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 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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บทที่ 1 

 
บทน า 

 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เป็นพื้นฐานอนัส าคญัของการ

พฒันาและเป็นเคร่ืองช้ีน าสังคม   ผูไ้ดรั้บการศึกษาจึงเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเป็นก าลงัส าคญั
ในการพฒันาประเทศ   ดว้ยความส าคญัของการศึกษาดงักล่าว  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช 2550  ไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีของรัฐใหจ้ดัการศึกษา แก่ประชาชนไม่นอ้ยกว่า  12  ปี  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ในมาตรา  80 (3)  ได้กล่าวถึงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
จดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ  จดัให้มีการพฒันาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กา้วหน้าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้
ผูเ้รียนมีจิตส านึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินัยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมัน่ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข1  แมว้่าการศึกษาของไทยได้
ด าเนินการมานานแลว้ก็ตามไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขมาตลอดแต่ยงัมีปัญหาอุปสรรคใน
การจดัการศึกษาและการบริหารการศึกษาหลายประการ2  กล่าวคือ   คุณภาพการจดัการศึกษายงัไม่
เป็นท่ีน่าพอใจโดยคุณภาพการศึกษาของประชากรไทยโดยเฉล่ียต ่าลงและมีมาตรฐานค่อนขา้งต ่า
เม่ือเทียบกบัอีกหลายประเทศในระดบัเดียวกนั3   จึงไม่สามารถท่ีจะแข่งขนักบัประเทศอ่ืนในเวที
โลกได ้

 

                                                 
1
 ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เขา้ถึงวนัท่ี 22 

มีนาคม 2551. เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/ A /047/1.PDF 

2
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สภาพและปัญหาการบริหารและการจัด

การศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วี.ที.ซี.          
คอมมิวนิเคชัน่, 2545), 1-2. 

3
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2545 - 2559) : 

ฉบับสรุป (กรุงเทพฯ: บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2545), 2. 
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การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  จ า เ ป็นต้องอาศัยปัจจัยหลัก             
หลายประการ  อาทิเช่น  นโยบายจัดการศึกษาท่ีชัดเจน  เงินทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา  
นวตักรรมทางการศึกษา  ตลอดจนความร่วมมือจากองคก์รหลายฝ่ายตั้งแต่ระดบัประเทศจนถึง
ระดบัโรงเรียนซ่ึงเป็นระดบัปฏิบติั  โดยมีผูบ้ริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  รวมทั้ง
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นและหัวใจส าคัญประการหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จได้  จ  าเป็นต้องอาศัยความมีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร  ทั้ งน้ีเพราะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการศึกษาและน าองคก์รจนบรรลุ
เป้าหมายของการศึกษา  ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผู ้น าสูงจะมีความสามารถในการบริหารจัดการ                
มีวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง  มีศกัยภาพ   สมรรถภาพและคุณลกัษณะ
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษา  มีความรู้  ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม  ในการด าเนินการบริหาร
โรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิผลโดยบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของการบริหาร4 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จัดว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลสูงต่อคุณภาพการศึกษา
ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาและประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษา  นักวิชาการ   
หลายท่านมีความเห็นตรงกนัว่า ความส าเร็จหรือความลม้เหลวทางการศึกษานั้น  ผูบ้ริหารนับว่า
เป็นตัวแปรท่ีส าคัญตัวหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย  คุณภาพและประสิทธิภาพ              
ทางการศึกษามกัแปรปรวนไปตามผูน้ าเสมอ5  โรงเรียนก็เช่นเดียวกนัคุณภาพการจดัการศึกษา   
ของโรงเรียนจะเป็นเช่นไร   ข้ึนอยู่กับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนในการท่ีจะน าศกัยภาพ      
ของบุคลากรในโรงเรียนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด. 

นอกจากปัจจยัดา้นผูบ้ริหารแลว้ การด าเนินงานเพื่อให้องคก์รประสบความส าเร็จและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดยิ่งข้ึนอยู่กบัปัจจยัอีกหลายอย่าง เช่น ปัจจยัท่ีมีการบริหารท่ีดีขององค์กร  
ความสามารถในการจดัองค์กรและการใช้ทรัพยากรท่ีหามาได้อย่างคุม้ค่า6 โดยมี  “ภาวะผูน้ า”      
                                                 

4
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สภาพและปัญหาการบริหารและ จัด

การศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วี.ที.ซี          
คอมมิวนิเคชัน่, 2545), 4. 

5
 รุ่ง   แกว้แดง, โรงเรียนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: วฒันพานิช, 2546), 21 

6Steers.R.M., Organizational effectiveness : A behavioral view (Santa Monica :  C.A. 
Goodyear,1997), 46. 
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เป็นกระบวนการในการใช้อิทธิพลโน้มน้าวและมีผลต่อการตดัสินใจและเป้าหมายเพื่อกระตุน้
พฤติกรรมการท างานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป็นกระบวนการรักษาสภาพและวฒันธรรม
ของกลุ่ม   การท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะมีภาวะผูน้ าสูงเช่ือว่า  สามารถใช้ความรู้  ความสามารถ      
และศกัยภาพในการบริหารโรงเรียนใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   บรรลุวตัถุประสงค์7  ผูน้ าจึงตอ้ง
รู้จกัใชภ้าวะผูน้ าในการช้ีน าและจดัการเพื่อสร้างอิทธิพลและแรงจูงใจให้ผูร่้วมงานมีความเขา้ใจ   
ในงาน  มีความกระตือรือร้นท่ีจะท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย   เป็นผูช้ี้น าการปฏิบติังานและกิจกรรม8 
โดยใชท้กัษะดา้นเทคนิค  (technical  skills)  และทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (conceptual  skills)9  
ท าใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้ยิง่ข้ึนและส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลในการบริหารงานโรงเรียน10 

ประสิทธิผลโรงเรียนเป็นผลจากความสามารถผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูง  สามารถพฒันานกัเรียนใหมี้เจตคติทางบวก  สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความกดดนั
ได ้ รวมทั้งสามารถแกปั้ญหาภายในโรงเรียนไดเ้ป็นอย่างดี  ก่อเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
ของครูหรือขวญัของสมาชิก11  ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นเป็นผลิตผลของการบริหาร
จดัการโรงเรียนท่ีดีซ่ึงภาวะผูน้ าเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัต่อความส าเร็จและความรุ่งเรืองขององคก์ร 
 

ปัญหาของการวิจัย 
 

ในปีการศึกษา  2551  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา            
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตตรวจราชการท่ี  4  ผลการประเมิน 
พบว่า   ผู ้บริหารสถานศึกษาบางส่วนยังขาดภาวะผู ้น า   ไม่ได้น าความรู้  ความสามารถ                  
ในการบริหารจัดการไปใช้ในการจัดการศึกษาให้เกิดความส าเร็จและผูบ้ริหารสถานศึกษา            
ใหค้วามสนใจการบริหารงานดา้นบุคลากรนอ้ยท่ีสุด   ดงัตารางท่ี 1 
 
                                                 

7Yukl.G , Leadership in Organization, 4th ed. (New Jersey : Prentice-Hall.1998). 
8Shaffer. J, The leadership solution( New York : McGraw-Hill,2000), 53. 
9Katz.R.L., “Skills of effective administrator,” Harvard Business Review 33, 1(1995) 

:14-20. 
10Hoy W.K. and Miskel. C.G., Educational administration: Theory-research-practice, 

6th ed. (Singapore : McGraw-Hill, 2001). 
11 Ibid., 289-398. 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตตรวจราชการท่ี 4  ในปีการศึกษา  2551   

 
รายการประเมิน เขตตรวจราชการที่ 4 ล าดับที ่

1.  งานวิชาการ 
2. งานบุคลากร 
3. งานงบประมาณ 
4. งานบริหารทัว่ไป 

85.50 
52.45 
73.85 
64.75 

1 
4 
2 
3 

รวม 69.14  
        

จากตารางท่ี 1  ช้ีให้เห็นว่า  การบริหารงานบุคลากร  มีผลการประเมิน เพียงร้อยละ 52.45  
เป็นล าดบัสุดทา้ย  ท่ีเป็นเช่นน้ีสืบเน่ืองจาก  พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีใหค้วามสนใจกบั
บุคลากรในสถานศึกษานอ้ยกว่างานดา้นอ่ืนๆ  อาจส่งผลกระทบถึงประสิทธิผลของสถานศึกษา12 
ในดา้นกระบวนการบริหาร  ยงัมีปัญหาอุปสรรคท่ีน่าสนใจส าหรับการน าไปปรับปรุงแกไ้ขหลาย
ประการ  กล่าวคือ 

1.  ผูบ้ริหารบางส่วนใชภ้าวะผูน้ านอ้ย  ไม่น าความรู้  ความสามารถในเชิงบริหารจดัการมา
ใชต้ามศกัยภาพใหเ้กิดความส าเร็จและผูบ้ริหารบางส่วนไม่ยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ ปฏิเสธท่ีจะ
อธิบายถึงการปฏิบติังานของตวัเองและการหลีกเล่ียงการคบหาสมาคมกบัผูร่้วมงาน 
 2.  บุคลากรไม่น าศกัยภาพออกมาใชอ้ย่างเต็มความรู้  ความสามารถ  ขาดการท างานเป็น
ทีมและขาดการวางแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งเหมาะสม 

3.   การติดตามประเมินผลการปฏิบติังานไม่ต่อเน่ือง  อีกทั้งยงัไม่น าผลการประเมิน  
ตรวจสอบ  มาใชใ้นการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

4.   ขาดการน าผลการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัของบุคลากรเพื่อการวางแผนพฒันา
โรงเรียนมาใชใ้นการบริหาร 

ผูว้ิจัยก าลงัศึกษาด้านการบริหารการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

                                                 
12

 ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการศึกษาท่ี 6, รายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  (สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ในเขตตรวจราชการท่ี 4, นครปฐม, 2551), 17. 
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ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงผลการวิจยั
ท่ีได้สามารถท่ีจะเป็นฐานขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใช้ก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศึกษาให้มีภาวะผูน้ าและสามารถใช้ภาวะผูน้ านั้นบริหารงานไดต้ามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน     
อนัจะสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกดัได ้ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ
น าไปใชพ้ฒันาเพิ่มพนูผูบ้ริหารใหมี้ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวิจยั   ผูว้ิจยัจึงก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั   ดงัน้ี 
1.  เพื่อทราบองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  เพื่อทราบองคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา   สงักดัส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. เพื่อทราบอิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

ข้อค าถามของการวจิัย 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัสนใจศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน  เพื่อตอบค าถามดงัต่อไปน้ี 

1.องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีอะไรบา้ง 

2. องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา   สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  มีอะไรบา้ง 

3. ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือไม่ 
 
สมมติฐานของการวจิัย 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานของการวิจยั  โดยอาศยัแนวทางจากทฤษฎี  แนวคิด  หลกัการและ
ผลงานของนกัการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน   ดงัน้ี 
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1. องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา   สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีลกัษณะเป็นพหุตวัแปร 

2. องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา   สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   มีลกัษณะเป็นพหุตวัแปร 

3. ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา   สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ี  ส าหรับการ
ก าหนดกรอบแนวคิดภาวะผูน้ าตามสถานการณ์  ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 

1.  ทฤษฎีภาวะผูน้ า ของ เรดดิน (Reddin)ไดแ้บ่งพฤติกรรมผูน้ าออกเป็น 3 มิติ คือ 1)มิติ
มุ่งงาน (task oriented)  หมายถึง  พฤติกรรมผูน้ าท่ีมุ่งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดเ้ขา้ใจในการด าเนินงาน
ตามแนวนโยบายการติดต่อส่ือสารการประสานงานเพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถปฏิบติังาน
ไดผ้ลและส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ 2)มิติมุ่งสัมพนัธ์ (relation oriented)  หมายถึง  พฤติกรรมผูน้ าท่ี
แสดงถึงความเป็นมิตรมีความไวว้างใจ  เช่ือใจ  สนิทสนมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อก่อให้เกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบติังาน  3)มิติมุ่งผลิตผล (effectiveness oriented)  หมายถึงพฤติกรรมผูน้ าท่ีมุ่ง
ให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ และผูร่้วมงานพอใจ  โดยยึดสถานการณ์เป็นหลกั  ถา้
สถานการณ์เหมาะสมพฤติกรรมผู ้น าก็จะมีประสิทธิผลมาก  ถา้หากสถานการณ์ไม่เหมาะสม 
พฤติกรรมผูน้ ากจ็ะมีประสิทธิผลนอ้ย 

2.ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ : โมเดลของ วมู – เยตตนั – จาโก (Vroom – Yetton – 
Jago) (The model of Vroom , Yetton and Jago)  เป็นแบบจ าลองการตดัสินใจซ่ึงพยายามก าหนดวิธี
ท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจสถานการณ์ท่ีก าหนดโมเดลน้ีพฒันาโดย  วิคเตอร์และฟิลิปส์ (Victor 
H. Vroom และ Philip W. Yetton)  ภายหลงัมีการปรับปรุงโดย Vroom และ Arthur G. Jago           
ซ่ึงมกัเรียกกนัว่า โมเดล วมู – เยตตนั – จาโก (Vroom – Yetton – Jago model)  ผูน้ าจะวิเคราะห์
ปัจจยัสถานการณ์เพื่อตดัสินใจวา่รูปแบบของการตดัสินใจแบบใดมีประสิทธิผลมากท่ีสุดซ่ึงมีปัจจยั
ส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ  ดงัน้ี 1)คุณภาพของการตดัสินใจ (Decision quality)  เป็น
ลกัษณะการตดัสินใจท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์ท าให้เกิดผลดีต่อการปฏิบติังานของบุคคลและกลุ่มเพราะ
การตดัสินใจท่ีมีคุณภาพสูงจะข้ึนอยูก่บัการเลือกทางเลือกในการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงจะตอ้ง
มีข้อมูล  และมีความตั้ งใจของสมาชิกของกลุ่มท่ีจะร่วมมือกับผูน้ าในการตัดสินใจท่ีดีด้วย             

   ส
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2)การยอมรับการตดัสินใจ (Decision acceptance)  เป็นความผกูพนัของสมาชิกของกลุ่มเพื่อการ
ตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผลและจะเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีพนกังานจะยอมรับการตดัสินใจและ
ยอมรับการปฏิบติัการ  พนกังานโดยทัว่ไปจะยอมรับการตดัสินใจ  ถา้เขาอยูใ่นสภาพเตรียมพร้อม
กบักระบวนการตดัสินใจ  3การมุ่งความส าคญัท่ีการพฒันาพนักงาน (Concern for employee 
development)   เป็นการสนใจของผูบ้ริหารท่ีจะช่วยปรับปรุงเทคนิคและทกัษะการตดัสินใจของ
พนักงานและการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ  ถือเป็นการให้โอกาสพนักงานได้
เรียนรู้พนักงานไดเ้รียนรู้ทกัษะใหม่ๆ  ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความเช่ียวชาญในกระบวนการตดัสินใจ       
4)การมุ่งความส าคญัท่ีเวลา (Concern for time)  เป็นการมุ่งท่ีเวลาของสมาชิกของกลุ่ม ซ่ึงจะ
สัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของการตดัสินใจของผูน้ าอย่างมากเพราะการตดัสินใจของผูน้ าจะอยู่ใน
ความสนใจของสมาชิกของกลุ่มตวัอย่าง  ผูจ้ดัการฝ่ายขายอาจอยู่ระหว่างการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบแลปทอ็ป (Laptop) ให้กบัหน่วยงานขายทั้งหมด พนกังานขายจะกระตือรือร้น    
ท่ีจะรู้เก่ียวกบัผลของการตดัสินใจเพราะว่าพนกังานขายเหล่าน้ีคิดว่าการใชค้อมพิวเตอร์แบบแลป  
ทอ็ปจะท าใหย้อดขายและค่าคอมมิชชัน่เพิ่มข้ึน 

3.ทฤษฎีผูน้ าเชิงสถานการณ์ของ เฮอร์เซ่ยแ์ละบลานชาร์ด (Hersey and Blanchard’s 
situational theory)  ทฤษฎีน้ีจะมุ่งท่ีลักษณะของผูต้าม (followers ว่าเป็นปัจจัยส าคัญของ
สถานการณ์และเป็นส่ิงท่ีตดัสินพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลโดยกล่าวว่า  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
(ผูต้าม)  จะมีระดบัความพร้อม (readiness)  ท่ีแตกต่างกนั  พนกังานจะมีความพร้อมในงานใน 2 
ลกัษณะคือ  (1) มีความสามารถ (ability)  ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมและมีทกัษะ (2) มีความเตม็ใจในการ
ท างาน (willingness)  ไดแ้ก่  มีความมัน่ใจและเตม็ใจ โดยพฤติกรรมผูน้ านั้นประกอบดว้ย 1) การ
บอกกล่าว [telling (S1)]  เป็นรูปแบบ ผูน้ าท่ีมีความสัมพนัธ์ต ่าและมุ่งงานสูง  จึงตอ้งใชภ้าวะผูน้ าท่ี
บงการอยา่งมาก (very directive style)   จะรวมถึงการแสดงออกอยา่งชดัเจนถึงการก าหนดทิศทาง
เก่ียวกบัวิธีการท่ีพนกังานควรจะท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  2)การขายความคิด [selling 
(S2)]  เป็นรูปแบบผูน้ าท่ีมุ่งความสัมพันธ์สูงและมุ่งงานสูงมีการก าหนดทิศทางการท างาน
สนบัสนุนความตอ้งการของพนักงานแต่จะมีการชกัจูงพนกังานดว้ยการขายความคิดให้พนกังาน
ปฏิบัติตาม  รวมถึงการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ก่อนการตัดสินใจ 3)การมีส่วนร่วม 
[participating (S3)]  เป็นรูปแบบผูน้ าซ่ึงมุ่งความสัมพนัธ์สูงและ มุ่งงานต ่า  ดงันั้นภาวะของผูน้ าท่ี
ใชคื้อมุ่งสนบัสนุนการเติบโตและการปรับปรุงส่ิงต่างๆ  ดว้ยการพฒันาทกัษะการแนะแนวและการ
ปฏิบติังาน  เช่น  การใชท้รัพยากรร่วมกบัพนกังาน  มีการใชข้อ้มูลและมีการใชก้ารส่ือสารเพื่อการ
ตดัสินใจร่วมกนั  4) การมอบหมายงาน [delegating (S4)]  เป็นรูปแบบผูน้ าซ่ึงมุ่งความสัมพนัธ์ต ่า
และมุ่งงานต ่า  ดงันั้นภาวะของผูน้ าท่ีใช้คือ  ช่วยก าหนดทิศทางและสนับสนุนการท างานเพียง
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เล็กน้อยแต่จะมอบความรับผิดชอบงานให้พนักงานไปท า ภายใตส้ถานการณ์เช่นน้ี  พนักงานจะ
รับผดิชอบงานและความส าเร็จขององคก์าร 
 4.ทฤษฎีภาวะผูน้ า ของ เฟรดเลอร์ (Fiedler) แบ่งผูน้ าออกเป็น 2 แบบ คือ “มุ่งงาน” และ 
“มุ่งความสัมพนัธ์” โดยการใชแ้บบสอบถามท่ีเรียกว่า Least – Preferred Co-worker (LPC) 
Questionnaire โดยให้พนักงานเป็นผูป้ระเมินเพื่อนร่วมงานดว้ยกนัว่ามีรูปแบบการบริหารงาน
อย่างไร ซ่ึง Fiedler เช่ือว่ารูปแบบการบริหารงานของผูน้ าจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่ว่า
สถานการณ์จะเปล่ียนไปอย่างไร สถานการณ์ในความหมายของ Fiedler มี 3 ลกัษณะคือ                 
1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัผูป้ฏิบติังาน (Leader-member relation) หมายถึง ถา้ทั้งสองฝ่ายมี
ความเช่ือมั่นไวว้างใจกัน ถือว่าความสัมพนัธ์ดี หากเป็นตรงกันข้ามถือว่าความสัมพนัธ์ไม่ดี            
2)โครงสร้างของงาน (Task structure) หมายถึง ถา้องคก์ารนั้นมีการจดัโครงสร้างท่ีชดัเจน ถือว่ามี
ความแน่นอนสูง แต่หากไม่ชัดเจนถือว่าความแน่นอนต ่า 3) อ านาจท่ีตามต าแหน่งของผูน้ า 
(Position power) หมายถึง ถา้มีอ านาจในการให้รางวลัหรือการลงโทษเต็มท่ีถือว่ามีอ านาจท่ี
แขง็แกร่ง แต่หากผูบ้ริหารไม่สามารถจดัการกบัพนกังานไดเ้ตม็ท่ีถือวา่อ่อนแอ 

5. การศึกษาของ  Eric Korpi (2003)   เร่ือง  วิธีการเชิงสถานการณ์ในการบริหารจดัการ
เก่ียวกบัการใหบ้ริการท่ีราบร่ืน  พบว่า ปัจจยัผูน้ าเชิงสถานการณ์ท่ีส าคญัท่ีสุด ประกอบดว้ย 1) การ
ใชอ้ตัราเศรษฐกิจในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรแห่งความกา้วหนา้ดา้นการแข่งขนั 2) การยึดความ
เหมือนกนัของลูกคา้ 3)ความสนใจในขอ้มูลของลูกคา้  4) การมีระยะทาง/ช่องทางในการติดต่อกบั
ลูกคา้ของสาขาท่ีห่างกนั 5)การใชอุ้ปกรณ์ใส่ส่ิงของมีคุณภาพ 

6.การศึกษาของ กิตติศกัด์ิ แพรวพรายรัตน์  เร่ือง พฤติกรรมผูน้าของผูบ้ริหารในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี  ท่ีพบว่า พฤติกรรมผูน้าของผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประกอบดว้ย พฤติกรรมท่ีเน้นความสัมพนัธ์พฤติกรรมท่ีเน้นงาน  และพฤติกรรมท่ีเน้นการ
เปล่ียนแปลง  

7.ทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมาย(path – goal theory) ของ House and Mitchell  ก าหนดว่า 
ผูน้ าจะไดรั้บการคาดหวงัวา่จะมีความยดืหยุน่โดยข้ึนอยูก่บัสถานการณ์  ทั้งน้ีผูน้ าจะตอ้ง  (1) มีการ
ประเมินตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง (relevant variables) ดา้นสถานการณ์สภาพแวดลอ้ม  (2) ผูน้ าตอ้งเลือก
รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัปัจจยัสถานการณ์ไดดี้ท่ีสุด  โดยมีพฤติกรรมผูน้ านั้นประกอบดว้ย   1) ผูน้ า
แบบบงการ (directive style) เป็นผูน้ าท่ีมุ่งการบอกผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถึงส่ิง ท่ีควรท าโดยท า
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมาย  ก าหนดตารางการท างาน  ก าหนดมาตรฐาน  ท่ีเฉพาะของงาน
เป็นลกัษณะผูน้ าท่ีคลา้ยกบัผูน้ าท่ีเร่ิมตน้จากตนเองเป็นหลกั (initiating structure) หรือผูน้ าท่ีมุ่งงาน   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2)ผูน้ าประเภทใหก้ารสนบัสนุน (supportive style) เป็นผูน้ าท่ีมุ่งท่ีความตอ้งการและความเป็นอยูท่ี่
ดีของพนักงาน  เน้นการสร้างความสัมพันธ์ซ่ึงจะคล้ายกับผู ้น า ท่ีค  านึงถึงผู ้อ่ืนเป็นหลัก 
(consideration behavior) 3)ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (participative style) เป็นผูน้ าท่ีให้ค  าแนะน าแก่
พนกังานกระตุน้ความคิด  กระตุน้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ยการประชุมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น   กบัพนักงานก่อนการตดัสินใจ   4)ผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ (achievement – oriented style) 
เป็นผูน้ าท่ีมีการวางเป้าหมายท่ีทา้ทายมีการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนส าหรับพนักงาน มีการ
ปรับปรุงการท างานของกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง  ขณะเดียวกนัก็สร้างความเช่ือมัน่ว่าพนกังานสามารถจะ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

8.การศึกษาของ Gordon A. McIntosh (2009) ท่ีศึกษาเร่ือง การนิยามภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ส าหรับหวัหนา้ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์
นั้น เนน้พฤติกรรมมุ่งงานและมุ่งบุคลากร โดยแสดงบทบาทเป็นผูน้ าท่ีเป็นทั้ง การเป็นผูส้ร้างสรรค์
งาน การเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา  การเป็นนกัลงทุน  การเป็นผูอ้  านวยความสะดวก การเป็นผูส้ัง่การ การ
เป็นผูจ้ดัการ  การเป็นผูป้ระกอบการ และ การเป็นผูมี้วิสยัทศัน์   

9. แนวคิด ผูน้ าเชิงสถานการณ์ของ  Houghton & Yoho(2005) ท่ีประกอบดว้ย 1)การเป็นผู ้
สัง่การในการด าเนินงาน  2) การใหร้างวลัแก่พนกังานตามสถานการณ์ 3) การสร้างสรรคว์ิสยัทศัน์  
4)การมอบอ านาจในการท างานแก่พนกังาน 
 10. แนวคิดภาวะผูข้อง  Tannebaum and Schmid (1995) ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมผูน้ าเชิง
สถานการณ์ไว ้ดงัน้ี 1) ผูน้ าท่ีตดัสินใจเองแลว้แจง้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ  2) ผูน้ าท่ีพยายาม
กระตุน้เกล้ียกล่อมให้ยอมรับการตดัสินใจของตนเอง   3) ผูน้ าท่ีเสนอขอ้ตดัสินใจของตนเองแลว้
ขอความคิดเห็นจากลูกนอ้ง   4) ผูน้ าท่ีเสนอขอ้ตดัสินใจท่ีอาจเปล่ียนแปลงไดแ้ลว้เปิดโอกาสให้
ลูกนอ้งมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงการตดัสินใจได ้   5) ผูน้ าท่ีเสนอปัญหาแลว้ขอขอ้แนะน า แต่
ผูน้ าตดัสินใจเอง   6) ผูน้ าท่ีช้ีขอ้จ ากดัแลว้ตดัสินใจภายในขอบเขตนั้น   และ 7) ผูน้ าท่ีอนุญาตให้
ลูกนอ้งกระท าการภายในขอบเขตท่ีก าหนด 
 ส่วนการศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา  ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดของ ฮอยและมิสเกล (Hoy 
and Miskel: 2008)  ซ่ึงไดก้ล่าวถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาไว ้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิ           
(achievement) 2)ความพึงพอใจในการท างาน (job satisfaction) 3)การขาดงาน (absenteeism)        
4) อตัราการออกกลางคนั ( dropout rate ) 5)คุณภาพโดยรวมทัว่ไป (overall quality) 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัได้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีประกอบด้วยอาจารย์
มหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์  และการศึกษาขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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และงานวิจยัต่างทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจยัในคร้ังน้ี โดยเขียนเป็นแผนภูมิดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 1 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี  1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
ท่ีมา  : Victor H.Vroom, Work and Motivation .New York : John Wiley &Sons, 1964. 

: Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organizational Behavior : 
Utilizing Human Resources .New Jersey : Prentice-Hall, 1974. 

: Robert G.Tannenbaum and Warren H.Schmidt, Hierarchy in Organizations .San 
Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1958. 

: Fred E.Fiedler, A Theory of Leadership Effectiveness . New York : McGraw-Hill, 
1967. 

: William J. Reddin,  Managerial Effectiveness . New York : McGraw-Hill, 1970. 

ภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 (Hoy  and  Miskel) 
1) ผลสมัฤทธ์ิ( achievement )  
2) ความพึงพอใจในการท างาน  
   (job satisfaction)   
3) การขาดงาน (absenteeism)   
4) อตัราการออกกลางคนั                                
( dropout rate )  
5) คุณภาพโดยรวมทัว่ไป  
     (overall quality) 

House and 
Mitchell 

Eric Korpi    

Fred E.Fiedler 

Gordon A. 
McIntosh   

Houghton & Yoho 

     Vroom – Yetton 
– Jago 

William J.Reddin 

ความคิดเห็น
ผูท้รงคุณวฒิุ 

Hersey  and  
Blanchard 

แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กิตติศกัด์ิ 
 แพรวพรายรัตน์   
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: กิตติศกัด์ิ แพรวพรายรัตน์  พฤติกรรมผูน้าของผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี  วิทยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี 2553. 

: Gordon A. McIntosh  Defining Situational Leadership for theLocal Government Chief 
Administrative Officer A Dissertation of the Degree of doctor of  philosophy in the Department 
of Public Administration 2009. 

: Eric Korpi .  Contingency theoretical approach to harmonization of service Operations 
.Thesis for the degree of Master of Science (Technology) HELSINKI UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY 2008. 

: Hoy W.K. and Miskel. C.G., Educational administration: Theory-research-practice, 
6th ed. (Singapore : McGraw-Hill, 2001). 
 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ         

ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะการวิจยัเพื่อความเขา้ใจตรงกนั ดงัน้ี 
ภาวะผูน้ า  หมายถึง  ภาวะของการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน  ในการสร้างสรรค์หรือ

ปลูกฝังศรัทธา  ความกลมเกลียว   ความร่วมมือร่วมใจให้เกิดข้ึนในระหว่างผูร่้วมงานหรือผูต้าม  
ทั้งน้ีเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารตอ้งการ  อนัเป็นวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย ขององคก์รหรือกลุ่ม 

ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ หมายถึง ภาวะท่ีผูบ้ริหารใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนในการ
สร้างสรรคง์าน บริหารจดัการงานต่างๆในองคก์รโดยยดึสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในขณะนั้นๆ โดย
ในแต่ละสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผูบ้ริหารจะมีการเลือกใช้ภาวะผูน้ าท่ีสอดคลอ้งกับสถานการณ์ 
สภาพแวดลอ้ม เหตุการณ์ หรือบุคคลแตกต่างกนัออกไป 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา      
ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาเพื่อควบคุมดูแล  รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ  
ใหส้ าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ ซ่ึงในงานวิจยัน้ี  หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตตรวจราชการท่ี 4  ซ่ึงประกอบดว้ย  4  จงัหวดั  ไดแ้ก่  
จงัหวดัสุพรรณบุรี  จงัหวดันครปฐม  จงัหวดักาญจนบุรีและจงัหวดัราชบุรี  

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  หมายถึง  ระดบัความสามารถของสถานศึกษาท่ีสามารถ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งดา้นผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ก่อให้เกิด
ผลส าเร็จต่อสถานศึกษาตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ประกอบดว้ย 5 ดา้น 1) ผลสัมฤทธ์ิ( achievement )    
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2) ความพึงพอใจในการท างาน (job satisfaction) 3) การขาดงาน (absenteeism)  4) อตัราการออก
กลางคนั ( dropout rate ) และ5) คุณภาพโดยรวมทัว่ไป  (overall quality) 

สถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษา
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตตรวจราชการท่ี 4  ซ่ึงประกอบดว้ย       
4  จงัหวดั  ไดแ้ก่  จงัหวดัสุพรรณบุรี   จงัหวดันครปฐม   จงัหวดักาญจนบุรีและจงัหวดัราชบุรี 



 
บทที่ 2 

 
วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ค้นคว้า หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัย ฐานข้อมูลในระบบ
อินเตอร์เน็ตออนไลน์  ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 

 
 เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่า  องคก์ารท่ีจะประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลวนั้น ปัจจยัท่ีส าคญั
ประการหน่ึงคือ ผูบ้ริหารขององคก์าร องคก์ารท่ีมีผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าท่ีดีย่อมสามารถบริหาร
จดัการและสร้างความส าเร็จให้กบัองคก์ารไดอ้ย่างงดงาม ขณะท่ีองคก์ารท่ีมีผูบ้ริหารท่ีขาดภาวะ
ผูน้ าท่ีเหมาะสมในการบริหารงานในองคก์ารนั้น ย่อมจะท าให้องคก์ารลม้เหลวได ้ ดงันั้นในการ
บริหารจดัการองคก์ารไม่ว่าจะเป็นองคก์ารภาครัฐหรือองคก์ารภาคเอกชน ผูบ้ริหารองค์การท่ีมี
ภาวะผูน้ าท่ีดี คือ ปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีส าคญัซ่ึงองคก์ารตอ้งการและไม่สามารถจะขาดแคลน
ผูบ้ริหารดงักล่าวไดต้ราบเท่าท่ีตอ้งการความส าเร็จในการศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ าน้ี  ไดมี้การศึกษาและ
พฒันามาอย่างเป็นระบบ หลากหลายเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน สามารถก าหนดเป็นพฒันาการของ
ภาวะผูน้ าได้ดังน้ี  ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูน้ า (Trait Theories) ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ า 
(Behavioral  Theories) ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency  Leadership  Theories)    
ทฤษฎีความเป็นผูน้ าเชิงปฏิรูป  (Transformational  Leadership Theories)  ส าหรับในการศึกษา   
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัเนน้ศึกษาในเร่ืองภาวะผูน้ าตามสถานการณ์เป็นส าคญั จึงขอเสนอแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ดงัน้ี 
 
ความหมายของภาวะผู้น า 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์  กล่าวว่า  ภาวะผูน้ าอาจมีไดท้ั้งในผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้และ   
ผูท่ี้ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้ผูน้ าตามธรรมชาติในกระบวนการชุมชนจะมีหลายคน ลกัษณะของ

13 



14 

ภาวะผูน้ า  คือ  ฉลาดเป็นคนเห็นแก่ส่วนรวม  เป็นคนติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นรู้เร่ือง และเป็นท่ียอมรับ
ของสมาชิกโดยอตัโนมติั1 

สงวน   นิตยารัมภพ์งค ์  ไดส้รุปแนวความคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ า  กล่าวว่า  ผูน้ าจะมี
ความหมายเป็น 3 ลกัษณะ  ดงัน้ี 

1. ผูน้ า  หมายถึง  ต าแหน่งท่ีมีอยูใ่นโครงสร้างของกลุ่มหรือองคก์ารและบุคคลท่ีด ารง
ต าแหน่งนั้นกคื็อ ผูน้ า 

2. ผูน้ า  หมายถึง  บทบาทและหนา้ท่ีท่ีมีต่อกลุ่มซ่ึงไดแ้ก่  หนา้ท่ีในการประสานงาน
และน ากิจกรรมของกลุ่ม  ไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม  ทั้งในดา้นกิจกรรมการท างานและการใหก้ลุ่มคง
อยูบุ่คคลท่ีปฏิบติับทบาทดงักล่าว  คือ  ผูน้ า 

3. ผูน้ า  หมายถึง  ผูมี้คุณสมบติับางอยา่งท่ีประทบัใจและเป็นท่ีช่ืนชมของสมาชิกใน
กลุ่มซ่ึงจะมีผลท าใหส้มาชิกยอมรับและเตม็ใจปฏิบติัตามความตอ้งการและการชกัน าของเขา2 

ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ  ไดส้รุปความหมายว่า  ภาวะผูน้ า  หมายถึง  การท่ีบุคคลหน่ึง (ผูน้ า) 
พยายามท่ีจะใชก้ าลงัสมอง  ก าลงักาย  และก าลงัใจเพื่อจูงใจหรือดลใจให้ผูต้ามกระท าการอยา่งใด
อยา่งหน่ึงให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องตนและเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและการจูงใจหรือ
ดลใจเช่นนั้นจะตอ้งไม่เป็นการบงัคบั ตลอดจนตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูต้ามดว้ย3 

ชาญชยั  อาจินสมาจาร  ไดก้ล่าวว่า  ภาวะผูน้ า (Leadership) คือ  การสร้างโอกาส ให้
พนกังานและบุคคลอ่ืนๆ  ไดท้  าประโยชน์อยา่งส าคญัเป็นรายบุคคลหรือท่ีมีต่อภารกิจ ขององคก์าร
ภาวะผูน้ าเป็นตวัแทนของความตั้งใจและความพยายามของผูน้ าในการมองหาแนวทาง  เพื่อขยาย
สมรรถนะของพนกังานใหท้ าคุณประโยชน์แก่เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน4 

แทนเนนบอมและคณะ (Tennenbaum and Others)  ไดส้รุปแนวความคิดเก่ียวกบัภาวะ
ผูน้ าดงัน้ี ‚ผูน้ า‛ คือ บุคคลใดบุคคลหน่ึงในบุคคลหลายคนท่ีมีอ านาจ มีอิทธิพลหรือ มี

                                                 
1ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์,  การจดัและการบริหารอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์ 

บริษทัพิมพดี์  จ  ากดั, 2540), 53-74.    
2 สงวน นิตยารัมภพ์งค,์ ภาวะผูน้ ากบัวกิฤติระบบราชการไทย (กรุงเทพฯ: พิมพไ์ทย, 

2540), 125.   
3 ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ, ภาวะผูน้ าและการมีส่วนร่วม, เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรม

