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บทคดัย่อ 
 กำรวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำ 1) ระดบัแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  2) ระดบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของ
องคก์รของครู 3) ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู 4) แบบภำวะ
ผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู กลุ่มตวัอย่ำงไดแ้ก่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูใน
สถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 331 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจัยเป็น
แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 2 ดำ้น แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ มีค่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำม
แบบ เท่ำกับ .818 พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู มีค่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำม เท่ำกับ .947 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรวเิครำะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุคูณ 

ผลกำรวิจยัพบว่ำ 1) แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1  
มีค่ำเฉล่ียในภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 2) พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ค่ำเฉล่ียในภำพรวมอยู่ในระดบัมำกท่ีสุด 3) แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำมีควำมสัมพนัธ์กัน
ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 และ 4) แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1  
มีอ  ำนำจพยำกรณ์ไดร้้อยละ 71.20 โดยแบบภำวะผูน้ ำท่ีมีอ  ำนำจพยำกรณ์มำกท่ีสุดคือ แบบกำรกระตุน้ทำงปัญญำ รองลงมำ แบบกำรสร้ำง
แรงบนัดำลใจ แบบกำรให้รำงวลัตำมสถำนกำรณ์ อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี .01 ส่วนแบบกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ อย่ำงมีนัยส ำคญั
ทำงสถิติท่ี .05 และแบบกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล แบบภำวะผูน้ ำกำรบริหำรแบบวำงเฉย อยำ่งไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
 

ค าส าคัญ : แบบภำวะผูน้ ำ พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์ร ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
 

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 
 
 

บทน า   
ปัจจุบนัองคก์รต่ำงๆ เร่ิมตระหนกัและต่ืนตวักบัส่ิงท่ีตนเผชิญ ต่ำงหำวิธีในกำรรับมือซ่ึงในยุคท่ีมีองคค์วำมรู้เป็นฐำน

ส ำคญั องค์กรจ ำนวนมำกจึงมีกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงองคก์รและกำรพฒันำองคก์ร กำรท ำงำนเป็นทีมเน้นควำมร่วมมือ เพื่อ
จดักำรกบัควำมทำ้ยทำยท่ีเขม้ขน้และรุนแรงจำกกำรแข่งขนั ท ำใหอ้งคก์รตอ้งหันมำใหค้วำมส ำคญักบับุคลำกรในองคก์รมำกข้ึน 
ซ่ึงบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ถือไดว้ำ่เป็นกลไกท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีตอ้งพฒันำคน พฒันำสังคมให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้และสงัคมท่ีดี 
[1] ซ่ึงกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคลเป็นกระบวนกำรท่ีจะเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน 
ตลอดจนพฒันำเจตคติผูป้ฏิบติังำนใหเ้ป็นไปในทิศทำงบวกต่องำนท่ีตนปฏิบติั อนัจะส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ
องค์กร ส ำหรับกำรพฒันำบุคลำกรในองค์กรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้กำ้วทนักบักำรเปล่ียนแปลงนั้น มีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำ
องคก์รในโรงเรียน โดยกำรดึงเอำสมรรถนะและควำมสำมำรถของบุคลำกรท่ีมีอยูใ่นตวัตนออกมำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ อยำ่งเตม็ท่ี
เพื่อกำรปฏิบติังำนเพื่อเป้ำหมำยขององคก์ร [2] โดยข้ึนอยูก่บักำรแสดงพฤติกรรมของบุคลำกร ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีภำยในองคก์ร 

