
Journal of Graduate School, Pitchayatat 12(2): July-December 2017 75

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

Decision-Making Behavior of the Administrators in Municipal Schools 

in Nakhon Si Thammarat  Province

เนติวัฒน์  กิจบรรทัด*1 เพียงพิศ  ศรีประเสริฐ**2 และ สุภาพ  เต็มรัตน์***3

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

3โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330

E-mail: naeti6511@hotmail.com

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา 2) เพือ่หาความสมัพนัธ์

ระหว่างสถานภาพของผู้บริหารกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

และหัวหน้างาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ�านวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าไค-สแควร์

 ผลการวิจัยพบว่า  

 1. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมส่วนใหญ่ คือ ตัดสินใจโดยประชุมอภิปรายปัญหาและ

ประเมินทางเลือกร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 45.21 และต�่าสุด คือ ตัดสินใจด้วยตนเองโดยอภิปรายปัญหาร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา

เป็นรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ  9.96  

 2. เพศมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสินใจของผู้บรหิารสถานศึกษา โรงเรยีนในสังกดัเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

ในด้านการบริหารงานทั่วไป  

 3. ต�าแหน่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ในด้านวิชาการและด้านการบริหารงานทั่วไป

 4. ประสบการณ์ท�างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช ในด้านการบริหารงานทั่วไป

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจ

Abstract
 This research aimed to: 1) study the decision making behavior of the administrators in municipal 

schools , and 2) examine the relationship between the administrator’s status and the decision making of 

the school administrators. The samples were the school administrators and the head of academic groups 

in schools under Nakhon Si Thammarat municipal area consisting of 73 people. The research instruments 

used for data collection were questionnaire. The statistics used for analyzing data were frequency, percent-

age and Chi–square. 

 The findings revealed that: 

 1. The decision making behavior of the administrators in the school areas almost totally agreed 

with making decision by problematic discussion meeting and co-alternative assessment 45.21%. The lowest 

decision was self-making decision as discussing the problem with the subordinator individually was 9.96%.
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 2. The relationship between decision making behavior of the administrators in the school areas and 

gender of administrators indicated that gender performed a decision making role as the administrators in 

the school areas in general. 

 3. Job position had a relationship with the decision making behavior of the administrators in the 

school areas in terms of academic aspect, and the general administrative aspect. 

 4. Work experiences had a relation to decision making behavior of the administrators in the school 

areas in term of general administrative aspect.

Keywords: Decision Making Behavior

บทน�า

 กระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกในยคุโลกา

ภิวัตน์ (Globalization) ได้ส่งผลกระทบให้ประเทศไทย

จ�าเป็นต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบการ

จดัการศกึษาของประเทศ เพือ่ให้สามารถพฒันาก�าลงัคนให้

มคีณุภาพและศกัยภาพอย่างเพยีงพอต่อการด�ารงชวีติอยูใ่น

สงัคมทีก่�าลงัเกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกจิและ

สังคม โดยต้องการให้ประชากรของประเทศสามารถสร้าง

ความร่วมมือและแข่งขันกับประชาคมโลกอื่นๆ ได้อย่าง

เหมาะสม (วรีะยทุธ ชาตะกาญจน์ 2556) ดงันัน้ประเทศไทย

จึงได้จัดท�าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ขึน้มาเพือ่พฒันา

ก�าลังคนให้มีคุณภาพและศักยภาพอย่างเพียงพอต่อการ

ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่ก�าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งใน หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวการ

จดัการศกึษา   มาตรา 39 ได้ก�าหนดให้กระทรวงศกึษาธกิาร

การกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ไว้ว่า 

ก�าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการการกระจายอ�านาจการ 

บริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะ

กรรมการ และส�านักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา

โดยตรง  กระทรวงศึกษาธิการได้อาศัยอ�านาจตามความใน

มาตรา 4 และมาตรา 39 วรรค 2 ออกกฎกระทรวงก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและการ

จัดการศึกษา โดยกระจายทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านวิชาการ  

งบประมาณ การบรหิารงานบคุคล และการบรหิารงานทัว่ไป 

ให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาด�าเนินการ ได้ออก

ประกาศส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เรื่องการกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา

ของเลขาธิการให้คณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  

และสถานศึกษาในสังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานซึ่งการกระจายอ�านาจทั้ง 4 ด้านให้สถานศึกษา

จัดบริหารและจัดการศึกษา (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550 อ้างถึงใน จรุณี  เก้าเอี้ยน 2557)  

ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีภาระงานในการบริหารงานทั้ง  

4 ด้าน คอื ด้านวชิาการ งบประมาณ  การบรหิารงานบคุคล 

และการบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และบรรลุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 การบรหิาร