มนุษยใ์นองคก์าร, หน่วยท่ี 11 (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2543), 618.   
4 ชาญชยั  อาจินสมาจาร, ทกัษะภาวะผูน้ า (กรุงเทพฯ,บริษทัเอก็ซเปอร์เน็ท จ ากดั, 2543),9. 
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ความสามารถในการจูงใจคนใหป้ฏิบติัตามความคิดเห็น  ความตอ้งการหรือค าสั่งของเขาได ้ผูน้ ามี
อิทธิพลเหนือการปฏิบติัการหรือพฤติกรรมของคนอ่ืน5 

จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้่า  ภาวะผูน้ า หมายถึง ภาวะของการใช้อิทธิพลต่อ
บุคคลอ่ืนในการสร้างสรรคห์รือปลูกฝังศรัทธา  ความกลมเกลียว  ความร่วมมือร่วมใจใหเ้กิดข้ึนใน
ระหว่างผูร่้วมงานหรือผูต้าม  ทั้ งน้ีเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหาร
ตอ้งการ      อนัเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รหรือกลุ่มนัน่เอง 
 
ความหมายของภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 

Kenneth Blanchard and Paul Hersey.กล่าวว่า ผูน้ าตามสถานการณ์ เป็นกล่าวถึงผูน้ าหรือ
ผู ้บริหารขององค์กรท่ีต้องปรับสไตล์ของตนเองเพื่อให้ เหมาะกับระดับการพัฒนาของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงถือว่าเป็นผูท่ี้ตอ้งการท่ีจะพยายามส่งอิทธิพลถึง ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ คือ
การท่ีผูน้ าตอ้งปรับเปล่ียนสไตลข์องตวัเอง ไม่ใช่ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปรับเปล่ียนสไตล์ของผูน้ า  
การปรับเปล่ียนสไตลต์ามสถานการณ์น้ีอาจตอ้งท าการปรับเปล่ียนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหพ้บกบัความ
ตอ้งการของบุคคลอ่ืนๆในองคก์รบนพื้นฐานของสถานการณ์ 6   

Fiedler เช่ือว่า แบบของผูน้ าเป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพของคน เปล่ียนแปลงไดย้าก
แทนท่ีจะพยายามหาวิธีการฝึกอบรมใหผู้บ้ริหารเปล่ียนรูปแบบจากการเนน้งานไปเนน้คน หรือจาก
เน้นคนไปเน้นงาน ควรท่ีจะหาสถานการณ์ท่ี “ลงตวั” กับรูปแบบของผูน้ าจะท าให้เกิดการใช้
รูปแบบภาวะผูน้ า(ซ่ึงเป็นบุคลิกภาพของผูบ้ริหารท่ีติดตวัอยา่งถาวร) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด7 

Robert House เห็นว่า   ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งช่วยเหลือหรือช้ีเส้นทาง(Path) ใหผู้ป้ฏิบติังานบรรลุ
เป้าหมายของงาน และเป้าหมายส่วนตวั พฤติกรรมและบทบาทของผูน้ าจะตอ้งสร้างแรงจูงใจให้
เกิดข้ึนกบัผูร่้วมงาน โดยการให้รางวลัท่ีข้ึนอยู่กบัผลส าเร็จของงาน อีกประการหน่ึงผูน้ าจะตอ้ง
ช่วยเหลือผูร่้วมงาน โดยการช้ีน าใหบ้รรลุเป้าหมายและขจดัอุปสรรคหรือปัญหาใหเ้รียนรู้ว่าจะตอ้ง
ท าอะไร อยา่งไร จึงจะประสบความส าเร็จ และไดรั้บผลตอบแทนท่ีก าหนดไว ้

                                                 
5 Robert G.Tannenbaum and Others, Management Decision Making (California : 

Prentice-Hall, 1995), 24. 
6 Hersey Paul and Richard H. Blanchard, Management of Organization Behavior : 

Utilizing Human Resources (New Jersey : Prentice-Hall, 1974), 45 
7 Fred E.Fiedler,A Theory of Leadership Effectiveness (New York:  McGraw-

Hill,1967), 49. 
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ดิลก ถือกลา้ กล่าวว่า ผูน้ าเชิงสถานการณ์ (Situational Approach)  เป็นการศึกษาท่ีเนน้การ
ปรับสภาพการน า หรือการปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ลกัษณะของ
การน าก็จะเปล่ียนแปลงไป แนวคิดน้ีจะหารูปแบบการน าท่ีเหมาะสมและเกิดผลดีในสถานการณ์
ต่าง ๆ8 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้่า ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ หมายถึง การท่ีผูน้ าองคก์ร
มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือสไตลก์ารบริหารงานในองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์โดยมี
เป้าหมายส าคญัเพื่อใหง้านหรือภารกิจขององคก์รนั้นประสบผลส าเร็จ 
 
แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (The Fiedler Model)   

เป็นทฤษฎีความเป็นผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีอธิบายว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
กลุ่มจะข้ึนอยู่กบัความสอดคลอ้งกนัของรูปแบบการบริหารงานของผูน้ ากบัสถานการณ์ท่ีผูน้ าจะ
สามารถควบคุมการปฏิบติังานนั้นไดม้ากเพียงใด 
              Fiedler แบ่งผูน้ าออกเป็น 2 แบบ คือ ‚มุ่งงาน‛ และ ‚มุ่งความสัมพนัธ์‛ โดยการใช้
แบบสอบถามท่ีเรียกว่า Least – Preferred Co-worker (LPC) Questionnaire โดยใหพ้นกังานเป็นผู ้
ประเมินเพื่อนร่วมงานดว้ยกนัว่ามีรูปแบบการบริหารงานอย่างไร ซ่ึง Fiedler เช่ือว่ารูปแบบการ
บริหารงานของผูน้ าจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่วา่สถานการณ์จะเปล่ียนไปอยา่งไร 
 สถานการณ์ในความหมายของ Fiedler มี 3 ลกัษณะคือ 
                1. ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัผูป้ฏิบติังาน (Leader-member relation) หมายถึง ถา้ทั้ง
สองฝ่ายมีความเช่ือมัน่ไวว้างใจกนั ถือวา่ความสมัพนัธ์ดี หากเป็นตรงกนัขา้มถือวา่ความสัมพนัธ์ไม่
ดี 
                2. โครงสร้างของงาน (Task structure) หมายถึง ถา้องคก์ารนั้นมีการจดัโครงสร้างท่ี
ชดัเจน ถือวา่มีความแน่นอนสูง แต่หากไม่ชดัเจนถือวา่ความแน่นอนต ่า 

          3. อ านาจท่ีตามต าแหน่งของผูน้ า (Position power) หมายถึง ถา้มีอ านาจในการใหร้างวลั
หรือการลงโทษเต็มท่ีถือว่ามีอ านาจท่ีแขง็แกร่ง แต่หากผูบ้ริหารไม่สามารถจดัการกบัพนกังานได้
เตม็ท่ีถือวา่อ่อนแอ9 

                                                 
8 ดิลก ถือกลา้. (2547). เปรียบเทียบแนวคิดภาวะผูน้ าแบบ Principle Centered Leadership 

กบั  Managerial Grid. การบริหารคน. 3(24), หนา้ 71.   
9 Fred E.Fiedler,A Theory of Leadership Effectiveness(New York :  McGraw-

Hill,1967), 48. 
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ทฤษฎผู้ีน าตามแนวคดิของเรดดิน (Reddin) 
 ทฤษฎีน้ีไดช่ื้อวา่ทฤษฎี 3 มิติ  ประกอบดว้ย 

1. มิติมุ่งงาน (task oriented)  หมายถึง  พฤติกรรมผูน้ าท่ีมุ่งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ได้
เขา้ใจในการด าเนินงานตามแนวนโยบายการติดต่อส่ือสารการประสานงานเพื่อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
สามารถปฏิบติังานไดผ้ลและส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

2. มิติมุ่งสมัพนัธ์ (relation oriented)  หมายถึง  พฤติกรรมผูน้ าท่ีแสดงถึงความเป็นมิตร
มีความไวว้างใจ  เช่ือใจ  สนิทสนมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

     3.มิติมุ่งผลิตผล (effectiveness oriented)  หมายถึง  พฤติกรรมผูน้ าท่ีมุ่งให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ และผูร่้วมงานพอใจ โดยยดึสถานการณ์เป็นหลกั ถา้สถานการณ์
เหมาะสมพฤติกรรมผูน้ ามีประสิทธิผลมาก  ถา้ไม่เหมาะสม พฤติกรรมผูน้ าจะมีประสิทธิผลนอ้ย10 

ทฤษฎีน้ีแบ่งผูน้ าออกเป็น  8  แบบ ซ่ึงเป็นแบบท่ีมีประสิทธิผลสูง  4  แบบ  ไดแ้ก่  แบบ
ผูคุ้มกฎ (Bureaucrat) แบบนกัพฒันา (Developer)  แบบผูบุ้กงาน (Benevolent Autocrat) แบบนกั
บริหาร (Executive) และแบบท่ีมีประสิทธิผลต ่า  4 แบบ ไดแ้ก่  แบบผูท้นท า (Deserter)  แบบ
นกับุญ (Missionary) แบบเผด็จการ (Autocrat)  แบบผูป้ระนีประนอม (Compromiser) ปรากฏใน
ภาพดงัต่อไปน้ี 
                                                                                                              นกัพฒันา     ผูบ้ริหาร 

 
ผูคุ้มกฎ        ผูบุ้กงาน                 

                                         มิตรสมัพนัธ์        ผูผ้สมผสาน 
                        มุ่งคน 
                                                     ผูแ้ยกตวั               กิจสมัพนัธ์                           มีประสิทธิภาพ   
  นกับุญ            ผู ้
                         ประนีประนอม                   มุ่งงาน                              
 หยอ่นประสิทธิภาพ 
   ผูท้นท า          แบบเผดจ็การ 
 
แผนภาพท่ี 4   ผูน้ าสามมิติของเรดดิน 
                                                                                                                                            

 
10 William J.Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill,1970), 112. 
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ท่ีมา : William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill, 1970), 114. 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ภาวะผูน้ าแบบประนีประนอม (compromiser)  เป็นผูน้ าท่ีมีพฤติกรรมมุ่งงานสูงและ
มุ่งความสัมพนัธ์สูง (HT/HR)  แต่ไม่สามารถท่ีจะผสานความคิดทั้งสองดา้นให้ไปดว้ยกนัได ้    
อยา่งเหมาะสม  ท าให้เกิดสถานการณ์ท่ีขาดประสิทธิผล (less effective)  อนัเน่ืองมาจากผูน้ ามี
ลกัษณะเป็นคนไม่กลา้ตดัสินใจ  ยอมปล่อยให้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกดดนัตนเอง  ใชว้ิธีหนีปัญหา
หรืออยา่งดีท่ีสุดก็แค่การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ใหร้อดตวัเป็นคราวๆ ไป  มากกว่าท่ีจะแกปั้ญหาเพื่อ
หวงัผลในระยะยาว 

2. ภาวะผูน้ าแบบนกับริหาร (executive)  เป็นผูน้ าท่ีมีพฤติกรรมมุ่งงานสูงและ มุ่ง
ความสัมพนัธ์สูง (HT/HR)  เช่นเดียวกบัผูน้ าแบบประนีประนอมแต่เป็นผูน้ าท่ีรู้จกัสร้างสถานการณ์
ท่ีเอ้ือต่อการมีประสิทธิผล (more effective)  ดว้ยการแสดงพฤติกรรมไดท้ั้งสองดา้นไดอ้ยา่งผสม
กลมกลืน  กล่าวคือ  รู้จกัใชค้วามสามารถของผูร่้วมงานให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด  รู้จกัวางมาตรฐาน
การผลิตหรือการท างานไวสู้งแต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าจะตอ้งให้ผลประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติังาน
เพิ่มข้ึนด้วยเช่นกนั  จึงเป็นท่ียอมรับ และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คนอ่ืน  ท าให้ท างานได้โดยไม่มี
อุปสรรคสามารถสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีทุกคนร่วมเดินทางไปในทิศทางเดียวกันรู้จกั
กระตุน้ให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมจึงท าให้คนเหล่าน้ีรู้สึกผกูพนักบังานรู้จกัพยายามให้ทุกคน        มี
ส่วนร่วมในการวางแผนดว้ยเหตุน้ีจึงไดค้วามคิดท่ีดีเยี่ยมจากทุกคน  เป็นผูท่ี้เช่ือว่าความตอ้งการ
ส่วนบุคคลของผูท้  างานกบัความตอ้งการขององคก์ารสามารถไปดว้ยกนัได ้ เป็นผูย้นิดีรับฟังปัญหา
และขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจและเห็นเป็นเร่ืองปกติท่ีสามารถร่วมกนัแกไ้ขได ้ โดยไม่ตอ้ง
ใชอ้  านาจบีบบงัคบั  เป็นผูค้อยให้ก าลงัใจท าให้ทีมงานมีขวญัก าลงัใจท่ีจะทุ่มเทให้เกิดความส าเร็จ
โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย  เพราะถือว่า  ผลส าเร็จหรือความลม้เหลวเป็นผลงานร่วมกนัของทุกคน 
จึงกล่าวไดว้า่ผูน้ าแบบนกับริหาร  เป็นแบบอยา่งท่ีดีของหวัหนา้งานท่ีมีประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง 

3. ภาวะผู ้น าแบบเผด็จการ (autocrat)  เป็นผู ้น า ท่ีมีพฤติกรรมมุ่งงานสูง แต่มุ่ง
ความสัมพนัธ์ต  ่า (HT/LR)  ท่ีแสดงพฤติกรรมก่อให้เกิดสถานการณ์ท่ีไม่มีประสิทธิผล  (less 
effective) ข้ึน  เช่น  ไม่ใหค้วามไวว้างใจต่อผูร่้วมงาน  ไม่มีสัมพนัธภาพกบัผูร่้วมงานคนใดเลยทุก
คนต่างกลวัและไม่ชอบผูน้ าแบบน้ี  ลูกนอ้งจะท างานให้ก็ต่อเม่ือไดรั้บค าสั่งเท่านั้น  บรรยากาศท่ี
ท างานเคร่งเครียดเพราะผูน้ าปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยสมมติฐานของทฤษฎี X   (Mc. Gregor’s 
Theory X)  และมองผูร่้วมงานเสมือนเป็นเคร่ืองจกัรท่ีปราศจากชีวิตจิตใจและแรงจูงใจ  ผูน้ าแบบ
เผด็จการจะไม่เคยเขา้ใจว่า  การไดรั้บความยอมรับนบัถือเป็นความตอ้งการของมนุษย ์ เป็นผูช้อบ
ท างานคนเดียวมากกวา่การมีคณะกรรมการ  ชอบแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ดว้ยอ านาจ  ผูร่้วมงานท่ีแสดง
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ความคิดเห็นท่ีต่างจากตนจะถูกมองวา่เป็นปฏิปักษแ์ละทา้ทายหวัหนา้  โดยจะไม่เคยยกโทษใหใ้คร
ไดง่้ายๆ  การมีหัวหน้าท าให้คนเกิดการเกาะกลุ่มข้ึน  เกิดผูก่้อกวน  ผูช้ะลองานและผูห้นีงานใน
ท่ีสุด ผูบ้ริหารแบบเผดจ็การจึงมกัไดลู้กนอ้งอยูส่องพวกคือ  เจา้ท่ึมท่ีคอยท าตามอยา่งไม่ลืมหูลืมตา  
(อาจรวมพวกประจบสอพลอดว้ย)  กบัอีกพวกหน่ึงคือ  คนเล่ียงหนีงาน 

4. ภาวะผูน้ าแบบเผด็จการอยา่งมีศิลป์ (benevolent autocrat)  เป็นผูน้ าท่ีมีพฤติกรรม  
มุ่งงานสูงแต่มุ่งความสัมพนัธ์ต ่า (HT/LR)  เช่นเดียวกบัผูน้ าแบบเผด็จการแต่รู้จกัสร้างสถานการณ์
ใหเ้กิดประสิทธิผล (more effective)  ดว้ยการแสดงออกอยา่งนุ่มนวลมีศิลปะ โดยแมว้่าตนจะมุ่งมัน่
ต่อผลส าเร็จของงานมากเพียงไรก็ตามแต่จะพยายามใชค้วามแนบเนียนความช านิช านาญ ในการ
สั่งงานและสามารถมอบงานให้ทุกคนน าไปปฏิบติัโดยมีคนเหล่านั้นไม่เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองไม่
พอใจแต่อย่างใด เป็นหัวหน้างานท่ีมีความทะเยอทะยานรู้กฎขอ้บงัคบัและวิธีปฏิบติังานของ
องค์การอย่างดี  หัวหน้าแบบน้ีมักพบว่าเป็นลกัษณะของหัวหน้าซ่ึงท างานไต่เต้าข้ึนมาจนถึง
ต าแหน่งสูง  โดยพยายามฝึกฝนความช านาญในการบริหาร พยายามปรับปรุงตนเองโดยยดึหลกัผิด
เป็นครู  อย่างไรก็ตามผูน้ าแบบน้ีมีจุดอ่อนท่ีขาดความมัน่ใจในความสามารถท่ีจะใช้คนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  เป็นผูท่ี้ทุ่มเทกบังานอยา่งเตม็ท่ี  ผลงานท่ีไดจึ้งน่าพอใจแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนกัว่า
ลูกนอ้งจะท างานหนกัเพื่อหวัหนา้ 

5. ภาวะผู ้น าแบบนักบุญ (missionary)  เ ป็นผู ้น า ท่ี มีพฤติกรรมมุ่งงานต ่ าแต่ มุ่ง
ความสัมพนัธ์สูง (LT/HR)  แต่แสดงพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดสถานการณ์ซ่ึงขาดประสิทธิผล (less 
effective)  กล่าวคือ  หัวหน้างานแบบน้ีจะมีลกัษณะของคนใจบุญ  มีจิตใจเมตตาแต่ค านึงถึงแต่
สัมพนัธภาพอนัดีเหนือส่ิงอ่ืนใด  ซ่ึงถือเป็นขอ้เสียท่ีปรารถนาท่ีจะเป็น ‚คนดี‛ มากเกินไปจนไม่
กลา้ท่ีจะขดัใจ โตแ้ยง้  คดัคา้นการกระท าใดๆ  แมจ้ะเป็นเร่ืองปลีกยอ่ยท่ีเขาไม่เห็นดว้ยกต็ามแต่เพื่อ
เห็นแก่มิตรภาพบางคร้ังแมจ้ะตอ้งฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบท่ีควรเป็นก็ยินยอมหรือน่ิงเฉยเสียมี  พฤติ
กรรมการบริหารแบบน้ีเช่ือว่า ผลผลิตของงานไม่ส าคญัเท่ากบัความสนิทสนมอนัดีต่อกนั เช่ือว่า 
การด ารงรักษาท่ีท างานใหมี้บรรยากาศอบอุ่นสบายใจและเป็นกนัเอง จะท าใหง้านด าเนินไปไดโ้ดย
ราบร่ืน มองในแง่ทฤษฎีความตอ้งการของ McClelland (1972)  ถือว่าเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการดา้น
ความรักใคร่ผกูพนั (need for affiliation)  จากผูอ่ื้นสูง 

6. ภาวะผูน้ าแบบนกัพฒันา (developer)  เป็นผูน้ าท่ีมุ่งงานต ่าแต่มุ่งความสัมพนัธ์สูง 
(LT/HR)  เหมือนผูน้ าแบบนกับุญ  แต่มีขอ้แตกต่างกนัอยา่งส าคญัตรงท่ีหวัหนา้งานแบบนกัพฒันา
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้  และสามารถจูงใจบุคคลอ่ืนไดดี้อีกดว้ย  มีความเช่ือว่าส่ิงแรกท่ี
ตอ้งท าคือ  การพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานจึงมกัจะมุ่งพฒันาตวับุคคล เช่น สอนผูร่้วมงาน
ให้สามารถเป็นหัวหน้าหรือผูน้ าได ้โดยท่ีผูน้ั้นไม่รู้ตวัจนกระทัง่เม่ือผูน้ าแบบน้ีพน้จากหน้าท่ีไป
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แลว้จึงกล่าวไดว้่าผูน้ าแบบน้ีเป็นผูท้  างานแบบ “ปิดทองหลงัพระ” เป็นผูน้ าท่ีใชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่
กบัลูกน้องและพยายามมอบหมายงานรับผิดชอบใหม่ๆ  ให้เท่าท่ีผูน้ั้นสามารถจะท าไดเ้น่ืองจาก
ผูน้ าเช่ือวา่ โดยทัว่ไปคนมกัจะท างานไม่เตม็ขีดความสามารถท่ีตนมีดงันั้นจึงรู้วิธีการย ัว่ย ุ จูงใจและ
พฒันาคนเหล่านั้นใหท้ างานใหเ้กิดผลผลิตไดม้ากข้ึน  หวัหนา้แบบนกัพฒันาเช่ือในสมมติฐานตาม
ทฤษฎี Y  แมคเกเกอร์ (McGregor’s Theory Y) ว่า คนชอบท างานเพราะสนุกเหมือนการเล่นหรือ
พกัผ่อน  คนเราต้องการเป็นตัวของตัวเอง  รู้จักการควบคุมตนเองและรักการแสวงหาความ
รับผิดชอบ  เช่ือว่า  คนเรามีความขยนัช่างคิดและมีภาวะสร้างสรรคซ่ึ์งไม่จ ากดัมีเฉพาะหัวหนา้แต่
ทว่ามีอยู่ในตวัของทุกคนการท างานของผูน้ าแบบพฒันาจึงดูราบร่ืนไปหมดเพราะพฤติกรรมท่ี
แสดงออกก่อใหเ้กิดความมีประสิทธิผล (more effective)  ท าใหไ้ดรั้บความร่วมมือ    ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การเป็นอย่างดีแต่ความเช่ียวชาญในวิธีท างานเช่นน้ีของผูน้ ามักไม่ค่อย  มีใคร
สังเกตเห็นไดม้ากนกั 

7. ภาวะผูน้ าแบบถอยหนี (deserter) เป็นผูน้ าท่ีแสดงพฤติกรรมแบบมุ่งงานต ่าและมุ่ง
ความสัมพนัธ์ต  ่า (LT/LR) โดยมีพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูน้ าแบบน้ีก่อให้เกิดสถานการณ์ท่ีขาด
ประสิทธิผล (less effective) กล่าวคือ การขาดความสนใจทั้งต่องานและต่อสัมพนัธภาพกบั
ผูร่้วมงาน  เป็นหัวหนา้ท่ีไม่เพียงแต่หนีงานแต่ชอบขดัขวางการกระท าของผูอ่ื้นดว้ยการแทรกแซง
ไม่ท างานแบบเฉ่ือยชา  หวัหนา้งานแบบถอยหนีมกัเกิดข้ึนเพราะองคก์ารเป็นเหตุ เช่ือกนัว่าคงไม่มี
หัวหน้าคนใดท่ีตอ้งการเป็นคนหนีงานมาก่อนเลยแต่ถูกบีบบงัคบัให้เป็นเช่นนั้น เช่น ไม่ไดรั้บ
ความยติุธรรม  ถูกกลัน่แกลง้  ถูกต าหนิตลอดเวลาแทบไม่เคยไดรั้บค าชมในการท างาน เป็นตน้ การ
จนผูน้ั้นรู้สึกคลา้ยส้ินหวงัต่ออนาคต  ดงันั้นหน่วยงานจึงตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการป้องกนัมิใหเ้กิด
ภาวะผูน้ าแบบถอยหนีแทนท่ีจะคอยตามแกไ้ขซ่ึงท าไดย้ากกวา่ 

8. ภาวะผูน้ าแบบคุมกฎ (bureaucrat) เป็นผูน้ าท่ีแสดงพฤติกรรมแบบมุ่งงานต ่าและมุ่ง
ความสัมพนัธ์ต  ่า (LT/LR)  เช่นเดียวกบัผูน้ าแบบถอยหนี  คือไม่สนใจทั้งงานและสัมพนัธภาพกบั
ผูร่้วมงาน แต่มกัเป็นผูป้ระสบความส าเร็จดว้ยการท าความค าสั่งอยา่งเคร่งครัด  คิดว่าตนเป็นผู ้ท่ีมี
ความสามารถมากเพราะรู้และท าตามกฎขอ้บงัคบัไดอ้ยา่งถูกตอ้งท่ีสุด  เป็นคนท่ีเขม้งวดแมจ้ะเป็น
เร่ืองปลีกยอ่ยก็ตาม โดยจะมุ่งรักษากฎระเบียบเป็นส าคญั  เรามกัพบหัวหนา้งานท่ีมีลกัษณะเช่นน้ี
ประสบความส าเร็จมาก ถา้รับราชการเป็นทหารต ารวจและขา้ราชการทุกระดบัของรัฐบาลหวัหนา้
งานแบบน้ีนอกจากเคร่งครัดปฏิบติัตามระเบียบแลว้  ยงัไม่ค่อยมีความคิดริเร่ิมใหม่ๆ  หรือกระตุน้
ให้เกิดผลิตผลใหม่ๆ ข้ึนมานอ้ยมาก  ไม่ค่อยมีการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่ชอบมีแผนระยะยาว
แต่จะพยายามด าเนินรอยตามวิธีเก่าท่ีเคยท ามาก่อนแลว้ทั้งส้ิน เป็นหัวหนา้ท่ีไม่มีสัมพนัธภาพกบั
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เพื่อนร่วมงานคนใดเลยและไม่ค่อยไวว้างใจผูอ่ื้น ผูร่้วมงานต่างกลวัและไม่ชอบเขา ลูกน้องจะ
ท างานใหก้ต่็อเม่ือเขาสัง่เท่านั้น11 
 
ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของ เฮอร์เซ่ย์และบลานชาร์ด (Hersey and Blanchard’s situational 
theory) 

ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของ เฮอร์เซ่ยแ์ละบลานชาร์ด (Hersey and Blanchard’s 
situational theory) เป็นทฤษฎีเชิงสถานการณ์ท่ีพฒันาโดย พอล เฮอร์เซ่ส์ และเคนเนส บลานชาร์ด 
(Paul Hersey และ Kenneth H. Blanchard) โดยทฤษฎีน้ีจะมุ่งท่ีลกัษณะของผูต้าม (followers)ว่าเป็น
ปัจจยัส าคญัของสถานการณ์และเป็นส่ิงท่ีตดัสินพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลโดยกล่าวว่า  
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ผูต้าม)  จะมีระดบัความพร้อม (readiness)  ท่ีแตกต่างกนั  พนกังานจะมีความ
พร้อมในงานใน 2 ลกัษณะคือ (1) มีความสามารถ (ability) ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมและมีทกัษะ (2) มี
ความเตม็ใจในการท างาน (willingness) ไดแ้ก่ มีความมัน่ใจและเตม็ใจ   ทฤษฎีน้ีไดอ้ธิบายภาวะ
ผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลมาจากตวัแปรท่ีมีต่อพฤติกรรม 2 แบบของผูน้ า  
พฤติกรรมการปฏิบติังาน 2 แบบ ไดแ้ก่  

(1) พฤติกรรมมุ่งงาน (Task Behavior) คือ ผูน้ าท่ีก าหนดรายละเอียดและขอบเขตของงาน
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงจะบอกใหรู้้วา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งท าอะไร อยา่งไร ท่ีไหน และเสร็จเม่ือไร  

(2) พฤติกรรมมุ่งความสัมพนัธ์ (Relationship Behavior) คือ ผูน้ าท่ีพยายามและรักษา
ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยให้โอกาสในการติดต่อไดส้ะดวก และให้การสนับสนุนผู ้
ตามในทุก ๆ ดา้น 

ตวัแปรท่ีน ามาพิจารณาในท่ีน้ี ไดแ้ก่วุฒิภาวะหรือความพร้อมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผู ้
ตาม (Follower Maturity) ซ่ึงในท่ีน้ีจะเนน้ไปท่ีความพร้อมในการปฏิบติังานของผูต้าม ซ่ึงจะ
ประกอบไปดว้ยความพร้อม 2 ดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์กนัไดแ้ก่  

1. ความพร้อมในการปฏิบติังาน (Job Maturity) ไดแ้ก่ ทกัษะและความรู้ความสามารถทาง
เทคนิคของผูต้ามในการปฏิบติังาน  

2. ความพร้อมทางดา้นจิตใจ (Psychology Maturity) คือการท่ีผูต้ามมีวามมัน่ใจและความ
เช่ือมัน่ในตวัเองในอนัท่ีจะปฏิบติังานต่าง ๆ อนัเน่ืองจากการมีทกัษะ ความรู้ความสามารถท่ีจะใช้
ในการปฏิบติังาน 

การศึกษาของ  Hersey-Blanchard ท าใหเ้กิดรูปแบบของการท างานของผูน้ า 4 แบบ คือ 

                                                 
11William J.Reddin. Ibid, p. 101-103.  
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1. การบอกกล่าว [telling (S1)]  เป็นรูปแบบผูน้ าท่ีมีความสัมพนัธ์ต ่าและมุ่งงานสูง จึง
ตอ้งใชภ้าวะผูน้ าท่ีบงการอยา่งมาก (very directive style)   จะรวมถึงการแสดงออกอยา่งชดัเจนถึง
การก าหนดทิศทางเก่ียวกบัวิธีการท่ีพนกังานควรจะท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

2. การขายความคิด [selling (S2)]  เป็นรูปแบบผูน้ าท่ีมุ่งความสัมพนัธ์สูงและมุ่งงานสูง
มีการก าหนดทิศทางการท างานสนบัสนุนความตอ้งการของพนกังานแต่จะมีการชกัจูงพนกังานดว้ย
การขายความคิดให้พนักงานปฏิบัติตาม  รวมถึงการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนๆ  ก่อนการ
ตดัสินใจ 

3. การมีส่วนร่วม [participating (S3)]  เป็นรูปแบบผูน้ าซ่ึงมุ่งความสัมพนัธ์สูงและมุ่ง
งานต ่า  ดงันั้นภาวะของผูน้ าท่ีใชคื้อมุ่งสนับสนุนการเติบโตและการปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ ดว้ยการ
พฒันาทกัษะการแนะแนวและการปฏิบติังาน  เช่น  การใชท้รัพยากรร่วมกบัพนกังานมีการใชข้อ้มูล
และมีการใชก้ารส่ือสารเพื่อการตดัสินใจร่วมกนั 

4. การมอบหมายงาน [delegating (S4)]  เป็นรูปแบบผูน้ าซ่ึงมุ่งความสัมพนัธ์ต ่าและ  
มุ่งงานต ่า  ดงันั้นภาวะของผูน้ าท่ีใชคื้อ  ช่วยก าหนดทิศทางและสนบัสนุนการท างานเพียงเลก็นอ้ย
แต่จะมอบความรับผดิชอบงานใหพ้นกังานไปท า ภายใตส้ถานการณ์เช่นน้ี  พนกังานจะรับผดิชอบ
งานและความส าเร็จขององคก์าร62 

โมเดลเชิงสถานการณ์ชนิดน้ีง่ายต่อการเขา้ใจมากกว่าโมเดลของ  เฟรดเลอร์ (Fiedler) 
เพราะว่ามุ่งเพียงลกัษณะของผูต้ามไม่ใช่มุ่งสถานการณ์ท่ีกวา้ง  ผูน้ าควรประเมินพนกังานหรือผู ้
ตามและยอมรับว่ารูปแบบใดท่ีลูกนอ้งตอ้งการ  ซ่ึงผูต้ามจะมีระดบัความพร้อมท่ีแตกต่างกนั ถา้ผู ้
ตามมีระดบัความพร้อมต ่า  ผูน้ าตอ้งมุ่งเฉพาะการบอกกล่าว (telling) ใหผู้ต้ามท าในส่ิงท่ีตอ้งการ 
โดยบอกถึงวิธีท่ีจะตอ้งท าแบบจะท าเม่ือใด  ส าหรับผู ้ตามท่ีมีความพร้อมสูง ผูน้ าจะวางเป้าหมาย
ทัว่ไปและใชอ้  านาจหนา้ท่ีเพื่อท าให้ผูต้ามท างานตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม ผูน้ าจะลงความเห็นอย่าง
รอบคอบตามระดบัความพร้อมของผูต้ามแลว้ตดัสินใจว่าจะบอกกล่าว (telling) การขยายความคิด 
(selling)ใชก้ารมีส่วนร่วม (participating)  หรือมอบหมายงาน (delegating)12 
 
ทฤษฎภีาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ : ทฤษฎเีส้นทางสู่เป้าหมาย 

เป็นทฤษฎีผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีไดรั้บความนิยมมาก พฒันาข้ึนโดย Robert House จึงมกั
เรียกวา่ House’s Path – Goal Theory หรือทฤษฎีวิถีทางและเป้าหมาย มีสาระส าคญัคือ เนน้ว่าผูน้ ามี

                                                 
12 Hersey Paul and Richard H. Blanchard, Management of Organization Behavior : 

Utilizing Human Resources (New Jersey : Prentice-Hall, 1974), 65. 
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หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งช่วยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายขององคก์าร ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า พฤติกรรมของผูน้ าจะไดรั้บการยอมรับจากพนกังานมากนอ้ย
เพียงใดข้ึนอยูก่บัว่าผูน้ าคนนั้นน าทางใหพ้นกังานไปสู่ความส าเร็จไดดี้เพียงใด และพฤติกรรมของ
ผูน้ าคนนั้นจะสามารถจูงใจให้พนักงานเดินไปในวิถีทางสู่เป้าหมายไดดี้เพียงใด มีการสอนงาน 
แนะแนวทาง สนบัสนุน และใหร้างวลัมากนอ้ยเพียงใด 

ลกัษณะส าคญัของทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมาย คือ ผูบ้ริหารควรเลือกรูปแบบของภาวะผูน้ า
ซ่ึงน าไปสู่การก าหนดลกัษณะของพนกังานและความตอ้งการในงาน ซ่ึงทฤษฎีน้ี มีลกัษณะส าคญั  
2  ประการ  ดงัน้ี 
 1.  ความเหมาะสมระหว่างรูปแบบของภาวะผูน้ าในสถานการณ์ต่างๆ (matching the 
leadership style to the situation) ทฤษฎีเสน้ทางสู่เป้าหมายเนน้วา่ผูน้ าควรเลือกระหว่างรูปแบบของ
ภาวะผูน้ าท่ีแตกต่างกนัใน 4 รูปแบบ เพื่อใหบ้รรลุผลในสถานการณ์ท่ีก าหนด โดยมีกลุ่มของปัจจยั
สถานการณ์ท่ีส าคญั 2 กลุ่ม คือ 1) ประเภทของลูกนอ้งหรือพนกังาน (type of subordinates)  และ   
2)ชนิดของงานท่ีท า (type of work they perform) 

 (1) ประเภทของลูกนอ้ง จะพิจารณาจาก 1.1) ลูกนอ้งไดรั้บการควบคุมมากนอ้ย
เพียงใด [จุดของการควบคุมดว้ยต าแหน่งฐานะหรือสถานภาพ 1.2)  ความสามารถในการรับรู้จาก
การสัง่งาน และ 1.3) ประสบการณ์  

 (2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเป็นสถานการณ์ซ่ึงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม          
ของสมาชิกกลุ่มแต่มีอิทธิพลก่อให้เกิดความพอใจและท าให้งานส าเร็จ มี 3 ประการ คือ (2.1) 
โครงสร้างงานของสมาชิกของกลุ่ม (the group members’ tasks) 2.2) ระบบอ านาจหนา้ท่ีภายใน
องคก์าร (the authority system within the organization) และ 2.3) กลุ่มงาน (the work group) 

 ในการใชท้ฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมาย (path – goal theory) ผูน้ าจะไดรั้บการคาดหวงั
วา่จะมีความยดืหยุน่โดยข้ึนอยูก่บัสถานการณ์  ทั้งน้ีผูน้ าจะตอ้ง 1) มีการประเมินตวัแปร ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(relevant variables) ดา้นสถานการณ์สภาพแวดลอ้ม 2) ผูน้ าตอ้งเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัปัจจยั
สถานการณ์ไดดี้ท่ีสุด 

1.1 ผูน้ าแบบบงการ (directive style) เป็นผูน้ าท่ีมุ่งการบอกผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถึงส่ิง 
ท่ีควรท าโดยท ารายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมาย  ก าหนดตารางการท างาน  ก าหนดมาตรฐานท่ี
เฉพาะของงานเป็นลกัษณะผูน้ าท่ีคลา้ยกบัผูน้ าท่ีเร่ิมตน้จากตนเองเป็นหลกั (initiating structure) 
หรือผูน้ าท่ีมุ่งงาน 
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1.2 ผูน้ าประเภทใหก้ารสนบัสนุน (supportive style) เป็นผูน้ าท่ีมุ่งท่ีความตอ้งการ
และความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน  เน้นการสร้างความสัมพนัธ์ซ่ึงจะคลา้ยกบัผูน้ าท่ีค  านึงถึงผูอ่ื้น
เป็นหลกั (consideration behavior) 