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กร เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีแสดงออกด้วยควำมสมัครใจ สนับสนุน
ประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำนทั้งหมดขององคก์รและกำรแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดว้ยควำมสมคัรใจโดยไม่ไดถู้กบงัคบัใหป้ฏิบติั 
จึงเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลเลือกปฏิบติัดว้ยตนเองเป็นกำรกระท ำท่ีเกิดข้ึนเองท่ีจะปฏิบติังำนอย่ำงเต็มท่ีและเกินกว่ำบทบำทท่ีตน
รับผิดชอบ โดยพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นพฤติกรรมท่ีสนบัสนุนและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพ รวมถึงมีประโยชน์
อย่ำงยิ่งต่อองค์กรดังท่ี ออร์แกน [3] ได้จ ำแนกรูปแบบพฤติกรรมพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กร ออกเป็นรูปแบบ
พฤติกรรมต่ำงๆ 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมใหค้วำมช่วยเหลือ 2) พฤติกรรมกำรค ำนึงถึงผูอ่ื้น 3) พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น 
4) พฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือ และ 5) พฤติกรรมควำมส ำนึกในหน้ำท่ี เม่ือพิจำรณำรูปแบบดงักล่ำว จะเห็นไดว้่ำพฤติกรรม
เหล่ำน้ีแสดงออกมำซ่ึงควำมเต็มใจและควำมสมคัรใจท่ีจะสนบัสนุนองคก์ร เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำนทั้งหมดของ
องคก์ร โดยพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภำพขององคก์รให้สูงข้ึนเม่ือท ำงำน
ภำยใตแ้บบภำวะผูน้ ำ ท่ีเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน และกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำนร่วมกนัภำยในองคก์ร 
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แบบภำวะผูน้ ำเป็นวิธีกำรหรือแนวทำงในกำรก ำหนดทิศทำงแบบแผนไปสู่กำรปฏิบัติ สร้ำงแรงจูงใจแก่ผูต้ำม  
โดยรูปแบบของกำรแสดงพฤติกรรมท่ีชดัเจน และมีนยัส ำคญัต่อผูต้ำม ซ่ึงแบบภำวะผูน้ ำตำมแนวคิดของ แบส [4] ประกอบดว้ย 
ภำวะผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงและแบบภำวะผูน้ ำแลกเปล่ียน ซ่ึงสำมำรถจ ำแนกแบบภำวะผูน้ ำออกเป็นองค์ประกอบย่อย 6 แบบ 
ไดแ้ก่ 1) กำรมีอิทธิพลอยำ่งมีอุดมกำรณ์ 2) กำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ 3) กำรกระตุน้ทำงปัญญำ 4) กำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล 
5) กำรใหร้ำงวลัตำมสถำนกำรณ์ 6) กำรบริหำรแบบวำงเฉย แบบภำวะผูน้ ำเป็นวธีิกำรหรือแนวทำงในกำรก ำหนดทิศทำงแบบแผน
ไปสู่กำรปฏิบติั สร้ำงแรงจูงใจแก่ผูต้ำม โดยรูปแบบของกำรแสดงพฤติกรรมท่ีชดัเจนของผูน้ ำ มีนยัส ำคญัต่อผูต้ำม[5] แบบภำวะ
ผูน้ ำท่ีเหมำะสม สำมำรถเพ่ิมควำมคำดหวงัในควำมส ำเร็จและควำมพึงพอใจในงำนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปดว้ยดี ดงันั้น แบบภำวะผูน้ ำจึงเป็นปัจจยัส ำคญั ท่ีท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อพฤติกรรมของบุคคล ให้มีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบติังำนเพื่อพฒันำองคก์ร[6] 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มุ่งหวงัจะยกระดับกำรศึกษำของชำติให้ได้มำตรฐำน  
จึงก ำหนดใหมี้กำรปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ แต่จำกกำรศึกษำปัญหำดำ้นคุณภำพกำรศึกษำ พบวำ่ครูบำงส่วนแสดงพฤติกรรมท่ีไม่
สอดคลอ้งและไม่สนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริหำรเท่ำท่ีควร เน่ืองจำกครูไม่ใหร่้วมมือและไม่มีส่วนร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ 
ของโรงเรียน ขำดกำรพฒันำตนเอง ครูจึงขำดควำมทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำนหรือก่อให้เกิดพฤติกรรมควำมไม่พอใจในกำร
ปฏิบติังำน [7] ดงันั้นภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลง ผูน้ ำถือวำ่เป็นบุคคลหลกัท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของ
ครูในโรงเรียน ซ่ึงคำดวำ่จะเป็นประโยชน์ท่ีจะช่วยน ำพำองคก์รไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  

