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บทคัดยอ 

การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือศกึษา 1) ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบรหิารสถานศึกษา 
2) ระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา และ 3) พฤติกรรมการบริหารของ 
ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง คือ 
ผูบริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 291 คน 
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวนโดยกระจายตามอำเภอ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน    

ผลการวิจัยพบวา    
1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด คือ การสงเสริมใหผูปกครอง 
มีสวนรวม และมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังน้ี การสนับสนุนวิสัยทัศน
ของโรงเรียน การสนับสนุนการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน การเอ้ืออำนวย
ในการประชุม การสนับสนุนผูรวมงานท่ีดี การสงเสริมดานการเรียนการสอน การสนับสนุน 
การดำเนินงานขององคการ การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี การมีปฏิสัมพันธกับราชการและ

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 45

ชุมชน การสนับสนุนทรัพยากรท่ีดี การใชทักษะดานการบริหาร และการสงเสริมทางดานการติดตอ
สื่อสาร ตามลำดับ 

2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากที่สุด 2 ดาน คือ การรับรูความยุติธรรมในองคการ และความพึงพอใจในงาน และมีการปฏิบัติ 
อยูในระดับมาก คือ ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ 

3. พฤติกรรมการบรหิารของผูบรหิารสถานศึกษา ประกอบดวย การใชทกัษะดานการบริหาร 
การสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม และการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน เปนปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา โดยสามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 30.50 อยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
คำสำคญั: พฤติกรรมการบรหิาร พฤติกรรมการเปนสมาชกิท่ีดขีองครู ผูบรหิารสถานศึกษา ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) the level of school administrators’ managerial 
behavior; 2) the level of teachers’ good citizenship behavior; and 3) school administrators’ 
managerial behavior affecting teachers’ good citizenship behavior. The sample was 291 
administrators and teachers under the Jurisdiction of the Office of Kanchanaburi Primary 
Educational Service Area Office 2, derived by proportional stratified random sampling 
distributed by district. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, and stepwise 
multiple regression analysis. 

The findings of this research were as follows: 
1.  The school administrators’ managerial behavior in overall was at a high level. 

When considering each aspect, the aspect of encouraging parent involvement was at the 
highest level. The aspects at the high level were, in the descending order, the school’s 
vision, the change in schools, interaction with students, meeting facilitation, interpersonal 
relationships, teaching and learning promotion, organization operation support, expression 
of human relations, interaction with government and community, teaching materials and 
facilities support, application of management skills and communication support. 

2.  The perception of organizational justice and job satisfaction of teachers’ good 
citizenship behavior were at the highest level, while commitment to the organization was at 
a high level. 
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3.  The school administrators’ managerial behavior in the aspects of applying 
managerial skills, encouraging parent involvement, and interacting with students predicted 
the teachers’ good citizenship behavior at the percentage of 30.50 with statistical significance 
at .01.  
 
Keywords: managerial behavior, good citizenship behavior, school administrator, primary  
 education 

 