1.3 ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (participative style) เป็นผูน้ าท่ีใหค้  าแนะน าแก่พนกังาน
กระตุน้ความคิด  กระตุน้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ยการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น   
กบัพนกังานก่อนการตดัสินใจ 

1.4 ผู ้น า ท่ี มุ่ งคว ามส า เ ร็ จ  (achievement – oriented style) เ ป็นผู ้น า ท่ี มี ก า ร
วางเป้าหมายท่ีทา้ทายมีการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนส าหรับพนกังาน มีการปรับปรุงการท างาน
ของกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง  ขณะเดียวกนัก็สร้างความเช่ือมัน่ว่าพนกังานสามารถจะบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การแสดงทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมาย (path – goal theory) โดยมีพฤติกรรมของผูน้ า 4 
แบบ  ซ่ึงจะผลกัดนัพนกังานใหเ้กิดความพอใจและเพิ่มผลการปฏิบติังานซ่ึงการท่ีพนกังาน มีความ
พอใจและเพิ่มผลการปฏิบติังานนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ 2 ประการ ซ่ึงจะก าหนดรูปแบบ
พฤติกรรมของผูน้ า คือ 1) สถานการณ์สภาพแวดลอ้มดา้นงาน และ 2) สถานการณ์สภาพแวดลอ้ม
ดา้นพนกังาน 

  2. วิธีการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนักงาน (How the leader 
influences performance) ทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมายไดใ้หข้อ้แนะน าต่างๆ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการจูงใจ
และความพอใจ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  ดงัน้ี 

2.1 ให้ความส าคัญหรือกระตุ้นความต้องการของสมาชิกของกลุ่มภายใต้การ
ควบคุมของผูน้ า 

2.2 เพิ่มการท าให้สมาชิกทีมบรรลุเป้าหมายงาน  ผูน้ าอาจท าให้พนกังานมีผลการ
ปฏิบติังานท่ีสูงข้ึนรวมทั้งการใหค้วามส าคญักบัพนกังาน 

2.3 ก าหนดเส้นทางให้ง่ายข้ึนดว้ยการสอนงานและจดัทิศทาง  เช่น  ผูบ้ริหารอาจ
ช่วยสมาชิกทีมเลือกโครงการท่ีมีความส าคญัระดบัสูงข้ึน 

2.4 ช่วยสมาชิกของกลุ่มหรือทีมให้เกิดความคาดหวงัอย่างชัดเจนในวิธีการใช้
ความพยายามซ่ึงจะน าไปสู่ผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึนและใหค้  าแนะน าวา่ผลการปฏิบติังานอยา่งไร  ท่ี
จะน าไปสู่การไดรั้บรางวลั 

2.5 ลดอุปสรรคท่ีท าใหเ้กิดความสับสนในการน าไปสู่เป้าหมาย  เช่น  ผูน้ าอาจจา้ง
พนักงานชั่วคราวเพื่อช่วยสมาชิกของกลุ่มให้มีความสามารถทางด้านเอกสารและจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
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2.6 เพิ่มโอกาสส าหรับความพอใจส่วนบุคคลโดยให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิผล 

2.7 มีความรอบคอบดว้ยการให้ค  าแนะน าแก่พนกังานเพื่อให้เขาพร้อมท่ีจะท างาน
ไดดี้ 

2.8 เพื่อให้เกิดผลการปฏิบติังานท่ีสูงและเป็นท่ีพึงพอใจ  ผูน้ าตอ้งจดัโครงสร้าง
และตอ้งจดัหารางวลัให้เพียงพอต่อผลการปฏิบติังานและเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จน้ี  ผูน้ าตอ้งท าดว้ย
ความตั้งใจท่ีจะน าสมาชิกของกลุ่มไปสู่เป้าหมายใหช้ดัเจน 
 
ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ : โมเดลของ วูม – เยตตัน – จาโก (Vroom – Yetton – Jago) (The 
model of Vroom , Yetton and Jago)   

เป็นแบบจ าลองการตัดสินใจซ่ึงพยายามก าหนดวิธี ท่ีผู ้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
สถานการณ์ท่ีก าหนดโมเดลน้ีพฒันาโดย  วิคเตอร์และฟิลิปส์ (Victor H. Vroom และ Philip W. 
Yetton)  ภายหลงัมีการปรับปรุงโดย Vroom และ Arthur G. Jago ซ่ึงมกัเรียกกนัว่า โมเดล วมู – เยต
ตนั – จาโก (Vroom – Yetton – Jago model)  ผูน้ าจะวิเคราะห์ปัจจยัสถานการณ์เพื่อตดัสินใจว่า
รูปแบบของการตัดสินใจแบบใดมีประสิทธิผลมากท่ีสุดซ่ึงมีปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจ  ดงัน้ี 

1. คุณภาพของการตัดสินใจ (Decision quality)  เป็นลักษณะการตดัสินใจท่ีมี
วัตถุประสงค์ท่ีท าให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของบุคคลและกลุ่มเพราะการตัดสินใจท่ีมี
คุณภาพสูงจะข้ึนอยูก่บัการเลือกทางเลือกในการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงจะตอ้งมีขอ้มูล    และมี
ความตั้งใจของสมาชิกของกลุ่มท่ีจะร่วมมือกบัผูน้ าในการตดัสินใจท่ีดีดว้ย 

2. การยอมรับการตดัสินใจ (Decision acceptance)  เป็นความผกูพนัของสมาชิก ของ
กลุ่มเพื่อการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผลและจะเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีพนกังานจะยอมรับการ
ตดัสินใจและยอมรับการปฏิบติัการ  พนกังานโดยทัว่ไปจะยอมรับการตดัสินใจ  ถา้เขาอยูใ่นสภาพ
เตรียมพร้อมกบักระบวนการตดัสินใจ 

3. การมุ่งความส าคญัท่ีการพฒันาพนกังาน (Concen for employee development)   เป็น
การสนใจของผูบ้ริหารท่ีจะช่วยปรับปรุงเทคนิคและทกัษะการตดัสินใจของพนกังาน และการให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ  ถือเป็นการใหโ้อกาสพนกังานไดเ้รียนรู้พนกังานไดเ้รียนรู้
ทกัษะใหม่ ๆ  ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความเช่ียวชาญในกระบวนการตดัสินใจ 

4. การมุ่งความส าคญัท่ีเวลา (Concern for time)  เป็นการมุ่งท่ีเวลาของสมาชิกของกลุ่ม 
ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของการตดัสินใจของผูน้ าอยา่งมากเพราะการตดัสินใจของผูน้ าจะอยู่
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ในความสนใจของสมาชิกของกลุ่มตวัอยา่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายขายอาจอยูร่ะหว่างการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบแลป  ทอ็ป (Laptop) ให้กบัหน่วยงานขายทั้งหมด พนกังานขายจะกระตือรือร้น    
ท่ีจะรู้เก่ียวกบัผลของการตดัสินใจเพราะว่าพนกังานขายเหล่าน้ีคิดว่าการใชค้อมพิวเตอร์แลลแลปท็
อปจะท าใหย้อดขายและค่าคอมมิชชัน่เพิ่มข้ึน 13 
 
การศึกษาทกัษะของผู้น า 

ผูน้ าควรจะเก่งหรือมีทักษะในหลายๆ  ด้านไม่ว่าในเร่ืองงาน  เร่ืองคนและการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อท่ีจะสามารถโน้มน้าวชักจูงให้ผูอ่ื้นท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ ดังนั้น 
พอจะสรุปทกัษะท่ีผูน้ าควรมีไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ทกัษะดา้นการจดัการ  ผูน้ าในหน่วยงานไม่ว่าจะมีต าแหน่งท่ีเป็นทางการหรือไม่ก็
ตาม  มกัจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายในองคก์าร  เช่น  มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
ก าหนดแผนปฏิบติัการประจ าปีหรือร่วมคณะกรรมการติดตามประเมินผลงานต่างๆ  ดงันั้นทกัษะ
ดา้นการจดัการ  เช่น  ทกัษะในการวางแผน  การควบคุมงาน  เป็นทกัษะท่ีผูน้ าควรจะมี 

2. ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์  มนุษยสัมพนัธ์เป็นส่ิงส าคญัมากส่ิงหน่ึงส าหรับผูน้ า 
เพราะผูน้ ามีหน้าท่ีส าคญัท่ีตอ้งติดตามเก่ียวขอ้งกับคนอ่ืนไม่ว่าจะเป็นหน้าท่ีทางด้านประสาน
ประโยชน์หรือขจดัขอ้ขดัแยง้ระหว่างบุคคลในหน่วยงานมนุษยส์ัมพนัธ์อาจแสดงออกมา  ใน
รูปแบบต่างๆ  เช่น  ความสามารถในการเขา้กบัผูอ่ื้นได ้ ความช่วยเหลือ  ความร่วมมือ  ความเห็น
อกเห็นใจผูอ่ื้น  เป็นตน้  การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีจะช่วยให้ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกช่ืน
ชมประทบัใจ  อยากคบคา้สมาคมหรืออยากเป็นเพื่อนดว้ย  เกิดความคุน้เคยและเป็นกันเองใน
ระยะเวลาอนัสั้นซ่ึงทา้ยท่ีสุดแลว้จะช่วยใหผู้น้ าไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคลต่าง ๆ อนัจะ
ท าใหก้ารประสานประโยชน์หรือขจดัขอ้ขดัแยง้กระท าไดง่้ายข้ึน 

3. ทกัษะด้านการจูงใจ  เน่ืองจากผูน้ าตอ้งท าหน้าท่ีชักจูงและกระตุน้ให้ผูร่้วมงาน
ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุ่มเทการท างานให้แก่หน่วยงาน  ดงันั้นทกัษะการจูงใจเป็นส่ิง
ส าคญัอีกส่ิงหน่ึงท่ีผูน้ าควรจะมีการจูงใจอาจแสดงออกมาในรูปของการเป็นตวัอย่างท่ีดีจากการ
วางตวัท่ีเหมาะสม  การตอบแทนหรือใหร้างวลัท่ีเป็นอยา่งยติุธรรมและจริงใจหรืออาจเพียง การให้
ก าลงัใจดว้ยค าชมในเวลาท่ีเหมาะสม  การจูงใจท่ีกระท าไปดว้ยความจริงใจต่อตนเองและงานท่ีท า

                                                 
13 Victor H.Vroom, Work and Motivation (New York : John Wiley &Sons, 1964), 39. 
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ให้เกิดพลงัและความตั้งใจท่ีจะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่อไปทา้ยท่ีสุดจะท าให้ผูป้ฏิบติังาน
ท างานไดส้ าเร็จสมตามความมุ่งหมายท่ีผูน้ าคาดหวงัไว ้ 

4. ทกัษะดา้นการติดต่อส่ือสาร  ทกัษะในการติดต่อส่ือสารเป็นความสามารถพื้นฐาน   
ท่ีผูน้ าจะตอ้งมีอยูก่่อนจึงจะเกิดทกัษะอ่ืนๆ  ไดเ้พราะในการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นนั้นส่ิงแรกๆ   
ท่ีมกัจะตอ้งท าก่อนท่ีจะจูงใจหรือสร้างความศรัทธาให้เกิดข้ึนไดคื้อการส่ือสารให้ผูร่้วมงานและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจในหลกัการความคิดเป้าหมายและความตอ้งการของตวัผูน้ าเอง  จุดน้ีเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัเพราะอุดมการณ์  ความคิดและนโยบายของผูน้ ามกัจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีดึงดูดให้   
ผูต้ามเกิดการยอมรับและใหก้ารสนบัสนุนในเวลาต่อมา  ดงันั้นหากผูน้ าไม่สามารถส่ือความคิดและ
อุดมการณ์ของตนไปยงัผูต้ามได้แล้วก็เป็นการยากท่ีจะได้รับความร่วมมือจากผูอ่ื้นในเวลาท่ี
ตอ้งการนักวิชาการไดเ้ปรียบเทียบทกัษะในการส่ือสารระหว่างอดีตประธานาธิบดีเรเกนกบัอดีต
ประธานาธิบดีคาร์เตอร์   

เรแกน (Ragan) เป็นนกัประชาสัมพนัธ์ตวัยงเพราะสามารถส่ือหลกัการความคิดท่ีเขา้ใจ
ยากออกมาเป็นภาษาท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจไดง่้าย ๆ  พร้อมกบัสอดแทรกมุขตลกขบขนัเล็กๆ น้อยๆ    
ฟังแลว้ชวนติดตาม ส่วนค าพูดของ คาร์เตอร์นั้น  ฟังดูแลว้เอาจริงเอาจงัและน่าเบ่ือหน่าย ดงันั้น   
ทกัษะในการส่ือสารของ เรแกน คงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เขาไดรั้บความนิยมสูงจนสามารถด ารง
ต าแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐติดต่อกนัถึง  2  สมยั  ทกัษะในการติดต่อส่ือสารอาจแสดงออกมา
ในรูปของความสามารถในการใชถ้อ้ยค าการเปรียบเทียบน ้ าเสียงและกิริยาท่าทางนอกจากนั้น ยงั
อาจรวมถึงความสามารถในการแสวงหาและการกรองข่าวสารอีกดว้ย  โดยสรุปแลว้ผูน้ าควรจะเก่ง
ในการหาข่าว  การกรองข่าวและการกระจายข่าว 

5. ทกัษะในการเจรจาต่อรอง  ทกัษะน้ีหมายถึง  ความสามารถในการต่อรองไกล่เกล่ีย
และจดัสรรผลประโยชน์ระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ  แต่เดิมทกัษะดา้นน้ียงัไม่ไดรั้บความ
สนใจมากนักเพราะการแข่งขนัภายในหน่วยงานยงัมีน้อยประกอบกบัทรัพยากรต่างๆ  ภายใน
หน่วยงานไม่จ ากดัเหมือนในปัจจุบนัแต่ในโลกธุรกิจขณะนั้น  ต  าแหน่งและงบประมาณต่าง ๆ ทั้ง
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานมกัมีน้อยกว่าความตอ้งการบุคคลบางคนหรือหน่วยงาน
บางแห่งจึงใชว้ิธีการต่างๆ  เพื่อการแข่งขนัและแสวงหาผลประโยชน์ให้ตกอยู่กบัตนหรือฝ่ายของ
ตนให้มากท่ีสุด ผูน้ าองค์การในปัจจุบนัจึงมีภาระท่ีจะตอ้งคอยต่อรองไกล่เกล่ียและแบ่งสรร
ผลประโยชน์เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ พอใจหรือผิดหวงันอ้ยท่ีสุด ทกัษะในการเจรจาต่อรอง จึงเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีกระทบถึงขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน 

6. ทกัษะดา้นการตดัสินใจ  ทกัษะดา้นน้ีหมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
สืบคน้หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขพร้อมทั้งตดัสินใจแกปั้ญหา  โดยเลือกแนวทางท่ีให้ประโยชน์
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แก่องค์การมากท่ีสุด ทักษะทางด้านน้ีจึงต้องอาศัยทั้ งสติปัญญาความรู้และการฝึกฝนจาก
ประสบการณ์จนเกิดความช านาญ เน่ืองจากผูน้ ามีหน้าท่ีส าคัญท่ีต้องเข้ามาโอบอุ้มหรือ ช่วย
แกปั้ญหาใหแ้ก่องคก์ารในบางขณะ เม่ือองคก์ารประสบภาวะคบัขนั  ดงันั้น  ทกัษะในการตดัสินใจ
และแกปั้ญหาจึงเป็นทกัษะส าคญัของผูน้ าท่ีจะช่วยน าพาใหอ้งคก์ารอยูร่อดและด าเนินงานต่อไปได ้ 
‚หน่วยงานใดท่ีไม่มีปัญหา  หน่วยงานนั้นไม่จ าเป็นตอ้งมีผูน้ า‛  ค  ากล่าวน้ี เป็นขอ้ความท่ีสะทอ้น
ถึงความส าคญัของทกัษะในการตดัสินใจและแก้ปัญหาของผูน้ าได้เป็นอย่างดี  อาจกล่าวได้ว่า
หนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงของผูน้ ากคื็อ  การแกส้ารพดัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารนัน่เอง 

7. ทกัษะดา้นเทคโนโลยี  ทกัษะดา้นน้ีหมายถึง  ความสามารถในการน าเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัมาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพของหน่วยงาน  เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั
เป็นเร่ืองของการแข่งขนัในเร่ืองเวลาประสิทธิภาพการท างานและความรวดเร็วของขอ้มูลข่าวสาร 
ดงันั้นผูน้ าจึงควรรู้จกัช่วงชิงความไดเ้ปรียบโดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีเหมาะสมกบั
ลกัษณะและปริมาณของงาน  ในขั้นต่อไปจึงค่อยขยายการใชไ้ปหน่วยงานอ่ืนๆ  เช่น  ฝ่ายผลิต  ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยต่์อไป  โดยสรุปผูน้ าตอ้งรู้จกัเฝ้าติดตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละน ามา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัหน่วยงาน14 

พฤติกรรมผูน้ าตามแนวคิดของแบลคและมูตนั (Blake and  Mouton) เป็นการศึกษา
พฤติกรรมผูน้ าโดยการสร้างเป็นตารางสองมิติให้แกนตั้งแสดงถึงพฤติกรรมผูน้ าในลกัษณะมุ่งคน 
ส่วนแกนนอนแสดงถึงพฤติกรรมผูน้ าในลกัษณะท่ีมุ่งค านึงถึงผลผลิต  เรียกว่า  ตาข่ายภาวะผูน้ า 
(Leadership Grid)  ซ่ึงเดิมเรียกว่า  ตาข่ายการบริหาร (Managerial Grid)  ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 3 
ดงัต่อไปน้ี 
  
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
14 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, สาขาวิชาวิทยาการจดัการ, องค์การและการจัดการ 

(นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545), 47. 
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มุ่งท่ีผลงาน 

                                                 
แผนภาพท่ี 3 ตารางการจดัการของแบลคและมูตนั 
ท่ีมา : Robert R. Blake and Jane S. Mouton, Managing Inter group Conflict in Industry (Houston : 
Gulf Publishing Co., 1964), 157. 
 
ผลการศึกษา ไดแ้บ่งผูน้ าออกเป็น 5 แบบ 

1. ผูน้ าแบบย  า่แย ่ (impoverished 1,1) เป็นผูน้ าท่ีมีความพยายามในการปฏิบติังานให้
ส าเร็จและมีความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชานอ้ยไม่สนใจทั้งคนและไม่หวงัผลของงานท างาน
ประจ าไปเร่ือย ๆ เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลนอ้ยท่ีสุดและเม่ือเผชิญความขดัแยง้จะพยายามหลีกเล่ียง 

2. ผูน้ าแบบมุ่งแข่งขนั (task oriented 9,1)  เป็นผูน้ าท่ีมุ่งแต่งานมีความสัมพนัธ์กบั
ผู ้ใต้บังคับบัญชาน้อยมาก  มีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  ไม่สนใจความต้องการของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ชอบใชอ้  านาจและการสั่งการ  เม่ือเผชิญกบัปัญหาความขดัแยง้มกัใชอ้  านาจใน
การจดัการ  ผูน้ าประเภทน้ีจึงไม่ชอบวิธีการท างานเป็นทีมเน่ืองจากกลวัว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะ
รวมตวักนัเพื่อต่อตา้นตนเอง 

มุ่งท่ีคน 
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3. ผูน้ าแบบชุมนุมสังสรรค ์(country club 1,9)  เป็นผูน้ าแบบท่ีใหค้วามสนใจกบัความ
ตอ้งการของคนอยา่งมากเพื่อสร้างมนุษยสัมพนัธ์อนัดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงจะน าไปสู่บรรยากาศ
ท่ีราบร่ืนเป็นกนัเองแต่จะใหค้วามสนใจต่องานค่อนขา้งนอ้ยมากมกัหลีกเล่ียงความขดัแยง้จึงมกัท า
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพอใจ  เม่ือตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้จะพยายามกลบเกล่ือนให้ความ
ขดัแยง้นั้นเงียบหายไปมกัเอาใจผูอ่ื้นจนกระทัง่ตอ้งท าตามความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

4. ผูน้ าแบบทางสายกลาง (middle of the road 5,5) เป็นผูน้ าท่ีรักษาความสมดุล
ระหว่างงานท่ีตอ้งท าใหส้ าเร็จกบัขวญัก าลงัใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีพึงพอใจ   การ
บริหารงานเป็นลกัษณะของการเอาตวัรอดโดยไม่คาดหวงัผลงานไวสู้งมากนกัและในขณะเดียวกนั
ก็มีความสัมพนัธ์กับผูใ้ต้บังคับบัญชาแบบธรรมดา  ผูน้ าประเภทน้ีจะไม่ต้องการให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงและเม่ือเผชิญความขดัแยง้มกัใชก้ารประนีประนอมเพื่อไกล่เกล่ียปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

5. ผูน้ าแบบท างานเป็นทีม (team 9,9)  เป็นผูน้ าท่ีมีความรับผดิชอบสูงมุ่งทั้งผลงานและ
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ในการปฏิบติังานพร้อมๆ  กบั
การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูป้ฏิบติังานในทุกระดบั  เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้ส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ  ให้ความส าคญัต่อการท างานเป็นหมู่คณะ  เม่ือตอ้งเผชิญ
ปัญหาความขดัแยง้จะใชก้ารแกปั้ญหาอย่างมีเหตุผลภายใตข้อ้มูลท่ีพยายามเสาะแสวงหามาอย่าง
ละเอียด  จะเห็นไดว้่า  พฤติกรรมผูน้ าแบบท างานเป็นทีมเป็นแบบท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ี
สุดแต่ก็เป็นส่ิงท่ีท าได้ยากมากท่ีสุดเช่นกัน  เน่ืองจากจะตอ้งค านึงถึงทั้งงานและความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลไปพร้อม ๆ  กนั15 
 โมเดลภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ตามแนวคิดของ Bolman and Deal (1991) ประกอบดว้ย
ปัจจยั 4 ประการไดแ้ก่  1)การมุ่งความสัมพนัธ์พนักงาน โดยการให้คุณค่ากบัสัมพนัธภาพ 
ความรู้สึก และการให้อ านาจในการท างานแก่พนักงาน  2)การมุ่งใชท้กัษะทางการเมือง เพื่อ
สนบัสนุนกลุ่มหรือความคิดของกลุ่มดว้ยการเจรจาต่อเร่ืองเพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ 3)การใหค้  าสัง่
ท่ีชดัเจนแก่พนกังาน เพื่อใหน้โยบายบรรลุผล เป็นไปตามกฏระเบียบ  4)การใชส้ัญลกัษณ์เพื่อเพิ่ม
ความมุ่งมัน่ในการท างานแก่พนกังาน  ส่วน John C.Flanagen กล่าวถึงองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ว่า ประกอบดว้ย 1) ผูน้ าท่ีมุ่งงานเป็นส าคญั (Single Authoritarian Leadership) 2) ผูน้ า
ท่ีมุ่งผลงานและความพอใจของทุกฝ่าย (Democratic Leadership)  3) ผูน้ าท่ีมุ่งประสิทธิภาพสูง/การ
บงัคบับญัชาท่ีเขม้แขง็(Reinforcement Leadership)    

                                                 
15 Robert R. Blake and Jane S. Mouton, Managing lnter – Group Conflict in 

lndustry(Houston:Gulf Publishing Co.,1964),134. 
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Goleman D. Boyatzis R. and Mckee A (2002) ไดแ้บ่งสไตลภ์าวะผูน้ าไว ้6 แบบ 
ประกอบดว้ย       1) การสร้างสรรคว์ิสัยทศัน์(visionary) 2) การเป็นผูฝึ้กสอน(coaching) 3) การใช้
สัมพนัธภาพ (affiliative) 4)การยดึแนวทางประชาธิปไตย  (democratic) และ5) การก าหนดเส้นทาง
ขั้นตอนในการท างาน (pacesetting) และ 6) การสั่งบงัคบัในการท างาน (coercive) โดยสไตลผ์ูน้ า
เหล่าน้ี มีการน ามาประยุกตก์บัสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ และในปัจจุบนัน้ีก็มีการปฏิบติั
และยงัคงใชก้นัอยู่16 
 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  

 ความหมายและขอบข่ ายของประสิทธิผล  มีผู ้ให้ค  า นิยามของประสิทธิผล 
(Effectiveness) ไวอ้ย่างหลายหลากข้ึนอยู่กบัลกัษณะองคก์ารและมุมมองของนักวิชาการ  แต่
ส่วนมากแลว้ “จะมุ่งผลส าเร็จของงานหรือการท างานให้บรรลุวตัถุประสงค”์ ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมาย
ของประสิทธิผลแตกต่างกนั  ดงัน้ี 
 
ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 กลิคแมน (Glickman)  ไดใ้ห้ความหมายประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า  หมายถึง 
สถานศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีทดสอบ17 
      มอทท ์(Mott) กล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า  เป็นความสามารถในการผลิต
นกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (productivity) ความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มี
ทศันคติในทางบวก (positive attitude) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาสถานศึกษาได ้
(adaptability) และความสามารถในการแกปั้ญหาสถานศึกษา (flexibility)18 

                                                 
16 Goleman D. Boyatzis R. and Mckee A (2002). The New Leader: Transforming the 

art  of leadership into the science of results Pg 3, 55 & 79. 
17 G.D. Glickman, Supervision of instruction : A department approach, 2th ed 

(Boston, MA : Allyn and Bacon, 1990), 155. 
18 P.E. Mott, The Characteristic of Effective Organization (New York : McMillan, 

1966), 398. 
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 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ไดร้วบรวมความคิดของนกัการศึกษาท่ีใหค้วามหมาย
ประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการหรือความพึงพอใจในการท างาน
ของครูหรือขวญัของสมาชิกสถานศึกษาดี19 
 นาฮาเวนดีและมาเล็ดซาเด (Nahavendi and Malekzadeh)  ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า 
ประสิทธิผล  (Effectiveness)  หมายถึง  บุคคลหรือองค์การไดบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์  
ตามแผนอันหมายถึง 4 ประการ  ดังน้ี  1) คุณภาพของงาน  2) ความพึงพอใจของลูกคา้หรือ
ผูรั้บบริการ  3) นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีดีกวา่เดิม และ 4) ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีท างาน20 
 กอร์ดอนและคณะ (Gordon and others)  ใหค้วามหมายของค าว่า  ประสิทธิผลขององคก์าร  
หมายถึง  ขีดความสามารถขององคก์ารท่ีจะด าเนินการผลิตเพื่อก่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ต่างๆ ท่ีองคก์ารก าหนดข้ึน21 
 แวบพู (Vappu)  กล่าวถึง  ประสิทธิผลองคก์ารว่า  เป็นโครงสร้างท่ีส าคญัประการหน่ึง
ในทางสังคมวิทยา  โดยทัว่ไปหมายถึง  ระดบั (degree)  ซ่ึงองคก์ารประสบความส าเร็จ ในการ
ด าเนินการตามเป้าหมาย22 
 ก๊ิบสันและคณะ (Gibson and others) กล่าวถึงประสิทธิผลระดบัองคก์ารว่า  เป็นภาพรวม
ของประสิทธิผลระดับบุคคลและระดบักลุ่ม  ปัจจยัท่ีเป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดบัองค์การ  
ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้ม (environment) เทคโนโลยี (technology) กลยุทธ์ (strategic choices)  
โครงสร้าง (structure)  กระบวนการต่างๆ (processes)  และวฒันธรรม (culture)23 

                                                 
19 Hoy and Miskel, Educational administration (New York : Random House, 1991), 

373. 
20 Afsaneh. Nahavendi and Air R. Malelekzadeh, Organizational Behavior : The 

person organizational fit (New Jersey : Prentice Hall, Inc. 1999), 532. 
21 Judith R. Gordon and others, Management and Organization (Boston : Allyn and 

Bacon, 1990), 14. 
22 Tyysk L. Vappu, ‚Insiders and Outsiders : Women’s Movement and Organizational 

Effectiveness,  Canadian Review of Sociology and Anthropology‛ 33, 3 (1998) : 391-410. 
23 James L. Gibson, John M. Ivancevich and James H. Donnelly, Organizations : 

Behavior Structure Process, 10th ed. (Boston, Mass. : McGraw – Hill, Inc., 2000), 15-17. 
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 จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้  อาจสรุปไดว้่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง 
ระดบัความสามารถของสถานศึกษาท่ีสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งดา้นผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ก่อใหเ้กิดผลส าเร็จต่อสถานศึกษาตามแผนท่ีก าหนดไว ้
 
วธีิการประเมินประสิทธิผลขององค์การ 
 วิธีประเมินผลงานหรือประสิทธิผลของงานมีหลายประการ  อาจสรุปได ้3 กลุ่ม  ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 เป็นวิธีการประเมินผลเฉพาะบุคคลแต่ละบุคคลใช้ประเมินผูท่ี้ต้องการ
ประเมินทีละคน  โดยแยกกันในแต่ละคร้ัง  ไม่น าไปเปรียบเทียบโดยตรงทนัทีกับผูท่ี้ตอ้งการ
ประเมิน  ซ่ึงวิธีการประเมินน้ี  แบ่งเป็น 7 วิธี  ดงัน้ี 
 1.  วิธีการประเมินตามขีดขนานหรือมาตรา (graphic rating scale)  เป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นั
ในปัจจุบนัและเป็นเทคนิคท่ีเก่าแก่มาก  การประเมินจะท าโดยผูป้ระเมินให้ความเห็นดว้ยการขีด
เคร่ืองหมายตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดจากมากไปหานอ้ย 
 2. วิธีการประเมินแบบบงัคบัเลือก (force choice)  ผูป้ระเมินจะตอ้งพิจารณาเลือก
เฉพาะชุดขอ้ความท่ีระบุไวใ้ห้เลือกเก่ียวกบัตวัผูถู้กประเมิน  โดยขอ้ความจะถูกจดัให้เป็นกลุ่มและ  
ผูป้ระเมินจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการเลือกขอ้ความท่ีก าหนด  โดยดูวา่อนัใดเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใชว้ดั
ความมีประสิทธิผลของผลงาน 
 3. วิธีประเมินโดยเขียนค าบรรยาย (essay evaluation)  ผูป้ระเมินจะตอ้งบรรยายถึง    
จุดแขง็และจุดอ่อนเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูถู้กประเมินส่วนใหญ่มกัจะใชเ้พื่อประกอบการประเมิน
คู่มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
 4. วิธีการประเมินการบริหารตามเป้าหมาย (management by objectives) เป็นวิธีท่ีใช้
ประเมินตวับุคคล  โดยผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินจะร่วมกนัก าหนดเป้าหมายของงานไวล่้วงหนา้
และถูกประเมินจะพยายามรายงานท าใหส้ าเร็จภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด  เม่ือถึงขั้นประเมินผล ทั้งผู ้
ประเมินและผูถู้กประเมินจะมาร่วมกนัพิจารณาถึงระดบัความส าเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 5. วิธีประเมินเหตุการณ์ส าคญั (critical incident technique)  ผูช้  านาญการดา้น
บริหารงานบุคคลและหัวหน้าจะเตรียมขอ้ความท่ีบ่งบอกพฤติกรรมของผูถู้กประเมินทั้งในแง่ดี
ท่ีสุดและเลวท่ีสุด  ขอ้ความเหล่าน้ีจะจดัเป็นกลุ่มแตกต่างกนัไปแต่ละงาน  มีการพฒันาและจดั
ประเภทขอ้มูลและเหตุการณ์ส าคญั  ผูป้ระเมินจะน าแบบฟอร์มน้ีไปวดัผูถู้กประเมิน  ผูถู้กประเมิน
จะท าการบนัทึกเหตุการณ์คร้ังท่ีดีท่ีผูถู้กประเมินปฏิบติัไดต้ามประเภทท่ีจดัไว ้ วิธีน้ีหัวหนา้งานจะ
เป็นคนประเมินเองมากกวา่จะร่วมกบัผูถู้กประเมิน 
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 6. วิธีประเมินดว้ยการขีดเคร่ืองหมาย (checklist or weighted checklist) ผูป้ระเมินจะ
เตรียมรายงานท่ีเป็นหวัขอ้เร่ือง (checklist)  เรียงล าดบัเป็นชุดคุณศพัทห์รือค าบรรยายความขอ้ความ
ท่ีแสดงถึงความมีประสิทธิผลในการปฏิบติังานเป็นการให้น ้ าหนักในแต่ละขอ้เท่าๆ กันและผู ้
ประเมินจะใส่เคร่ืองหมายส าหรับรายการหรือขอ้ความท่ีผูถู้กประเมินมีตรงตามท่ีกล่าว แต่ละขอ้
หากไม่มีกป็ล่อยวา่งไม่ท าเคร่ืองหมาย 
 7. วิธีการประเมินพฤติกรรมการท างานตามขีด  ขนาดหรือมาตรา (behaviorally 
anchored rating scales)  โดยประเมินประสิทธิผลของงานจากผูบ้งัคบับญัชาอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นผูเ้ขียน
ค าบรรยายเก่ียวกบัแง่ดีหรือไม่ดีของการท างานได ้ ขอ้ความเหล่าน้ีจากมาตราส่วนท่ีน ามาจดักลุ่ม
เป็นประเภทๆ เช่นเดียวกบัวิธีขีดเคร่ืองหมาย  โดยคลา้ยกบัวิธีประเมินเหตุการณ์ส าคญัท่ีน ามาใช้
กบัผูถู้กประเมินแต่ต่างกนัตรงท่ีมาตราส่วนท่ียดึขอ้ความบรรยายเก่ียวกบัลกัษณ์ท่ีสังเกตเห็นไดจ้าก
พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 
 กลุ่มท่ี 2  วิธีการประเมินท่ีใชก้บัหลายๆ คน  พร้อมๆ กนั  วิธีน้ีจะประเมินผูถู้กประเมิน
พร้อมกนัหลายๆ คน  โดยเปรียบเทียบกบัผูถู้กประเมินอ่ืนๆ ในคร้ังเดียวกนั  วิธีการน้ี แบ่งออกเป็น 
3 วิธี  ดว้ยกนัคือ 
 1. วิธีการจดัล าดบัท่ี (ranking)  เป็นวิธีท่ีผูท้  าการประเมินจะก าหนดว่า  ผูถู้กประเมิน
ผูใ้ดท างานดีท่ีสุด  โดยเรียงล าดบัจากดีท่ีสุดไปถึงไม่ดีท่ีสุด 
 2. วิธีเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ (paired comparison)  วิธีน้ีจะเป็นการประเมินบุคคลโดย
บุคคลหน่ึงก่อน  หลงัจากนั้น  จะเปรียบเทียบบุคคลอ่ืนกบับุคคลอ่ืนกบับุคคลน้ี  โดยเปรียบเทียบ
กนัไปเร่ือยๆ จนหมดทุกคน 
 3. วิธีวดัโดยการก าหนดขอบเขตของการกระจาย (forced distribution)  วิธีน้ีประเมินจะ
ใชก้ฎตามโคง้ (curve)  ประเมิน  ถูกประเมินภายในกรอบของการกระจายท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
 กลุ่มท่ี 3 วิธีประเมินวิธีอ่ืน ๆ มี 2 วิธีคือ 
 1. วิธีทดสอบผลงาน (performance test) เป็นวิธีการออกแบบทดสอบผลการปฏิบติังาน
เพื่อน ามาใชท้  าสอบประเมินผล  แลว้ติดตามประเมินวา่มีผลงานดี  เลว  อยา่งไร 
 2.วิธีการประมวลงานรอบดา้น  (field review technique)  เป็นวิธีการท่ีใชผู้ป้ระเมินจาก
ภายนอก  โดยผูถู้กประเมินและผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กประเมินจะตอ้งตอบค าถามปากเปล่าต่อ
ผูต้รวจหรือผูป้ระเมินจากภายนอก24 

                                                 
24 ธงชยั สนัติวงษ,์ องค์การและการบริหาร, พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันา

