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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร 

2) ศึกษาระดับการทำงานเปนทีมของครู และ 3) วิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร  

ซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 361 คน ไดมาโดย

การสุมแบบแบงชัน้ตามสดัสวนของขนาดโรงเรียน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจยั คอื แบบสอบถามท่ีสรางข้ึน

โดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน โดยเรียง

ตามลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ ผูบริหารตัดสินใจเอง 
แตเปดโอกาสใหครูซักถามได ผูบริหารตัดสินใจเองโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากครูมาประกอบ 

ในการพิจารณาตัดสินใจ ผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง และผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงให 

ครูทราบหรือนำไปปฏิบัติ  
 2. การทำงานเปนทีมของครู อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน โดยเรียงตามลำดับ

คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี การมีมนุษยสัมพันธ ความไววางใจซึ่งกันและกัน การรวมมือและมี

สวนรวมในการทำงาน บทบาทท่ีสมดลุ การมีวัตถุประสงคเปาหมายเดียวกัน และการติดตอสือ่สารทีด่ี  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร ไดแก ผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ ผูบริหาร  

ใหครูเปนผูตัดสินใจเอง และผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามได เปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอการทำงานเปนทีมของคร ูโดยรวมกันทำนายไดรอยละ 29.30 อยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01  

 

คำสำคัญ :  พฤติกรรมการตัดสินใจ  การทำงานเปนทีม  มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 
 This research aimed to: 1) study the level of decision making behavior of the 

administrators; 2) study the level of personnel’s team work of teachers; and 3) analyze 

decision making behavior of the administrators affecting personnel’s team work of teachers. 

The research samples, derived by proportional stratified random sampling as distributed 

by school sizes, were 361 administrators and teachers in government schools under the 

Jurisdiction of Bangkok Secondary Educational Service Area Office 1. The research 

instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient and stepwise 

multiple regression analysis. 

 The findings of this research were as follows: 

 1. The decision making behavior of the administrators was at a high level both 

overall and in specific aspects. They were, in the descending order, co-decision making 

between the administrators and the teachers, the administrators sole decision making and 

giving teachers a chance to question, the administrator’ sole decision making prior to 

requesting the subordinates’ opinions and solution to the problem as a source of decision 
making, the administrators allowing the subordinates to make decision, and the administrators’ 

sole decision making. 

 2. The personnel’s team work of teachers was at a high level both overall and in 

specific aspects. They were, in the descending order, human relations, trust, co-operation 

and performance participation, balanced roles, clear objectives and agreed goals, and 
effective communication. 

 3. The decision making behavior of the administrators in the aspects of 

co-decision making between the administrators and the teachers, the administrators 
allowing the subordinates to make decision, and the administrators’ sole decision making 
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and giving teachers a chance to question together predicted the personnel’s team work of 

teachers at the percentage of 29.30 with statistical significance at .01.  

 

Keywords: decision making behavior, team work, secondary education 

 

บทนำ 
 การศึกษามีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศในฐานะท่ีเปนกระบวนการหน่ึงที่มีบทบาท

โดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคลองกับ 

ความตองการในการใชกำลังของประเทศ การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืนจะตองให 

ความสำคัญกับการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 

ยุคศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดกลยุทธที่ครอบคลุมทั้งการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานผูเรียน ครู คณาจารยบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา การผลิตและพัฒนาคุณภาพ

กำลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ การสงเสริมงานวิจัย และ

พัฒนาถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมการขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

และการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต รวมท้ังการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมให 

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 1) 

 การพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือนำไปสูการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิผล ย่ังยืนและเปนอยาง

ที่ตองการของผูปกครอง นักเรียน ตลอดทั้งบุคลากรทุกฝายท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนน้ัน 

นักวิชาการทางการบริหารการศึกษาหลายทานตางแสดงทัศนะตรงกันวาผูบริหารโรงเรียนเปนปจจัย

หลักท่ีสำคัญ (ประยุทธ ชูสอน, 2548: 28) ผูบริหารท่ีมีประสิทธิผล คือ ผูที่มีความสามารถ 

