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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู 2) พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ านวน 342 คน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
44 คน และข้าราชการครู 298 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

และข้าราชการครู ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก  
2. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

และข้าราชการครู ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก  
3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก 

ในระดับสูง กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (rxy = .868)     
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4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก 
ในระดับสูง กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rxy = .718) 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  พฤติกรรมการตัดสินใจ  ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract            

The objectives of this research were to study: (1) school administrators’ 
transformational leadership, as perceived by the school administrators and the teachers; 
(2) school administrators’ decision making behavior, as perceived by the school 
administrators and the teachers; (3) correlation between the school administrators’ 
transformational leadership and their decision making behavior, as perceived by school 
administrators and teachers, in the schools under the Secondary Educational Service 
Area Office 16. The samples used in this research comprised 44 school administrators and 
298 teachers who worked in the schools under the Secondary Educational Service Area 
Office 16. Data were collected by questionnaires. Statistics used for data analysis 
included percentages, means, standard deviations, and Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient. The results of the research were as follows:  

1. School administrators’ transformational leadership, as perceived by the school 
administrators and the teachers, in overall as well as all individual aspects, are at high 
level. 

2. School administrators’ decision making behavior, as perceived by the school 
administrators and the teachers, in overall as well as all individual aspects, are at high 
level. 

3. According to the school administrators’ opinion, there was an overall highly 
positive correlation between the school administrators’ transformational leadership and 
their decision making behavior, at  .01 significance level (rxy = 0.868).  

4. According to the teachers’ opinion, there was an overall rather highly positive 
correlation between the school administrators’ transformational leadership and their 
decision making behavior, at  .01 significance level (rxy = 0.718).  
Keywords: Transformational Leadership, Decision Making Behavior, School Administrators 
 
