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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในเขตอ าเภอหล่มเก่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประชากร คือผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอ าเภอหล่มเก่า สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือแบบวดัพฤติกรรมและการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) 
ค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )  
 ผลการวจิยัพบวา่  

1. พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอหล่มเก่า สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยภาพรวมทั้ง 7 ดา้น มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  เม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียเป็นรายดา้นจดัอนัดบัไดด้งัน้ีดา้นการมีความริเร่ิม ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข  
ดา้นการเขา้สังคมไดดี้ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นการประสานงาน และดา้นการโนม้นา้วจิตใจ  

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอหล่มเก่า สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ าแนกตามอายุ  และประสบการณ์การท างาน พบวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอายุ 41-50 ปี กบักลุ่มท่ีมีอายุ  51 ปีข้ึนไป และผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 11-50 ปี กบักลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป โดยภาพรวมพบวา่มี
พฤติกรรมการบริหารงานแตกต่างกนั   
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอหล่มเก่า ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   



2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอหล่มเก่า สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ าแนกตามอาย ุและประสบการณ์การท างาน  
 

ประชากร 
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอ าเภอหล่มเก่า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งส้ิน 45 คน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2.  2557) 

 

สรุปผล 
การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอหล่มเก่า มีวตัถุประสงค ์   

 1) เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอหล่มเก่าส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในเขตอ าเภอหล่มเก่า สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ าแนกตาม
อายุ และประสบการณ์การท างาน ประชากรเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 45 คนในเขตอ าเภอ
หล่มเก่า สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 การวิจยัคร้ังเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ใช้แบบวดัพฤติกรรมเป็นเคร่ืองในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบพฤติกรรมเท่ากับ 0.80  
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) 
 ผลการวิเคราะห์เร่ือง พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอหล่มเก่า สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีผลการวิเคราะห์สรุปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั
ตามล าดบัดงัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่า ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอ าเภอหล่มเก่า สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51ปีข้ึนไป ร้อยละ 66.70 
และมีประสบการณ์ท างาน มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป ร้อยละ 77.80  

ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอหล่มเก่า สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบวา่ทั้ง  7 ดา้น ไดแ้ก่  1. ดา้นการมีความคิดริเร่ิม  
2. ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข 3. ดา้นการยอมรับนบัถือ 4. ดา้นการให้ความช่วยเหลือ 5. ดา้นการโน้มนา้วจิตใจ       
6. ดา้นการประสานงาน และ7. ดา้นการเขา้สังคมไดดี้ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งดา้นการมี
ความริเร่ิม ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ และดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข 



ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอหล่มเก่า สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นขั้นพื้นฐานท่ีมีอายุ และ
ประสบการณ์การท างานแตกแต่งกนัมีพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอหล่มเก่า
แตกต่างกนั  
 

อภิปรายผล 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอ  หล่มเก่า  สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  มีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดับมากท่ีสุด  อาจเน่ืองมาจากผู ้บริหารส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่ง และเขา้สู่ต าแหน่งแล้ว 
จะต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มจากสถาบันพฒันาผูบ้ริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ และพฤติกรรมการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด โดยคุณลกัษณะแต่ละดา้นท่ีไดรั้บการ
อบรม หล่อหลอม ส่วนใหญ่จะครอบคลุมพฤติกรรมการบริหารทั้งหมด นอกจากจะไดค้วามรู้ ทกัษะจากการ
ฝึกอบรมแล้ว ก่อนการเป็นผูบ้ริหารจะต้องมีการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก เพื่อให้ได้ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีคุณลักษณะเหมาะสมท่ีจะเป็นผูบ้ริหาร จึงท าให้พฤติกรรมการบริหารงานของ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในเขตอ าเภอหล่มเก่า  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ ด้านการมีความคิดริเร่ิม ดา้นการให้ความ
ช่วยเหลือ  และดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนพมาศ บุญถนอม.  (2543) ไดท้  าการ
วจิยัเร่ือง พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัตราด พบวา่ พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นการมีความคิดริเร่ิม ดา้นการโนม้นา้ว
จิตใจ ดา้นการประสานงาน และดา้นการเขา้สังคมไดดี้ อยู่ในระดบัสูง และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวสันต ์
ช่างนาค.  (2544: 56-57) ท่ีไดท้  าการวจิยัเร่ือง พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษา อ าเภอ ขลุง จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้นเรียงตามล าดบัดงัน้ี 
ดา้นการเขา้สังคมไดดี้ ดา้นการมีความคิดริเร่ิม ดา้นการให้การยอมรับนบัถือ ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข ดา้น
การโน้มน้าวจิตใจ ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านการประสานงาน (ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ.  2543) จึงเป็นผลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาในปัจจุบนัมีพฤติกรรมการบริหารท่ีเหมาะสมมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเขตอ าเภอหล่มเก่า สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอายุ และ