บทนำ 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ หมวด 1 บทท่ัวไป  
หมวด 2 สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา หมวด 3 ระบบการศึกษา หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา 
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
หมวด 7 ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและบทเฉพาะกาล ทุกหมวดมีความสำคัญเพ่ือการวางแผนสู 
การปฏิบัติใหครบถวน เปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 เนนการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่นใหไดมากท่ีสุด ในการบริหารงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผูบริหารตองคำนึงถึงคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนสำคัญ ผูบริหารจึงตองมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานโดยการใชเทคนิค
การบริหารท่ีหลากหลายและสามารถนำผลการประเมินมาพัฒนางานใหดีย่ิงข้ึน สอดคลองกับ 
ผลงานวิจัยของศิริพร อุดมกุศลศรี (2545: 1-3) กลาววา สถานศึกษาตางมีการกำหนดกรอบและ
แผนการพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานมีการยกระดับขึ้นเร่ือย ๆ ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม 
ในการบริหารตามธรรมนูญโรงเรียนเปนการศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะหสถานภาพของ
โรงเรียน การจัดทำแผนกลยุทธ การทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการทรัพยากร 
จัดโครงสรางการบริหารใหสอดคลองและครอบคลุมทั้ง 6 งาน ดังน้ัน แตละคนทำงานหลายหนาท่ี 
รับผิดชอบหลายงาน โดยเฉพาะผูบริหารตองรับผิดชอบทุกงานตองรูและเขาใจงานทุกงาน เพ่ือให
งานประสบความสำเร็จ สอดคลองกับผลงานวิจัยของกองภพ ย่ีหรา (2550: 116) เร่ืองพฤติกรรม 
การบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
เขตตรวจราชการท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารและการดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรที่ไมเขา
สมการแตสนับสนุนพฤติกรรมการบริหารดานอ่ืน ๆ ใหสงผลตอการดำเนินการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ไดแก ภาวะผูนำ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและมีอิทธิพลตอกัน การตัดสินใจ  
การกำหนดเปาหมายและการส่ังการ สอดคลองกับผลงานวิจัยของเกชา มีสวน (2556: 61) ไดศึกษา
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เร่ืองความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม 
ตากสินระยอง สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยองโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองโดยรวมและ รายดานอยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองมีคา
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ที่ระดับความสัมพันธระหวาง .30 ถึง .42 โดยปจจัยสวนใหญ 
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
คริสเตนเซน (Christensen, 1995: 97 อางถึงใน ศิริพร อุดมกุศลศรี, 2545: 9-10) ไดศึกษาวิจัย 
พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นำมาใช ในการเปลี่ยนแปลง 
การปฏิบัติงานในโรงเรียน และทำใหโรงเรียนประสบผลสำเร็จมี 13 พฤติกรรม คือ 1) การสงเสริม 
การเปล่ียนแปลงของโรงเรียน 2) การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน 3) การสนับสนุนผูรวมงาน  
4) การสนับสนุนการดำเนินงาน 5) การสงเสริมดานการติดตอสื่อสาร 6) การแสดงออก 
ดานมนุษยสัมพันธที่ดี 7) การอำนวยความสะดวกในการประชุม 8) การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน 
9) การมีปฏิสัมพันธกบัรัฐและชุมชน 10) การสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวม 11) การจัดหาทรัพยากร 
12) การสงเสริมทางดานการเรียน และ 13) การใชทักษะทางดานการบริหาร นอกจากน้ียังมีงานวิจัย
ของกษมา ทองขลิบ (2550: 68) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
ความผูกพันตอองคการกับการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของครูโรงเรียนราชินีบน ผลการศึกษา 
พบวา 1) ครูโรงเรียนราชินีบนมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน และความผูกพันตอองคการอยูในระดับ
ปานกลาง และมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการอยูในระดับสูง 2) ครูโรงเรียนราชินีบน 
ที่มีอายุการทำงานและการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการแตกตางกัน 

ดังน้ัน ผูบริหารจะตองเปนผูใชพฤติกรรมการบริหารในดานตาง ๆ ในการบริหารสถานศึกษา
อยางเต็มความสามารถเพ่ือใหบุคลากรหรือผูรวมงานไดปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพท่ีจะสรางงาน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู อยางไรก็ตาม
นโยบายการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำป 2558 กลาววา 
ผูบริหารจะตองมีทักษะท่ีเหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ันผูบริหาร 
สถานศึกษาจะตองมีการศึกษาและสามารถปรับเปล่ียนแนวคิดตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม
ภายนอกองคการในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การท่ีผูบริหารจะประสบ 
ความสำเร็จในการบริหารน้ัน จำเปนตองใชยุทธศาสตรหลาย ๆ อยาง จากประเด็นปญหาดังกลาว 
ผูวิจัยจึงศึกษาถึงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือนำผลการวิจัย 
เปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา โดยเฉพาะการวางแผน
การพัฒนาพฤติกรรมการบริหารและการดำเนินงานของผูบริหารในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษาใหดีย่ิงขึ้น 
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วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
2.  เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
3.  เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรม 