พานิช, 2535), 202-213. 
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 ดงันั้นวิธีการประเมินประสิทธิภาพผลนั้นมีหลายวิธี  ควรเลือกใชว้ิธีท่ีเหมาะสมและ
ตรงกบัความตอ้งการวดัซ่ึงในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดแ้นวคิดประเมินประสิทธิภาพผลของ
งานแบบวิธีประเมินผลตามขนาดหรือมาตราและวิธีประเมินผลการประเมินผลการบริหาร ตาม
เป้าหมายมาปรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้วดัประเมินของสถานศึกษา      
นกัวิชาการไดพ้ยายามหาวิธีการประเมินประสิทธิผลองคก์ารซ่ึงแยกเป็นทางใหญ่ได ้ 3 แนวทาง  
ตามแนวคิดของ ภรณี มหานนท ์ คือ 
 1. การประเมินประสิทธิผลในแง่เป้าหมาย (Goal Moder of Organizational 
Effectiveness)  เป็นการพิจารณาว่า  องคก์ารมีประสิทธ์ิผลหรือไม่นั้นข้ึนกบัผลท่ีไดรั้บว่า  บรรลุ
เป้าหมายองคก์ารหรือไม่หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ  ใชเ้ป้าหมายองคก์ารเป็นเกณฑ ์ แนวคิดน้ีไดรั้บ
การวิจารณ์ว่ายงัมีขอ้บกพร่องบางประการ  เช่น  ถ้าองค์การมีเป้าหมายก็จะท าให้วดัยากกว่า
เป้าหมายใดไดรั้บความส าคญัมากกวา่เป้าหมายอ่ืน  มากนอ้ยเพียงใด  เป้าหมายบางประการวดัยาก 
 2. การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบทรัพยากร (The System Resource Moder 
of Organizational Effectiveness) เป็นการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคก์ารในการ
แสวงหาผลประโยชน์จากสภาพแวดลอ้มเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยากรท่ีตอ้งการอนัจะท าให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์รซ่ึงเป็นการเนน้ท่ีปัจจยัตวัป้อนเขา้ (Input) มากกวา่ผลผลิต  ผูใ้ชแ้นวคิดน้ีไดแ้ก่  
ซีเซอร์  และยชัแมน (Seashore & Yutchtman)  ซ่ึงแนวคิดน้ีไดรั้บการวิจารณ์วา่  ยงับกพร่อง  เพราะ
การเนน้ท่ีปัจจยัน าเขา้ท าใหปั้จจยัท่ีเหลือไม่ไดรั้บการเอาใจใส่เท่าท่ีควร 
 3.การประเมินประสิทธิผล  โดยใช้หลายเกณฑ์ (The Multiple Criteria of 
Organizational Effectiveness)  เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิผลองคก์ารและพยายามแสดงใหเ้ห็นว่า  
ตวัแปรต่างๆ มีความสมัพนัธ์25 
 
แนวคดิเกีย่วกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
     การวิเคราะห์ประสิทธิผลองคก์ารเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการปรับปรุงและ
พฒันาประสิทธิภาพขององค์การ ทั้ งน้ีองค์การจะคงอยู่หรือล่มสลายข้ึนอยู่กับผลส าเร็จตาม
เป้าหมายขององคก์าร และความสามารถในการด าเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน
เพื่อให้การวิเคราะห์ประสิทธิผลองคก์ารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเหตุเป็นผล และ

                                                 
25 ภรณี กีรติบุตร การประเมินประสิทธิผลขององค์การ (กรุงเทพมหานาคร :  โอเอส พริน

ติง, 2529), 185-187. 
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ความน่าเช่ือถือ ผูป้ระเมินอาจจะเลือกแนวทางใดแนวทางหน่ึงในการวิเคราะห์ ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง 
แนวคิดในการประเมินประสิทธิผลขององคก์าร  2  แนวคิด   ดงัต่อไปน้ี 
        1)  แนวคิดการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององคก์ารตามแนวทางกลไกการควบคุมและ
การจดัตั้งองคก์าร  การจดัตั้งองค์การใดๆ  ย่อมมีวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการในการจดัตั้งไว้
อย่างชดัเจน เพื่อท่ีจะไดใ้ชเ้ป็นทิศทางหรือแนวทางการด าเนินการให้ตรงเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรเพื่อการกุศล ย่อมตั้งอยู่บนฐานของกลไกเดียวกนั โดยมี
ลกัษณะของกลไก ดงัน้ี    
       (1) วตัถุประสงค ์การจดัตั้งองคก์าร การจดัตั้งองคก์ารยอมมีวตัถุประสงคก์าร
จดัตั้งไวช้ดัเจน โดยก าหนดไวเ้ป็นภารกิจ บทบาท หนา้ท่ีความรับผิดชอบ หรือส่ิงท่ีพึงประสงคจ์ะ
กระท าใหส้ าเร็จ ตลอดจนโครงสร้าง อ านาจบทบาทหนา้ท่ีของผูมี้อ  านาจ ส่ิงใดกระท าได ้ส่ิงใดเป็น
ขอ้จ ากดันอกเหนือบทบาทหรืออ านาจ   
       (2) การก าหนดแผนงาน  เม่ือมีการจดัตั้งองคก์ารเรียบร้อยแลว้ องคก์ารตอ้งจดัท า
แผนงาน  โครงการ   หรือส่ิงท่ีจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง การ
จดัท าแผนงานนั้นอาจจดัท าเป็นแผน 5 ปี และแผนรายปี เพื่อจะไดท้ราบว่า เม่ือครบแผน 5 ปี และ
แผนรายปี จะมีผลส าเร็จ หรือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ และในแต่ละปีได้
ด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 
   (3)  ก าหนดภาระงาน เม่ือไดจ้ดัท าแผนงานเพื่อการด าเนินงานให้สนองตอบ
วตัถุประสงคแ์ลว้ ในองคป์ระกอบท่ีสาม องคก์ารตอ้งจดัท ารายละเอียดของงานท่ีจะท าในแผนงาน
อย่างชัดเจนในลกัษณะกิจกรรมท่ีจะตอ้งด าเนินการ เพื่อจะได้แจกแจงและก าหนดทรัพยากรท่ี
จ าเป็นเพื่อการด าเนินงาน  
            (4)  ก าหนดทรัพยากร  การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมยอ่มตอ้งใชท้รัพยากร ไม่
ว่าในด้านบุคคล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ดังนั้ นองค์การจะต้องจัดท างบประมาณให้
สอดคล้องกับภารงานท่ีก าหนดไว้ ทั้ งน้ีต้องค านึงถึงความเป็นไปได้และความประหยัดของ
งบประมาณท่ีจะน ามาด าเนินงาน  
        (5) อ านาจหนา้ท่ีการบริหาร ในการประกาศจดัตั้งองคก์าร มกัจะปรากฏโครงสร้าง
องคก์าร  (Organizational Structure)  และต าแหน่งบริหาร  ซ่ึงจะเป็นผูมี้อ  านาจหน้าท่ีท่ีจะใช้
ทรัพยากรให้สอดคลอ้งกบัภาระงานหรือกิจกรรมท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีสนองตอบต่อวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งองคก์ารนั้นๆ  
        (6)  การด าเนินการ เม่ือไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรตามภาระงานหรือกิจกรรม
ก าหนดแลว้ ผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการบริหารจะตอ้งด าเนินงานโดยพยายามใชท้รัพยากร คน เงิน เวลา  
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ใหส้อดคลอ้งและผสมผสานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดผลงานต่อไป   
      (7)  การประเมินผลทรัพยากรและภารกิจ เป็นการศึกษาประเมิน เพื่อเปรียบเทียบ
ระหวา่งทรัพยากรกบัภาระงานหรือกิจกรรม ในแง่ความสอดคลอ้ง ความประหยดั และความจ าเป็น 
หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นการควบคุมการใชท้รัพยากรใหม่ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารจะคง
อยู่รอดต่อเม่ือผลส าเร็จของงานเกิดจากความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและ
เหมาะสม 
 (8)  การประเมินผลการปฏิบติักบัแผนงานท่ีก าหนด เป็นการศึกษาเปรียบเทียบว่า
ผลส าเร็จท่ีด าเนินการไดต้ามแผนงานนั้นสนองตอบความตอ้งการของวตัถุประสงค์ขององคก์าร
มากนอ้ยเพียงไร หรือ เบ่ียงเบนไปจากส่ิงท่ีพึงประสงคข์ององคก์าร  
    2)  แนวคิดการวิเคราะห์ประสิทธิผลเชิงระบบ  
                    ระบบ คือ องค์ประกอบซ่ึงมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน ร่วมกันด าเนินการตาม
บทบาทความรับผิดชอบ เพื่อการบรรลุผลตามวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง การเปล่ียนแปลงใน
องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง ส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนทั้งระบบได ้องคก์ารคือระบบ 
และเป็นระบบท่ีมององคป์ระกอบมนุษยห์รือคนจ านวนมากมารวมกนัด าเนินงานหรือประกอบ
ภารกิจเพื่อการบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร  
            องคป์ระกอบระบบระบบงานประกอบด้วยองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ ปัจจยัเพื่อการ
ผลิต  (Input)  กระบวนการ  (Process)  และผลงาน  (Output)  ซ่ึงทางวงการอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 
เรียกว่า ผลผลิต (Product) และจะมีการศึกษาประเมินผลของผลงานเพื่อหาขอ้มูลยอ้นกลบัน ามา
วิเคราะห์ปรับปรุงต่อไป  องคป์ระกอบปัจจยัเพื่อการผลิต  (Input Element)  ประกอบดว้ย 4 M 
ไดแ้ก่ คน (Manpower)  เงิน  (Money)  วสัดุอุปกรณ์  (Material)  และการจดัการ (Management)  
ปัจจยัเพื่อการผลิตทรัพยากร หรือส่ิงท่ีใช้ในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ 
เงินเดือน สวสัดิการ อุปกรณ์เคร่ืองกลหนกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทขององคก์ารนั้นๆ เช่น ในวงการ
ศึกษาปัจจยัจะประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ นกัเรียน หลกัสูตร ฯลฯ และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
กบัการน าไปด าเนินการใหเ้กิดผลงานข้ึน    
    3)  การประเมินประสิทธิผลองคก์าร  
            จากการศึกษา  คน้ควา้เอกสาร งานวิจยัท่ีมีผูศึ้กษาคน้ควา้ วิจยั เก่ียวกับประสิทธิผล 
นอกจากความหมายของประสิทธิผลท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมีแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัประสิทธิผลของ
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องคก์ารลกัษณะต่างๆ  และประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีนกัวิชาการไดพ้ยายามหาวธีิการประเมิน
ประสิทธิผลองคก์าร เป็น 3 แนวทาง คือ26  
         (1) การประเมินประสิทธิผลในแง่เป้าหมาย (Goal Model of Organizational Effectiveness)  
เป็นการพิจารณาว่า องค์การจะมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ ใช้เป้าหมายของ
องคก์ารเป็นเกณฑ ์  
         (2) การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบทรัพยากร (The System Resource Model of 
Organizational Effectiveness)  เป็นการประเมิน โดยพิจารณาความสามารถขององค์การ ในการ
แสวงหาผลประโยชน์จากสภาพแวดลอ้ม เพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยากรท่ีตอ้งการ อนัจะท าให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงเป็นการเนน้ท่ีตวัป้อนเขา (Input) มากกวา่ผลผลิต (Output)   
             (3)  การประเมินประสิทธิผล โดยใชห้ลายเกณฑ ์(The Multiple Criteria of  Effectiveness)  
เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิผลองคก์าร โดยใชเ้กณฑ์หลายอย่างในการวดัประเมินผล ซ่ึงพิจารณา
จากตวัแปรหลกั ท่ีอาจมีผลต่อความส าเร็จขององคก์าร และพยายามแสดงให้เห็นว่าตวัแปรต่าง ๆ มี
ความสมัพนัธก์นั ผูท่ี้ใหแ้นวคิดในการประเมินโดยวิธีน้ี เช่น   
   แคพโล  (Caplow,  1964)27  ไดเ้สนอว่า  ประสิทธิผลขององคก์ารควรวดัจากตวัแปร         
4  ตวั  คือ    1) ความมัน่คง หมายถึง ความสามารถในการรักษาโครงสร้างขององคก์รไว ้ 2)  ความ
ผสมผสานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 3) ความสมคัรใจ หมายถึง ความสามารถในการจดัใหมี้ความพึง
พอใจส าหรับสมาชิก   4) ความส าเร็จขององคก์าร  
       
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 ภรณี  กีร์ติบุตร . การประเมินประสิทธิผลองค์การ.  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ม,2529),

หนา้ 185-187 . 
27 Caplow Thendore.  Principles of Organizational. (New York : Harcourt., Brace and 

World ,1964), p. 59.   
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546
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5. การศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัเขตชายแดนภาคใต้ได้รับการพฒันา
คุณภาพครูและบุคลากรมีความปลอดภยัมัน่คง 
 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่ง เสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ขยาย โอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึง ครอบคลุม ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาเต็ม
ตามศกัยภาพ 

4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. พฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลกัเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student 
Achivement) 

2. นกัเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได ้คิดเลขเป็น (Literacy & 
Numeracy) 

3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
เทคโนโลยเีพื่อพฒันาสู่ความเป็นหน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เฉียงใต ้(Excellence) 

4. นกัเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ (EQ: Emotional Quotient) 
5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ประชากร วยัเรียนทุกคนเขา้ถึงโอกาสทางการ

ศึกษาอยา่งทัว่ถึง ลดอตัราการออกกลางคนั ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (Alternative Learning) 
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล

สถานศึกษาพอเพียงตน้แบบ (Sufficiency Economy) 
7. นกัเรียน ครู และสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดรั้บ

การพฒันาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ (Southern Border Provinces) 



41 

8. นกัเรียน ครู และสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) 

9. สถานศึกษาทุกแห่งผา่นการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ี
เขม้แขง็ และผา่นการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools) 

10. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาผา่นการประเมินคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Effecient Service Areas) 

11.  
หน่วยงานในสังกดั 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน่วยงานส่วนกลางประจ าภูมิภาคต่างทัว่
ประเทศ ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา[4] จ  านวน 183 เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา[5] จ  านวน 42 เขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานส่วนกลาง 
จ านวน 16 หน่วยงาน 

1. ส านกัอ านวยการ 
2. ส านกัการคลงัและสินทรัพย ์
3. ส านกัติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. ส านกัทดสอบทางการศึกษา 
5. ส านกัเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 
6. ส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
7. ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
8. ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา 
9. ส านกับริหารงานบุคคลและนิติการ 
10. ส านกัพฒันากิจกรรมนกัเรียน 
11. ส านกัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. สถาบนัภาษาองักฤษ 
13. ส านกัพฒันาการศึกษาเขตพฒันาเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
14. ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
15. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
16. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)#cite_note-4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)#cite_note-5
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งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาของ  Eric Korpi (2003)   เร่ือง  วิธีการเชิงสถานการณ์ในการบริหารจดัการ
เก่ียวกบัการใหบ้ริการท่ีราบร่ืน  พบว่า ปัจจยัผูน้ าเชิงสถานการณ์ท่ีส าคญัท่ีสุด ประกอบดว้ย 1) การ
ใชอ้ตัราเศรษฐกิจในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรแห่งความกา้วหนา้ดา้นการแข่งขนั 2) การยึดความ
เหมือนกนัของลูกคา้ 3)ความสนใจในขอ้มูลของลูกคา้  4) การมีระยะทาง/ช่องทางในการติดต่อกบั
ลูกคา้ของสาขาท่ีห่างกนั 5)การใชอุ้ปกรณ์ใส่ส่ิงของมีคุณภาพ 28 

การศึกษาของ กิตติศกัด์ิ แพรวพรายรัตน์  เร่ือง พฤติกรรมผูน้าของผูบ้ริหารในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี  ท่ีพบว่า พฤติกรรมผูน้าของผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประกอบดว้ย พฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์   พฤติกรรมท่ีเนน้งาน และพฤติกรรมท่ีเนน้การ
เปล่ียนแปลง29 

การศึกษาของ มนฤดี ม่วงรุ่ง  ในเร่ือง  ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารเทศบาลต าบลลวงเหนือตามความ
คาดหวงัของประชาชน ผลการศึกษาองคป์ระกอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลลวงเหนือ
ตามความคาดหวงัของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่  พบว่าองคป์ระกอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลลวงเหนือ ตามความคาดหวงั
ของประชาชนมี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  1)  ความดีท่ีเป็นแบบอยา่ง  ประกอบดว้ยความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์  และ  ความสามารถในการส่ือสาร    2)  ความใจกวา้งรับฟังผูอ่ื้น  ประกอบดว้ย
การส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และ ความเป็นมิตรพิชิตใจคน  3)  ภาพพจน์ดีมีความคิด
สร้างสรรค ์   4) ความสามารถในการมอบหมายงาน  5) ความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย 30 

                                                 
28 Eric Korpi .  Contingency theoretical approach to harmonization of service 

Operations .Thesis for the degree of Master of Science (Technology) HELSINKI UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY 2008. 

29 กิตติศกัด์ิ แพรวพรายรัตน,์ ‚พฤติกรรมผูน้าของผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี‛  วิทยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี, 2553. 

30 มนฤดี ม่วงรุ่ง, ‚ภาวะผูน้ าผูบ้ริหารเทศบาลต าบลลวงเหนือตามความคาดหวงัของ
ประชาชน.‛ วทิยานิพนธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัพายพั, 2556 . 
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อรัญญา ศรีโพธ์ิ ศึกษาการบริหารงานพฒันาบุคลากรของหัวหนา้งานพฒันาบุคลากรและ
การสาธารณสุขมูลฐานส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานพฒันา
บุคลากรของหวัหนา้งานพฒันาบุคลากรในภาพรวม อยูใ่นระดบัสูง คุณลกัษณะผูน้ าส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัดี และวุฒิภาวะอยู่ในระดบัสูง ภาวะ ผูน้ าตามสถานการณ์ส่วนใหญ่เป็นแบบขายความคิด 
นอกจากน้ียงัพบว่า ค่าเฉล่ียการบริหารงาน พฒันาบุคลากร จ าแนกตามภาวะผูน้ าตามสถานการณ์
ไม่แตกต่างกนั เม่ือวิเคราะห์ดว้ยสถิติ ถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression Analysis) พบว่า 
วฒิุภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์ ในเชิงบวกและสามารถอธิบายความผนัแปรของการบริหารงานพฒันา
บุคลากรไดร้้อยละ 23.8 และเม่ือวิเคราะห์วุฒิภาวะระดบัต่างๆ พบว่าวุฒิภาวะระดบัสูงสามารถ
อธิบายความผนัแปรของการบริหารงานพฒันาบุคลากรไดร้้อยละ 24.231 

สุภาวดี นพรุจจินดา ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารวิทยาลยัพยาบาล 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มี 7องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู ้น าวิสัยทัศน์  2) ผู ้น าการ
เปล่ียนแปลง 3) ผูน้ าทางวิชาชีพ 4) ผูน้ าทางจริยธรรม 5) ผูน้ าสร้างแรงบนัดาลใจ 6) ผูน้ าค  านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล 7) ผูน้ าดา้นเทคโนโลยี32 

รัตติกรณ์  จงวิศาล  ศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผูน้ าของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มไทย พบว่า เคร่ืองมือช้ีวดัภาวะผูน้ าของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย  ประกอบดว้ย 6 
องคป์ระกอบ คือ 1) การส่งเสริมแรงบนัดาลใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2) การใส่ใจและปรารถนาดีต่อ
ผูอ่ื้น 3) การมีศีลธรรมในการประกอบการ 4) ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 5)การ
เสริมสร้างจิตส านึกต่อสงัคม 6) การเปิดกวา้งยอมรับส่ิงต่าง ๆ 33  

การศึกษาของ ชูชยั   โพธ์ิช่วย ในเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในงานของครู สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดัลพบุรี 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏเทพสตรี  2545  

                                                 
31 อรัญญา  ศรีโพธ์ิ, ‚การบริหารงานพฒันาบุคลากรของหวัหนา้งานพฒันาบุคลากรและ

การสาธารณสุขมูลฐานส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั.‛  วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์ (บริหารสาธารณสุข) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 2544. 

32 สุภาวดี นพรุจจินดา, ‚องคป์ระกอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารวิทยาลยัพยาบาล สงักดั
กระทรวงศึกษาธิการ.‛ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2553. 

33 รัตติกรณ์  จงวิศาล,  ‚การศึกษาภาวะผูน้ าของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไทย.‛ภาควิชาจิตวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556. 
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ผลการวิจยัพบว่า 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ใชแ้บบผูน้ าแบบให้มีส่วนร่วม
และขายความคิดตามล าดบั 2)ขา้ราชการครูสังกดัส านกังานประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี ส่วนใหญ่มี
ระดบัความพึงพอใจในงานในระดบัมาก 3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจใน
งานตามทศันะของครู สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญั ท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ในประเด็น ดงัต่อไปน้ี 3.1 การปฏิบติังานท่ีเปิดโอกาสให้ใช้
ความสามารถท่ีมีอยู ่3.2 การเป็นสมาชิกท่ีส าคญัคนหน่ึงในสถานศึกษา 3.3 การมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรในปีท่ีผา่นมา 3.4 ผลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานเป็นไปตามท่ี
คาดหวงั 3.5 ผูบ้ริหารให้ขอ้เสนอแนะแนวทางตรงตามความตอ้งการ 3.6 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 3.7 การไดรั้บความสะดวกสบายในการท างาน ณ 
สถานศึกษา 3.8 การไดรั้บเงินเดือนเพิ่มในปีท่ีผา่นมาและ 3.9 การไดรั้บการยกยอ่งจาก ผูบ้ริหาร
บ่อย ๆ 34 

อารีย ์ บุญเชิด (2549)  ไดท้ าการวิจยัแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า 1)แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน 
คือ แบบภาวะผูน้ าท่ียึดสถาบนัเป็นหลกั  แบบภาวะผูน้ าท่ียึดบุคคลเป็นหลกั และแบบภาวะผูน้ าท่ี
ยดึการประสานประโยชน์เป็นหลกั อยูใ่นระดบัมาก  การท่ีผลการวิจยัปรากฏเช่นน้ี น่าจะเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและอบรมความรู้  ทกัษะการบริหารและการเป็นผูน้ า
ก่อนการเขา้สู่ต  าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน จึงท าใหไ้ดค้นดีมีคุณภาพ ส่วนใหญ่อยูใ่นวยัท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีประสบการณ์ในการบริหารงานในต าแหน่งอ่ืนมาก่อนจึงท าให้สามารถเรียนรู้
และเขา้ใจงานไดง่้าย นอกจากนั้นคนท่ีเป็นผูน้ าทุกคนจะมีลกัษณะบางอยา่งท่ีสนบัสนุนใหเ้ป็นผูน้ า 
หรือภาวะผูน้ าเหนือบุคคลอ่ืนในตวัโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ อธิบายไดว้่า การเป็นผูน้ าเป็นผลมาจาก
พนัธุกรรมหรือเป็นผูน้ ามาตั้งแต่ก าเนิด เกิดมาพร้อมกบัลกัษณะบางอยา่งท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุนให้
เป็นผูน้ า ผูน้ าจะมีลกัษณะแตกต่างจากบุคคลอ่ืน  2) การเปรียบเทียบแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ผูบ้ริหารท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีแบบภาวะผูน้ าไม่แตกต่างกนั  จากการท่ีผลการวิจยัปรากฏ
เช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากว่าผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ประกาศใชน้ั้น ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ไดส้รรหาบุคคลเขา้สู่ต  าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

                                                 
34ชูชยั   โพธ์ิช่วย, ‚ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึง

พอใจในงาน ตามทศันะของครู สงักดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี  ปริญญาครุศา
สตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบนัราชภฏัเทพสตรี  2545‛. 
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ขา้ราชการครูก าหนด คือ มีวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ด ารงต าแหน่งผูส้อน ผูช่้วย
ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีใหก้ารศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาหรือศึกษานิเทศกอ์ยา่งใด
อยา่งหน่ึงมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี และเม่ือผา่นการสอบคดัเลือกตามเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ตอ้งเขา้รับ
การอบรมรมหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 23 วนัท าการ จึงจะไดรั้บการแต่งตั้ง 
และตวัผูบ้ริหารเองก็เขา้รับการพฒันา อบรม ศึกษาดูงาน ประชุมประจ าเดือน อบรมทางไกลอยู่
บ่อย ๆ และพฒันาตนเองอยู่เสมอเพื่อน าความรู้มาปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งข้ึนดว้ย จึงท าให้
ผูบ้ริหารท่ีมีมาตรฐานต าแหน่งแตกต่างกนัปฏิบติัแบบภาวะผูน้ าไม่แตกต่างกนั35 

สุภทัทา ปิณฑะแพทย ์ ไดศึ้กษารูปแบบของภาวะผูน้ าทางการศึกษา พบว่า  ภาวะผูน้ าทาง
การศึกษามีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากภาวะผูน้ าขององคก์ารอ่ืนๆ เพราะการบริหารการศึกษาเป็น
รูปแบบการบริหารท่ีเก่ียวข้องกับความช านาญการและทักษะในการจัดการด้านการศึกษา 
นอกจากน้ีผูน้ าทางการศึกษาจะตอ้งมีปรัชญาของการจดัการศึกษาท่ีตอบสนองการพฒันาเยาวชน
เพื่อสังคมและประเทศชาติ การจะน าองค์การทางการศึกษาไปสู่ความส าเร็จไดจึ้งตอ้งข้ึนอยู่กบั
แนวทางในการบริหารจัดการเรียนการสอน ในวงการการศึกษาพบว่า รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีมี
ความหมายส าหรับการพฒันาผูเ้รียนและการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การส่งเสริมให้มีการร่วม
แรงร่วมใจ  การด าเนินการเป็นผูใ้หบ้ริการ การด าเนินการแบบเป็นหุน้ส่วนการด าเนินการแบบ
เป็นเพื่อนแท ้ การด าเนินการเชิงยทุธศาสตร์ และการประสานใหพ้ากนัด าเนินงาน36 

การศึกษาของ  Gordon A. McIntosh (2009)  ท่ีศึกษาเร่ือง การนิยามภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ส าหรับหวัหนา้ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์
นั้น เนน้พฤติกรรมมุ่งงานและมุ่งบุคลากร โดยแสดงบทบาทเป็นผูน้ าท่ีเป็นทั้ง การเป็นผูส้ร้างสรรค์
งาน การเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา  การเป็นนกัลงทุน  การเป็นผูอ้  านวยความสะดวก การเป็นผูส้ั่งการ การ
เป็นผูจ้ดัการ  การเป็นผูป้ระกอบการ และ การเป็นผูมี้วิสยัทศัน์ 37  

                                                 
35 อารีย ์ บุญเชิด. ‚แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3.‛วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 2549. 

36 สุภทัทา ปิณฑะแพทย.์ รูปแบบของภาวะผูน้ าทางการศึกษา. ออนไลน์ เขา้ถึงเม่ือ 2 
ก.พ. 2556 จาก http://www.supatta.haysamy.com/leader_pro.html 

37 Gordon A. McIntosh  Defining Situational Leadership for theLocal Government 
Chief Administrative Officer A Dissertation of the Degree of doctor of  philosophy in the 
Department of Public Administration 2009. 
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แนวคิด ผูน้ าเชิงสถานการณ์ของ  Houghton & Yoho(2005) ท่ีประกอบดว้ย 1)การเป็นผูส้ั่ง
การในการด าเนินงาน  2) การใหร้างวลัแก่พนกังานตามสถานการณ์ 3) การสร้างสรรคว์ิสัยทศัน์  4)
การมอบอ านาจในการท างานแก่พนกังาน38 

แนวคิดภาวะผูข้อง  Tannebaum and Schmid (1995) ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมผูน้ าเชิง
สถานการณ์ไว ้ดงัน้ี 1) ผูน้ าท่ีตดัสินใจเองแลว้แจง้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ  2) ผูน้ าท่ีพยายาม
กระตุน้เกล้ียกล่อมให้ยอมรับการตดัสินใจของตนเอง   3) ผูน้ าท่ีเสนอขอ้ตดัสินใจของตนเองแลว้
ขอความคิดเห็นจากลูกนอ้ง   4) ผูน้ าท่ีเสนอขอ้ตดัสินใจท่ีอาจเปล่ียนแปลงไดแ้ลว้เปิดโอกาสให้
ลูกนอ้งมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงการตดัสินใจได ้   5) ผูน้ าท่ีเสนอปัญหาแลว้ขอขอ้แนะน า แต่
ผูน้ าตดัสินใจเอง   6) ผูน้ าท่ีช้ีขอ้จ ากดัแลว้ตดัสินใจภายในขอบเขตนั้น   และ 7) ผูน้ าท่ีอนุญาตให้
ลูกนอ้งกระท าการภายในขอบเขตท่ีก าหนด39 

Jeroen de Jong  ท าการศึกษาเร่ือง Leadership as a determinant of innovative behavior  ได้
พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารไดรั้บการยอมรับกนัอย่างกวา้งขวางว่าเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ี
ส าคญัในการพฒันาการให้บริการใหม่ ๆ  การศึกษาในคร้ังน้ีท าให้ไดพ้บพฤติกรรมของผูน้ าและ
ปัจจยัอ่ืนๆท่ีท าใหเ้กิดการสร้างสรรคพ์ฤติกรรมท่ีดีของผูร่้วมงาน ท าการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ผลการวิจยัไดพ้บพฤติกรรมของผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้ง 13 
ประการ ไดแ้ก่ การมีวิสัยทศัน์   การเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา  การเป็นโมเดลของการแสดงบทบาท การ
เป็นผูก้ระตุ้นทางสติปัญญา การเป็นผูก้ระตุ้นส่งเสริมให้มีการเผยแพร่กระจายความรู้  การ
ด าเนินการเป็นผูเ้ป็นตวัแทน  การสนบัสนุนในการพฒันานวตักรรม  การใหผ้ลสะทอ้นกลบัในการ
ท างานแก่บุคลากร  การเป็นผูใ้หก้ารยอมรับศกัยภาพของบุคลากร  การเป็นผูใ้หร้างวลั การเป็นผูใ้ห้
ทรัพยากรในการท างาน   การเป็นผูก้  ากบัดูแลตรวจสอบ และการเป็นผูม้อบหมายงาน40 

Hope Owens Beaver ศึกษา เร่ือง The relationship between situational leadership and 
student achievement  พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนนั้น 

                                                 
38 J.D. Houghton & Yoho, S.K. ‘Toward a Contingency Model of Leadership and 

Psychological Empowerment, 2005. 
39 Robert G.Tannenbaum and Warren H.Schmidt, Hierarchy in Organizations .San 

Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1958. 
      40 Jeroen de Jong and others. Research Report H200303 : Leadership as a determinant 
of  innovative behavior . SCientific AnaLysis of Entrepreneurship and SMEs  2003, 
http://www.entrepreneurship-sme.eu/pdf-ez/H200303.pdf, pp. 40-48. 
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ประกอบดว้ย การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งความสัมพนัธ์ การให้ค  าสั่งท่ีชดัเจนแก่บุคลากร การใชส้ัญลกัษณ์
เพื่อเพิ่มความมุ่งมัน่ในงาน และการใชท้กัษะทางการเมือง41ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ MAHÇE 
DERELท่ีท าการศึกษาเชิงส ารวจเร่ือง การวิจยัเชิงส ารวจสไตลภ์าวะผูน้ าของครูใหญ่โรงเรียนระดบั
ประถมศึกษา( A SURVEY RESEARCH OF LEADERSHIP STYLES OF ELEMENTARY   
SCHOOL PRINCIPALS) ผลการศึกษาพบว่า สไตล์ภาวะผูน้ าของครูใหญ่โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ประกอบดว้ยการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งความสัมพนัธ์ การใหค้  าสั่งท่ีชดัเจนแก่บุคลากร การใช้
สญัลกัษณ์เพื่อเพิ่มความมุ่งมัน่ในงาน และการใชท้กัษะทางการเมือง42          

การศึกษาของ Vilani and Samulski (2006) ในเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ :สัมพนัธภาพ
ระหว่างโคช้กบันกักรีฑา เทเบิลเทนนิสของบราซิล ไดพ้บว่า ภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ท่ีโคช้ใชก้บั
นักกรีฑานั้ น ประกอบด้วยการฝึกอบรมและการสอน  การยึดแนวทางประชาธิปไตย การยึด
แนวทางเผด็จการ  การสนบัสนุนทางสังคม และการใหผ้ลสะทอ้นกลบัเชิงบวก43 
 ก๊ิบสัน,  เจมส์ และโดเนลล่ี (Gibson, James and Donnelly, 1979)44 ไดท้ าการศึกษา  และ
ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลขององคก์ารโดยมี 5 เกณฑ ์ ดงัน้ี  1)  ความสามารถใน
การผลิต 2)  ประสิทธิผล  3)  ความพึงพอใจ  4)  ความสามารถในการปรับตวั  5)  การพฒันาและ
การอยูร่อด  

                                                 
      41 Hope Owens Beaver . The relationship between situational leadership and student 

achievement.Dissertation of the University  of  Southern   MISSISSIPPI, 2011 .( online) Access 
to 11 November 2003 from http://gradworks.umi.com/34/55/3455428.html. 

42 MAHÇE DEREL . A Survey Research of Leadership Styles of  Elementary  School  
Principals. Master of Science Department of Education The Faculty of  Education of  Middle East 
Technical University 2003,pp.74-77. 

43 L.H.P. Vilani and D.M.Samulski . 50 Situational Leadership @ and The Coach –
Athlete Relationship in Brazilian Table Tennis. (online) Access to June 13.2013 from 
http://www.ittf.com/ittf_science/SSCenter/P9ITTFSSC/docs/200600050%20-%20Vilani%20-
%20Situational.pdf 

44 Gibson, Jame.L., Ivancevich .J.M. and Donnelly, J.H Organizational :    
Behavior,Sstructure,  (Proces.s 3 rd ed. Dallas; Texas : Business Publications,Inc,1979), p. 27. 
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       ฮอย และมิสเกล  (Hoy and Miskel, 1991)45  ไดเ้สนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผล
ขององคก์าร โดยพิจารณาจาก 1) ความสามารถในการปรับเปล่ียน (Adaptability) 2) การบรรลุ
เป้าหมาย  (Achievement)  3)   ความพึงพอใจในการท างาน  (Job  Satification)  4)  ความสนใจใน
ชีวิต (Central  Life Interests)     
       แคเมอรอน และเวทเทน (Carmeron and Whetten, 1983)46 ก าหนดวิธีการก าหนดเกณฑ์
การตัดสินประสิทธิผลองค์การมีทั้ งหมด  5 วิธี  คือ 1) การตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบ 
(Comparative Judgment)  เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิผลองคก์ารกบัองคก์ารอ่ืนๆ 2) การ
ตดัสินใจโดยใชป้ทสัถาน (Normative Judgment) เป็นการเปรียบเทียบการปฏิบติังานขององคก์าร 
กบัระดบัการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน หรือเป็นอุดมคติ (อุดมคติตามทฤษฎี) 3) การตดัสินใจโดย
ใชเ้ป้าหมาย (Goal-Centered Judgment)  เป็นการเปรียบเทียบการปฏิบติังานขององคก์าร โดยใชต้วั
บ่งช้ี (Mindications) ตามเป้าหมายขององค์การ 4)การตัดสินใจโดยการปรับปรุงแก้ไข 
(Improvement Judgment) เป็นการเปรียบเทียบการปฏิบติังานปัจจุบนักบัการปฏิบติังานท่ีผา่นมา
ขององคก์าร โดยใชต้วับ่งช้ีเดียวกนัว่า ดีข้ึนกว่าเดิมหรือไม่ 5)  การตดัสินใจโดยใชคุ้ณลกัษณะ 
(Trait Judgment)  เป็นการประเมินประสิทธิผล โดยใชใ้นลกัษณะท่ีแน่นอนขององคก์าร ซ่ึงไม่
เก่ียวกบัการปฏิบติังานขององคก์ารท่ีตวับ่งช้ีแน่นอนแนวทางน้ี ตอ้งก าหนดลกัษณะขององคก์ารท่ี
พึงประสงค ์และพิจารณาตดัสินองคก์ารตามลกัษณะดงักล่าว 
   เบนนิส  (Bennis, 1971  citing Dessler, 1986)47 ไดเ้สนอผลการวิจยัไวว้่า ประสิทธิผลของ
องคก์าร เป็นความสามารถในการปรับตวั เปล่ียนแปลง พฒันาใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ เก่ียวกบัความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) นวตักรรม (Innovation)  ความ
เจริญเติบโต (Growth) และการพฒันา (Development) และความสามารถในการประสมประสาน 
สมัพนัธข์องสมาชิกในองคก์าร เพื่อรวมพลงัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการปฏิบติัภารกิจในองคก์าร 
เป็นความสามารถในการบูรณาการ (Integration)  ซ่ึงเก่ียวกบัความพึงพอใจ (Satisfaction)  
บรรยากาศ (Climate) ความขดัแยง้ (Conflict) และการส่ือความหมาย (Communication) 

                                                 
45 Hoy, W.K.and Miskel,C.G . Educational Administration : Theory - Research – Practice 

.(4 th ed.  Singapore :  McGraw – Hill, Inc,1991), p. 384-397. 
46 Cameron, K M. and Whetten, W.E.. (1983). Overcoming Resistance To Change. 

Human  Relation. 1 (11) : 99 
47 Dessler, Gary.  Organization Theory IntegratingStructure And Behavior.( 2 nd ed.   

