาวาจะใชไดอีกเพียง  6  เดือน  เทานั้น  เพราะจะไมปลอดภัยตอชีวิตเด็ก  หลังจากนั้น
ไดมีการลงคะแนนเสียงเพื่อสรางอาคารหลังใหม  โดยใชภาษีการศึกษาของประชาชน  เมื่อสรางอาคาร
เสร็จแลว  แตทางเทายังสรางไมเสร็จก็พอดียางเขาสูฤดูฝน  สภากรรมการการศึกษาเห็นวา
เมื่ออาคารเรียนเดิมนั้นสามารถใชมาได  6  เดือนแลวยังไมเปนอันตราย  จึงไดยืดการใชตอไป
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อีก  2-3  เดือน  เพื่อปองกันมิใหอาคารเรียนหลังใหมตองเปรอะเปอนโคลน  แตผูปกครองรูสึกไมพอใจ
และตอตานออกมาใหครูและผูอํานวยการการศึกษาทราบโดยอางวาพวกเขาไดลงคะแนนเสียง
ใหมีการสรางอาคารใหม  เพราะไดรับทราบวาอาคารหลังเกาไมปลอดภัยตอชีวิตเด็กแลว  ทําไมถึง
จะตองใหลุกของเขาเสี่ยงชีวิตที่จะเรียนในอาคารซึ่งไดประกาศไววา  จะไมปลอดภัยภายใน  6 เดือน  
ผูอํานวยการการศึกษา  ไดตอบไปอยางรวดเร็วและไมทันคิดเพียงเพื่อปองกันตนเองวา  เขารอคําสั่ง
จากสภากรรมการการศึกษา  ตอมา  ผูอํานวยการการศึกษาก็ไดรับคําเตือนของสมาชิกสภากรรมการ
การศึกษาผูหนึ่งวา  เขาไมซ่ือสัตยตอคณะกรรมการการศึกษาและไมสนับสนุนนโยบายของคณะกรรมการ
โดยไมอธิบายใหผูปกครองเขาใจในทางที่ดีวา  เหตใุดจึงตองยับยั้งการใชอาคารใหมชั่วคราว 
 จากเรื่องราวตัวอยางนี้จะชี้ใหเห็นวา  intermediary  decisions  เปนเรื่องที่ลําบากอยู  สักหนอย
โดยดูกรณีเปนขั้นตอนดังนี้ 
 1)  นโยบายการศึกษานี้ไมเปนที่ยอมรับ 
 2)  ผูอํานวยการการศึกษา  ตองแบกภาระตอตานของชุมชนทั้งที่ไมใชการตัดสินใจ
ของเขาเพียงคนเดียว 
 3)  ผูอํานวยการการศึกษา  ยังตองมีขอผูกมัดกับสภาการศึกษาที่จะตองบริหารนโยบาย
ตามคําสั่ง  และจะตองตีความหมายใหดี  เพื่อใหประชาชนมีศรัทธาตอสภากรรมการการศึกษา 
 4)  ผู อํานวยการการศึกษา   เองก็เปนผูหนึ่งที่นั่งอยูในการกําหนดนโยบาย
ซ่ึงสภากรรมการการศึกษาก็มักจะปรึกษาและถามไถและมักจะปฏิบัติตามคําแนะนําของเขา  ส่ิงนี้แหละ
ที่ผูอํานวยการการศึกษา  ไมควรผิดสัญญากับคณะกรรมการการศึกษา  ซึ่งจะเปนผลสะทอน
ความไมซ่ือสัตยของเขา 
 เมื่อศึกษากรณีจะเห็นวา  นโยบายของสภากรรมการการศึกษาไดมองคุณคาของอาคารใหม
เหนือคาของชีวิตมนุษย  เพียงกลัวอาคารเปรอะเปอนซึ่งทําใหผูอํานวยการการศึกษา  ไมสบายใจ
ถาผูอํานวยการการศึกษาถูกบัญชาใหปฏิบัตินโยบายซึ่งเขาคิดวาขัดตอความรูสึกทางศีลธรรม  
เขาควรจะตอตานโดยตรงกับสภากรรมการการศึกษาในระหวางการประชุม  เขาควรจะพูดตรง ๆ  
มิใชจะมาพูดจาวากลาวสภากรรมการการศึกษาลับหลัง  กรณีเชนนี้แสดงใหเห็นถึงการตัดสินใจที่มี
ความยากลําบากของคนที่อยูกึ่งกลาง  (the man in the middle)  ถูกคาดหมายใหตัดสินใจในการใช
นโยบายนของสภากรรมการการศึกษา  ซ่ึงตนเองตองอยูระหวางนโยบายเบื้องบนกับความโกรธหรือ
ความไมพอใจของผูปกครองนักเรยีนจึงเปนบทบาทที่ยากที่จะเลนดวยและถาเลนก็จะเปนการเสี่ยง
จากการตองหลุดพนจากตําแหนง  การวินิจฉัยส่ังการประเภทนี้เกิดขึ้นเสมอในโรงเรียนและ
มีความสําคัญตอผูบริหารมาก  เพราะถาตัดสินใจผิดพลาดผูบริหารอาจถูกเพงเล็งหรืออาจถูกลงโทษได  
การวินิจฉัยส่ังการประเภทนี้  ผูบริหารจะตองมีมนุษยสัมพันธและการประสานงานที่ดี 
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 2)  การตัดสินใจเมื่อผูอยูใตบังคับบัญชาที่ไดรับมอบอํานาจไปแลว  ไมอาจตัดสินใจ
ไดเสนอมาใหผูบังคับบัญชาตัดสินใจ  (appellate  decisions) 
  การตัดสินใจเมื่อผูอยูใตบังคับบัญชาเสนอหรือรองทุกขขึ้นมาให  ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้น
จากเหตุผลตาง ๆ  กัน  คือประการแรกเกิดขึ้นเพราะการขาดสมรรถภาพ  เชน  เมื่อผูใตบังคับบัญชาไดรับ
มอบอํานาจแลวรูตัววาไมสามารถ  เจาหนาที่ตารางสอนคณะครุศาสตร  ไมสามารถทําตารางสอนได  
เมื่ออาจารยทั้งหลายบอกวาตองการสอนแตเชา  (คนโนนจะเอาอยางนี้  คนนี้จะเอาอยางนั้น
เมื่อเกิดมีคนตัดสินในหลาย ๆ คน  ซึ่งเปนอุปสรรตอการทํางาน)  ประการที่สองคํารองทุกข
อาจเกิดจากสิ่งใหมสถานการณใหม  หรือผิดปกติไปจากเดิม  เชน  ผูใตบังคับบัญชาตัววา
เขาไมอาจปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศใชในปจจุบันที่วาใหมีการสับเปลี่ยนพนักงานพิมพดีด
ที่เคยทําประจําอยูกับแผนกใดแผนกหนึ่ง  แลวนโยบายมีใหสับเปลี่ยนแผนกกัน  ประการที่สามคํา
รองทุกขมีพื้นฐานมาจากความไดสมรรถภาพของผูอยูตําแหนงสูงกวา  การสื่อสารที่เกี่ยวกับ
การตัดสินใจไมเปนที่เขาใจของผูปฏิบัติงานจนมีความจําเปนตองออกคําอธิบายใหม  เปนตน  สวนใหญ
การตัดสินใจประเภทมักจะเกดิขึ้นจากการโตแยงไมเขาใจซึ่งกันและกัน  ระหวางผูใตบังคับบัญชา
ตั้งแตสองคนขึ้นไปหรือการโตงแยงในสายงานบังคับบัญชา  (line  and  staff)  หรือหัวหนาหนวยงาน
สองหนวยซึ่งขัดแยงกันวาใครจะมีอํานาจเหนือใครก็จะมีการรองเรียนใหผูบริหารตัดสินใจ   
ถาตัดสินใจแลวผลออกมาดีก็จะเปนประโยชน  ใหหนวยงานราบรื่น  กรณีทางการอุทธรณ  
(appellate  cases)  ที่เกิดขึ้นเหลานี้สามารถควบคุมใหดีไดดวยการตั้งกฎเกณฑและระเบียบ
เปนแนวทางขึ้นสําหรับการบริหาร  โดยจะตองไมใหขัดตอความริเริ่มของแตละบุคคล  มีการวาง
มาตรฐานวิธีทํางาน  เลือกคนที่มีความสามารถใหดํารงตําแหนง  สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
กันของคนในหนวยงาน  ใหมีองคการอรูปนัยเกิดขึ้นและอาจตองอาศัยการตัดสินใจครั้งกอน ๆ ที่มี
เหตุผลและถูกตองเปนเกณฑความสามารถในการตัดสินใจประเภทนี้  และการแกปญหาในกรณี
อุทธรณที่เกิดขึ้นนี้จะเปนเครื่องวัดและพิสูจนตัวผูบริหารวาเปนผูมีความสามารถเพียงใด  ซ่ึงบางครั้ง
เราเรียกวาเปนศิลปะในการตัดสินใจ  (the  fine  art  of  decision  making)  ของผูบริหารเพราะขวัญ
และกําลังใจของคนในหนวยงานจะดีหรือไมอยูที่ความสามารถการตัดสินใจของผูบริหาร 
 3)  การตัดสินใจที่เกดิขึ้นในตัวผูบริหารเอง  (creative  decisions) 
  การตัดสินใจที่มีขึ้นในตัวผูบริหารเอง  การตัดสินใจสองประเภทที่กลาวมาแลว
เปนการตัดสินใจที่เกิดมาจากเหตุที่บุคคลอื่นผลักดันใหผูบริหารตองตัดสินใจในที่สุด  แตการตัดสินใจ
ในประเภทที่สามนี้เกิดขึ้นในตัวผูบริหารเอง  และสวนใหญจะไมอยูในขอบขายของนโยบาย
ที่กําหนดไปแลว  การตัดสินใจประเภทนี้จะเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายใหม  การเปลี่ยนแนวทาง
บริหารองคการ  การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงความคิดและกิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิก
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ในองคการ  เสนอโครงการใหมริเริ่มการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ขึ้น  ผลของการตัดสินใจประเภทนี้
ผูตัดสินใจมักจะถูกวิพากษวิจารณเกิดความไมเขาใจ  ไมพอใจ  ผูที่ไดรับผลกระทบกระเทือนก็พยายาม
ตอตานและปองกันตนเอง  จะมีคํากลาวหาติฉินนินทาวารายตามมา  ดังนั้นเมื่อใดก็ตามเมื่อผูบริหาร
ตัดสินใจริเริ่มจะกระทําโครงการใหม  หรือมีนโยบายใหมจะตองระมัดระวัง  ชั่งน้ําหนักของ
ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการตัดสินใจใหดีเสียกอน  จะตองมั่นใจและมีเหตุผลดวยขอมูล
พรอมเพรียงกอน  การตัดสินใจประเภทนี้มีความยากลําบากกวาสองประเภทดังกลาว  และ
ไมคอยเกิดขึ้นมากนักในองคการ  และมักจะไมเกิดขึ้นจากกลุม  แตจะเกิดขึ้นได  เพราะผูบริหารคนเดียว  
(หรือเรียกวา  personal  decision)  เพราะเมื่อมีคนมากก็มักจะไมยอมรับ  ซ่ึงถึงแมวาจะเปนหนทางเดียว
ที่จะทําใหกลุมยอมรับในที่สุด  ความสามารถและความปรารถนาที่จะตัดสินใจ  ประเภทนี้ของผูบริหาร
เปนเครื่องหมายของผูบริหารยอดเยี่ยม  เพราะการตัดสินใจประเภทนี้จะมอบหมายใหกันไมได  และ
นอยครั้งนักที่จะใหคนอื่นมีสวนรวมในการตัดสินได  ผูบริหารจะตองแบกภาระไวเพียงคนเดียว
และจะตองทําใหการตัดสินใจ  ประสบความสําเร็จ  ถึงแมวาจะมีผูขัดคานไมเห็นดวยก็ตาม 
 ลิเคิรท  (Likert, 1964, p. 138)  ไดสรุปประเภทของการตดัสินใจไว  2  ประการ  คือ 
 1)  การตัดสินใจโดยบุคคลเดียว 
 2)  การตัดสินใจโดยกลุมหรือการตัดสินใจแบบมีสวนรวม  ซึ่งการตัดสินใจ
โดยกลุมนี้ ลิเคิรทไดเสนอแนวความคิดไวหลายประการ  เชน  ในกลุมที่มีประสิทธิภาพสูงสมาชิก
แตละคนจะมีความรูปลอดภัยในการตัดสินใจไดตามความเหมาะสม  โดยมีเปาหมายหรือปรัชญา
ซึ่งเขียนไวอยางชัดเจนนอกจากนี้การตัดสินใจโดยกลุมจะเปนการสรางแรงจูงใจอยางมาก
ในการบริหารงานที่นําไปสูการปฏิบัติดวยความพรอมเพรียง  ซ่ึงอาจดีกวาการตัดสินใจที่คิดวาดีเลิศ
จากบุคคลเดียว  การตัดสินใจโดยกลุมนี้รวมถึง การมีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการอยางเปนทางการ
และการมีสวนรวมในแบบที่ไมเปนทางการระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาอีกดวย 
 ดรัคเกอร  (Drucker, 1977, p. 135)  มีความคิดเห็นวา  โดยแทจริงแลวการตัดสินใจ
มี  2 ประเภทเทานั้น  คือ  การตัดสินใจที่มีการจัดเตรียมการหรือโครงการลวงหนา  (generic decision)  
และตัดสินใจที่ไมมีโอกาสเตรียมการลวงหนา  (unique  decision) 
 สวนอีกแนวความคิดหนึ่งของ  เดล  (Dale, 1969, p. 156)  ไดจําแนกแบบของการตัดสินใจ
ตามระเบียบในการบริหารงานออกเปน  3  แบบ  คือ 
 1)  การตัดสินในเกีย่วกับนโยบาย 
 2)  การตัดสินใจเกีย่วกับการบริหารงาน 
 3)  การตัดสินใจเปนครั้งคราว 
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 เซเลนี  (Zeleny, 1982, p. 167)  ไดแบงการตัดสินใจออกเปน  2  วิธี  คือ 
 1)  การติดสินใจที่มุงผลลัพธ  (the  outcome – oriented  approach)  หมายถึง
การตัดสินใจที่เกิดจากแนวทางการดําเนินงานใหม ๆ ซึ่งจะชวยใหงานสําเร็จตามที่คาดหวัง
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของงาน  ระยะเวลาในการทํางาน  ตลอดจนผลของงานที่คาดวาจะไดรับ
เปนประการสําคัญโดยอาศัยขอมูลบางประการที่จะชวยใหงานสําเรจ็ตามวัตถุประสงค 
 2)  การตัดสินใจที่มุงกระบวนการ  (the  process – oriented  approach)  หมายถึง  
การตัดสินใจที่มุงเนนการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนเปนสําคัญ  เปนการตัดสินใจภายใต
การยอมรับ  และความพึงพอใจอันเกิดจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานรวมกันเพื่อใหเปนไป
ตามกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพนอกจากแนวคิดที่เกี่ยวของกับแบบของการตัดสินใจดังกลาวแลว  
ยังไดมีผูใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ  ดังนี้ 
 ทอมสัน  (Thompson, 1968, p. 22)  มีความเห็นวาองคประกอบสําคัญในการตัดสินใจ
ของผูบริหารนั้นจะตองประกอบดวยความพึงพอใจที่มีตอทางเลือกที่เห็นวาบังเกิดผลตามตองการดวย  
โดยการตัดสินใจของมนุษยอาจถูกจํากัดลงดวยสาเหตุ  4  ประการ  คือ 1)  ความสามารถของผูตัดสินใจ  
2)  ความตั้งใจของผูตัดสินใจ  3)  สิ่งแวดลอม  4)  ทักษะในการตัดสินใจของผูตัดสินใจเอง  
เพราะภาระหนาที่ของผูบริหารมิไดมีประการเดียว  ดังนั้นผูบริหารจึงไมอาจใชเวลาทั้งหมดใหกับ
การตัดสินใจได  นอกจากนี้ความเขาใจในหลักการ  กระบวนการ  และเทคนิควิธีของการตัดสินใจ
ยังเปนขอจํากัดในการตัดสินใจที่สําคัญของผูบริหารเชนเดียวกัน 
 ดูบิน  (Dubin, 1968, p. 23)  อธิบายวา  ภาวะผูนํามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  ทั้งนี้เพราะ
ผูนําที่มีการนําแบบใดก็ยอมทําใหกระบวนการตัดสินใจตาง ๆ  เปล่ียนไปในลักษณะนั้นดวย
นอกจากนั้น  ดูบิน ยังกลาวไวอีกวา  บทบาทของผูนํานั้นมีส่ิงที่ขาดไมได  คือ  พลังอํานาจและ
อํานาจตามตําแหนง ดังนั้นหากผูนําคนใดมีอํานาจทั้งสองประเภทแลว  ยิ่งจะทําใหกระบวนการ
ตัดสินใจเปลี่ยนไปตามแบบของผูนํานั้นมากยิ่งขึ้น  ภาวะผูนําจะสงผลสะทอนตอการตัดสินใจ  
ในขณะที่สภาวะผูนําเปลี่ยนไป  กระบวนการตัดสินใจก็จะเปลี่ยนไปดวย  สอดคลองกับแนวความคิด
ของแกรมแมททิโอส  และแกรมแมททิโอส  (Giammatteos & Giammatteos, 1981)  ซ่ึงไดจําแนก
องคประกอบของพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารเปน  3  ประการ  คือ  องคประกอบดานบุคคล  
องคประกอบดานองคการ  และองคประกอบดานสถานการณและส่ิงแวดลอมตาง ๆ 
 สามารถสรุปไดวา  ความรู  ประสบการณ  พฤติกรรมที่แสดงออกและภาวะผูนําของผูบริหาร 
เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการติดสินใจขององคการ  นอกจากนี้ลักษณะขนาดเปาหมาย  หรือโครงสราง
ขององคการจะเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทําใหรูปแบบของการตัดสินใจแปรเปลี่ยนไปได  นอกจาก
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แนวคิดที่ไดกลาวทั้งหมดนี้  สรุปไดวารูปแบบของการตัดสินใจนั้นอาจแบงไดเปน  4  ลักษณะดวยกัน  
คือ 
 1)  แบงตามการใชอํานาจหนาที่ประกอบดวยการตัดสินใจโดยผูบริหารในระดับสูง
การตัดสินใจโดยผูบริหารระดับกลางและการตัดสินใจของผูปฏิบัติ 
 2)  แบงตามจํานวนของผูทําการตัดสินใจ  อาจจําแนกเปนการตัดสินใจโดยบุคคล
เพียงคนเดยีวและการตัดสินใจโดยกลุมบุคคล 
 3)  แบงตามสถานการณของการตัดสินใจ 
 4)  แบงตามลักษณะวิธีการตัดสินใจ  อาจจําแนกเปนการตัดสินใจโดยไมใชเครื่องมือ
และขอมูล  หรือการตัดสินใจ  โดยอาศยัขอมูลและเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ 
 2.2.5  รูปแบบของการตัดสินใจ 
 รูปแบบการตัดสินใจ  มีหลักการและแนวทางสําคัญ ๆ หลายแนวทางดังนี้ 
 1)  รูปแบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผล  (the rational model) 
  รูปแบบการตัดสินใจแบบมีเหตุผลหรือเรียกวา  รูปแบบการตัดสินใจตาม
แนวดั้งเดิม  (the classical model)  เปนรูปแบบที่เนนกลยุทธที่ใหประโยชนสูงสุด  (an optimizing 