บทน า 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ต้องใช้ภาวะผู้น าในการด าเนินภารกิจให้ประสบความส าเร็จ 
ผู้บริหารจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวในการบริหารเพียงใดนั้น จะต้องมีพฤติกรรมการบริหาร  
ที่เหมาะสม ต้องเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ มีการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาองค์การควบคู่กันไป 
(สมศักดิ์  คงเที่ยง, 2555, น. 67-68) ผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลนั้น
จ าต้องมีภาวะผู้น าที่ดี โดยเฉพาะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership) ซึ่งเป็น
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ทฤษฎีที่อธิบายถึงสิ่งที่ผู้น าท าแล้วประสบความส าเร็จหรือท าแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ ๆ 
มากกว่าที่จะมุ่งอธิบายถึงการใช้คุณลักษณะของผู้น าเพ่ือให้เกิดความศรัทธาและมีปฏิกิริยาจากผู้ตาม 
เพราะลักษณะส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้ คือการมุ่งให้มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่
เป็นอยู่ (Change Oriented) โดยกระตุ้นให้ผู้ตามได้ตระหนักถึงโอกาสหรือปัญหาและการร่วมก าหนด
วิสัยทัศน์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ในองค์การ (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2555, น. 109) สอดคล้องกับ บาส และ อโวลิ
โอ (Bass, 1999, pp. 9-32 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, น. 251-255) ที่อธิบายว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตาม
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มและ
องค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มของ
องค์การและสังคม ดังนั้นแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นทฤษฎีภาวะผู้น าแนวใหม่หรือ
เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ไปสู่
ภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ (Vision) มีการกระจายอ านาจหรือการเสริมสร้างพลังจูงใจ (Empowering) เป็นผู้
มีคุณธรรม (Moral Agents) และมีการกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น า ผู้น าหรือผู้บริหารต้องเป็นผู้มี
ศักยภาพในการวางแผน มีวิสัยทัศน์การท างานที่ชัดเจน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจ การแก้ปัญหา 
การสนับสนุนที่เหมาะสม เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2548,    น. 72) 
 การตัดสินใจที่เกิดขึ้นภายในองค์การเป็นบทบาทที่ส าคัญของผู้บริหาร  หากผู้บริหารขาด
ภาวการณ์เป็นผู้น าและการตัดสินใจในการด าเนินงานบริหารสถานศึกษาไม่เด็ดขาด จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ
ตามเกิดความสับสนไม่กล้าลงมือท างาน ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการ
ตัดสินใจจึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้บริหารต่อการพัฒนาความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 
ดังที ่ภารดี อนันต์นาวี (2553, น. 158) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องตัดสินใจทุกเรื่องภายในองค์การ 
การตัดสินใจจึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหาร หากผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดย่อมหมายถึง
อนาคตขององค์การ เพราะการตัดสินใจเป็นกิจกรรมที่กระจายอยู่ทั่วไปในการบริหารองค์การ สอดคล้องกับ 
วิเชียร วิทยอุดม (2551, น. 276) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นภาระหน้าที่อันส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อผู้น า
และผู้บริหาร ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมอันส าคัญยิ่งที่ผู้น าและผู้บริหารทุกระดับจะต้องกระท าอยู่เสมอ 
การตัดสินใจจึงเป็นหัวใจที่ส าคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน Tannenbaum & Schmidt, 1958, p. 6 อ้างถึง
ใน ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน, 2554, น. 27-33 อธิบายว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารนั้น 
จะเกิดขึ้นได้เพราะแรงขับดัน 3 ประการ คือ 1) แรงขับจากตัวผู้บริหารเอง 2) แรงขับดันที่ เกิดจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา และ3) แรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ์ ซึ่งในการตัดสินใจที่มีเหตุผลอย่างสมบูรณ์นั้น 
นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นแรงขับดันทั้ง 3 ประการดังกล่าวแล้ว ยังจ าเป็นต้องอาศัยการท างานที่มี
ขั้นตอนและเป็นระบบ ซึ่งพฤติกรรมในการตัดสินใจของผู้บริหารนั้น จะสามารถสะท้อนให้เห็นลักษณะ
บางอย่างขององค์การเป็นอย่างดี กล่าวคือ หน่วยงานใดที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความ
คิดเห็นมุ่งการท างานเป็นทีม หน่วยงานจะมีชีวิตชีวาและก้าวหน้าอยู่เสมอ งานส่วนใหญ่จะบรรลุเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพ บรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่เสริมพลังใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก และในทาง
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ตรงกันข้ามผู้บริหารที่รวบอ านาจการตัดสินใจไว้แต่เพียงผู้เดียว ไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานเป็น
บรรยากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยแก่การท างาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้  จะกระท า
โดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า“4 I’s”(Four I’s) คือ 1) ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 4) ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Bass, 1999, pp. 9-32 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, น. 251-
255) พฤติกรรมการตัดสินใจตามแนวคิดของ Tannenbaum & Schmidt, 1958, p. 6 อ้างถึงใน ศรัญญู 
พงศ์ประเสริฐสิน, 2554, น. 27-33 ได้แบ่งพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารออกเป็น 7 แบบ คือ 1) 
ผู้บริหารตัดสินใจเองแล้วแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ 2) ผู้บริหารตัดสินใจแล้วเกลี้ยกล่อมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน 3) ผู้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ 4) ผู้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
อาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหม่เมื่อได้ข้อมูลที่ดีกว่า 5) ผู้บริหารเสนอปัญหาแล้วขอค าแนะน าหรือความ
คิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วน ามาพิจารณาตัดสินใจ 6) ผู้บริหารชี้ข้อจ ากัดแล้วให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ท าการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น 7) ผู้บริหารมอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจเอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมชี้ให้เห็นว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา และมีความส าคัญยิ่งต่อทิศทางการบริหารงานให้มุ่งไปสู่เป้าหมาย
ของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
บริหารงานที่แสดงถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และมีพฤติกรรมการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม โดยเชื่อว่าระดับภาวะผู้น าและพฤติกรรมการตัดสินใจที่ผู้บริหารแสดงออกมานั้น หากอยู่
ในระดับมากย่อมก่อให้เกิดบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ดีและงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ  จาก
เหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูโดยใช้แนวคิดทฤษฎีของ Bass, 1999, pp. 9-32 อ้างถึงใน รัตติ
กรณ์  จงวิศาล ,  2556, น .  251-255 และแนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับพฤติกรรมการตัดสิน ใจของ 
Tannenbaum & Schmidt, 1958, p. 6 อ้างถึงใน ศรัญญู   พงศ์ประเสริฐสิน, 2554, น. 27-33) ว่าใน
กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจในระดับใด และมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพ่ือน าผลการวิจัยนี้มาเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ทั้งในด้านภาวะผู้น าและพฤติกรรมการตัดสินใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู 
  2. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู 
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  3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและข้าราชการครู 
 