การเปนสมาชิกท่ีดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย เร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ผูวิจัยไดนำแนวคิดพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวแปรตนโดยใช 
แนวคิดของคริสเตนเซน (Christensen, 1995: 97 อางถึงใน ศิริพร อุดมกุศลศรี, 2545: 9-10) 
ซึ่งกลาวถึงพฤติกรรมของผูบริหารท่ีมีคุณภาพออกเปน 13 ดาน ประกอบดวย 1) การสนับสนุน 
การเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา 2) การสนับสนุนวิสัยทัศนของสถานศึกษา 3) การสนับสนุน 
ผูรวมงานท่ีดี 4) การสนับสนุนการดำเนินงานขององคการ 5) การสงเสริมทางดานการติดตอสื่อสาร 
6) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี 7) การเอ้ืออำนวยในการประชุม 8) การปฏิสัมพันธกับ
นักเรียน 9) การปฏิสัมพันธกับราชการและชุมชน 10) การสนับสนุนทรัพยากรท่ีดี 11) การสงเสริม
ดานการเรียนการสอน 12) การใชทักษะดานการบริหาร 13) การสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม 
สำหรับตัวแปรตามผูวิจัยไดนำแนวคิดของออรแกนและไรอัน (Organ and Ryan, 1994: 765-802 
อางถึงใน ชุติมา  มาลัย, 2552: 22) พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ประกอบดวย 
3 ดาน ไดแก 1) ความพึงพอใจในงาน 2) การรับรูความยุติธรรมในองคการ และ 3) ความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการ โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 
ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
1.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการประพฤติปฏิบัติตน 
ท่ีแสดงออกในฐานะผูนำของครูในโรงเรียนเพ่ือดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย  
1) การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา 2) การสนับสนุนวิสัยทัศนของสถานศึกษา 
3) การสนับสนุนผูรวมงานท่ีดี 4) การสนับสนุนการดำเนินงานขององคการ 5) การสงเสริมทางดาน
การติดตอสื่อสาร 6) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี 7) การเอ้ืออำนวยในการประชุม 8) การมี
ปฏิสัมพันธกับนักเรียน 9) การมีปฏิสัมพันธกับราชการและชุมชน 10) การสนับสนุนทรัพยากรท่ีดี  
11) การสงเสริมดานการเรียนการสอน 12) การใชทักษะดานการบริหาร และ 13) การสงเสริม 
ใหผูปกครองมีสวนรวม  

2.  พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู หมายถึง ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจปฏิบัติงาน
เพ่ือองคการ ประกอบดวย 1) ความพึงพอใจในงาน 2) การรับรูความยุติธรรมในองคการ และ 
3) ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ   
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3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   
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ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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วิธีดำเนินการ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 103 โรงเรียน โดยเปนผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 
103 คน ครู จำนวน 1,026 คน ในเขตอำเภอทามะกา อำเภอพนมทวน และอำเภอหวยกระเจา  
รวมทั้งส้ิน 1,129 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 2 กำหนดขนาดกลุมตวัอยางโดยใชตารางสำเร็จรปูของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง 291 คน โดยใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนตามอำเภอท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 2        

 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเคร่ืองมือโดย 1) ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการ 2) สรางขอกระทงคำถาม และนำขอกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบความตรงดานเน้ือหา (content validity) เลือกเฉพาะขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 
0.67-1.00 ไดขอกระทงคำถามท้ังหมด 61 ขอ 3) นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหาร
สถานศึกษาและครูซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง ณ โรงเรียนวัดสำนักครอ โรงเรียนวัดเขารักษ และโรงเรียน
วัดบานทวนโรงเรียนละ 10 คน รวม 30 คน นำมาวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง 
(reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -coefficient) ของครอนบาคไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 เทากับ 0.979 ตอนท่ี 3 เทากับ 0.978 รวมท้ังฉบับเทากับ 0.979 และ  
4) ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตอง และจัดทำแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน 

โดยตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
สำรวจรายการ (checklist) จำนวน 4 ขอ ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 
43 ขอ และตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
5 ระดับ จำนวน 18 ขอ  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการย่ืนคำรองตอสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม เพ่ือขอความอนุเคราะหจัดทำหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียน และดำเนินการจัดสง
แบบสอบถามไปยังโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางดวยตนเองและทางไปรษณีย และไดรับแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 291 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  

 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามและวัตถุประสงคของ

การวิจัยดังนี้ 1) การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจงความถี่  
(frequency) และคารอยละ (percentage) 2) การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา และการเปนสมาชิกท่ีดีของครู ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) 3) การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  
เขต 2 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient: r

xy
) และ 4) การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 

ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression)  

