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บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ระดับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ 2) ระดับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีของ
องค์กรของครู 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำกับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู 4) แบบภำวะ
ผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ดีขององค์กรของครู กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำและครู ใน
สถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิ งเทรำ เขต 1 ปี กำรศึกษำ 2562 จำนวน 331 คน เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็ น
แบบสอบถำมมำตรำส่ วนประมำณค่ำ 5 ระดับ แบ่งออกเป็ น 2 ด้ำน แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ มีค่ำควำมเชื่อมัน่ ของแบบสอบถำม
แบบ เท่ำกับ .818 พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ดีขององค์กรของครู มีค่ำควำมเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถำม เท่ำกับ .947 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลกำรวิจยั พบว่ำ 1) แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
มี ค่ ำ เฉลี่ ย ในภำพรวมอยู่ใ นระดับ มำกที่ สุ ด 2) พฤติ ก รรมกำรเป็ นสมำชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก รของครู สั ง กัด ส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำ
ประถมศึกษำฉะเชิ งเทรำ เขต 1 ค่ำเฉลี่ยในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด 3) แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำมีควำมสัมพัน ธ์ กัน
ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กรของครู อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิ ติที่ ระดับ .01 และ 4) แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำร
สถำนศึกษำส่ งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิ งเทรำ เขต 1
มีอำนำจพยำกรณ์ได้ร้อยละ 71.20 โดยแบบภำวะผูน้ ำที่มีอำนำจพยำกรณ์มำกที่สุดคือ แบบกำรกระตุน้ ทำงปั ญญำ รองลงมำ แบบกำรสร้ำง
แรงบันดำลใจ แบบกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ .01 ส่ วนแบบกำรมีอิทธิ พลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ อย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติที่ .05 และแบบกำรคำนึงถึงควำมเป็ นปัจเจกบุคคล แบบภำวะผูน้ ำกำรบริ หำรแบบวำงเฉย อย่ำงไม่มีนยั สำคัญทำงสถิติ
คาสาคัญ : แบบภำวะผูน้ ำ พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กร ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ

Abstract
The purposes of this research were to study 1) levels of leadership style of school administrators; 2) levels of organizational citizenship
behavior of teachers 3); relationship between leadership style of school administrators and organizational citizenship behavior of teachers; and
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4) leadership style of school administrators affecting organizational citizenship behavior of teachers in schools under the Office of Chachoengsao
Primary Education Service Area 1. The samples were 331 school administrators and teachers in schools under the Office of Chachoengsao
Primary Education Service Area 1, in the Academic Year 2019. The research instrument was five rating scale questionnaires divided into
2 aspects. In terms of the tool quality, it showed the reliability of questionnaire in aspect of leadership style of school administrators was at .818,
and in aspect of organizational citizenship behavior of teachers was at .947. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard
deviation (S.D.), Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and multiple regression analysis.
The research results were as follows: 1) The level of leadership style of school administrators under the Office of Chachoengsao
Primary Education Service Area 1 in overall was at the highest. 2) The level of organizational citizenship behavior of teachers under the
Office of Chachoengsao Primary Education Service Area 1in overall was at the highest. 3) The relationship between leadership style of
school administrators and organizational citizenship behavior of teachers was a positive relationship with the statistical significance of .01
and 4) The leadership style of school administrators affecting organizational citizenship behavior of teachers in schools und er the Office of
Chachoengsao Primary Education Service Area 1 had a predictive power of 71.20%, ranking the predictive power scores from high to low
level were as follows: intellectual stimulation, followed by inspiration creation, contingent reward with the statistical si gnificance of .01,
idealized influence with the statistical significance of .05. There was no statistically significance difference on individua lized consideration
and management by exception.
Keywords : Leadership Style, Organization Citizenship Behavior, School Administrators