Englewood Cliffs, N. J. :  Prentice – Hall  International, 1986). p.  68-69.   
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 แคลดเวล และ สพิงค ์(Caldwell and Spinks, 1990)48 ไดส้รุปว่าลกัษณะของโรงเรียนมี
ประสิทธิผลนั้นประกอบดว้ย  4  เร่ืองใหญ่  คือ  
       1. เนน้เร่ืองการเรียนการสอน โดยผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเป็นผูน้ าทางการศึกษา  
     2. ความสามารถไดรั้บการตรวจสอบได้ทั้งจากทอ้งถ่ิน  จากรัฐหรือจากส่วนกลาง ทั้งน้ี
เน่ืองจากโรงเรียนจะตอ้งบริหารภายใตก้รอบของทอ้งถ่ิน ของรัฐ หรือของส่วนกลาง ซ่ึงอาจอยู ่ใน
รูปของกฎ ระเบียบ นโยบาย หรือการจดัล าดบัความส าคญั  
     3. การมีส่วนร่วมอยา่งเหมาะสมจากครู ผูป้กครอง และนกัเรียน   
     4. การมีแผนงานท่ีพฒันาในวิชาชีพเน่ืองจากการบริหารแบบกระจายอ านาจ ตอ้งการให้
บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ และทศันคติในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะในการก าหนดจุดมุ่งหมายของ
โรงเรียน การก าหนดนโยบาย การจดัล าดบัความส าคญั การจดัสรรทรัพยากร กระบวนการเรียนการ
สอน และการประเมินผลท่ีเหมาะสม 
   สมาชิกในองคก์รจะมีความสุขหรือพึงพอใจต่อการท างานท่ีจะส่งผลต่อการมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์และพฒันาคุณภาพของงานในทา้ยท่ีสุดได ้เม่ือเขาไดต้ระหนักและรับรู้ว่าเขาได้
ท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีประสิทธิผลและมีคุณภาพ   

ความมีประสิทธิผลขององคก์าร 3 ทศันะ คือ  
1. ทศันะของทฤษฏีดั้ งเดิมท่ีเห็นว่าความมีประสิทธิผลขององค์กร  หมายถึง  การ

ด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไว ้ 
    2. ทศันะทรัพยากรเชิงระบบท่ีเห็นว่า ความมีประสิทธิผลขององค์กร หมายถึง ระดบั
ความสามารถขององคก์รในการท่ีจะจดัหาทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและขาดแคลนมาใชไ้ด ้ 

3. ทศันะท่ีค านึงถึงความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร  
     ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001)49 ไดบู้รณาการทศันะแรกและทศันะท่ีสองเขา้
ดว้ยกนักลายเป็นทศันะท่ีสาม ซ่ึงพวกเขาเรียกว่า Goal and System-Resource Model of 
Effectiveness  โดยพวกเขาเห็นวา่ ในทศันะแรกมีขอ้วิพากษว์ิจารณ์กนัมาก  เช่น  
    1. เป้าหมายขององค์การนั้นส่วนใหญ่  จะเป็นเป้าหมายของผูบ้ริหารมากกว่าของครู 
นกัเรียน  ผูป้กครอง หรือบุคคลอ่ืนๆ   

                                                 
48Caldwell,B.J.and Spinks, J.M. The Self – Managing School : Administrative Science 

Quarterly. (London : Tayor and Francis  (Mimeographed) ,1990), p. 108.   
49 Hoy, W.K.and Miskel,C.G. Educational Administration : Theory - Research – Practice    

6 th ed.  Singapore :  McGraw – Hill, Inc.,2001), p. 173. 
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    2. เป้าหมายหน้าท่ี ขดัแยง้กนัมกัจะถูกมองขา้ม เช่น เป้าหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั  
หรือความเป็นระเบียบวินยัและเป้าหมายท่ีเก่ียวกบัค่านิยมความไวว้างใจกนั เป็นตน้  

3.  เป้าหมายขององค์การมกัจะค านึงถึงผลยอ้นหลงั  มีไวเ้พื่อแสดงหลกัฐานของการ
ปฏิบติังานของโรงเรียนหรือบุคลากรเท่านั้น มิไดมี้ไวเ้พือ่บอกทิศทางขององคก์าร  

4.  เป้าหมายขององคก์ารมีลกัษณะเป็นพลวตั  แต่เป้าหมายท่ีก าหนดมกัคงท่ีไม่ แปรเปล่ียน
ไปตามสถานการณ์หรือพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
    5.  เป้าหมายขององคก์ารท่ีเป็น  Official  Goals  จะถูกน าไปก าหนดเป็นเป้าหมายข้ึนอยูก่บั
ความตั้งใจในการปฏิบติัจริงของโรงเรียน  ดงันั้น  Official Goals ท่ีก าหนดโดยกลุ่มผูบ้ริหาร
ระดับสูงขององค์การบางเป้าหมาย อาจไม่ได้รับการน าไปปฏิบัติ  ส่วนทัศนะท่ีสองก็มีข้อ
วิพากษว์ิจารณ์เช่นกนั เช่น การเนน้ท่ีการจดัหาทรัพยากรมากเกินไป อาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัหรือการให้ความส าคญักบัปัจจยัป้อนเขา้มากไปก็จะความส าคญัของปัจจยั
ป้อนออก ลดนอ้ยลงไป 
     จากทศันะของ Goal and System-Resource Model  of  Effectiveness ไดมี้การพฒันาชุด
ของเกณฑก์ารประเมินเพื่อใหม้องเห็นความมีประสิทธิผลขององคก์ารข้ึนมาชุดหน่ึง โดยเกณฑก์าร
ประเมินนั้นไดค้  านึงถึงหลกัการส าคญั สามประการ คือ หลกัการเร่ืองเวลา ซ่ึงควรให้มีการประเมิน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หลกัการเร่ืองความเป็นพหุขององคป์ระกอบในการประเมินโดยให้มี
การประเมินจากผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ท่ีหลากหลาย และหลกัการเร่ืองความเป็นพหุ
ท่ีเป็นเกณฑ ์ซ่ึงควรจะมีเกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพทั้งท่ีเป็นปัจจยัป้อนเขา้ กระบวนการ และปัจจยั
ป้อนออก  
     ฮอย และมสเกล (Hoy and Miskel, 1991)50 ไดเ้สนอเกณฑใ์นการประเมินท่ีน่าสนใจไว ้
4  ตวั โดยอาศยัแนวคิดของแคมเบล (Campbell,  1977) ไว ้ดงัน้ี  
      1.  การปรับตวั (Adaptation) เป็นหนา้ท่ีหลกัขององคก์ารท่ีจะตอ้งปรับตวัใหส้อดคลอ้ง
และเขา้กนัไดก้บัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของสังคม ตวัเกณฑ์ท่ีมาใชใ้น
การประเมินความสามารถในการปรับตวั ไดแ้ก่ ความสามารถในการปรับเปล่ียนนวตักรรม ความ
เจริญเติบโต และการพฒันา  
              2. การบรรลุเป้าหมาย (Goal Achievement) องคก์ารมีการก าหนดเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ หรือผลส าเร็จท่ีพึงปรารถนา  ซ่ึงองค์การจะตอ้งจดัหาและใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อ

                                                 
50Hoy, W.K.and Miskel,C.G . Educational Administration : Theory - Research – Practice 

.(4 th ed.  Singapore :  McGraw – Hill, Inc,1991), p. 384-397.  
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บรรลุผลตามท่ีตอ้งการ เกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิ คุณภาพ การจดัหาทรัพยากร
และประสิทธิภาพ  
 3.  การบูรณาการ (Integration) คือ ความสามารถในการหล่อหลอม ประสมประสาน
ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในองคก์ารเพื่อรวมพลงั เพื่อการปฏิบติัภารกิจ เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมิน
ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ บรรยากาศการท างาน การส่ือความหมาย และความขดัแยง้  
 4.  การคงไวซ่ึ้งระบบค่านิยม (Latency) ความสามารถขององคก์ารท่ีจะโนม้นา้วบุคคลใน
องค์การให้ด ารงรักษาไวซ่ึ้งค่านิยม รูปแบบวฒันธรรมของบุคคลในระบบ เกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ประเมิน ไดแ้ก่  ความจงรักภกัดี  ศูนยก์ลางความสนใจของชีวิต  แรงจูงใจ  และเอกลกัษณ์  
      พาร์สัน (Parson, 1960, citing  Hoy and Ferguson, 1985)51 ไดเ้สนอแนวคิดในการวดั
ประสิทธิผลขององคก์าร โดยพิจารณา 1)  การปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม (Adaptation) 2)  การ
บรรลุวตัถุประสงค ์(Goal Attainment) 3)  การบูรณาการ (Integration) และ4)  การคงไวซ่ึ้งระบบ
ค่านิยม (Latency) 

คาเมรอน (Cameron, 1978)52  ได้ศึกษาวิจยัเพื่อประเมินประสิทธิผลขององค์การ 
โดยเฉพาะองคก์ารทางการศึกษาระดบัสูง  คือระดบัวิทยาลยั  และมหาวิทยาลยัในรัฐนิวอิงแลนด ์
จ านวน  6  สถาบนั  ในระดบัปริญญาตรี โดยการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงของแต่ละมหาวิทยาลยั 
สถาบนัละ 4-5 คน และสมัภาษณ์คณาจารยส์ถาบนัละประมาณ 10 คน โดยการขอใหต้อบขอ้ค าถาม 
ดงัต่อไปน้ี  
    1.  มหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผลมีลกัษณะขององคก์ารอยา่งไร  
    2.  อะไรในสถาบนัแห่งน้ีท่ีแตกต่างจากสถาบนัอ่ืนในแง่ของประสิทธิผล  
    3.  ส่ิงท่ีควรเปล่ียนแปลงเพือ่ท าใหส้ถาบนัแห่งน้ีมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน  
    4.  อะไรคือส่ิงท่ีท าให้สถาบันมีประสิทธิผล โดยให้คิดถึงสถาบันท่ีท่านเห็นว่ามี
ประสิทธิผล 
    5.  จากตวัแปรประมาณ 180 ตวั ท่ีไดจ้ากหนงัสือต่างๆ มีตวัแปรใดบา้งท่ีใชไ้ด ้กบัความมี
ประสิทธิผลของสถาบนัแห่งน้ี  
    6.  ตวัแปรใดบา้งซ่ึงไม่สามารถใชว้ดัได ้หรือไม่มีขอ้มูลท่ีหาไดเ้ช่นเดียวกบัตวัแปรน้ี  

                                                 
51 Hoy , W.K. and  Ferguson, J (1985). A Theoretical Frame work and Exploration of  

Organizational  Effectiveness in School. Educational Administration Quarterly,  21 (2) :121-122. 
52 Cameron, Kim S. (1978, December).  ‚Measuring Organizational Effectiveness in the 

Institutions of Higher Educational‛.  Administrative Science Quarterly, 23 : 604 - 632. 
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     ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ดงักล่าว ปรากฏมีมิติของความมีประสิทธิผลและเกณฑ์การ
วดั 9  ประเภท  ดงัน้ี  
     1.  ความพงึพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัการศึกษา  
     2.  พฒันาการทางวิชาการ  
     3.  พฒันาการดา้นอาชีพ  

4.  พฒันาการส่วนบุคคล  
     5.  ความพงึพอใจในการวา่จา้งของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหาร  
     6.  พฒันาการดา้นวิชาชีพ  
     7.  ความเปิดของระบบและปฏิกิริยาต่อชุมชน  
     8.  ความสามารถในการไดม้าซ่ึงทรัพยากร  
     9.  สุขภาพขององคก์าร  
     เม่ือเขาจดักลุ่มและประเภทของมิติของความมีประสิทธิผล  พร้อมเกณฑท่ี์จะใชว้ดั แต่ละ
มิติแลว้ เขาด าเนินการวดัจากเกณฑต่์างๆ โดยการส่งแบบสอบถามให้ผูบ้ริหารและหัวหนา้ภาควิชา
ในแต่ละสถาบนัทั้ง 6 สถาบนั ประมาณ 75 คน ผลการวิจยั พบว่า มิติทั้ง 9 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
มากในทางบวก เขาสรุปว่าประสิทธิผลขององคก์ารมีลกัษณะหลายมิติ ไม่ใช่เป็นแนวความคิดเดียว 
แต่ทั้งน้ีการมีประสิทธิผลในมิติหน่ึงไม่จ าเป็นตอ้งสมัพนัธก์บัการมีประสิทธิผลในอีกมิติหน่ึง  
               มอทท  (Mott, 1972, citing Hoy and Miskel,  2001)53  ไดก้ล่าวถึงเกณฑก์ารประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนในแง่ของความสามารถ  4  ประการ  ดังน้ี  ประสิทธิภาพ   ปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต   ความสามารถในการปรับตวั  และความสามารถในการยดืหยุน่   
     รุ่ง  แก้วแดง  และชัยณรงค์ สุวรรณสาร 54  กล่าวว่า องค์การจะด ารงอยู่รอดได้ ตอ้งมี
ผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ  ประสิทธิผลเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จขององคก์าร ถา้ปราศจาก
การประเมินประสิทธิผลแลว้ จะไม่มีทางทราบวา่การปฏิบติัภารกิจขององคก์ารเป็นอยา่งไร ส าหรับ
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดในเร่ืองการประเมินประสิทธิผลขององค์การ โดยใช้

                                                 
53 Hoy, W.K.and Miskel,C.G. Ibid , p. 305. 
54 รุ่ง  แกว้แดง และ ชยัณรงค ์สุวรรณสาร. (2536).  แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิผลและ

ประสิทธิผลขององคก์รและประสิทธิภาพขององคก์าร.  ในประมวลชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบติั
ในการบริหารทางการศึกษา . หน่วยท่ี 9 – 12 หนา้ 169 ,  หน่วยท่ี 11 – 13.  หนา้ 163 – 216.  
นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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เกณฑห์ลายเกณฑ ์เน่ืองจากสามารถเลือกใชเ้กณฑท่ี์มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของ
สภาพองคก์ารได ้แนวคิดในการประเมินประสิทธิผลดงักล่าวมาแลว้นั้น ท าใหเ้ห็นว่า การประเมิน
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรใชห้ลกัเกณฑห์ลายอยา่ง ทั้งน้ี การประเมินโดย
ใชเ้กณฑเ์ดียว  ไม่สามารถช้ีวดัไดว้า่เป็นประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งหมดได ้    
 จากการวิ เคราะห์แนวคิดของนักวิชาการอีกหลายท่าน พบว่าต่างให้ค  านิยามและ
องคป์ระกอบของค าว่า ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน (Effectiveness of Schools) ท่ีหลากหลาย
และ น่าสนใจ   ผูบ้ริหารท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเสริมสร้างโรงเรียนของตนให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้แลว้ควรใหค้วามสนใจท่ีจะสร้างความเขา้ใจในเร่ืองน้ีใหดี้ เพราะค าวา่  ‚ความมีประสิทธิผล‛  
จะเป็นค าช้ีให้เห็นถึงทิศทางของการพฒันาท่ีถูกตอ้งถูกทิศทางอนัเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัของ
ผูบ้ริหารเพราะจากส่ิงท่ีผูบ้ริหารก าหนดจะกระท านั้ นมีความไม่ถูกต้องเสียแต่แรกแล้วก็จะ
ก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาอีกมากมาย   ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรจะท าความเขา้ใจให้กระจ่าง  และ
น าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์  ส าหรับการบริหารโรงเรียนต่อไป    

อภิวรรณา   แกว้เลก็  ไดท้  าการวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษา  1  ผลการวิจยั  พบว่า  1) ผูบ้ริหาร
โรงเรียนใชภ้าวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและแบบเปล่ียนสภาพอยู่ในระดบัปานกลาง  และใชภ้าวะ
ผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากกว่าภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ  2) ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน     
2 มิติ  คือ  1) ดา้นความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ดา้น
ความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก  ส่วนภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนทั้ง  4  มิติ คือ  1) ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง  2) ดา้นความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทศันคติทางบวก   3) ดา้น
ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียนให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างดี 4) ดา้น
ความสามารถในการแกปั้ญหาในโรงเรียน55  

เก้ือกลู  แสงพร้ิง  ท าการวิจยั  การศึกษาความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
กบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษา  12 เพื่อศึกษาระดบั
ความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน  และระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา  

                                                 
55 อภิวรรณา   แกว้เลก็, ‚ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 1‛ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2542), บทคดัยอ่.      
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จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  วุฒิทางการศึกษา  และประสบการณ์ ในการบริหาร  และศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียน
มธัยมศึกษา  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  วุฒิทางการศึกษา  และประสบการณ์ในการบริหาร ผล
การศึกษาคน้พบว่า 1) ความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้นและความเป็นผูน้ าทางวิชาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  ทางสถิติ  (p<.05)  เม่ือจ าแนกตาม
ขนาด  โรงเรียน  และวุฒิทางการศึกษา  โดยโรงเรียนขนาดเล็ก  ความเป็นผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหาร  โรงเรียนน้อยกว่าโรงเรียนขนาดกลาง  แต่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ  เม่ือ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร  2) ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม  และทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก  และประสิทธิผลของโรงเรียน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p<.05) เม่ือจ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน  โดยโรงเรียนขนาดเล็ก  มีประสิทธิผลน้อยกว่าโรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดกลางมีประสิทธิผลนอ้ยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ 3) ความเป็นผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<.05)  
เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน  วฒิุทางการศึกษา  และประสบการณ์ในการบริหาร56 

ประทุมวดี   หงส์ประชา  ได้ศึกษาองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษามัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 1  พบว่า  
องคป์ระกอบของการท างานเป็นทีมและกระบวนการของทีมส่งผลต่อประสิทธิผลโดยภาพรวมและ
ส่งผลต่อความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก  ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา
ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาสถานศึกษา  ส่วนองคป์ระกอบดา้นผูน้ าทีมส่งผลต่อ
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาภายในสถานศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ .0157   

                                                 
56 เก้ือกูล   แสงพร้ิง, ‚การศึกษาความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน          

กบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาเขตการศึกษา 12‛ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา,2541),
บทคดัยอ่.   

57 ประทุมวดี  หงห์ประชา, “องคป์ระกอบของการท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษามธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษา 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 
119-120. 
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ปิลัญ  ปฎิพิมพาคม  ได้ศึกษารูปแบบภาวะผู ้น าของผู ้บริหารและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชน  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า  องคป์ระกอบประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 8 องคป์ระกอบ  คือ  ความสามารถในการผลิต  ความสามารถ
ในการพฒันาเจตคติ  ความสามารถในการปรับตวั  บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน     
ความพึงพอใจในงานบุคลากร  ความสามคัคีของบุคลากรดา้นการพฒันาบุคลากรและการแกปั้ญหา
ภายใน  และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน58 

สิทธิพงศ์   เกรอด  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ริหารกบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  พบว่า  
พฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ริหาร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  อยูใ่นระดบัมาก  3 ดาน  ไดแ้ก่  ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา  
ความสามารถในการพฒันาเจตคตินักเรียน  และความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันา
สถานศึกษา  ส่วนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  ความสมัพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  โดยภาพรวมและรายดา้นสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.0159 

กรีน (Green)  ไดศึ้กษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ ากบัความพึงพอใจในการ
ท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  โดยศึกษาว่า ตวัแปรทั้งสองน้ีจะเป็นเหตุผลกนัหรือไม่ ผลการศึกษา 
พบว่าผูน้ าเนน้พฤติกรรมดา้นมุ่งคน  จะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจ
ส่วนพฤติกรรมดา้นมุ่งงานกบัความพึงพอใจในการท างานเป็นเหตุและผลกนันอ้ยมาก60 

                                                 
58 ปิลญั ปฎิพิมพาคม, “รูปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา

เอกชนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550. 

59 สิทธิพงศ ์เกรอด, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ริหารกบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2550), 93-94. 

60Charles N. Green, ‚The Reciprocal Nature of lnfluence Between Leader and 
Subordinate‛, Journal of A lied Psychology 50 (June 1966) : 198-200.                 
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 สเตฟาโน่ (Stefano) แห่งมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย ท าการวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลของโรงเรียน: 
บทบาทการน าของครูใหญ่ในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐใน Santa Fe Province ประเทศอาเจนติน่า 
พบว่า  พฤติกรรมในการให้ความช่วยเหลือของครูใหญ่ท่ีพบบ่อยท่ีสุด ในความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียนคือ  การจดัแบ่งสถานท่ีอยา่งเป็นสดัส่วน ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงภาวะผูน้ าทางการบริหาร 
การแบ่งอยา่งเป็นสดัส่วนน้ี  ช้ีใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ของการมีระเบียบวินยั  การใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน รูปแบบภาวะผูน้ าของครูใหญ่  และการเช่ือมโยงกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย61 
 ทรีน (Treen)  ไดศึ้กษาการรับรู้ของครู  ผูป้กครอง  และนกัเรียน  เก่ียวกบัคุณลกัษณะของ
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลตามรัฐธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเทก็ซสั พบว่า คุณลกัษณะของรัฐธรรมนูญ
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลท่ีครู  ผูป้กครอง  และนักเรียนเห็นดว้ยร่วมกนัได ้การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ี
ปลอดภยัและเรียบร้อย  การจดับรรยากาศเชิงบวก  การก าหนดความคาดหวงัสูง และการตรวจสอบ
ความส าเร็จอย่างต่อเน่ือง ครูและผูป้กครองเห็นว่า  โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลตอ้งเป็นโรงเรียนท่ีมี
ภาวะผูน้ าของครูและการก าหนดพนัธกิจท่ีชดัเจน  หนกัแน่น  มีการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สูง  
ส่วนนักเรียนไม่แน่ใจถึงการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้เต็มความสามารถเฉพาะผูป้กครองและ
นกัเรียนเห็นดว้ยกบัการให้ผูป้กครองมีส่วนร่วม  ครูไม่มัน่ใจว่าโรงเรียนจดัให้มีการพฒันาความ
อยา่งจริงจงัและใหพ้วกครูไดร่้วมตดัสินใจดว้ย62 
 

                                                 
61 Marcelo De Stefano, School effectiveness : The role of the principal in a leading 

public secondary school in Santa Fe Province, Abstract [Online], accessed 12 July 2008. 
Available from http://digitalcommons.libraries.columbia.edu/dissertations/AAI3091243/ 

62 Deeadra Albert – Treen, WTeachers Parents and Students Perception of Effective 
School Characteristics of Two Texas Urban Exemplary Open – Enrollment Charter 
Schools.‛    (A Dissertation of Doctor of Philosophy for the Degree Texas A & M University, 
2005). 

 



 
บทที่ 3 

 
การด าเนินการวจิัย 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ  1)  องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2)  องค์ประกอบ
ประ สิท ธิผลของสถาน ศึกษา  สั งกัดส านัก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ นฐาน                             
3) อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพื่อให้การวิจัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้   
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยัไว ้ 3  ขั้นตอน   ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1   การจดัเตรียมโครงการ  เป็นขั้นตอนการจดัเตรียมโครงการตามระบบ ของ
การด าเนินการวิจยั  โดยการศึกษาเอกสาร  ต ารา ขอ้มูล  สถิติ  งานวิจยัของหน่วยงานต่าง ๆ  และ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเพื่อจดัท าโครงการการวิจยั โดยขอค าแนะน าและความคิดเห็นในการจดัท าโครงร่างการ
วิจยัจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อเสนอขออนุมติัหวัขอ้วิทยานิพนธ์  

ขั้นตอนท่ี 2   การด าเนินการวิจยั   เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิด 
ท่ีได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษาและการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อสร้างและพฒันาเป็นเคร่ืองมือวิจยั โดยการน าไปทดลองใช ้  ปรับปรุงคุณภาพ  น าเคร่ืองมือท่ี
สร้างและพฒันาแลว้ไปเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งและน าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง   ท า
การวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผลขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัต่อไป 

  ขั้นตอนท่ี 3   การรายงานผลการวิจัย  เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย  
น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์   ตรวจสอบความถูกต้อง  ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง  ตามท่ีคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ  จัดพิมพ์และส่งรายงาน
ผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากรเพื่อขอจบการศึกษา 
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ตอนที ่4 
วเิคราะห์ 
อิทธิพล 

ตอนที ่5 
ยนืยนัขอ้คน้พบ 
โดยวธีิเชิงคุณภาพ 

แผนภูมิท่ี 2  แสดงขั้นตอนการวิจยั 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่2 
การสร้าง 
เคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่3 
วิเคราะห์ 
องคป์ระกอบ 

 
 
 
 
 
 
 

     

 

ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ี

- ผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
- ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังเคราะห์งานวจิัย 
- ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
- ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สรุปแนวคิดทฤษฎี 
และงานวิจยัภาวะผูน้ า
ตามสถานการณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และประสิทธิผล    
ของสถานศึกษา 

ความคิดเห็น  
ของผูเ้ช่ียวชาญ 
จากการสัมภาษณ์
แบบก่ึง
โครงสร้าง 

ตวัแปรภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สร้างแบบสอบถามภาวะผูน้ าตามสถานการณ์   
ของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา 

Try out แบบสอบถามภาวะผูน้ าตามสถานการณ์
ของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

แบบสอบถามองคป์ระกอบภาวะผูน้ า          
ของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา
ฉบบัสมบูรณ์ 
 

วิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ของผูบ้ริหารและประสิทธิผล                    
ของสถานศึกษา 

อิทธิพลของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา   
(Content  validity) 

ความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามซ่ึงอยูใ่นสถานศึกษา   
สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
ซ่ึงเป็นสถานศึกษา   
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   
 

แบบสอบถามภาวะผูน้ าตามสถานการณ์             
ของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

ยนืยนัโดยการอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 
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ระเบียบวธีิวจิัย 
 
      เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ี  ด าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั   ผูว้ิจยัจึงขอ
ก าหนดรายละเอียดต่างๆ  เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัซ่ึงประกอบดว้ย  แผนแบบการวิจยั  ประชากร
กลุ่มตวัอยา่งและขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  ตวัแปรท่ีศึกษาและสร้างเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล
และ   สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
 
แผนแบบการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research)  ท่ีมีแผนแบบในการวิจยั
ในลกัษณะ 1 กลุ่มตวัอยา่ง  ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (the one shot, non - experimental 
case study design) 

 
แผนผงัของแผนแบบการวจิัย 

ในการศึกษาตามขั้นตอนของการวิจัยทั้ ง  5  ขั้นตอน  ผู ้วิจัยได้ก าหนดแผนผัง          
แบบการวิจยัตามลกัษณะการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยั   ดงัน้ี 

1.  การ เก็บรวบรวมข้อ มูลในขั้ นตอนของการ ศึกษาวิ เ คราะ ห์ เพื่ อก าหนด                   
เป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis)  และการสัมภาษณ์             
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ดว้ยแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

 2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนของการวิเคราะห์องค์ประกอบ  ในขั้นตอนน้ี    
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  เป็นการน าเอาตวัแปรท่ีได้  มาสร้างเป็น
แบบสอบถาม เพื่อถามความคิดเห็นของ  1  กลุ่มตวัอย่าง  ท่ีศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง 
(the one shot,  non - experimental case study design)  คือ  โดยสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่ง จากสถานศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงสามารถสรุปเป็น
แผนผงัของแผนแบบการวิจยัได ้  ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 3 แผนแบบการวิจยั 
 

เม่ือ   R หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 
 X  หมายถึง  ตวัแปรต่างๆ ท่ีน ามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 
 O หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 

 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี    มีดงัน้ี 
1.  การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั  ผูว้ิจยั 

ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 11 คน  ประกอบดว้ย 
อาจารยม์หาวิทยาลยั ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก ์เพื่อสอบถามความคิดเห็น แลว้น ามา
วิเคราะห์สรุปรวมกบัหลกัการแนวคิดทฤษฎี  ในการก าหนดเป็นตวัแปรท่ีจะศึกษา  

2. ประชากรส าหรับวิจยัคร้ังน้ี  คือ  สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตตรวจราชการท่ี 4  จ านวน  1,370  แห่ง 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

ส าหรับกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ก าหนดการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
เพื่อใหข้อ้มูลในแต่ละขั้นตอน  ดงัน้ี 

1.  การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั  ผูว้ิจยั  
ได้เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ช่ียวชาญ  ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ี 1           
ของการวิจัย  ดังนั้ นกลุ่มตวัอย่างในขั้นตอนน้ี  คือ  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling)  จ  านวน 11 คน ประกอบดว้ย อาจารยม์หาวิทยาลยั ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู
และศึกษานิเทศก ์ 

R X 

O 
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 2. การวิเคราะห์องคป์ระกอบ   
 2.1  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัด

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตตรวจราชการท่ี 4  ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จากการเปิดตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)1 โดย
ประชากรคือสถานศึกษา จ านวน 1,370 แห่ง ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั  297 แห่ง  

 2.2  ผูใ้ห้ขอ้มูลสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบดว้ย  คือ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
จ านวน 1 คน  และครูผูส้อน  จ านวน 1 คน  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 1  ประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูล 
 

ท่ี 
จงัหวดั 

ในเขตตรวจ
ราชการท่ี 4 

ประชากร 
(สถานศึกษา) 

กลุ่มตวัอยา่ง 
(สถานศึกษา) 

ผูใ้หข้อ้มูล 
ผูบ้ริหาร 
(คน) 

ครู 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 กาญจนบุรี 352 76 76 76 152 
2 นครปฐม 251 55 55 55 110 
3 ราชบุรี 332 72 72 72 144 
4 สุพรรณบุรี 435 94 94 94 188 
 รวม 1,370 297 297 297 594 

 
ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ประกอบดว้ยตวัแปร  ดงัต่อไปน้ี 
1.  ตวัแปรพื้นฐาน  เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบั  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  

ไดแ้ก่   เพศ  อาย ุ  ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั และต าแหน่งปัจจุบนั 
2.  ตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม  ดงัน้ี 
 2.1  ตัวแปรต้น  เป็นตวัแปรดา้นภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ซ่ึงได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และจากการสัมภาษณ์

                                                 
1 R.V. Krejcie and D.W. Morgan “Determining sample size for research activities”, 

Educational and Psychological Measurement 30, 3 (1970) : 607-610. 
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ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ สามารถสรุปเป็นตวัแปรดา้นภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดจ้ านวน 121 ตวัแปร ดงัน้ี 

  1.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการบรรลุเป้าหมายของงาน 
  2.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งความสมัพนัธ์กบับุคลากรในสถานศึกษา 
  3.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งขายความคิดใหก้บับุคลากรในการท างาน 
  4.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการมีส่วนร่วมในการท างานกบับุคลากร 
  5.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งกระจายหนา้ท่ีความรับผดิชอบแก่บุคลากรตามสายงาน 
  6.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสัง่การในการท างานแก่บุคลากร 
  7.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก ากบัติดตามการท างานของบุคลากร 
  8.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหร้างวลัแก่บุคลากรตามผลงานและสถานการณ์ 
  9.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างสรรคว์ิสยัทศัน์การท างานท่ีชดัเจนแก่บุคลากร 
  10.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งมอบอ านาจในการท างานแก่บุคลากร 
  11.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหก้ารสนบัสนุนการท างานแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
  12.การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความส าเร็จในการท างานของบุคลากร 
  13.การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจในการ

ท างาน 
  14.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหก้ารยอมรับในศกัยภาพของบุคลากร 
  15.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามเช่ือถือและไวใ้จในบุคลากร 
  16.การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ยดึถือทกัษะความรู้ของบุคลากรเป็นส าคญั 
  17.การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหค้วามเคารพต่อสิทธิความเป็นมนุษยข์องบุคลากร 
  18.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจา้งงานบุคลากรในระยะยาว 
  19.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของ

สถานศึกษา 
  20.การเป็นผูบ้ริหารท่ีให้ความส าคญักับการพฒันาศักยภาพบุคลากรอย่าง

ต่อเน่ือง 
  21.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความเหมาะสม 
  22.การท่ีผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยการมุ่งใชอ้  านาจ 
  23.การท่ีผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยการมุ่งใชค้วามคิดเห็นของกลุ่ม 
  24.การท่ีผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยการมุ่งใหมี้การปรึกษาหารือ  
  25.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยดึหลกัการบูรณาการในการท างาน 
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  26.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการบริหารงานแบบเคร่ืองจกัร 
  27.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการบริหารงานแบบส่ิงมีชีวิต 
  28.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชท้กัษะทางการเมืองในการบริหารสถานศึกษา 
  29.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชส้ัญลกัษณ์ของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความมุ่งมัน่ใน

การท างาน 
  30.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
  31.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดแก่สถานศึกษา 
  32.การเป็นผูบ้ริหารท่ีตดัสินใจดว้ยตนเองแลว้ แจง้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ 
  33.การท่ีผูบ้ริหารพยายามกระตุน้เกล้ียกล่อมให้บุคลากรยอมรับการตดัสินใจ

ของตนเอง 
  34.การท่ีผูบ้ริหารมุ่งเสนอขอ้ตดัสินใจของตนเองแลว้  ขอความคิดเห็นจาก

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  35.การท่ีผูบ้ริหารมุ่งเสนอปัญหาแลว้ขอขอ้แนะน า แต่ท าการตดัสินใจด้วย

ตวัเอง 
  36.การท่ีผูบ้ริหารมุ่งช้ีขอ้จ ากดัแลว้ตดัสินใจภายในขอบเขตของงานนั้นๆ 
  37.การท่ีผูบ้ริหารมุ่งอนุญาตใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าการภายในขอบเขตของ

งานท่ีก าหนด 
  38.การท่ีผูบ้ริหารเนน้การเป็นผูฝึ้กสอนงานแก่บุคลากร 
  39.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยดึแนวทางประชาธิปไตยในการท างาน 
  40.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งบริหารงานโดยยดึประสบการณ์และความสามารถของ

บุคลากรเป็นส าคญั 
  41.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดงานใหมี้ความเฉพาะเจาะจงเพื่อลดอุปสรรคใน

การท างาน 
  42.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจูงใจผูร่้วมงานเพือ่ท าใหง้านบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด 

  43.การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัชีวิตและความเป็นอยูข่องผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  44. การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การก าหนดมาตรฐานในการท างานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  45.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

        46.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดความคาดหวงัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  47.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความมีมาตรฐานระดบัสากลในการท างาน 
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  48.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งกระตุน้ส่งเสริมให้เกิดการอภิปรายของกลุ่มและเขียน
ขอ้เสนอแนะต่างๆข้ึนในท่ีท างาน 

  49.การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
  50.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  51.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูน้ าดา้นวิชาชีพ 
  52.การเป็นผูบ้ริหารท่ีเน้นการเป็นผูส้ร้างแรงบันดาลใจในการท างานแก่

บุคลากร 
  53.การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความเป็นปัจเจกบุคคลของบุคลากรใน

สถานศึกษา 
  54.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการท างาน 
  55.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามใส่ใจและปรารถนาดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  56.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งเสริมสร้างจิตส านึกต่อสงัคมแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  57.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งเปิดใจกวา้งยอมรับความหลากหลายของบุคลากรใน

สถานศึกษา 
  58.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสนบัสนุนการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
  59.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความเป็นมิตรกบับุคลากรในทุกระดบั 
  60.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยดึแนวทางแบบเผดจ็การในการบริหารงาน 
  61.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งให้ผลสะท้อนกลับในเชิงบวกในการท างานแก่

บุคลากร 
  62.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหผ้ลสะทอ้นกลบัในเชิงลบในการท างานแก่บุคลากร 
  63.การเป็นผู ้บริหารท่ีมุ่งให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน

สถานศึกษา 
  64.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความ

เจริญกา้วหนา้ 
  65.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งบริหารงานดว้ยยดึความเหมือนกนัของผูม้ารับบริการ 
  66.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งบริหารงานด้วยยึดถือขอ้มูลของผูม้ารับบริการเป็น

ส าคญั 
  67.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบับุคลากรและผู ้

มารับบริการไวอ้ยา่งชดัเจน 
  68.การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหมี้การใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพในการท างาน 
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  69.การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้แนวทางการเป็นผูป้ระกอบการ 
  70.การเป็นผูบ้ริหารท่ี มุ่งการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการท างานแก่

บุคลากรในสถานศึกษา 
  71.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้  าปรึกษาแก่บุคลากรในการท างาน 
  72.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างสรรคง์านแก่บุคลากร 
  73.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานท่ียดึสถาบนั(สถานศึกษา)เป็นหลกั 
  74.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานท่ียดึบุคคลเป็นหลกั 
  75.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานยดึการประสานประโยชน์ของสถานศึกษาเป็น

หลกั 
  76.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งส่งเสริมใหบุ้คลากรร่วมมือร่วมแรงกนัในการท างาน 
  77.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานในฐานะเป็นผูใ้หบ้ริการ 
  78.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานในฐานะเป็นหุน้ส่วน 
  79.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานในฐานะเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั 
  80.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งประสานงานเก่ียวกบัการท างานของบุคลากร 
  81.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูก้ระตุน้ทางสติปัญญาแก่บุคลากร 
  82.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้แก่

