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บทคัดยอ 
 

                   การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 ในการบริหารจัดการโรงเรียนใหประสบผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายที่ตองการและเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม การตัดสินใจระหวางความคิดเห็นของ         
ผูบริหาร และ ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 ตามภาระงานของ       
ผูบริหารโรงเรียนทั้ง 4 ดานประกอบดวย (1) ดานวิชาการ (2) ดานงบประมาณ (3) ดานการ
บริหารงานบุคคล (4) การบริหารทั่วไป 
                   การวิจัยคร้ังนี้ทําการศึกษาจากผูบริหารจํานวน 176 ราย ครูผูสอนจํานวน 352 รายจาก
โรงเรียนจํานวน 178 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบสอบถาม 2 ฉบับ ฉบับที่1 ใช
ในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหมเขต 2 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ สําหรับผูบริหารตอบ จํานวน 1 ฉบับ ฉบับที่ 2 
เปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ สําหรับครูตอบ จํานวน 1 ฉบับ 
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows Release 12.0 
ในการวิเคราะห หาคาความถี่ คารอยละ 
                   ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 ผูบริหารสวนใหญเลือกใชพฤติกรรมการตัดสินใจแบบที่ 5 คือ 
ผูบริหารบอกถึงปญหาใหกับกลุมผูใตบังคับบัญชารวมกันสรางและประเมินทางเลือก และพยายาม
ที่จะใหมีความเห็นพองในการแกปญหา บทบาทของผูบริหารจะเปนประธาน ผูประสานใหเกิดการ
อภิปราย และรักษาใหอยูในประเด็นปญหา และสรางความมั่นใจวาประเด็นสําคัญ ๆ ไดรับการ
อภิปราย อาจเปนผูใหขอมูลและเสนอความคิดเห็นโดยไมพยายามใหกลุมตองยอมรับแนวทางของ
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ตน และเต็มใจยอมรับและดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับการสนับสนุนจากทั้งกลุม ซ่ึงสามารถ
สรุปทั้ง 4 ดานดังนี้ งานบริหารดานวิชาการ รอยละ 51.10 งานบริหารดานงบประมาณ รอยละ43.46 
งานบริหารดานบริหารงานบุคคล  รอยละ38.50 และงานบริหารดานงานการบริหารทั่วไป รอยละ
49.89 
                   เปรียบเทียบพฤติกรรม การตัดสินใจระหวางความคิดเห็นของ ผูบริหาร และ ครู
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 พบวา ครูสวนใหญมีความคิดเห็น
สอดคลองกับผูบริหารวาพฤติกรรมการตัดสินใจที่ ผูบริหารเลือกใชในการบริหารงาน  คือ 
พฤติกรรมการตัดสินใจแบบที่ 5คือผูบริหารบอกถึงปญหาใหกับกลุมผูใตบังคับบัญชารวมกันสราง
และประเมินทางเลือก และพยายามที่จะใหมีความเห็นพองในการแกปญหา บทบาทของผูบริหารจะ
เปนประธาน ผูประสานใหเกิดการอภิปราย และรักษาใหอยูในประเด็นปญหา และสรางความมั่นใจ
วาประเด็นสําคัญ ๆ ไดรับการอภิปราย อาจเปนผูใหขอมูลและเสนอความคิดเห็นโดยไมพยายามให
กลุมตองยอมรับแนวทางของตน และเต็มใจยอมรับและดําเนินการแกไขปญหาตามที่ไดรับการ
สนับสนุนจากทั้งกลุม โดยสรุปดานงานวิชาการ รอยละ 49.97 ดานบริหารงานบุคคล รอยละ 38.46 
และ ดานบริหารทั่วไป รอยละ 43.94 สําหรับดานงบประมาณ พบวาครูสวนใหญ รอยละ 35.20 มี
ความคิดเห็นขัดกับผูบริหารวาพฤติกรรมการตัดสินใจที่ผูบริหารเลือกใชในการบริหารงานดาน
งบประมาณ คือ พฤติกรรมการตัดสินใจโดยแบบที่ 4 คือ ผูบริหารบอกถึงปญหาใหกับกลุม
ผูใตบังคับบัญชาและสอบถามความคิดเห็น จากนั้นจึงตัดสินใจ    ซ่ึงอาจเปนการตัดสินใจที่สะทอน
หรือไมสะทอนความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาก็ได 
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ABSTRACT 
 

                    
                   The objective of this study is to explore the decision-making behavior of school 
administrators under the office of ChiangMai Educational Service Area 2 in terms of school 
management to achieve the expected goals and to compare the behavior of decision making 
between the opinions of the administrators and the teachers. Under the office of ChiangMai 
Educational Service Area 2 the school administrators’ assignments covered 4 areas including 
academics, budgeting, personnel management, and general administration, respectively. 