strategy)  โดยยึดหลักความเปนเหตุผลอยางสมบูรณ  ใชวิธีการที่เสาะหาและวิเคราะหขอมูลพรอมทั้ง
ทางเลือกที่จะทําใหบรรลุมุงหมายอยางสูงสุด  มีกระบวนการตัดสินใจ  ดังนี้ 
  (1)  ระบุปญหา 
  (2)  กําหนดจดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
  (3)  ระบุทางเลือกที่เปนไปไดทั้งหมด 
  (4)  พิจารณาผลที่จะเกดิตามมาจากทางเลือกแตละอยาง 
  (5)  ประเมินทางเลือกทั้งหมดวามีความสอดคลองกับจุดมุงหมายและ
วัตถุประสงคหรือไม 
  (6)  การปฏิบัติตามการตัดสินใจและการประเมินผลการปฏิบัติ 
  รูปแบบการตัดสินใจแบบนี้  คอนขางจะเปนอุดมคติ  ซ่ึงไมมีการตัดสินใจใด
ที่จะหาขอมูลที่เกี่ยวของไดทั้งหมด  จึงมีขอจํากัดในการนาํไปใช 
 2)  รูปแบบการตัดสินใจทางบริหาร  (the administrative model) 
  การตัดสินใจไมวาจะเปนบุคคลหรือองคการ  ความพึงพอใจในทางเลือก
จะเปนประเด็นที่ตองคํานึงถึง  อาจจะเปนมาตรฐานความพึงพอใจขั้นต่ํา  ซ่ึงไซมอน  (Simon, 1977, 
p. 122)  เปนคนแรกที่เสนอรูปแบบการตัดสินใจทางการบริหารที่เนนกลยุทธแหงความพึงพอใจ  
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(the administrative model : a satisfaction strategy)  เพื่อหาทางเลือกที่กอใหเกิดความพึงพอใจมากกวา
ทางเลือกที่จะใหประโยชนสูงสุด  โดยการดําเนินการตามขั้นตอน  5  ขั้นตอน 
  (1)  การตระหนักและระบุปญหาที่จะตัดสินใจ 
  (2)  วิเคราะหความยุงยากในสถานการณที่จําเปน 
  (3)  กําหนดเกณฑเพื่อแกปญหา 
  (4)  พัฒนารูปแบบหรือกลยุทธการดําเนินงาน 
  (5)  วางแผนปฏิบัติเมื่อตัดสินใจแลว 
 3)  รูปแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป  (the incremental model) 
  รูปแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไปหรือกลยุทธการเปรียบเทียบขอกําจัด
อยางตอเนื่อง  (the incremental model : a strategy of successive comparisons)  มีจุดกําเนิดมาจาก
ขอจํากัดของตัวรูปแบบการตัดสินใจทางการบริหารที่แมจะมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติมากก็ตาม  
แตในบางกรณีที่ไมอาจกําหนดทางเลือกใหชัดเจนและไมสามารถคาดหมายผลที่จะไดรับได  ดังนั้น
การนําเสนอรูปแบบการตัดสินใจทางการบริหารมาใชมีขอจํากัดอยูมาก  ลินดบลอม  (ludlum)  
ไดเสนอรูปแบบการตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป  เพราะเปนรูปแบบเดียวที่เปนไปไดในการตัดสินใจ
อยางเปนระบบ  เมื่อเรื่องที่ตัดสินใจมีความหลายหลาย  สันสน  ไมแนนอนและมีความขัดแยงสูง  
มีกระบวนการดังนี้ 
  (1)  กําหนดวัตถุประสงคและทางเลือกจะเกิดขึ้นพรอมกัน  จึงไมเหมาะสม
ที่จะใชแนวการวิเคราะห  วิธีการ  และจุดมุงหมาย  (meant - ends) 
  (2)  การตัดสินใจที่ดี เปนสิ่งที่ ผูตัดสินใจเห็นพองตองกันโดยไมคํานึงถึง
วัตถุประสงค 
  (3)  จํานวนทางเลือกและผลที่ไดรับลดลงมาก  จะเหลือเฉพาะการพิจารณาทางเลือก
ที่สอดคลองกับสภาพการทํางานที่เปนอยู 
  (4)  การวิเคราะหขอจํากัดอยูที่ความแตกตางระหวางสถานการณที่เปนอยูกับ
ทางเลือกที่เหมาะสม 
  (5)  เปนวิธีที่ใชการเปรียบเทยีบกับทางเลือกที่เปนรูปธรรมและนําไปปฏิบัติได 
 4)  รูปแบบการตัดสินในแบบผสมผสาน 
  รูปแบบการตัดสินใจแบบผสมผสานหรือกลยุทธแหงการปรับเปลี่ยน  (the mixed  
scanning  model : an adaptive  strategy)  เกิดขึ้นเพื่อชวยผูบริหารในกรณีที่มีขอมูลเพียงบางสวน
และไมมีเวลาที่จะศกึษาหาขอมูลมาไดเพียงพอกับการตัดสินใจใหทันเวลา  เอทซิโอนี  (Etzioni, 1964, 
p. 54)  เสนอแนวคิดใหสังเคราะหและประยุกตรูปแบบการตัดสินใจทางการบริหารและรูปแบบ  
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การตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไปเขาดวยกัน  ซ่ึงรูปแบบการตัดสินใจแบบผสมผสานมีกระบวนการ
ดังนี้ 
  (1)  การศึกษานโยบายอยางกวาง ๆ  ขององคการจะใหแนวทางในการใชการตัดสินใจ
แบบคอยเปนคอยไป 
  (2)  การตัดสินใจที่ดีจะใหผลการตัดสินใจเปนที่นาพึงพอใจ  และมีความสอดคลอง
กับนโยบายขององคการ 
  (3)  การหาหนทางเลือกเพื่อแกปญหาจะจํากัดอยูเฉพาะในสวนที่ใกลเคียงกับ
ปญหา 
  (4)  การวิเคราะหทางเลือกจะจัดไปบนพื้นฐานความเชื่อที่วาการตัดสินใจ
เปนสิ่งจําเปนและเปนสิ่งหลีกเลี่ยงไมได  แมวาขอมูลสําคัญจะขาดหายไป 
  (5)  การเปรียบเทียบทางเลือกจะกรทําโดยนําทฤษฎีและประสบการณ
มาผสมผสานกัน 
 5)  รูปแบบการตัดสินใจแบบถังขยะ  (the garbage model) 
  รูปแบบการตัดสินใจแบบถังขยะหรือการตัดสินใจในองคการที่มีความสับสน  
(the garbage can model : multiple organization decisions)  โคเฮน  (Cohen, 1990, p. 254)  ไดเสนอ
แนวคิดเพื่อชวยใหองคการที่สับสน  วุนวาย  ขาดระเบียบ  และขาดความชัดเจนในเรื่องที่จะตอง
ตัดสินใจผูตัดสินใจอาจไมทราบวามีอะไรเกิดขึ้นในองคการที่ตองการตัดสินใจ จนกวาปญหา
จะไปพองประสบการณที่ผูตัดสินใจมีมากอน  หากการตัดสินใจของผูบรหิารสอดคลองกับปญหา
ขององคการปญหานั้น ๆ ก็จะหมดไป  รูปแบบการตัดสินใจแบบถุงขยะมีกระบวนการดังนี้ 
  (1)  วิเคราะหปญหาเพื่อหาจุดที่เกิดความไมพอใจและตองการความสนใจ
ในการแกปญหา 
  (2)  เสนอแนวคิดเพือ่ใชแกปญหาทกุ ๆ  ปญหาจะมีแนวทางแกไขปญหาทีเ่หมาะสม 
  (3)  วิเคราะหผูเกี่ยวของกับปญหาขององคการ 
  (4)  ตัดสินใจเลือกทางเลือกในโอกาสหรือระยะเวลาที่องคการจะตองทํา
การตัดสินใจ 
 6)  รูปแบบการตัดสินใจของวรูมและเยสตัน   
  วรูม  และเยสตัน (Vroom & Yetton, 1973, p. 367) ไดพัฒนารูปแบบการตัดสินใจ
ที่จะใหประสบความสําเร็จ  ทั้งในดานคุณภาพการตัดสินใจ  การยอมรับการตัดสินใจ  และชวงเวลา
ที่เหมาะสม  โดยเสนอรูปแบบการบริหาร  4  แบบ  ดังนี้ 
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 1)  ประสิทธิผลของการตัดสินใจ  การตัดสินใจที่มีประสิทธิผลหรือความเปนไป
ไดจะตองพิจารณา  3  ประเด็น  คือ 
  (1)  คุณภาพการตัดสินใจ  ปญหาที่แตกตางกันก็อาจใชคุณภาพในการตัดสินใจ
ที่แตกตางกัน  ปญหาบางอยางตองการคุณภาพการตัดสินใจ  ระดับสูง  แตบางอยางเปนคุณภาพ
การตัดสินใจระดับต่ําแตอยางไรก็ตามการมีสวนรวมในการตัดสินใจจะทําใหการตัดสินใจมีคุณภาพ
มากกวา 
  (2)  การยอมรับการตัดสินใจ  การตัดสินใจตองไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา
ผูซ่ึงจะตองนําการตัดสินใจไปปฏิบัติ  การใหมีสวนรวมในการปฏิบัติ  ก็จะเปนแนวทางที่กอใหเกิด
การยอมรับได 
  (3)  ความเหมาะสมของชวงเวลา  สถานการณที่ถูกจาํกดัดวยชวงเวลาอาจจะตองใช
การตัดสินใจโดยผูนํา  แตถามีชวงเวลายาวพอที่จะพัฒนาทักษะแลความสามารถของบุคคล  
การเลือกการตดัสินใจแบบมสีวนรวมจะเกดิประโยชนมากกวา 
 2)  แบบของการตัดสินใจ 
  วรูมและเยสตัน  (Vroom & Yetton, 1973, p. 143)  ไดอธิบายถึงการตัดสินใจ  
5  แบบ  กําหนดตั้งแตแบบเผด็จการสูงสุดจนถึงการมีสวนรวมมีสัญลักษณ  A  เปนลักษณะเผด็จการ  
C  เปนการใหคําปรึกษาแนะนํา  และ  G  เปนการตัดสินใจโดยกลุม  โดยมีเลขโรมันกํากับแสดงน้ําหนัก
ความมากนอย  ดังนี้ 
  แบบ  AI  ผูบริหารใชวิธีการแกปญหาหรือการตัดสินใจดวยตนเอง  โดยใชขอมูล
ที่มีอยูในขณะนั้น 
  แบบ  AII  ผูบริหารใชวิธีการรับขอมูลที่จําเปนจากผูใตบังคับบัญชาและตัดสินใจ  
ดวยตนเองโดยไมแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงปญหาที่กําลังตัดสินใจ  ผูใตบังคับบัญชาไมมี
บทบาทที่จะกําหนดปญหา  สรางหรือประเมินทางเลือก 
  แบบ CI  ผูบริหารบอกถึงปญหาใหกับผูใตบังคับบัญชาที่เกี่ยวของบางคนทราบ  
เพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  โดยไมสอบถามเปนกลุม  จากนั้นจึงตัดสินใจ  
ซ่ึงอาจเปนการตัดสินใจ  ที่สะทอนหรือไมสะทอนความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาก็ได 
  แบบ  CII  ผูบริหารบอกถึงปญหาใหกับกลุมผูใตบังคับบัญชาและสอบถาม
ความคิดเห็นจากนั้นจึงตัดสินใจ  ซ่ึงอาจเปนการตัดสินใจที่สะทอนหรือไมสะทอนความคิดเห็น
ของผูใตบังคับบัญชาก็ได 
  แบบ  GII  ผูบริหารบอกถึงปญหาใหกับกลุมผูใตบังคับบัญชารวมกันสรางและ
ประเมินทางเลือก  และพยายามที่จะใหมีความเห็นพองในการแกปญหา  บทบาทของผูบริหาร
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จะเปนประธานผูประสานใหเกิดการอภิปรายและรักษาใหอยูในประเด็นปญหาและสรางความมั่นใจ
วาประเด็นสําคัญ ๆ ไดรับการอภิปรายอาจเปนผูใหขอมูลและเสนอความคิดเห็นโดยไมพยายาม
ใหกลุมตองยอมรับแนวทางของตนเอง  และเต็มใจยอมรับและดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับ
การสนับสนุนจากทั้งกลุม (ภารดี  อนันตนาวี, 2551, หนา 170) 
 3)  แบบของการเลือกการติดสินใจที่ถูกตองตามความคิดเห็นของ (วรูม  และเยตัน 
(Vroom & Yetton)  นั้น ผูบริหารสามารถเลือกแบบการตัดสินใจไดทั้ง  5  แบบ  ขึ้นอยูกับสถานการณ  
และส่ิงสําคัญคือผูบริหารตองมีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ และเลือกแบบของการตัดสินใจ
ไดอยางเหมาะสม 
 4)  การฝกอบรมผูบริหารในการตัดสินใจ  แมจะมีแนวทางการเลือกตัดสินใจ  
แตทางเลือกบางอยางเปนกระบวนการที่ซับซอน  วรูมจึงเสนอใหมีการฝกอบรมเพื่อชวยใหผูบริหาร
ไดกําหนดแนวทางในการตัดสินใจของตนเอง 
 จะเห็นไดวาการตัดสินใจมีหลายรูปแบบ  การจะตัดสินใจเลือกรูปแบบใดนั้นจะตองพิจารณา
ใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น  เพื่อใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพ 
 2.2.6  ระดับของการตัดสินใจ 
 ในวงการบริหาร  ถาพิจารณาแลวจะมีระดับของการตัดสินใจสั่งการ  3  ระดับคือ 
  1)  ระดับสูง  (higher level)  ไดแก  การตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย  ปรัชญา  
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของการบริหารงาน  นโยบายอันเกี่ยวกับการบริหารงาน  นโยบาย
ในการเปลี่ยนแปลงองคการ  การเลิกลมหรือการขยายงาน  ซ่ึงสวนใหญผูบริหารหรือคณะผูบริหารสูงสุด
เปนผูตัดสินใจไดแกเจาของ  ผูจัดการหรือคณะกรรมการบริหารในดานการศึกษาไดแก  รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงศึกษาธิการ  คณะรัฐมนตรี  หรือคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
 2)  ระดับกลาง  (middle level)  ไดแก  การตัดสินใจของผูบริหารที่รับนโยบาย  
ปรัชญาและวัตถุประสงค  จากระดับสูงมาจําแนกตีความใหละเอียด  และวางแนวทางเพื่อความสะดวก
ในการปฏิบัติมีการกําหนดนโยบาย  ปรัชญาและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน  โดยใหสอดคลองกับ
นโยบายระดับสูง  กําหนดวิธีทํางาน  แจกแจงงาน  ประสานงานระหวางบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ  
แตละระดับ  ไดแก  หัวหนาหนวยงานผูจัดการฝาย  ในดานการศึกษาก็ไดแก  เจาหนาที่วางแผน
การศึกษาเจาหนาที่หลักสูตรและแบบเรียน และบุคลากรฝายการศึกษาระดับสูงบริหารทั้งหมด 
ซ่ึงจะมีสายงานทั้ง  line  และ  staff 
 3)  ระดับต่ํา  (low level)  ไดแก  การตัดสินใจของผูที่ไดรับมอบหมายงานจาก
ฝายบริหารใหนําไปปฏิบัติ  คือผูปฏิบัตินั่นเอง  พวกนี้จะตองมีความรูความสามารถทางอาชีพเฉพาะตน  
และมีเทคนิควิธีทํางาน  รูจักตัดสินใจแกปญหาเฉพาะหนาขณะปฏิบัติงานไดแก  พนักงาน  คนงาน
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ทางการศึกษา  ไดแกครู  เจาหนาที่และพนักงาน  คนงาน  ภารโรง  การตัดสินใจของคนเหลานี้  
สวนใหญจะไมกระทบกระเทือนคนหมูมากเหมือนระดับทั้งสองที่กลาวมาแลว 
 การดําเนินงานจะไดผลดีก็ตอเมื่อการตัดสินใจทั้งสามระดับนี้มีความสัมพันธกันและ
ไดรับการยอมรับในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น ๆ 
 2.2.7  กระบวนการตัดสนิใจ   
 กริฟฟทส  (Griffiths, 1959, p. 145)  มีความเห็นวา  การตัดสินใจเปนกระบวนการที่สําคัญ  
และเปนศูนยกลางของการบริหาร  หนาที่หลักของการบริหาร  คือ  การสั่งการและควบคุม
กระบวนการตัดสินใจโดยเสนอแนะวา  กระบวนการตัดสินใจควรมีขั้นตอน  ดังนี้ 
 1)  ศึกษาดวูาปญหาคืออะไร  และวางขอบเขตของปญหานั้น ๆ 
 2)  วิเคราะหและประเมินผลปญหานั้น ๆ 
 3)  สรางเกณฑและมาตรฐานเพื่อประเมนิผลทางเลือกหรือการตัดสินใจ 
 4)  รวบรวมขอมูล 
 5)  หาทางเลือกหรือวิธีการแกปญหาที่ดีทีสุ่ด 
 6)  ลงมือปฏิบัติตามเลือกที่ดีกวา  โดยวางโปรแกรมการแกปญหา  ควบคุมกิจกรรม
ในโปรแกรมประเมินผลที่ไดและกระบวนการที่ทําไป 
 รอบบินส  (Robbins, 1990, p. 134)  อธิบายถึงกระบวนการของการตัดสินใจไว  5  ขั้นตอน  
คือ 
 1)  การกําหนดปญหา 
 2)  การกําหนดมาตรการสําหรับใชในการตัดสินใจ  เปนการระบุถึงลักษณะหรือ
ปจจัยตาง ๆ ที่จะตองใชพิจารณาในการตัดสินใจ 
 3)  ลําดับความสําคัญของมาตรการหรือปจจัยที่กําหนดไววามีความสําคัญมากที่สุด
และเรียงลําดับไวและถาเปนไปไดควรมีน้ําหนักคาคะแนนในแตละปจจัยดวยจะยิ่งทําใหการตัดสินใจ
ถูกตองมากยิ่งขึ้น 
 4)  การกําหนดทางเลือกที่พอมีความเปนไปไดเมื่อมีทางเลือกแลวขั้นตอไป
เปนการประเมินแตละทางเลือกวาที่จุดออนจุดแข็งอยางไร 
 5)  เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
 ภาวิดา  ธาราศรี  และวิบูลย  โตวณะบุตร  (2542, หนา 186)  กลาววา  กระบวนการตัดสินใจ
โดยใชเหตุผล  (the rational decision making process)  ประกอบดวย  6  ขั้นตอน 
  ขั้นที่  1  กําหนดปญหา  (indentify the problem) 
  ขั้นที่  2  คนหาทางเลือก  (generate alternatives) 
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  ขั้นที่  3  การประเมินทางเลือก  (evaluate  alternatives) 
  ขั้นที่  4  ทําการตัดสินใจ  (male the decision) 
  ขั้นที่  5  การปฏิบัติตามการตัดสินใจ  (implement the decision) 
  ขั้นที่  6  การประเมินผลลัพธและการจัดหาการปอนกลับ  (evaluate the results  