บทนา
ปั จจุบนั องค์กรต่ำงๆ เริ่ มตระหนักและตื่นตัวกับสิ่ งที่ตนเผชิ ญ ต่ำงหำวิธีในกำรรับมือซึ่ งในยุคที่มีองค์ควำมรู ้เป็ นฐำน
สำคัญ องค์กรจำนวนมำกจึงมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กรและกำรพัฒนำองค์กร กำรทำงำนเป็ นทีมเน้นควำมร่ วมมือ เพื่อ
จัดกำรกับควำมท้ำยทำยที่เข้มข้นและรุ นแรงจำกกำรแข่งขัน ทำให้องค์กรต้องหันมำให้ควำมสำคัญกับบุคลำกรในองค์กรมำกขึ้น
ซึ่ งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ถือได้วำ่ เป็ นกลไกที่สำคัญที่สุดที่ตอ้ งพัฒนำคน พัฒนำสังคมให้เป็ นสังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้และสังคมที่ดี
[1] ซึ่ งกำรพัฒนำทรั พ ยำกรบุคคลเป็ นกระบวนกำรที่ จะเพิ่มพูนควำมรู ้ ทักษะ และประสบกำรณ์ ให้กับบุคลำกรในหน่ วยงำน
ตลอดจนพัฒนำเจตคติผปู ้ ฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปในทิศทำงบวกต่องำนที่ตนปฏิบตั ิ อันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภำพของ
องค์กร สำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กรทำงกำรศึ กษำ เพื่อให้กำ้ วทันกับกำรเปลี่ยนแปลงนั้น มีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำ
องค์กรในโรงเรี ยน โดยกำรดึงเอำสมรรถนะและควำมสำมำรถของบุคลำกรที่มีอยูใ่ นตัวตนออกมำใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่ำงเต็มที่
เพื่อกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อเป้ ำหมำยขององค์กร [2] โดยขึ้นอยูก่ บั กำรแสดงพฤติกรรมของบุคลำกร ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ภำยในองค์กร
พฤติ ก รรมกำรเป็ นสมำชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ร เป็ นพฤติ ก รรมส่ ว นบุ ค คลที่ แ สดงออกด้ว ยควำมสมัค รใจ สนับ สนุ น
ประสิ ทธิ ผลในกำรปฏิบตั ิงำนทั้งหมดขององค์กรและกำรแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมด้วยควำมสมัครใจโดยไม่ได้ถูกบังคับให้ปฏิบตั ิ
จึงเป็ นพฤติกรรมที่บุคคลเลือกปฏิบตั ิดว้ ยตนเองเป็ นกำรกระทำที่เกิดขึ้นเองที่จะปฏิบตั ิงำนอย่ำงเต็มที่ และเกิ นกว่ำบทบำทที่ ตน
รับผิดชอบ โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้น เป็ นพฤติกรรมที่สนับสนุนและก่อให้เกิดประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภำพ รวมถึงมีประโยชน์
อย่ำงยิ่งต่อองค์กรดังที่ ออร์ แกน [3] ได้จำแนกรู ปแบบพฤติ กรรมพฤติ กรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กร ออกเป็ นรู ปแบบ
พฤติกรรมต่ำงๆ 5 รู ปแบบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมให้ควำมช่วยเหลือ 2) พฤติกรรมกำรคำนึงถึงผูอ้ ื่น 3) พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น
4) พฤติกรรมกำรให้ควำมร่ วมมือ และ 5) พฤติกรรมควำมสำนึ กในหน้ำที่ เมื่อพิจำรณำรู ปแบบดังกล่ำว จะเห็ นได้ว่ำพฤติกรรม
เหล่ำนี้ แสดงออกมำซึ่ งควำมเต็มใจและควำมสมัครใจที่จะสนับสนุนองค์กร เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในกำรปฏิบตั ิงำนทั้งหมดของ
องค์กร โดยพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรที่จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภำพขององค์กรให้สูงขึ้นเมื่อทำงำน
ภำยใต้แบบภำวะผูน้ ำ ที่เพิ่มประสิ ทธิภำพกำรทำงำน และกำรเสริ มสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำนร่ วมกันภำยในองค์กร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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แบบภำวะผูน้ ำเป็ นวิ ธี ก ำรหรื อ แนวทำงในกำรก ำหนดทิ ศ ทำงแบบแผนไปสู่ ก ำรปฏิ บัติ สร้ ำ งแรงจู ง ใจแก่ ผูต้ ำม
โดยรู ปแบบของกำรแสดงพฤติกรรมที่ชดั เจน และมีนยั สำคัญต่อผูต้ ำม ซึ่ งแบบภำวะผูน้ ำตำมแนวคิดของ แบส [4] ประกอบด้วย
ภำวะผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลงและแบบภำวะผูน้ ำแลกเปลี่ยน ซึ่ งสำมำรถจำแนกแบบภำวะผูน้ ำออกเป็ นองค์ประกอบย่อย 6 แบบ
ได้แก่ 1) กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ 2) กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 3) กำรกระตุน้ ทำงปั ญญำ 4) กำรคำนึงถึงควำมเป็ นปั จเจกบุคคล
5) กำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ 6) กำรบริ หำรแบบวำงเฉย แบบภำวะผูน้ ำเป็ นวิธีกำรหรื อแนวทำงในกำรกำหนดทิศทำงแบบแผน
ไปสู่ กำรปฏิบตั ิ สร้ำงแรงจูงใจแก่ผตู ้ ำม โดยรู ปแบบของกำรแสดงพฤติกรรมที่ชดั เจนของผูน้ ำ มีนยั สำคัญต่อผูต้ ำม[5] แบบภำวะ
ผูน้ ำที่ เหมำะสม สำมำรถเพิ่มควำมคำดหวังในควำมสำเร็ จและควำมพึงพอใจในงำนแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ เพื่อให้กำรดำเนิ นงำน
