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51252904  :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคญั  :  ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ /  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 ปาริชาต สมใจ:  อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ว่าท่ี    
พ.ต. ดร.นพดล  เจนอกัษร และ รศ. ดร. ศิริชยั  ชินะตงักรู.  233  หนา้ . 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ  1)   องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2)  องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และ 3)  อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา   สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 297  แห่ง ผูใ้ห้ขอ้มูลแห่งละ 2 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครูผูส้อน รวมผูใ้ห้ขอ้มูล 594 คน   
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่                  
ค่าร้อยละ  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั                    
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  และการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวจิยัพบวา่   
1.  องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน มี  8  ประกอบ ไดแ้ก่ 1)   ผูน้ าท่ีมุ่งความสัมพนัธ์  2)   ผูน้ าท่ีมุ่งใหก้ารสนบัสนุน  3)  ผูน้  าท่ีมุ่งความส าเร็จ  4)  ผูน้  าท่ีมุ่ง
การสั่งการ  5)  ผูน้  าท่ีมุ่งใหบ้ริการ  6)  ผูน้  าท่ีมุ่งบุคคล  7)  ผูน้  าท่ีมุ่งขายความคิด  และ  8)   ผูน้  าท่ีมุ่งมอบหมายงาน  

2.  องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่  1)  ความพึงพอใจในการท างาน  2)  การขาดงาน  3)  คุณภาพโดยรวมทัว่ไป  4)  อตัราการออกกลางคนั  และ 5)  ผลสัมฤทธ์ิ 

3.  ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเม่ือพิจารณาในรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบ ดา้น ผูน้ าท่ีมุ่ง
ความสัมพนัธ์ดา้นผูน้ าท่ีมุ่งใหก้ารสนบัสนุน  ดา้นผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ  ดา้นผูน้ าท่ีมุ่งสั่งการ  ดา้นผูน้ าท่ีมุ่งใหบ้ริการ  ดา้นผูน้ า
ท่ีมุ่งบุคคล  ดา้นผูน้ าท่ีมุ่งขายความคิด และดา้นผูน้ าท่ีมุ่งมอบหมายงาน มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา   สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยภาพรวม  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ 
ดา้นผูน้ าท่ีมุ่งสั่งการ และดา้นผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ มีอิทธิพลต่อ ดา้นผลสัมฤทธ์ิ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ ดา้นผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ ดา้นผูน้ าท่ีมุ่งสั่งการ และดา้นผูน้ าท่ีมุ่งความสัมพนัธ์ มี
อิทธิพลต่อดา้นความพึงพอใจในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์  ดา้น
ผูน้ าท่ีมุ่งให้บริการและดา้นผูน้ าท่ีมุ่งสั่งการ มีอิทธิพลต่อดา้นการขาดงาน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ด้านผูน้ าท่ีมุ่งให้บริการ และด้านผูน้ าท่ีมุ่งสั่งการ มีอิทธิพลต่อดา้นอตัราการออก
กลางคนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ดา้นผูน้ าท่ีมุ่งใหบ้ริการ และดา้นผูน้ า
ท่ีมุ่งสั่งการ มีอิทธิพลต่อดา้นคุณภาพโดยรวมทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    

 

ภาควชิาการบริหารการศึกษา                                                                        บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                                                  ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์1…………......................................  2. ........................................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

51252904 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORDS : SITUATIONAL LEADERSHIP / EFFECTIVENESS OF SCHOOLS  
 PARICHAT SOMJAI: THE INFLUENCE OF SITUATIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL 
ADMINISTRATERS AND THE EFFECTIVENESS OF SCHOOLS UNDER THE  JURISDICTION OF THE 
OFFICE OF  BASIC  EDUCATION COMMISSION. THESIS  ADVISORS: ASST. PROF. MAJ. NOPADOL 
CHENAKSARA, RTAR., Ph.D. AND ASSOC. PROF. SIRICHAI  CHINATANGKUL, Ph.D.  233  pp. 
 The purposes of this research were to find: 1) the components of the situational leadership of 
school administrators under the office of the basic education commission, 2)  the components of the school  
effectiveness under the office of the basic education commission, and 3) the influence school administrators’ 
situational leadership and the effectiveness of schools under the office of the basic education commission. The 
samples used in this research were 297 elementary schools. The respondents were the school administrators and 
teachers totally 594 respondents. The research instruments were semi-structured interview and opinionnaire. 
The statistics for analyzing the data were percentage, arithemetic mean, standard deviation, exploratory factor 
analysis, confirmatory factor analysis, stepwise multiple regression analysis, and content analysis. 
 The findings of this research were as follows:  
 1. The components of the situational leadership of school administrators consisted of 1) relationship 
oriented leader, 2) support oriented leader, 3) achievement oriented leader, 4) direction oriented leader,                
5) service oriented leader, 6) people oriented leader, 7) selling oriented leader, and 8) delegating oriented leader.  
 2. The components of the school effectiveness consisted of 1) job satisfaction 2) absenteeism       
3) overall quality  4) dropout rate  and 5) achievement. 
 3. Situational leadership of school administrators the overall was not influencing effectiveness of 
school under The Office of The Basic Education Commission. When considered in each factors it’s found out 
that relationship oriented leader, support oriented leader,  achievement oriented leader, direction oriented leader, 
service oriented leader,  people oriented leader, selling oriented leader, and delegating oriented leader were 
influencing the school  effectiveness in overall with the .01 level of significant. When considering each factors 
the situational leadership direction oriented leader and achievement oriented leader influencing the achievement 
with the .01 level of significant. Situational leadership achievement oriented leader and direction oriented leader 
influencing job satisfaction with the .01 level of significant. Situational leadership service oriented leader and 
direction oriented leader influencing the absenteeism with the .01 level of significant. Situational leadership 
service oriented leader and direction oriented leader influencing the dropoutrate with the .01 level of  
significant. And situational leadership service oriented leader and direction oriented leader influencing the 
overall quality with the .01 level of  significant. 
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