and provide feedback) 
 คอฟแมน  (Kaufman, 1976, p. 167)  ไดเสนอขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ
อยางเปนระบบ  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1)  การนิยามปญหา 
 2)  การศึกษาหาทางเลือก 
 3)  การคัดทางเลือก 
 4)  การปฏิบัติตามทางเลือก 
 5)  การประเมนิผลและการแกไขขอบกพรอง 
 สวนเซเลนี  (Zeleny, 1982, p. 134)  ไดเสนอแนะขั้นตอนของกระบวนการแกปญหาไว  
5  ขั้นตอน 
 1)  การศึกษาปญหาและความตองการ 
 2)  การศึกษาทางเลือกเพื่อการแกปญหา 
 3)  การเลือกทางเลือก 
 4)  การปฏิบัติและสนับสนนุตามทางเลือก 
 5)  การประเมนิผล 
 จากขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจที่ไดกลาวมาขางตน  สามารถสรุปไดวา  การตัดสินใจ
จําเปนตองอาศัยขอมูลหรือสารสนเทศที่ถูกตองและเปนปจจุบัน  ยิ่งถาจะใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติแลวการตัดสินใจจะตองมีรูปแบบ  ขั้นตอน  และกระบวนการอยางเปนระบบ 
กระบวนการตัดสินใจนี้  นักวิชาการใหความเห็นและลําดับขั้นของกระบวนการไวในลักษณะและ
ที่แตกตางกันแตสรุปแลวลักษณะและสาระสําคัญคลายคลึงกัน  เพราะสวนมากใชวิธีแกปญหา 
(problem-solving)  กระบวนการตัดสินใจสั่งการมีลําดับขั้น  ดังนี้ 
 1)  จะตองรับวามีปญหาและรูขอบเขตของปญหา  ในการวินิจฉัยส่ังการในขั้นตน
จะยอมรับวามีปญหาเกิดขึ้น  เสียกอน  ตอจากนั้นจึงคอยศึกษาวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นเปนปญหา
ที่เกิดจากเรื่องอะไรพึงระลึกปญหาใหญที่ยอมรับนั้นอาจมีสาเหตุตาง ๆ มากมาย  และตางคน
จะมีความคิดแตกตางกันผูบริหารจะตองยอมรับในความแตกตางในดานบุคลิกภาพและประสบการณ
วัฒนธรรม  ความเขาใจในภาษาของแตละบุคคล นอกจากนั้นในการใหคําจํากัดความและขอบเขต
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ของปญหาวามีแคไหนบางครั้งเกิดจากภาษาที่ใชซ่ึงนําไปสูความไมเขาใจ  จึงเกิดปญหาหรือบางที
เกิดจากการตีความผิดไป 
 2)  การวิเคราะหและประเมินผลปญหา  ส่ิงที่จะตองทําในขั้นนี้คือ  วิเคราะหปญหา
ที่พบและประเมินผลปญหาใหสอดคลองกับระบบขององคกรนั้น ๆ และนําเอาการวเิคราะหปญหา
ของแตละบุคคลมารวมกันและตกลงกันใหแนนอน  เพือ่ที่จะใหทกุคนพจิารณาในสิ่งเดยีวกนั  สําหรับ
การประเมินผลจะตองพิจารณาหลายแงหลายดาน  เชน  ปญหานี้มีความหมายอยางไร  เกิดจากสาเหตุ
อะไรบาน  สามารถที่จะทําอะไรไดบาง 
 3)  ตั้งเกณฑหรือมาตรฐานสําหรับเลือกวิธีแกปญหา  ในขั้นนี้จะตองตั้งคําถามวา
วิธีแกปญหานี้เรารูไดอยางไรวาเชื่อถือได  แนวคิดที่นํามานี้มีคุณประโยชนตอแตละบุคคลหรือกลุม
และระดับความทะเยอทะยานของสังคมหรือของแตละบุคคลในดานความตองการ  และความจําเปน
และฐานะทางเศรษฐกิจอยางไร 
 4)  รวบรวมขอมูลตลอดจนหลักฐานและขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ในขั้นนี้
จะตองเลือกขอมูลที่ตรงกับปญหา  เลือกโดยปราศจากอติมีสาระ  ประโยชนและมีคุณคาที่จะนํามา
ประกอบการวินิจฉัยส่ังการ  ในการบันทึกขอมูลเอาไวขอความที่เขียนลงไปนั้นจะตองใหผูอาน  
อานเขาใจตามเจตนาของผูเขียน 
 5)  กําหนดวิธีทางปฏิบัติแกปญหา  ในขั้นนี้พยายามที่จะคาดการณวาวิธีที่นํามาใช
อาจจะแกปญหาไดเราจะตองหาวิธีการแกปญหาหลาย ๆ วิธี  แตละวิธีอาจทําเปนกลุม  หรือ
ทําแตละบุคคลก็ไดเมื่อวิธีที่กําหนดใหทําไมได  ก็ตองเลือกและเริ่มวิธีใหมไปเรื่อย ๆ  ในขั้นนี้มีคําถาม
ที่จะตองคํานึงถึงคือจะใชการวินิจฉัยส่ังการอยางไร  ขอบเขตของการวินิจฉัยส่ังการมีแคไหน  
ใครจะเปนผูวินิจฉัยส่ังการเมื่อไรจะมีการวินิจฉัยส่ังการ สามารถจะวินิจฉัยสั่งการเปนกลุมหรือไม 
 6)  ประเมินผลหรือลําดับความสําคัญ  หรือจัดลําดับวิธีการแกปญหา  ในแตละวิธี
วาใชแลวจะเกิดผลอยางไร  ในการจัดลําดับความสําคัญจะตองอาศัยมาตรฐานหรือเกณฑที่วางไว
เปนหลักในการเมินผลจะเกตไดจากคุณคา  ซ่ึงแตละบุคคลหรือกลุมลงความเห็น 
 7)  เลือกวิธีแกปญหาที่ถูกตองที่สุดที่คนยอมรับมากที่สุด  การเลือกจะดูไดจากวิธี
ที่เหมาะสมกับสถานการณที่สุด  และวิธีที่นาจะนําไปใชไดในเหตุการณนั้น ๆ 
 2.2.8  เทคนิคในการตัดสนิใจ 
 การตัดสินใจเปนกระบวนการที่สําคัญและเปนศูนยกลางของการบริหาร  หนาที่หลักของ
การบริหารคือ  การสั่งการและควบคุมกระบวนการตัดสินใจโดยมีเทคนิคการตัดสินใจ  3  ประการ 
 1)  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ผูนําจะตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคอยูเสมอ 
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 2)  ปฏิบัติการวิจัย  (operation research)  การวิจัยในดานการศึกษาหาขอเท็จจริง
ที่เกี่ยวกับปญหาและขอเท็จจริงที่ทําใหปญหาครอบคลุมทั้งหมด 
 3)  การจัดตั้งหนวยชวยเหลือทางวิชาการ  (technical staff)  เพื่อชวยแสวงหา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาขององคการ  แลวรวบรวมขอมูลไวเพื่อนําไปเปนประโยชนในการบริหาร
องคการ 
 เทคนิคในการแกปญหาและการตัดสินใจของเคพเนอร  เทรโก  (Kepner Tregoe) 
 ขั้นตอนที่  1  การประเมินสถานการณ 
  1)  ระบุปญหาในเรื่องที่เกีย่วของ 
  2)  จัดลําดับความสําคัญของปญหา 
  3)  วางแผนขัน้ตอไป 
  4)  วางแผนผูที่เกี่ยวของกับการจัดการกับปญหา 
 ขั้นตอนที่  2  การวิเคราะหปญหา 
  1)  บรรยายลักษณะปญหา 
  2)  ระบุสาเหตทุี่เปนไปได 
  3)  ประเมินสถานการณที่เปนไปได 
  4)  ดําเนนิการพิสูจนวาเปนสาเหตุที่แทจรงิ 
 ขั้นตอนที่  3  การวิเคราะหการตัดสินใจ 
  1)  กําหนดจดุมุงหมายใหชัดเจน 
  2)  ประเมินทางเลือก 
  3)  ประเมินความเสี่ยง 
  4)  ตัดสินใจเลือก 
 ขั้นตอนที่  4  การวิเคราะหปญหาที่อาจเกดิขึ้น 
  1)  ระบุปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
  2)  ระบุส่ิงที่นาจะเปนสาเหต ุ
  3)  ดําเนนิการปองกัน 
  4)  เตรียมการรับมือ 
 2.2.9  ขอควรคํานึงในการตดัสินใจ 
 การตัดสินใจเปนปจจัยสําคัญตอการบริหารงานในทุก ๆ องคการ  การวินิจฉัยส่ังการ  
ควรจะวินิจฉัยใหตรงกับจุดของปญหา  และพยายามเลือกใชขอมูล  ขาวสารใหเหมาะสมที่สุด 
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 ขอที่ควรคํานึงในการตัดสินในที่ดี  ไดแก 
 1)  พยายามตัดสินใหเปนไปในทางที่กอใหเกิดประโยชนแกสวนรวมมากที่สุด 
 2)  พยายามในการตัดสินใจใหมีลักษณะเปนไปในทางกระจายอํานาจบริหาร
ใหแกสวนตาง ๆ ขององคการมากที่สุด 
 3)  พยายามตัดสินใจในทางที่สามารถนําไปปฏิบัติได  คือ  ไมขัดตอนโยบายของ
องคการ  กฎหมายและระเบียบแบบแผน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ในกรณีการตัดสินใจ
มอบอํานาจหนาที่จะตองคํานึงวา บุคคลนั้นมีอํานาจหนาที่เพียงพอในการที่จะปฏิบัติไดเพียงใด 
 4)  พยายามทีการวางแผนในการดําเนินงานไวลวงหนา  เพราะการตัดสินใจ
ตองเกี่ยวของกับบุคคลและหนวยงานหลายฝาย  ดังนั้นตองวางแผนใหรัดกุมเพื่อจะชวยใหการปฏิบัติการ
ที่เกิดขึ้นหลังจากไดตัดสินไปแลวใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย 
 2.2.10  อุปสรรคของการตัดสินใจ 
 อุปสรรคของการตัดสินใจ  อาจแยกพิจารณาได  2  ประการคือ  ปญหาขอขัดของเกี่ยวกับ
การตัดสินใจและสาเหตุที่ทําใหการตัดสินใจผิดพลาด  ซ่ึงอาจแยกกลาวไดดังนี้คือ  (ภาวิดา ธาราศรี 
และวิบูลย  โตวณะบุตร, 2542, หนา 176-177) 
 1)  ปญหาขัดของหรือขัดของแยงเกี่ยวกับการตัดสินใจ  สาเหตทุี่เกิดปญหาในขอนี้
อาจไดแก 
  (1)  ขาดขอมูลและขาวสารที่จะนํามาประกอบการพิจารณา  และวิเคราะหเกี่ยวกับ
การตัดสินใจ 
  (2)  การมีเวลาไมเพียงพอสําหรับการตัดสินใจ  เพราะบางครั้งการตัดสินใจ
จะทําไปโดยเรงดวนมิไดมีการพิจารณาขอมูลและขาวสาร 
  (3)  ขาดความรูและประสบการณ  หัวหนางานบางคนตองตัดสินใจในเรื่องที่
ตนเองไมมีความรูและประสบการณการกอนก็อาจทําใหเกิดผิดพลาดได 
  (4)  ลักษณะนิสัยของผูปฏิบัติงาน  การบริหารงานจะตองอาศัยความรวมมือ
จากบุคคลหลายฝาย  ดังนั้นการคํานึงถึงพฤติกรรมการของผูรวมงานก็เปนสิ่งสําคัญไมควรมองขาม  
เพื่อจะไดนํามาแกไขขอบกพรองที่อาจจะเกิดขึ้น 
 2)  เหตุที่ทําใหการตัดสินใจผิดพลาดอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ  เชน  
การตัดสินใจดวยอารมณ  การถือเอาความคิดเห็นของตนเองเปนใหญ  การถือเอาประโยชนสวนตัว
เขามาเกี่ยวของ  เปนตน  สาเหตุที่ทําใหการตัดสินใจผิดพลาดที่สําคัญ  ไดแก 
  (1)   ผูรวมประชุมตัดสินใจพูดนอกประเด็นทําใหผูอ่ืนรูสึกไมพอใจ  อาจทําให
การตัดสินใจผิดพลาด 
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  (2)  ทําใหผูประชุมเกิดความกลัว  ทําใหการตัดสินใจขาดเหตุผล 
  (3)  ใชผลการตัดสินของที่ประชุมเปนหลักในการตัดสินใจ  ถาบังเอิญที่ประชุม
มีฝายหนึ่งฝายใดพยายามหันเหเพื่อเอาชนะซึ่งกันและกัน  โดยไมคํานึงถึงขอเท็จจริงก็จะเปนเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหผูบริหารตัดสินใจผิดพลาดไปดวย 
  (4)  การอางบารมีผูใหญบังหนาก็อาจจะทําใหการตัดสินใจนั้น  เปนไปเพื่อเห็นแก
ผูใหญมากกวาการใชเหตุผล 
  (5)  การสรุปผลโดยคิดเหตุผลเอาเอง  โดยไมมีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ  หรือ
ใชประสบการณของตนเองเปนเหตุผลสรุป 
  (6)  การตัดสินใจดวยความระมัดระวังจนเกินไปทําใหขาดพินิจพิเคราะห
โดยรอบคอบ หวั่นไหว  และตื่นกลัวดวยความกังวลที่จะผิดพลาด 
  (7)  ถูกอิทธิพลครอบงํา  การติดสินใจบางประการบางครั้งผูทําการตัดสินใจ
ตองตกอยูภายใตอิทธิพลที่บังคับทําใหการตัดสินใจไมดําเนินไปตามหลักและขาดเหตุผล 
  (8)  ใชถอยคํากํากวม  ไดแกการใชความหมายสองแงสองมุม  ใชภาษาและ
ผูกประโยคไมดีพอ 
  9)  ขอมูลที่ใชประกอบการตดัสินใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 
 2.2.11  ลักษณะของผูตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
 การตัดสินใจเปนเรื่องของการปฏิบัติงาน  ควรคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 
  1)  คนหารวบรวมขอมูลและสถิติ  เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและทันตอเหตุการณ 
  2)  วิเคราะหและประเมินขอมูล  เพื่อความเปนไปไดในการติดสินใจ 
  3)  อยามองอะไรดานเดยีว  ผูนําตองมองการณไกล มองกวาง  มองลึก  นึกถึงอนาคต
เปนที่ตั้ง 
  4)  ตองมีความกลามีใจปา  กลาที่จะไดกลาที่จะเสีย  ตามโอกาสหรือสถานการณ
ที่จะเกิดขึ้น 
  5)  เลือกจังหวะการตัดสินใจที่เหมาะสม  บางครั้งน้ําขึ้นตองรีบตัก  ธุรกิจหรือการคา
คือสงคราม 
  6)  การตัดสินใจสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ  เมื่อมีอุปสรรคมาขวาง  
ก็ตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเปนไปได  ถือวามีการยืดหยุนได 
  7)  ตองการประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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 8)  ตองมีการติดตามและประเมินผลการตัดสินใจ  เพื่อจะสามารถใชเปนแนวทาง
ในโอกาสตอไป 
 สรุปการตัดสินใจเปนกระบวนการมีความซับซอน  ยิ่งกวาตรงที่ตองมุงรับขอมูลมากลั่นกรอง
อยางรอบคอบ  มีการพิจารณาอยางถ่ีถวนถึงทางหนีทีไล  หาทางเลือกตาง ๆ ที่เหมาะสมแลวตัดสินใจ
เลือกทางเลือกที่เห็นวาดีที่สุด  นั่นคือมีความปลอดภัยสูงสุด  ไดรับผลตอบแทนสงูสุด  มีความเสี่ยง
นอยที่สุด  หรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุด ฯลฯ 
 คําวา  DECISION  MAKING  นั้นสามารถแยกยอยเปนตัวอักษรตาง ๆ ซ่ึงอักษรแตละตัว
ก็เปนตัวแทนของความหมายของคําศัพทนี้  ดังตอไปนี้ (ภารดี  อนันตนาวี, 2551, หนา 178) 
 D – discussion  ตองมีการอภิปราย  แสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางเกี่ยวกับปญหา
ขอบเขตของปญหา 
 E – eliminate  ตองแยกแยะปญหา  โดยขจัดหาทางเลือกที่ไมตองการทิ้งไป 
 C – choice  ทางเลือกตาง ๆ ที่ไดมีการกําหนดขึ้นมาเพื่อไวประกอบการพิจารณา  ผูตัดสินใจ
จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยอาศัยแปรตาง ๆ ที่เปนองคประกอบสําคัญของการตัดสินใจ 
 I – initiative  การมีความคิดริเริ่ม  ผูตัดสินใจที่ดีจะตองมีความกลาหาญที่จะตัดสินใจ  
ตองกลาที่จะเริ่มกระทําการดวยวิธีการใหม ๆ ที่อาจจะแปลกแหวกแนวออกไปโดยไมเหมือนใคร
และไมมีใครเหมือน  เปนการคิดหรือการทํางานตามสไตลของตนเองที่ไมมีการลอกเลียนแบบของ
ใครมา 
 S – situation  สถานการณ  ตองมีการพิจารณาสถานการณ  สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัววา
เปนอยางไร  มีอะไรเปนอุปสรรคขัดขวาง  มีส่ิงใดที่เปนโอกาสที่จะสงเสริมใหสามารถตัดสินใจ
ไดถูกตองหรือมีหนทางที่จะทําใหประสบความสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น  สถานการณนั้นเปนเรื่องปกติ
ที่เกิดขึ้นเปนประจําเรื่องรีบดวน  หรือเร่ืองที่เปนวิกฤตการณท่ีเกี่ยวกับความเปนความตายของบุคคล
หรือองคการโดยสวนรวม  เปนตน  
 I – intelligence  ความมีเชาวนไหวพริบ  นักตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมนั้นตองมีปฏิภาณที่เฉียบคม
มีเชาวปญหาที่วองไวเปนพิเศษ  ความเปนผูมีไหวพริบดีนี้สืบเนื่องมาจากเปนคนชางสังเกต  
มีประสบการณมาก  เปนพหูสูตในเรื่องตาง ๆ เพื่อพานพบสถานการณอยางหนึ่งเขาก็สามารถตัดสินใจ
ไดรวดเร็วและมักจะถูกตอง  เนื่องจากความเปนผูชาญฉลาดในการหาหนทางที่ดีที่สุดที่จะทําให
เอาตัวรอดไดหรือประสบความสําเร็จไดโดยมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะผิดพลาดนอยที่สุด 
 O – open  minded  การมีจิตใจที่เปดกวาง  เปดเผย  ไมมีลับลมคมในอะไร  คนที่ซ่ือสัตย
และมีจิตใจที่เปดกวาง  มีความบริสุทธิ์ใจในการกระทํานั้น  มักไมมีบาดแผลที่จะทําใหคนสามารถ



