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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขา
ราม   2) แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม ประชากรที่ใชในการ
วิจัยคือ บุคลากรโรงเรียนวัดนินสุขาราม จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามแนวคิดของกริฟฟทส (Griffiths)   สถิติที่ใช คือ 
คาความถ่ี คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมากเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ พฤติกรรมผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี 
ผูนําในฐานะผูประสานงาน ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ ผูนําในฐานะ
ผูใหการยอมรับนับถือ และผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ 
  2. แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม มีแนวทาง
ดังนี้คือ 1) ผูบริหารโรงเรียนควรเรียนรูพฤติกรรมของบุคคลที่สังคมยอมรับ  ศรัทธา สามารถเปน
ตนแบบในการนําพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสมมาประพฤติปฏิบัติตาม 2) ผูบริหารโรงเรียนควรเปดใจ
รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ จากบุคลากรภายในโรงเรียน 3) ผูบริหารโรงเรียนควรเขาประชุม 
สัมมนา เพื่อเพ่ิมพูนความรู และทักษะเชิงปฏิบัติการ 
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 This objectives of this research were to find 1) leadership  behavior of  

administrators of Watninsukharam school,  2) the development guidelines for the 

administrators’ leadership behavior of Watninsukharam school. The research population 

were 32 school personnel of Watninsukharam  school.  The instrument used in the 

research was a questionnaire regarding leadership behavior of administrators according 

to the concept of Griffith. The statistics used in the research were frequency, 

percentage, arithmetic mean,standard deviation, and content analysis. 

 The results revealed that. 

 1. Leadership behavior of administrators of Watninsukharam school, overall 

and individually, was found at a high level: ranking from the highest mean to the lowest 

mean as follow: the school administrator as a social man, the school administrator as a 

co-ordinator, the school administrator as an initiator, the school administrator as an 

improver, the school administrator as an effective speaker, the school administrator as a 

recognizer, and the school administrator as a helper.  

           2. The development guidelines for the administrators’ leadership behavior of 

Watninsukharam school were  as follows: 1) the school administrator  should learn from 

the role model, 2) the school administrator should  listen to school staff’s suggestions, 

and 3) the school administrator should participate in various seminar to enhance his 

skill and knowledge. 
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