 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x̄  = 4.45, S.D. = 0.52) และ

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ( x̄ = 4.53, S.D. = 0.52) คือ การสงเสริม 

ใหผูปกครองมีสวนรวม และดานการสงเสริมทางดานการติดตอสื่อสารมีคาเฉล่ียต่ำสุด ( x̄ = 4.42,  
S.D. = 0.52) ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

   

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบตัอิยูในระดับมากท่ีสดุ ( x̄  = 4.51, S.D. = 0.51) 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 2 การรับรูความยุติธรรมในองคการ 

( x̄ = 4.55, S.D. = 0.50) และ ขอ 3 ความยึดมั่นผูกพันตอองคการมีคาเฉล่ียต่ำสุด ( x̄ = 4.47,  
S.D. = 0.52) ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

      (n = 291) 

  S.D.   

1.  4.48 0.57  3 

2.  4.49 0.53  2 

3.  4.46 0.54  6 

4.  4.44 0.53  8 

5.  4.42 0.52  12 

6.  4.44 0.54  9 

7.  4.47 0.54  5 

8.  4.47 0.50  4 

9.  4.43 0.50  10 

10.  4.42 0.50  11 

11.  4.44 0.52  7 

12.  4.42 0.50  11 

13.  4.53 0.52  1 

 4.45 0.52   

 
 

  X  
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      (n = 291) 

  S.D.   

1.  4.51 0.51  2 

2.  4.55 0.50  1 

3.  4.47 0.52  3 

 4.51 0.51   

  X  

ตารางที่ 2  ระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษา  ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรม 

การเปนสมาชกิท่ีด ีของคร ูสงักัดสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 2 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี 

ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา  

ดานการใชทักษะดานการบริหาร (X
12

) ดานการสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม (X
13

) และดานการมี

ปฏิสัมพันธกับนักเรียน (X
8
) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอธิบาย 

ความผันแปรของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศกึษากาญจนบรุ ี เขต 2 ในภาพรวม (Y
tot

) ไดอยางมนียัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 

โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.305 ซึ่งแสดงวา ดานการใชทักษะดานการบริหาร 

ดานการสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมและดานการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนสงผลตอพฤติกรรม 

การเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 2 ในภาพรวมไดรอยละ 30.50 โดยผลการวิเคราะหปรากฏอยูในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล 
 ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2       

อภิปรายผล  
1.  จากผลการวิจัยท่ีพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานการสงเสริมใหผูปกครอง 
มีสวนรวมมีคาเฉล่ียสูงสุด และดานการสงเสริมทางดานการติดตอสื่อสารมีคาเฉล่ียต่ำสุด ทั้งน้ี 
เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
เปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณในการบริหารตามขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวดท่ี 1 ขอที่ 7 กลาวไววา ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
ตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรี ทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นท่ี 
คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและมาตรฐานประสบการณวิชาชีพผูบริหาร จึงจะสามารถ 
สอบเขาสูระบบตำแหนงของผูบริหารได นอกจากน้ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มีการจัดการประชุม อบรม สัมมนา หลักสูตรตาง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร 
การศึกษาใหผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบ และตอเน่ืองจึงทำใหผูบริหารเปนผูที่มีความรู 
ความสามารถ มีประสบการณในการบริหารจัดการศึกษาไดเปนอยางดี ทำใหผูบริหารจำเปน 
ตองตระหนักถึงความสำคัญของการเปล่ียนแปลงในการบริหารจัดการตาง ๆ อยางเปนระบบ  

 df SS MS F 
Regression 3 8.88 2.96 41.997** 

Residual 287 20.24 0.07  

Total 290 29.12   

 b Beta SEb t 

 2.25  0.21 10.74** 
 (X12) 0.21 0.29 0.04 4.89** 

 (X13) 0.19 0.28 0.03 5.03** 
 (X8) 0.09 0.13 0.03 2.57** 

 