งานทั้ง 4 ด้านน้ีต้องผ่านตัดสินใจเพื่อการด�าเนินงานที ่

เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 มีค�ากล่าวว่า ผู้น�าที่เก่งไม่ใช่คนที่ท�าอะไรไม่ผิด   

แต่เป็นคนที่ท�าผิดแล้วรีบแก้ไข และไม่ผิดซ�้าซาก ผู้น�าท่ี 

ไม่ยอมท�าอะไร ไม่ตดัสินใจอะไรแย่เสียกว่าผู้น�าทีท่�าแล้วผดิ 

เพราะผิดแล้วยังจะแก้ไขได้ ถ้าไม่ท�าอะไรก็ไม่ผิด แต่ก็ไม่มี

อะไรถูก ประเทศย่อมเสียโอกาส (วิษณุ  เครืองาม 2554) 

จากค�ากล่าวนี้ท�าให้เห็นว่าผู ้บริหารหรือผู ้น�าส่วนใหญ ่

นั้นใช้เวลาหมดไปกับการบริหารจัดการผู้คน รวมทั้งการ

ตัดสินใจ (ดรักเกอร์ ปีเตอร์ เอฟ 2553) การตัดสินใจ  

(Decision Making) เป็นการเลือกที่ต้องมีการพิจารณา 

อย่างรอบคอบในการน�าไปสูผ่ลลพัธ์ทีน่่าพอใจ ไม่ก่อให้เกดิ

ปัญหาตามมาภายหลัง เป็นการตดัสินใจอย่างมคุีณภาพและ

เป็นที่ยอมรับของบุคคลต่างๆ  การตัดสินใจทางการบริหาร

เป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วข้องกบัการวางแผนทีต้่องการการตดัสนิ

ใจก่อนที่จะมีการก�าหนดแผนต่างๆ เพื่อน�าไปปฏิบัติ 

เกี่ยวข้องกับการเลือกหรือไม่เลือก อนุมัติหรือไม่อนุมัติ  

การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หรือการก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ 

เพื่อยึดถือปฏิบัติ (เนตร์พัณณา  ยาวิราช 2556) บทบาท

ด้านการตดัสนิใจในองค์การมกัจะเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของ

ผู้บริหาร และในฐานะผู้บริหารเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งอาจจะ

ท�าทั้ งสิ่ งที่ถูกต ้องและไม ่ถูกต ้องได ้ตลอดเวลาผ ่าน
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กระบวนการตัดสินใจ เพราะผู้บริหารจะเก่ียวข้องกับการ

ตัดสินใจในองค์การมากกว่าผู้อื่น (วิภาส ทองสุทธิ์  2552)  

ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นภาระหน้าท่ีอันส�าคัญและจ�าเป็น

อย่างยิง่ต่อผูน้�าและผูบ้รหิาร ถอืได้ว่าเป็นกิจกรรมอนัส�าคญั

ยิ่งที่ผู้น�าและผู้บริหารในทุกระดับจะต้องกระท�าอยู่เสมอ 

การตัดสินใจจึงเป็นหัวใจท่ีส�าคัญท่ีสุดในการปฏิบัติงาน 

ในทุกๆ เรื่องในทุกๆกรณี ประสิทธิภาพของงานจะดีหรือ 

ไม่นัน้ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของผูน้�าหรอืผูบ้รหิารเป็นส�าคญั 

การตัดสินใจจึงต้องมีศิลปะเป็นอย่างมากที่จะท�าให้การ

ตัดสินใจที่ได้ออกมานั้นมีคุณภาพ เพราะหากการตัดสินใจ

ผิดพลาดก็จะเกิดความเสียหายแก่องค์การได้อย่างมาก  

แต่ถ้าการตัดสินใจได้ถูกต้องและเหมาะสมก็จ�าท�าความ

สัมฤทธิ์ผลมาสู่องค์การ ดังน้ันจึงเป็นภาระหน้าท่ีของผู้น�า

และผู ้บริหารท่ีจะต้องศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงกระบวนการ 

การตดัสนิใจให้ถ่องแท้ และตระหนกัถงึความส�าคญัของการ

ตัดสินใจที่ ใช ้อุปกรณ์เสริมสร ้างการบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นไป (วิเชียร วิทยอุดม 2556) 

 วิธีการตัดสินใจในทางการบริหารมีด ้วยกัน 

หลายวิธี ซึ่งการตัดสินใจตามแนวคิดของวรูมและ เยสตัน 

(Vroom and Yetton 1973 อ้างถึงใน ภารดี  อนันต์นาวี 

2552) การเป ็นทางเลือกหนึ่ ง  และได ้อธิบายถึ ง 

การตัดสินใจ 5 วิธี ผู้บริหารสามารถเลือกแบบการตัดสินใจ

ได้ทั้ง 5 วิธี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และความส�าคัญของ

