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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
มุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานและจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงมีคุณภาพ  มีการ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและ
บริหารทั่วไป  ไปยังสถานศึกษาโดยตรง  การจัดองคกรที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน มีอิสระ
ในการบริหารทั้งดานทรัพยากรบุคคลและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายใหอํานาจไว  ทําใหมีอิสระ  
เขมแข็ง  คลองตัว  รวดเร็ว  และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  และประเทศชาติ  
อยางไรก็ตาม  การที่จะบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลใหบรรลุตามจุดมุงหมายนั้น  การตัดสินใจ
ของผูบริหารเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหการบริหารงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
และยังมีขอควรคํานึงถึงเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน  เพราะ
มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชในการบริหารและตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลมากกวาสามัญสํานึก  
มีการวางแผนและดําเนินงานตามที่วางไว  ศึกษากฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวของในการบริหาร
ที่เปนนิติบุคคล  เพราะการใหอํานาจบริหารอยางอิสระก็จะตองรับผิดชอบผลการตัดสินใจของตน
อยางเต็มที่เชนกัน  เนื่องจากการศึกษาเปนบริการกิจการสาธารณะที่มีผูเกี่ยวของจํานวนมาก  ดังนั้น  
เพื่อใหการบริหาร  และการตัดสินใจมีความถูกตองและกอประโยชนตอผูรับบริการมากที่สุด  จึง
ตองใหคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจใหมากที่สุด  และจัดระบบบัญชีใหครบถวน
ถูกตอง  เพราะแมวาผูบริหารจะมีอํานาจในการตัดสินใจดานการเงินก็ตาม  แตก็ยังจะตองถูกควบคุม
ตรวจสอบจากหนวยงานของทางราชการ เพราะงบประมาณแผนดินจะมีหนวยงานที่รับผิดชอบ 
การตรวจสอบการใชจายเงินของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา  12) 
 ผูบริหารที่ดี มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน  ตาม
ภารกิจหลักในการบริหารงานโรงเรยีน ซ่ึงเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา  4  งาน  
คือ  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคลากร  และงานบริหารทัว่ไปนั้น  ผูบริหารไมสามารถกระทํา
เพียงผูเดียวไดทุกงาน  ตองอาศัยความสัมพันธระหวางผูบริหาร  ครูผูสอน  นักเรียน  ผูปกครอง  และ
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ชุมชน  จึงจําเปนตองเปดโอกาสใหบุคลากรและประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ซ่ึง สมคิด  
บางโม  (2539,  หนา  181-183)   กลาววา   การตัดสินใจเปนปจจยัสําคัญเพื่อใหเกิดความสําเร็จ 
ตรงตามที่ตั้งเปาหมายไว  ผูบริหารควรยึดหลักสําคัญ  ไดแก  การตัดสินใจตองใหเกิดประโยชนแก
สวนรวมมากที่สุด  การตัดสินควรใหมีลักษณะเปนไปในทางกระจายอํานาจบริหารงานสวนตางๆ   
การตัดสินใจตองใหสามารถปฏิบัติไดและเปนไปตามนโยบายจุดหมาย  และระเบียบแบบแผนของ
องคกร  รวมทั้งควรวางแผนการดําเนินการไวลวงหนา  เพราะการตัดสินใจมักเกี่ยวของกับบุคคล
หลายฝาย  หากมีการวางแผนงานที่รัดกุมจะชวยใหการปฏิบัติงานภายหลังจากการตัดสินใจดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลสําเร็จซึ่งสอดคลองกับหลักการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(2540,  หนา  123)  กลาวถึง  การตัดสินใจตองมีหลักการ พื้นฐานที่สําคัญ  3  ประการ  ไดแก  รูปญหา
ที่แนชัด  มีขอมูลหลักฐานเพียงพอ และมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหนวยงาน  ซ่ึงการตัดสินใจ
ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นผูบริหารจะตองมีความเขาใจในกระบวนการตัดสินใจ  ปฏิบัติใหถูกตอง
ครบทุกขั้นตอนและเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจตามโอกาสและ
สถานการณอันควร  จะชวยใหงานในองคกรบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว 

