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  การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสตรี 2) ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสตรี และ 3) 
แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ี คือ โรงเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีมีผูบ้ริหารสตรี จ านวน 310 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ค่ามธัยฐาน 
ค่าฐานนิยม ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล และการวเิคราะห์เน้ือหา   
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผู ้บริหารสตรี ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ             
ดา้นการใชอ้ านาจ ดา้นการนิเทศ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการ
ก าหนดเป้าหมาย ดา้นการควบคุม และดา้นการปฏิบติังาน  
 2. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผู ้บริหารสตรีมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์เชิงบวก 
 3.  แนวทางในการพฒันาหรือส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสตรีเกิดพฤติกรรมการบริหารท่ีพึงประสงค ์ผูบ้ริหาร
ควรมีการน าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช ้มีการนิเทศด้านวิชาการ มีการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง บ ารุงขวญั รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก ตรวจสอบ
กฎระเบียบ ยึดประโยชน์องค์การเป็นหลกั และตอ้งรับผิดชอบต่อการตดัสินใจของตนเองการก าหนดเป้าหมาย
ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงาน แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ และแต่งตั้งหัวหนา้งานเพ่ือการควบคุม
งานท่ีมีประสิทธิภาพใหเ้ป็นไปตามระเบียบ เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติังาน โดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน
และโรงเรียนเป็นส าคญั 
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 The purposes of this research were to identify: 1) the factors of administrative behavior management 
of female administrator, 2) the relationship of the factors of administrative behavior of female administrator, 
and 3) the guideline for developing  or encouraging the administrator’s behavior. The sample for this study 
were schools where the women was school administrator, total of 310 schools. The instruments for collecting 
the data  were structured and semi-structured interview and questionnaire . The statistics used in this study were 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, median, mode, 
interquartile range, canonical correlation  and content analysis. 
 The  findings of this study were as follows. 
 1. The factors of administrative behavior of female administrator comprised of eight factors such as 
leadership , motivation , communication , interaction-influence , decision-making , goal setting , controlling  
and performance standardizing and training. 
  2. The factors of female administrator behavior were significantly relation at the .05 level with a 
positive correlation.  
 3. The guidelines for promoting for the female administrator’s to behavior were as follows : they 
should apply participative administration for instructional supervision, moral and ethic support for professional, 
supporting, open mind for the subordinate, public relating, legal and regulation checking, organization benefit, 
and responsible for her decision. The goal setting should accordance with organization goal, it’s should have a 
decision of work, and appointment for the heads in the school which focus on student achievement and school 
effectiveness. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีไดก้รุณาให้ความช่วยเหลือ ตรวจแนะน า แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ย
ความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ตลอดจน รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชัย ชินะตงักูร ประธานกรรมการ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์วา่ท่ีพนัตรี ดร.นพดล  เจนอกัษร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และดร. นงลกัษณ์  เรือนงาม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีได้ให้ค  าแนะน าและตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่ง ข้ึน ตลอดจน
ผูท้รงคุณวฒิุ และผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหส้ัมภาษณ์ ผูว้จิยั ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี และ
ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านท่ี
ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ  เสมอมา 
 ขอขอบพระคุณ พี่  เพื่อน  น้อง นกัศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ 
ตลอดจนครอบครัว ท่ีสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือจนการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 
 คุณประโยชน์และคุณงามความดีอนัเน่ืองมาจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีขอมอบแด่บิดา มารดา ผู ้
ล่วงลบัไปแลว้ และคุณครูอาจารย ์ ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้และผูมี้พระคุณทุกท่าน  
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