ปัญหา ผู ้บริหารต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์

สถานการณ์ และเลือกแบบของการตัดสินใจท่ีเหมาะสม  

ประกอบด้วย 5 วิธี ดังน้ี วิธีท่ี 1 ตัดสินใจด้วยตนเอง  

โดยใช้ข้อมลูทีม่อียู ่วธิทีี ่2  ตดัสนิใจด้วยตนเองโดยหาข้อมลู

เพิ่มเติมจากผู้ใต้บังคับบัญชา วิธีท่ี 3 ตัดสินใจด้วยตนเอง

โดยอภิปรายปัญหาร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล  

วธิทีี ่4  ตดัสนิใจด้วยตนเองโดยอภปิรายปัญหาร่วมกบักลุม่

ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน และวิธีที่ 5 ตัดสินใจโดยประชุม

อภิปรายปัญหาและประเมินทางเลือกร่วมกัน

 จากข้อมูลดังกล ่าว ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษา

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เลือกวิธีใดมาใช้ใน

การตัดสินใจ  และผลการเปรียบเทียบ เพศ ต�าแหน่ง  และ

ประสบการณ์ท�างาน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของ 

ผู้บริหารหรือไม่ เพื่อน�าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการส่ง

เสริมและสนับสนุน พัฒนาพฤติกรรมการตัดสินใจของ 

ผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

 2. เพื่อหาความสัมพันธ ์ของพฤติกรรมการ 

ตดัสินใจของผู้บรหิารสถานศกึษา โรงเรยีนในสังกดัเทศบาล 

นครนครศรีธรรมราช จ�าแนกตามเพศ ต�าแหน่ง และ

ประสบการณ์

 สมมติฐานของการวิจัย

 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความ

สัมพันธ์กับสถานภาพของผู้บริหารซ่ึงได้แก่ เพศ ต�าแหน่ง  

และประสบการณ์

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ  

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน และหัวหน้างาน  โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ�านวน 10 โรงเรียน  

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน จ�านวน 33 คน 

และ หัวหน้างาน จ�านวน 40 คน รวมประชากรทั้งสิ้น  

73 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บรหิาร

สถานศึกษาโรงเรียน และหัวหน้างาน โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช จ�านวน 10 โรงเรยีน ประกอบ

ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน จ�านวน 33 คน และ 

หัวหน้างาน จ�านวน 40 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 73 คน  

ได้มาโดยวิธีการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง

ส�าเร็จรูปของ เคร็ซซี่และมอร์แกน ส�าหรับผู ้บริหาร 

สถานศึกษา ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive   

sampling) (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  2554)  จ�านวน 33 คน   

ส่วนหัวหน้างานจ�านวน 40 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย

การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างง่าย (Stratified Simple 

Random Sampling) โดยใช้ต�าแหน่งผู้บริหารเป็นชั้นภูมิ 

(สันติ บุญภิรมย์  2556)

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ 

  1.1 เพศ
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      1.2  ต�าแหน่ง    

      1.3  ประสบการณ์ท�างาน 

 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ พฤตกิรรมการตดัสนิใจของ

ผู้บริหารในสถานศึกษาโรงเรียน ในการบริหารงานตาม

ภารกิจหลักการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียน 4 ด้าน  

คอื ด้านวชิาการ ด้านการบรหิารงานบคุคล ด้านงบประมาณ

และด้านการบริหารงานท่ัวไป (กฎกระทรวงก�าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและการ

จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 2550) ตามแนวคิดการตัดสินใจ

ของ วรูมและเยสตัน (Vroom and Yetton 1973 อ้างถึง

ใน ภารดี อนันต์นาวี 2552) มีการตัดสินใจ 5 วิธี  ได้แก่

  2.1 วิธีที่ 1 ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูล

ที่มีอยู่

  2.2 วิธีที่ 2 ตัดสินใจด้วยตนเองโดยหาข้อมูล

เพิ่มเติมจากผู้ใต้บังคับบัญชา

  2.3 วิธีที่ 3 ตัดสินใจด้วยตนเองโดยอภิปราย

ปัญหาร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล  

  2.4 วิธีที่ 4ตัดสินใจด้วยตนเองโดยอภิปราย

ปัญหาร่วมกับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

  2.5 วิธีที่ 5 ตัดสินใจโดยประชุมอภิปราย

ปัญหาและประเมินทางเลือกร่วมกัน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียน ในการบริหารงานตามภารกิจหลักการบริหารงาน

โรงเรยีน 4 ด้าน คอื ด้านวชิาการ ด้านการบรหิารงานบคุคล  

ด้านงบประมาณ และด้านกาบรหิารงานทัว่ไป (กฎกระทรวง

ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหาร

และการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550) ตามแนวคดิการตดัสนิใจ