เป็ นไปด้วยดี ดังนั้น แบบภำวะผูน้ ำจึงเป็ นปั จจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของบุคคล ให้มีส่วนร่ วมในกำร
ปฏิบตั ิงำนเพื่อพัฒนำองค์กร[6]
สำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำฉะเชิ งเทรำ เขต 1 มุ่งหวังจะยกระดับกำรศึ กษำของชำติ ให้ได้มำตรฐำน
จึงกำหนดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ แต่จำกกำรศึกษำปั ญหำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ พบว่ำครู บำงส่วนแสดงพฤติกรรมที่ไม่
สอดคล้องและไม่สนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ หำรเท่ำที่ควร เนื่ องจำกครู ไม่ให้ร่วมมือและไม่มีส่วนร่ วมในกำรแก้ไขปั ญหำต่ำงๆ
ของโรงเรี ย น ขำดกำรพัฒ นำตนเอง ครู จึ ง ขำดควำมทุ่ ม เทในกำรปฏิ บัติง ำนหรื อก่ อ ให้เกิ ด พฤติ กรรมควำมไม่พ อใจในกำร
ปฏิบตั ิงำน [7] ดังนั้นภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลง ผูน้ ำถือว่ำเป็ นบุคคลหลักที่จะส่ งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของ
ครู ในโรงเรี ยน ซึ่งคำดว่ำจะเป็ นประโยชน์ที่จะช่วยนำพำองค์กรไปสู่ควำมสำเร็ จตำมเป้ ำหมำย
จำกปั ญหำดังกล่ำว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษำเกี่ยวกับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำร
เป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำฉะเชิ งเทรำ เขต 1 เพื่อนำผลกำรวิจยั มำใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผนและกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนบุคคล และด้ำนต่ำงๆ ของกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ให้สูงขึ้นและมีคุณภำพต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษำระดับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
2. เพื่อศึ กษำระดับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1
3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำกับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กร
ของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1
4. เพื่อศึกษำแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ดีขององค์กรของครู สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
1.1 แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำตำมแนวคิดของ แบส [4] ที่ ได้กำหนดไว้ 2 แบบ คือ แบบภำวะผูน้ ำ
กำรเปลี่ยนแปลง และแบบภำวะผูน้ ำแบบแลกเปลี่ยน ซึ่ งในกำรวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้จำแนกองค์ประกอบย่อยของแบบภำวะผูน้ ำทั้ง
2 แบบ ออกเป็ นภำวะผูน้ ำ 6 แบบ คือ (1) แบบกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ (2) แบบกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ (3) แบบกำรกระตุน้
ทำงปั ญญำ (4) แบบกำรคำนึงถึงควำมเป็ นปั จเจกบุคคล (5) แบบกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ (6) แบบกำรบริ หำรแบบวำงเฉย
1.2 พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีของครู ผูว้ ิจยั อำศัยแนวคิดของ ออร์ แกน [3] ได้จำแนกรู ปแบบพฤติกรรมกำรเป็ น
สมำชิกที่ดีขององค์กรออกเป็ นรู ปแบบ ประกอบด้วยพฤติกรรมด้ำนต่ำงๆ 5 ด้ำน ดังนี้ (1) พฤติกรรมให้ควำมช่วยเหลือ (2) พฤติกรรม
กำรคำนึงถึงผูอ้ ื่น (3) พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น (4) พฤติกรรมกำรให้ควำมร่ วมมือ (5) พฤติกรรมควำมสำนึกในหน้ำที่
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชำกร ได้แก่ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำและครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
ปี กำรศึกษำ 2562 จำนวน 2,230 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำและครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ
เขต 1 จำนวน 331 คน ได้มำโดยกำรกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกตำรำง เครจซี่ และมอร์ แกน [8] จำแนกตำมอำเภอ 4 อำเภอ คือ
อำเภอเมือง อำเภอบ้ำนโพธิ์ อำเภอบำงน้ ำเปรี้ ยว และอำเภอบำงปะกง และใช้วธิ ีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (Multistage
Random Sampling) ดังนี้
ขั้นที่ 1 จำแนกประชำกรตำมอำเภอ
ขั้นที่ 2 กำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมอำเภอ โดยใช้กำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์
ขั้นที่ 3 สุ่มตัวอย่ำงโรงเรี ยน โดยใช้วธิ ีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) ตำมสัดส่วน จำแนก
ตำมอำเภอ
ขั้นที่ 4 สุ่มกลุ่มตัวอย่ำงครู และผูบ้ ริ หำร ด้วยวิธีกำรจับฉลำก จำแนกตำมอำเภอ
กลุ่มตัวอย่ำง