                   This study targeted 176 administrators and 352 teachers from 178 schools. The 
research instrument included 2 sets of questionnaires. The first studied the decision-making 
behavior of school administrators under the office of ChiangMai Educational Service Area 2 and 
there were alternative questionnaires for school administrators to answer. The second set was a 
tool to study the decision-making behavior of school administrators under the office of 
ChiangMai Educational Service Area 2. There were alternative questionnaires for teachers to 
answer. The researcher collected the data and analyzed then by using a statistical program called 
SPSS for Windows Release 12.0 to find out frequency value and percentages. 
                   The results indicated that most school administrators under the office of ChiangMai 
Educational Service Area 2 chose the fifth type of decision making behavior. This means that the 
administrators specified problems and informed their subordinates to create and assess the 
alternatives and try to come up with a unanimous opinion towards problems solving. The 
administrators adopted the role of chairperson and coordinator, controlling the points of 
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discussion and ensuring that the significant points were discussed. They informed and expressed 
their opinions but did not attempt to convince the groups to accept their own opinions. They 
accepted and solved the problems with the support of the whole group. This can be summarized 
into 4 areas as follows: 51.10 % for academic management, 43.46 % for budget management, 
38.50 % for personnel management, and 49.89 % for general administration. 
                   When comparing the behavior of decision making from the opinions of the 
administrators and the teachers, under the office of ChiangMai Educational Service Area 2, the 
study found that most teachers agreed with the administrators that the fifth type of decision 
making behavior was chosen one for school administration. The fifth type stated that the 
administrators inform their subordinates of the problems so that they could form solutions and 
assess them. The administrators tried to gather a unanimous opinion to solve the problems. They 
adopted the role of chairperson and coordinator controlling the points of discussion and ensuring 
that the significant issues were discussed. They informed and expressed their opinions but did not 
attempt to convince the groups to accept their own opinions. They should also accepted and 
solved the problems with the support of the whole, group. 49.97 % of academics, 38.46 % of 
personnel management, 43.94 % of general administration. With regard to the budget, 35.20 % of 
the teachers disagreed with their administrators that the administrators chose the fourth type of 
decision-making behavior to administer budgets. The forth type stated that the administrators 
informed their subordinates and inquired about their opinions. Then they made the decisions in 
which subordinates’ opinions might or might not be reflected.        
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                   วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย 
พีระพงษ บุญศิริ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และ ผูชวยศาสตราจารย ดาวรุง วีระกุล 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ที่ไดใหคําแนะนํา และ เสนอขอคิดเห็นตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ
ของวิทยานิพนธ ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ตลอดจนตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยดวยความ        
เอาใจใส สนับสนุน ใหกําลังใจ และเปนแบบอยางที่ดีแกผูวิจัยมาโดยตลอด  ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
                   ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยโกชัย  สาริกบุตร  รองศาสตราจารยสุเทพ  พงคศรีวัฒน  
รองศาสตราจารยนพพงษ  บุญจิตราดุลย  ผูชวยศาสตราจารยอุดม  สําอางคกูล และ นายโสภณ  โปธินันท  
ที่ไดอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือ และ ใหคําแนะนํา 
                   ขอขอบคุณ ผูบริหาร และครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 
ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและชวยเหลือสนับสนุนการเก็บขอมูลอยางดียิ่ง ทําให
ผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลไดครบถวน ตามวัตถุประสงค ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย                 
ดร.อรพินทร  ศิริบุญมา และ อาจารยวีระ  คําวิเศษณ  ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําแกผูวิจัย 
                   ทายที่สุดขอขอบคุณ คุณพอปรีชา  มวงประสิทธิ์  คุณแมจารุพรรณ  มวงประสิทธ์ิ 
พรอมดวย นางปยาภรณ  เชื่อมชัยตระกูล  นางสาวแพรวพรรณ  สีแกว และ เพื่อนการบริหาร
การศึกษารุนที่ 6 ทุกคนที่ไดกรุณาเปนกําลังใจ และใหความชวยเหลือจนงานวิจัยนี้ สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 
                   คุณคา คุณความดีทั้งหลายที่พึงมี และ เปนประโยชนอันเกิดจากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัย
ขอมอบเปน กตัญูกตเวทิตา แด บิดา มารดา และบูรพาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรูทั้งมวล ใหผูวิจัยจนประสบความสําเร็จในที่สุด 
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