จำกปัญหำดงักล่ำว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษำเก่ียวกบัแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำร
เป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เพื่อน ำผลกำรวิจยัมำใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผนและก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจดักำรดำ้นบุคคล และดำ้นต่ำงๆ ของกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำใน
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ใหสู้งข้ึนและมีคุณภำพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพ่ือศึกษำระดบัแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 
2. เพ่ือศึกษำระดบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู สังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ฉะเชิงเทรำ เขต 1   
3. เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์ร

ของครู สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1 
4. เพ่ือศึกษำแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู สังกดั

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1 
ขอบเขตการวจิยั 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 1.1 แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำตำมแนวคิดของ แบส [4] ท่ีไดก้ ำหนดไว ้2 แบบ คือ แบบภำวะผูน้ ำ 
กำรเปล่ียนแปลง และแบบภำวะผูน้ ำแบบแลกเปล่ียน ซ่ึงในกำรวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดจ้ ำแนกองคป์ระกอบยอ่ยของแบบภำวะผูน้ ำทั้ง  
2 แบบ ออกเป็นภำวะผูน้ ำ 6 แบบ คือ (1) แบบกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีอุดมกำรณ์ (2) แบบกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ (3) แบบกำรกระตุน้
ทำงปัญญำ (4) แบบกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล (5) แบบกำรใหร้ำงวลัตำมสถำนกำรณ์ (6) แบบกำรบริหำรแบบวำงเฉย  

1.2 พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของครู ผูว้ิจยัอำศยัแนวคิดของ ออร์แกน [3] ไดจ้ ำแนกรูปแบบพฤติกรรมกำรเป็น
สมำชิกท่ีดีขององคก์รออกเป็นรูปแบบ ประกอบดว้ยพฤติกรรมดำ้นต่ำงๆ 5 ดำ้น ดงัน้ี (1) พฤติกรรมใหค้วำมช่วยเหลือ (2) พฤติกรรม
กำรค ำนึงถึงผูอ่ื้น (3) พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น (4) พฤติกรรมกำรใหค้วำมร่วมมือ (5) พฤติกรรมควำมส ำนึกในหนำ้ท่ี 
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2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2.1 ประชำกร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครู สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1       

ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 2,230 คน  
2.2 กลุ่มตวัอย่ำง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูสังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ  

เขต 1 จ ำนวน 331 คน ไดม้ำโดยกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอยำ่งจำกตำรำง เครจซ่ีและมอร์แกน [8] จ ำแนกตำมอ ำเภอ 4 อ ำเภอ คือ 
อ ำเภอเมือง อ ำเภอบำ้นโพธ์ิ อ ำเภอบำงน ้ ำเปร้ียว และอ ำเภอบำงปะกง และใชว้ธีิกำรสุ่มกลุ่มตวัอยำ่งแบบหลำยขั้นตอน (Multistage 
Random Sampling) ดงัน้ี 

             ขั้นท่ี 1 จ ำแนกประชำกรตำมอ ำเภอ 
             ขั้นท่ี 2 ก ำหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมอ ำเภอ โดยใชก้ำรเทียบบญัญติัไตรยำงศ ์
             ขั้นท่ี 3 สุ่มตวัอยำ่งโรงเรียน โดยใชว้ธีิกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย (Simple Random Sampling) ตำมสดัส่วน จ ำแนก