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

 

 

38  

จับผิดหรือจองหาทางกลั่นแกลงใหเส่ือมเสียเกียรติยศได  เพราะความสุจริตคือเกราะกําบังสมดังคําคม
ที่วา “คนดีตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม” นั่นเอง 
 N – nosy  มีความอยากรูอยากเห็น  ผูที่จะสามารถจะตัดสินใจไดเปนอยางดีรวดเร็วและ
ถูกตองนั้น  มักจะเปนคนที่มีความกระตือรือรนสูง  มีความอยากรูอยากเห็นที่เรียกวา  Curiosity  สูง
การอยากรูอยากเห็น  ทําใหสามารถรูในสิ่งที่บุคคลทั่วไปมักจะไมรู  ทําใหไดเห็นสิ่งที่บุคคลอื่นยากนัก
ที่จะไดพบเห็น  การเปนคนหูกวางตากวางเชนนี้ยอมทําใหไดเปรียบบุคคลอื่นอยางมากมายในแงของ
ความมีโลกทัศนที่กวางไกลมหาศาล  ทําใหมีวิสัยทัศนที่กาวลํ้านําหนาบุคคลอื่น 
 M – method  วิธีการ  มีเทคนิควิธีการในการทํางานและการตัดสินใจที่เปนเอกลักษณ
ของตนเอง  ที่ที่ทําใหสามารถกระทํางานไดสําเร็จอยางรวดเร็ว  มีผลงานมากและตัดสินใจได
อยางเฉียบขาด  เปนที่เคารพนับถือแกคนทั้งหลาย  นักบริหารที่มีหลักการดี  มีเทคนิควิธีการทํางานที่ดี  
มีหนทางลัดตัดตรงใหงานสําเร็จไดสะดวกรวดเร็วกวาก็ยอมจะมีขีดความสามารถในการวินิจฉัยส่ังการ
สูงกวาบุคคลทั่ว ๆ ไป 
 A – alert  มีความตื่นตัว  เตรียมพรอมอยูเสมอ  คนที่ระแวดระวังตื่นตัวอยูเสมอนี้  ยอมมี
ความพรอมที่จะรับมือกับสถานการณในทุกรูปแบบอยางเต็ม  100 % อยูเสมอ  บุคคลเชนนี้
จะไมยอมปลอยใหตนเองตกอยูในหวงแหงความประมาท  สมดังคํากลอนของลนเกลาฯ รัชกาลที่ 6  
ที่วา “แมนหวังตั้งสงบ  จงเตรียมรบใหพรอมสรรพ  ศัตรูกลามาประจัญ  ก็อาจสูริปูสลาย”  นั่นเอง 
 K – knowledge  ความรูมีความรูในศาสตรตาง ๆ ในเรื่องราวที่เกี่ยวของกับที่ตนเอง
จะตัดสินใจและทําการวินิจฉัยส่ังการในเรื่องนั้น ๆ การมีความรูดีนั้น  เปนคุณสมบัติสําคัญของ
นักตัดสินใจแตขอสําคัญตองมีผูเชิดชูใหเขาผูนั้นไดมีโอกาสแสดงความรูความสามารถอยางเตม็ทีด่วย 
 I – innovation  นวัตกรรมมกีารเขาถึงนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐแปลก ๆ ใหม ๆ ที่จําเปน
หรือมีสวนเสรมิสรางการตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 N – news  เขาถึงขาวสารขอมูลตาง ๆ ทําใหรูเขารูเราไดมากยิ่งขึ้น  อาทิทราบถึงสถานการณ
ภูมิประเทศ  ส่ิงแวดลอม  ความเปนไปของฝายตรงขาม  จุดออน  จุดแข็ง  สิ่งที่ขมขู  และโอกาส
ที่คูแขงขันหรือศัตรูมีอยู  พยายามหลีกเล่ียงการเขาโจมตีจุดที่คูตอสูมีความเขมแข็ง  แตเลือกจุดที่ออนแอ
ของคูตอสูและเขาโจมตีที่ตรงจุดนั้นเพื่อหวังชัยชนะขั้นเดด็ขาด  ผูที่มีขอมูลดีกวาทีความถูกตองสมบูรณ
มากกวามีการปฏิบัติการเกี่ยวกับการขาว  มีการใชจิตวิทยาดานความมั่นคง  การมีหนวยสืบราชการลับ ฯลฯ  
ยอมทําใหไดเปรียบอีกฝายหนึ่งเปนอันมาก  และมีโอกาสสูงกวามากที่จะประสบชัยชนะในกลยุทธ
คร้ังนั้น ๆ 
 G – gifted  มีพรสวรรค  การตัดสินใจนั้นเปนทั้งศาสตรและศิลป  ที่วาเปนศาสตร
เพราะมีทฤษฎีหลักการตาง ๆ ทางการบริหารเขามาเกี่ยวของมากมาย  ตองใชหลักแหงความเปนไปได 
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ทฤษฎีความนาจะเปนทฤษฎีเกมส ฯลฯ มาชวยในการตัดสินใจ  และยังตองใชศิลปเปนอันมาก
ที่จะชวยสงเสริมใหตัดสินใจและวินิจฉัยส่ังการไดอยางนุมนวล  ประสบผลสําเร็จ  โดยบัวไมใหชํ้า
นั้นไมใหขุนในบางกรณี  และในบางกรณีก็ตองใชความเด็ดขาดเขาตัดสินปญหา  ซ่ึงตองกระทํา
อยางเที่ยงธรรมและเปนมิตรดวย 
 กลาวก็คือ  คุณสมบัติ  14  ประการที่ประกอบกันเขาเปนคํา  DECISION  MAKING  นี้
เปนสิ่งที่นักบริหารจะตองมีในตนเองอยางพรอมมูลจึงจะสามารถเปนนักวินิจฉัยส่ังการชั้นเลิศได  
ส่ิงนี้สวนหนึ่งนั้น ตองฝกฝน  (trained)  และอีกสวนหนึ่งนั้นมาจากความเปนผูมีพรสวรรค  (gifted) 
ของนักตัดสินใจนั่นเอง 
 สรุป กระบวนการและเทคนิคที่ใชในการตัดสินใจมีเหตุผลและผลลัพธที่เกิดจาก
การตัดสินใจมีคุณภาพมากที่สุด ประกอบดวย การใชสัญชาตญาณในการตัดสินใจ เทคนิคการประวิง
เวลาหรือการรีรอไมรีบรอนแกปญหาในทันที เพื่อรอใหสถานการณเปล่ียนแปลงไปทําใหปญหา
คล่ีคลายหรือบรรเทาเบาบางลงไปเอง การใชตัวลองแบบหรือวิธีเชิงปริมาณในการตัดสินใจ
โดยการใชความคิดอยางมีเหตุผลเพื่อพิจารณาเลือกทางปฏิบัติจากหลายทางเลือก โดยผูตัดสินประเมินคา
ทางเลือกนั้นวาเปนฯทางเลือกทีปฏิบัติแลวสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายไดมากที่สุด 
 2.2.12  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง  
 การเลือกโรงเรียนของผูปกครองมีองคประกอบที่ เปนปจจัยอยูหลายประการ  
ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับการดําเนินการดานการบริหารจัดการของโรงเรียนในงานตาง ๆ ดังที่มี
นักการศึกษาหลายคนกลาวไวดังนี้  
 สุริยา เสียงเย็น  (2550, หนา 67-68 ) กลาววา งานบริหารโรงเรียนเปนงานที่ผูบริหารและ
บุคลากรในโรงเรียนจะตองปฏิบัติมีหลายดาน  เชน ดานวิชาการ  การบริหารงานเกี่ยวกับหลักสูตร 
ที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถขั้นพื้นฐาน และการนําแผนการสอนไปใช  เปนแนวทาง
ที่จะสอนใหแกเด็ก โดยทั่วไปแผนการสอนจะครอบคลุมถึงวัตถุประสงคของการเรียนรู ซ่ึงการบริหาร
เปนงานเกี่ยวกับหลักสูตรหรือแนวการจัดประสบการณ แลวยังมีการจัดจัดสื่อการสอนใหครูใช
อยางสะดวกตลอดป ดานภาพลักษณของโรงเรียน คือผลที่เกิดจาก การที่มีตอโรงเรียน คือ ความเชื่อถือ 
ในตัวบุคลากร ผูบริหาร ครู และเจาหนาที่ เปนผูมีความรูความสามารถ ประพฤติดี ปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มความสามารถ ความนิยมของผูปกครองที่นิยมสงบุตรหลานเขาเมาศึกษาตอ และความภูมิใจ
ที่นักเรียนที่จบจากโรงเรียนประสบความสําเร็จในการทํางานและการศึกษาตอ ดานอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม สถานศึกษามีหลายแบบ อาคารเรียน ขึ้นอยูกับการออกแบบ อาคารเรียน
จะมีลักษณะคลายคลึงกนั คือ เปนอาคารถาวร อยูในบริเวณกวางมีตนไมรมร่ืน สะดวกแกการคมนาคม 
จัดเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียน และเปนสวนสําคัญที่จะสรางความศรัทธาของผูปกครอง
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ที่มีตอโรงเรียนอีกดวย ควรจัดเตรียมทั้งสภาพแวดลอมภายในหองเรียน ส่ิงของเครื่องใช ควรดึงดูด
ความสนใจของเด็ก ทําใหเด็กอยากมาโรงเรียน  ดานความสัมพันธกับชุมชน คือการสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางบุคลากรภายในโรงเรียนกับผูปกครองและประชาชนภายในชุมชน ใหมีความเขาใจที่ดีตอกัน   
การที่โรงเรียนใหขอมูลขาวสารกิจกรรมของทางโรงเรียนผานทางสื่อมวลชลและนักเรียน
ที่สําเร็จการศึกษาของโรงเรียนและมีการแลกขอมูลขาวสารกันอยางตอเนื่อง และนักเรียนที่สําเร็จ
จากการศึกษา  ดานกฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียน คือ ขอความหรือถอยคําที่บังคับใหปฏิบัติตาม
การปฏิบัติตามอาจเปนการใหกระทํา หรือไมใหกระทําก็ได อาจมีขอกําหนดลงโทษผูที่ทําผิดกฎ
แตการลงโทษจะหนักเบาขึ้นอยูกับกฎของโรงเรียน ผูออกกฎ และการกระทําที่กําหนดเปนกฎนั้น 
การทําผิดกฎอาจไมตองรับโทษเลย หรือรับโทษสถานเบา เชน การตัดสิทธิบางอยาง หรืออาจรุนแรง
ถึงขั้นใหออกจากโรงเรยีนก็ได นักเรียนทุกคนตองทําตามกฎของโรงเรียน คนที่ทําผิดกฎจะถูกลงโทษ
ตามที่กําหนดไว หรือแนวทางใหปฏิบัติตาม 
 อมลสิริณ  กันชัย (2553, หนา 89 -99) ไดกําหนดภารกิจของโรงเรียนที่สําคัญ คือ 
การใหบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของสังคม ผูบริหารตองมี
จุดมุงหมายในการบริหารการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย คือผลผลิตของโรงเรียน นักเรียนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงและเปนที่ยอมรับสมาชิกในสังคม ดังนั้น ดานวิชาการ การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนตองมีปรัชญาและเปาหมายเหมาะสมเพื่อที่จะใชเปนเครื่องชี้นําและดําเนินการเพื่อใหโรงเรียน
เปนโรงเรียนที่มีคุณภาพ และสรางใหเด็กที่มีคุณภาพในทุกดาน กลาที่จะแสดงออก สุขภาพที่ดี
มีความสุข  ดานภาพลักษณของโรงเรียน  ภาพลักษณที่ดีของโรงเรียนถูกสรางขึ้นแลวมีแนวโนม
ที่จะเหนี่ยวนําพฤติกรรมผูปกครองไปตามที่โรงเรียนเสนอโรงเรียนใหความสําคัญตอกลุมเปาหมาย
ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนเนนภาพของความซื่อสัตยสุจริตโดย การใหความรวมมือเปนสําคัญ
เพื่อใหโรงเรียนเปนผูนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอนดังนั้นโรงเรียนมีสวนเสริมสราง
เศรษฐกิจสังคมใหแกชุมชนไดการบริหารที่มีคุณภาพ ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอโรงเรียน  
ดานอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม จัดเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียน และ
เปนองคประกอบที่จะทําใหเกิดการเรียนรูของนักเรียน และเปนสวนสําคัญที่จะสรางความศรัทธา
ของผูปกครองที่มีตอโรงเรียนอีกดวย ควรจัดเตรียมทั้งสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และ
นอกหองเรียน สิ่งของเครื่องใช อุปกรณตาง ๆ ควรดึงดูดความสนใจของเด็ก ดวยเหตุที่วา
เด็กเพิ่งจากบานมาเปนครั้งแรก ดังนั้น สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา จึงควรมีสภาพคลายคลึงบาน  
ดานความสัมพันธกับชุมชน การที่โรงเรียนใหขอมูลขาวสารกิจกรรมของทางโรงเรียนผานทาง
ส่ือมวลชลและนักเรยีนที่สําเร็จการศึกษาของโรงเรียนและมีการแลกขอมูลขาวสารกันอยางตอเนื่อง 
และนักเรียนที่สําเร็จจากการศึกษาผูบริหารโรงเรียนและครูมีความเห็นวาการจัดทํากิจกรรมรวมระหวาง
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โรงเรียนกับชุมชนกับความเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน ระดับการศึกษาและชุมชน การจัดทําแผน
ในการสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับชุมชน และกิจกรรมใหความชวยเหลือชุมชน 
 สุรสิทธิ์  แกวใจ (2542, หนา 87)  กลาวถึงโรงเรียนที่ดีพอสรุปไดดังนี้ โรงเรียนที่ดี
เปนที่ปรารถนาของผูปกครอง คือโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาไดครบถวนไดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาดานวิชาการ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาทั้งทางดานรางกายและอารมณและ
สติปญญา การบริหารดานงานดานวิชาการ เพื่อใหการจัดการศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเองจาก
หนวยงานภายนออก ดานภาพลักษณของโรงเรียนเปนส่ิงที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
ความเจริญกาวหนาของโรงเรียน ภาพลักษณนั้นเกิดจากความรูสึกนึกคิดของคนที่มีตอโรงเรียน 
ภาพลักษณของโรงเรียนสามารถสรางขึ้นมาไดโดยใชกลยุทธที่เหมาะสม การสรางภาพลักษณที่ดี
ใหเกิดขึ้นแกโรงเรียนทําไดยากพอ ๆ กับการรักษาภาพลักษณของโรงเรียน แตก็คงไมเกินความสามารถ
ของผูบริหาร คณะกรรมการโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของจะทําใหเกิดขึ้นมาได ดานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม โรงเรยีนควรตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ไมมีกล่ินหรือส่ิงที่เปนอันตรายอยูขางเคียง 
ควรมีอาคารสถานที่ที่สะอาดและปลอดภัย และเพียงพอกับนักเรียนดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนมีอิทธิพลตอการเรียนการสอนและสงผลกระทบตอสุขภาพของนักเรียนไดทั้งทางรางกาย
และจิตใจ ถาโรงเรียนจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไดดี มีสภาวะที่เหมาะสม ก็จะชวยสงเสริมสุขภาพ
ของนักเรียน และนักเรียนก็จะสามารถจดจําไวเปนแบบอยางได ทั้งยังจะเปนสิ่งที่กระตุนให 
ดานบุคลากร ผูบริหาร และครูเปนบุคลากรที่มีความสําคัญยิ่งในการที่จะทําใหการเรียนการสอน
บรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ครูนับวามีบทบาทมากที่สุดในโรงเรียน มีสวนที่จะสราง
องคความรู และจัดมวลประสบการณใหกับเด็ก ปจจัยดานบุคลากร เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ
การตัดสินใจของผูปกครอง  ดานความสัมพันธกับชุมชนโรงเรียน ผูปกครองสามารถเยี่ยมบุตรหลาน
หรือขอพบครูไดตลอดเวลาที่ทําการของโรงเรียนและโรงเรียนดังจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณีและศาสนาโดยผูปกครองมีสวนรวม มีการประสานงานกับผูปกครองอยางตอเนื่องและ
ประชุม ผูปกครองปละ 1 คร้ัง สําหรับปญหาการบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนและครู
มีความเห็นวาการจัดทําโครงการ/กิจกรรมรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชนกับความเหมาะสมกับ
สภาพโรงเรียน ระดับการศึกษาและชุมชน การจัดทําแผนในการสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
ชุมชน และโครงการ/ กิจกรรมประเภทการบริการ/ใหความชวยเหลือชุมชน  ดานการเดินทาง   
การเดินทางจากบานมาโรงเรียนควรมีระยะทางไมไกล โรงเรียนควรตั้งอยูใกลที่ชุมชน การเดินทาง
สะดวก ในการขึ้นหรือลงรถ มีความปลอดภัย  โรงเรียนมีรถรับสงนักเรียน มีรถโดยสารผานตลอด
ทุกสายการมีรถรับสงสะดวก ปลอดภัยและมีครูดูแลบริการรถรับ-สง นักเรียนที่ปลอดภัย โดยให
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ความสําคัญของผูขับขี่รถที่ผานการฝกอบรมผูขับขี่รถนักเรียน และไดรับการคัดเลือกอยางดีมาแลว 
คํานึงถึง รถยนตที่มีสภาพดี และไดรับการตรวจสอบสภาพกอนการใช ทุกครั้ง นอกจากนั้นทางโรงเรียน
ควรฝกและอบรมนักเรียนที่โดยสาร รถโรงเรียน เร่ืองการโดยสารรถ อยางปลอดภัยดวย 
 ทองเดิน  เผาดี (2549, หนา 103) ไดรวบรวมคุณสมบัติของโรงเรียนที่ปรารถนาของ
ผูปกครอง ไวดังนี้  ดานวิชาการเปนโรงเรียนที่เปดสอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงไมเปนภาระของผูปกครองในการหาที่เรียนใหมใหแกบุตรหลาน
นอกจากนี้โรงเรียนมีกจิกรรมเสริมสรางความเปนผูนําใหเกนักเรียนที่กลาแสดงออกและโรงเรียน
มีการรายงานผลความกาวหนาเรื่องการเรียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอดานวิชาการ เปนปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินในของผูปกครองสูง คือ ครูมีคุณวุฒิและความสามรถในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา 
การเรียนรูที่สนองตอบตอความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญได
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดานภาพลักษณของโรงเรียน คือ ผลที่เกิดจากความเชื่อถือ 
การยอมรับ และศรัทธาที่บุคคลมีตอโรงเรียน การมีชื่อเสียงของโรงเรียน คือการชวยเหลือเกื้อกูล
กันซึ่งกันและกันระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบันภาพลักษณของโรงเรียนจะเกิดขึ้นขึ้นอยูกับปจจัย
เหลานี้ ไดแก สวัสดิการของโรงเรียน  การบริการ อิทธิพลจากกลุมเพื่อน อิทธิพลจากโรงเรียน  
ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม โรงเรียนควรมีการดูแลเอาใจใสในการปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ดีมีความเหมาะสมโรงเรียนใหมีความปลอดภัยอยางเพียงพอตอนักเรียน 
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม สภาพของอาคารเรียนและอาคารประกอบควรมีความมั่นคง
แข็งแรง โรงเรียน มีอากาศถายเทสะดวก ไมอยูใกลมลพิษตาง ๆ และโรงเรียนสามารถรักษา
ความสะอาด และความมีระเบียบรอยไดเปนอยางดีดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม โรงเรียน
ควรตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ดานบุคลากรในโรงเรียน ผูบริหารแลวบุคลากรควรลักษณะเปนผูมี
ความรูดี บุคลิกดี มีความสามารถ ครูผูสอนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียน และการปรับตัวของผูเรียน  
บุคลากร ควรมีคุณวุฒิและวัยวุฒิ ที่สอนในแตละระดับชั้น การกําหนดโครงสรางการบริหารงาน
ที่จัดใหมีฝายตาง ๆ รับผิดชอบใหเหมาะสมกับขนาดของสภาพโรงเรียนและการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของแตละตําแหนง/บุคคล ตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนอยางชัดเจน
และเหมาะสม ดานผลการสอบ สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นตอไปได
เพราะโรงเรียนมีจัดการเรียนการสอนใหไดคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนมีตองตองมุงเนนงานวิชาการ
เปนหลักโรงเรียนมีการพัฒนาของเด็กรวมทั้งโรงเรียนยังใหความสําคัญในการสอบคัดเลือก
เพื่อเขาเรียนตอในระดับสูง 
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 จากแนวคิดดังกลาวขางตนของ  สุริยา เสียงเย็น  (2550, หนา 67) ,อมลสิริณ  กันชัย (2553, 
หนา 89), สุรสิทธิ์ แกวใจ (2542, หนา 87), ทองเดิน  เผาดี (2549, หนา 103) โรงเรียนจะเปนที่ปรารถนา
ของผูปกครองนั้นจะตองพรอมดวยปจจัยหลายดาน ดังเชน  ดานวิชาการ  ดานภาพลักษณ  
ดานภาพลักษณของโรงเรียน ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดานความสัมพันธ
กับชุมชน ดานการเดินทาง ดานกฎระเบียบ และดานผลการสอบของโรงเรียน จะตองมีการบริหารที่ดี
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การสรางประสบการณการเรียนรูควบคูคุณธรรม เปดโอกาสให
นักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะสนองตอบตอความตองการของนักเรียน
และสังคมอยางไรก็ตามโรงเรียนยังตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของ
ผูปกครองตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยนํามาศึกษาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 1)  ดานวิชาการ  
  หนาที่หลักโดยทั่วไปของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
หลักสูตรที่โรงเรียนกําหนด โรงเรียนจําเปนตองมีนโยบายในภาคปฏิบัติที่ชัดเจน ประกาศให
ผูปฏิบัติงานทุกฝายนําไปปฏิบัติจนบรรลุตามเปาหมายใหมากที่สุด  
  สวัสดิ์  ผาเงิน (2549, หนา 47)  กลาวถึง ดานวิชาการ คือการสงเสริมและ
เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถทางดานวิชาการในรูปแบบตาง ๆ อยูเสมอ และ
ที่ตองพัฒนาคือโรงเรียนมีครูที่ดีมีคุณภาพทางวิชาการและการสอนที่เพียงพอกับนักเรียน 
  สุรสิทธิ์  แกวใจ (2542, หนา 77) กลาวถึง ดานวิชาการ โรงเรียนจัดการเรียน
การสอนที่มุงพัฒนาทั้งทางดานรางกายและอารมณและสติปญญา การบริหารดานงานดานวิชาการ 
เพื่อใหการจัดการศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงานภายนออก  
  ทรงภพ  ชุมวงศ (2551, หนา 67) กลาวถึง ดานวิชาการ การบริหารวานวิชาการ
ของโรงเรียนตองมีปรัชญาและเปาหมายเหมาะสมเพื่อที่จะใชเปนเครื่องชี้นําและดําเนินการ
เพื่อใหโรงเรียนเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพ และสรางใหเด็กที่มีคุณภาพในทุกดาน กลาที่จะแสดงออก 
สุขภาพที่ดีมีความสุข  
  วิโรจน  มูฮํามัด (2542, หนา 89)  กลาวถึง ดานวิชาการเปนโรงเรียนที่เปดสอน
ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงไมเปนภาระของผูปกครอง
ในการหาที่เรียนใหมใหแกบุตรหลานนอกจากนี้โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสรางความเปนผูนําใหเก
นักเรียนที่กลาแสดงออกและโรงเรียนมีการรายงานผลความกาวหนาเรื่องการเรียนของนักเรียน
อยางสม่ําเสมอ 
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  พิมพลอย  บัวเย็น (2549) กลาววา ดานวิชาการ เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสิน
ในของผูปกครองสูง คือ ครูมีคุณวุฒิและความสามรถในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหโรงเรียน
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู
ที่สนองตอบตอความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