 การตัดสินใจ  ไมวาเรื่องเล็ก  เรื่องใหญ  เรื่องสําคัญ  ไมสําคัญ  จนถึงปญหาที่ยุงยาก
สลับซับซอน  ซ่ึงหากตัดสินใจถูกก็จะประสบผลสําเร็จ  หรือเกิดผลดี  หากผิดพลาดก็จะเกิดผลเสีย 
อาจทําใหเสียเวลา  เสียเงินทอง  ไดรับความเดือดรอนอันเนื่องมาจากการตัดสินใจทั้งสิ้น  แตผลของ
การตัดสินใจจะวัดที่ผลลัพธอยางเดียวไมไดตองดูที่กระบวนการตัดสินใจดวย  เพราะการตัดสินใจ
เปนกระบวนการเลือกทางที่ดีที่สุดจากทางเลือกหลายๆ ทาง  ไดแก  การระบุปญหา  รวบรวมขอมูล  
วิเคราะหและเปรียบเทียบนําทางเลือกที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ  พิจารณาความถูกตองเหมาะสม  ถูกกาลเทศะ 
เหมาะกับวัย  และสถานการณ  เปนทางเลือกท่ีไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เลือกสิ่งที่ขจัดปญหาได   
เลือกทางสายกลาง  คือ  ความพอดี  พอเหมาะ  มีขอมูลที่เช่ือถือไดและเพียงพอหลังจากนั้นตองทาํ
ตามแผนที่กําหนดไวตามลําดับความสําคัญ  หากมีความเสี่ยงดวยก็จงเลือกตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
มีความเสี่ยงนอยที่สุด  แตไดผลตอบแทนสูงสุดในขอนี้มักจะใชกับการตัดสินใจในการบริหาร
องคการทางธุรกิจ  (ดวงดาว  ใจเอื้อทาวี, อินเทอรเน็ต,2549  หนา  2) 
 องคการไมวาจะมีขนาดใดกต็ามจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูบริหารในฐานะ
ผูรับผิดชอบจะตองแสดงบทบาทของนักตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมุงความเปนเลิศ  ที่จะสรางองคการ
ใหกาวหนาและดูแลเรื่องตางๆ ตามสภาพปจจัยตลอดจนเงื่อนไขขององคการนั้นๆ การตัดสินใจ 
จะทําภายใตสถานการณที่แตกตางกัน ถาสมาชิกในกลุมมีสวนรวมในการตัดสินใจยอมจะไดรับ 
การยอมรับมากกวาการตัดสนิใจโดยบุคคลใดบุคคลหนึง่  หรือโดยผูนาํแตเพยีงลําพัง  ผูนําที่มุง
ปฏิบัติงานจะเนนการกําหนดกระบวนการตัดสินใจมกีารกระตุนการสื่อสารระหวางสมาชิก ทําให
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การสื่อสารชัดเจนที่สุด มีการสรุปและตรวจสอบความเหน็พองตองกัน สวนผูนําที่มุงความสัมพันธ
จะชวยใหสมาชิกมีความสัมพันธเพื่อผลอันดีตอการตัดสินใจ วเิคราะหกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงมี
ความสําคัญตอความสําเร็จของกลุม  การตัดสินใจทีด่ีนัน้จะตองประกอบไปดวยกรอบแนวคดิ 
ที่แนนอนชัดเจน มี ขอมูลที่ชัดเจน ตีความ การแปรขอมูลมาปรับใช  การศึกษาและมีความรูพื้นฐาน
เก่ียวกับทฤษฎีที่ดี จะชวยใหนักบริหารการศึกษาสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว  มีความมั่นใจ 
และผลลัพธที่ไดมักถูกตองและบังเกิดผลดีตอองคการ ดังนั้นการตัดสินใจจึงเปนกระบวนการหนึ่ง
ที่มีความสําคัญทางการบริหาร  และควรศึกษาขั้นตอนอยางละเอียดลึกซึ้ง  เพื่อใหการตัดสินใจมี
ความถูกตองและเหมาะสมที่สุด สามารถใชเปนเครื่องมือที่สําคัญทางการบริหาร  (ปราชญา  กลาผจัญ
และสมศักดิ์  คงเที่ยง, 2542,  หนา  106/4) 

   ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศกึษาวิธีการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวา 
ใชการตัดสินใจวิธีใด  โดยศกึษาคนควาเกีย่วกับแนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจจากหลายๆ วิธี  และได
เลือกวิธีการตดัสินใจที่เหมาะสมที่สุดในการวิจัยการบริหารงานสถานศึกษา  โดยนําแนวความคิด
พฤติกรรมการตัดสินใจของ  แทนเนน บวม  และ ชมิดท  (Tannenbaum  &  Schmidt, 1973,  หนา  164)  
ซ่ึงไดเสนอไว  7  วิธี  มาเปนกรอบแนวคิด  การวิจัยคร้ังนี้ คือ  1.  ผูบริหารเปนผูตัดสินใจเอง แลวแจง
ใหผูใตบังคับบญัชาทราบหรือปฏิบัติ  2.  ผูบริหารเปนผูกระตุนเกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับผล
การตัดสินใจของตนเอง  กอนที่จะใหผูใตบังคับบัญชารับทราบและนําไปปฏิบัติ   3.  ผูบริหารเปนผู
เสนอขอตัดสินใจของตนแลวขอความเหน็จากผูใตบังคบับัญชาเพื่อใหยอมรบั  4.  ผูบริหารเสนอขอ
ตัดสินใจตอผูใตบังคับบัญชาและขอคําแนะนําซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได  5.  ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอ
ขอแนะนําเพื่อจะไปตัดสินใจเอง  6.  ผูบริหารเปนผูช้ีขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูตัดสนิใจ
โดยตนเองอาจเปนสมาชกิกลุมนั้นดวย และ 7.  ผูบริหารเปนผูอนุญาตใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
หนาที่หรือตัดสินใจได ภายในขอบเขตที่กําหนดโดยผูบังคับบัญชาตองทําตาม    
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
          1.2.1  เพื่อศึกษาวิธีการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1   
          1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานตามความคิดเห็น
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1   จําแนกตาม
วุฒิการศึกษาและขนาดสถานศึกษา  
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
         1.3.1  ทราบถึงวิธีการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          1.3.2  สามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุง  แกไข  และ
พัฒนา  วิธีการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหมีประสิทธิภาพ 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย  
 

        1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
    การศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาวิธีการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เขต 1 ในป
การศกึษา 2549 โดยใชวิธีการตัดสินใจตามแนวความคดิของ แทนเนน  บวม และชมดิท (Tannenbaum 

&  Schmidt,  1973,  หนา  164)  ซ่ึงไดศกึษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูนําและจําแนกพฤติกรรม
ของผูนําออกเปน  7  วิธี  ดังตอไปนี ้ 

        1)  ผูบริหารเปนผูตัดสินใจเอง แลวแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ    
       2)  ผูบริหารเปนผูกระตุนเกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับผลการตัดสินใจ

ของตนเอง กอนที่จะใหผูใตบังคับบัญชารับทราบและนาํไปปฏิบัติ   
       3)  ผูบริหารเปนผูเสนอขอตัดสินใจของตนแลวขอความเห็นจากผูใตบังคับบัญชา

เพื่อใหยอมรับ   
       4)  ผูบริหารเสนอขอตดัสินใจตอผูใตบังคับบญัชาและขอคําแนะนําซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง

ได   
       5)  ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอขอแนะนําเพื่อจะไปตดัสินใจเอง   
       6)  ผูบริหารเปนผูช้ีขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูตัดสินใจโดยตนเองอาจเปน

สมาชิกกลุมนั้นดวย  
       7)  ผูบริหารเปนผูอนุญาตใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่หรือตัดสินใจได  ภายใน