ในการวางแผนจัดคนเขางาน จัดองคการ การควบคุม การแกปญหาและการตัดสินใจอยางตอเน่ือง 
การแกปญหาและการตัดสินใจ คือ หัวใจของการบริหารโรงเรียน การตัดสินใจเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการแกปญหา (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2548: 71) การตัดสินใจถือเปนงานสำคัญของ 

ผูบริหารเพราะถือเปนสวนหน่ึงในหนาท่ีของผูบริหารทุกครั้งที่มีการวางแผนการจัดองคการการนำ

และการควบคุมจำเปนตองมีการตัดสินใจทั้งสิ้น (วิรัช สงวนวงศวาน, 2550: 67-71) ความสำเร็จ 

ในการบริหารสถานศึกษาทุกแหงขึ้นอยูกับการทำหนาท่ีในการตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งทำให 

สถานศึกษาบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคและสามารถสนองความตองการของครูและบุคลากร 
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเลือกวิธีการตัดสินใจใหเหมาะกับสถานการณและสภาพแวดลอม รูจัก 

ใชกระบวนการการตัดสินใจใหเหมาะกับแตละเรื่อง (อาคม วัดไธสง, 2547: 130) ผูบริหารโรงเรียน

ทุกระดับมีการตัดสินใจไปตามลำดับข้ัน การตัดสินใจจะสงผลกระทบตอครูอาจารยและนักเรียน 
ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนตองพัฒนาทักษะในการตัดสินใจ เนื่องจากมีเรื่องที่จะตองตัดสินใจมากมาย 
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ที่สงผลตอองคการเน่ืองจากผูบริหารโรงเรียนจะตองรับผลจากการตัดสินใจนั้น ๆ ดวย คุณคาของ

การตัดสินใจจึงเปนเกณฑหน่ึงของการประเมินประสิทธิผลของผูบริหาร (ศิริพงษ เศาภายน, 2548: 

155) สอดคลองกับหวน พินธุพันธ (2548: 66) กลาววา นักบริหารมืออาชีพจะตองมีความสามารถ 

ในการตัดสินใจและจะตองเปนนักปฏิบัติที่มีพ้ืนฐานการวิเคราะหและการตัดสินใจที่เปนนักวางแผน

อยูในตัวดวย การเปนผูบริหารมืออาชีพจะตองอาศัยความรู ความสามารถ และคุณลักษณะ 

เฉพาะอาศัยกระบวนการบริหารท่ีเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย (ธีระ รุญเจริญ, 2546: 1) 

การดำเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพจำเปนจะตองมีการกระจายอำนาจ

และใหทุกฝายมีสวนรวม (ลักขณา  กำแพงแกว, 2556: 1)  

 ในการทำงานหรือการดำเนินงานตามกระบวนการบริหาร ไมอาจประสบความสำเร็จลงได

หากปราศจากความรวมมือของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน การรวมมือรวมใจในการทำงานหรือ 

การทำงานเปนทีมจึงเปนปจจัยสำคัญท่ีผูบริหารควรหันมาใหความสำคัญเปนอยางมากเพราะ 

การทำงานท้ังหลายตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย จึงจะทำใหองคการสามารถขับเคล่ือน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุวัฒน อินทวงศ, 2550: 2) หลักสำคัญของกระบวนการพัฒนาองคการคือ 

การดึงเอาความรูทักษะและความสามารถของแตละบุคคลในองคกรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรบนพ้ืนฐานของความไววางใจซึ่งกันและกัน 

เปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหมีทัศนคติแบบรวมมือรวมใจ 

ในการแกปญหาตาง ๆ ขององคกร และสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานในลักษณะการทำงาน 

เปนทีม วิธีการเหลาน้ีที่จะนำไปสูการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคกรในการทำงานอยางมีแบบแผน 

(ธีระ ไชยสิทธ์ิ, 2555: 1) การทำงานเปนทีมเปนการประสานความแตกตางท้ังความรู ความสามารถ 

คุณลักษณะ และประสบการณของแตละคนเขาดวยกันอยางเหมาะสม เน่ืองจากทุกคนมี 

ความสามารถแตความสามารถของทุกคนมีจำกัด การนำความสามารถของทุกคนมารวมกันจึงเกิด

ผลงานมากข้ึน การรวมมอืจากบคุคลหลายฝายมาระดมความคิดทำงานรวมกันจะทำใหการทำงานน้ัน ๆ 
ประสบความสำเร็จตามเปาหมายได (สมชาติ กิจยรรยง และจีรชา ใจเปยม, 2552: 57)  