บุคลากรอ่ืนๆ 
  83.การเป็นผูบ้ริหารท่ีเน้นให้การสนับสนุนบุคลากรพฒันานวตักรรมในการ

ท างาน 
  84.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งด าเนินการในฐานะเป็นตัวแทนของบุคลากรใน

สถานศึกษา 
  85.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูใ้หท้รัพยากรในการท างานแก่บุคลากร 
  86.การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ยดึถือความดีงามเป็นแบบอยา่งแก่บุคลากร 
  87.การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
  88.การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัการมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
  89.การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การก าหนดกลยทุธ์การท างานท่ีชดัเจน 
  90.การเป็นผูบ้ริหารท่ีเน้นให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ี

ก าหนดไว ้
  91.การเป็นผูบ้ริหารท่ีสามารถท างานร่วมกบับุคลากรอ่ืนๆได ้
  92.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งรักษาผลประโยชน์ของสถานศึกษา 



 66 

  93.การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหค้วามห่วงใยแก่บุคลากรทุกคน 
     94.การเป็นผูบ้ริหารท่ีให้ความส าคญักบัความรู้ความสามารถในการท างานของ

บุคลากร 
  95.การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบักระบวนการท างาน   
        96.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งผลงานท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ(Best practice)  
  97.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ผูม้ารับบริการ 
  98.การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความโปร่งใสในการท างาน 
  99.การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความคุม้ค่าในการท างาน 
  100.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการท างานเป็นทีม 
  101.การเป็นผูบ้ริหารท่ีรู้จกัและเขา้ใจบุคลากร 
  102.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชอ้  านาจในการชกัจูงใหบุ้คลากรท างาน 
  103.การเป็นผูบ้ริหารท่ีวอ่งไวกบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
  104.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบับุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
  105.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมีรูปแบบการตดัสินใจท่ีดี 
  106.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมีความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจบุคลากร 
  107.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความสามคัคีของบุคลากรในสถานศึกษา 
  108.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความไวว้างใจในบุคลากร 
  109.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยอมรับในความคิดเห็นของบุคลากร 
  110.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานแก่บุคลากร 
  111.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจดัเตรียมและ สร้างความพร้อมในการท างานแก่

บุคลากร 
  112.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการบริหารงานแบบเสรีนิยม 
  113.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งให้ความส าคญักับความก้าวหน้าของบุคลากรใน

สถานศึกษา 
  114.การเป็นผู ้บริหารท่ีมุ่งรักษาความเป็นหน่ึงเดียวกันของบุคลากรใน

สถานศึกษา 
  115.การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การจดัท าแผนการท างานท่ีชดัเจน 
  116.การเป็นผูบ้ริหารท่ีให้ความส าคัญกับการใช้กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนใน

สถานศึกษาอยา่งยติุธรรม 
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  117.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 

  118. การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งช้ีแนะแนวทางในการท างานแก่บุคลากร  
  119.การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความเสมอภาคและความเป็นธรรมแก่

บุคลากรทุกคน 
  120.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใช้ฐานขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันให้เกิดประโยชน์กับ

สถานศึกษา 
  121.การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีรับผิดชอบ

อยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
 

 2.2 ตัวแปรตาม  เป็นตัวแปรด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา  ซ่ึงตามทฤษฎี
ประสิทธิผลของสถานศึกษาของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2008) ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงัน้ี 

  1.ผลสัมฤทธ์ิ( achievement ) 
   1.คะแนนสอบประเมินคุณภาพระดบัชาติของนกัเรียน 
   2.ผลงานของนกัเรียนเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บรางวลั 
   3.นกัเรียนสามารถสอบแข่งขนัเขา้เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
   4.นกัเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 
   5.นกัเรียนมีความคิดอยา่งสร้างสรรค ์
   6.นกัเรียนมีการคิดอยา่งเป็นระบบ 
   7.นกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นการเรียนรู้ 
  2.ความพงึพอใจในการท างาน (job satisfaction)   
   8.ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่องานท่ีรับผดิชอบและมีมุมมอง

วา่งานนั้นมีความส าคญั 
   9.ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนของงาน ค่าจา้ง

แรงงานและ สวสัดิการ 
   10.ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อสถานท่ีท างาน 
   11.ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน  ผูบ้งัคบับญัชา 

และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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   12.ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน มาตรการ 
และกระบวนการท างานของสถานศึกษา 

   13.ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อโอกาสในการไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสาร โอกาสในการเรียนรู้ และการไดพ้ฒันาอาชีพ 

   14.ครูและบุคลากรรู้ สึกมีความพึงพอใจต่อการท่ีได้ใช้ทักษะท่ี
หลากหลายในการปฏิบติังาน 

   15.ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อการมีความอิสระในการ
ปฏิบติังาน 

   16.ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อโอกาสการไดเ้ล่ือนต าแหน่ง
เพื่อความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ 

  3.การขาดงาน (absenteeism) 
   17.ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรับผิดชอบ มาปฏิบติังานอยา่ง

สม ่าเสมอ 
   18.ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน 
   19.ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีแรงจูงใจในการท างาน 
   20.ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีภาระงานหรือปริมาณงานท่ี

รับผดิชอบเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ 
   21.สถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีและ

เหมาะสม 
   22.ครูและบุคลากรอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีจนเกษียณอายรุาชการ 

       4.อตัราการออกกลางคนั ( dropout rate ) 
   23.นกัเรียนสามารถเรียนจบตามเกณฑข์องหลกัสูตร 
   24.นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการศึกษา 
   25.นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อสถานศึกษา 
   26.นกัเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจและครอบครัวท่ีมัน่คง 
   27.นกัเรียนสามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนนกัเรียน ครู และสถานศึกษาได ้
   28.นกัเรียนในสถานศึกษามาเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

  5.คุณภาพโดยรวมทั่วไป (overall quality) 
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          29.สถานศึกษามีการปรับนโยบาย วิธีการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่าง
สม ่าเสมอ 

   30.สถานศึกษาสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนได ้
   31.สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งเพียงพอ 
   32.สถานศึกษามีความต่ืนตวัและพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
   33.สถานศึกษาสามารถประสานงานกับผูป้กครองและชุมชนในการ

สนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆได ้
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดมี้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  2  ประเภท   ดงัน้ี 
1.  แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
2.  แบบสอบถามความคิดเห็น 
3. แบบตรวจสอบรายการ (Check list form) 
ซ่ึงเคร่ืองมือแต่ละประเภท  ไดใ้ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนการวิจยั   ดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1   การศึกษาเอกสาร  ต าราทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการ 

แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา        
โดยการสังเคราะห์ขอ้มูล  โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  แลว้น ามาสรุปผล            
เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัของขั้นตอนน้ี   คือ  แบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  

ขั้นตอนที่ 2   การเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ิจัย  ได้ใช้การ
สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา  สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจ านวน  1 ฉบบั   ท่ี
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูภายใน
สถานศึกษา  เป็นแบบสอบถามท่ีสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา ประกอบดว้ย  3  ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยสอบถามลกัษณะภูมิหลงัของผูต้อบ
แบบสอบถามประกอบดว้ย   เพศ   อายุ  ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั  
และต าแหน่งปัจจุบนั  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
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ตอนท่ี  2   แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา   

ตอนท่ี  3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
โดยท่ีแบบสอบถามความคิดเห็นในตอนท่ี  2  และตอนท่ี  3  น้ี  เป็นแบบสอบถามท่ีใช้

การประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั (Rating Scale)  ตามแนวคิดของลิเคร์ท (Likert’s 
Scale)    ดงัน้ี 

 5 หมายถึง ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 4    หมายถึง    ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

 3    หมายถึง    ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2    หมายถึง    ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย  

 1    หมายถึง    ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบเพื่อยนืยนัผลการวิจยัในขั้นตอนน้ี  ผูว้ิจยัไดน้ าองคป์ระกอบ
ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor 
analysis) โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis)  องคป์ระกอบ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ(confirmatory factor 
analysis) และผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาท่ีได ้ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ ดว้ย  เพื่อสรุปเป็นรูปแบบท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมต่อไป 
 
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. การสร้างเคร่ืองมือเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อใหไ้ด้
ปัจจยัท่ีเป็นกรอบแนวความคิด ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
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  1.1 วิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจยั 
ฐานขอ้มลู อินเตอร์เน็ตออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าตามสถานการณ์และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  1.2 น าขอ้สรุปท่ีไดม้าวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เป็นความรู้เก่ียวกบัภาวะ
ผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการสร้าง
แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structured interview) 
  1.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structured interview) แลว้น าเสนอ
แบบสัมภาษณ์เพื่อใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา 
  1.4 น าแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structured interview) ท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ น าไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 11 คน ซ่ึงผูว้ิจยั
ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
  1.5 น าบทสรุปปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบจากการสัมภาษณ์และขอ้สรุปจาก
การศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจยั ฐานขอ้มูล อินเตอร์เน็ต
ออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เพื่อสรุปเป็นตวัแปร แลว้
น ามาสร้างเป็นขอ้กระทงค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็น 
 2. การสร้างเคร่ืองมือเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
  2.1 การสร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง โดยสร้างขอ้
กระทงค าถามจากตวัแปรท่ีไดจ้ากการสรุปผลการวิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ความคิดเห็นจากการสมัภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 
  2.2 น าขอ้กระทงค าถามมาสร้างเป็นแบบสอบถามภายใตค้  าแนะน าของอาจารย ์   
ท่ีปรึกษา และผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 คน เพื่อหาค่าความสอดคล้องและความตรงเชิงเน้ือหา      
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป รวมทั้งปรับปรุงแกไ้ขภาษาตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ น าแบบสอบถามท่ีได้
เสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
  2.3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 
คน แลว้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใชค่้า
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สมัประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)2    ในการศึกษาคร้ังน้ีได้
ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของแบบสอบถามเท่ากบั 0.980 
  2.4 น าแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูล และเม่ือไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้  ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบส ารวจ 
(Exploratory factor analysis) และวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั(Confirmatory Factor Analysis)  
เพื่อใหไ้ดปั้จจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบ  
 3. การวิเคราะห์อิทธิพลในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัน าองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั
(Confirmatory Factor Analysis) มาท าการวิเคราะห์อิทธิพล  เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบอิทธิพลของภาวะ
ผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4. การสร้างเคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบยืนยนัผลการวิจยั ผูว้ิจยัน าเอาองคป์ระกอบภาวะผูน้ า
ตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ(Exploratory 
factor analysis) และองคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยืนยนั(Confirmatory Factor Analysis)  พร้อมทั้งอิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลสถานศึกษาของ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมาให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ พิจารณาในประเด็นดา้นความถูกตอ้ง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะ  การวิพากษ ์เพื่อปรับปรุงให้ได้
องค์ประกอบและรูปแบบท่ีถูกตอ้งเหมาะสม โดยใช้แบบแสดงความคิดเห็นตรวจสอบยืนยนั
ผลการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน ซ่ึงแบบแสดงความคิดเห็นดงักล่าว แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  การแสดงความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและองคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ตอนท่ี 2  การแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบอิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 
 

                                                 
2 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New York : Harper & 

Row, 1984), 161.  
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การเกบ็รวมข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยเก็บรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ 
สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจ
ราชการท่ี 4 จ านวน 297 แห่ง ซ่ึงมีผูใ้ห้ขอ้มูลจากสถานศึกษา  แห่งละ 2 คน คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ งส้ิน 594 คน และการไปสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 11 คน โดยไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการดงัน้ี 
  1. การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุดว้ยตนเอง 
  2. การส่งแบบสอบถามเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทางไปรษณีย ์
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ มีดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพของผูใ้หข้อ้มูลในดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์
ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั และต าแหน่งปัจจุบนั ดว้ยการค านวณค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลข
คณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และน าเสนอในรูปตาราง           
ประกอบความเรียง 
 2. การวิเคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูล แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
โดยใชค่้าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห์
ตามแนวคิดของเบสท ์(Best)3 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00    หมายถึง    ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย   3.50-3.49    หมายถึง   ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49    หมายถึง   ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49   หมายถึง   ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 

                                                 
3 John w. Best, Research in Education (Education Cliffs, New Jersey : Prentice Hall 

Inc., 1970), 190. 
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 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49   หมายถึง   ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.การวิเคราะห์องคป์ระกอบและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ โดยท่ีองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษานั้น ไดท้  าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor 
analysis) ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั (Principal component  analysis : PCA) เพื่อใหไ้ดปั้จจยัท่ีส าคญั ซ่ึงถือ
เกณฑก์ารเลือกปัจจยัท่ีเขา้มาอยูใ่นองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวน
ของปัจจยั (Eigenvalue) เท่ากบั 1 และถือเอาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ของปัจจยัแต่
ละปัจจยัขององคป์ระกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ท่ีบรรยายดว้ยตวัแปรตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป 
ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)4 และส าหรับองค์ประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้ท าการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั(Confirmatory Factor Analysis)     จากนั้น  ไดน้ าเอาองคป์ระกอบ
ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และองคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา
มาท าการวิเคราะห์อิทธิพล  ซ่ึงจะท าให้ได้รูปแบบอิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 4. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา และรูปแบบอิทธิพลของภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยการใชผู้เ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ได้
พิจารณาในประเดน็ดา้นความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได ้และ
ให้ขอ้เสนอแนะ การวิพากษ ์เพื่อปรับปรุงให้ไดอ้งคป์ระกอบและรูปแบบท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม
ต่อไป 
 
สถิติที่ใช้ในการวจิัย 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัมีดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
 2. สถิติพื้นฐานส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 
  2.1ค่าความถ่ี (Frequency) 

                                                 
4 Kaiser, quoted in Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate 

Statistics .(New York : Harper & Row, 1983.), 411. 
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  2.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
  2.3 ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Mean) 
  2.4 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 3. การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) และการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั(Confirmatory Factor Analysis) 
 4. การวิเคราะห์ดว้ย Stepwise Multiple  Regression Analysis  
 5. การประเมินและตรวจสอบเพื่อยืนยนัผลการวิจยัดว้ยวิธีการอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

สรุป 
 

การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อทราบองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อทราบ
องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา   สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
3) เพื่อทราบอิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิจยัคร้ังน้ีผูใ้หข้อ้มูล คือ  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตตรวจราชการท่ี 4  ท าการสุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบแบ่งประเภท(stratified  random sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยสัมภาษณ์อาจารย์
มหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก ์จ านวน 11 คน และแบบสอบถามเกบ็ขอ้มูล
จากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาท าการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย  ความถ่ี  ร้อยละ  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD)  การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  และวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาดว้ยสถิติ Factor Analysis  ประเภท  Exploratory   วิเคราะห์องคป์ระกอบประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ดว้ยสถิติ  Factor Analysis  ประเภท  Confirmatory  และวิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาดว้ยสถิติ Stepwise Multiple 
Regression Analysis  นอกจากนั้นไดท้ าการยืนยนัขอ้คน้พบโดยวิธีเชิงคุณภาพ คือ ยืนยนัโดยการ
อา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 



 
บทที่ 4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) องคป์ระกอบ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 3) อิทธิพล

ของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจัยได้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการ

วิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกออกเป็น 2 ตอน ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ตอนที่ 1 องค์ประกอบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจยัเพื่อหาองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 
 1.1 การวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์ประกอบภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ จ านวน 14 แนวคิด 
 1.2 การวิเคราะห์เอกสารจากผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์ประกอบภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ จ านวน 24 งานวิจยั 
 1.3 การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกับองค์ประกอบภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 
11 คน 
 1.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 2. ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
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 2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย อาย ุ
เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั และต าแหน่งปัจจุบนั 
 2.2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 2.3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดว้ยการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis)  
 2.4 การวิเคราะห์องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา ดว้ยการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั(Confirmatory Factor Analysis)  
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 1. การวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. การวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการอา้งอิง
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบและพิจารณาเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และข้อคิดเห็นอ่ืนๆ เพื่อสรุปเป็นรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างระหว่างภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 

จากขั้นตอนของการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจ าแนกออกเป็น 2 ขั้นตอนดงักล่าว สามารถแสดง
รายละเอียดในการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
  
ตอนที่ 1 องค์ประกอบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจยัเพื่อหาองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา ดงัน้ี 
 1.1 การวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ จ านวน 14 แนวคิดดงัน้ี 
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แนวคิดท่ี 1 Fred E.Fiedler 
  แนวคิดท่ี 2 Hersey and Blanchard 
  แนวคิดท่ี 3 Houghton & Yoho 
  แนวคิดท่ี 4 House and Mitchell 

แนวคิดท่ี 5 William J.Reddin 
  แนวคิดท่ี 6 William Ouchi 
  แนวคิดท่ี 7 Manz & Sims 
  แนวคิดท่ี 8  Vroom – Yetton – Jago 
  แนวคิดท่ี 9 Lawrence  and  Lorsch 
  แนวคิดท่ี 10 Burns and Stalker  
  แนวคิดท่ี 11 Bolman and Deal 
  แนวคิดท่ี 12 John C.Flanagen 
  แนวคิดท่ี 13 Tannebaum และ Schmidt 
  แนวคิดท่ี 14 Goleman 2002  
  สรุปไดว้่า การวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ
ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ จากกรอบแนวคิดของแนวคิดทั้ง  14  แนวคิด มีปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบ  
จ านวน  42 ปัจจยัยอ่ย ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ 
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1 การเป็นผูท่ี้มุ่งงาน √    √       √   
2 การมุ่งความสมัพนัธ์พนกังาน √    √      √    
3 การเป็นผูบ้อกใหท้ า   √             
4 การเป็นผูข้ายความคิดใหพ้นกังานท างาน  √             
5 การเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการท างาน   √  √         √ √ 
6 การผูก้ระจายงาน   √             
7 การเป็นผูส้ัง่การในการด าเนินงาน   √ √          √ 
8 การใหร้างวลัแก่พนกังานตามสถานการณ์   √    √        
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ (ต่อ) 
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9 การสร้างสรรคว์ิสยัทศัน์   √           √ 
10 การมอบงานแก่พนกังาน   √            
11 การใหก้ารสนบัสนุนการท างาน    √           
12 การมุ่งความส าเร็จของงาน    √ √          
13 การร่วมตดัสินใจ      √         
14 การมีสมัพนัธภาพท่ีใกลชิ้ดกนั      √         
15 ความไวเ้น้ือเช่ือใจ      √         
16 การมุ่งเนน้ทกัษะส่วนบุคคล      √         
17 ใหค้วามเคารพและความส าคญัพนกังาน      √         
18 การจา้งงานในระยะยาว      √         
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ (ต่อ) 
 

ท่ี 
ตวัแปร 
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19 การท าใหเ้กิดความรู้สึกวา่เป็น
ชุมชนในท่ีท างาน 

     √         

20 การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา       √        
21 การสร้างสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน 
      √        

22 การตดัสินใจแบบการใช้
อ านาจ 

       √       

23 การตดัสินใจแบบปรึกษาหารือ        √       
24 การตดัสินใจดว้ยกลุ่ม        √       
25 ความแตกต่างในองคก์ร         √      
26 การบูรณาการการท างาน         √      
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ (ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปร 
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27 การบริหารแบบส่ิงมีชีวิต          √     
28 การบริหารแบบเคร่ืองจกัร          √     
29 การใชท้กัษะทางการเมือง           √    
30 การใหค้  าสัง่ท่ีชดัเจนแก่พนกังาน           √    
31 การใชส้ญัลกัษณ์เพื่อเพิ่มความ

มุ่งมัน่ในงาน 
          √    

32 การมุ่งผลงานและความพงึพอใจ
ของทุกฝ่าย 

           √   

33 การท างานมุ่งใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่องคก์ร 

           √   
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ตารางท่ี  2   สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ (ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปร 
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34 การตดัสินใจเองแลว้แจง้ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ 

            √  

35 การพยายามกระตุน้เกล้ียกล่อมให้
ยอมรับการตดัสินใจของตนเอง 

            √  

36 การเสนอขอ้ตดัสินใจของตนเอง
แลว้ขอความคิดเห็นจากลูกนอ้ง 

            √  

37 การเสนอปัญหาแลว้ขอขอ้แนะน า 
แต่ท าการตดัสินใจดว้ยตนเอง 

            
√ 

 

38 การช้ีขอ้จ ากดัแลว้ตดัสินใจภายใน
ขอบเขตนั้น 

            
√ 
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ตารางท่ี  2  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ (ต่อ) 
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39 การอนุญาตใหลู้กนอ้งกระท าการ
ภายในขอบเขตท่ีก าหนด 

            
√ 

 

40 การเป็นผูฝึ้กสอนงาน              √ 
41 การยดึแนวทางประชาธิปไตย              √ 
42 การยดึแนวทางเป็นผูน้ าหนา้              √ 
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1.2 การวิเคราะห์เอกสารจากผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูต้ามสถานการณ์ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จ านวน  15 งานวิจยัดงัน้ี 
  งานวิจยัเร่ืองท่ี 1 ชูชยั โพธ์ิช่วย  
  งานวิจยัเร่ืองท่ี 2 อรัญญา ศรีโพธ์ิ 
  งานวิจยัเร่ืองท่ี 3 สุภาวดี นพรุจจินดา 
  งานวิจยัเร่ืองท่ี 4 รัตติกรณ์ จงวิศาล 
  งานวิจยัเร่ืองท่ี 5 Riho Yoshioka 
  งานวิจยัเร่ืองท่ี 6 Vilani and Samulski 
  งานวิจยัเร่ืองท่ี 7 Dereli. Mahce 
  งานวิจยัเร่ืองท่ี 8 Hope Owens Beaver 
  งานวิจยัเร่ืองท่ี 9 Eric Korpi    
  งานวิจยัเร่ืองท่ี 10 Gordon A. McIntosh   
  งานวิจยัเร่ืองท่ี 11 อารีย ์ บุญเชิด 
  งานวิจยัเร่ืองท่ี 12 สุภทัทา ปิณฑะแพทย ์
  งานวิจยัเร่ืองท่ี 13 Jeroen de Jong 

งานวิจยัเร่ืองท่ี 14 มนฤดี ม่วงรุ่ง 
  งานวิจยัเร่ืองท่ี 15 กิตติศกัด์ิ แพรวพรายรัตน์     
  สรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ รวม 15 งานวิจยั  มีจ านวน 61 ปัจจยัยอ่ย ดงั
รายละเอียดในตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี  3   สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ 
 

ท่ี ตวัแปร 
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1 การใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม √               
2 การขายความคิด √ √              
3 การมีวิสยัทศัน์     √       √   √   
4 การเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลง   √            √ 
5 การเป็นผูน้ าทางวิชาชีพ   √             
6 การเป็นผูมี้จริยธรรม   √             
7 การเป็นผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ   √ √            
8 การค านึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล 
  

√ 
            

9 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   √             
10 การใส่ใจและปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น    √            
11 การมีศีลธรรมในการท างาน    √            
12 ความสามารถในการคิดเชิง

ยทุธศาสตร์ 
   √            
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ตารางท่ี 3  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ (ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปร 
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13 การเสริมสร้างจิตส านึกต่อสงัคม    √            
14 การเปิดใจกวา้งยอมรับส่ิงต่างๆ    √            
15 การเป็นผูมุ่้งความสมัพนัธ์     √  √ √       √ 
16 การเป็นผูมุ่้งงาน     √          √ 
17 การฝึกอบรมและการสอน      √          
18 การยดึแนวทางประชาธิปไตย      √          
19 การยดึแนวทางเผดจ็การ      √          
20 การสนบัสนุนทางสงัคม      √          
21 การใหผ้ลสะทอ้นกลบัเชิงบวก      √          
22 การใหค้  าสัง่ท่ีชดัเจนแก่พนกังาน       √ √        
23 การใชส้ญัลกัษณ์เพื่อเพิ่มความ

มุ่งมัน่ในงาน 
      

√ 
√        

24 การใชท้กัษะทางการเมือง       √ √        
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ตารางท่ี  3  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ (ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปร 
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25 การใชอ้ตัราเศรษฐกิจในฐานะท่ี
เป็นทรัพยากรแห่งความกา้วหนา้
ดา้นการแข่งขนั 

 
       √       

26 การยดึความเหมือนกนัของลูกคา้         √       
27 ความสนใจในขอ้มูลของลูกคา้         √       
28 การมีระยะทาง/ช่องทางในการ

ติดต่อกบัลูกคา้ของสาขาท่ีห่าง
กนั 

 
       √       

29 การใชอุ้ปกรณ์ใส่ส่ิงของมี
คุณภาพ 

 
       √       

30 การเป็นผูป้ระกอบการ          √      
31 การเป็นผูจ้ดัการ          √      
32 การเป็นผูส้ัง่การ          √      
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ตารางท่ี  3   สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ (ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปร 
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33 การเป็นผูอ้  านวยความสะดวก          √      
34 การเป็นนกัลงทุน          √      
35 การเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา          √   √   
36 การเป็นผูส้ร้างสรรคง์าน          √      
37 การด าเนินงานท่ียดึสถาบนัเป็น

หลกั       
 

         √     

38 การด าเนินงานท่ียดึบุคคลเป็น
หลกั   

 
         √     

39 การด าเนินงานท่ียดึการประสาน
ประโยชน์เป็นหลกั 

 
         √     

40 การส่งเสริมใหมี้การร่วมแรงร่วม
ใจ 

 
          √    

41 การด าเนินการเป็นผูใ้หบ้ริการ            √    
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ตารางท่ี  3   สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์(ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปร 
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42 การด าเนินการแบบเป็นหุน้ส่วน            √    
43 การด าเนินการแบบเป็นเพื่อนแท ้            √    
44 การด าเนินการเชิงยทุธศาสตร์            √    
45 การประสานใหพ้ากนัด าเนินงาน            √    
46 การเป็นโมเดลของการแสดง

บทบาท 
 

           √   

47 การเป็นผูก้ระตุน้ทางสติปัญญา             √   
48 การเป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริมใหมี้

การเผยแพร่กระจายความรู้ 
 

           √   

49 การด าเนินการเป็นผูเ้ป็นตวัแทน             √   
50 การสนบัสนุนในการพฒันา

นวตักรรม 
 

           √   
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ตารางท่ี  3  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์(ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปร 
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51 การใหผ้ลสะทอ้นกลบัในการ
ท างานแก่บุคลากร 

 
           √   

52 การเป็นผูใ้หก้ารยอมรับศกัยภาพ
ของบุคลากร 

 
           √   

53 การเป็นผูใ้หร้างวลั             √   
54 การเป็นผูใ้หท้รัพยากรในการ

ท างาน 
 

           √   

55 การเป็นผูก้  ากบัดูแลตรวจสอบ             √   
56 การเป็นผูม้อบหมายงาน             √   
57 การเป็นผูท่ี้ยดึความดีงามเป็น

แบบอยา่ง 
 

            √  

58 การมีความใจกวา้งรับฟังผูอ่ื้น              √  
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ตารางท่ี  3  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์(ต่อ) 
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59 การมีภาพพจน์ดีและมีความคิด
สร้างสรรค ์

 
            √  

60 ความสามารถในการมอบหมาย
งาน 

 
            √  

61 ความสามารถในการก าหนด
เป้าหมาย 

 
            √  
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1.3 การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ จ านวน  11 คน ดงัน้ี  

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1   ดร.มทันา  วงัถนอมศกัด์ิ    อาจารยป์ระจ า ภาควิชาการบริการ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 2 ดร.สุริยงค์  ชวนขยนั   อาจารย์ประจ า  มหาวิทยาลยัราชภฏั 
กาญจนบุรี 
  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3 ดร.นิพนธ์  วรรณเวช    อาจารย์ประจ า  มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี 
  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 4 ดร.พรเทพ  รู้แผน    อาจารย์ประจ า  มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา 
  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 5 ดร.นริสานนัท ์ เดชสุระ    อาจารย์ประจ า  มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา   

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 6 ดร.สุริยะ  รูปหมอก   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสระยายโสม   
สุพรรณบุรี 
  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 7 ดร.วนัเพญ็  บุรีสูงเนิน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนวอนนภาศพัท ์  
ชลบุรี 
  ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 8 ดร.พลธาวิน  วชัระทรธ ารงค ์   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัหนอง
บอนแดง   ชลบุรี 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 9 วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ชยันิตย ์ พรรณาวร    ครูโรงเรียนปราจิณ 
ราษฎรอ ารุง  ปราจีนบุรี 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 10 ดร.สามารถ  ทิมนาค  ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา    นครปฐม เขต 1 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 11 ดร.อดุลย์  วงศ์ก้อม  ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา    กาญจนบุรี เขต 3 

  
  สรุปได้ว่า  ปัจจัย ท่ี เป็นองค์ประกอบเก่ียวกับองค์ประกอบภาวะผู ้น าตาม
สถานการณ์ตามทศันะของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ มีจ านวน 43 ปัจจยัยอ่ย ดงัรายละเอียด ใน
ตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 
 

ท่ี ตวัแปร 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 1 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 2 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 3 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 4 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 5 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 6 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 7 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 8 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 9 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 10

 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 11

 

1 การช่วยเหลือสนบัสนุน            
2 การดูแลห่วงใยใกลชิ้ด            
3 การใชอ้  านาจตามต าแหน่ง            
4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งนายกบัลูกนอ้ง            
5 การมุ่งงานหรือหนา้ท่ีท่ีไดรั้บผดิชอบ            
6 การใชห้ลกัความรู้ความสามารถในงานนั้นๆ            
7 การใชก้ระบวนการ PDCA/การยดึกระบวนการท างาน            
8 ผลงานตอ้งเป็น Best Practice            
9 ผลงานตอ้งเป็นท่ีพึงพอใจของผูรั้บบริการ            
10 ตอ้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพควบคุม            
11 การท างานตอ้งยดึหลกัธรรมาภิบาล            
12 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั            
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปร 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 1 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 2 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 3 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 4 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 5 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 6 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 7 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 8 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 9 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 10

 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 11

 

13 การเขา้ใจการเปล่ียนแปลงในเร่ืองนั้นๆ            
14 การกระตุน้ส่งเสริมการท างานของบุคลากร            
15 การจดัเตรียมความพร้อมในองคก์ร            
16 การสามารถวิเคราะห์แนวโนม้ในอนาคตได ้            
17 การตดัสินใจควบคู่การมีจริยธรรม            
18 คุณลกัษณะของผูร่้วมงาน            
19 รูปแบบของงานท่ีท า            
20 บรรยากาศหรือวฒันธรรมในองคก์ร            
21 โครงสร้างขององคก์ร            
22 การมีบารมีของผูน้ า            
23 ความส าเร็จของตวัผูบ้ริหาร            
24 ภาวะผูน้ าส่วนบุคคล            
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปร 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 1 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 2 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 3 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 4 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 5 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 6 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 7 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 8 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 9 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 10

 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 11

 

25 การระดมทรัพยากรทางการศึกษา            
26 การบริหารงานวิชาการ            
27 ภาวะผูต้ามของผูน้ า            
28 การประกนัคุณภาพ(มีทกัษะ)            
29 ประสิทธิผลของนกัเรียน            
30 การมอบอ านาจตามต าแหน่งงานท่ีรับผดิชอบ            
31 การมีส่วนร่วมในการท างาน            
32 การสัง่การอยา่งเขม้งวด            
33 การมอบหมายและใหอ้ านาจในการท างาน            
34 การมุ่งทีมงาน/การเป็นผูน้ าแบบการท างานเป็นทีม            
35 การรู้จกัและเขา้ใจบุคลากร            
36 การก ากบัติดตามงานเป็นรายบุคคล            
37 การพฒันาบุคลากรตามสายงาน            
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ (ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปร 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 1 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 2 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 3 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 4 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 5 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 6 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 7 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 8 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 9 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 10

 

ผูเ้ชี่
ยว
ชา
ญค

นที่
 11

 

38 การท างานตามแผนงานท่ีก าหนด            
39 การสร้างวิสยัทศัน์            
40 การสร้างแรงบนัดาลใจ            
41 การใหร้างวลัตามสถานการณ์            
42 การเป็นผูน้ าแบบเนน้กระบวนการท างาน            
43 การเป็นผูน้ าแบบมุ่งผลส าเร็จของงาน            
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1.4 การวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 

เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์เอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิมีความสอดคลอ้งกนัในหลายๆประเด็น  
ผูว้ิจัยจึงได้น ามาบูรณาการเขา้ด้วยกัน และน ามาจัดท าเป็นขอ้ค าถามท่ีเก่ียวกับภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได ้121 
ข้อ  และข้อค าถามเ ก่ียวกับองค์ประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได ้33 ขอ้ รวมขอ้ค าถามทั้งส้ิน 154 ขอ้ และไดท้ าการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 คน และหาค่าดชันีความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์
(index of item-objective congruence : IOC)ของเคร่ืองมือ พบว่า ขอ้ค าถามในแต่ละขอ้มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50  ผูท้รงคุณวุฒิไดเ้สนอให้ปรับแกไ้ขขอ้ความของค าถามบางขอ้ให้มี
ความเหมาะสม  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับแกใ้ห้มีความเหมาะสม จากนั้นไดน้ าเสนอให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาไดต้รวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง ท าให้ไดข้อ้ค  าถามจ านวนทั้งส้ิน 154 ขอ้  และ
หลงัจากนั้นไดน้ าไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือ สถานศึกษาสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 แห่ง  มีผูใ้ห้ขอ้มูลแห่งละ 2 คน ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  1 คน และครูผูส้อน  1 คน รวมจ านวนทั้งส้ิน 30 คน และหาค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถาม(Reliability) โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s alpha 
coefficient) พบว่า ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.980   จึงกล่าวไดว้่า แบบสอบถาม
ดงักล่าวน้ี มีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

2.ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน ดังนี ้
 2.1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามท่ีมีขอ้ค าถามจ านวน 154 ขอ้โดยแบ่งเป็นขอ้ค าถาม
เก่ียวกบัภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 121 ขอ้ และขอ้ค าถามเก่ียวกบั
องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 33 ขอ้  ไปยงัสถานศึกษา สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตตรวจราชการท่ี 4  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 297 แห่งๆ ละ 
2 ฉบบั รวมจ านวน  594  ฉบบัการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
ยดึจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูล จ านวน 504 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั และ ต าแหน่งปัจจุบนั  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ขอ้ สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1 
เพศ 
     - ชาย 
     - หญิง 

 
228 
276 

 
45.24 
54.76 

รวม 504 100.00 

2 

อายุ 
     - นอ้ยกวา่ 30 ปี 
     - 30 - 40 ปี 
     - 41-50 ปี 
     - มากกวา่ 50 ปี 

 
29 
102 
76 
297 

 
5.75 
20.24 
15.08 
58.93 

รวม 504 100.00 

3 

ระดับการศึกษา 
     - ปริญญาตรี  
     - ปริญญาโท 
     - ปริญญาเอก 

 
255 
237 
12 

 
50.60 
47.02 
2.38 

รวม 504 100.00 
ขอ้ สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

4 

ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
     - นอ้ยกวา่  5 ปี  
     - 5-10 ปี 
     - 11-20 ปี 
     - 21-30 ปี 
     - มากกวา่ 30 ปี 

 
73 
66 
94 
104 
167 

 
14.48 
13.10 
18.66 
20.63 
33.13 

รวม 504 100.00 

5 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
     -ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
     -ครูผูส้อน 

 
252 
252 

 
50.00 
50.00 

รวม 504 100.00 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า มีผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 504 คน  เป็นเพศชาย 228 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.24  และเป็นเพศหญิง 276 คน คิดเป็นร้อยละ 54.76   ดา้นอาย ุ พบวา่ อาย ุมากกวา่ 
50 ปี มีมากท่ีสุด จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 58.93  นอ้ยท่ีสุด คืออายนุอ้ยกว่า 30 ปี จ านวน  29 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.75  ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัปริญญาตรี มีมากท่ีสุด จ านวน 255 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.60   นอ้ยท่ีสุด  คือ ระดบัปริญญาเอก จ านวน 10 คน    คิดเป็นร้อยละ1.98  ดา้น
ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั พบวา่ ระยะเวลามากกว่า 30 ปี มีมากท่ีสุด จ านวน 167 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.13  นอ้ยท่ีสุดคือ ระยะเวลาระหว่าง  5-10 ปี  จ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 
และดา้นต าแหน่งงานปัจจุบนั พบว่า ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน  252  คน และต าแหน่ง
ครูผูส้อน จ านวน 252 คน โดยทั้งสองต าแหน่งน้ี คิดไดร้้อยละ 50 เหมือนกนั 

2.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา 

การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ า
ตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย 
(x) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัมีรายละเอียดในตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี  6 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
          

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 
1 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการบรรลุเป้าหมายของงาน 4.37 .651 มาก 

2 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งความสมัพนัธ์กบับุคลากรใน
สถานศึกษา 