ประชำกร
อำเภอ

สถำนศึกษำ

ผูบ้ ริ หำร

ครู

รวม

ผูบ้ ริ หำร

ครู

รวม

เมือง
บ้ำนโพธิ์
บำงน้ ำเปรี้ ยว

37
25
49

37
25
49

728
258
652

765
283
701

7
5

106
37

113
42

10

95

105

บำงปะกง

27

27

454

481

5

66

71

รวม

138

138

2,092

2,230

27

304

331

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย ผูว้ ิจยั สร้ำงขึ้น เป็ นแบบสอบถำมประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถำมข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถำม ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึ กษำ ตำแหน่ งหน้ำที่ ในสถำนศึ กษำ และประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
ลักษณะเป็ นแบบสอบถำมเลือกตอบ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ เป็ นแบบ
ประมำณส่ วนค่ำประมำณ 5 ระดับ ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ ยวกับพฤติ กรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์ก รของครู สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เป็ นแบบประมำณประมำณค่ำ 5 ระดับ
วิธีการสร้ างเครื่ องมื อ 1) ศึ กษำ ทฤษฎี เอกสำร ตำรำ แนวคิด และงำนวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำร
สถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู 2) กำหนดกรอบแนวคิดในกำรสร้ำงแบบสอบถำมโดยให้
ครอบคลุมเนื้ อหำ 3) สร้ ำงแบบสอบถำมฉบับร่ ำง เป็ นกำรสร้ ำงแบบสอบถำมชนิ ดประมำณส่ วนค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ
4) นำแบบสอบถำมที่สร้ำงเสร็ จ นำเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำวิทยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบแนะนำปรับปรุ งแก้ไข
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมื อ 1) นำแบบสอบถำมที่ ปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอคณะกรรมกำร ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
พิจำรณำ ตรวจสอบค่ำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) ตลอดจนควำมชัดเจนของเนื้อหำและควำมเหมำะสมในกำรใช้
ภำษำ โดยใช้เทคนิ ค IOC (Index of Item Objective Congruence) 2) นำแบบสอบถำมที่ ปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (TryOut) กับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 จำนวน 30 คน
3) วิเครำะห์ควำมเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถำม โดยวิธีหำค่ำสัมประสิ ทธิ์ แอลฟำ (Alpha Coefficient) ตัวแปรต้นภำวะ
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ผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ มีค่ำควำมเชื่อมัน่ ของแบบสอบถำมแบบ เท่ำกับ .818 ตัวแปรตำมพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีของ
องค์กรของครู มีค่ำควำมเชื่อมัน่ ของแบบสอบถำม เท่ำกับ .947 4) ปรับปรุ งแก้ไขและจัดพิมพ์แบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ เพื่อเก็บ
ข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล 1) บันทึ กเสนอให้บณ
ั ฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์ ออกหนังสื อขอควำม
ร่ วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม ถึง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ทั้ง 138
แห่ ง เพื่อขออนุญำตเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่กำหนดไว้ 2) นำหนังสื อเสนอต่อผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ทั้ง 138 แห่ง เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ แล้วนำหนังสื อที่ผำ่ นกำรพิจำรณำแล้วเสนอ
ต่อกลุ่มตัวอย่ำง เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บข้อมูลต่อไป 3) ส่ งแบบสอบถำมให้กลุ่มตัวอย่ำง 4) รวบรวมแบบสอบถำม
5) ผูว้ จิ ยั นำแบบสอบถำมที่ได้รับคืนมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมแล้วดำเนินกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลตำมขั้นตอนของ
กำรวิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล 1) วิเครำะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม สถิติที่ใช้ คือ ค่ำควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ
(Percentage) 2) วิเครำะห์บทบำทของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำกับกำรมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนสถิติที่ใช้ คือ ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 3) วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบทบำทของผูบ้ ริ หำร
สถำนศึกษำกับกำรมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึ กษำขั้นพื้นฐำน สถิติที่ใช้คือ กำรหำค่ำสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 4) กำรวิเครำะห์บทบำทของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่
ส่ ง ผลต่ อ กำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจัดกำรศึ ก ษำของคณะกรรมกำรสถำนศึ ก ษำขั้น พื้น ฐำน สัง กัด ส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ ก ำรศึ กษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 โดยกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีกำรนำตัวแปรทั้งหมด
เข้ำสมกำร (Enter method)