ตำมอ ำเภอ 
             ขั้นท่ี 4 สุ่มกลุ่มตวัอยำ่งครูและผูบ้ริหำร ดว้ยวธีิกำรจบัฉลำก จ ำแนกตำมอ ำเภอ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย ผูว้ิจยัสร้ำงข้ึน เป็นแบบสอบถำมประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถำมขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถำม ประกอบดว้ย เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ ต ำแหน่งหน้ำท่ีในสถำนศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  
ลกัษณะเป็นแบบสอบถำมเลือกตอบ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถำมเก่ียวกบัแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ เป็นแบบ
ประมำณส่วนค่ำประมำณ 5 ระดับ ตอนท่ี 3 แบบสอบถำมเก่ียวกับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู สังกัด
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เป็นแบบประมำณประมำณค่ำ 5 ระดบั  

วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 1) ศึกษำ ทฤษฎี เอกสำร ต ำรำ แนวคิด และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู 2) ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรสร้ำงแบบสอบถำมโดยให้
ครอบคลุมเน้ือหำ 3) สร้ำงแบบสอบถำมฉบับร่ำง เป็นกำรสร้ำงแบบสอบถำมชนิดประมำณส่วนค่ำ (Rating Scale) 5 ระดบั   
4) น ำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงเสร็จ น ำเสนอต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำวทิยำนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบแนะน ำปรับปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  1) น ำแบบสอบถำมท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ เสนอคณะกรรมกำร ผูท้รงคุณวุฒิ 
พิจำรณำ ตรวจสอบค่ำควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ (Content Validity) ตลอดจนควำมชดัเจนของเน้ือหำและควำมเหมำะสมในกำรใช้
ภำษำ โดยใชเ้ทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence)  2) น ำแบบสอบถำมท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช้ (Try-
Out) กบัคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 จ ำนวน 30 คน  
3) วิเครำะห์ควำมเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถำม โดยวิธีหำค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ (Alpha Coefficient) ตวัแปรตน้ภำวะ

อ ำเภอ สถำนศึกษำ 
ประชำกร กลุ่มตวัอยำ่ง 

ผูบ้ริหำร ครู รวม ผูบ้ริหำร ครู รวม 

เมือง 37 37 728 765 7 106 113 
บำ้นโพธ์ิ 25 25 258 283 5 37 42 

บำงน ้ ำเปร้ียว 49 49 652 701 10 95 105 

บำงปะกง 27 27 454 481 5 66 71 

รวม 138 138 2,092 2,230 27 304 331 
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ผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ มีค่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำมแบบ เท่ำกบั .818 ตวัแปรตำมพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของ
องคก์รของครู มีค่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำม เท่ำกบั .947  4) ปรับปรุงแกไ้ขและจดัพิมพแ์บบสอบถำมฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือเก็บ
ขอ้มูลต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  1) บนัทึกเสนอให้บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ ออกหนังสือขอควำม
ร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม ถึง ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนในส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ทั้ง 138 
แห่ง เพ่ือขออนุญำตเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอย่ำงท่ีก ำหนดไว ้ 2) น ำหนงัสือเสนอต่อผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ทั้ง 138 แห่ง เพื่อพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ แลว้น ำหนงัสือท่ีผำ่นกำรพิจำรณำแลว้เสนอ
ต่อกลุ่มตวัอยำ่ง เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บขอ้มูลต่อไป  3) ส่งแบบสอบถำมให้กลุ่มตวัอยำ่ง  4) รวบรวมแบบสอบถำม   
5) ผูว้จิยัน ำแบบสอบถำมท่ีไดรั้บคืนมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมแลว้ด ำเนินกำรวเิครำะห์ขอ้มูลตำมขั้นตอนของ
กำรวจิยัต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล  1) วเิครำะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม สถิติท่ีใช ้คือ ค่ำควำมถ่ี (Frequency) และค่ำร้อยละ 
(Percentage)  2) วเิครำะห์บทบำทของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบักำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนสถิติท่ีใช ้คือ ค่ำเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.)  3) วิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบทบำทของผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำกบักำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถิติท่ีใชคื้อ กำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  4) กำรวเิครำะห์บทบำทของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ี
ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 โดยกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีกำรน ำตวัแปรทั้งหมด
เขำ้สมกำร (Enter method) 

