บทความการวิจยั
พฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตอาเภอหล่มเก่า
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
วิชญาดา กันโส
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในเขตอาเภอหล่ ม เก่ า ส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประชากร คื อผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอาเภอหล่มเก่า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปี การศึกษา
2557 จานวน 45 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบวัดพฤติกรรมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%)
ค่าเฉลี่ย (  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )
ผลการวิจยั พบว่า
1. พฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตอาเภอหล่มเก่า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้าน มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายด้านจัดอันดับได้ดงั นี้ดา้ นการมีความริ เริ่ ม ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการรู ้จกั ปรับปรุ งแก้ไข
ด้านการเข้าสังคมได้ดี ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการประสานงาน และด้านการโน้มน้าวจิตใจ
2. เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตอาเภอหล่มเก่า สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จาแนกตามอายุ และประสบการณ์การทางาน พบว่าผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุ 41-50 ปี กับกลุ่มที่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ประสบการณ์การทางาน 11-50 ปี กับกลุ่มที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป โดยภาพรวมพบว่ามี
พฤติกรรมการบริ หารงานแตกต่างกัน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตอาเภอหล่มเก่า สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตอาเภอหล่มเก่า สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จาแนกตามอายุ และประสบการณ์การทางาน

ประชากร
ประชากร ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในเขตอาเภอหล่ ม เก่ า สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปี การศึกษา 2557 จานวนทั้งสิ้ น 45 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2. 2557)

สรุปผล
การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตอาเภอหล่มเก่า มีวตั ถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตอาเภอหล่มเก่าสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับพฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในเขตอาเภอหล่มเก่า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จาแนกตาม
อายุ และประสบการณ์การทางาน ประชากรเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 45 คนในเขตอาเภอ
หล่มเก่า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 การวิจยั ครั้งเป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ
ใช้แบบวัดพฤติ กรรมเป็ นเครื่ องในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล มี ค่ า ความเชื่ อมัน่ ของแบบพฤติ ก รรมเท่ ากับ 0.80
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )
ผลการวิเคราะห์เรื่ อง พฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตอาเภอหล่ มเก่า สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีผลการวิเคราะห์สรุ ปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ตามลาดับดังนี้
ผลการศึ ก ษาพบว่า ประชากร ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานในเขตอาเภอหล่ ม เก่ า สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51ปี ขึ้นไป ร้ อยละ 66.70
และมีประสบการณ์ทางาน มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 77.80
ผลการศึ กษาระดับพฤติ กรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในเขตอาเภอหล่ ม เก่ า สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่าทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการมีความคิดริ เริ่ ม
2. ด้านการปรับปรุ งแก้ไข 3. ด้านการยอมรับนับถือ 4. ด้านการให้ความช่วยเหลื อ 5. ด้านการโน้มน้าวจิตใจ
6. ด้านการประสานงาน และ7. ด้านการเข้าสังคมได้ดี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งด้านการมี
ความริ เริ่ ม ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านการรู ้จกั ปรับปรุ งแก้ไข

ผลการเปรี ย บเที ยบพฤติก รรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาในเขตอาเภอหล่ มเก่ า สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นขั้นพื้นฐานที่มีอายุ และ
ประสบการณ์ การทางานแตกแต่งกันมีพฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตอาเภอหล่มเก่า
แตกต่างกัน

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขตอาเภอ หล่มเก่า สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่ สุ ด อาจเนื่ องมาจากผู้บ ริ หารส่ วนใหญ่ หรื อทั้ง หมดที่ จะเข้าสู่ ตาแหน่ ง และเข้า สู่ ตาแหน่ ง แล้ว
จะต้อ งผ่า นการฝึ กอบรมอย่ า งเข้ม จากสถาบัน พัฒ นาผูบ้ ริ ห ารของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และพฤติกรรมการบริ หารตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยคุ ณลักษณะแต่ละด้านที่ได้รับการ
อบรม หล่อหลอม ส่ วนใหญ่จะครอบคลุ มพฤติกรรมการบริ หารทั้งหมด นอกจากจะได้ความรู ้ ทักษะจากการ
ฝึ กอบรมแล้ว ก่ อนการเป็ นผูบ้ ริ หารจะต้องมี ก ารคัดเลื อก หรื อสอบคัดเลื อก เพื่ อให้ไ ด้ผูบ้ ริ หารที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ มี คุ ณ ลัก ษณะเหมาะสมที่ จ ะเป็ นผูบ้ ริ หาร จึ ง ท าให้พ ฤติ ก รรมการบริ ห ารงานของ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาในเขตอาเภอหล่มเก่า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อพิจารณาค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับแรกคื อ ด้านการมี ความคิ ดริ เริ่ ม ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือ และด้านการรู ้จกั ปรับปรุ งแก้ไข ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของนพมาศ บุญถนอม. (2543) ได้ทาการ
วิจยั เรื่ อง พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดตราด พบว่า พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ด้านการมีความคิดริ เริ่ ม ด้านการโน้มน้าว
จิตใจ ด้านการประสานงาน และด้านการเข้าสังคมได้ดี อยู่ในระดับสู ง และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของวสันต์
ช่างนาค. (2544: 56-57) ที่ได้ทาการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
การประถมศึกษา อาเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเรี ยงตามลาดับดังนี้
ด้านการเข้าสังคมได้ดี ด้านการมีความคิดริ เริ่ ม ด้านการให้การยอมรับนับถื อ ด้านการรู ้ จกั ปรับปรุ งแก้ไข ด้าน
การโน้ม น้า วจิ ต ใจ ด้า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และด้า นการประสานงาน (ส านัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่ งชาติ. 2543) จึงเป็ นผลให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษาในปั จจุบนั มีพฤติก รรมการบริ หารที่เหมาะสมมี
ความรู้ความสามารถในการบริ หารงานในสถานศึกษา
ผลการเปรี ย บเที ยบพฤติ ก รรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาในเขตอาเภอหล่ มเก่ า สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุ และ

