
สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

ชื่อเร่ือง    พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

    สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ผูวิจัย    นายอมรินทร  ซําสุรีย 

ปริญญา    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

พ.ศ.    2555 

อาจารยท่ีปรึกษาหลัก   ดร.สมหมาย  สรอยนาคพงษ 

อาจารยท่ีปรึกษารวม  ดร.สุรัตน  ไชยชมภู 

 

บทคัดยอ 

  

   การวิจัยน้ีมุงศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใน 7 ดาน และเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามตําแหนงประสบการณในการ

ทํางาน และขนาดของโรงเรียนกลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 451 คนจําแนกเปนผูบริหาร 117 คน และ

ครู 334 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 56 

ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

    ผลการวิจัย  พบวา   

     1. พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับรายดานตามคะแนนเฉลี่ย จากมากไปนอยดังนี้ การ

ใหการยอมรับนับถือ การประสานงาน การเขาสังคมไดดี การมีความคิดริเริ่ม การใหความชวยเหลือ 

การรูจักปรับปรุงแกไข และการโนมนาวจิตใจ  

     2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามตําแหนง 

ในภาพรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามประสบการณการ

ทํางานในภาพรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติและจําแนกตามขนาด

โรงเรียนในภาพรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมผูนํา, ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ABSTRACT 

  

 The purpose of research were to study the Leader behavior of Basic school Administrators under 

the office of Chachoengsao Educational Service Area I in 7 Etems in initiator improver, recognizer, 

helper, effective speaker, co-ordinator and social man and compare leader behavior of Basic school 

Administrators under the office of Chachoengsao Educational Service Area I and classified by position, 

working experience and school size. Sample consisted of 117 adminstrators and 334 teachers. The 

instrument used for collecting the data was a five  rating scales questionnaire 56 items. The stalistics 

employed in analyzing were mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. 

 The results found that:  

  1. Leader behavior of Basic school Administrators under the office of Chachoengsao 

Educational Service Area I in all and each aspect were at the high level. The means  ranked  from the 

highest to the lowest were recognizer, co – ordinator, social man, initiator, helper, improver and effective 

speaker  

 2. when compare and classified by position, working experience and School size. It had 

different significance on .05 level on position and School size and it had not different significance on 

working experience. 
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