การทำงานเปนทีมจะมีสวนชวยใหคนไดปรับปรุงและพัฒนาตนเอง รวมทั้งจะทำใหเกิดความรูสึกวา

ตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกรหรือทีมงานและยังชวยเพ่ิมความผูกพันกับองคกรน้ัน จากเหตุผล 

ดังกลาวผูบริหารและครูควรใหความสนใจและความสำคัญตอการสงเสริมการทำงานรวมกันใหเกิด

ประสิทธิผลของการทำงานสูงสุด 
 ดังน้ัน บทบาทของผูบริหารยุคใหมจะตองเปล่ียนรูปแบบการทำงานแบบเดิมจากท่ีเคย 

ใหความสำคัญกับผูนำคนเดียว (one man show) มาเปนการทำงานเปนทีม (teamwork) ที่ตอง

อาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝายใหทุกคนในองคกรมีสวนรวมกำหนดนโยบายและตัดสินใจ 

(ทองทิพภา วิริยะพันธุ, 2551: 2) สอดคลองกับอังคณา ทีภูเวียง (2551: 2) ไดกลาววา ผูบริหาร 

จะตองยอมรับความจริงท่ีวาความซับซอนและหลากหลายของงานในสังคมความรู (knowledge 
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society) ทำใหเขาจะตองรูจักการจัดแบงงานการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบให 

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานแทน เพราะเขาไมสามารถทำงานทุกอยางใหมีประสิทธิภาพไดเพียง

ลำพัง ประการสำคัญผูบริหารตองเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองและพรอมจะทำงานเปนทีม (teamwork) 

และสามารถสรางประสิทธิภาพของทีมงานโดยท่ีผูบริหารตองปรับตัวจากหัวหนาท่ีคอยส่ังงาน 

เพียงอยางเดียวมาทำหนาท่ีชี้แนะสอนงานควบคุมและรวมทำงานกับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหทำงาน

บรรลุผลสำเร็จไดตามวัตถุประสงคท่ีทีมตองการ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และคณะ, 2545: 3) สอดคลอง

กับงานวิจัยของอรพรรณ ตูจินดา (2544: 103) พบวา การตัดสินใจของผูบริหารตองข้ึนอยูกับเหตุการณ 

และความพรอมของบุคลากร หนวยงานใดท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น  

มุงทำงานเปนทีม หนวยงานน้ันจะมีชีวิตชีวาและกาวหนาอยูเสมอ งานสวนใหญจะบรรลุเปาหมาย

และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของสุวัฒน อินทวงศ (2550: 78) พบวา ความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงกับการทำงานเปนทีมตามการรับรูของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา

โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับคอนขางสูง ผูบริหารมุงเนนการมีสวนรวมในกระบวนการ

บริหารโรงเรียน มีการกระตุนทางปญญาใหผูรวมงานมีสวนรวมการตัดสินใจในการแกปญหาท่ีเกิด

ขึ้นในโรงเรียน กระตุนความพยายามของผูรวมงานใหคิดแกปญหาดวยวิธีการใหม ๆ และสรางสรรค 

การสรางแรงบันดาลใจใหโอกาสผูรวมงานไดปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ และ

สอดคลองกับดิเรก วรรณเศียร (2549: 3) กลาววา การกำหนดเปาหมายในการทำงานหรือ 

การดำเนินการตามกระบวนการบริหารไมอาจประสบความสำเร็จลงได หากปราศจากความรวมมือ 

ของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน การใชภาวะผูนำและการตัดสินใจเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจ 

ในการทำงานหรือการทำงานเปนทีม จึงเปนปจจัยท่ีผูบริหารควรหันมาใหความสำคัญเปนอยางมาก 

 จากสภาพความจำเปนและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญของพฤติกรรม

การตัดสินใจของผูบริหารและการทำงานเปนทีมของครู จึงทำใหผูวิจัยมุงศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม

การตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1.  ตัวแปรตน ไดแก พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก 1) ผูบริหารตัดสินใจเองแลว

แจงใหครูทราบหรือนำไปปฏิบัติ 2) ผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามได 3) ผูบริหาร

ตัดสินใจเองโดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากครูมาประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ 4) ผูบริหารและครู 

รวมกันตัดสินใจ และ 5) ผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง 

 2.  ตัวแปรตาม ไดแก การทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) มีวัตถุประสงคเปาหมาย

เดียวกัน 2) การติดตอสื่อสารที่ดี 3) การรวมมือและมีสวนรวมในการทำงาน 4) การมีมนุษยสัมพันธ 

5) บทบาทท่ีสมดุล และ 6) ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร ประกอบดวย 1) ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหครู

ทราบหรือนำไปปฏิบัติ 2) ผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามได 3) ผูบริหารตัดสินใจเอง

โดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากครูมาประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ 4) ผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ 

และ 5) ผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง เปนปจจัยท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1.  พฤติกรรมการตัดสินใจ หมายถึง การกระทำของผูบริหารสถานศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึง

การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงที่ดีที่สุดจากทางเลือกท่ีมีอยูหลายทาง โดยตองมีการพิจารณา

อยางรอบคอบจากขอมูลท่ีมีอยูและวิเคราะหดวยเหตุผล เพ่ือนำไปสูผลลัพธท่ีนาพอใจบรรลุวัตถุประสงค
ขององคการเปนประโยชนสูงสุดและไมกอใหเกิดปญหาตามมาภายหลังประกอบดวย 5 รูปแบบ 

ไดแก 1) ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหครูทราบหรือนำไปปฏิบัติ 2) ผูบริหารตัดสินใจเองแตเปด

โอกาสใหครูซักถามได 3) ผูบริหารตัดสินใจเองโดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากครูมาประกอบในการพิจารณา

ตัดสินใจ 4) ผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ และ 5) ผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง 

 2.  การทำงานเปนทีม หมายถึง กลุมบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันทำงาน มีความผูกพัน
รับผิดชอบที่จะทำงานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน สมาชิกในทีมเปนผูที่ทำงานรวมมือรวมใจกันไดดี 

มีการติดตอส่ือสาร ประสานงาน บรรยากาศในการทำงานเปนแบบเปดเผย มีการสนับสนุนคอย

ชวยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) การมีวัตถุประสงคเปาหมายเดียวกัน 2) การติดตอสื่อสารท่ีดี  
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3) การรวมมือและมีสวนรวมในการทำงาน 4) การมีมนุษยสัมพันธ 5) บทบาทท่ีสมดุล และ  

6) ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research) โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

 ประชากร ไดแก บุคลากรท่ีดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 จำแนกตามขนาด 

ของสถานศึกษาโดยใชเกณฑการแบงขนาดสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย ผูบริหาร 286 คน ครู 4,750 คน รวม 5,036 คน  

 กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรท่ีดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 โดยกำหนดกลุมตัวอยาง

ตามตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อางถึง 

ใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified 

random sampling) ไดจำนวนกลุมตัวอยาง ผูบริหาร 20 คน ครู 341 คน รวม 361 คน ดังปรากฏ 

ในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 

 
                                                                 

      

 10 93 103 1 7 8 

 88 1,000 1,088 6 72 78 

 98 1,526 1,624 7 109 116 

 90 2,131 2,221 6 153 159 

 286 4,750 5,036 20 341 361 
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 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะเปนแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้  
ผูวิจัยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจ 
ของผูบริหารและการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถามกำหนดพฤติกรรมบงชี้ให
ครอบคลุมนิยามตัวแปรแลวนำมาจัดทำเปนขอกระทงคำถามสำหรับการวิจัยโดยผานการแนะนำ
จากอาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ
ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามและวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอท่ีมี 
คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 ไดขอคำถามพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร  
30 ขอ และการทำงานเปนทีมของครู 44 ขอ ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบทดสอบ
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยที่ปรึกษานำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout)  
กับผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำแบบสอบถามที่รับกลับคืน
มาคำนวณหาความเท่ียง (reliability) โดยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -coefficient)  
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเท่ียงของพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารเทากับ 0.96 
และคาความเท่ียงของการทำงานเปนทีมของครู เทากับ 0.98  
  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวของมี 3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) ซึ่งสอบถามเก่ียวกับสภาพภาพ ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาประสบการณการทำงาน ตำแหนงและวิทยฐานะ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม 
การตัดสินใจของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับโดยวัดพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร  
5 ดาน การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดกำหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ และ  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับโดยวัด 
การทำงานเปนทีมของครู 6 ดาน  
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 361 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีผูบริหารและครูที่
เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนดัหมาย ไดรบัแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณกลับคนืมา จำนวน 361 ฉบบั 
คิดเปนรอยละ 100 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมคีวามสมบรูณ 

ครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ีการวิเคราะหขอมูล

ทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหารอยละ (percentage) และนำเสนอในรูป

ตารางประกอบคำบรรยายการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารและการทำงาน 

เปนทีมของครู หาคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ 

ตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2553: 121) 

 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50  แสดงวา  มีพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร/การทำงานเปนทีม 

       ของครูอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50  แสดงวา  มีพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร/การทำงานเปนทีม 

       ของครูอยูในระดับนอย 

 คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50  แสดงวา  มีพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร/การทำงานเปนทีม 

       ของครูอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50  แสดงวา  มีพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร/การทำงานเปนทีม 

       ของครูอยูในระดับมาก 

 คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00  แสดงวา  มีพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร/การทำงานเปนทีม 

       ของครูอยูในระดับมากท่ีสุด 

 การวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของครู  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ใชการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression)  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีม 
ของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
 พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 3.71, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย อันดับแรก คือ  

ผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ ( x̄ = 3.81, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ ผูบริหารตัดสินใจเอง 
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แตเปดโอกาสใหครูซักถามได ( x̄ = 3.80, S.D. = 0.70) ผูบริหารตัดสินใจเองโดยอาศัยขอมูล 

ที่ไดจากครูมาประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ ( x̄  = 3.77, S.D. = 0.75) ผูบริหารใหครู 

เปนผูตัดสินใจเอง ( x̄ =3.61, S.D.=0.72) และผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหครูทราบหรือนำไป

ปฏิบัติ ( x̄  = 3.56, S.D.= 0.77) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ระดับและอันดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
            (n = 361) 

  X  S.D.   

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

 

 

  

 

3.56 

 

3.80 

 

3.77 

 

3.81 

3.61 

0.77 

 

0.70 

 

0.75 

 

0.72 

0.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

2 

 

3 

 

1 

4 

  3.71 0.53   

  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับการทำงานเปนทีมของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 การทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ =3.97, S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
การทำงานเปนทีมของครู สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร อยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย ดังนี้ อันดับแรก คือ การมีมนุษยสัมพันธ  

( x̄ = 4.02, S.D.=0.65) รองลงมา คือ ความไววางใจซึ่งกันและกัน ( x̄ =4.00, S.D.=0.64)  
การรวมมือและมีสวนรวมในการทำงาน ( x̄ = 3.99, S.D.=0.67) บทบาทท่ีสมดุล ( x̄ =3.98,  

S.D.=0.61) การมีวัตถุประสงคเปาหมายเดียวกัน ( x̄ =3.98, S.D.=0.63) และการติดตอสื่อสารท่ีดี  

( x̄ =3.88, S.D.=0.65) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 3 
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totŶ   =  2.13 + 0.27(X4) + 0.12 (X5) + 0.09 (X2) 

 

tot
ˆ   =  0.33 (Z4) + 0.15 (Z5) + 0.11 (Z2) 

ตารางที่ 3 ระดบัและอนัดบัการทำงานเปนทมีของคร ูสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

  เขต 1 กรุงเทพมหานคร (Y
tot

) 

 (n = 361) 

  X  S.D.   

1. 

2. 

3. 

 

 

 

3.98 
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3.98 

4.00 

0.65 

0.61 

0.64 
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  3.97 0.58   

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงาน

เปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

 พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ (X
4
) ดานผูบริหาร

ใหครูเปนผูตัดสินใจเอง (X
5
) และดานผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามได (X

2
) เปน

ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการและสามารถอธิบายความผันแปรของการทำงานเปนทีมของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 0.293 ซึ่งแสดงวา พฤติกรรม 
การตัดสินใจของผูบริหาร ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจดานผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง

และดานผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามไดสงผลตอการทำงานเปนทีมของครูและ

สามารถรวมกันทำนายการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 29.30 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
 สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนดิบ คือ 

 

   สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
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           (n = 361) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 

Residual 

Total 

3 

356 

359 

35.97 

86.64 

122.616 

11.99 

0.24 

49.26** .00 

 
b SE.b Beta t Sig. 