 สรุป  ดานวิชาการ  คือ การบริหารงานเกี่ยวกับหลักสูตรหรือแนวการจัด
ประสบการณ ที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถขั้นพื้นฐานใหคงสภาพอานออกเขียนได  
คิดคํานวณได  ประกอบอาชีพตามควรแกวัยและมีความสามารถได  การนําแผนการสอนหรือ
แผนการจัดประสบการณไปใช  เปนแนวทางที่จะสอนหรือจัดกิจกรรมใหแกเด็ก โดยทั่วไป
แผนการสอนจะครอบคลุมถึงวัตถุประสงคของการเรียนรูมโนมติหรือแนวคิด  เนื้อหา  อุปกรณ  
และการประเมินผล ซ่ึงการบริหารเปนงานเกี่ยวกับหลักสูตรหรือแนวการจัดประสบการณ แลวยังมี
การจัดจัดสื่อการสอนใหครูใชอยางสะดวกตลอดป  เพื่อแผนการจัดประสบการณไปใชในการสอน 
จึงไดจัดทําแผนการสอนเปนแนวทางที่จะสอนหรือจัดกิจกรรมใหแกเด็กและยังจัดกิจกรรม
ที่ผสมผสานหลาย ๆ วิชาเขาดวยกันรวมทั้งสื่อสําหรับการสอนของครูดวย 
 2)  ดานภาพลักษณของโรงเรียน   
  โรงเรียนโดยทั่วไปนอกจากจะจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาแลว 
บางโรงเรียนยังสนับสนุนใหนักเรียนสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน เพื่อใหเปนที่ดึงดูดความสนใจ
จากผูปกครองที่จะสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนนั้น 
  วิโรจน  มูฮําหมัด   (2542, หนา 64)  กลาววา ส่ิงที่กอใหเกิดภาพลักษณของ
โรงเรียน คือ ผลที่เกิดจากความเชื่อถือ การยอมรับ และศรัทธาที่บุคคลมีตอโรงเรียน การมีชื่อเสียง
ของโรงเรียน คือการชวยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 
 วรัญญา  เปรมฤทัย (2545, หนา 92) กลาววา ภาพลักษณของโรงเรียนจะเกิดขึ้น
ขึ้นอยูกับปจจัยเหลานี้ ไดแก สวัสดิการของโรงเรียน  การบริการ อิทธิพลจากกลุมเพื่อน อิทธิพล
จากโรงเรียน  
  สุรสิทธิ์  แกวใจ (2542, หนา 88) กลาววา ภาพลักษณของโรงเรียนเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญและเปนประโยชนตอความเจริญกาวหนาของโรงเรียน ภาพลักษณนั้นเกิดจากความรูสึก
นึกคิดของคนที่มีตอโรงเรียน ภาพลักษณของโรงเรียนสามารถสรางขึ้นมาไดโดยใชกลยุทธที่เหมาะสม 
การสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นแกโรงเรียนทําไดยากพอ ๆ กับการรักษาภาพลักษณของโรงเรียน 
แตก็คงไมเกินความสามารถของผูบริหาร คณะกรรมการโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของจะทําใหเกิดขึ้นมาได  
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  วิรัตน  โมรา (2544, หนา 79) กลาววา การสรางภาพลักษณของโรงเรียน ปจจยั
ที่กอใหเกิดภาพลักษณของโรงเรียน คือ ผลที่เกิดจากความเชื่อถือ การยอมรับ และศรัทธาที่บุคคล
มีตอโรงเรียน จะเกีย่วของกบัปจจัยดังตอไปนี้  
                 (1)  ความเชื่อถือ  
                     ก.  บุคลากร ผูบริหาร ครู และเจาหนาที่ เปนผูมีความรูความสามารถ ประพฤติดี 
และปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ  
                     ข.  ชื่อเสียงของโรงเรียน ในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน เชน
ดานวิชาการ กฬีา ดนตรี จริยธรรม ฯลฯ  
                     ค.  ความเหมาะสมของอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  
                     ง.  การพัฒนาโรงเรียนจนไดรับรางวัลและการยกยอง เชน โรงเรียนรางวัล
พระราชทาน โรงเรียนจัดสิ่งแวดลอมดเีดน เปนตน  
                  (2)  การยอมรบั  
                     ก.  ผูปกครองนิยมสงบุตรหลานมาศึกษาตอมากขึ้น  
    ข.  บุคลากรในโรงเรียนเปนผูนําในการดาํเนินกจิกรรมของชุมชน  
                     ค.  โรงเรียนมีโครงการที่ดําเนินการรวมกบัผูปกครองและชุมชน  
                  (3)  ความเลื่อมใสศรัทธา  
                     ก.  ความภาคภูมิใจของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนแลวประสบความสําเร็จ
ในการทํางานและการศึกษาตอ  
                     ข.  ความประทับใจของนักเรียนและผูปกครองที่มีตอโรงเรียน  

.   สรุป  ดานภาพลักษณของโรงเรียน  หมายถึง  การบริหารงานเกี่ยวกับกระบวนการ
เกิดภาพลักษณ  เมื่อบุคคลมีภาพลักษณตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด ในความรูสึกนึกคิดของตนแลว ภาพลักษณนี้
ยอมจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล ภาพลักษณที่ไดกอตั้ง หรือถูกสรางข้ึนแลวยอมมีแนวโนม
ที่จะเหนี่ยวนําพฤติกรรมผูบริโภค  และสาธารณชนใหเห็นคลอยตามไปในทิศทางเดียวกันได  เชน  
โรงเรียนมีส่ือและวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพภาพลักษณที่ดี
ของโรงเรียนจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล  ภาพลักษณที่ดีของโรงเรียนถูกสรางขึ้น
แลวมีแนวโนมที่จะเหนี่ยวนําพฤติกรรมผูปกครองไปตามที่โรงเรียนเสนอโรงเรียนใหความสําคัญ
ตอกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับโรงเรียนเนนภาพของความซื่อสัตยสุจริตโดย การใหความรวมมือ
เปนสําคัญเพื่อใหโรงเรียนเปนผูนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอนดังนั้นโรงเรียน
มีสวนเสริมสรางเศรษฐกิจสังคมใหแกชุมชนไดการบริหารที่มีคุณภาพ ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอ
โรงเรียน 
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 3)  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม   
  สภาพแวดลอมเปนสภาพี่ผูบริหารโรงเรียนจัดอาคารสถานที่ อุปกรณการเรียน
การสอน ตลอดจนบรรยากาศการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาแก
ผูเรียน เชน อุปกรณการเรียน เครื่องเลนตาง ๆ ในการพัฒนาการเรียน 
 เบญจา  แสงมะลิ (2545, หนา 7) กลาววา อาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษามีหลายแบบ อาคารเรียนมี 1 ชั้น หรือ 2 ชั้น ขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอม และการออกแบบ อาคารเรียนของเด็กวัยนี้ของรัฐหรือเอกชน จะมีลักษณะคลายคลึงกัน 
คือ เปนอาคารถาวร อยูในบริเวณกวางมีตนไมรมรื่น สะดวกแกการคมนาคมเปนสวนใหญ
ดานอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม จัดเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียน และ
เปนองคประกอบที่จะทําใหเกิดการเรียนรูของนักเรียน และเปนสวนสําคัญที่จะสรางความศรัทธา
ของผูปกครองที่มีตอโรงเรียนอีกดวย ควรจัดเตรียมทั้งสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และ
นอกหองเรียน สิ่งของเครื่องใช อุปกรณตาง ๆ ควรดึงดูดความสนใจของเด็ก ดวยเหตุที่วาเด็ก
เพิ่งจากบานมาเปนครั้งแรก ดังนั้น สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา จึงควรมีสภาพคลายคลึงบาน
ของเด็กมากที่สุดเพื่อที่จะไดมีความอบอุน มั่นคง สนใจ รักโรงเรียน และอยากมาโรงเรียน 
  สวัสดิ์  ผาเงิน (2549, หนา 47)  กลาวถึง ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
โรงเรียนควรมีการดูแลเอาใจใสในการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ดี
มีความเหมาะสมเสมอเปนปจจัยที่โรงเรียนปฏิบัติไดเปนอยางดี สวนการจัดสิ่งแวดลอมโรงเรียน
ใหมีความปลอดภัยอยางเพียงพอตอนักเรียนนั้นทางโรงเรียนตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหดีขึ้น 
 บุษกร  กรพิทักษ (2548, หนา 56)   กลาวถึง ดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
สภาพของอาคารเรียนและอาคารประกอบควรมีความมั่นคงแข็งแรง โรงเรียน มีอากาศถายเทสะดวก 
ไมอยูใกลมลพิษตาง ๆ และโรงเรียนสามารถรักษาความสะอาด และความมีระเบียบรอยไดเปนอยางด ี

  ทองเดิน  เผาดี (2548, หนา 61) กลาวถึง ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
โรงเรียนควรตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ดี ไมมีกล่ินหรือส่ิงที่เปนอันตรายอยูขางเคียง ควรมีอาคารสถานที่
ที่สะอาดและปลอดภัย และเพียงพอกับนักเรียน 
  พิมพลอย บัวเย็น (2549, หนา 89) กลาวถึง ดานอาคารสถานที่และแวดลอมของ
โรงเรียนมีอิทธิพลตอการเรียนการสอนและสงผลกระทบตอสุขภาพของนักเรียนไดทั้งทางรางกาย
และจิตใจ ถาโรงเรียนจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไดดี มีสภาวะที่เหมาะสม ก็จะชวยสงเสริมสุขภาพ
ของนักเรียน และนักเรียนก็จะสามารถจดจําไวเปนแบบอยางได ทั้งยังจะเปนสิ่งที่กระตุนใหประชาชน
ในชุมชนเกิดความสนใจ การยอมรับและการปฏิบัติตามไดอีกดวย ดังนั้นการจัดการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน จึงจําเปนที่จะตองจัดใหถูกตองเหมาะสม  
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  สายชน  หมวกเหล็ก (2542, หนา 102) กลาวถึง ดานอาคารสถานที่และ
แวดลอมของโรงเรียน โรงเรียนควรตั้งอยูในแหลาที่สะดวกในการเดินทางรับสง และตั้งอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี ไมมีกล่ิน เสียง หรือส่ิงที่เปนอันตรายอยูขางเคียง  
  วิโรจน  มูฮําหมัด (2542, หนา 89) กลาวถึง ดานอาคารสถานที่และแวดลอม
ของโรงเรียน ตองมีทําเลที่ตั้งของโรงเรียนตองสะดวกในการรับสงนักเรียนเปนเสนทางผานของ
ผูปกครอง มีการจัดสถานที่ภายในโรงเรียนเปนสัดสวนถูกลักษณะ และตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ดี
ไมมีกลิ่น หรือเสียงรบกวนตอการเรียนของนักเรียน และไมตั้งอยูในสถานที่มั่วสุม หรือสถานที่
ที่เปนอันตรายตอนักเรียน 
  สรุป ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  หมายถึง  การบริหารงานเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของสถานศึกษาที่พึงประสงคในดานของอาคารสถานที่นั้น  สามารถตอบสนองประโยชน
ใชสอยไดสูงสุด  โดยตองมีความเพียงพอในดานตาง ๆ เชน  อาคาร  หองเรียน  หองใชประโยชนตาง ๆ 
วัสดุ  สนามเด็กเลน  สถานที่พักผอน  หองสวม  และอื่น ๆ มีความเหมาะสมในดานที่ตั้งของอาคาร  
สถานที่  ลักษณะของพื้นที่  และการจัดอาคารสถานที่  มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และอ่ืน ๆ 
มีสุขลักษณะ หางไกลจากมลภาวะทางอากาศ   ระยะทางที่ติดตอและใชสอยไมหางไกลจาก
ส่ิงอํานวยประโยชนที่จะใหประโยชนตอสถานศึกษา  เชน  หองสมุดสาธารณะ  สวนสาธารณะ  
และอ่ืน ๆ ดังนั้นโรงเรียนที่ดีตองมี อาคาร หองเรียน หองใชประโยชนตาง ๆ อยางเพียงพอโรงเรียน
มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และอื่น ๆโรงเรียนตั้งอยูหางไกลจากแหลงที่มีอากาศเปนพิษ 
แกสพิษ ยังทั้งโรงเรียนตองตั้งอยูในแหลงอํานวยประโยชนที่จะใหประโยชนตอโรงเรียน เชน 
หองสมุดสาธารณะ โรงเรียนมีอาคารสถานที่ตั้งที่มีบรรยากาศนาอยู สะดวกสบายคลายบานของ
ตนเอง  อาคารสถานที่ของโรงเรียนมีแสงสวางเพียงพอ หองเรียนมีอากาศถายเทสะดวก สะอาด 
และปลอดภัย 
 (4)  ดานบุคลากร   
  บุคลากรเปนบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ในโรงเรียนปจจัยนี้
ถือไดวาสําคัญที่สุดของโรงเรียน โรงเรียนใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนนั้นสามารถพัฒนาไดเจริญรุงเรืองประสบผลสําเร็จตามบรรลุตามปรัชญาและเปาหมายของ
โรงเรียน 
   สุวิมล  เพ็ชรสุข (2548, หนา 88)  กลาววา โรงเรียนควรพิจารณาครูตามความเหมาะสม
มีการสงเสริมใหครูเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษาตอภาคพิเศษในวันหยุด ดานกิจกรรมนักเรียน 
โรงเรียนมีการจัดหองเรียนเปนสัดสวน มีการตรวจสุขภาพนักเรียนภาคเรียนละครั้ง จัดบริการ
อาหารกลางวันและกิจกรรมนักเรียนสวนใหญจะเปนกิจกรรมทางศาสนา 
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   สุรสิทธิ์  แกวใจ ( 2542, หนา 76)  กลาววา  โรงเรียนที่ผูบริหารมีบุคลิกภาพ
ดี มีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศน มุงมั่นตอความสําเร็จในการพัฒนาโรงเรียนและครูมีความรู
ความสามารถในการสอนมีความสามารถในการแกปญหา 
   อุไรวรรณ  ศรีถนัด (2552, หนา 66) กลาววา  ลักษณะของบุคลากรในโรงเรียน 
มีลักษณะเปนมีคุณธรรม ความรูดี บุคลิกดี มีความสามารถในการทํางานใหสําเร็จดวยดี นอกจาก
ผูบริหารแลวบุคลากรที่มีความสําคัญที่สุด ไดแก ครูผูสอน เพราะลักษณะหรือบุคลิกภาพของ
ครูผูสอนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียน และการปรับตัวของผูเรียน 
   วิโรจน  มูฮําหมัด (2542, หนา 66) กลาววา บุคลากร ควรมีคุณวุฒิและวัยวุฒิ 
ที่สอนในแตละระดับชั้น การจัดตั้งบุคลากรใหปฏิบัติงานแตละตําแหนงและจัดทําทะเบียนประวัติ
ของบุคลากรไวเปนหลักฐาน การกําหนดโครงสรางการบริหารงานที่จัดใหมีฝายตาง ๆ รับผิดชอบ
ใหเหมาะสมกับขนาดของสภาพโรงเรียนและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนง/
บุคคล ตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนอยางชัดเจนและเหมาะสม 
   ทองเดิน  เผาดี (2548, หนา 76)  กลาวถึง ครูอารมณดียิ้มแยมแจมใส รักเด็กและ
ครูควรดูแลเอาใจใสเด็กนักเรียนอยางสม่ําเสมอ   
  เรืองรอง  ผาสุข (2548, หนา 34)  กลาวถึง ครูเปนบุคลากรที่มีความสําคัญยิ่ง
ในการที่จะทําใหการเรียนการสอนบรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ครูนับวามีบทบาทมากที่สุด
ในโรงเรียน มีสวนที่จะสรางองคความรู และจัดมวลประสบการณใหกับเด็ก ปจจัยดานบุคลากร 
เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง 
  เยาวพา  เดชะคุปต (2542ก, หนา 121-123) ไดกลาววา ผูบริหารสถานศึกษา
ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 (1)  รักเด็ก 
 (2)  ใหความอบอุนแกเด็ก 
 (3)  เมตตา  กรุณา 
 (4)  อารมณดี 
 (5)  ใจเย็น 
 (6)  อดทน 
 (7)  ขยัน 
 (8)  ยุติธรรม 
 (9)  ซ่ือสัตย 
 (10)  ยิ้มแยมแจมใส 
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 (11)  ตัดสินใจดี 
 (12)  คลองแคลววองไว 
 (13)  หนาตา ทรวดทรง และทาทางดี 
 (14)  สุขภาพดี 
 (15)  แตงกายดี 
 (16)  วาจาสุภาพ ไพเราะ 
 (17)  กิริยามารยาทดี 
 (18)  ตรงตอเวลา และหนาที่ 
 (19)  มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 (20)  การสรรหาบุคลากรกับการใหบุคลากรรวมมือ 
 (21)  ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 (22)  การประเมินผลงาน 
 จะเห็นไดวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา มีลักษณะเปนนักบริหารที่มี
คุณธรรม ความรูดี บุคลิกดี มีความสามารถในการทํางานใหสําเร็จดวยดี นอกจากผูบริหารแลว
บุคลากรที่มีความสําคัญที่สุด ไดแก ครูผูสอน เพราะลักษณะหรือบุคลิกภาพของครูผูสอนมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเรียน และการปรับตัวของผูเรียน 

   อํารุง  จันทวานิช (2544, หนา 15-16) ไดกลาววา คุณลักษณะของครูที่ดี คือ
เปนผูที่มีความรัก และปรารถนาดีตอผูเรียน มีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ ประพฤติดีและ
มีคุณธรรมเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน สอนดีโดยมีการวางแผน และเตรียมการสอนเปนอยางดี 
ตองเปนบุคคลที่มีความรูในอาชีพ มีศรัทธาในวิชาชีพ มีความรักเมตตา และกรุณา เปนที่พึ่ง และ
เปนแบบอยางที่ดีตอศิษย 

 เบญจา  แสงมะลิ (2545, หนา 7) กลาววา งานดานบุคลากร ประกอบดวย
ผูบริหาร ครูอาจารย  นักการภารโรง และนักเรียน ผูบริหารนับวาเปนบุคคลสําคัญที่จะทําให
โรงเรียนเจริญกาวหนา โดยหลักแลวงานบุคลากร เนนการจัดการเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนทุกฝาย
ใหความรวมมือ ชวยกันแกไขปญหาขอบกพรองตาง ๆ และเสริมสรางสิ่งที่ดีงามใหเกิดประโยชน
ตอไป 

 วีระ  ประเสริฐศิลป (2546, หนา 114-116) ไดกลาวถึง ระเบียบคุรุสภาวาดวย
จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 มาจนถึงปจจุบันซึ่งมีทั้งหมด  
9  ขอ ดังนี้ 
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 (1)  ครูตองรัก และเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจ
ในการศึกษาเลาเรียนแกศษิยโดยเสมอหนา 
 (2)  ครูตองอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงาม
ใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 (3)  ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจ 
 (4)  ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษ ตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ 
อารมณ และสังคมของศิษย 
 (5)  ครูตองไมแสวงหาประโยชน อันเปนอามิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติหนาที่
ตามปกติ และไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตน โดยมิชอบ 
 (6)  ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน 
ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ 
 (7)  ครูยอมรัก และศรัทธาในวิชาชพีครู และเปนสมาชกิทีด่ีขององคกรวชิาชีพคร ู
 (8)  ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครู และชุมชนในทางสรางสรรค 
 (9)  ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญา และ
วัฒนธรรมไทยผูบริหาร และครูเปนบุคลากรที่มีความสําคัญยิ่งในการที่จะทําใหการเรียนการสอน
บรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ครูนับวามีบทบาทมากที่สุดในโรงเรียน มีสวนที่จะสราง
องคความรู และจัดมวลประสบการณใหกับเด็ก ปจจัยดานบุคลากร เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ
การตัดสินใจของผูปกครอง 
 สรุป ดานบุคลากร คือผูบริหาร ครู อาจารย เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน  
เพื่อเปนผูบริหารงานเกี่ยวกับการวางแผนกําลังคน  การมอบหมายงานใหรับผิดชอบ  รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรที่มีอยูแลวใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหไดผลงานและประโยชนสูงสุดตามเปาหมาย
ขององคกรผูบริหาร และครูเปนบุคลากรที่มีความสําคัญยิ่งในการที่จะทําใหการเรียนการสอน
บรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ครูนับวามีบทบาทมากที่สุดในโรงเรียน มีสวนที่จะสราง
องคความรู และจัดมวลประสบการณใหกับเด็ก ปจจัยดานบุคลากร เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ
การตัดสินใจของผูปกครองโดยเนนการจัดการเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนทุกฝายใหความรวมมือ
บุคลากรในโรงเรียนรวมกันแกไขปญหาขอบกพรองตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อเปนการสงเสริม
พัฒนาบุคลากรใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีคุณธรรม มี ความรูดี 
บุคลิกภาพของครูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียน และการปรับตัวของผูเรียนครูผูสอนปฏิบัติตอ
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เด็กทุกคนดวยความรัก และเสมอหนากัน  มีอารมณดี ใจเย็น สามารถควบคุมอารมณไดครูผูสอน
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอยุติธรรม ซ่ือสัตย สุจริต และซ่ือตรงตอหนาที่ของตน   
 5)  ดานความสัมพันธกับชุมชน   

 งานสัมพันธชุมชนเปนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่สําคัญ
ตอการบริหารงานของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนตองใหความสนใจและนําไปปฏิบัติ ในการระดมทรัพยากร
ทางความคิดและทุนทรัพยจากชุมชนมาชวยในการพัฒนาโรงเรียน  
  วิโรจน   มูฮําหมัด  (2542, หนา 68) กลาววาดานความสัมพันธกับชุมชน คือ
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรภายในโรงเรียนกับผูปกครองและประชาชนภายในชุมชน 
ใหมีความเขาใจที่ดีตอกัน การที่โรงเรียนใหขอมูลขาวสารกิจกรรมของทางโรงเรียนผานทางส่ือมวลชล
และนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาของโรงเรียนและมีการแลกขอมูลขาวสารกันอยางตอเนื่อง และ
นักเรียนที่สําเร็จจากการศึกษา 
  สุรสิทธิ์  แกวใจ (2542, หนา 69) กลาววา โรงเรียนที่ผูปกครองสามารถ
เยี่ยมบุตรหลานหรือขอพบครูไดตลอดเวลาที่ทําการของโรงเรียนและโรงเรียนขังจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาโดยผูปกครองมีสวนรวม มีการประสานงานกับผูปกครอง
อยางตอเนื่องและประชุม ผูปกครองปละ 1 คร้ัง สําหรับปญหาการบริหารโรงเรียน  
  พิมพลอย  บัวเย็น (2549, หนา 35) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความเห็นวา
การจัดทําโครงการ/กิจกรรมรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชนกับความเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน 
ระดับการศึกษาและชุมชน การจัดทําแผนในการสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับชุมชน และ
โครงการ/ กิจกรรมประเภทการบริการ/ใหความชวยเหลือชุมชน 
  สรุป ดานความสัมพันธกับชุมชน  คือ การบริหารงานเกี่ยวกับกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน  เปนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
โดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน  เชน  การจัดประชาสัมพันธโรงเรียน  เพื่อเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ
โรงเรียนทุก ๆ ดานแกชุมชน  ในอันที่จะสรางความเขาใจอันดีใหเกิดขึ้นระหวางโรงเรียนและชุมชน  
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และประโยชนอ่ืนท่ีจะเกิดขึ้นแกชุมชนนั้น ๆ  
รวมถึงการจัดบริการแกชุมชนในดานตาง ๆ ตามความจําเปน และความเหมาะสมของแตละทองถ่ิน
ดังนั้นโรงเรียนเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของชุมชนโรงเรียนเปนองคกรในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา
ชุมชนโรงเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและใหขาวสารกับชุมชนโรงเรียนมีการจัดประชาสัมพันธ
โรงเรียน เพื่อเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับโรงเรยีนทุก ๆ ดานแกชุมชน. ซ่ึงโรงเรียนจะจัดเผยแพรความรู
ทางวิชาการหรือขาวสารของโรงเรียน โดยการแจกใหผูปกครองใหอยางทั่วถึงโรงเรียนใหคําปรึกษา
หารือเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชนใหรับรูขาวสารของโรงเรียนที่มี
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การจัดใหบริการดานอาคารสถานที่ หรือวัสดุอุปกรณแกชุมชน เชนการใหประชาชนในทองถ่ินได
ใชหองประชุมโรงเรียนเปนสถานที่จัดงานตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
 6)  ดานการเดนิทาง 
  การจัดการบริการความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน ควรพิจารณา 
จากการจัดบริการเรื่อง การเดินทางไป-กลับโรงเรียน และการจัดบริการเรื่องการใชรถครูและนักเรียน
ชวยกันวางแผนกําหนดเสนทาง มาโรงเรียน เขียนแผนที่บริเวณรอบโรงเรียน หรือใหนักเรียน
เขียนแผนที่ชุมชน นักเรียนชวยกําหนดเสนทาง ที่ปลอดภัยที่สุด  
  สุวิมล เพ็ชรสุข (2548, หนา 96) กลาววา  ดานการเดินทาง  การมีรถรับสงสะดวก 
ปลอดภัยและมีครูดูแลบริการรถรับ-สง นักเรียนที่ปลอดภัย โดยใหความสําคัญของผูขับขี่รถที่ผาน
การฝกอบรมผูขับขี่รถนักเรียน และไดรับการคัดเลือกอยางดีมาแลว คํานึงถึง รถยนตที่มีสภาพดี 
และไดรับการตรวจสอบสภาพกอนการใช ทุกครั้ง นอกจากนั้นทางโรงเรียนควรฝกและอบรม
นักเรียนที่โดยสาร รถโรงเรียน เร่ืองการโดยสารรถ อยางปลอดภัยดวย 
  สุรสิทธิ์  แกวใจ (2542, หนา 78) กลาววา ดานการเดินทาง การเดินทางจากบาน
มาโรงเรียนควรมีระยะทางไมไกล โรงเรียนควรตั้งอยูใกลที่ชุมชน การเดินทางสะดวกในการขึ้นหรือ
ลงรถ มีความปลอดภัย  โรงเรียนมีรถรับสงนักเรียน มีรถโดยสารผานตลอดทุกสาย 
  สมชาย  ศรีเพ็ชร (2544, หนา 85) กลาววา ดานการเดินทาง การเดินทางจากบาน
มาโรงเรียนควรมีรถรับสงจากบานมาโรงเรียนอยางปลอดภัย รถของโรงเรียนตองคํานึงสภาพที่ดี 
มีความปลอดภัยในการขับขี่ การใชรถยนตในการรับสงนักเรียนทุกครั้งควรมีการตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนตการใชทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเปนหลัก 

 สรุป  ดานการเดินทาง  คือ  การบริหารงานเกี่ยวกับการกําหนดใหมีส่ิงอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสถานศึกษา  ในการที่จะสงผลตอผูปกครองในการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนใด ๆ ใหกับบุตรหลาน  เชน  การจัดใหมีบริการรถรับ-สงนักเรียนอยางเพียงพอและ
ปลอดภัย  มีอัตราคาบริการอยูในเกณฑที่เหมาะสม  การเดินทางไปโรงเรียนจะตองสะดวกทั้งตอ
ผูปกครองและบุตรหลานโรงเรียน ตั้งอยูใกลชุมชน เดินทางสะดวก นักเรียนจะไมตองรีบตื่นแตเชา
เพื่อฝารถติดทําใหเด็กเหนื่อยลาและบั่นทอนสมาธิในการเรียนได ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีบริการรถ
รับสงนักเรียนอยางเพียงพอและปลอดภัยรถรับสงของนักเรียนมีการบริการอยางเหมาะสม โรงเรียน
ควรตั้งอยูระยะทางไมไกลเกินไป ทําใหนักเรียนสวนใหญมาโรงเรียนแตเชา การเดินทางของนักเรียน
สงผลตอการเรียนของนักเรียนได 
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 7)  ดานกฎระเบียบ   
               ไพบูลย เกียรติโกมล  (2551, หนา 78) กลาวถึง ดานกฎระเบียนอยางเครงครัด 

คือ โรงเรียนไดกําหนดใหมีระเบียบของโรงเรียนเพื่อแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน  
เพื่อเปนการปองกัน มิใหนักเรียนละเมิดการปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน อีกทั้งเปนการลงโทษ
นักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนไมเปนไปตามระเบียบของโรงเรียนที่กําหนด จึงไดกําหนดระเบียบ
วาดวยการลงโทษนักเรียน โดยเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข ฉะนั้น ทางโรงเรียนจึงไดกําหนดระเบียบโรงเรียน วาดวยแนวทางการปฏิบัติตน
ของนักเรียน 

 สุริยา  เสียงเย็น (2550, หนา 49) กลาววา กฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียน คือ 
ขอความหรือถอยคําที่บังคับใหปฏิบัติตามการปฏิบัติตามอาจเปนการใหกระทํา หรือไมใหกระทําก็ได 
อาจมีขอกําหนดลงโทษผูที่ทําผิดกฎแตการลงโทษจะหนักเบาขึ้นอยูกับกฎของโรงเรียน ผูออกกฎ 
และการกระทําที่กําหนดเปนกฎนั้น การทําผิดกฎอาจไมตองรับโทษเลย หรือรับโทษสถานเบา เชน 
การตัดสิทธิบางอยาง หรืออาจรุนแรงถึงขั้นใหออกจากโรงเรียน ก็ได นักเรยีนทุกคนตองทําตามกฎ
ของโรงเรียน คนที่ทําผิดกฎจะถูกลงโทษตามที่กําหนดไว หรือแนวทางใหปฏิบัติตาม 

 สรุป ดานกฎระเบียบ  คือ  การบริหารงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบของสถานศึกษา
ใหโรงเรียนเปนที่ยอมรับแกสังคม  โดยมอบหมายใหครูผูสอนไดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
เพื่อเปนแนวทางใหนักเรียนถือปฏิบัติ ใหมีความประพฤติอยูในกรอบของกฎหมายหรือ
ขนบธรรมเนียมที่ดีของสังคม  อีกทั้งมุงหวังที่จะใหนักเรียนรูจักควบคุมตนเองเพื่อใหสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนและอยูในสังคมอยางมีความสุขได กฎระเบียบของโรงเรียนสามารถสรางชื่อเสียง
ใหกับโรงเรียนเปนที่ยอมรับแกสังคมทั่วไปโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความประพฤติอยูในกรอบของ
กฎหมายหรือขนบธรรมเนียมที่ดีของสังคม  ดังนี้โรงเรียนมีความมุงหวังที่จะใหนักเรียนรูจัก
ควบคุมตนเองเพื่อใหนักเรียนสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขโรงเรียนจึงมีกฎระเบียบ
ใหนักเรียนไดถือปฏิบัติอยางเครงครัด นักเรียนที่กระทํากอใหเกิดความเสียหาย ทางโรงเรียน
มีกฎระเบียบขั้นรุนแรงคือใหหมดสภาพการเปนนักเรียนหรือถูกใหออกจากโรงเรียน  
 8)  ดานผลการสอบ 
 สาวิตรี  พังงา (2545, หนา 75) กลาววา การประเมินผล (ผลการสอบ) โรงเรียน
จะตองมีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนเสมอ โดยใหทําการประเมินผลเดือนละครั้ง โดยวิธีการ
สังเกตการณตรวจผลงานรวมทั้งการใชแบบทดสอบ และนําเอาผลการประเมินไปพัฒนานักเรียน
ใหดีขึ้น  
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            รุงทิวา  กรีเจริญ  (2553, หนา 56)  กลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรูความสามารถ ความเขาใจในเนื้อ หาที่เรียน ซึ่งไปสูการพัฒนา
ศักยภาพทางการเรียนของตนให เกิดผลที่ดีทั้ง ที่โรงเรียน อีกทั้ง นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ทางการเรียนดานผลการสอบเขา 
  ทองเดิน  เผาดี (2549, หนา 47) กลาววา การที่ใหนักเรียนผานเกณฑมาตรฐาน
ตามหลักสูตรการเรียนการสอนครบทั้ง  4  ดาน  คือ  การพัฒนาดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และ
สติปญญา  รวมถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับดีได   ตองสามารถสอบคัดเลือกเพื่อเขาเรียน
ตอในระดับที่สูงขึ้นไดและนักเรียนที่จบการศึกษาสามารถเขาเรียนตอในสถานศึกษาที่มีช่ือเสียงได 

 วิรัตน  โมรา (2544, หนา 67) กลาววา ผลสําเร็จสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดเปนผลผลิต
อยางหนึ่งของโรงเรียนที่เปนตัวบงชี้คุณภาพประสิทธิภาพของโรงเรียนในดานการบริหารงานวิชาการ
และสรางชื่อเสียงใหกับนักเรียน ชื่อเสียงความสําเร็จไดมาจากจํานวนนักเรียนที่สามารถศึกษาตอ
ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไดในแตละปการศึกษาตลอดจนนักเรียนที่ทําชื่อเสียงดานตาง ๆ 
ในเชิงวิชาการ นักเรียนสามารถชนะเลิศในการแขงขันดานวิชาการในรายการตาง ๆ ที่จัดขึ้น 
ซ่ึงทําใหเกิดความพอใจของผูปกครองและครู 
  สรุป ดานผลการสอบ  คือ การบริหารงานเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุน
พัฒนาการของเด็กใหผานเกณฑมาตรฐานตามหลักสูตรการเรียนการสอนครบทั้ง  4  ดาน  คือ  
การพัฒนาดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี  
และสามารถสอบคัดเลือกเพื่อเขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นได เนื่องดวยโรงเรียนมีจัดการเรียนการสอน
ใหไดมาตรฐานและคณุภาพทางการศึกษาโรงเรียนมีตองความโดดเดนในการจัดกิจกรรมแตละดาน
โรงเรียนตองมุงเนนงานวิชาการเปนหลักโรงเรียนมีการพัฒนาของเด็กครบทั้ง 4 ดาน คือ การพัฒนา
ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา อีกทั้งโรงเรียนยังใหความสําคัญในการสอบคัดเลือก
เพื่อเขาเรียนตอในระดับสูงโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนที่สอบเรียนตอ และไดคะแนนมาเปนลําดบัตน ๆ
เพื่อใหนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงประสบความสําเร็จในการเขาเรียนในโรงเรียนที่มี
ช่ือเสียงตอไป 
  ดังนั้น ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง  ผูวิจัยใชแนวความคิดของ  
สุริยา เสียงเย็น  (2550, หนา 67), อมลสิริณ กันชัย (2553, หนา 89), สุรสิทธิ์ แกวใจ (2542, หนา 87), 
ทองเดิน  เผาดี (2549, หนา 103)  จํานวน  8  ดาน  คือ 
  (1)  ดานวิชาการ   
  (2)  ดานภาพลักษณของโรงเรียน   
  (3)  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม   
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  (4)  ดานบุคลากร   
  (5)  ดานความสัมพันธกับชุมชน   
  (6)  ดานการเดินทาง   
  (7)  ดานกฎระเบียบ   
  (8)  ดานผลการสอบ 
 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

  2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
 สุรสิทธิ์ แกวใจ (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยการตัดสินใจของผูปกครอง
ในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการทดลอง
พบวาปจจัยที่ผูปกครองนักเรียนตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน
และมากที่สุด คือ ปจจัยดานวิชาการ ไดแก โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาทั้งดานรางกาย 
อารมณ สังคมและสติปญญาปจจัยดานอาคารสถานที่ ไดแก โรงเรียนมีบรรยากาศ แหงความอบอุน 
ปลอดภัย จัดครูเวรรับสงนักเรียนปจจัยดานคุณลักษณะของครู ไดแก โรงเรียนที่ผูบริหารมีบุคลิกดี 
มีความรู ความสามารถในการสอน มีความสามารถในการแกปญหาปจจัยดานคาธรรมเนียมการเรียน 
ไดแก โรงเรียนยินยอมใหผูปกครองผอนชําระคาเลาเรียนได ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกและ
การบริการ ไดแก โรงเรียนจัดใหมีการบริการดานสุขอนามัย เชน มีแพทย พยาบาล ตรวจสุขภาพ
นักเรียนอยางสม่ําเสมอ ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียน (ผลการสอบ) ไดแก โรงเรียนที่มีนักเรียน
จบการศึกษาสามารถสอบเขาเรียนตอในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงได ปจจัยดานภาพลักษณ ไดแก 
โรงเรียนที่จัดทําเอกสาร วารสาร แผนพับ ส่ิงพิมพ เผยแพรกิจกรรมและการดําเนินงานของโรงเรียน
ปจจัยดานระยะทางระหวางบานกับโรงเรียน ไดแก โรงเรียนเอกชนที่ตังอยูใกลบานปจจัยดานสภาพ
เศรษฐกิจของครอบครัว ไดแก รายไดของครอบครัวเพียงพอกับคาธรรมเนียมและคาเลาเรียน
ที่จะสงบุตรหลานเขาเรยีนในโรงเรียนเอกชน 
 วิโรจน  มูฮําหมัด (2542, บทคัดยอ)ไดดําเนินการวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนคริสเตียนวิทยาลัย พบวาปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน อยูในระดับมากทุกดาน  ไดแก  ผูปกครอง
คํานึงถึงเรื่องที่ครูหมั่นฝกฝนใหนักเรียนมีระเบียบวินัย เปนอันดับแรก  ทําเลที่ตั้งของโรงเรียน
ตองสะดวกในการรับสงนักเรียนเปนทางผานของผูปกครอง มีการจัดสถานที่ภายในโรงเรียน
เปนสัดสวนถูกสุขลักษณะดานวิชาการ ไดแก โรงเรียนเปดสอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงไมเปนภาระของผูปกครองในการหาที่เรียนใหมใหแกบุตรหลาน
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นอกจากนี้โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสรางความเปนผูนําใหแกนักเรียนที่กลาแสดงออกและโรงเรียน
มีการรายงานผลความกาวหนาเรื่องการเรียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ ดานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม ไดแก จํานวนหองปฏิบัติการ หองเรียนเพียงพอ ปลอดโปรง ไมมีเสียงรบกวน โออา
และทันสมัยดานบริการ ไดแก การปลูกฝงใหนักเรียนมีการจัดการดูแลเรื่องความปลอดภัยใหแก
นักเรียน ดานชื่อเสียงของโรงเรียน ไดแก การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของศิษยเกาและ
ศิษยปจจุบัน ดานตัวครู ไดแก คุณวุฒิและประสบการณของครู วัยวุฒิที่ครูสอนในแตละรับชั้น
ดานความสัมพันธกับชุมชน ไดแก การที่โรงเรียนใหขอมูลขาวสารกิจกรรมของทางโรงเรียน
ผานทางสื่อมวลชลและนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาของโรงเรียน 
 สมชาย  ศรีเพชร (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยตอการสงบุตรหลานเขาเรียน
กรณีศึกษาในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี พบวา ปจจัยตอการสงบุตรหลานเขาเรียน ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน  คือ ปจจัย
ดานการเรียนการสอน มุงเนนใหนักเรียนมีสุขภาพดี และมีสุขภาพจิตใจดี ปจจัยดานกิจการนักเรียน 
คือ จัดบริการรถรับ-สงนักเรียน รถมีสภาพปลอดภัย ปจจัยดานบุคลากร คือ ผูบริหารมีบุคลิกดี 
มีคุณธรรม มีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศน ปจจัยดานอาคารสถานที่ คือ อาคารเรียนแข็งแรง มั่นคง 
ปลอดภัย ปจจัยดานความสัมพันธกับชุมชนคือ โรงเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชนในวันสําคัญตาง ๆ 
เชน วันเขาพรรษา วันลอยกระทง เปนตน 