ของ วรูมและเยสตัน (Vroom and Yetton 1973 อ้างถึง

ใน ภารดี  อนันต์นาวี  2552) มีการตัดสินใจ 5 วิธี โดย

แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้    

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check  list) ประกอบด้วย เพศ ต�าแหน่ง และประสบการณ์

ท�างาน

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีน ในการบรหิารงาน

ตามภารกิจหลักการบริหารงาน โรงเรียน  4  ด้าน คือ ด้าน

วิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และ

ด้านการบริหารงานทั่วไป ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

เลือกตอบวิธีการตัดสินใจ แนวคิดของวรูมและเยสตัน  

แบบ 5 วิธี โดยข้อค�าถามเป็นค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ 

ผูบ้รหิารใช้ในการตดัสนิใจว่าได้ตดัสนิใจโดยวธิใีด และให้ท�า

เครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติจริงในแต่ละ

ข้อเพียงวิธีเดียวเท่านั้นซึ่งแต่ละช่องมีความหมาย ดังนี้

 วิธีที่ 1 ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยใช้มูลที่มีอยู่

 วิธีที่ 2 ตัดสินใจด้วยตนเองโดยหาข้อมูลเพิ่มเติม

จากผู้ใต้บังคับบัญชา

 วิธีที่ 3 ตัดสินใจด้วยตนเองโดยอภิปรายปัญหา

ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล  

 วิธีที่ 4 ตัดสินใจด้วยตนเองโดยอภิปรายปัญหา

ร่วมกับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

 วิธีที่ 5 ตัดสินใจโดยประชุมอภิปรายปัญหาและ

ประเมินทางเลือกร่วมกัน

 โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.961

  

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น�าข้อมูล

ทีไ่ด้จากแบบสอบถามไปวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู

ในการค�านวณค่าสถิติต่างๆ ดังนี้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1  

ซึ่ ง เป ็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ใช้สถิติค่าแจกแจงความถี่ (Frequency)   

และค่าร้อยละ (Percentage)    

 2. วเิคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามตอนที ่2 ซึง่เป็น

แบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถาน

ศึกษาโรงเรียน ในการบริหารงานตามภารกิจหลักการ

บริหารงานโรงเรียน 4 ด้าน ใช้สถิติค่าแจกแจงความถี่ (Fre-

quency) และค่าร้อยละ (Percentage)   

 3. การหาความสัมพันธ ์ของพฤติกรรมการ 

ตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนในการบรหิารงาน

ตามภารกิจหลักการบริหารงานโรงเรียน 4 ด้าน ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา 

และหัวหน้างานโรงเรียน จ�าแนกตาม เพศ ต�าแหน่ง และ

ประสบการณ์ท�างาน ใช้การทดสอบไค-สแควร์ (χ2- test)  

(ระพินทร์  โพธิ์ศรี 2553)
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สรุปผลการวิจัย

 1. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหารสถาน

ศึกษาโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

และหัวหน้างาน พบว่า ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการ

ตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีน โดยรวมส่วนใหญ่

เป็นวิธีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 45.21 รองลงมาเป็นวิธีที่ 4   

คิดเป็นร้อยละ  21.92 และต�่าสุดเป็นวิธีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 

9.96 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 

และหั วหน ้ า ง าน โร ง เรี ยน ในสั ง กั ด เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมการตัดสินใจส่วนใหญ ่

เป็นวิธีที่ 5 โดยเรียงล�าดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย  

คือ ด้านการบริหารงานบุคคล  คิดเป็นร้อยละ  48.54 ด้าน

การบรหิารงานทัว่ไป คดิเป็นร้อยละ 45.88 ด้านงบประมาณ  

คิดเป็นร้อยละ 45.35 ด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 42.71 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีข้อค้นพบ ดังนี้

  1.1 ด้านวชิาการ พฤตกิรรมการตดัสนิใจของ

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน  โดยรวมส่วนใหญ่เป็นวิธีที่ 5  

คิดเป็นร้อยละ 42.71 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มี

พฤติกรรมการตัดสินใจส่วนใหญ่เป็นวิธีที่ 5 ดังนี้ ข้อ 22.  