 

ผลการวจัิย 
 1. ผลกำรวิเครำะห์ระดับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1  ปรำกฏผลดงัตำรำง 1 
ตำรำง 1 แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
n = 331 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
1. แบบภำวะผูน้ ำกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีอุดมกำรณ์ 4.70 0.43 มำกท่ีสุด 2 
2. แบบภำวะผูน้ ำกำรกระตุน้ทำงปัญญำ 4.70 0.41 มำกท่ีสุด 1 
3. แบบภำวะผูน้ ำกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ 4.66 0.42 มำกท่ีสุด 4 
4. แบบภำวะผูน้ ำกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล 4.69 0.44 มำกท่ีสุด 3 
5. แบบภำวะผูน้ ำกำรใหร้ำงวลัตำมสถำนกำรณ์ 4.29 0.42 มำก 6 
6. แบบภำวะผูน้ ำกำรบริหำรแบบวำงเฉย 4.54 0.48 มำกท่ีสุด 5 

เฉล่ียรวม 4.60 0.38 มำกท่ีสุด  

 จำกตำรำง 1 พบวำ่ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ 
เขต 1 มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด เรียงล ำดบัค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำนอ้ย ไดแ้ก่ แบบกำรกระตุน้ทำงปัญญำ แบบกำรมี
อิทธิพลอยำ่งมีอุดมกำรณ์ แบบกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล แบบกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ และแบบกำรบริหำรแบบวำงเฉย 
ส่วนแบบภำวะผูน้ ำท่ีมีค่ำเฉล่ียอยูใ่นล ำดบัสุดทำ้ย ไดแ้ก่ แบบกำรใหร้ำงวลัตำมสถำนกำรณ์   
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2. ผลกำรวิเครำะห์เก่ียวกบักำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกดัส ำนกังำน
เขตพ้ืนกำรศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 
ตำรำง 2 ค่ำเฉล่ียและค่ำควำมเบ่ียงเบนมำตรฐำนของพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครูในสถำนศึกษำ  
สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1โดยภำพรวมและรำยดำ้น 

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครูในสถำนศึกษำ 
n = 331 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 

1. พฤติกรรมใหค้วำมช่วยเหลือ 4.71 0.45 มำกท่ีสุด 4 
2. พฤติกรรมกำรค ำนึงถึงผูอ่ื้น 4.73 0.39 มำกท่ีสุด 2 
3. พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น 4.73 0.43 มำกท่ีสุด 3 
4. พฤติกรรมกำรใหค้วำมร่วมมือ 4.65 0.42 มำกท่ีสุด 5 
5. พฤติกรรมควำมส ำนึกในหนำ้ท่ี 4.76 0.38 มำกท่ีสุด 1 

เฉล่ียรวม 4.72 0.37 มำกท่ีสุด  

จำกตำรำง 2 พบวำ่ พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครูในสถำนศึกษำ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมและรำยดำ้นอยูใ่น
ระดบัมำกท่ีสุด เรียงล ำดบัค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำนอ้ย ไดแ้ก่ พฤติกรรมควำมส ำนึกในหนำ้ท่ี พฤติกรรมกำรค ำนึงถึงผูอ่ื้น พฤติกรรม
ควำมอดทนอดกลั้น พฤติกรรมใหค้วำมช่วยเหลือ ส่วนดำ้นท่ีมีค่ำเฉล่ียเป็นล ำดบัสุดทำ้ยไดแ้ก่ พฤติกรรมกำรใหค้วำมร่วมมือ  

3. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดี 
ขององคก์รของครู สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 
ตำรำง 3 ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กร 
ของครู สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 

ตวัแปร 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 

**มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01  
จำกตำรำง 3 พบว่ำ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู สังกดั