ประสบการณ์การท างานมีพฤติกรรมการบริหารงาน โดยภาพรวม และรายดา้นทั้ง 7 ดา้นดงัน้ี ดา้นการมีความคิด
ริเร่ิม ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข  ดา้นการยอมรับนบัถือ  ดา้นการให้ความช่วยเหลือ  ดา้นการโน้มน้าวจิตใจ  
ด้านการประสานงาน  และด้านการเข้าสังคมได้ดีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้โดยกลุ่ม
ประชากรท่ีมีอาย ุ41-50ปี และมีประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี มีพฤติกรรมการบริหารงานของสถานศึกษาใน
เขตอ าเภอหล่มเก่า สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่ม
ประชากรท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป และมีประสบการณ์การท างาน มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีอายุ และประสบการณ์การท างานน้อยกว่าเป็นผูบ้ริหารยุคใหม่ท่ีมีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน เรียนรู้รับรู้ส่ิงๆใหม่ ไดท้นัต่อเหตุการณ์ มีความรู้ความสามรถทางดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีแนวคิดการ
บริหารใหม่ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของรังสฤษฎ์ ศรีสวสัด์ิ.  (2546) ท าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมผูน้ าของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดัชลบุรี พบว่า 1) พฤติกรรมผูน้ าของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัชลบุรี ตามทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 2) 
พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามอายุแตกต่าง
กนั 3) พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาคร้ังนีม้ีดังนี้ 
1. ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา จากผลการวิจยัคร้ังน้ี พบว่าพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นการประสานงาน และดา้นการโน้มน้าวจิตใจ อยู่ใน 3 อนัดบัสุดทา้ย 
ผูบ้ริหารจึงควรปรับปรุงพฤติกรรมผูน้ าดงัน้ี  

 1.1 ดา้นการยอมรับนบัถือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรมยอมรับผูอ่ื้น รู้จกัให้ก าลงัใจ ยก
ย่อง ชมเชย ยอมรับผลส าเร็จของผูร่้วมงาน รู้จกัดึงเอาศกัยภาพท่ีแฝงอยู่ในตวัของผูร่้วมงานมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ และเป็นผูท่ี้เขา้ใจ มองเห็นปัญหาของผูร่้วมงาน 

 1.2 ดา้นการประสานงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรมในการให้ผูร่้วม งานมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย และวางแผนงานต่างๆ มีการประสานงานท่ีดีทั้งกบัในองคก์ร 
และนอกองค์กร อ านวยความสะดวกในดา้นเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ และจดัให้มีการพบปะสังสรรค์ตามความ
เหมาะสม เพื่อสร้างความสามคัคี 



 1.3 ดา้นการโน้มนา้วจิตใจ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรมท่ีสามารถใชท้กัษะการพูดจา 
ชกัจูงใจใหผู้ร่้วมงานปฏิบติังานดว้ยความร่วมมือร่วมใจ ประสานสัมพนัธ์กนั และเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการ
ใชภ้าษา สร้างความเช่ือถือศรัทธา สามารถพดูไกล่เกล่ียคลายความตรึงเครียดในท่ีประชุมไดอ้ยา่งเหมาะสม   

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยในคร้ังต่อไป 
1.ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามกรอบทฤษฎีของนกัทฤษฎีอ่ืนๆ 
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัเพชรบูรณ์  
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในจงัหวดัเพชรบูรณ์  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40 
 