ส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีารน�าเทคนคิการสอนใหม่ๆ มาใช้ใน

การจดัการเรียนการสอนของครผููส้อน คดิเป็นร้อยละ 48.54 

มีค่าร้อยละสูงสุด และข้อ 8. พิจารณาเลือกสื่อ นวัตกรรม  

เทคโนโลยี มาให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน คิดเป็นร้อยละ  39.68  มีค่าร้อยละต�่าสุด  

  1.2 ด้านการบรหิารงานบคุคล พฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีน โดยรวมส่วนใหญ่

เป็นวิธีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 48.54 เมื่อพิจารณารายข้อ  

พบว่า มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจส่วนใหญ่เป็นวธิทีี ่5 ดงันีข้้อ 

6.พิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ�า

ปีของข้าราชการและลูกจ้างประจ�า  คิดเป็นร้อยละ 58.73 

มค่ีาร้อยละสงูสดุ และข้อ 9.การแก้ปัญหาจ�านวนครไูม่เพยีง

พอต่อการจดัการเรยีนการสอน คดิเป็นร้อยละ 38.10  มค่ีา

ร้อยละต�่าสุด  

  1.3 ด้านงบประมาณพฤติกรรมการตัดสินใจ

ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน โดยรวมส่วนใหญ่เป็น 

วิธีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 45.35 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  

มีพฤติกรรมการตัดสินใจส่วนใหญ่เป็นวิธีท่ี 5 ดังนี้ข้อ 

6.ตดิตาม  ตรวจสอบเอกสารด้านการเงนิ  และงบประมาณ  

คิดเป็นร้อยละ 55.56 มีค่าร้อยละสูงสุด และข้อ 3.จัดซื้อ 

จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่น�ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาน

ศึกษา คิดเป็นร้อยละ  39.68  มีค่าร้อยละต�่าสุด

  1.4 ด้านการบรหิารงานทัว่ไป พฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีน โดยรวมส่วนใหญ่

เป็นวิธีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 45.88 เมื่อพิจารณารายข้อ  

พบว่า มีพฤติกรรมการตัดสินใจส่วนใหญ่เป็นวิธีที่ 5 ดังน้ี 

ข้อ 6.จัดท�าระบบข้อมูล สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ของสถานศกึษากบัชมุชน ผูป้กครอง และเครอืข่าย  

คิดเป็นร้อยละ 57.14 มีค่าร้อยละสูงสุด และข้อ 4. ติดตาม  

แก้ปัญหา ผู้เรียนที่หยุดเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.68 มีค่า 

ร้อยละต�่าสุด 

 2. ผลการหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจของผู้บรหิารสถานศกึษา โรงเรยีนในสังกดัเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช จ�าแนกตาม เพศ ต�าแหน่ง และ

ประสบการณ์ท�างาน  

     2.1 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหาร

สถานศึกษา โรงเรยีนในสังกดัเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

จ�าแนกตาม เพศ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  ในด้านการบรหิารงานทัว่ไป  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านวิชาการ   

ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านงบประมาณมีความ

สัมพันธ์กันไม่แตกต่าง

  2.2 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหาร

สถานศึกษา โรงเรยีนในสังกดัเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

จ�าแนกตาม ต�าแหน่ง พบว่า ต�าแหน่งมีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา โรงเรยีนใน

สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในด้านวิชาการ และ

ด้านการบริหารงานทั่วไป อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 

ระดับ .01 ด้านการบริหารงานบุคคลมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน 

ในสังกดัเทศบาลนครนครศรธีรรมราช อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05  และด้านงบประมาณ  ไม่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหารสถานศึกษา  

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

  2.3 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหาร

สถานศึกษา โรงเรยีนในสังกดัเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  

จ�าแนกตาม ประสบการณ์ท�างาน พบว่า ประสบการณ์

ท�างานที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ในด้านการบริหารงานทั่วไป อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านวิชาการ ด้านการ

บริหารงานบุคคล  และด้านงบประมาณ  ไม่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหารสถานศึกษา  
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โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

อภิปรายผลการวิจัย

 1. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหารสถาน

ศึกษาโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียน  และ หัวหน้างาน  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการ

ตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีน โดยรวมส่วนใหญ่

เป็นวิธีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 45.21 รองลงมาเป็นวิธีที่ 4  

คิดเป็นร้อยละ 21.92 และต�่าสุดเป็นวิธีที่ 3 คิดเป็น 

ร้อยละ  9.96  สอดคล้องกับ  จารีย์  สุขมี (2548) ได้ศึกษา

พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รหิารโรงเรยีน  สงักดัเทศบาล 

เขตภูมิภาคตะวันตก พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของ 

ผู ้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาล เขตภูมิภาคตะวันตก  

ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้วิธีการตัดสินใจโดยแบบวิธีการกลุ่ม    