ประสบการณ์การทางานมีพฤติกรรมการบริ หารงาน โดยภาพรวม และรายด้านทั้ง 7 ด้านดังนี้ ด้านการมีความคิด
ริ เริ่ ม ด้านการรู ้ จกั ปรับปรุ งแก้ไข ด้านการยอมรับนับถื อ ด้านการให้ความช่ วยเหลื อ ด้านการโน้มน้าวจิตใจ
ด้า นการประสานงาน และด้านการเข้า สัง คมได้ดี แตกต่า งกัน ซึ่ ง สอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ โดยกลุ่ ม
ประชากรที่มีอายุ 41-50ปี และมีประสบการณ์การทางาน 11-20 ปี มีพฤติกรรมการบริ หารงานของสถานศึกษาใน
เขตอาเภอหล่ มเก่ า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มี ค่าเฉลี่ ยสู งกว่ากลุ่ ม
ประชากรที่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทางาน มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาที่ มีอายุ และประสบการณ์ การท างานน้อยกว่าเป็ นผูบ้ ริ หารยุคใหม่ที่มีความกระตื อรื อร้ นในการ
ทางาน เรี ยนรู ้รับรู ้สิ่งๆใหม่ ได้ทนั ต่อเหตุการณ์ มีความรู ้ความสามรถทางด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีแนวคิดการ
บริ หารใหม่ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของรังสฤษฎ์ ศรี สวัสดิ์. (2546) ทาการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาสั ง กัดกรมสามัญศึ ก ษา จัง หวัด ชลบุ รี พบว่า 1) พฤติ ก รรมผูน้ าของโรงเรี ย น
มัธ ยมศึ ก ษาสั ง กัด กรมสามัญ ศึ ก ษา จัง หวัด ชลบุ รี ตามทัศ นะของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ มาก 2)
พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี จาแนกตามอายุแตกต่าง
กัน 3) พฤติก รรมผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมัธยมศึก ษา สัง กัดกรมสามัญศึ กษาจังหวัดชลบุ รี จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการศึกษาครั้งนีม้ ีดังนี้
1. ส าหรับ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จากผลการวิจยั ครั้ งนี้ พบว่า พฤติก รรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการประสานงาน และด้านการโน้มน้าวจิตใจ อยู่ใน 3 อันดับสุ ดท้าย
ผูบ้ ริ หารจึงควรปรับปรุ งพฤติกรรมผูน้ าดังนี้
1.1 ด้านการยอมรับนับถือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรมยอมรับผูอ้ ื่น รู ้จกั ให้กาลังใจ ยก
ย่อง ชมเชย ยอมรั บ ผลส าเร็ จ ของผูร้ ่ วมงาน รู ้ จกั ดึ ง เอาศัก ยภาพที่ แฝงอยู่ใ นตัว ของผูร้ ่ วมงานมาใช้ใ ห้ เป็ น
ประโยชน์ และเป็ นผูท้ ี่เข้าใจ มองเห็นปั ญหาของผูร้ ่ วมงาน
1.2 ด้านการประสานงาน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรมในการให้ผรู ้ ่ วม งานมีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็นในการกาหนดนโยบาย และวางแผนงานต่างๆ มีการประสานงานที่ดีท้ งั กับในองค์กร
และนอกองค์กร อานวยความสะดวกในด้านเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ และจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ตามความ
เหมาะสม เพื่อสร้างความสามัคคี

1.3 ด้านการโน้มน้าวจิตใจ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรมที่สามารถใช้ทกั ษะการพูดจา
ชักจูงใจให้ผรู ้ ่ วมงานปฏิบตั ิงานด้วยความร่ วมมือร่ วมใจ ประสานสัมพันธ์กนั และเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการ
ใช้ภาษา สร้างความเชื่อถือศรัทธา สามารถพูดไกล่เกลี่ยคลายความตรึ งเครี ยดในที่ประชุมได้อย่างเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยในครั้งต่ อไป
1.ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามกรอบทฤษฎีของนักทฤษฎีอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเพชรบูรณ์
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40