สมมติฐาน  

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและข้าราชการครูโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีของ Bass, 1999, pp. 9-32 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ 
จงวิศาล, 2556, น. 251-255 เพ่ือวัดระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “4 I’s” (Four I’s) คือ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 4) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล และเพ่ือวัดพฤติกรรมการตัดสินใจตามแนวคิดทฤษฎีของ Tannenbaum & Schmidt, 1958, p. 
6 อ้างถึงใน ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน, 2554, น. 27-33) ซึ่งจ าแนกความต่อเนื่องของพฤติกรรมการ
ตัดสินใจออกเป็น 7 แบบ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารตัดสินใจเองแล้วแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบหรือ
ปฏิบัติ 2) ผู้บริหารตัดสินใจแล้วเกลี้ยกล่อมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน 3) ผู้บริหาร
ตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ 4) ผู้บริหารตัดสินใจแล้ว
ขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บริหารอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหม่เมื่อได้ข้อมูลที่ดีกว่า 5) 
ผู้บริหารเสนอปัญหาแล้วขอค าแนะน าหรือความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วน ามาพิจารณาตัดสินใจ 
6) ผู้บริหารชี้ข้อจ ากัดแล้วให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น 7) ผู้บริหารมอบให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจเอง 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
              

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่ปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 53 
โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 53 คน และข้าราชการครู 2,966 คน รวมทั้งสิ้น 3,019 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี่ และ มอร์แกน ใช้วิธีการก าหนดตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 2 
ขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 44 โรงเรียน รวมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จ านวน 342 คน 
แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 44 คน และข้าราชการครู 298 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา และแบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 2 ชุด 
ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .981 ชุดที่ 2 ส าหรับ
ข้าราชการคร ูมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .961 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
 
     
 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี 
    อุดมการณ์ (x1) 
2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x2) 
3) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (x3) 
4) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก 
    บุคคล (x4) 

 

 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ผู้บริหารตัดสินใจเองแล้วแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ทราบหรือปฏิบัติ (y1) 
2) ผู้บริหารตัดสินใจแล้วเกลี้ยกล่อมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 ยอมรับการตัดสินใจของตน (y2) 
3) ผู้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจาก 
 ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ (y3) 
4) ผู้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจาก 
 ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บริหารอาจเปลี่ยนแปลง 
 การตัดสินใจใหม่เมื่อได้ข้อมูลที่ดีกว่า (y4) 
5) ผู้บริหารเสนอปัญหาแล้วขอค าแนะน าหรือความ  
 คิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วน ามาพิจารณา 
 ตัดสินใจ (y5) 
6) ผู้บริหารชี้ข้อจ ากัดแล้วให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าการ 
 ตัดสินใจภายใต้ขอบเขตนั้น (y6) 
7) ผู้บริหารมอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจเอง (y7) 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

291 | P a g e  

ผลการวิจัย 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.10, S.D. = 0.58) และมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงรายด้านในระดับ
มากทุกด้าน โดยมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสูงสุด ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี อุดมการณ์ (X  = 4.15, 
S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X  = 4.10, S.D. = 0.58) ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ( X  = 4.09, S.D. = 0.68) และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (X  = 4.08, S.D. = 0.66)   

2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.08, S.D. = 0.47) และมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงรายด้านในระดับ
มากทุกด้าน โดยมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสูงสุด ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( X  = 4.15, 
S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( X  = 4.08, S.D. = 0.62) ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ (X  = 4.06, S.D. = 0.49) และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (X  = 4.01, S.D. = 0.50) 

3. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.88, S.D. = 0.57) และมีพฤติกรรมการตัดสินใจในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีพฤติกรรมการตัดสินใจสูงสุด ด้านผู้บริหารเสนอปัญหาแล้วขอค าแนะน าหรือความคิดเห็นจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วน ามาพิจารณาตัดสินใจ ( X  = 4.09, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ ด้านผู้บริหารมอบให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจเอง (X  = 4.02, S.D. = 0.57) ด้านผู้บริหารชี้ข้อจ ากัดแล้วให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท า
การตัดสินใจภายใต้ขอบเขต ( X  = 4.02, S.D. = 0.63) ด้านผู้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บริหารอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหม่เมื่อได้ข้อมูลที่ดีกว่า  ( X  = 3.96, 
S.D. = 0.65) ด้านผู้บริหารตัดสินใจเองแล้วแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ ( X  = 3.74, 
S.D. = 0.65) ด้านผู้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ไม่เปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจ ( X  = 3.68, S.D. = 0.64) และด้านผู้บริหารตัดสินใจแล้วเกลี้ยกล่อมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับ
การตัดสินใจของตน (X  = 3.65, S.D. = 0.69)  

4. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.78, S.D. = 0.53) และมีพฤติกรรมการตัดสินใจในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีพฤติกรรมการตัดสินใจสูงสุด ด้านผู้บริหารเสนอปัญหาแล้วขอค าแนะน าหรือความคิดเห็นจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วน ามาพิจารณาตัดสินใจ ( X  = 4.01, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ด้านผู้บริหาร 
ชี้ข้อจ ากัดแล้วให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าการตัดสินใจภายใต้ขอบเขต ( X  = 3.94, S.D. = 0.71) ด้านผู้บริหาร
มอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจเอง (X  = 3.78, S.D. = 0.61) ด้านผู้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บริหารอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหม่เมื่อได้ข้อมูลที่ดีกว่า (X  = 3.74, S.D. = 0.60) 
ด้านผู้บริหารตัดสินใจแล้วเกลี้ยกล่อมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน (X =3.70, S.D.= 0.64) ด้าน
ผู้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ (X  = 3.67, 
S.D. = 0.61) และด้านผู้บริหารตัดสินใจเองแล้วแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ (X  = 3.62,  S.D. = 0.63)  

5. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก 
ในระดับสูง กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01(rxy = .868)  
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6. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01(rxy = .718) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้  
    1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ บาส และ 
อโวลิโอ (Bass, 1999, pp. 9-32 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, น. 251-255) ที่ได้อธิบายว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามจะกระท าโดยผ่าน
องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 4) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และเนื่องจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้บริหารจัดการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มีหน้าที่ก ากับดูแล ประสาน และ
สนับสนุนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสตูลและสงขลา ให้สามารถจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  จึงได้มีการจัดอบรม ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน  

ทั้งนีภ้าวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากและอยู่ในระดับสูงสุด ซ่ึง บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994 อ้างถึงใน 
รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, น. 252) ได้อธิบายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดล
ส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง เคารพ ศรัทธา ไว้วางใจ ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจ  
เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การ ผู้น าจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด มีความเชื่อมั่นและเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้น าจะมีวิสัยทัศน์และแสดง
ความมั่นใจรวมถึงช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์นั้น สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ขวัญชัย จะเกรง (2551, น. 141-142) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม และผลการวิจัยของ สุภัทรา นุชสาย (2553, น. 114-117) 
เรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 ซ่ึงพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด  
  2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู 
ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กัมพล แช่มสา (2550 น. 
102) เรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สระแก้ว เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้น



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

293 | P a g e  

จากการศึกษาพบว่า ข้าราชการครูยังมีความเห็นสอดคล้องกับผู้บริหารสถานศึกษา ว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด โดยข้าราชการครูเห็นว่า ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง  ประพฤติตนเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมและสถานศึกษา และผู้บริหารยังชี้น าให้ข้าราชการครูเล็งเห็นถึงความส าคัญและ
ตระหนักในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน สอดคล้องกับค าอธิบายของ บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio, 
1994 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, น. 252) ที่อธิบายว่า ผู้น าที่มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์นั้น
จะต้องมีคุณลักษณะในทางอุดมคติและจริยธรรมที่สูงขึ้น ผู้น าจะท าให้ผู้อ่ืนรู้สึกภาคภูมิใจในการร่วมงาน
กับผู้น า ผู้น าจะเสียสละประโยชน์ของตนเองเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุดม 
พินธุรักษ์ (2553, น. 98-100) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุดรธานี และผลการวิจัยของ ปภังกร หัสดีธรรม (2555, น. 185-194) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ ตามความ
คิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และผลการวิจัยของ สุภา
ภรณ์ เอกเผ่าพันธุ์ (2556, น. 111-114) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 ซึ่งพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่
ในระดับมากที่สุด  

3. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ แทนเนนบอม และ ชมิดท์ (Tannenbaum & Schmidt, 1958, p. 6 อ้าง
ถึงใน ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน, 2554, น. 15) ที่อธิบายว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารเป็น
กระบวนการเลือกสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้อาศัยความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์การท างาน 
รวมทั้งมีวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถพิจารณาวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุดกับองค์การหรือสถานศึกษา 
เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาองค์การหรือสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ โดยอาศัยพฤติกรรมการตัดสินใจตามแนวคิด
ทฤษฎีความต่อเนื่องระหว่างขนาดของอ านาจหน้าที่ที่ใช้โดยผู้บริหารกับขนาดของความเป็นอิสระของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับผลการวิจัยของอนงค์ แสงแก้ว (2548, น. 136) เรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม และผลการวิจัยของชมัยภรณ์ ตัน
ฮะเส็ง (2553, น. 73-81) เรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทีพ่บว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  
 ทั้งนี้พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาด้านผู้บริหารเสนอปัญหาแล้วขอค าแนะน า
หรือความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วน ามาพิจารณาตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากและอยู่ในอันดับ
สูงสุด แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจแบบนี้ ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนในการเสนอความ
คิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ผู้บริหารเสนอ ผู้บริหารจะเริ่มด้วยการชี้ให้เห็นว่าตัวปัญหาคืออะไร แล้วจึงให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อมูลตลอดจนทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหานั้น 
จากนั้นผู้บริหารจะน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นตามแบบที่ 5 
ของทฤษฏีพฤติกรรมการตัดสินใจตามแนวคิดของ แทนเนนบอม และ ชมิดท์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน (2554, น. 136-144) เรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผล
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ของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
โรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารมีพฤติกรรมการตัดสินใจด้านผู้บริหารเสนอปัญหาแล้ว
ค าแนะน าหรือความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วน ามาพิจารณาตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 4. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับแนวคิดของ กริฟส์ (Griffiths, 1959 อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2553, น. 173-175) ที่
อธิบายว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ส าคัญและเป็นศูนย์กลางของการบริหาร หน้าที่หลักของการ
บริหารคือ การสั่งการและควบคุมกระบวนการตัดสินใจ และด้วยเหตุนี้ผู้บริหารส่วนใหญ่ก่อนเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา และมีการเข้ารับอบรมจากสถาบันพัฒนาผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้มีองค์
ความรู้ในด้านการบริหารสถานศึกษา ท าให้ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมในการบริหาร
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
 ทั้งนี้พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาด้านผู้บริหารเสนอปัญหาแล้วขอค าแนะน า
หรือความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วน ามาพิจารณาตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากและอยู่ในอันดับ
สูงสุด สอดคล้องกับ ธร สุนทรายุทธ (2550, น. 105) ที่เสนอแนวคิดว่า การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจย่อมส่งผลดีในการบริหารงาน เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ 
สมปอง พิรินยนนทกุล (2551, น. บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจันบุรี เขต 2 โดยรวมให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกือบทุกครั้งในทุก ๆ ด้าน                       

5. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับแนวคิดของ ภารดี อนันต์นาวี (2553, น. 158) 
ที่สรุปว่า การตัดสินใจที่เกิดขึ้นภายในองค์การเป็นบทบาทที่ส าคัญของผู้บริหาร หากผู้บริหารขาด
ภาวการณ์เป็นผู้น าและการตัดสินใจในการด าเนินงานบริหารสถานศึกษาไม่เด็ดขาดจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ
ตามเกิดความสับสนไม่กล้าลงมือท างาน ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการ
ตัดสินใจจึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้บริหารต่อการพัฒนาความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ บราดี้ (Brady, 1991, p. 27 อ้างถึงใน ชมัยภรณ์ ตันฮะเส็ง, 2553, น. 34) 
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความเป็นผู้น าของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครู โดย
ศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรัฐคาลิฟอร์เนียตอนเหนือ พบว่า ครูทั้ง
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องการเรียน
การสอน นอกจากนั้นยังพบว่าลักษณะของผู้น าจะส่งผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งถ้า
ผู้บริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อย ครูจะยิ่งต้องมีความต้องการเข้าร่วมการตัดสินใจมากข้ึน 

6. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับค่อนข้างสูง กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามความคิดเห็นของ ข้าราชการครู  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงานที่สอดคล้อง
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กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ต้องการให้
ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมในการบริหารงานที่แสดงถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจต่อการบริหารงานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
กนกวรรณ วิเชียรเขต (2551, น. 113-121) เรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นการใช้
ปัญญา อยู่ในระดับต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ ดังนั้นผู้บริหารควรชี้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นถึงข้อผิดพลาดของ
สถานศึกษา สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดและเหตุผลในการแก้ปัญหาอย่างริเริ่มสร้างสรรค์ โดย
การมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกันเพ่ือยกระดับการ
ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน 

2. จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมการตัดสินใจด้านผู้บริหารเสนอปัญหา
แล้วขอค าแนะน าหรือความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วน ามาพิจารณาตัดสินใจ อยู่ในระดับสูงกว่า
ด้านอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้บริหารเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดง
ความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา และมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจร่วมกับ
ผู้บริหาร ย่อมส่งผลให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3. จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านผู้บริหารตัดสินใจแล้วขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บริหารอาจเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจใหม่เมื่อได้ข้อมูลที่ดีกว่า อยู่ ในระดับต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคล โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และควรเปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและพิจารณาตัดสินใจในการหาทางเลือก
ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา และผู้บริหารอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใหม่ได้เมื่อพบข้อมูลใหม่ที่ดีกว่า 
เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรม 

การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในเขต
พ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่นั้น ๆ ต่อไป 

2. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การบริหารงานแบบธรรมมาภิบาล ภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือจะได้องค์ความรู้ใหม่  ๆ ทางด้าน
การบริหารศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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