ผลการวิจัย
1. ผลกำรวิเครำะห์ ระดับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 ปรำกฏผลดังตำรำง 1
ตำรำง 1 แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
n = 331
แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
S.D.
ระดับ
อันดับ
X
1. แบบภำวะผูน้ ำกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์
4.70
0.43
มำกที่สุด
2
2. แบบภำวะผูน้ ำกำรกระตุน้ ทำงปั ญญำ
4.70
0.41
มำกที่สุด
1
3. แบบภำวะผูน้ ำกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ
4.66
0.42
มำกที่สุด
4
4. แบบภำวะผูน้ ำกำรคำนึงถึงควำมเป็ นปั จเจกบุคคล
4.69
0.44
มำกที่สุด
3
5. แบบภำวะผูน้ ำกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์
4.29
0.42
มำก
6
6. แบบภำวะผูน้ ำกำรบริ หำรแบบวำงเฉย
4.54
0.48
มำกที่สุด
5
เฉลี่ยรวม
4.60
0.38
มำกที่สุด
จำกตำรำง 1 พบว่ำ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ
เขต 1 มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด เรี ยงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ แบบกำรกระตุน้ ทำงปั ญญำ แบบกำรมี
อิทธิ พลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ แบบกำรคำนึ งถึงควำมเป็ นปั จเจกบุคคล แบบกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ และแบบกำรบริ หำรแบบวำงเฉย
ส่วนแบบภำวะผูน้ ำที่มีค่ำเฉลี่ยอยูใ่ นลำดับสุดท้ำย ได้แก่ แบบกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

8

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
11 (January - April) 4 - 12 (2021) Vol. 11, No. 1

2. ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นกำรศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
ตำรำง 2 ค่ ำ เฉลี่ ย และค่ ำ ควำมเบี่ ย งเบนมำตรฐำนของพฤติ ก รรมกำรเป็ นสมำชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก รของครู ใ นสถำนศึ ก ษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1โดยภำพรวมและรำยด้ำน
n = 331
พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู ในสถำนศึกษำ
อันดับ
S.D.
ระดับ
X
1. พฤติกรรมให้ควำมช่วยเหลือ
4.71
0.45
มำกที่สุด
4
2. พฤติกรรมกำรคำนึงถึงผูอ้ ื่น
4.73
0.39
มำกที่สุด
2
3. พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น
4.73
0.43
มำกที่สุด
3
4. พฤติกรรมกำรให้ควำมร่ วมมือ
4.65
0.42
มำกที่สุด
5
5. พฤติกรรมควำมสำนึกในหน้ำที่
4.76
0.38
มำกที่สุด
1
เฉลี่ยรวม
4.72
0.37
มำกที่สุด
จำกตำรำง 2 พบว่ำ พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู ในสถำนศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่ น
ระดับมำกที่สุด เรี ยงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ พฤติกรรมควำมสำนึกในหน้ำที่ พฤติกรรมกำรคำนึงถึงผูอ้ ื่น พฤติกรรม
ควำมอดทนอดกลั้น พฤติกรรมให้ควำมช่วยเหลือ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยเป็ นลำดับสุดท้ำยได้แก่ พฤติกรรมกำรให้ควำมร่ วมมือ
3. ผลกำรวิเครำะห์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำและพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดี
ขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
ตำรำง 3 ค่ำสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำกับพฤติ กรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กร
ของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X
Y
X1
1
X2
.873**
1
X3
.868**
.854**
1
X4
.845**
.815**
.926**
1
X5
.736**
.780**
.787**
.495**
1
X6
.493**
.437**
.457**
.805**
.487**
1
X
.919**
.908**
.939**
.936**
.885**
.643**
1
Y
.790**
.788**
.816**
.778**
.478**
.667**
.824**
1
**มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
จำกตำรำง 3 พบว่ำ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำกับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ดีขององค์กรของครู สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีควำมสัมพันธ์กนั ในทำงบวกในระดับมำกที่สุด (rxy=.824) อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำกับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 รำยด้ำน พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกระดับมำกที่สุด มำก
และปำนกลำง อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.1 โดยเรี ยงลำดับจำกมำกไปหำน้อย คือ แบบภำวะผูน้ ำกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ
(rx3y=.816) รองลงมำ คื อ แบบภำวะผูน้ ำกำรมี อิท ธิ พลอย่ำงมี อุด มกำรณ์ (rx1y=.790) แบบภำวะผูน้ ำกำรกระตุน้ ทำงปั ญ ญำ
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(rx2y=.788) แบบภำวะผูน้ ำกำรคำนึ งถึงควำมเป็ นปั จเจกบุคคล (rx4y=.778) แบบภำวะผูน้ ำกำรบริ หำรแบบวำงเฉย (rx6y=.667)
และแบบภำวะผูน้ ำกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ (rx5y=.478)
4. ผลกำรวิเครำะห์พหุ คูณถดถอยแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีของ
องค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