**  .01 

R = 0.552 R2 = 0.305 SEE. = 0.265 

(n=291) 
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เตรียมพรอม ปรับปรุง พัฒนาระบบการทำงาน วัฒนธรรมองคการ และบรรยากาศ ในองคการอยาง
จริงจัง ซึ่งสอดคลองกับธีระ รุญเจริญ (2550: 7) ไดกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากร 
หลักท่ีสำคัญของสถานศึกษาและเปนผูนำวิชาชีพท่ีจะตองมีความรู ความสามารถ และคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดีจึงจะนำไปสูการจัดและบริหารสถานศึกษาท่ีดีมีประสิทธิผล
สอดคลองผลงานวิจัยของศิริพร อุดมสกุลศรี (2545: 70) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนท่ีจำแนกตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถม
ศึกษาจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวมท้ังสอง
กลุมอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
นักเรียนอยูในระดับมาก ดังนี้ 1) การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน 2) การสนับสนุนการดำเนินงาน 
3) การเอ้ืออำนวยในการประชุม 4) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี 5) การสงเสริมทางดาน 
การติดตอสื่อสาร 6) การใชทักษะดานการบริหาร 7) การสงเสริมดานการเรียนการสอน  
8) การสนับสนุนผูรวมงาน 9) การสนับสนุนการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน 10) การสนับสนุนวิสัยทัศน
ของโรงเรียน 11) การมีปฏิสัมพันธกับราชการและชุมชน 12) การสนับสนุนทรัพยากร และ  
13) การสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม 

2.  จากผลการวิจัยท่ีพบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ดาน ไดแก ดานการรับรู 
ความยุติธรรมในองคการมีคาเฉล่ียสูงสุด และดานความยึดมั่นผูกพันตอองคการมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากมีคาเฉลี่ยต่ำสุด ทั้งนี้เน่ืองมาจากครูผูสอนไมวาจะอยูในสังกัดใดก็ตามลวนตระหนักถึง
ภาระและหนาท่ีความเปนครูดวยจรรยาบรรณวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (2556: 73-74) ไดแก 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  
3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 4) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และ 5) จรรยาบรรณ 
ตอสังคม จึงทำใหครูตระหนักดีวาพฤติกรรมของครูที่แสดงออกไปลวนมีผลสะทอนไปสูสถานศึกษา 
ซึ่งเปนหนวยงานท่ีตนสังกัด อันเปนสถานท่ีสรางงานและอาชีพใหตนเองจึงทำใหพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคการของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากและมากท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของ
ออรแกน (Organ, 1988: 8-13 อางถึงใน วรวรรณ บุญลอม, 2551: 10-11) กลาววา พฤติกรรม 
การเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการจะตองมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการดำเนินงานขององคการ  
เชน มีสวนรวมสนใจเขารวมประชุม เก็บความลับ มีความรูสึกตองการพัฒนาองคการ มีการแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเหมาะสมกับองคการ สอดคลองกับผลงานวิจัยของพรนภาพรรณ  
สีหะวงษ (2552: 113) ไดศึกษาพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของครู สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของครูโดยรวม 
อยูในระดับมาก สอดคลองกับขอคนพบของปฏิพัฒน อุดรไสว (2550: 69) ที่พบวา ระดับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยูในระดับมาก 
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สอดคลองกับขอคนพบของอุสุมา สิงหกลาง (2552: 154-155) ไดศึกษาพบวา ขาราชการครู 
ในจังหวัดมหาสารคาม มีระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพครูทั้ง 3 ระดับ 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ขาราชการครูจังหวัดมหาสารคามในระดับ
คุรุสภาและระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร
วิชาชีพครูอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ดาน คือ ดานสัมพันธภาพ และดานการพัฒนาตนเอง สวนระดับ
โรงเรียนมีระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพครูอยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน คือ 
ดานสัมพันธภาพ ดานการพัฒนาตนเอง และดานการใหความรวมมือสวนดานอ่ืน ๆ อยูในระดับมาก
ทุกดาน  