สอดคล้องกับสมศักดิ์ วรรณทองสุก (2548) ได้ศึกษาการ

ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้บริหาร

ในโรงเรียนประถมศึกษา ทุกขนาดเกือบครึ่งมีการตัดสินใจ

ตามวิธีที่ 5 รองลงมาวิธีท่ี 4 สอดคล้องกับปกรณ์กิตติ์   

ม่วงประสิทธิ์ (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของ 

ผู ้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  

เขต 2 ผู้บริหารส่วนใหญ่เลือกใช้พฤติกรรมการตัดสินใจ 

แบบที่ 5  คือ  ผู้บริหารบอกถึงปัญหาให้กับกลุ่มผู้ใต้บังคับ

บญัชาร่วมกนัสร้างและประเมนิทางเลอืก และพยายามทีจ่ะ

ให้มคีวามเหน็พ้องในการแก้ปัญหา บทบาทของผูบ้รหิารจะ

เป็นประธาน ผูป้ระสานให้เกดิการอภปิราย และรกัษาให้อยู่

ในประเดน็ปัญหา และสร้างความเชือ่มัน่ว่าประเดน็ส�าคญัๆ

ได้รับการอภิปราย อาจเป็นผู้ให้ข้อมูลและเสนอความคิด

เหน็โดยไม่พยายามให้กลุม่ต้องยอมรบัแนวทางของตน  และ

เต็มใจยอมรับและด�าเนินการแก้ปัญหาตามที่ได้รับการ

สนบัสนนุจากทัง้กลุม่สอดคล้องกบัธนชัศรณ์  ศริม่ิวง (2550) 

ได้ศึกษาแบบการตัดสินใจ ของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์

บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ ในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์บริการการ

ศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ส่วนใหญ่เลือกแบบการตัดสินใจในภารกิจ 7 ด้าน ของ 

ผู้บริหารในแบบที่ 5 คือ ผู้บริหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากที่สุด  

 2. ผลการหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการ

ตดัสินใจของผู้บรหิารสถานศึกษา  โรงเรยีนในสังกดัเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช จ�าแนกตาม เพศ ต�าแหน่ง และ

ประสบการณ์ท�างาน  

  2.1 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหาร

สถานศกึษา  โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  

จ�าแนกตาม เพศ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในด้านวิชาการ ด้านการ

บริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ แต่ไม่มีความ

สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา  

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในด้านการ

บริหารงานทั่วไป ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้    

ผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีน และหวัหน้างานถงึแม้มเีพศท่ี

แตกต่างกนัแต่ มคุีณลักษณะ  ทกัษะ  ความรู ้ ความสามารถ

ในตัดสินใจ เพื่อน�ามาการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จและมี

ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับขององค์การ

เหมือนกัน แต่สอดคล้องจารีย์  สุขมี (2548) ได้ศึกษา

พฤตกิรรมการตดัสินใจของผู้บรหิารโรงเรยีน  สังกดัเทศบาล 

เขตภูมิภาคตะวันตก พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของ 

ผู ้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาล เขตภูมิภาคตะวันตก  

ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้วิธีการตัดสินใจโดยแบบวิธีการกลุ่มใน

การบริหารงานวิชาการ งานกิจการนักเรียนและงานความ

สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส่วนงานบุคลากร  

งานธุรการ การเงิน บัญชีและพัสดุและงานอาคารสถานท่ี 

ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการตัดสินใจแบบปรึกษา

หารือ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพด้านเพศ 

ประสบการณ์ในต�าแหน่งผู้บริหาร สาขาวิชาที่ส�าเร็จการ

ศึกษาที่ต่างกันมีมีพฤติกรรมการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน  

ส่วนขนาดของโรงเรียนกับพฤติกรรมการตัดสินใจของ 

ผู้บริหารโรงเรียน พบว่าขนาดของโรงเรียนที่ต่างกันมี

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหาร

งานวิชาการ  งานบุคคล  งานธุรการการเงินบัญชีและพัสดุ 

ไม่แตกต่างกัน ส่วนงานกิจการนักเรียน และงานอาคาร

สถานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สอดคล้องกับธนัชศรณ์  ศิริม่วง (2550) ได้ศึกษาแบบการ

ตัดสินใจ ของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษา

นอกโรงเรียนอ�าเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า  

ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน

อ�าเภอ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ส่วนใหญ่เลอืกแบบการ

ตัดสินใจในภารกิจ 7 ด้าน ของผู้บริหารในแบบที่ 5 คือ  
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ผู้บริหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสิน

ใจมากที่สุด ส่วนแบบการตัดสินใจผู้บริหารที่มีเพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ท�างานที่ต่างกันมีแบบการ

ตัดสินใจไม่แตกต่างกัน  

  2.2 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหาร

สถานศกึษา โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  

จ�าแนกตาม ต�าแหน่ง พบว่า ต�าแหน่งมีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา โรงเรยีนใน

สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในด้านงบประมาณ  

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร

สถานศกึษา  โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  

ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีว่างไว้   ผูบ้รหิารสถานศกึษา