ขอบเขตที่กําหนดโดยผูบังคบับัญชาตองทําตาม    
         1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
        1)  ประชากร  ไดแก  ครูในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ปการศกึษา 2549  สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จําแนกเปน 
      (1)  สถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน     276  คน 
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      (2)  สถานศึกษาขนาดกลาง  จํานวน    578  คน 
      (3)  สถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวน 1,490  คน 
รวมประชากรทั้งหมด  2,344  คน   
                       2)  กลุมตัวอยาง  คือ  ครูในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  ปการศกึษา 2549  สังกดัสํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  แบงตามขนาดสถานศึกษา  ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง
จากตารางของเครจซี่ และมอรแกน  (Krejcie  &  Morgan,  1970, p.  608)  ของแตละขนาด  แลวสุม
อยางงายไดกลุมตัวอยาง  ดังนี้ 
      (1)  ครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน      39  คน 
      (2)  ครูในสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน      82  คน 
      (3)  ครูในสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน    210  คน 
รวมกลุมตัวอยาง  331  คน 
 
       1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 

            1)  ตัวแปรตน  ไดแก   
                   (1)  วุฒกิารศึกษา  จําแนกเปน 
                   ก.  ปริญญาตรี 

            ข.  สูงกวาปริญญาตรี 
                                (2)  ขนาดสถานศึกษา 

                         ก.  ขนาดเล็ก 
                       ข.  ขนาดกลาง 

                                       ค.  ขนาดใหญ 
                          2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  วิธีการตัดสินใจ  ของ แทนเนน  บวม  และชมดิท  
(Tannenbaum & Schmidt,  1973,  p. 164) 
            (1)  ผูบริหารเปนผูตัดสินใจเอง แลวแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ 
                                (2)  ผูบริหารเปนผูกระตุนเกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรบัผลการตัดสินใจ
ของตนเอง  กอนที่จะใหผูใตบังคับบัญชารับทราบและนําไปปฏิบัติ   

      (3)  ผูบริหารเปนผูเสนอขอตัดสินใจของตนแลวขอความเหน็จากใตบงัคับบัญชา
เพื่อใหยอมรับ 
                                (4)  ผูบริหารเสนอขอตัดสินใจตอผูใตบังคับบัญชาและขอคําแนะนาํซึ่งอาจ   
  เปล่ียนแปลงได   
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                   (5)  ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอขอแนะนาํเพื่อจะไปตัดสินใจเอง   
                  (6)  ผูบริหารเปนผูชี้ขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูตัดสินใจโดยตนเอง 

อาจเปนสมาชิกกลุมนั้นดวย  
                   (7)  ผูบริหารเปนผูอนุญาตใหผูใตบังคับบัญชาตัดสนิใจได  ภายในขอบเขตที่กําหนด
โดยผูบังคับบัญชาตองทําตาม    
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
               ในการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดในการตัดสินใจตามวิธีของ แทนเนน บวม  
และชมดิท  (Tannenbaum & Schmidt, 1973, p. 164)  ซ่ึงไดเสนอไว  7  วิธี  คือ 
 1.5.1  ผูบริหารเปนผูตัดสินใจเอง แลวแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ    

 1.5.2  ผูบริหารเปนผูกระตุนเกล้ียกลอมใหผูใตบังคับบญัชายอมรับผลการตัดสินใจของ
ตนเองกอนที่จะใหผูใตบังคบับัญชารับทราบและนําไปปฏิบัติ   
  1.5.3  ผูบริหารเปนผูเสนอขอตัดสินใจของตนแลวขอความเหน็จากผูใตบังคับบัญชา
เพื่อใหยอมรับ   

 1.5.4  ผูบริหารเสนอขอตัดสินใจตอผูใตบังคับบัญชาและขอคําแนะนําซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลง
ได   

  1.5.5  ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอขอแนะนําจากผูใตบงัคับบัญชาเพื่อจะไปตดัสินใจเอง   
    1.5.6  ผูบริหารเปนผูชี้ขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูตัดสินใจโดยตนเองอาจเปน
สมาชิกกลุมนัน้ดวย  