 

  (X4) 

  (X5)          

  (X2) 

2.13 

0.27 

0.12 

 

0.09 

0.16 

0.06 

0.05 

 

0.04 

 

0.33 

0.15 

 

0.11 

13.23** 

4.44** 

2.31** 

 

2.00** 

.00 

.00 

.02 

 

.04 

**  .01 

R = 0.542 R 2 = 0.293 SE.E. = 0.493 

 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression  

  analysis) พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีมีอิทธิพลตอการทำงานเปนทีมของครู  

  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร  

            

อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรม

การตัดสินใจของผูบริหาร ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมา คือ 

ผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามได ผูบริหารตัดสินใจเองโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากครู
มาประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ ผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง และผูบริหารตัดสินใจเองแลว

แจงใหครูทราบหรือนำไปปฏิบัติ ตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจากการตัดสินใจเปนกระบวนการท่ีจำเปนและ

มีความสำคัญตอการบริหารงานอยางมากจนถือเปนหัวใจของการบริหารงานผลจากการตัดสินใจ
ของผูบริหารยอมกระทบตออนาคตขององคกร ผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนบุคคลและหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ ดังนั้นผูบริหารที่มีประสิทธิภาพตองรูจักเลือกใชวิธีการตัดสินใจใหเหมาะสมกับสภาพ
การณตาง ๆ ที่เปนอยู การท่ีผูบริหารใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูบริหารตองวางตัว

เปนกลาง และพยายามฟงความคิดเห็นของทุกฝายผูบริหารควรพิจารณาบทบาทและขอบเขตของ

การมีสวนรวมในการตัดสินใจของบุคลากรวาเร่ืองท่ีจะดำเนินการตัดสินใจนั้นมีความเก่ียวของกับ
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บุคลากรคนใด กลุมใด และความรูความชำนาญในเร่ืองน้ัน ๆ ในการใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

สอดคลองกับศรัญู พงศประเสริฐสิน (2554: 143) ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร 

กับประสิทธิผลโรงเรียนคาทอลิก ผลวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนคาทอลิก 

สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ โดยรวมอยูในระดับมาก และพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร 

กับประสิทธิผลโรงเรียนคาทอลิก มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เพราะผูบริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของการบริหารงานโรงเรียนวาตองอาศัยการตัดสินใจ 

ของผูบริหาร รวมทั้งผูบริหารตองไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูใหสูงเพ่ือจะไดมีแนวคิดท่ีกวางไกล 

นอกจากน้ีผูบริหารตองยอมรับความคิดเห็นตาง ๆ และเปดโอกาสใหผูรวมงานทุกทานมีสวนรวม 

โดยการรับฟงความคิดเห็นตาง ๆ ดังน้ัน ผูบริหารท่ีดีตองยอมรับผลการตัดสินใจของตนไมวาจะดี

หรือไมก็ตาม การตัดสินใจของผูบริหารกอใหเกิดความเช่ือมั่น สรางขวัญกำลังใจและการรวมมือ

รวมใจจากคนในองคการยอมสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  

 2.  การทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การทำงานเปน

ทีมของครู มีระดับปฏิบัติมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังนี้ อันดับแรก คือ 

ดานการมีมนุษยสัมพันธ ดานความไววางใจซึ่งกันและกัน ดานการรวมมือและมีสวนรวม 

ในการทำงาน ดานบทบาทที่สมดุล ดานการมีวัตถุประสงค เปาหมายเดียวกัน และดานการติดตอ

สื่อสารที่ดี ตามลำดับ ทั้งน้ี เน่ืองจากการทำงานเปนทีมเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน  

การสรางมนุษยสัมพันธเปนสิ่งที่สำคัญและจำเปนท่ีจะชวยใหการทำงานสำเร็จได และจะชวยให

บรรยากาศการทำงานเต็มไปดวยความสุข สมาชิกในทีมท่ีมีการสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน  

มีความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในการรวมมือกันทำงาน ชวยเหลือกันในการทำงานยอมนำมา

สูความไววางใจทำใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  
สอดคลองกับธีระ ไชยสิทธ์ิ (2555: 62) ไดศึกษาสภาพการทำงานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา  

1) สภาพการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานจังหวัดระยองโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานความไวเน้ือเชื่อใจดาน 
การส่ือสารแบบเปด ดานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของเปาหมาย ดานการยอมรับนับถือซึ่งกัน

และกันดานการมีมนุษสัมพันธ และดานการมีสวนรวมในการทำงาน 
 3. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เรียงตามอิทธิพลจากมากไปนอย คือ  

ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ ผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง และผูบริหารตัดสินใจเอง 

แตเปดโอกาสใหครูซักถามได เปนปจจัยท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
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สามารถรวมกันทำนายการทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 29.30 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

  3.1  ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ มีอิทธิพลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารท่ี

ใชรูปแบบการตัดสินใจแบบมีสวนรวมจะใหความสำคัญท้ังคนและงานท้ังสองดาน ผูบริหารสงเสริม

ใหมีการทำงานเปนกลุม เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจมาก ไมเนนการควบคุม  

ใหความไววางใจและเชื่อมั่นสมาชิกในทีมงาน การมีสวนรวมคิด รวมทำ คือ การเปดโอกาสให 

ผูเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการบริหารตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ยอมสงผล

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เพราะการท่ีบุคคลมีสวนรวมจะกอใหเกิดความรูสึกเปน

เจาของ เกิดความเช่ือมั่น สรางขวัญกำลังใจและการรวมมือรวมใจจากคนในองคการ และรับผิดชอบ

ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรพรรณ ตูจินดา (2544: 103) 

ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอความพึงพอใจของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารแบบผูบริหารและครูรวมกัน

ตัดสินใจสงผลตอความพึงพอใจในงานของครู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวคิด 

ที่กลาววา พฤติกรรมในการตัดสินใจของผูบริหารจะสะทอนใหเห็นลักษณะบางอยางในองคการได

เปนอยางดี การตัดสินใจของผูบริหารตองข้ึนอยูกับเหตุการณและความพรอมของบุคลากร  
หนวยงานใดท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น มุงทำงานเปนทีม หนวยงานน้ัน 

จะมีชีวิตชีวาและกาวหนาอยูเสมอ งานสวนใหญจะบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ  

  3.2 ดานผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง มีอิทธิพลตอการทำงานเปนทีมของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารเนน 

ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษามากกวาการช้ีนำและส่ังการแตผูเดียว 
การใหทีมงานมีอำนาจในการตัดสินใจ ผูบริหารจะตองมีความเช่ือมั่นในตัวบุคลากร ใหบุคลากร 

ไดรับทราบขอมูล และมีสวนรวมในการดำเนินการขององคกร ซึ่งจะทำใหบุคลากรไดใชความรู 

ประสบการณ และความคิดสรางสรรคของเขาเอง เพ่ือชวยใหองคกรประสบความสำเร็จตามเปาหมาย 
การดึงเอาศักยภาพในตัวบุคคลออกมาใหมากท่ีสุดจึงเปนสิ่งท่ีจำเปน นำไปสูการมอบอำนาจหนาท่ี

หรือการกระจายอำนาจ เพ่ือใหไดการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคกร สอดคลองกับ 

งานวิจัยของอนงค แสงแกว (2548: 113) ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร

แบบผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเองอยูในระดับมาก ทั้งน้ีผูบริหารควรใหบุคลากร 

ในองคการไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจใหความเปนอิสระแกผูใตบังคับบัญชาโดยใหหา

แนวทางในการตัดสินใจแกปญหาเองแตผูบริหารเปนผูกำหนดวาใครบางท่ีเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับ

ปญหาน้ันโดยพิจารณาดูวาเก่ียวของกับงานหรือปญหาน้ันหรือไม มีความรูความสามารถเก่ียวกับ
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งานหรือปญหาน้ันหรือไม ทั้งน้ีเน่ืองจากผูใตบังคับบัญชาแตละคนยอมมีความแตกตางกันไป ไมวา