3.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี 
ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยเรียงตามลำดับ 
การทำนายจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) ดานการใชทักษะดานการบริหาร 2) ดานการสงเสริมให 
ผูปกครองมีสวนรวม และ 3) ดานการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนเปนปจจัยสงผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ในภาพรวมอยางมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา ซึ่งไดแก ดานการใชทักษะดานการบริหาร ดานการสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม 
และดานการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน และรวมกันทำนายพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครู 
ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 ในภาพรวม
ไดรอยละ 30.50 ทั้งนี้สาเหตุที่ทำนายไดรอยละ 30.50 สืบเน่ืองมาจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูมี 
คาสหสัมพันธอยูในระดับต่ำ สงผลตัวแปรพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาเขาสมการ
ทำนายเพียง 3 ดาน โดยสามารถอภิปรายผลเปนรายดานดังน้ี 

 3.1  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ดานการใชทักษะดานการบริหาร 
สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ดานความพึงพอใจในงาน 
ดานการรับรูความยุติธรรมในองคการ และดานความยึดมั่นผูกพันตอองคการ ทั้งนี้เน่ืองมาจาก 
การคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษามีขั้นตอนการกล่ันกรองท่ีมีคุณภาพ จึงทำใหไดผูบริหารที่มีความรู 
ความสามารถในการบริหารงาน โดยผูบริหารสถานศึกษาตองใชความรูความสามารถ ทักษะ 
ที่จำเปนตอการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ และนำไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบทของ 
สถานศึกษา และเลือกใชทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารใหสอดคลองกับบริบทมหภาคและ
ภูมิสังคม ผูบริหารสามารถบริหารงานวิชาการ บริหารแหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริม 
การจัดการเรียนรู ผูบริหารควรใชวิธีการบริหารการศึกษาตาง ๆ มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพ
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ของสถานศึกษา โดยมุงเนนสูความสำเร็จสูงสุด สอดคลองกับปาริชาติ กมลยะบุตร (2553: 101)  
ไดศึกษาพบวา ทักษะการบริหารของผูอำนวยการสถานศึกษา ดานมโนภาพ ดานความรู ความคิด 
และดานมนุษยสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม 

 3.2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหผูปกครอง 
มีสวนรวมสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน 2 ดาน ไดแก ดานความพึงพอใจ
ในงานและดานการรับรูความยุติธรรมในองคการ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาในสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดมีการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนและ 
ผูปกครองของนักเรียน โดยอาศัยการมีมนุษยสัมพันธที่ดีของตนมาชวยสงเสริมผูปกครองใหเขามา 
มีสวนรวมหรือมีบทบาทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือ มีการชักชวนใหผูปกครองเขามา
รวมกิจกรรมในสถานศึกษา ชวยเหลือหรือการทำกิจกรรมรวมกับนักเรียน ผูบริหารควรท่ีจะมี 
การติดตอสื่อสาร สงขาวสารถึงผูปกครอง ใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการสถานศึกษา 
เปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนาอีกแนวทางหน่ึง ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ 
การศึกษาของนักเรียนโดยตรง สอดคลองกับผลการวิจัยของคริสเตนเซน (Christensen, 1995:  
201-202 อางถึงใน ศิริพร อุดมกุศลศรี, 2545: 39-40) กลาววา การสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวม
ในสถานศึกษามี ดังนี้ 1) ชักชวนใหผูปกครองเขามารวมกิจกรรมในสถานศึกษา 2) ใหผูปกครอง 
เขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาในเร่ืองของการตัดสินใจ การขอความชวยเหลือ หรือการทำกิจกรรม 
รวมกับนักเรียน 3) ผูบริหารควรอำนวยความสะดวกสบายในการประชุมผูปกครอง 4) ผูบริหาร 
ควรติดตอสื่อสารกับผูปกครองดวยภาษาของพวกเขา 5) สงขาวสารถึงผูปกครองแจงเหตุการณที่เกิด
ขึ้นในสถานศึกษาใหผูปกครองทราบ 6) ยอมรับผูปกครองท่ีมีความชำนาญ และจัดโอกาสใหเขา 
ไดใชความชำนาญน้ัน ในการชวยเหลือสถานศึกษา 7) ขอบคุณผูปกครองดวยความจริงใจ  
8) อนุญาตใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการสถานศึกษา 9) กระตุนใหครูเกิดความรับผิดชอบ 
ตอสิ่งท่ีผูปกครองย้ำเตือนในเร่ืองที่เก่ียวของกับครูและนักเรียน ชวยเหลือเด็กตามท่ีผูปกครอง 
ตองการ และ 10) ทำงานรวมกับผูปกครองเพ่ือจัดหาส่ิงตาง ๆ มาชวยเด็ก 