 วรัญญา  เปรมฤทัย (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เขาศึกษาตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักเรียน ในโรงเรียนทั้ง  3 ปจจัย  คือ  ปจจัยดานสถานภาพของผูเรียน 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูเรียน ปจจัยที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา โดยปจจัยทั้ง  3  ปจจัยสงผลตอ
การตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักเรียน คือ ความสนใจในวิชาชีพ อาคารสถานที่และที่ตั้ง คาเลาเรียน 
ภาพลักษณของโรงเรียน สวัสดิการ และการบริการ อิทธิพลจากกลุมเพื่อน อิทธิพลจากโรงเรียน 
ระดับการศึกษาของผูปกครอง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 สาวิตรี  พังงา  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ความคาดหวังของผูปกครองตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา พบวา ผูปกครองมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ดังนี้ 
 1)  คุณลักษณะบทบาท  และหนาที่ของครู  คาดหวังใหครูเอาใจใสเด็ก  เขาใจธรรมชาติ 
และความตองการของเด็ก ครูใจดี รัก และเมตตาตอเด็ก และครูควรมีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก 
วิธีการใชส่ือ และอุปกรณ รวมถึงวิธีการสอนในระดับกอนประถมศึกษา 
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 2)  การจัดประสบการณ และกิจกรรมการเรียนการสอน คาดหวังใหเนนการจัด
ประสบการณที่มุงพัฒนาใหนักเรียนมีความเจริญเตบิโต ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
และการจดักิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค และมุงใหนกัเรียนกลาแสดงออก สวนกิจกรรม
เสริมทักษะ เนนการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวตางประเทศ คอมพิวเตอร และการวาดภาพระบายสี 
 3)  ส่ือการเรียนการสอน  คาดหวังใหเนนสื่อที่สงเสริมความคิดสรางสรรค 
ส่ือที่นักเรียนสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง และใชรวมกับผูอ่ืน ส่ือที่โรงเรียนควรจัด ไดแก เกมฝก
สมองชนิดตาง ๆ หนังสือนิทาน และอุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชไดงาย 
 4)  การประเมินผล (ผลการสอบ) คาดหวังใหทําการประเมินผลเดือนละครั้ง 
โดยวิธีการสังเกตการณตรวจผลงานรวมทั้งการใชแบบทดสอบ และนําเอาผลการประเมินไปพัฒนา
นักเรียนใหดีขึ้น 
 5)  การจัดสภาพแวดลอม คาดหวังใหโรงเรียนมีอาคารสถานที่มั่นคง แข็งแรง 
มีสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกที่เหมาะสมกับนักเรียน 
 6)  การจัดบริการใหกับนักเรียน คาดหวังใหมีการจัดครูพี่เล้ียง คอยดูแลความปลอดภัย
ขณะนั่งรอรถรับ-สง นักเรียนจากผูปกครอง มีบริการอาหารกลางวัน อาหารวางที่ถูกตองตามหลัก
โภชนาการ 
 7)  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง คาดหวังใหโรงเรียนมีการแจงขาวสาร
ใหทราบอยางสม่ําเสมอ มีการจัดแสดงผลงานนักเรยีน ใหบริการรับฟงความคิดเหน็ของผูปกครอง 
 เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวัง และความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอสภาพจริงของโรงเรียน 
พบวา มีความแตกตางกันในเรื่องการจัดการเรียนการเสริมทักษะใหแกนักเรียน ส่ือการเรียนการสอน
ที่โรงเรียนควรจัด และความถี่ของการประเมินผลพัฒนาการนักเรียน 
 บุษกร  กรพิทักษ (2548, บทคัดยอ)  ศึกษาปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียน
กรพิทักษศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานปจจัยที่ผูปกครองใชเปนเกณฑ
การตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนกรพิทักษศึกษาสามารถเรียงลําดับความสําคัญปจจัย
ไดดังนี้ คือ 1) ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม สภาพของอาคารเรียนและอาคารประกอบ
มีความมั่นคงแข็งแรง มีอากาศถายเทสะดวกและโรงเรียนสามารถรักษาความสะอาด  และ
ความมีระเบียบเรียบรอยไดเปนอยางดี 2) ดานคาธรรมเนียมการเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรม
ประสบการณพิเศษตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร วายน้ํา อิเลคโทน โดยไมเก็บคาใชจายโรงเรียน
มีการจัดการผอนชําระคาเลาเรียนใหผูปกครองเมื่อมีเหตุผลและความจําเปน 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
และการบริการ ความปลอดภัยของนักเรียน การจัดระบบและเจาหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัย
ของนักเรียน การตรวจเช็คการเขาออกของบุคคลภายนอก การจัดเจาหนาบริการความสะดวกแก
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ผูปกครอง 4) ดานบุคลากร ผูบริหาร มีความเอาใจใสใหการดูแลนักเรียน และผูบริหารมีความสามารถ
ในการบริหารโรงเรียน 5) ดานวิชาการ การใหการบานและแบบฝกหัดแกนักเรียนแกนักเรียนสม่ําเสมอ 
การสอนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันอนุบาล 1   
 ศิวพร  กสิกิจวรกุล  (2547, บทคัดยอ)  ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนประชาคม ผลการวิจัยพบวา 
 1)  ผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีสัญชาติไทย คิดเปนรอยละ 49.46 
มีรายไดตอเดือนของครอบครัว 100,001 – 150,000 บาท และ มากกวา 250,000 บาท คิดเปนรอยละ 
23.12 ในดานอาชีพสวนใหญเปนเจาของกิจการ รอยละ 52.15 ผูปกครองสวนใหญมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาคิดเปนรอยละ 49.46 
 2)  ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนประชาคม
นานาชาติในภาพรวมใหน้ําหนักในการตัดสินใจอยูในระดับมาก โดยมีน้ําหนักการตัดสินใจระดับ
มากที่สุด อันดับแรก ดานทําเลที่ตั้ง และดานการเดินทาง รองลงมา มีน้ําหนักการตัดสินใจระดบัมาก 
ดานภาพลักษณของโรงเรียน สวนดานคาใชจาย ดานการใหการบริการทั่วไป และดานอาคารสถานที่ 
มีน้ําหนักการตัดสินใจระดับปานกลาง อันดับที่ 3, 4, และ 5 ตามลําดับ 
 3)  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูปกครองที่มีสัญชาติตางกันและผูปกครอง
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตางกันมีการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนประชาคม
นานาชาติในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนผูปกครองที่มีอาชีพและ
ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีปจจัยการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน
ประชาคมนานาชาติไมแตกตางกัน 
 จินตนา  จาดโต (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษา ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาปที่ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบวา ผูปกครอง
มีความคาดหวังมากที่สุด ดังนี้ 
 1)  ดานวิชาการ ใหนักเรียนอาน เขียน และคิดคํานวณคลอง เนนความสําคัญ
กลุมคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
 2)  ดานกิจการนักเรียน ควรมีเจาหนาที่บริการจราจรในโรงเรียน และควรจัดบริการ
ทางดานสุขภาพอนามัย โดยใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน 
 3)  ดานบุคลากร ครูควรมีคุณลักษณะที่ดี ตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส
การเลาเรียนแกศิษย 
 4)  ดานธุรการ และการเงิน โรงเรียนควรมจีดหมายติดตอผูปกครอง 
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 5)  ดานอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม ควรมีผูรับผิดชอบฝายอาคารสถานที่
และวัดวางแผนใชอาคารสถานที่โดยเฉพาะ 
 6)  ดานความสัมพันธของโรงเรียนกับผูปกครอง และโรงเรียนกับชุมชน ควรมี
การแสดงของนักเรียนในการจัดงานประจําปของโรงเรียน 
 รวิพร  วีระเมธีกุล (2548, บทคัดยอ)  ศึกษาปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียน
อนุบาลหลักสูตรสองภาษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา  
 1)  ผูปกครองซึ่งเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ  65.37  
อายุ 30-35 ป  คิดเปนรอยละ 35.06  เกี่ยวของกับนักเรียนในฐานะมารดา  คิดเปนรอยละ 60.17  
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีรายไดเฉล่ียเดือนละ 40,000-60,000 บาท  คิดเปนรอยละ 31.60  
อาชีพเจาของธุรกิจคิดเปนรอยละ 27.71  ระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 60.61 
 2)  ปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษา  
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมใหน้ําหนักการตัดสินใจ
ในระดับมากคาเฉลี่ย 3.74  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.46  โดยใหน้ําหนักการตัดสินใจมากดานคุณภาพ
เปนอันดับ  1  รองลงมาเปนดานทําเลที่ตั้งและสภาพแวดลอม  ดานคาใชจาย  และใหน้ําหนัก
การตัดสินใจปานกลางดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  อันดับสุดทายตามลําดับ  86 
 3)  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวาปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน
โรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษา  จําแหนกตามภูมิหลังผูปกครองดานเพศ  อายุ  ความเกี่ยวของกับ
นักเรียน  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  อาชีพ  และระดับการศึกษาไมแตกตางกันทั้งในภาพรวม
และรายดาน 
 ประไพ  นิลนอย  (2548, บทคัดยอ)  ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน
เขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน ระดับกอนประถมศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา 
 1)  ภูมิหลังของผูปกครองนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สวนใหญ
มีรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท รอยละ 37.6 อาชีพคาขาย รอยละ 24.7 และระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรีรอยละ 43.7 
 2)  ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
ระดับกอนประถมศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมใหน้ําหนักการตัดสินใจอยูในระดับมาก โดยใหน้ําหนัก
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การตัดสินใจ ดานคุณภาพผูบริหารและครูอยูในระดับมากที่สุด เปนอันดับแรกรองลงมาใหน้ําหนัก
การตัดสินใจในระดับมากดานคุณภาพนักเรียน คุณภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานทําเลที่ตั้ง 
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และดานคาใชจายเปนอันดับสุดทาย 
 3)  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูปกครองที่มีรายไดตอเดอืนตางกันมีน้ําหนัก
การตัดสินใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายดานพบวา 
ดานคุณภาพ ดานทําเลที่ตั้ง และดานคาใชจายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สวนดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมแตกตางกัน ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีน้ําหนัก
ในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณา
รายดานพบวาดานคุณภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่น  ๆไมแตกตางกัน 
และยังพบวาผูปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ตางกันมีน้ําหนักในการตัดสินใจสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนเอกชนในภาพรวม รายดานทุกดานไมแตกตางกัน 
 สุวิมล  เพ็ชรสุข (2548,  บทคัดยอ)  คือ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง
ในการเลือกโรงเรียนใหบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พบวา
ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก ปจจัยเกี่ยวกับครู ไดแก ครูใหการบานสม่ําเสมอและสามารถ
ฝกฝนใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองไดปจจัยเกี่ยวกับที่ตั้ง ไดแก การรับสงสะดวกและอยูใกลบาน
ปจจัยเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล พัฒนาการของนักเรียน ไดแก การแจงผลการเรียน พัฒนาการ
และผลงานของนักเรียนใหผูปกครองทราบอยางสม่ําเสมอปจจัยเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 
พัฒนาการของนักเรียน ไดแก การแจงผลการเรียน พัฒนาการและผลงานของนักเรียนใหผูปกครอง
ทราบอยางสม่ําเสมอ และมีการประเมินผลการสอบเขาโรงเรียนในระดับสูงขึ้นปจจัยเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณการเรียนการสอน ไดแก การเนนการเตรียมความพรอม และการสงเสริมใหเด็กนักเรียน 
อาน เขียน คิดคํานวณ ไดปจจัยเกี่ยวกับการบริการอื่น ๆ ไดแก การมีรถรับสงอยางปลอดภัยและ
มีครูดูแลระหวางการเดินทาง 
 เรืองรอง  ผาสุก (2548, บทคัดยอ)  ศึกษาและเปรียบเทยีบปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลาน
เขาศึกษาระดับประถมศึกษาของผูปกครองโรงเรียนวัดอมรินทราราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 3  รวม 4 ดาน คือ ดานวิชาการ  ดานบุคลากร  ดานกิจการนักเรียน  และ
ดานอาคารสถานที่  จําแนกตามสถานภาพของผูปกครอง ดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุมตัวอยาง
ที่เปนผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  โรงเรียนวัดอมรินทราราม  จํานวน 309 คน  เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือ คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาที  และคาเอฟ  ผลการวิจัยพบวา 
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 1)  ผูปกครองกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  อายุระหวาง 41-50 ป  ระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  อาชีพรับราชการ  รายไดรวมของบุคคลในครอบครัวตอเดือนมากกวา 
20,000 บาท  ระยะทางจากบานพักถึงโรงเรียน 1-5 กิโลเมตร 
 2)  ผูปกครองโรงเรียนวัดอมรินทราราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ใหน้ําหนักการตัดสินใจทั้ง 4 ดานในระดับมาก โดยมีน้ําหนักการตัดสินใจ
อยูระดับมาก  ดานบุคลากรเปนอันดับที่หนึ่ง  รองลงมาดานวิชาการ  ดานกิจการนักเรียน  และ
ดานอาคารสถานที่ตามลําดับ 
 3)  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูปกครองที่มีเพศ อายุ และรายไดตางกัน  
มีการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาระดับประถมศึกษาทุกดานไมแตกตางกัน  สวนผูปกครองที่มี
ระดับการศึกษาตางกันและระยะทางจากบานพักถึงโรงเรียนตางกัน  มีการตัดสินใจสงบุตรหลาน
เขาเรียนในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จรูญ  ภูมิสุทธิกุล  (2549, บทคัดยอ)  ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนบูรณวิทย  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา 
 1)  ผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.9 อาชีพรับจาง/
ลูกจาง รอยละ 37.8 ระดับการศึกษาของผูปกครองปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 34.9 รายไดเฉลี่ย
ตอเดือนอยูระหวาง 10,000 – 20,000 บาท รอยละ 44.4 และระดับชั้นของนักเรียนในความปกครอง
อยูระหวาง ป.1 – ป.3 รอยละ 40.1 
 2)  ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครอง ในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรยีน 
บูรณวิทย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีน้ําหนักการตัดสินใจระดับมาก โดยน้ําหนัก
การตัดสินใจระดับมาก อันดับ 1 ดานบุคลากรของโรงเรียน รองลงมา ดานคาธรรมเนียมการเรียน 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการและดานวิชาการ ตามลําดับ สําหรับดานอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอมมีน้ําหนักการตัดสินใจระดับปานกลาง เปนอันดับสุดทาย 
 3)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาผูปกครองที่มี เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได 
ระดบัชั้นของนักเรียนในความปกครองตางกันมีปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียน ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
 กุลกานต เล็กสกุล (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สัมพันธกับการเลือก โรงเรียน
อนุบาลเอกชนของผูปกครองในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปไดผลการวิเคราะหเกณฑการเลือก
โรงเรียนอนุบาลเอกชน พบวา  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ผูปกครองสวนใหญพิจารณา 
ดานการเดินทางไปโรงเรียนที่ตั้งอยูใกลบานเปนอันดับแรก ดานการเรียนการสอน ผูปกครองเลือก
โรงเรียนที่เนนการเตรียมความพรอมในทุกดาน  คือ ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
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มากกวาโรงเรียนที่เนนการอานเขียน ทําเลข ดานผลการสอบ เพื่อสอบเขาโรงเรียนที่มีช่ือเสียง และ
ผูปกครองเลือกโรงเรียนที่เปนระดับอนุบาลโดยเฉพาะมากกวาโรงเรียนที่มีอนุบาลและประถม  
ดานการบริการ ผูปกครองคํานึงอัธยาศัยของผูสอนมากกวาผูบริหาร หรือพี่เล้ียง ดานการจัดสวัสดิการ 
ผูปกครองพจิารณาโรงเรียนที่มีบริการอาหารกลางวัน อาหารวางและนมใหเด็ก โดยเนนเด็กไดรับ
อาหารที่เพียงพอและมีคุณคาทางโภชนาการและปลอดภัยจากสารปนเปอน 
 ทองเดิน เผาดี (2549, บทคัดยอ) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสง
บุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนในตําบลริมกก และผูปกครองที่สงบุตรหลานเรียนนอกตําบลริมกก 
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่ผูปกครองนักเรียนตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนมากที่สุด คือ 
1) ปจจัยดานการบริหารโรงเรียน ไดแก โรงเรียนมีการอบรมสั่งสอน โดยสงเสริมกิริยา มารยาท 
จริยธรรมที่ดีใหกับนักเรียน 2) ปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก โรงเรียนมีการจัดการเรียน
การสอนที่มุงเนน ใหเด็กพัฒนาทุกดานทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 3) ปจจัย
ดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน อาคารและสถานที่ ไดแก โรงเรียนตั้งอยู ในสภาพแวดลอมที่ดี 
ไมมีกล่ินหรือส่ิงที่เปนอันตรายอยูขางเคียง 4) ปจจัยดานบทบาทของบุคลากร ไดแก ครูอารมณดี 
ยิ้มแยมแจมใส รักเด็กและครูเอาใจใสนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 5) ปจจัยดานคาธรรมเนียมการเรียน 
ไดแก โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาใหแกนักเรียนและโรงเรียนไมมีการเรียกเก็บเงินพิเศษอื่นๆ 
6)  ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียน(ผลการสอบ) ไดแก นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถเขาเรียนตอ
ในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงได 7) ปจจัยดานการบริการอาหาร ไดแก โรงเรียนมีการจัดใหดื่มนมฟรี
และมีการบริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ 8) ปจจัยดานความสัมพนัธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ไดแก ผูปกครองสามารถเยี่ยมบุตรหรือขอพบครูไดตลอดเวลาทําการของโรงเรียน 
 เอกชัย ทองพันธ (2550, บทคัดยอ) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสง
บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลปรียาพร ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองมีความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียนอนุบาลปรียาพร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อเปรียบเทียบกันทุกดานแลว ผูปกครอง
ใหความสําคัญปจจัยดานตาง ๆ มีการตัดสินใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญ 
ผูปกครองผูปกครองมีการตัดสินใจในระดับมากเกือบทุกดาน ยกเวน ดานคาธรรมเนียมการเรียนและ
ดานบทบาทของครูอนุบาลมีการตัดสินใจในระดับปานกลาง ดานที่มีคาเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจ
มากกวาดานอื่น ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ รองลงไป ไดแก ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนและดานนโยบายการจัดการโรงเรียน เมื่อจัดลําดับความสําคัญของแตละปจจัยแลว ผูปกครอง
ใหความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลปรียาพร
ตามลําดับความสําคัญจากความถี่สูงสุดไปหาความถี่ต่ําสุดไดดังนี้ ดานชื่อเสียงของโรงเรียน 
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ดานการพัฒนาการของเด็ก ดานบทบาทของครูอนุบาล ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
ดานคาธรรมเนียมการเรียน ดานการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาเด็ก 
ดานนโยบายการจัดการโรงเรียน และดานการบริหารงานวิชาการ 
 สุริยา  เสียงเย็น (2550, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนตอ 
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัด นครปฐม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่ผูปกครองใชเปนเกณฑ
การตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาตอโรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม พบวาปจจัย
การตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนตอ โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย ทุกดานอยูในระดับมาก 
เรียงตามลําดังนี้  คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับโรงเรียนไดแก ดานภาพลักษณของโรงเรียน โดยเฉพาะ
โรงเรียนอยูในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ดานวิชาการ 
ดานกฎระเบียบของโรงเรียนและหอพัก ดานบุคลากร ดานสวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวกและ
คาใชจายและดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในสวนของปจจัยที่เกี่ยวของกับผูปกครองไดแก 
ดานความตองการของผูปกครองดานสถานะของผูปกครองโดยผลการเปรียบเทียบปจจัย การตัดสินใจ
ของผูปกครองนักเรียน พบวา ภูมิหลังของผูปกครองที่มีเพศระดับการศึกษา รายไดและระดับชั้น
ของนักเรียนในความปกครองที่ตางกัน  มีการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาตอไมแตกตางกัน 
ยกเวนผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาตอแตกตางกัน 
 ทรงภพ ชุมวงศ (2551, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง
ในการสงบุตรเขาเรียนโรงเรียนใน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ดานวิชาการ 
ผูปกครองไดใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การบริหารงานของโรงเรียนตองมีปรัชญาและ
เปาหมายเหมาะสมและใชเปนเครื่องชี้นําการดําเนินการ เด็กนักเรียนมีคุณภาพกลาที่จะแสดงออก 
มีความสุข นิสัยดี สุขภาพที่ดีมีความสุข บุคลากรทุกคนมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ
เหมาะกับอาชีพครู มีความรับผิดชอบตอเด็กสูงและผูบริหารมีบุคลิกที่ดี มีคุณธรรม มีวิสัยทัศนและ
ความมุงมั่นตอความสําเร็จในการทํางาน ดานราคา ผูปกครองไดใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก 
โรงเรียนกําหนดคาธรรมเนียมการเรียนและคาบริการโดยคํานึงถึงคุณภาพของการบริการเปนสําคัญ 
โรงเรียนเก็บคาธรรมเนียมการเรียนและคาบริการโดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระเงินของ
ผูปกครองและเศรษฐกิจปจจุบัน โรงเรียนมีสวนลดราคาคาธรรมเนียมและคาบริการตาง ๆ โรงเรียน
มีบริการใหแกผูปกครองเบิกคาเลาเรียนกอนได ดานการจัดจําหนาย ผูปกครองไดใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก โรงเรียนดูแลเด็กในโรงเรียนไดดีและปลอดภัย ระบบงานบริการของโรงเรียน
สะดวก รวดเร็ว เมื่อผูปกครองไปติดตอกับโรงเรียน โรงเรียนมีพนักงานขับรถที่มีคุณภาพและบุคลิกที่ดี 
โรงเรียนมีการจัดบริการรถตูรับสงนักเรียน ดานสงเสริมการตลาด ผูปกครองไดใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก โรงเรียนแจงขาวสารเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนใหผูปกครองรับทราบ
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อยางสม่ําเสมอ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารแกผูปกครองอยางตอเนื่อง โรงเรียนสงครู
และนักเรียนเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนมีสวนรวมเปนสื่อกลางในการจัด
กิจกรรมชวยเหลือชุมชนและสังคม 