ตำรำง 4 ผลกำรวิเครำะห์พหุคูณถดถอยแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กร
ของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู
ตัวแปรที่ใช้พยำกรณ์
b
S.E.b
t
Sig
β
(Constant)
.906
.145
6.236
.000
แบบกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ (X1)
.142
.063
.164
2.271*
.024
แบบกำรกระตุน้ ทำงปั ญญำ (X2)
.246
.064
.269
3.838**
.000
แบบกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ (X3)
.349
.080
.396
4.346**
.000
แบบกำรคำนึงถึงควำมเป็ นปั จเจกบุคคล (X4)
.056
.071
.067
.785
.433
แบบกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ (X5)
.043
.031
.095
2.683**
.008
แบบกำรบริ หำรแบบวำงเฉย (X6)
-.058
.042
-.076
-1.379
.169
ค่ำคงที่ (a) = .906
R = .744 , R2 = .712 , adjusted R2 = .706 S.E.b= .20298
*มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
**มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
จำกตำรำง 4 พบว่ำ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำส่ งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กรของครู
สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำฉะเชิ ง เทรำเขต 1 โดยมี ค่ ำ สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พัน ธ์ พ หุ คู ณ .744
ส่ วนค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรพยำกรณ์ (R2) เท่ำกับ .712 หมำยถึง ตัวพยำกรณ์ทุกตัวร่ วมกันพยำกรณ์พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีของ
องค์ก รของครู สัง กัด ส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำฉะเชิ ง เทรำ เขต 1 และมี อ ำนำจพยำกรณ์ ไ ด้ร้ อ ยละ 71.20
โดยมีควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำนในกำรพยำกรณ์เท่ำกับ .20298
เมื่ อพิจำรณำค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรถดถอยของตัวพยำกรณ์ ในรู ปแบบคะแนนมำตรฐำน พบว่ำ ตัวพยำกรณ์ ที่มีอำนำจ
พยำกรณ์มำกที่สุด คือ แบบภำวะผูน้ ำกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ (X3) รองลงมำ ได้แก่ แบบภำวะผูน้ ำกำรกระตุน้ ทำงปั ญญำ (X2) แบบ
ภำวะผูน้ ำกำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ (X5) แบบภำวะผูน้ ำกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ (X1) แบบภำวะผูน้ ำกำรคำนึงถึงควำม
เป็ นปั จเจกบุคคล (X4) และแบบภำวะผูน้ ำกำรบริ หำรแบบวำงเฉย (X6)
สมกำรพยำกรณ์ พฤติ กรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำ
ฉะเชิงเทรำเขต 1 เมื่อนำตัวแปรทุกตัวเข้ำสมกำร ซึ่งได้รูปแบบกำรวิเครำะห์ แสดงค่ำสมกำรพยำกรณ์ได้ดงั นี้
สมกำรถดถอยพหุคูณในรู ปแบบคะแนนดิบ
Y′ = .906 + .142X1 + .246X2+ .349X3 + .056X4 + .043X5 - .058X6
สมกำรถดถอยพหุคูณในรู ปแบบคะแนนมำตรฐำน
Z′y =.164x 1+ .269x2 + .396x3 + .067x4 + .095x5 - .076x6
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อภิปรายผล
จำกกำรศึกษำวิจยั เรื่ องแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีประเด็นที่น่ำสนใจนำมำอภิปรำยดังนี้
1. จำกกำรศึ ก ษำระดับ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ สัง กัด ส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
ฉะเชิ งเทรำ เขต 1 ผลกำรวิจยั พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด สอดคล้องกับ ชง ซี อำง ฮง และคณะ[9] พระพำนัด
มิ่งมำ [10] อรอุษำ มหำสุ วรรณ [11] สุ ภำณี รำทะแย [12] ทั้งนี้ เนื่ องจำกแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ มีควำมสำคัญต่อ