 1.5.7  ผูบริหารเปนผูอนุญาตใหผูใตบังคบับัญชาปฏิบัติหนาที่ตัดสินใจไดภายในขอบเขต
ที่กําหนดโดยผูบังคับบัญชาตองทําตาม    
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วิธีการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต  1  ของโรเบอรท  แทนเนน  บวม และ
วารเรน  เอช  ชมิดท  ซ่ึงไดเสนอไว  7  วิธี  
1.  ผูบริหารเปนผูตัดสินใจเอง แลวแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบ 
     หรือปฏิบัติ    
2.  ผูบริหารเปนผูกระตุนเกลีย้กลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับ  
     ผลการตัดสินใจของตนเอง กอนที่จะใหผูใตบังคับบญัชา  
     รับทราบและนําไปปฏิบตัิ   
3.  ผูบริหารเปนผูเสนอขอตัดสินใจของตนแลวขอความเห็น จาก  
      ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหยอมรับ   
4.  ผูบริหารเสนอขอตดัสินใจตอผูใตบังคับบัญชาและขอคําแนะนํา  
     ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได   
5.  ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอขอแนะนําจากผูใตบังคับบัญชา 
      เพื่อจะไปตัดสินใจเอง   
6.  ผูบริหารเปนผูช้ีขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชา  เปนผูตัดสินใจ  
     โดยตนเองอาจเปนสมาชกิกลุมนั้นดวย  
7.  ผูบริหารเปนผูอนุญาตใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ตัดสินใจ 
     ไดภายในขอบเขตที่กําหนดโดยผูบังคบับัญชาตองทําตาม    

                  ตวัแปรตน                                                            ตัวแปรตาม 
     

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
1.6  สมมุติฐานในการวิจัย 
 
          1.6.1  ครูที่มีวฒุิการศกึษาตางกันมคีวามคดิเหน็ตอวิธีการตัดสินใจของผูบริหารสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  แตกตางกัน   
          1.6.2  ครูในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอวิธีการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 แตกตางกัน  
  
 

 
1.  วุฒิการศึกษา  จําแนกเปน 
     1.1  ปริญญาตรี 
     1.2  สูงกวาปริญญาตรี 
2.  ขนาดสถานศึกษา 
     1.1  ขนาดเล็ก 
     1.2  ขนาดกลาง 
     1.3  ขนาดใหญ 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
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1.7  นิยามศพัทเฉพาะ 
 
          1.7.1  เขตพื้นที่การศึกษา  หมายถึง  เขตพืน้ที่การศึกษาจงัหวัดฉะเชิงเทรา  เขต  1 
           1.7.2  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษากอนระดับอุดมศึกษา  
ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวม  4  อําเภอ ไดแก  อําเภอเมือง 
จํานวน  51  แหง  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จํานวน  58  แหง  อําเภอบานโพธิ์ จํานวน 31  แหง  อําเภอ
บางปะกง จํานวน  30  แหง  รวมจํานวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  170  แหง 
             1.7.3  วิธีการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง  กระบวนการเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่ง จากหลายๆ ทางเลือกที่ไดพิจารณาหรือประเมินอยางดีแลววาสามารถดําเนินการให
บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญ และเกี่ยวของกับหนาที่
การบริหารหรือการจัดการของบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน
ผูอํานวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ตามวิธีการตัดสินใจของ แทนเนน  
บวม และชมิดท  (Tannenbaum & Schmidt, 1973, p. 164)  ซ่ึงไดเสนอไว  7  วิธี คือ 

          1)  ผูบริหารเปนผูตัดสินใจเอง แลวแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ   หมายถึง  
ผูบริหารเปนผูตัดสินใจในเรือ่งใดเรื่องหนึง่ดวยตนเอง โดยไมปรึกษาผูใตบังคับบัญชา หลังจากนัน้
จึงแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ    