จะเปนเร่ืองบุคลิกภาพหรือความตองการ 

  3.3 ดานผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามไดมีอิทธิพลตอการทำงานเปน

ทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ทักษะการทำงานเปนทีมควรเริ่มจากสมาชิกทีมตองมีจุดมุงหมายเดียวกันและทุมเทใหงานสำเร็จ

ตามเปาหมาย เมื่อเกิดปญหาในการทำงานสมาชิกในทีมควรมีสวนชวยกันคิดหาสาเหตุและกำหนด

แนวทางแกไขรวมกัน เปดโอกาสใหสมาชิกในทีมมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการทำงาน 

มีการส่ือสารในทีมแบบสองทางคือเปดโอกาสใหซักถามไดถาไมเขาใจหรือสงสัย กระบวนการติดตอ

สื่อสารแบบสองทางในการโตตอบระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เปดโอกาสใหซักถาม

และอธิบายขอสงสัยตาง ๆ ทำใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน สามารถปฏิบัติไดถูกตองตามการส่ังการ 

สงผลใหไดผลการปฏิบัติงานตามท่ีตองการ สอดคลองกับชมัยภรณ ตันฮะเส็ง (2553: 81) พบวา 

พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบผูบริหารเปน 

ผูเสนอขอตัดสินใจของตนแลวขอความเห็นจากผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหยอมรับ มีการปฏิบัติ 

อยูในระดับมาก อาจเปนไปไดวาแตละงานมีเปาหมาย มีหลักการขอกำหนดท่ีตางกัน จึงทำให 

การมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของผูบริหารใชอยางหลากหลายวิธี อาจเปนไป

ไดวาในการบริหารงานในสถานศึกษาในแตละสถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความสามารถหรือ 

วัยตางกันจึงทำใหผูบริหารใชวิธีการตัดสินใจมากอนแลวเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาซักถาม 

ขอสงสัย 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 
  1.1  ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญและปรับเปล่ียนรูปแบบพฤติกรรม 

การตัดสินใจของผูบริหารดานผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง และผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงให 

ครูทราบหรือนำไปปฏิบัติ เพ่ือใหความสำคัญแกผูรวมงานไดเขามามีสวนรวม 

  1.2 สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหการสนับสนุนและสงเสริมในดาน 

การติดตอสื่อสารที่ดีในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนา 

รูปแบบการทำงานเปนทีมใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสรางทีมทำงานท่ีมีคุณภาพ 
  1.3  สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรนำรูปแบบการตัดสินใจของผูบริหาร 

ไดแก ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ ดานผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง และดานผูบริหาร

ตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามไดไปปรับใช เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 

ใหเปนองคกรท่ีมีการทำงานเปนทีม 
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  1.4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหความสำคัญตอ 

การจัดอบรมใหผูบริหารมีความรู ความเขาใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดสินใจของผูบริหาร

ใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นเพ่ือสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการทำงานเปนทีม 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธเชิงสาเหตุเก่ียวกับรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจ

ของผูบริหารในการพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูสังกัดหนวยงานอ่ืน 

  2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

การตัดสินใจของผูบริหาร 

  2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร 

 

สรุป 
 พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน การทำงานเปนทีมของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากท้ังภาพรวมและรายดาน พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีม 

ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เรียงตามลำดับ

อิทธิพลจากมากไปหานอยดังนี้ 1) ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ 2) ดานผูบริหารใหครูเปน 

ผูตัดสินใจเอง และ 3) ดานผูบริหารตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามได ที่สงผลตอการทำงาน

เปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งไดแก  

ดานผูบริหารและครูรวมกันตัดสินใจ 2) ดานผูบริหารใหครูเปนผูตัดสินใจเอง และ 3) ดานผูบริหาร
ตัดสินใจเองแตเปดโอกาสใหครูซักถามได สามารถรวมกันทำนายการทำงานเปนทีมของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 29.30 สำหรับการวิจัย

ครั้งน้ี พบวา มี 2 ตัวแปร ไดแก ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหครูทราบหรือนำไปปฏิบัติ และ 

ผูบริหารตัดสินใจเองโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากครูมาประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ ไมสงผลตอ 
การทำงานเปนทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
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