กำรพัฒนำองค์กร และส่ งผลกระทบต่อควำมมุ่งมัน่ และควำมพึงพอใจในกำรทำงำนของผูร้ ่ วมงำน ดังนั้น จำกเหตุผลดังกล่ำว จึง
ส่งผลให้ระดับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีค่ำเฉลี่ย
โดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
2. จำกกำรศึกษำระดับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิ งเทรำ เขต 1 ผลกำรวิจยั พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด สอดคล้องกับ ออร์ แกน [3] แม็ตเคนซี่ พอดซำค๊อฟ
และ อำเฮียมี่ [13] สำยฝน กล้ำเดิ นดง [14] ทั้งนี้ เนื่ องจำกกำรแสดงพฤติกรรมที่กระทำนอกเหนื อควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ดว้ ย
ควำมเต็ม ใจของครู เป็ นพฤติ ก รรมที่ ช่ ว ยขับ เคลื่ อนองค์กร เป็ นสิ่ ง ที่ จำเป็ นต่ อกำรทำงำน ส่ ง เสริ ม ให้เกิ ด ประสิ ทธิ ภ ำพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลของสถำนศึ ก ษำ ดัง นั้น จำกเหตุ ผลดัง กล่ ำวจึ งส่ งผลให้ร ะดับ พฤติ ก รรมกำรเป็ นสมำชิ ก ที่ ดี ขององค์กรของครู
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
3. จำกกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบบภำวะกับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ไปในทิศทำง
เดียวกัน และมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ำกับ .824 เป็ นไปตำมสมมติฐำนที่ต้ งั
ไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Chung-Hsiung Hung [9] พระพำนัด มิ่งมำ [10] พิชชำ ศุภเสถียร [15] เกริ กเกียรติ ต่อกิจไพบูลย์ [16]
ทั้งนี้ อำจเนื่ องมำจำก พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู มีสูงที่สุดเมื่อทำงำนภำยใต้ภำวะผูน้ ำที่ดีจำกเหตุผลดังกล่ำว
จึงส่งผลให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผูน้ ำกับพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกไปในทิศทำงเดียวกัน ระดับมำกที่สุด
4. จำกกำรศึ กษำแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดีขององค์กรของครู
สัง กัด ส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำฉะเชิ งเทรำเขต 1 พบว่ำ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ ก ษำส่ งผลต่อ
พฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ กษำฉะเชิ งเทรำ เขต 1 เป็ นไปตำม
สมมติฐำนกำรวิจยั สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ รุ จิรัตน์ นำคะรัมภะ [17] วรวรรณ ชื่นพินิจสกุล [18] พิชำย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต [19]
ทั้งนี้ เนื่ องจำกกำรแสดงพฤติกรรมที่ กระทำนอกเหนื อควำมรั บผิดชอบในหน้ำที่ ด้วยควำมเต็มใจของครู เป็ นพฤติ กรรมที่ ช่วย
ขับเคลื่อนองค์กร เป็ นสิ่ งที่จำเป็ นต่อกำรทำงำน ส่งเสริ มให้เกิดประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลของสถำนศึกษำ

ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรศึ ก ษำแนวทำงกำรส่ ง เสริ ม แบบภำวะผู ้น ำของผู ้บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ สั ง กัด ส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
2. ควรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริ มภำวะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็ นสมำชิกที่ดีขององค์กร
3. ควรมี กำรศึ กษำแบบภำวะผูน้ ำของผู ้บ ริ ห ำรสถำนศึ กษำและพฤติ ก รรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ ดี ข ององค์กรของครู
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ในเชิงคุณภำพ
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