          2)  ผูบริหารเปนผูกระตุนเกลี้ยกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับผลการตัดสินใจของ
ตนเอง กอนที่จะใหผูใตบังคับบัญชารับทราบและนําไปปฏิบัติ  หมายถึง  ผูบริหารเปนผูตัดสินใจใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งดวยตนเอง โดยไมปรึกษาผูใตบังคับบัญชา หลังจากนั้นจึงพูดกระตุนเกลี้ยกลอม
ใหผูใตบังคับบัญชายอมรับผลการตัดสินใจของตนเอง แลวแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ    

            3)  ผูบริหารเปนผูเสนอขอตัดสินใจของตนแลวขอความเห็นจากผูใตบังคับบัญชา
เพื่อใหยอมรับ  หมายถึง  ผูบริหารเปนผูตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวยตนเอง  โดยไมปรึกษา
ผูใตบังคับบัญชา หลังจากนั้นจึงนําเสนอขอตัดสินใจของตนตอผูใตบังคับบัญชาเพื่อขอความเห็น
จากผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหยอมรับผลการตัดสินใจของตน 

             4)  ผูบริหารเสนอขอตัดสินใจตอผูใตบังคับบัญชาและขอคําแนะนําซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ได  หมายถึง  ผูบริหารเปนผูตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวยตนเอง  โดยไมปรึกษาผูใตบังคับบัญชา 
หลังจากนั้นจึงนําเสนอขอตัดสินใจของตนตอผูใตบังคับบัญชาเพื่อขอคําแนะนําซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจไดแตผูบริหารจะเปนผูนาํคําแนะนําของผูใตบังคับบัญชาไปพิจารณาซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไดบางเล็กนอย   
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            5)  ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอขอแนะนําจากผูใตบังคับบัญชาเพื่อจะไปตัดสินใจเอง  
หมายถึง  ผูบริหารไมไดตัดสินใจมากอน  จึงเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนในการเสนอขอคิดเห็น
เพื่อแกปญหา  เพราะถือวาความรูประสบการณของผูที่เกี่ยวของจะทําใหเกดิประโยชน  ในการแกปญหา  
เมื่อมีขอเสนอแนะหลายๆ ทางแลว  ผูบริหาร ก็คงเปนคนตัดสินใจเลือกทางที่เห็นวาดีที่สุด  

            6)  ผูบริหารเปนผูชี้ขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูตัดสินใจโดยตนเองอาจ
เปนสมาชิกกลุมนั้นดวย  หมายถึง  ผูบริหารจะเปนผูอธิบายปญหาและกําหนดขอบเขตของการตัดสินใจ
ใหผูใตบังคับบญัชานําไปคิดตัดสินใจโดยผูบริหารอาจเปนสมาชิกในกลุมที่รวมกันตัดสินใจ   

            7)  ผูบริหารเปนผูอนุญาตใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่หรือ ตัดสินใจได  ภายใน
ขอบเขตที่กําหนดโดยผูบังคับบัญชาตองทําตาม  หมายถึง  ผูบริหารเปนผูอนุญาตใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติหนาที่หรือ ตัดสินใจได  ภายในขอบเขตที่กําหนดโดยจะกําหนดกลุมจะแกปญหามีใครบาง  
เมื่อกลุมตัดสินใจอยางไร  ทุกคนตองปฏิบัติตาม  โดยผูบังคับบัญชาตองทําตามดวยเชนกัน  

 1.7.4  ขนาดของสถานศึกษา  หมายถึง  ขนาดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงตามจํานวน
นักเรียนที่ศึกษาอยูในสถานศึกษานัน้ๆ  ในปการศึกษา 2549  โดยแบงเปน  3  ขนาด ตามขอกําหนด
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน).  (2547,  
หนา  34)   ไดแก    

    1)  ขนาดเล็ก     มีจํานวนนักเรียน  1-300  คน 
    2)  ขนาดกลาง  มีจํานวนนักเรียน  301-1,000  คน 
    3)  ขนาดใหญ  มีจํานวนนักเรียน  1,001  คนขึ้นไป 