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีควำมสัมพนัธ์กนัในทำงบวกในระดบัมำกท่ีสุด (rxy=.824) อยำ่งมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 

เม่ือพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู 
สังกดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1    รำยดำ้น พบวำ่ มีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกระดบัมำกท่ีสุด มำก
และปำนกลำง อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.1 โดยเรียงล ำดบัจำกมำกไปหำนอ้ย คือ แบบภำวะผูน้ ำกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ 
(rx3y=.816) รองลงมำ คือ แบบภำวะผูน้ ำกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ (rx1y=.790) แบบภำวะผูน้ ำกำรกระตุน้ทำงปัญญำ 
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(rx2y=.788) แบบภำวะผูน้ ำกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล (rx4y=.778) แบบภำวะผูน้ ำกำรบริหำรแบบวำงเฉย (rx6y=.667) 
และแบบภำวะผูน้ ำกำรใหร้ำงวลัตำมสถำนกำรณ์ (rx5y=.478) 

4. ผลกำรวิเครำะห์พหุคูณถดถอยแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของ
องคก์รของครู สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 
ตำรำง 4 ผลกำรวเิครำะห์พหุคูณถดถอยแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์ร
ของครู สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 

ตวัแปรท่ีใชพ้ยำกรณ์ 
พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู 

b S.E.b β t Sig 
(Constant) .906 .145  6.236 .000 

แบบกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีอุดมกำรณ์ (X1) .142 .063 .164 2.271* .024 
แบบกำรกระตุน้ทำงปัญญำ (X2) .246 .064 .269 3.838** .000 
แบบกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ (X3) .349 .080 .396 4.346** .000 
แบบกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล (X4) .056 .071 .067 .785 .433 
แบบกำรใหร้ำงวลัตำมสถำนกำรณ์ (X5) .043 .031 .095 2.683** .008 
แบบกำรบริหำรแบบวำงเฉย (X6) -.058 .042 -.076 -1.379 .169 
ค่ำคงท่ี (a) = .906      
R = .744 , R2 = .712 , adjusted R2 = .706 S.E.b= .20298 

*มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  
**มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01  

จำกตำรำง 4 พบว่ำ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเ ชิงเทรำเขต 1  โดยมีค่ ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ .744  
ส่วนค่ำสัมประสิทธ์ิกำรพยำกรณ์ (R2) เท่ำกบั .712 หมำยถึง ตวัพยำกรณ์ทุกตวัร่วมกนัพยำกรณ์พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของ
องค์กรของครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 และมีอ ำนำจพยำกรณ์ได้ร้อยละ 71.20  
โดยมีควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรพยำกรณ์เท่ำกบั .20298 
 เม่ือพิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอยของตวัพยำกรณ์ในรูปแบบคะแนนมำตรฐำน พบว่ำ ตวัพยำกรณ์ท่ีมีอ ำนำจ
พยำกรณ์มำกท่ีสุด คือ แบบภำวะผูน้ ำกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ (X3) รองลงมำ ไดแ้ก่ แบบภำวะผูน้ ำกำรกระตุน้ทำงปัญญำ (X2)  แบบ
ภำวะผูน้ ำกำรใหร้ำงวลัตำมสถำนกำรณ์ (X5) แบบภำวะผูน้ ำกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีอุดมกำรณ์ (X1)  แบบภำวะผูน้ ำกำรค ำนึงถึงควำม
เป็นปัจเจกบุคคล (X4) และแบบภำวะผูน้ ำกำรบริหำรแบบวำงเฉย (X6) 
        สมกำรพยำกรณ์ พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำเขต 1 เม่ือน ำตวัแปรทุกตวัเขำ้สมกำร ซ่ึงไดรู้ปแบบกำรวเิครำะห์ แสดงค่ำสมกำรพยำกรณ์ไดด้งัน้ี 
        สมกำรถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ  
            Y′ = .906 + .142X1 + .246X2+ .349X3 + .056X4 + .043X5  - .058X6 

        สมกำรถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมำตรฐำน  
            Z′y =.164x 1+ .269x2 + .396x3 + .067x4 + .095x5  - .076x6 
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อภิปรายผล  
 จำกกำรศึกษำวจิยัเร่ืองแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู 
สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีประเด็นท่ีน่ำสนใจน ำมำอภิปรำยดงัน้ี 
  1. จำกกำรศึกษำระดับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 ผลกำรวิจยัพบว่ำ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด สอดคลอ้งกบั ชง ซีอำง ฮง และคณะ[9] พระพำนดั  
ม่ิงมำ [10] อรอุษำ มหำสุวรรณ [11] สุภำณี ร ำทะแย [12] ทั้งน้ีเน่ืองจำกแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ มีควำมส ำคญัต่อ
กำรพฒันำองคก์ร และส่งผลกระทบต่อควำมมุ่งมัน่และควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของผูร่้วมงำน ดงันั้น จำกเหตุผลดงักล่ำว จึง
ส่งผลใหร้ะดบัแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีค่ำเฉล่ีย
โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
 2. จำกกำรศึกษำระดบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู สังกดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 ผลกำรวิจยัพบวำ่ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด สอดคลอ้งกบั ออร์แกน [3] แม็ตเคนซ่ี พอดซำค๊อฟ 
และ อำเฮียม่ี [13] สำยฝน กลำ้เดินดง [14] ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรแสดงพฤติกรรมท่ีกระท ำนอกเหนือควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีดว้ย
ควำมเต็มใจของครูเป็นพฤติกรรมท่ีช่วยขบัเคล่ือนองค์กร เป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นต่อกำรท ำงำน ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของสถำนศึกษำ ดังนั้ น จำกเหตุผลดังกล่ำวจึงส่งผลให้ระดับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู  
สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
 3. จำกกำรศึกษำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งแบบภำวะกบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู สงักดัส ำนกังำนเขต
พ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีควำมสมัพนัธ์อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงมีควำมสมัพนัธ์ไปในทิศทำง
เดียวกนั และมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกในระดบัมำกท่ีสุด โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ำกบั .824 เป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีตั้ง
ไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Chung-Hsiung Hung [9]  พระพำนดั ม่ิงมำ [10] พิชชำ ศุภเสถียร [15] เกริกเกียรติ ต่อกิจไพบูลย ์[16] 
ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำก พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครูมีสูงท่ีสุดเม่ือท ำงำนภำยใตภ้ำวะผูน้ ำท่ีดีจำกเหตุผลดงักล่ำว 
จึงส่งผลใหค้วำมสมัพนัธ์ระหวำ่งภำวะผูน้ ำกบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1  มีควำมสมัพนัธ์ทำงบวกไปในทิศทำงเดียวกนั ระดบัมำกท่ีสุด  
 4. จำกกำรศึกษำแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1 พบว่ำ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำส่งผลต่อ
พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู สังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เป็นไปตำม
สมมติฐำนกำรวิจยัสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ รุจิรัตน์ นำคะรัมภะ [17] วรวรรณ ช่ืนพินิจสกุล [18]  พิชำย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต [19] 
ทั้ งน้ีเน่ืองจำกกำรแสดงพฤติกรรมท่ีกระท ำนอกเหนือควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีด้วยควำมเต็มใจของครูเป็นพฤติกรรมท่ีช่วย
ขบัเคล่ือนองคก์ร เป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นต่อกำรท ำงำน ส่งเสริมใหเ้กิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของสถำนศึกษำ  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
1. ควรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมแบบภำวะผู ้น ำของผู ้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 
2. ควรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์ร  
3. ควรมีกำรศึกษำแบบภำวะผูน้ ำของผู ้บริหำรสถำนศึกษำและพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู   

สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ในเชิงคุณภำพ 
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