โรงเรียน และหัวหน้างานถึงแม้มีต�าแหน่งที่แตกต่างกันแต่ 

มีความคิดเห็นในงานที่ตรงกันจึงท�าให้การตัดสินใจเพื่อน�า

มาการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จและมีประสิทธิภาพเหมือนกัน   

แต่สอดคล้องกับ จารีย์  สุขมี (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรม

การตัดสินใจของผู ้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเขต 

ภูมิภาคตะวันตก พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ

ด้านเพศ ประสบการณ์ในต�าแหน่งผู้บริหาร สาขาวิชาที่

ส�า เร็จการศึกษาที่ต ่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจ 

ไม่แตกต่าง 

  2.3 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้บริหาร

สถานศกึษา โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  

พบว่า ประสบการณ์ท�างานท่ีต่างกันมีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา โรงเรยีนใน

สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในด้านวิชาการ  

ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ   

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร

สถานศกึษา  โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  

ผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน และหัวหน้างานถึงแม้มี

ประสบการณ์ท�างานท่ีแตกต่างกันแต่ มีทักษะ ความรู้  

ประสบการณ์ในการท�างานตัดสินใจในรูปแบบต่างๆ 

ไม่เหมือนกันจึงท�าให้ความสามารถในตัดสินใจเพื่อน�ามา 

การปฏบิตังิานให้ส�าเรจ็ทีเ่หมอืนกนั แต่สอดคล้องกบั จารย์ี  

สุขมี (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร

โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตภูมิภาคตะวันตก พบว่า  

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพด้านเพศ ประสบการณ์ใน

ต�าแหน่งผู้บริหาร สาขาวิชาท่ีส�าเร็จการศึกษาท่ีต่างกันมี 

มีพฤติกรรมการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับธนัช

ศรณ์  ศิริม่วง (2550) ได้ศึกษาแบบการตัดสินใจ ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน

อ�าเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การตัดสินใจ 

ผูบ้รหิารทีม่เีพศ  ระดบัการศกึษา  และประสบการณ์ท�างาน

ที่ต่างกันมีแบบการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

เจริญศักดิ์  ค�าพุฒ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ

การบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า การบริหารงาน

วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  

การบรหิารงานทัว่ไป  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

การตัดสินใจในการบริหารงานในสถานศึกษาในแบบท่ี 5  

คือ ผู้บรหิารเสนอปัญหาแล้วขอข้อแนะน�าหรอืความคิดเหน็

จากผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วน�ามาประกอบการพิจารณาใน 

การตดัสนิใจด้วยตนเอง ส่วนรปูแบบทีผู่บ้รหิารสถานศกึษา

ใช้พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานในสถานศึกษา

น้อยทีส่ดุเป็นแบบที ่1 คอื ผูบ้รหิารตดัสนิใจเองแล้วประกาศ

ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทราบ ส�าหรบัการทดสอบความสมัพันธ์

ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การบริหาร

งานในสถานศึกษาทีแ่ตกต่างกนั พบว่า ผู้บรหิารสถานศึกษา

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่มี

ประสบการณ์การบริหารงานแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจในการบริหารงานทั้ง 4 งาน ไม่แตกต่างกัน หรือ

ประสบการณ์การบริหารของผู้บริหารที่แตกต่างกันไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสินใจของผูบ้รหิารมคีวาม

สมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ สอดคล้องกบัขวญันภา  

เตโชวีรกุล (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

การรบัรูข้องผู้บรหิารโรงเรยีน  สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1 พบว่า ผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่มีอายุ และประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน มี

พฤติกรรมการตัดสินใจตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 

เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาท่ี

ท�างานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน  มีพฤติกรรมการตัดสิน

ใจของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ .01

ข้อเสนอแนะ

 1. จากผลการวิจัย  พบว่า พฤติกรรมการตัดสิน

ใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ใช้การตัดสินใจโดย

ประชมุอภปิรายปัญหาและประเมนิทางเลอืกร่วมกนั ดงันัน้
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คือ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน และหัวหน้างาน ควรน�า

พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในสถานศกึษาโรงเรยีน  

โดยรวมส่วนใหญ่เป็นวิธีที่ 5 คือ ตัดสินใจโดยประชุม

อภิปรายปัญหาและประเมินทางเลือกร่วมกันมาใช้ในการ

บริหารในการคิดพิจารณา  วิเคราะห์  วินิจฉัย  ประเมินหา

ทางเลือกอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อน�า

มาใช้ปฏิบัติในการด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จบรรลุ

ตามเป้าหมายทีว่างไว้ ตามภารกจิหลกัการบรหิารงานสถาน

ศกึษาโรงเรยีน 4 ด้าน คอื ด้านวชิาการ ด้านการบรหิารงาน

บุคคลด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป

 2. จากผลการวจิยั พบว่า เพศมคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา โรงเรยีนใน

สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในด้านการบริหารงาน

ทัว่ไป  อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01  ดงันัน้ผูบ้รหิาร

สถานศึกษา  และหัวหน้างาน  ที่มีเพศที่ต่างกันต่างกันจึงมี

ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ   ในด้านการบรหิารงานทัว่ไป  

สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ก�าหนดเพศของผู้ที่จะ

บรหิารจดัการด้านการบรหิารงานทัว่ไป เพือ่ให้งานด้านการ

บริหารงานทั่วไปด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 3. จากข้อค้นพบของงานวิจัย พบว่า ต�าแหน่งที่

ต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู ้

บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ในด้านงบประมาณ ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา โรงเรยีนใน

สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนั้น จึงสามารถน�า

พฤตกิรรมการตดัสนิใจใช้เป็นข้อมลูในการวางแผน  ก�าหนด

นโยบายเพือ่พฒันาเรือ่งพฤตกิรรมการตดัสนิใจให้ม ี ทกัษะ  

ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อน�าไปสู่การ

พัฒนาสถานศึกษาต่อไป

 4. จากข้อค้นพบของงานวจิยั พบว่า ประสบการณ์

ท�างานที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

นครศรธีรรมราช ในด้านวชิาการ ด้านการบรหิารงานบคุคล  

และด้านงบประมาณ  ไม่สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้า

งาน ที่มีประสบการณ์ท�างานที่ต ่างกันจึงไม ่มีผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจ จึงสามารถน�าพฤติกรรมการ 

ตดัสนิใจทางการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

มาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศแนวทางในการประยุกต์ใช้

พฤติกรรมการตัดสินใจทางการบริหาร เพื่อให้การบริหาร

สถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้เลย

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศกึษาพฤตกิรรมการตดัสินใจทีสั่มพนัธ์กบั

ประสิทธิผลการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลอื่นๆ เพื่อน�ามาเปรียบเทียบและ

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 2. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรม

การตดัสินใจของผู้บรหิารสถานศึกษาโรงเรยีน    โดยเปรยีบ

เทยีบกบัสถานศกึษาทีป่ระสบความส�าเรจ็กบัสถานศกึษาที่

ไม่ประสบความส�าเร็จ เพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน  

ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 3. ควรศึกษาแนวทางเสริมสร้างพฤติกรรมการ

ตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ที่เหมาะสมของ

สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ 

ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์

ของ ดร.เพียงพิศ  ศรีประเสริฐ ประธานอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และ ดร.สุภาพ  เต็มรัตน์ กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ที่คอยดูแลเอาใจใส่ให้ค�าปรึกษา และแนะน�า

ในการแก้ไขข้อบกพร่องทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงขอ

ขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง
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 พิมพ์ครั้งท่ี 8. กรุงเทพฯ: บริษัททริปเพิ้ล กรุ๊ป  

 จ�ากัด, 2556. 

ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธ์ิ. พฤติกรรมการตัดสินใจของ  

 ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ 

 ศึกษาเชียงใหม่ เขต 2.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 

 มหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2548.

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์.  

 พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์,  

 2554.

ภารดี อนันต์นาวี. หลักการแนวคิดทฤษฎีทางการ  

 บริหารการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. ชลบุรี: มนตรี  

 จ�ากัด, 2552.

ระพินทร์ โพธิ์ศรี. สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3.  

 กรุงเทพมฯ: บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ�ากัด,  

 2553.

วิเชียร วิทยอุดม. พฤติกรรมองค์การ. นนทบุรี: บริษัท  

 ธนธัชการพิมพ์ จ�ากัด, 2556.  

วภิาส  ทองสทุธิ.์  พฤตกิรรมองค์การ. กรงุเทพฯ: อนิทภาษ,  

 2552.

วิษณุ เครืองาม. เล่าเร่ืองผู้น�า. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์ 

 มติชน, 2554.

วีระยุทธ ชาตะกาญจน์. การบริหารสถาบันการศึกษา  

 เพือ่ความเป็นเลศิ.  คณะครศุาสตร์:  มหาวทิยาลยั 

 ราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2556.

สันติ  บุญภิรมย์.  การวิจัยทางการศึกษาและพัฒนาการ 

 บริหารการศึกษา. ยะลา: โอ.เค. คอมพิวเตอร์  

 แอนด์ ปริ้นติ้ง, 2556.

สมศักดิ์  วรรณทองสุก. การศึกษาพฤติกรรมการ ตัดสิน 

 ใจในงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถม 

 ศกึษา ในจงัหวดัอดุรธาน.ี วทิยานพินธ์ครศุาสตร 

 มหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน,ี 2548.
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