 ทรงภพ ชุมวงศ (2551, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง
ในการสงบุตรเขาเรียนโรงเรียนใน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ดานวิชาการ 
ผูปกครองไดใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การบริหารงานของโรงเรียนตองมีปรัชญาและ
เปาหมายเหมาะสมและใชเปนเครื่องชี้นําการดําเนินการ เด็กนักเรียนมีคุณภาพกลาที่จะแสดงออก 
มีความสุข นิสัยดี สุขภาพที่ดีมีความสุข บุคลากรทุกคนมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ
เหมาะกับอาชีพครู มีความรับผิดชอบตอเด็กสูงและผูบริหารมีบุคลิกที่ดี มีคุณธรรม มีวิสัยทัศนและ
ความมุงมั่นตอความสําเร็จในการทํางาน ดานราคา ผูปกครองไดใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก 
โรงเรียนกําหนดคาธรรมเนียมการเรียนและคาบริการโดยคํานึงถึงคุณภาพของการบริการเปนสําคัญ 
โรงเรียนเก็บคาธรรมเนียมการเรียนและคาบริการโดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระเงินของ
ผูปกครองและเศรษฐกิจปจจุบัน โรงเรียนมีสวนลดราคาคาธรรมเนียมและคาบริการตาง ๆ โรงเรียน
มีบริการใหแกผูปกครองเบิกคาเลาเรียนกอนได ดานการจัดจําหนาย ผูปกครองไดใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก โรงเรียนดูแลเด็กในโรงเรียนไดดีและปลอดภัย ระบบงานบริการของโรงเรียน
สะดวก รวดเร็ว เมื่อผูปกครองไปติดตอกับโรงเรียน โรงเรียนมีพนักงานขับรถที่มีคุณภาพและบุคลิกที่ดี 
โรงเรียนมีการจัดบริการรถตูรับสงนักเรียน ดานสงเสริมการตลาด ผูปกครองไดใหความสําคัญ
ในระดับมาก ไดแก โรงเรียนแจงขาวสารเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนใหผูปกครองรับทราบ
อยางสม่ําเสมอ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารแกผูปกครองอยางตอเนื่อง โรงเรียน
สงครูและนักเรียนเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนมีสวนรวมเปนสื่อกลาง
ในการจัดกิจกรรมชวยเหลือชุมชนและสังคม 

 สมิต แดงอําพันธ (2551, บทคัดยอ) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนในโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานศึกษาตอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนตนในโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ทั้ง 7 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก
โดยผูปกครองใหน้ําหนักการตัดสินใจดานอาคารสถานที่มากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาดานวิชาการ 
ดานการบริการ ดานบุคลากร ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดานการบริหารจัดการ 
และดานกิจการนักเรียน ตามลําดับ  ผลการทดสอบพบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และ
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ฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีปจจัยการตัดสินใจในการสงบุตรหลานศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนในโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ไมแตกตางกัน 

 อุไรวรรณ ศรีถนัด (2552, บทคัดยอ) ปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน
อํานวยศิลปธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ผูปกครองใหความสําคัญกับ
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการสงบุตรหลาน เขาเรียนโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี เรียงลําดับ
จากมากไปนอย ไดแก ดานบุคลากร โดยเฉพาะเรื่องที่ครูแตงกายเรียบรอยเหมาะสมกับอาชีพ 
ดานอาคารสถานที่ ดานวิชาการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ ดานกิจการนักเรียน และ
ดานคาธรรมเนียมการศึกษา ผลการเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองนักเรียน พบวา 
ภูมิหลังของผูปกครองที่มีรายไดและระดับการศึกษาตางกัน มีการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี ไมแตกตางกัน ยกเวนผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีการตัดสินใจ
สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ในสวนของความคิดเห็นและขอเสนอแนะ พบวา ผูปกครองเสนอแนะใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหมีคุณภาพสามารถใชงานได 
และดูแลเรื่องความประพฤติของนักเรียนอยางเขมงวด ตามลําดับ 
 อมลสิริณ กันชัย (2553, บทคัดยอ) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสง
บุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนนางรอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3โดยมุงศึกษา
ปจจัยใน 5 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานบทบาทของครู ดานชื่อเสียงของโรงเรียน 
ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และดานการบริการและงานสัมพันธชุมชน และเพื่อเปรียบเทียบ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองโดยจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพผูปกครอง 
ประชากรไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา   
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนนางรองสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 โดยภาพรวมพบวา ปจจัยทั้ง 5 ดานมีผลตอการตัดสินใจ
ในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาปจจัย
ทุกดานมีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับ โดยเรียงลําดับปจจัยจากคาเฉลี่ยสูงไปหาคาเฉลี่ยต่ํา ดังนี้ 
ดานภาพลักษณของโรงเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานบทบาทของครู ดานอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม และดานการบริการและงานสัมพันธชุมชน  
 ฐิติมา โชคคณาพิทักษ (2553, บทคัดยอ) การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสง
บุตรหลานเขาเรียน โครงการโรงเรียนสองภาษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
จังหวัดภูเก็ต ผูปกครองมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน โครงการ
โรงเรียนสองภาษา ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดภูเก็ตในภาพรวม 
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อยูในระดับเห็นดวยมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก
ในเรื่องปจจัยดานสิ่งแวดลอมของโรงเรียน เปนอันดับที่หนึ่ง รองลงมาเปนดานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ดานคาใชจาย และอันดับสุดทายมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
ในดานการสงเสริมการตลาด  
 2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 จอยซ (Joyce, 1992 p. 112) ไดวิจัยหาเหตุผลของผูปกครองที่เลือกโรงเรียนชั้นประถมศึกษา
ของรัฐ  ระหวาง 2 รัฐ โดยกลุมผูปกครอง 2 กลุมของโรงเรียนแสตนบินวินเลส อยูในรัฐโอไฮโอ  
และเซนเบอรน อยูในรัฐแมนิสโซตา Suenbenville public school in Ohio and st. paul public school 
in Minnesota  เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ผูปกครองเลือกใหบุตรหลานเขาเรียน  สรุปความเห็น
ในการเลือกโรงเรียนที่เหมือนกันมาก คุณภาพของครู ระเบียบของโรงเรียน วินัยของโรงเรียน
หลักสูตรพิเศษ จริยธรรมของครู การประเมินความสามารถของครู ความรับผิดชอบของโรงเรียน 
มีแนวการสอนหลากหลายสําหรับเหตุผลที่มีความสําคัญนอยที่สุขของผูปกครอง คือ รายได
ครอบครัวและพื้นฐานทางคุณธรรม  ความเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับการบริหาร  และการจัดองคการ
ในโรงเรียน เปนระเบียบแบบกระจายอํานาจ มีความอิสระแบบเอกชน ใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ตามที่ตองการ และมีลักษณะเปนผูนํามีการใชอิทธิตอการแขงขันสูง มีความสัมพันธตอชุมชนดีและ
ยังมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เหตุผลของการวิจัยดังกลาว  ยังสรุปความตองการของบุคลากร
ในโรงเรียนที่มีความเขมแข็งในวินัยของหลักสูตร  โดยไมสับสนดานอาคารสถานที่เปนส่ิงที่ดึงดูด
ความสนใจของผูปกครองไดมาก  ตองการสภาพบรรยากาศที่ดีปลอดภัย  แสดงผลการทดสอบชัดเจน 
การเดินทางสะดวก และชื่อเสียงของโรงเรียน  ความคิดเห็นของผูปกครองจะเปนประโยชนตอ
การจัดการศึกษาของรัฐและเอกชน ใหเปนที่พึงพอใจของผูปกครอง และยินดีจะชวยเหลือรวมมือ
กับทางโรงเรียนอยางเต็มที่ 
 วิลเลี่ยม  (Williams, 1983, Abstract; อางถึงใน ทักษิณ อารยะจารุ, 2548, หนา 84)  
ไดศึกษาปจจัยตาง ๆ ของครูที่สงผลตอการเรียนการสอน  เพื่อตรวจสอบปจจัยที่มีผลตอครู
ในดานการเรียนการสอน  ซึ่งประเมินโดยใชเครื่องมือ purdure teacher evaluation scall (PTES)  
ปจจัยตาง ๆ เหลานี้  ไดแก  เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  (คาบ/สัปดาห)  อายุของครู  ประสบการณ
การสอนของครู  อัตราการเขาชั้นเรียนของนักเรียน  ความรูของครูในแตละวิชา  การใชวัสดุอุปกรณ  
พบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบ  ไดแก  อายุของครู  เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  และปจจัยที่มี
ความสัมพันธทางบวก  ไดแก  การเสริมแรง  การใหกําลังใจ  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาปจจัยทั้ง  3  นี้  สามารถ
พยากรณความสามารถทางการสอนของครูได 
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 มูราเดียน  (Mooradian, 1986, Abstract; อางถึงใน ทักษิณ อารยะจารุ, 2548, หนา 84)  
ไดศึกษาการจัดทําหลักสูตรในเขตที่ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตร  ผลการวิจัยพบวา  
บุคลากรที่เปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรทองถ่ินควรมีลักษณะดังนี้  คือ  มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป  เปนบุคคลระดับเดียวกับผูบริหารหรือผูจัดองคกร  และบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับ
หลักสูตรนั้น  ตองมีการดําเนินงานรวมกับบุคคลทุกฝายดังกลาว  โดยจัดหลักสูตรใหครอบคลุม
ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  สวนทรัพยากรที่นํามาพิจารณาในการจัดทําหลักสูตรนั้น  
ไดจากองคกรการจัดการศึกษาในทองถิ่น  โครงการจัดการศึกษา  ครอบครัว  และสิ่งที่ทองถิ่น
ใหความสนใจ 
 

2.4 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียน สังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยใชแนวความคิดของ จากงานวิจัยของ สุริยา 
เสียงเย็น (2550, หนา 67) อมลสิริณ กันชัย (2553, หนา 89) สุรสิทธิ์ แกวใจ  (2542, หนา 87) 
ทองเดิน  เผาดี  (2549, หนา 103)  จํานวน  8  ดาน  ดังนี้ 

 2.4.1  ดานวิชาการ  คือ  การบริหารงานเกี่ยวกับหลักสูตรหรือแนวการจัดประสบการณ  
ที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถขั้นพื้นฐานใหคงสภาพอานออกเขียนได คิดคํานวณได  
ประกอบอาชีพตามควรแกวัยและมีความสามารถได  การนําแผนการสอนหรือแผนการจัดประสบการณ
ไปใช  เปนแนวทางที่จะสอนหรือจัดกิจกรรมใหแกเด็ก โดยทั่วไปแผนการสอนจะครอบคลุมถึง
วัตถุประสงคของการเรียนรูมโนมติหรือแนวคิด  เนื้อหา  อุปกรณ  และการประเมินผล ซ่ึงการบริหาร
เปนงานเกี่ยวกับหลักสูตรหรือแนวการจัดประสบการณ แลวยังมีการจัดจัดสื่อการสอนใหครูใช
อยางสะดวกตลอดป  เพื่อแผนการจัดประสบการณไปใชในการสอน จึงไดจัดทําแผนการสอน
เปนแนวทางที่จะสอนหรือจัดกิจกรรมใหแกเด็กและยังจัดกิจกรรมที่ผสมผสานหลาย ๆ วิชาเขาดวยกัน
รวมทั้งสื่อสําหรับการสอนของครูดวย 
 2.4.2  ดานภาพลักษณของโรงเรียน  คือ  การบริหารงานเกี่ยวกับกระบวนการเกิดภาพลักษณ  
เมื่อบุคคลมีภาพลักษณตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด ในความรูสึกนึกคิดของตนแลว ภาพลักษณนี้ยอมจะมอิีทธิพล
ตอพฤติกรรมของบุคคล  ภาพลักษณที่ไดกอตั้ง หรือถูกสรางขึ้นแลวยอมมีแนวโนมที่จะเหนี่ยวนํา
พฤติกรรมผูบริโภค  และสาธารณชนใหเห็นคลอยตามไปในทิศทางเดียวกันได  เชน  โรงเรียนมีส่ือ
และวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพภาพลักษณที่ดีของโรงเรียน
จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล  ภาพลักษณที่ดีของโรงเรียนถูกสรางขึ้นแลวมีแนวโนม
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ที่จะเหนี่ยวนําพฤติกรรมผูปกครองไปตามที่โรงเรียนเสนอโรงเรียนใหความสําคัญตอกลุมเปาหมาย
ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนเนนภาพของความซื่อสัตยสุจริตโดย การใหความรวมมือเปนสําคัญ
เพื่อใหโรงเรียนเปนผูนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน ดังนั้นโรงเรียนมีสวนเสริมสราง
เศรษฐกิจสังคมใหแกชุมชนไดการบริหารที่มีคุณภาพ ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอโรงเรียน 
 2.4.3  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  คือ  การบริหารงานเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
สถานศึกษาที่พึงประสงคในดานของอาคารสถานที่นั้น  สามารถตอบสนองประโยชนใชสอยไดสูงสุด  
โดยตองมีความเพียงพอในดานตาง ๆ เชน  อาคาร  หองเรียน  หองใชประโยชนตาง ๆ วัสดุสนามเด็กเลน  
สถานที่พักผอน  หองสวม  และอื่น ๆ มีความเหมาะสมในดานที่ตั้งของอาคาร  สถานที่  ลักษณะของ
พื้นที่  และการจัดอาคารสถานที่  มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และอื่น ๆ  มีสุขลักษณะ 
หางไกลจากมลภาวะทางอากาศ  ระยะทางที่ติดตอและใชสอยไมหางไกลจากสิ่งอํานวยประโยชน
ที่จะใหประโยชนตอสถานศึกษา  เชน  หองสมุดสาธารณะ  สวนสาธารณะ  และอื่น ๆ ดังนั้น
โรงเรียนที่ดีตองมี อาคาร หองเรียน หองใชประโยชนตาง ๆ อยางเพียงพอโรงเรียนมีความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และอื่น ๆโรงเรียนตั้งอยูหางไกลจากแหลงที่มีอากาศเปนพิษ แกสพิษ ยังทั้ง
โรงเรียนตองตั้งอยูในแหลงอํานวยประโยชนที่จะใหประโยชนตอโรงเรียน เชน หองสมุดสาธารณะ 
โรงเรียนมีอาคารสถานที่ตั้งที่มีบรรยากาศนาอยู สะดวกสบายคลายบานของตนเอง  อาคารสถานที่
ของโรงเรียนมีแสงสวางเพียงพอ หองเรียนมีอากาศถายเทสะดวก สะอาด และปลอดภัย 
 2.4.4  ดานบุคลากร  หมายถึง  ผูบริหาร  ครู  อาจารย  เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน  
เพื่อเปนผูบริหารงานเกี่ยวกับการวางแผนกําลังคน  การมอบหมายงานใหรับผิดชอบ  รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรที่มีอยูแลวใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหไดผลงานและประโยชนสูงสุดตาม
เปาหมายขององคกรผูบริหาร และครูเปนบุคลากรที่มีความสาํคัญยิ่งในการที่จะทําใหการเรียนการสอน
บรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา ครูนับวามีบทบาทมากที่สุดในโรงเรียน มีสวนที่จะสราง
องคความรู และจัดมวลประสบการณใหกับเด็ก ปจจัยดานบุคลากร เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ
การตัดสินใจของผูปกครองโดยเนนการจัดการเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนทุกฝายใหความรวมมือ
บุคลากรในโรงเรียนรวมกันแกไขปญหาขอบกพรองตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อเปนการสงเสริม
พัฒนาบุคลากรใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีคุณธรรม มี ความรูดี 
บุคลิกภาพของครูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียน และการปรับตัวของผูเรียนครูผูสอนปฏิบัติตอ
เด็กทุกคนดวยความรัก และเสมอหนากัน  มีอารมณดี ใจเย็น สามารถควบคุมอารมณไดครูผูสอน
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอยุติธรรม ซ่ือสัตย สุจริต และซ่ือตรงตอหนาที่ของตน   
 2.4.5  ดานความสัมพันธกับชุมชน คือ การบริหารงานเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนกับโรงเรียน  เปนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  โดยการนําชุมชน



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

 

 

69  

มาสูโรงเรียน  เชน  การจัดประชาสัมพันธโรงเรียน  เพื่อเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนทุก ๆ ดาน
แกชุมชนในอันที่จะสรางความเขาใจอันดีใหเกิดขึ้นระหวางโรงเรียนและชุมชน  ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และประโยชนอ่ืนที่จะเกิดขึ้นแกชุมชนนั้น ๆ รวมถึงการจัดบริการ
แกชุมชนในดานตาง ๆ ตามความจําเปน และความเหมาะสมของแตละทองถิ่นดังนั้นโรงเรียน
เปนสวนหนึ่งที่สําคัญของชุมชนโรงเรียนเปนองคกรในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาชุมชนโรงเรียน
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและใหขาวสารกับชุมชนโรงเรียนมีการจัดประชาสัมพันธโรงเรียน 
เพื่อเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนทุก ๆ ดานแกชุมชน  ซ่ึงโรงเรียนจะจัดเผยแพรความรูทางวิชาการ
หรือขาวสารของโรงเรียน โดยการแจกใหผูปกครองใหอยางทั่วถึงโรงเรียนใหคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชนใหรับรูขาวสารของโรงเรียนที่มีการจัดใหบริการ
ดานอาคารสถานที่ หรือวัสดุอุปกรณแกชุมชน เชนการใหประชาชนในทองถ่ินไดใชหองประชุม
โรงเรียนเปนสถานที่จัดงานตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
 2.4.6  ดานการเดินทาง  คือ  การบริหารงานเกี่ยวกับการกําหนดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ   
ที่เปนประโยชนตอสถานศึกษา  ในการที่จะสงผลตอผูปกครองในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนใด ๆ 
ใหกับบุตรหลาน  เชน  การจัดใหมีบริการรถรับ-สงนักเรียนอยางเพียงพอและปลอดภัย  มีอัตราคาบริการ
อยูในเกณฑที่เหมาะสม  การเดินทางไปโรงเรียนจะตองสะดวกทั้งตอผูปกครองและบุตรหลานโรงเรียน 
ตั้งอยูใกลชุมชน เดินทางสะดวก นักเรียนจะไมตองรีบตื่นแตเชาเพื่อฝารถติดทําใหเด็กเหนื่อยลา
และบั่นทอนสมาธิในการเรียนได ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีบริการรถรับสงนักเรียนอยางเพียงพอและ
ปลอดภัยรถรับสงของนักเรียนมีการบริการอยางเหมาะสม โรงเรียนควรตั้งอยูระยะทางไมไกลเกินไป 
ทําใหนักเรียนสวนใหญมาโรงเรียนแตเชา การเดินทางของนักเรียนสงผลตอการเรียนของนักเรียนได 
 2.4.7  ดานกฎระเบียบ คือ การบริหารงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ของสถานศึกษาใหโรงเรียน
เปนที่ยอมรับแกสังคม  โดยมอบหมายใหครูผูสอนไดถือปฏิบัติอยางเครงครัด  เพื่อเปนแนวทาง
ใหนักเรียนถือปฏิบัติ  ใหมีความประพฤติอยูในกรอบของกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมที่ดีของสังคม   
อีกทั้งมุงหวังที่จะใหนักเรียนรูจักควบคุมตนเองเพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นและอยูในสังคม
อยางมีความสุขได กฎระเบียบของโรงเรียนสามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนเปนที่ยอมรับแก
สังคมท่ัวไปโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความประพฤติอยูในกรอบของกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมที่ดี
ของสังคม  ดังนี้โรงเรียนมีความมุงหวังที่จะใหนักเรียนรูจักควบคุมตนเองเพื่อใหนักเรียนสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขโรงเรียนจึงมีกฎระเบียบใหนักเรียนไดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
นักเรียนที่กระทํากอใหเกิดความเสียหาย ทางโรงเรียนมีกฎระเบียบขั้นรุนแรงคือใหหมดสภาพ
การเปนนักเรียนหรือถูกใหออกจากโรงเรียน   
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 2.4.8  ดานผลการสอบ  คือ การบริหารงานเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการ
ของเด็กใหผานเกณฑมาตรฐานตามหลักสูตรการเรียนการสอนครบทั้ง  4  ดาน  คือ  การพัฒนา
ดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี  และ
สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นได เนื่องดวยโรงเรียนมีจัดการเรียนการสอน
ใหไดมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนมีตองความโดดเดนในการจัดกิจกรรมแตละดาน
โรงเรียนตองมุงเนนงานวิชาการเปนหลักโรงเรียนมีการพัฒนาของเด็กครบทั้ง 4 ดาน คือ การพัฒนา
ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา อีกทั้งโรงเรียนยังใหความสําคัญในการสอบคัดเลือก
เพื่อเขาเรียนตอในระดับสูงโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนทีสอบเรียนตอ และไดคะแนนมาเปนลําดับตน ๆ  
เพื่อใหนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงประสบความสําเร็จในการเขาเรียนในโรงเรียนที่มี
ช่ือเสียงตอไป 
 
 