 3.3  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน 
สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดาน 1 ดาน ไดแก ดานความพึงพอใจในงาน 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ไดสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามารถและการแสดงออก 
ใหแกนักเรียนและสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการแกปญหาของโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ สอดคลอง
กับลิทวิน และสตริงเจอร (Litwin and Stringer, 1967: 56 อางถึงใน เฉลียว แสนสำราญ, 2550: 39) 
กลาววา การสรางปฏิสัมพันธเกิดข้ึนไดจาก 1) การเสริมสรางความสัมพันธที่อบอุนและใกลชิด 
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2) การสงเสริมและสนับสนุนบุคคล 3) บุคคลในองคการมีอิสรภาพ และลดโครงสรางหรืออุปสรรค 
ใหนอยลง และ 4) การกระทำใหบุคคลรูสึกวาตนเปนสมาชิกคนหน่ึงในกลุมหรือในองคการสอดคลองกับ
ผลการวิจยัของคริสเตนเซน (Christensen, 1995: 199 -200 อางถึงใน ศริพิร อดุมกุศลศรี, 2545: 39) 
ท่ีกลาววาผูบริหารจะตองมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนท้ังทางตรงและทางออม การปฏิสัมพันธกับนักเรียน 
ของผูบริหารตองปฏิบัติ ดังนี้ 1) ผูบริหารมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียน 2) สนใจในงานของ
นักเรียน 3) สนับสนุนความคิดริเร่ิมสรางสรรคของนักเรียน 4) ยอมรับความสามารถท่ีเดนของนักเรียน  
5) ทำใหนักเรียนเกิดความสบายใจในการประชุม และ 6) ใหนักเรียนมีสวนเก่ียวของกับ 
การแกปญหาของพวกเขา  

  
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
 1.1  จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 2 ทัง้ในภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก 
ทั้ง 13 ดาน แตดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ ดานการสงเสริมทางดานการติดตอสื่อสาร ดังน้ัน  
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงควร 
นำเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานหรือบุคลากร เพ่ือใหการติดตอ
สื่อสารสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 1.2  จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากท่ีสุด ทั้ง 3 ดาน แตดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำท่ีสุด คือ ดานความยึดมั่นผูกพันตอองคการ ดังน้ัน 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ควรใหความสำคัญในดานความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการ โดยการยกยองใหรางวัลแกบุคลากรผูมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการ  
มีผลงานดีเดนอยางมีระบบ และปฏิบัติอยางจริงจัง เพ่ือสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตอไป 
อีกท้ังเปนการจูงใจใหคนดี คนเกง ภูมิใจในตนเอง และมุงมั่นต้ังใจทำงานตอไป 

 1.3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ควรพัฒนาและ
สงเสริมการใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาดานการใชทักษะดานการบริหาร  
ดานการสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม และดานการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนใหมีการปฏิบัติเพ่ิม
มากขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เน่ืองจากพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท้ัง 3 ดาน 
เปนปจจัยท่ีสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขตอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสูการพัฒนา
สถานศึกษาตอไป 

 2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาระหวาง
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กับเขตอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาผูบริหาร 
ตอไป 

 2.3  ควรมกีารศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผลตอความผูกพัน
ตอองคการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตอื่น ๆ เพ่ือนำไปสูการพัฒนาสถานศึกษา 
ตอไป 

   

สรุป 
การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จากขอคนพบในงานวิจัยคร้ังน้ีพบวา ดานการใชทักษะดานการบริหาร ดานการสงเสริมใหผูปกครอง
มีสวนรวมและดานการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนเปนปจจัยสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี 
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวม
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดแก 
ดานการใชทักษะดานการบริหาร ดานการสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม และดานการมีปฏิสัมพันธ
กับนักเรียนและรวมกันทำนายพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวมไดรอยละ 30.50 ซึ่งผลท่ีได
จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยเห็นวาเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาท่ีสามารถนำไปเปนแนวทาง
การจัดการศึกษา การดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย 
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