4.37 .682 มาก 

3 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งขายความคิดใหก้บับุคลากร
ในการท างาน 

3.95 .893 มาก 

4 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการมีส่วนร่วมในการท างาน
กบับุคลากร  

4.49 .652 มาก 

5 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งกระจายหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบแก่บุคลากรตามสายงาน 

4.46 .657 มาก 

6 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสัง่การในการท างานแก่
บุคลากร 

3.32 1.083 ปานกลาง 

7 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก ากบัติดตามการท างานของ
บุคลากร 

4.10 .692 มาก 

8 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหร้างวลัแก่บุคลากรตาม
ผลงานและสถานการณ์ 

3.94 .770 มาก 

9 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างสรรคว์ิสยัทศันก์าร
ท างานท่ีชดัเจนแก่บุคลากร 

4.24 .672 มาก 

10 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งมอบอ านาจในการท างานแก่
บุคลากร 

3.94 .745 มาก 
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ตารางท่ี 6  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (ต่อ)  
       

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 

11 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหก้ารสนบัสนุนการท างาน
แก่บุคลากรในสถานศึกษา 

4.38 .641 มาก 

12 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความส าเร็จ
ในการท างานของบุคลากร 

4.42 .635 มาก 

13 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหบุ้คลากรแสดงความ
คิดเห็นและตดัสินใจในการท างาน 

4.30 .694 มาก 

14 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหก้ารยอมรับในศกัยภาพ
ของบุคลากร 

4.31 .689 มาก 

15 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามเช่ือถือและไวใ้จใน
บุคลากร 

4.29 .655 มาก 

16 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ยดึถือทกัษะความรู้ของ
บุคลากรเป็นส าคญั 

4.20 .689 มาก 

17 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหค้วามเคารพต่อสิทธิ
ความเป็นมนุษยข์องบุคลากร 

4.33 .684 มาก 

18 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจา้งงานบุคลากรในระยะยาว 3.83 .885 มาก 

19 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท าใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึก
วา่เป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา 

4.37 .732 มาก 

20 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

4.42 .629 มาก 

21 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจดัสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหมี้ความเหมาะสม 

4.38 .683 มาก 

22 การท่ีผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยการมุ่งใชอ้  านาจ 2.98 1.255 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 6 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (ต่อ)  
         

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 

23 
การท่ีผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยการมุ่งใชค้วาม
คิดเห็นของกลุ่ม 

4.16 .687 มาก 

24 
การท่ีผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยการมุ่งใหมี้การ
ปรึกษาหารือ  

4.30 .710 มาก 

25 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยดึหลกัการบูรณาการในการ
ท างาน 

4.27 .694 มาก 

26 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการบริหารงานแบบ
เคร่ืองจกัร 

2.66 1.255 ปานกลาง 

27 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการบริหารงานแบบ
ส่ิงมีชีวิต 

4.00 .823 มาก 

28 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชท้กัษะทางการเมืองในการ
บริหารสถานศึกษา 

2.83 1.053 ปานกลาง 

29 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชส้ญัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาเพือ่เพิ่มความมุ่งมัน่ในการท างาน 

3.80 .745 มาก 

30 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่
บุคลากรในสถานศึกษา 

4.16 .725 มาก 

31 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานใหเ้กิดประสิทธิผล
สูงสุดแก่สถานศึกษา 

4.47 .684 มาก 

32 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีตดัสินใจดว้ยตนเองแลว้ แจง้
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ 

3.15 1.056 ปานกลาง 

33 
การท่ีผูบ้ริหารพยายามกระตุน้เกล้ียกล่อมให้
บุคลากรยอมรับการตดัสินใจของตนเอง 

3.11 1.076 ปานกลาง 
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ตารางท่ี  6 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (ต่อ)  
       

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 

34 
การท่ีผูบ้ริหารมุ่งเสนอขอ้ตดัสินใจของตนเองแลว้  
ขอความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.23 1.115 ปานกลาง 

35 
การท่ีผูบ้ริหารมุ่งเสนอปัญหาแลว้ขอขอ้แนะน า 
แต่ท าการตดัสินใจดว้ยตวัเอง 

3.04 1.084 ปานกลาง 

36 
การท่ีผูบ้ริหารมุ่งช้ีขอ้จ ากดัแลว้ตดัสินใจภายใน
ขอบเขตของงานนั้นๆ 

3.48 .855 ปานกลาง 

37 
การท่ีผูบ้ริหารมุ่งอนุญาตใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
กระท าการภายในขอบเขตของงานท่ีก าหนด 

3.74 .784 มาก 

38 
การท่ีผูบ้ริหารเนน้การเป็นผูฝึ้กสอนงานแก่
บุคลากร 

3.76 .806 มาก 

39 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยดึแนวทางประชาธิปไตยใน
การท างาน 

4.33 .727 มาก 

40 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งบริหารงานโดยยดึ
ประสบการณ์และความสามารถของบุคลากรเป็น
ส าคญั 

4.19 .684 มาก 

41 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดงานใหมี้ความ
เฉพาะเจาะจงเพื่อลดอุปสรรคในการท างาน 

3.90 .720 มาก 

42 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจูงใจผูร่้วมงานเพื่อท าใหง้าน
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด 
 

4.14 .679 มาก 

43 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีให้ความส าคัญกับชีวิตและ
ความเป็นอยูข่องผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.16 .734 มาก 
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ตารางท่ี 6 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น 
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (ต่อ)  
      

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 

44 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การก าหนดมาตรฐานใน
การท างานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.99 .742 มาก 

45 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.87 .723 มาก 

46 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดความคาดหวงัต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.81 .758 มาก 

47 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความมีมาตรฐานระดบั
สากลในการท างาน 

4.09 .706 มาก 

48 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งกระตุน้ส่งเสริมใหเ้กิดการ
อภิปรายของกลุ่มและเขียนขอ้เสนอแนะต่างๆข้ึน
ในท่ีท างาน 

4.01 .686 มาก 

49 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการท างาน 

4.51 .646 มากท่ีสุด 

50 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบัความ
ตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.05 .769 มาก 

51 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูน้ าดา้นวิชาชีพ 4.17 .664 มาก 

52 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การเป็นผูส้ร้างแรงบนัดาล
ใจในการท างานแก่บุคลากร 

4.17 .672 มาก 

53 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความเป็น
ปัจเจกบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.05 .747 มาก 
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ตารางท่ี 6 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผล
ของสถานศึกษา (ต่อ)        
   

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 

54 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การท างาน 

4.15 .754 มาก 

55 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามใส่ใจและปรารถนา
ดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.37 .664 มาก 

56 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งเสริมสร้างจิตส านึกต่อสงัคม
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.36 .666 มาก 

57 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งเปิดใจกวา้งยอมรับความ
หลากหลายของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.38 .671 มาก 

58 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสนบัสนุนการสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

4.46 .657 มาก 

59 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความเป็นมิตรกบั
บุคลากรในทุกระดบั 

4.49 .640 มาก 

60 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยดึแนวทางแบบเผดจ็การใน
การบริหารงาน 

2.52 1.370 ปานกลาง 

61 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหผ้ลสะทอ้นกลบัในเชิง
บวกในการท างานแก่บุคลากร 

4.07 .731 มาก 

62 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหผ้ลสะทอ้นกลบัในเชิงลบ
ในการท างานแก่บุคลากร 

2.57 1.327 ปานกลาง 

 
 
 
 
 



107 

 

ตารางท่ี 6 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (ต่อ)  
         

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 

63 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบัคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.14 .718 มาก 

64 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชง้บประมาณเพื่อพฒันา
สถานศึกษาใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 

4.30 .700 มาก 

65 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งบริหารงานดว้ยยดึความ
เหมือนกนัของผูม้ารับบริการ 

4.00 .857 มาก 

66 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งบริหารงานดว้ยยดึถือขอ้มูล
ของผูม้ารับบริการเป็นส าคญั 

4.01 .827 มาก 

67 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารกบับุคลากรและผูม้ารับบริการไว้
อยา่งชดัเจน 

4.04 .707 มาก 

68 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหมี้การใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมี
คุณภาพในการท างาน 

4.15 .707 มาก 

69 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้แนวทางการเป็น
ผูป้ระกอบการ 

3.66 .837 มาก 

70 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในการท างานแก่บุคลากรในสถานศึกษา 

4.30 .647 มาก 

71 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้  าปรึกษาแก่บุคลากรใน
การท างาน 

4.35 .646 มาก 

72 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างสรรคง์านแก่บุคลากร 4.35 .670 มาก 

73 
การ เ ป็นผู ้บ ริห าร ท่ี มุ่ งท า ง าน ท่ี ยึ ดสถาบัน
(สถานศึกษา)เป็นหลกั 

4.22 .780 มาก 

 
 
 



108 

 

ตารางท่ี 6 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (ต่อ)  

        
ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 
74 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานท่ียดึบุคคลเป็นหลกั 3.61 .924 มาก 

75 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานยดึการประสาน
ประโยชน์ของสถานศึกษาเป็นหลกั 

4.30 .696 มาก 

76 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งส่งเสริมใหบุ้คลากรร่วมมือ
ร่วมแรงกนัในการท างาน 

4.37 .682 มาก 

77 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานในฐานะเป็นผู ้
ใหบ้ริการ 

4.17 .700 มาก 

78 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานในฐานะเป็นหุน้ส่วน 3.43 1.043 ปานกลาง 

79 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานในฐานะเป็น
กลัยาณมิตรต่อกนั 

4.42 .700 มาก 

80 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งประสานงานเก่ียวกบัการ
ท างานของบุคลากร 

4.32 .693 มาก 

81 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูก้ระตุน้ทาง
สติปัญญาแก่บุคลากร 

4.26 .675 มาก 

82 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริมให้
มีการเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรอ่ืนๆ 

4.18 .660 มาก 

83 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหก้ารสนบัสนุนบุคลากร
พฒันานวตักรรมในการท างาน 

4.26 .697 มาก 
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ตารางท่ี 6 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (ต่อ)  
         

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 

84 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งด าเนินการในฐานะเป็น
ตวัแทนของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.06 .744 มาก 

85 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูใ้หท้รัพยากรใน
การท างานแก่บุคลากร 

4.14 .722 มาก 

86 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ยดึถือความดีงามเป็น
แบบอยา่งแก่บุคลากร 

4.38 .684 มาก 

87 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัการรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากร 

4.35 .682 มาก 

88 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัการมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดี 

4.31 .690 มาก 

89 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การก าหนดกลยทุธ์การ
ท างานท่ีชดัเจน 

4.22 .657 มาก 

90 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหบุ้คลากรปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้

4.22 .677 มาก 

91 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีสามารถท างานร่วมกบับุคลากร 
อ่ืนๆได ้

4.37 .669 มาก 

92 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งรักษาผลประโยชน์ของ
สถานศึกษา 

4.49 .670 มาก 

93 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหค้วามห่วงใยแก่บุคลากร 
ทุกคน 

4.39 .686 มาก 

 
 
 
 



110 

 

ตารางท่ี 6 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (ต่อ)  
         

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 

94 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความรู้
ความสามารถในการท างานของบุคลากร 

4.35 .666 มาก 

95 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบักระบวนการ
ท างาน 

4.28 .682 มาก 

96 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งผลงานท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศ(Best practice)  

4.16 .738 มาก 

97 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ผูม้า
รับบริการ 

4.30 .701 มาก 

98 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความ
โปร่งใสในการท างาน 

4.47 .682 มาก 

99 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความคุม้ค่า
ในการท างาน 

4.35 .692 มาก 

100 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการท างานเป็นทีม 4.40 .720 มาก 
101 การเป็นผูบ้ริหารท่ีรู้จกัและเขา้ใจบุคลากร 4.25 .718 มาก 

102 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชอ้  านาจในการชกัจูงให้
บุคลากรท างาน 

3.48 1.292 ปานกลาง 

103 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีวอ่งไวกบัสภาพแวดลอ้มทาง
สังคม 

4.10 .736 มาก 

104 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบับุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษา 

4.31 .648 มาก 

 
 
 
 



111 

 

ตารางท่ี 6 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (ต่อ)  
         

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 
105 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมีรูปแบบการตดัสินใจท่ีดี 4.24 .696 มาก 

106 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมีความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ
บุคลากร 

4.30 .699 มาก 

107 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความสามคัคีของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

4.44 .667 มาก 

108 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความไวว้างใจใน
บุคลากร 

4.33 .706 มาก 

109 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยอมรับในความคิดเห็น 
ของบุคลากร 

4.36 .686 มาก 

110 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างขวญัและก าลงัใจใน
การท างานแก่บุคลากร 

4.36 .697 มาก 

111 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจดัเตรียมและสร้างความ
พร้อม 
ในการท างานแก่บุคลากร 

4.21 .713 มาก 

112 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการบริหารงานแบบเสรีนิยม 3.85 .917 มาก 

113 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบั
ความกา้วหนา้ของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.38 .697 มาก 

114 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งรักษาความเป็นหน่ึงเดียวกนั
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.38 .678 มาก 

 
 
 
 
 



112 

 

ตารางท่ี 6 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (ต่อ)  
         

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 

115 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การจดัท าแผนการท างานท่ี
ชดัเจน 

4.31 .697 มาก 

116 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัการใช้
กฎเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนในสถานศึกษาอยา่ง
ยติุธรรม 

4.30 .663 มาก 

117 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งเนน้ในการส่งเสริมให้
บุคลากรมีความมุ่งมัน่ในการท างาน 

4.34 .668 มาก 

118 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งช้ีแนะแนวทางในการท างาน
แก่ 
บุคลากร 

4.25 .712 มาก 

119 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมแก่บุคลากรทุกคน 

4.38 .665 มาก 

120 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชฐ้านขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั
ใหเ้กิดประโยชน์กบัสถานศึกษา 

4.36 .644 มาก 

121 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหบุ้คลากรมีความรู้ความ
เขา้ใจในงานท่ีรับผดิชอบอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

4.36 .660 มาก 

 
จากตารางท่ี  6  พบว่า โดยรวมแลว้ตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทั้ง 121 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย (X ) อยู่ระหว่าง 2.52 – 4.51  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) อยูร่ะหว่าง 0.640 – 1.370  แสดงว่า ผูใ้หข้อ้มูลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัค่าระดบัของ
ตวัแปรโดยเฉล่ียตั้งแต่ระดบัปานกลางถึงระดบัมากท่ีสุด โดยมีตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย (X ) มากท่ีสุด คือ 
ตวัแปรท่ี 49 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเน้นการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน มีค่าเฉล่ีย (X ) 
เท่ากบั 4.51 รองลงมาคือ ตวัแปรท่ี 59 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความเป็นมิตรกบับุคลากรในทุก
ระดบั มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 4.49 ส่วนตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย (X ) นอ้ยท่ีสุด คือ ตวัแปรท่ี 60 การเป็น
ผูบ้ริหารท่ีมุ่งยดึแนวทางแบบเผดจ็การในการบริหารงาน  มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 2.52 
 



113 

 

ตารางท่ี 7 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา      
      

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 
องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธ์ิ( achievement ) 

1 
คะแนนสอบประเมินคุณภาพระดบัชาติของ
นกัเรียน 

3.59 .810 มาก 

2 ผลงานของนกัเรียนเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บรางวลั 3.80 .766 มาก 

3 
นกัเรียนสามารถสอบแข่งขนัเขา้เรียนต่อในระดบั
ท่ีสูงข้ึน 

3.88 .757 มาก 

4 
นกัเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบั
วยั 

4.23 .659 มาก 

5 นกัเรียนมีความคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 3.97 .665 มาก 
6 นกัเรียนมีการคิดอยา่งเป็นระบบ 3.81 .751 มาก 
7 นกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นการเรียนรู้ 3.97 .709 มาก 

องค์ประกอบด้านความพงึพอใจในการท างาน (job satisfaction)   

8 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่องานท่ี
รับผดิชอบและมีมุมมองวา่งานนั้นมีความส าคญั 

4.24 .589 มาก 

9 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อ
ผลตอบแทนของงาน ค่าจา้งแรงงานและ 
สวสัดิการ 

4.15 .645 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา (ต่อ)     
      

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 

10 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อสถานท่ี
ท างาน 

4.29 .653 มาก 

11 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อเพือ่น
ร่วมงาน  ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.24 .641 มาก 

12 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อนโยบาย 
แผนงาน มาตรการ และกระบวนการท างานของ
สถานศึกษา 

4.21 .612 มาก 

13 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อโอกาสใน
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร โอกาสในการเรียนรู้ และ
การไดพ้ฒันาอาชีพ 

4.21 .594 มาก 

14 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อการท่ีได้
ใชท้กัษะท่ีหลากหลายในการปฏิบติังาน 

4.26 .589 มาก 

15 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อการมี
ความอิสระในการปฏิบติังาน 

4.28 .587 มาก 

16 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อโอกาส
การไดเ้ล่ือนต าแหน่งเพื่อความเจริญกา้วหนา้ใน
อาชีพ 

4.30 .643 มาก 

องค์ประกอบด้านการขาดงาน (absenteeism) 

17 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรับผดิชอบ 
มาปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 4.37 .603 มาก 

18 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อ
การท างาน 

4.38 .585 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา (ต่อ)     
      

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 

19 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีแรงจูงใจในการ
ท างาน 

4.23 .617 มาก 

20 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีภาระงานหรือ
ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพ 

4.15 .704 มาก 

21 
สถานศึกษาท่ีปฏิบติังานมีสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศท่ีดีและเหมาะสม 

4.36 .612 มาก 

22 
ครูและบุคลากรอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีจนเกษียณอายุ
ราชการ 

4.28 .720 มาก 

องค์ประกอบด้านอตัราการลาออกจากโรงเรียนกลางคนั ( dropout rate ) 
23 นกัเรียนสามารถเรียนจบตามเกณฑข์องหลกัสูตร 4.52 .601 มากท่ีสุด 
24 นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการศึกษา 4.45 .586 มาก 
25 นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อสถานศึกษา 4.47 .588 มาก 

26 
นกัเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจและครอบครัวท่ี
มัน่คง 

3.44 .969 ปานกลาง 

27 
นกัเรียนสามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนนกัเรียน ครู 
และสถานศึกษาได ้

4.27 .596 มาก 

28 นกัเรียนในสถานศึกษามาเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 4.17 .619 มาก 

29 
สถานศึกษามีการปรับนโยบาย วิธีการด าเนินงาน
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 

4.25 .568 มาก 

30 
สถานศึกษาสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของชุมชนได ้

4.24 .608 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น
องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา (ต่อ)     
      

ขอ้ท่ี ขอ้ความ X   SD ระดบัการปฏิบติั 
องค์ประกอบด้านคุณภาพโดยรวมทัว่ไป (overall quality) 

31 
สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรได้
อยา่งเพียงพอ 

4.19 .669 มาก 

32 
สถานศึกษามีความต่ืนตวัและพร้อมท่ีจะรับการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

4.28 .587 มาก 

33 
สถานศึกษาสามารถประสานงานกบัผูป้กครอง
และชุมชนในการสนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆ
ได ้

4.34 .632 มาก 

 
 จากตารางท่ี  7  พบว่า โดยรวมแลว้ตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา
ทั้ง 33 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย (x) อยูร่ะหว่าง 3.44 – 4.52  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) อยูร่ะหว่าง 0.568 
– 0.969  แสดงว่า  ผูใ้หข้อ้มูลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัค่าระดบัของตวัแปรโดยเฉล่ียตั้งแต่ระดบัปาน
กลางถึงระดบัมากท่ีสุด โดยมีตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย (X ) มากท่ีสุด คือ ตวัแปรท่ี 23 นกัเรียนสามารถ
เรียนจบตามเกณฑข์องหลกัสูตร   มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 4.52 รองลงมาคือ ตวัแปรท่ี 25 นกัเรียนมี
ทศันคติท่ีดีต่อสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 4.47 ส่วนตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย (X ) นอ้ยท่ีสุด คือ 
ตวัแปรท่ี 26 นกัเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจและครอบครัวท่ีมัน่คง มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 3.44 

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) การวิเคราะห์
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อสกดัตวัแปรใหเ้หลือตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัดว้ยวิธีสกดั
ปัจจยั (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อให้ไดต้วัแปรท่ีส าคญัในการน ามาสร้างเป็น
องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป มีขอ้ตกลงท่ีส าคญัคือ ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัโดยพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s 
Test โดยค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยูร่ะหว่าง 0 ถึง 1 และ
สถิติทดสอบตวัท่ี 2 คือ Bartlett’s Test of Sphericity ใชท้ดสอบตวัแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพนัธ์กนั
หรือไม่  จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 แสดงค่า KMO-Meyer-Olkin and Bartlett’s Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .938 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 63095.162 

 df 7260 
 Sig. .000 

 
จากตารางท่ี 8 แสดงผลการทดสอบ KMO ของขอ้มูลชุดท่ีเก็บไดจ้ากการวิจยั เท่ากบั .938 

แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอ้มูลทั้งหมดและตวัแปรต่างๆท่ีสามารถใช้การวิเคราะห์
องคป์ระกอบได ้เน่ืองจากค่า KMO มีค่าสูง และจากการทดสอบ Bartlett’s Test of sphericity พบว่า   
มีค่าสถิติ Chi-Square มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig 0.00  0.05) แสดงว่าแมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวั
แปรต่างๆมีความสมัพนัธ์ท าใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บมาจึงสามารถน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไปได ้  

การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน 121 ตวัแปร โดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้คือ 
ค่าไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า 1.00 ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
(Factor loading) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปและการเลือกองคป์ระกอบจากจ านวนตวัแปรในแต่ละ
องค์ประกอบท่ีตอ้งมีตวัแปรบรรยายองค์ประกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไปเม่ือวิเคราะห์
องคป์ระกอบโดยการสกดัองคป์ระกอบ (Factor extraction) ดว้ยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal rotation)     ดว้ยวิธีการใชแ้วริแมกซ์ (Varimax rotation) พบว่า ตวัแปรภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบตามรายละเอียดในตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 แสดงองคป์ระกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมขององคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 

องคป์ระ
กอบ 

(compon
ent) 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loading 

ค่าความ
แปรปรวน
ของตวัแปร 
(Eigenvalu

es) 

ค่าความ
แปรปรวน 
ร้อยละ 
(%of 

Variance) 

ค่าความ
แปรปรวน
สะสมร้อย

ละ 
(Cumulativ

e% ) 

ค่าความ
แปรปรวน
ของตวัแปร 
(Eigenvalu

es) 

ค่าความ
แปรปรวน 
ร้อยละ 
(% of 

Variance) 

ค่าความ
แปรปรวน
สะสมร้อย

ละ 
(Cumulativ

e %) 
1 49.836 41.186 41.186 33.627 27.791 27.791 
2 8.680 7.174 48.360 6.374 5.268 33.059 
3 3.219 2.661 51.021 6.034 4.987 38.046 
4 2.633 2.176 53.197 5.745 4.748 42.794 
5 2.443 2.019 55.216 3.945 3.260 46.054 
6 2.125 1.757 56.972 3.840 3.174 49.228 
7 1.982 1.638 58.611 3.205 2.649 51.877 
8 1.841 1.522 60.133 2.927 2.419 54.296 
9 1.746 1.443 61.576 2.560 2.115 56.411 
10 1.552 1.283 62.858 2.451 2.025 58.437 
11 1.542 1.275 64.133 2.319 1.916 60.353 
12 1.400 1.157 65.290 2.268 1.875 62.228 
13 1.344 1.111 66.401 2.085 1.723 63.951 
14 1.274 1.053 67.454 1.930 1.595 65.546 
15 1.224 1.011 68.465 1.894 1.565 67.112 
16 1.158 .957 69.423 1.767 1.461 68.572 
17 1.147 .948 70.371 1.687 1.394 69.966 
18 1.083 .895 71.266 1.256 1.038 71.004 
19 1.050 .868 72.134 1.212 1.001 72.006 
20 1.041 .860 72.994 1.196 .989 72.994 
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จากตารางท่ี 9 แสดงจ านวนองคป์ระกอบ (Component) และค่าความแปรปรวน
ของตวัแปรองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เม่ือพิจารณาค่าความ
แปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalues) มากกว่า 1.00 พบว่า มีองคป์ระกอบ 20 องคป์ระกอบ และ
องคป์ระกอบท่ี 1-20 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมทั้งหมดไดเ้ท่ากบัร้อยละ 72.994 
  เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues)  มากกว่า 1.00 การเลือก
องค์ประกอบจากจ านวนตวัแปรในแต่ละองค์ประกอบตอ้งมีตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบนั้นๆ 
ตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบ(Factor Loading)ในแต่ละตวัแปรเท่ากบั      
0.50 ข้ึนไป  พบว่า    มี 8 องคป์ระกอบเท่านั้นท่ีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา  คือ องคป์ระกอบท่ี 
1 -6   และองคป์ระกอบท่ี 8  และองคป์ระกอบท่ี 10  ส่วนองคป์ระกอบท่ีเหลืออีก 12 องคป์ระกอบ
นั้น ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา คือ องคป์ระกอบท่ี 7  องคป์ระกอบท่ี 9  และองคป์ระกอบท่ี 
11-20   มีจ  านวนตวัแปรท่ีบรรยายองคป์ระกอบไม่ถึง 3 ตวัแปร จึงถูกตดัออก ท าให้มีตวัแปรท่ี
เหลืออยูท่ ั้งหมด จ านวน 89 ตวัแปร ตวัแปรท่ีถูกตดัออกจ านวน 32 ตวัแปร  ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็น
องคป์ระกอบและตวัแปร ดงัตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบและจ านวนกลุ่มองคป์ระกอบ 
 
ตวั
แปร 

ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 8 

108 .820        
109 .808        
114 .807        
117 .804        
119 .804        
107 .791        
110 .788        
121 .787        
120 .772        
116 .767        
80 .750        
98 .744        
100 .734        
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ตวั
แปร 

ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 8 

115 .727        
101 .727        
59 .724        
97 .720        
106 .714        
113 .713         
95 .710        
104 .707        
111 .704        
58 .704        
94 .698        
79 .695        
93 .684        
86 .683        
76 .680        
99 .679        
118 .673        
87 .672        
88 .666        
92 .663        
4 .643        
81 .640        
70 .639        
91 .631        
1 .624        
71 .615        
57 .613        
56 .613        
72 .611        
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ตวั
แปร 

ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 8 

105 .604        
49 .583        
31 .582        
83 .569        
55 .566        
82 .562        
39 .556        
20 .548        
21 .547        
89 .545        
77 .542        
13  .656       
14  .625       
12  .562       
15  .556       
17  .546       
11  .538       
47   .601      
48   .595      
45   .572      
50   .555      
51   .536      
52   .530      
53   .528      
46   .523      
32    .829     
33    .829     
34    .773     
28    .725     
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ตวั
แปร 

ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 8 

26    .626     
35    .600     
22    .599     
6    .520     

65     .688    
73     .605    
66     .599    
78      .695   
62      .681   
74      .620   
60      .618   
69      .513   
41       .692  
40       .568  
42       .563  
37        .666 
36        .577 
38        .534 
89 53 ตแัปร 6 ตวัแปร 8 ตวัแปร 8 ตวัแปร 3 ตวัแปร 5 ตวัแปร 3 ตวัแปร 3 ตวัแปร 

 
 จากตารางท่ี 10 พบวา่ องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 8 
องคป์ระกอบคือ องคป์ระกอบท่ี 1 จ านวน 53 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 2 จ านวน  6 ตวัแปร 
องคป์ระกอบท่ี 3 จ านวน 8 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 4 จ านวน 8 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 5 จ านวน 3 
ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 6 จ านวน 5 ตวัแปร องคป์ระกอบท่ี 7 จ านวน 3 ตวัแปร และ องคป์ระกอบท่ี 
8 จ านวน 3 ตวัแปร 
 จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ความคิดเห็น
ของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อสกดัตวัแปรให้เหลือตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัโดยการวิเคราะห์ดว้ย
วิธีสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis : PCA) แลว้ไดอ้งคป์ระกอบท่ีส าคญัทั้ง 8  
องค์ประกอบน้ีสอดคลอ้งกับการวิเคราะห์เอกสารและผลงานวิจัยแนวคิดทฤษฎี รวมถึงความ
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คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ  ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาก าหนดเป็นองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยจ าแนกตวัแปรดงัรายละเอียดในตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 องคป์ระกอบท่ี 1 
 

ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้ าหนกั  
องคป์ระกอบ 

108 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความไวว้างใจในบุคลากร .820 
109 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยอมรับในความคิดเห็น 

ของบุคลากร 
.808 

114 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งรักษาความเป็นหน่ึงเดียวกนัของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

.807 

117 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งเนน้ในการส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความ
มุ่งมัน่ในการท างาน 

.804 

119 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมแก่บุคลากรทุกคน 

.804 

107 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความสามคัคีของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

.791 

110 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานแก่
บุคลากร 

.788 

121 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ี
รับผดิชอบอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

.787 

120 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชฐ้านขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัใหเ้กิด
ประโยชน์กบัสถานศึกษา 

.772 

116 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัการใชก้ฎเกณฑท่ี์ก าหนด
ข้ึนในสถานศึกษาอยา่งยติุธรรม 

.767 

80 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งประสานงานเก่ียวกบัการท างานของ
บุคลากร 

.750 

98 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความโปร่งใสในการ
ท างาน 

.744 
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ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้ าหนกั  
องคป์ระกอบ 

100 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการท างานเป็นทีม .734 
115 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การจดัท าแผนการท างานท่ีชดัเจน .727 
101 การเป็นผูบ้ริหารท่ีรู้จกัและเขา้ใจบุคลากร .727 
59 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความเป็นมิตรกบับุคลากรในทุก

ระดบั 
.724 

97 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ผูม้ารับบริการ .720 
106 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมีความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจบุคลากร .714 
113 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งให้ความส าคญักับความก้าวหน้าของ

บุคลากรในสถานศึกษา 
.713 

95 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบักระบวนการท างาน .710 

104 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งให้ความส าคญักับบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา 

.707 

111 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจดัเตรียมและสร้างความพร้อม 
ในการท างานแก่บุคลากร 

.704 

58 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสนบัสนุนการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ท างาน 

.704 

94 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความรู้ความสามารถใน
การท างานของบุคลากร 

.698 

79 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานในฐานะเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั .695 
93 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหค้วามห่วงใยแก่บุคลากรทุกคน .684 
86 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ยดึถือความดีงามเป็นแบบอยา่งแก่

บุคลากร 
.683 

76 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งส่งเสริมใหบุ้คลากรร่วมมือร่วมแรงกนั
ในการท างาน 

.680 

99 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความคุม้ค่าในการท างาน .679 
118 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งช้ีแนะแนวทางในการท างานแก่บุคลากร .673 
87 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัการรับฟังความคิดเห็น

ของบุคลากร 
.672 
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ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้ าหนกั  
องคป์ระกอบ 

88 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัการมีภาพลกัษณ์ท่ีดี .666 
92 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งรักษาผลประโยชน์ของสถานศึกษา .663 
4 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการมีส่วนร่วมในการท างานกบับุคลากร .643 
81 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูก้ระตุน้ทางสติปัญญาแก่

บุคลากร 
.640 

70 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการ
ท างานแก่บุคลากรในสถานศึกษา 

.639 

91 การเป็นผูบ้ริหารท่ีสามารถท างานร่วมกบับุคลากรอ่ืนๆได ้ .631 
1 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการบรรลุเป้าหมายของงาน .624 
71 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้  าปรึกษาแก่บุคลากรในการท างาน .615 
57 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งเปิดใจกวา้งยอมรับความหลากหลายของ

บุคลากรในสถานศึกษา 
.613 

56 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งเสริมสร้างจิตส านึกต่อสงัคมแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

.613 

72 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างสรรคง์านแก่บุคลากร .611 
105 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมีรูปแบบการตดัสินใจท่ีดี .604 
49 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเน้นการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ท างาน 
.583 

31 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่
สถานศึกษา 

.582 

83 
การเป็นผู ้บริหารท่ีเน้นให้การสนับสนุนบุคลากรพัฒนา
นวตักรรมในการท างาน 

.569 

55 
การเป็นผู ้บริหารท่ีมุ่งให้ความใส่ใจและปรารถนาดีต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

.566 

82 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผู ้กระตุ้นส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรอ่ืนๆ 

.562 

39 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยดึแนวทางประชาธิปไตยในการท างาน 
 

.556 
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ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้ าหนกั  
องคป์ระกอบ 

20 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

.548 

21 
การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจัดสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มี
ความเหมาะสม 

.547 

89 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การก าหนดกลยทุธ์การท างานท่ีชดัเจน .545 
77 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานในฐานะเป็นผูใ้หบ้ริการ .542 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 33.627 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 27.791 

 
จากตารางท่ี 11 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 1 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรส าคญั จ านวน 53 ตวัแปร มี

ค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor Loading ) อยูร่ะหว่าง 0.542 -0.820 มีค่าความแปรปรวน
ของตวัแปร(Eigenvalues) เท่ากบั 33.627  และค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) 
เท่ากบั 27.791   และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ 
27.791ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอ่ืนๆแล้ว 
องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 1  และเม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในองคป์ระกอบท่ี 1 แลว้
พบว่า เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ความส าคญักบัการสร้างสัมพนัธภาพกบับุคลากรเป็นส่วน
ใหญ่  ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือตวัแปรแฝง หรือ องค์ประกอบท่ี 1 ว่า “ ผูน้ าท่ีมุ่งความสัมพนัธ์ ” 
(Relationship Oriented  Leader)   
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ตารางท่ี  12 องคป์ระกอบท่ี 2  
 

ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้ าหนกั  
องคป์ระกอบ 

13 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเน้นให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและ
ตดัสินใจในการท างาน 

.656 

14 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหก้ารยอมรับในศกัยภาพของบุคลากร .625 
12 การเป็นผูบ้ริหารท่ีให้ความส าคัญกับความส าเร็จในการ

ท างานของบุคลากร 
.562 

15 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามเช่ือถือและไวใ้จในบุคลากร .556 
17 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเน้นให้ความเคารพต่อสิทธิความเป็น

มนุษยข์องบุคลากร 
.546 

11 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหก้ารสนบัสนุนการท างานแก่บุคลากร
ในสถานศึกษา 

.538 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร( eigenvalues) 6.374 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 33.059 

 
จากตารางท่ี 12  พบว่า องคป์ระกอบท่ี 2 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรส าคญั จ านวน 6 ตวัแปร มี

ค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor Loading ) อยูร่ะหว่าง 0.538-0.656 มีค่าความแปรปรวน
ของตวัแปร (Eigenvalues) เท่ากบั 6.374  และค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) 
เท่ากบั 33.059  และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ 33.059  
ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalues)   กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆแลว้ องคป์ระกอบ
น้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 2 และเม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในองคป์ระกอบท่ี  2 แลว้ พบว่า เป็นตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนการท างานของบุคลากรเป็นส่วนใหญ่       
ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือตวัแปรแฝง หรือ  องคป์ระกอบท่ี 2 ว่า “ผูน้ าท่ีมุ่งให้การสนบัสนุน” (Support 
Oriented Leader) 
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ตารางท่ี  13 องคป์ระกอบท่ี 3  
 

ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้ าหนกั  
องคป์ระกอบ 

47 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความมีมาตรฐานระดบัสากลใน
การท างาน 

.601 

48 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งกระตุน้ส่งเสริมใหเ้กิดการอภิปรายของ
กลุ่มและเขียนขอ้เสนอแนะต่างๆข้ึนในท่ีท างาน 

.595 

45 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

.572 

50 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

.555 

51 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูน้ าดา้นวิชาชีพ .536 
53 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความเป็นปัจเจกบุคคล

ของบุคลากรในสถานศึกษา 
.530 

52 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การเป็นผูส้ร้างแรงบนัดาลใจในการ
ท างานแก่บุคลากร 

.528 

46 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดความคาดหวงัต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

.523 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร( eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 

6.034 
38.046 

 
จากตารางท่ี 13 พบว่า องคป์ระกอบท่ี 3 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรส าคญั จ านวน 8 ตวัแปร มี

ค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor Loading ) อยูร่ะหว่าง 0.523-0.601 มีค่าความแปรปรวน
ของตวัแปร (Eigenvalues) เท่ากบั 6.034  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 38.046 และ
องค์ประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ 38.046 ซ่ึงเม่ือเทียบค่า
ความแปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆแลว้ องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญั
เป็นอนัดบั 3 และเม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในองคป์ระกอบท่ี 3 แลว้ พบว่า เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการก าหนดเป้าหมายเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จแก่บุคลากรเป็นส่วนใหญ่  ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือตวัแปร
แฝง  หรือ องคป์ระกอบท่ี 3 วา่ “ ผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ” (Achievement Oriented Leader ) 
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ตารางท่ี 14 องคป์ระกอบท่ี 4 
 

ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้ าหนกั  
องคป์ระกอบ 

32 การเป็นผูบ้ริหารท่ีตดัสินใจดว้ยตนเองแลว้ แจง้ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ 

.829 

33 การท่ีผูบ้ริหารพยายามกระตุน้เกล้ียกล่อมใหบุ้คลากรยอมรับ
การตดัสินใจของตนเอง 

.829 

34 การท่ีผูบ้ริหารมุ่งเสนอขอ้ตดัสินใจของตนเองแลว้  ขอความ
คิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

.773 

28 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชท้กัษะทางการเมืองในการบริหาร
สถานศึกษา 

.725 

26 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการบริหารงานแบบเคร่ืองจกัร .626 
35 การท่ีผูบ้ริหารมุ่งเสนอปัญหาแลว้ขอขอ้แนะน า แต่ท าการ

ตดัสินใจดว้ยตวัเอง 
.600 

22 การท่ีผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยการมุ่งใชอ้  านาจ .599 
6 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสัง่การในการท างานแก่บุคลากร .520 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร( eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 

5.745 
42.794 

 
 จากตารางท่ี 14 พบว่า องคป์ระกอบท่ี 4 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรส าคญั จ านวน 8 ตวัแปร มี
ค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหว่าง 0.520-0.829 มีค่าความแปรปรวน
ของตวัแปร (Eigenvalues) เท่ากบั 5.745  และค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) 
เท่ากบั42.794  และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ 42.794 
ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆแลว้ องคป์ระกอบน้ี
มีความส าคญัเป็นอนัดบั 4  และเม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในองคป์ระกอบท่ี 4 แลว้ พบว่า เป็นตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารท่ีเนน้การสั่งการในการท างานส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือตวัแปร
แฝง หรือ องคป์ระกอบท่ี 4 วา่  “ ผูน้ าท่ีเนน้การสัง่การ ” (Direction Oriented Leader) 
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ตารางท่ี  15 องคป์ระกอบท่ี 5  
 

ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้ าหนกั  
องคป์ระกอบ 

65 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งบริหารงานดว้ยยดึความเหมือนกนัของผู ้
มารับบริการ 

.688 

73 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานท่ียึดสถาบนั(สถานศึกษา)เป็น
หลกั 

.605 

66 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งบริหารงานดว้ยยึดถือขอ้มูลของผูม้ารับ
บริการเป็นส าคญั 

.599 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร( eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 

3.945 
46.054 

 
 จากตารางท่ี  15 พบว่า องคป์ระกอบท่ี 5 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรส าคญั จ านวน 3 ตวัแปร     
มีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหวา่ง 0.599-0.688 มีค่าความแปรปรวน
ของตวัแปร (Eigenvalues) เท่ากบั 3.945 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 
เท่ากบั 46.054  และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ 46.054  
ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆแลว้ องคป์ระกอบ
น้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 5 และเม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในองคป์ระกอบท่ี 5 แลว้พบว่า เป็นตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มุ่งใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการเป็นส่วนใหญ่  ผูว้ิจยัจึงก าหนด
ช่ือตวัแปรแฝง หรือ  องคป์ระกอบท่ี 5 วา่ “ ผูน้ าท่ีมุ่งใหบ้ริการ ” (Service Oriented Leader) 
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ตารางท่ี  16   องคป์ระกอบท่ี  6 
 

ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้ าหนกั  
องคป์ระกอบ 

78 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานในฐานะเป็นหุน้ส่วน .695 
62 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหผ้ลสะทอ้นกลบัเชิงลบในการท างาน

แก่บุคลากร 
.681 

74 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานท่ียดึบุคคลเป็นหลกั .620 
60 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยดึแนวทางแบบเผดจ็การในการ

บริหารงาน 
.618 

69 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้แนวทางการเป็นผูป้ระกอบการ .513 
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร( eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 

3.840 
49.228 

 
 จากตารางท่ี 16 พบว่า องคป์ระกอบท่ี 6 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรส าคญั จ านวน 5 ตวัแปร มี
ค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหว่าง 0.513-0.695 มีค่าความแปรปรวน
ของตวัแปร (Eigenvalues) เท่ากบั 3.840 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 
เท่ากบั 49.228 และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ 49.228 
ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆแลว้ องคป์ระกอบ
น้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 6    และเม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆในองคป์ระกอบท่ี 6 แลว้พบว่า เป็นตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเนน้หรือให้ความส าคญักบับุคคลเป็นส่วนใหญ่   ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือตวัแปร
แฝง หรือ องคป์ระกอบท่ี 6 วา่  “ผูน้ าท่ีมุ่งบุคคล” (People Oriented Leader) 
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ตารางท่ี  17 องคป์ระกอบท่ี  7 
 

ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้ าหนกั  
องคป์ระกอบ 

41 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดงานใหมี้ความเฉพาะเจาะจงเพื่อ
ลดอุปสรรคในการท างาน 

.692 

40 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งบริหารงานโดยยึดประสบการณ์และ
ความสามารถของบุคลากรเป็นส าคญั 

.568 

42 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจูงใจผูร่้วมงานเพื่อท าใหง้านบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนด 

.563 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร ( eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 

2.927 
54.296 

 
 จากตารางท่ี 17 พบว่า องคป์ระกอบท่ี 7 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรส าคญั จ านวน 3 ตวัแปร มี
ค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหว่าง 0.563-0.692 มีค่าความแปรปรวน
ของตวัแปร(Eigenvalues) เท่ากบั 2.927 และค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) 
เท่ากบั 54.296 และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ 54.296  
ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆแลว้ องคป์ระกอบ
น้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 7  และ เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆ ในองคป์ระกอบท่ี 7 แลว้พบว่า เป็นตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีผูบ้ริหารมุ่งจูงใจขายความคิดให้บุคลากรท างานให้ส าเร็จเป็นส่วนใหญ่ 
ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือตวัแปรแฝง หรือ องคป์ระกอบท่ี 7 ว่า “ผูน้ าท่ีมุ่งขายความคิด” (Selling Oriented 
Leader) 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 

 

ตารางท่ี 18 องคป์ระกอบท่ี  8 
 

ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้ าหนกั  
องคป์ระกอบ 

37 การท่ีผูบ้ริหารมุ่งอนุญาตให้ผูใ้ต้บังคับบัญชากระท าการ
ภายในขอบเขตของงานท่ีก าหนด 

.666 

36 การท่ีผูบ้ริหารมุ่งช้ีขอ้จ ากดัแลว้ตดัสินใจภายในขอบเขตของ
งานนั้นๆ 

.577 

38 การท่ีผูบ้ริหารเนน้การเป็นผูฝึ้กสอนงานแก่บุคลากร .534 
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร ( eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 

2.451 
58.437 

 
 จากตารางท่ี 18 พบว่า องคป์ระกอบท่ี 8 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรส าคญั จ านวน 3 ตวัแปร มี
ค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหว่าง 0.534-0.66 มีค่าความแปรปรวน
ของตวัแปร(Eigenvalues) เท่ากบั 2.451 และค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) 
เท่ากบั 58.437 และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ 58.437 
ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆแลว้ องคป์ระกอบ
น้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 8  และ เม่ือพิจารณาตวัแปรต่างๆ ในองคป์ระกอบท่ี 8 แลว้พบว่า เป็นตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุญาตหรือมอบหมายงานใหก้บับุคลากรไดรั้บผดิชอบเป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยั
จึงก าหนดช่ือตวัแปรแฝง หรือ องคป์ระกอบท่ี 8 วา่ “ผูน้ าท่ีมุ่งมอบหมายงาน” (Delegating Oriented 
Leader) 

จากผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 8 
องคป์ระกอบ คือ 

1) องคป์ระกอบดา้นผูน้ าท่ีมุ่งความสมัพนัธ์  (Relationship Oriented  Leader)   
2) องคป์ระกอบดา้นผูน้ าท่ีมุ่งใหก้ารสนบัสนุน (Support Oriented Leader) 
3) องคป์ระกอบดา้นผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ (Achievement Oriented Leader ) 
4) องคป์ระกอบดา้นผูน้ าท่ีมุ่งการสัง่การ  (Direction Oriented Leader) 
5) องคป์ระกอบดา้นผูน้ าท่ีมุ่งใหบ้ริการ (Service Oriented Leader ) 
6) องคป์ระกอบดา้นผูน้ าท่ีมุ่งบุคคล (People Oriented Leader ) 
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7) องคป์ระกอบดา้นผูน้ าท่ีมุ่งขายความคิด (Selling Oriented Leader)   
   8) องคป์ระกอบดา้นผูน้ าท่ีมุ่งมอบหมายงาน (Delegating Oriented Leader) 
    

จากองค์ประกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถน ามาสร้างเป็นโครงร่างภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดด้งัน้ี 
 
 
 

 

 

           

           

    

           

            

แผนภูมิท่ี 4  โครงร่างภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) 
                             

จากแผนภูมิท่ี 7 สรุปผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดว้ยวิธีสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis: PCA) 
เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีส าคญั  พบวา่ โครงร่างภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี  
1 ผูน้ าท่ีมุ่งความสัมพนัธ์  (Relationship Oriented  Leader)  องคป์ระกอบท่ี 2  ผูน้ าท่ีมุ่งใหก้าร
สนับสนุน (Support Oriented Leader) องคป์ระกอบท่ี 3 ผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ (Achievement 

 
โครงร่างภาวะผู้น า
ตามสถานการณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.ผู้น ามุ่งความสัมพนัธ์ 

2.ผู้น ามุ่งสนับสนุน 

3.ผู้น ามุ่งความส าเร็จ 

7.ผู้น ามุ่งขายความคดิ 

6.ผู้น ามุ่งบุคคล 

5.ผู้น ามุ่งให้บริการ 4.ผู้น ามุ่งส่ังการ 

8.ผู้น ามุ่งมอบหมายงาน 
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Oriented Leader) องคป์ระกอบท่ี 4 ผูน้ าท่ีมุ่งการสั่งการ  (Direction Oriented Leader) องคป์ระกอบ
ท่ี 5 ผูน้ าท่ีมุ่งให้บริการ (Service Oriented Leader) องคป์ระกอบท่ี 6 ผูน้ าท่ีมุ่งบุคคล (People 
Oriented Leader) องคป์ระกอบท่ี 7 ผูน้ าท่ีมุ่งขายความคิด (Selling Oriented Leader) และ
องคป์ระกอบท่ี 8 ผูน้ าท่ีมุ่งมอบหมายงาน (Delegating Oriented Leader) 

 
2.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างด้วยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis)   
ผลจากการวิ เคราะห์องค์ประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั(confirmatory factor 
analysis) พบว่า องค์ประกอบหลกัมีค่าสหสัมพนัธ์ตามองค์ประกอบและน ้ าหนักองค์ประกอบ
(factor loading) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน(standard error) และค่าสถิติทดสอบ t-test ของการ
วดัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัแสดงใน
ตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 19 แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ(factor loading)ของตวัแปรแต่ละรายการ 
                จ  านวน 33 ตวัแปร 
 

ตวัแปร ขอ้ความ 
น ้าหนกัองคป์ระกอบ(factor 

loading) 
1 2 3 4 5 

Y 7 นกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นการเรียนรู้ 0.89     
Y 6 นกัเรียนมีการคิดอยา่งเป็นระบบ 0.87     
Y5 นกัเรียนมีความคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 0. 78     
Y3 นกัเรียนสามารถสอบแข่งขนัเขา้เรียนต่อใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน 
0.74     

Y4 นกัเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม
กบัวยั 

0.69     

Y2 ผลงานของนกัเรียนเป็นท่ียอมรับ 0.67     
Y1 คะแนนสอบประเมินคุณภาพระดบัชาติ 0.56     

Y14 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อการท่ี
ไดใ้ชท้กัษะท่ีหลากหลายในการปฏิบติังาน 

 
0.83 

   

Y13 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อโอกาส
ในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร โอกาสในการ
เรียนรู้ และการไดพ้ฒันาอาชีพ 

 
0.80 

   

Y11 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อเพือ่น
ร่วมงาน  ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 
0.80 

   

Y12 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อ
นโยบาย แผนงาน มาตรการ และกระบวนการ
ท างานของสถานศึกษา 

 
0.79 

   

Y8 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่องานท่ี
รับผดิชอบและมีมุมมองวา่งานนั้นมี
ความส าคญั 

 
0.79 

   

Y15 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อการมี
ความอิสระในการปฏิบติังาน 

 
0.78 
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ตวัแปร ขอ้ความ 
น ้าหนกัองคป์ระกอบ(factor 

loading) 
1 2 3 4 5 

Y10 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อสถานท่ี
ท างาน 

 
0.76 

   

Y16 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อโอกาส
การไดเ้ล่ือนต าแหน่งเพื่อความเจริญกา้วหนา้ใน
อาชีพ 

 
0.76 

   

Y9 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อ
ผลตอบแทนของงาน ค่าจา้งแรงงานและ 
สวสัดิการ 

 
0.70 

   

Y19 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีแรงจูงใจใน
การท างาน 

 
 0.83 

  

Y18 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อ
การท างาน 

 
 0.74 

  

Y20 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีภาระงานหรือ
ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ 

 
 0.70 

  

Y17 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความ
รับผดิชอบ มาปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

 
 0.69 

  

Y21 
สถานศึกษาท่ีปฏิบติังานมีสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศท่ีดีและเหมาะสม 

 
 0.46 

  

Y22 ครูและบุคลากรอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีจนเกษียณ   0.45   

Y27 
นักเรียนสามารถปรับตวัเขา้กับเพื่อนนักเรียน 
ครู และสถานศึกษาได ้

 
 0.76 

  

Y28 นกัเรียนในสถานศึกษามาเรียนอยา่งสม ่าเสมอ   0.74   
Y25 นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อสถานศึกษา   0.69   
Y24 นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการศึกษา   0.66   

Y23 
นกัเรียนสามารถเรียนจบตามเกณฑข์อง
หลกัสูตร 

 
 0.60 
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ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

(factor loading) 
1 2 3 4 5 

Y26 
นกัเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจและครอบครัวท่ี
มัน่คง 

 
 

 
0.48 

 

Y30 
สถานศึกษาสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของชุมชนได ้

 
 

 
 0.84 

Y31 
สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรได้
อยา่งเพียงพอ 

 
 

 
 0.83 

Y32 
สถานศึกษามีความต่ืนตวัและพร้อมท่ีจะรับการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

 
 

 
 0.82 

Y29 

สถานศึกษามีการปรับนโยบาย วิธีการ
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคมและเทคโนโลยสีารสนเทศอยูอ่ยา่ง
สม ่าเสมอ 

 

 

 

 0.79 

Y33 
สถานศึกษาสามารถประสานงานกบัผูป้กครอง
และชุมชนในการสนบัสนุนการจดักิจกรรม
ต่างๆได ้

 
 

 
 0.71 

 
จากตารางท่ี  19  พบวา่ ค  ่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ(factor loading)ของตวัแปรแต่ละรายการ 

จ านวน 33 ตวัแปร โดยท่ีองคป์ระกอบท่ี 1  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรอยูร่ะหว่าง 0.56 
ถึง  0.89  องคป์ระกอบท่ี 2 มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรอยูร่ะหว่าง 0.70 ถึง 0.83  
องคป์ระกอบท่ี 3 มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรอยูร่ะหว่าง 0.45 ถึง 0.83  องคป์ระกอบท่ี 4 
มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรอยูร่ะหว่าง 0.48 ถึง 0.76 และองคป์ระกอบท่ี 5 มีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบของตวัแปรอยูร่ะหวา่ง 0.71 ถึง 0.84 
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ตารางท่ี  20 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  8X  

1X  1        

2X  .784** 1       

3X  .696** .757** 1      

4X  .667** .792** .854** 1     

5X  .740** .821** .792** .868** 1    

6X  .847** .874** .845** .895** .784** 1   

7X  .749** .896** .784** .856** .882** .842** 1  

8X  .874** .862** .758** .657** .742** .774** .842.. 1 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตารางท่ี  20  พบวา่  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  .01  โดยมีค่าความสมัพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนัทุกคู่   
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ตารางท่ี  21 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั(confirmatory factor analysis) 
      ของการวดัประสิทธิผลสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ค่าน ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 
(factor loading) 

S E t 

1.ดา้นผลสมัฤทธ์ิ 0.64 0.03 10.23*** 
2.ดา้นความพึงพอใจในการท างาน 0.88 0.05 17.64*** 
3.ดา้นการขาดงาน 0.83 0.06 14.08*** 
4.ดา้นอตัราการลาออกจากโรงเรียนกลางคนั 0.81 0.07 12.13*** 
5.ดา้นคุณภาพโดยรวมทัว่ไป 0.82 0.05 16.35*** 

Chi-Square =1819.51, df=478,   p-value =0.00000,  RMSEA= 0.075 
หมายเหตุ  ** p<.01  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี  21 พบว่า  องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา ทั้ง 5 องคป์ระกอบมีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.64 ถึง 0.88  โดยสามารถจดัเรียงองคป์ระกอบตามน ้ าหนกั
องคป์ระกอบไดด้งัน้ี ความพึงพอใจในการท างาน  การขาดงาน  คุณภาพโดยรวมทัว่ไป  อตัราการ
ลาออกจากโรงเรียนกลางคนั และผลสัมฤทธ์ิ ตามล าดบั (0.88 , 0.83, 0.82, 0.81,และ 0.64) 

ผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของโมเดลประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบทั้ง 5 องคป์ระกอบขา้งตน้ พบวา่ มี
ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาไดจ้ากค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบดงัน้ี 
ค่าไควส์แควร์(Chi-Square  ) เท่ากบั 1819.51 , ค่า RMSEA= 0.075, ค่า GFI = 0.82, ค่า AGFI = 
0.79 และ ค่า RMR = 0.058 
 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั(confirmatory factor analysis)ของการวดัประสิทธิผล
สถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 5 
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แผนภูมิท่ี 5 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั(confirmatory factor analysis)ของการวดั     
ประสิทธิผลสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์อทิธิพลภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
1.การวิเคราะห์ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน(stepwise multiple 

regression analysis) เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลขององคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกร
ส าเร็จรูป  โดยทดสอบอิทธิพลของตวัแปรต้น คือ องค์ประกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแยกวิเคราะห์เป็นราย
องคป์ระกอบว่า องคป์ระกอบทั้ง  8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1)ผูน้ าท่ีมุ่งความสัมพนัธ์  2) ผูน้ าท่ีมุ่งให้
การสนบัสนุน  3)ผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ  4)ผูน้ ามุ่งการสั่งการ 5) ผูน้ าท่ีมุ่งให้บริการ 6) ผูน้ าท่ีมุ่ง
บุคคล 7) ผูน้ าท่ีมุ่งขายความคิด และ 8)ผูน้ าท่ีมุ่งมอบหมายงาน  มีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อตวั
แปรตาม คือ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ไดผ้ลการวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจยัใช้การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s  product  correlation  coefficient)  ดงั
รายละเอียดในตารางท่ี  27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

ตารางท่ี  22 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์กบัประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  8X  totX  totY  

1X  1            

2X  .784** 1         

3X  .696** .757** 1        

4X  .667** .792** .854** 1       

5X  .740** .821** .792** .868** 1      

6X  .847** .874** .845** .895** .784** 1     

7X  .749** .896** .784** .856** .882** .842** 1    

8X  .874** .862** .758** .657** .742** .774** .842.. 1   

totX  .855** .915** .904** .924** .933** .847** .887** .789** 1  

totY  .649** .716** .732** .804** .807** .876** .859** .875.. .819** 1 
        **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตารางท่ี  22  พบวา่  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์กบัประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  โดยมีค่าความสมัพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะ

ท่ีคลอ้ยตามกนัทุกคู่   

   

 การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

( stepwise multiple regression analysis ) พิจารณาตามตวัแปรท่ีเขา้สมการตามล าดบัความส าคญั   

ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี  23 – 28 
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 1.  การวิเคราะห์ระหวา่ง ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภายรวม  ( totY )  มีรายละเอียดตามตารางท่ี  

23 

   

ตาราง 23  การวิเคราะห์ระหวา่ง ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภายรวม  ( totY ) 

 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression 8 83.786 27.929 275.115 .000** 

Residual 495  36.140   .102    

Total 503  119.926      

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (multiple R)     .836 

 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares)      .699 

 ประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้(Adjusted R Squares)                 .696 

 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error)                 .319 
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ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

ตวัแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients t Sig 

  Std.Error Beta 
ค่าคงท่ี(Constant) 1.127  .100  11.289 .000** 
ผูน้ ามุ่งใหบ้ริการ )( 5X   .305  .051  .385 5.924 .000** 
ผูน้ ามุ่งสัง่การ )( 4X   .335  .048  .408 6.960 .001** 
ผูน้ ามุ่งความสมัพนัธ์ )( 1X   .079  .037  .092 2.120 .003** 
ผูน้ ามุ่งสนบัสนุน 2( )X   .305  .051  .385 5.924 .000** 
ผูน้ ามุ่งความส าเร็จ 3( )X   .335  .048  .408 6.960 .001** 
ผูน้ ามุ่งบุคคล 6( )X   .079  .037  .092 2.120 .003** 
ผูน้ ามุ่งขายความคิด 7( )X   .305  .051  .385 5.924 .000** 
ผูน้ ามุ่งมอบหมายงาน 8( )X   .335  .048  .408 6.960 .001** 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 จากตารางท่ี 23 พบวา่ ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ 

ผูน้ ามุ่งให้บริการ )( 5X  ผูน้ ามุ่งสั่งการ )( 4X  ผูน้ ามุ่งความสัมพนัธ์ )( 1X  ผูน้ ามุ่งสนบัสนุน 2( )X  

ผูน้ ามุ่งความส าเร็จ 3( )X  ผูน้ ามุ่งบุคคล 6( )X  ผูน้ ามุ่งขายความคิด 7( )X และผูน้ ามุ่งมอบหมายงาน

8( )X โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .836  ค่าประสิทธิภาพในการท านาย ( 2R )  

เท่ากบั .699 นั่นคือ  พฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ริหาร  ดา้นการประเมินผลและรายงานผล )( 5X   

ดา้นการปฏิบติัการนิเทศศึกษา )( 4X และดา้นการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ

พฒันา )( 1X   ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน โดยภาพรวม  ( totY ) คิดเป็นร้อยละ 69.90 ค่าประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้ 

(Adjusted 2R )  เท่ากบั  .696  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) เท่ากบั 

.319 ในลกัษณะน้ีแสดงวา่  ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ ผูน้ ามุ่งใหบ้ริการ )( 5X  ผูน้ ามุ่งสั่งการ )( 4X  

ผูน้ ามุ่งความสัมพนัธ์ )( 1X  ผูน้ ามุ่งสนบัสนุน 2( )X  ผูน้ ามุ่งความส าเร็จ 3( )X  ผูน้ ามุ่งบุคคล 6( )X  

ผูน้ ามุ่งขายความคิด 7( )X และผูน้ ามุ่งมอบหมายงานส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม  ( totY ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01    
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5 4 1 2 3 6
ˆ 1.127 .305( ) .335( ) .079( ) .305( ) .335( ) .079( )totY X X X X X X        

7 8.305( ) .335( )X X   

 

 2. การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นผลสมัฤทธ์ิ  มีรายละเอียดตามตารางท่ี  24 

 

ตาราง 24  การวิเคราะห์ระหวา่ง ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นผลสมัฤทธ์ิ )( 1Y  

 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression 2 52.918 26.459 123.229  .000** 

Residual  357 76.653  .215   

Total  359 129.571    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (multiple R)     .639 

 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares)      .408 

 ประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้(Adjusted R Squares)                .405 

 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error)                .463 
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ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients t Sig 

  Std.Error Beta 
ค่าคงท่ี(Constant) 1.813  .133  13.658 .000** 
ผูน้ ามุ่งสัง่การ )( 4X   .322  .067  .391 4.776 .000** 
ผูน้ ามุ่งความส าเร็จ 3( )X   .230  .070  .270 3.292 .001** 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตารางท่ี 24 พบว่า ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ภาวะผูน้ าตาม

สถานการณ์ ผูน้ ามุ่งสั่งการ )( 4X  และผูน้ ามุ่งความส าเร็จ 3( )X โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

พหุคูณเท่ากบั .639  ค่าประสิทธิภาพในการท านาย ( 2R )  เท่ากบั .408 นั่นคือ  ภาวะผูน้ าตาม

สถานการณ์ ดา้นการประเมินผลและรายงานผล )( 5X   และดา้นการปฏิบติัการนิเทศศึกษา )( 4X   

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น

ผลสมัฤทธ์ิ  คิดเป็นร้อยละ 40.80  ค่าประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้ (Adjusted 2R )  เท่ากบั  

.405  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) เท่ากบั .463 ในลกัษณะน้ีแสดงว่า  

ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ ผูน้ ามุ่งสัง่การ )( 4X  และผูน้ ามุ่งความส าเร็จ 3( )X  ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลสัมฤทธ์ิ  อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี  

 

)(230.)(322.813.1ˆ
451 XXY   

 

 3. การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความพึงพอใจในการท างาน มีรายละเอียด

ตามตารางท่ี  25 
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ตาราง 25  การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความพึงพอใจในการท างาน )( 2Y  

 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression 3 61.408 20.469 81.490 0.00** 

Residual  356 89.424 0.251   

Total  359 150.832    

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (multiple R)     .638 

 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares)      .407 

 ประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้(Adjusted R Squares)                .402 

 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error)                 .501 

 

ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

ตวัแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients t Sig 

  Std.Error Beta 
ค่าคงท่ี(Constant) 1.267 .157  8.062 .000** 
ผูน้ ามุ่งความส าเร็จ 3( )X   .269 .078 .285 3.431 .001** 
ผูน้ ามุ่งสัง่การ )( 4X   .222 .073 .241 3.016 .003** 
ผูน้ ามุ่งความสมัพนัธ์ )( 1X   .163 .056 .170 2.929 .004** 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตารางท่ี 25 พบว่า ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ภาวะผูน้ าตาม

สถานการณ์ ผูน้ ามุ่งความส าเร็จ 3( )X  ผูน้ ามุ่งสั่งการ )( 4X  และผูน้ ามุ่งความสัมพนัธ์ )( 1X โดยมี

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .638  ค่าประสิทธิภาพในการท านาย ( 2R )  เท่ากบั .407 

นั่นคือ  ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ ผูน้ ามุ่งความส าเร็จ 3( )X  ผูน้ ามุ่งสั่งการ )( 4X  และผูน้ ามุ่ง
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ความสัมพนัธ์ )( 1X  ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ดา้นความพึงพอใจในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 40.70  ค่าประสิทธิภาพในการท านายท่ี

ปรับแลว้ (Adjusted 2R )  เท่ากบั  .402  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) 

เท่ากบั .501 ในลกัษณะน้ีแสดงว่า ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ ผูน้ ามุ่งความส าเร็จ 3( )X  ผูน้ ามุ่งสั่ง

การ )( 4X  และผูน้ ามุ่งความสัมพนัธ์ )( 1X  ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความพึงพอใจในการท างาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01   ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี  

 

)(163.)(222.)(269.267.1ˆ
1432 XXXY   

 

4. การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการขาดงาน )( 3Y   มีรายละเอียดตาม

ตารางท่ี  26 

 

ตาราง 26 การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการขาดงาน )( 3Y    

 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression 2 67.684 33.842 160.414 .000** 

Residual  357 75.315  .211   

Total  359 142.998    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (multiple R)     .688 

 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares)      .473 

 ประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้(Adjusted R Squares)                 .470 

 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error)                 .459 
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ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

ตวัแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients t Sig 

  Std.Error Beta 
ค่าคงท่ี(Constant) 1.581  .132  12.017 .000** 
ผูน้ ามุ่งใหบ้ริการ )( 5X  .342 .067 .395 5.118 .000** 
ผูน้ ามุ่งสัง่การ )( 4X   .283  .069  .316 4.095 .000** 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตารางท่ี 26 พบว่า ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ภาวะผูน้ าตาม

สถานการณ์  ผูน้ ามุ่งให้บริการ )( 5X  และผูน้ ามุ่งสั่งการ )( 4X โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

พหุคูณเท่ากบั .688  ค่าประสิทธิภาพในการท านาย ( 2R )  เท่ากบั .473 นั่นคือ  ภาวะผูน้ าตาม

สถานการณ์  ผู ้น า มุ่งให้บริการ )( 5X  และผู ้น า มุ่งสั่งการ )( 4X ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการขาดงาน )( 3Y   คิดเป็น

ร้อยละ 47.30  ค่าประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้ (Adjusted 2R )  เท่ากบั  .470  ความคลาด

เคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) เท่ากบั .459 ในลกัษณะน้ีแสดงว่า  ภาวะผูน้ าตาม

สถานการณ์  ผู ้น า มุ่งให้บริการ )( 5X  และผู ้น า มุ่งสั่งการ )( 4X ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการขาดงาน )( 3Y   อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี  

 

)(283.)(342.581.1ˆ
453 XXY   

 

 

 

 

 



151 

 

5. การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอตัราการลาออกจากโรงเรียนกลางคนั 

)( 4Y มีรายละเอียดตามตารางท่ี  27 

 

ตาราง 27  การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอตัราการลาออกจากโรงเรียนกลางคนั

)( 4Y  

 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression 2 182.485 91.243 3.759 .000 

Residual  357 8.665  .024   

Total  359 191.151    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (multiple R)     .977 

 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares)      .955 

 ประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้(Adjusted R Squares)                 .954 

 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error)                 .155 

 

ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

ตวัแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients t Sig 

  Std.Error Beta 
ค่าคงท่ี(Constant) - .081  .045  -1.812 .000** 
ผูน้ ามุ่งใหบ้ริการ )( 5X   .611  .023  .611 26.954 .000** 
ผูน้ ามุ่งสัง่การ )( 4X   .412  .023  .399 17.591 .000** 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตารางท่ี 28 พบว่า ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ภาวะผูน้ าตาม

สถานการณ์  ผูน้ ามุ่งให้บริการ )( 5X  และผูน้ ามุ่งสั่งการ )( 4X โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

พหุคูณเท่ากบั .977  ค่าประสิทธิภาพในการท านาย ( 2R )  เท่ากบั .955   นัน่คือ  ภาวะผูน้ าตาม

สถานการณ์  ผู ้น า มุ่งให้บริการ )( 5X  และผู ้น า มุ่งสั่งการ )( 4X ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอตัราการลาออกจากโรงเรียน

กลางคนั )( 4Y  คิดเป็นร้อยละ 95.50  ค่าประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้ (Adjusted 2R )  

เท่ากบั  .954  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) เท่ากบั .156  ในลกัษณะน้ี

แสดงวา่  ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์  ผูน้ ามุ่งใหบ้ริการ )( 5X  และผูน้ ามุ่งสั่งการ )( 4X ส่งผลต่อการ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นอตัราการ

ลาออกจากโรงเรียนกลางคนั )( 4Y  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   ซ่ึงสามารถเขียนเป็น

สมการวิเคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี  

 

)(412.)(611.081.ˆ
454 XXY   

 

6. การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นคุณภาพโดยรมทัว่ไป )( 5Y   มีรายละเอียด

ตามตารางท่ี  29 

 

ตาราง 29 การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นคุณภาพโดยรมทัว่ไป )( 5Y    

 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression 2 87.755 43.877 167.783 .000** 

Residual  357 93.360  .262   

Total  359 181.114    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (multiple R)     .696 

 ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares)      .485 

 ประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้(Adjusted R Squares)                 .482 

 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error)                 .511 

 

ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

ตวัแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients t Sig 

  Std.Error Beta 
ค่าคงท่ี(Constant) 1.200  .147  8.192 .000** 
ผูน้ ามุ่งใหบ้ริการ )( 5X   .370  .074  .380 4.973 .000** 
ผูน้ ามุ่งสัง่การ )( 4X   .343  .077  .340 4.452 .000** 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตารางท่ี 30 พบว่า ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ภาวะผูน้ าตาม

สถานการณ์  ผูน้ ามุ่งให้บริการ )( 5X  และผูน้ ามุ่งสั่งการ )( 4X โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

พหุคูณเท่ากบั .696  ค่าประสิทธิภาพในการท านาย ( 2R )  เท่ากบั .485   นัน่คือ  ภาวะผูน้ าตาม

สถานการณ์  ผู ้น า มุ่งให้บริการ )( 5X  และผู ้น า มุ่งสั่งการ )( 4X ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นคุณภาพโดยรมทัว่ไป )( 5Y    

คิดเป็นร้อยละ 48.50  ค่าประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้ (Adjusted 2R )  เท่ากบั  .482  

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard error) เท่ากบั .511  ในลกัษณะน้ีแสดงว่า  

ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์  ผูน้ ามุ่งให้บริการ )( 5X  และผูน้ ามุ่งสั่งการ )( 4X ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นคุณภาพโดยรมทัว่ไป

)( 5Y   ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี  

 

)(343.)(370.200.1ˆ
455 XXY   
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หมายถึง   ตวัแปรท่ีเขา้สมการ 

                    หมายถึง   สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 

แผนภูมิท่ี  2  อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คุณภาพโดยรวมทัว่ไป )ˆ( 5Y  

)ˆ( 5Y                       45 , XX  

อตัราการลาออก )ˆ( 4Y  

)ˆ( 4Y                       45 , XX  

การขาดงาน ( 3̂Y ) 

( 3̂Y )                     45 , XX  

ความพึงพอใจในการท างาน ( 2̂Y ) 

( 2̂Y )                 143 ,, XXX  

ผลสัมฤทธ์ิ )ˆ( 1Y  

)ˆ( 1Y                       45 , XX  

ผูน้ ามุ่งความสัมพนัธ์

)( 1X  

totŶ  = .079 

2̂Y  = .163 

 

ผูน้ ามุ่งส าเร็จ )( 3X  

2̂Y  = .269 

 

ผูน้ ามุ่งใหบ้ริการ

)( 5X  

totŶ  = .305 

1̂Y  = .322 

3̂Y  = .342 

4̂Y  = .611 

5̂Y  = .370 

 

 

 

ผูน้ ามุ่งสั่งการ )( 4X  

totŶ  = .335 

1̂Y  = .230 

2̂Y  = .222 

3̂Y  = .283 

4̂Y  = .412 

5̂Y  = .343 

 

 

ผูน้ ามุ่งสนบัสนุน )( 2X  

totŶ  = .305 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา( totŶ ) 

( totŶ )           1 2 3 4

5 6 7 8

, , , ,
, , ,

X X X X

X X X X
    

ผูน้ ามุ่งบุคคล 6( )X  

totŶ  = .079 

 

ผูน้ ามุ่งขายความคิด

7( )X  

totŶ  = .305 

 
ผูน้ ามุ่งมอบหมายงาน 

8( )X  

totŶ  = .335 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา ( )totX  

 

 

 



155 

 

 2.การวิเคราะห์ตรวจสอบและยนืยนัรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง ในขั้นตอนน้ี  

ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเสนอร่างรูปแบบการวิจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล ใหผู้เ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ         

จ  านวน 5 คน ตรวจสอบผลของการวิจยัในประเดน็ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้                   

การใชป้ระโยชน์และความถูกตอ้งครอบคลุม โดยท าการตรวจสอบใน 2 ส่วนไดแ้ก่   องคป์ระกอบ

ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัองคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการสรุปผลการแสดงความคิดเห็นในการ

ตรวจสอบผลการวิจยั ดงัน้ี 

 2.1 ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบภาวะผู ้น าตามสถานการณ์และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 31 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ดา้นความเหมาะสม 

 

องค์ประกอบภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์ 

ดา้นความเหมาะสม ดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม ดา้นความเป็นไปได ้ ดา้นการใชป้ระโยชน์ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ผูน้ าท่ีมุ่งความสัมพนัธ์   4 80 1 20 5 100 - - 5 100 - - 4 80 1 20 
2.ผูน้ าท่ีมุ่งใหก้ารสนบัสนุน 5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 
3.ผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ 4 80 1 20 4 80 1 20 5 100 - - 5 100 - - 
4.ผูน้ าท่ีมุ่งการสั่งการ   2 40 3 60 2 40 3 60 4 80 1 20 5 100 - - 
5.ผูน้ าท่ีมุ่งใหบ้ริการ 3 60 2 40 5 100 - - 5 100 - - 4 80 1 20 
6.ผูน้ าท่ีมุ่งบุคคล 4 80 1 20 5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 
7.ผูน้ าท่ีมุ่งขายความคิด 3 60 2 40 4 80 1 20 4 80 1 20 5 100 - - 
8.ผูน้ าท่ีมุ่งมอบหมายงาน 3 60 2 40 4 80 1 20 5 100 - - 5 100 - - 

รวมเฉลีย่ 3.5 70.00 1.5 30.00 4.25 85.00 0.75 15.00 4.75 95.00 0.25 05.00 4.75 95.00 0.25 05.00 
องค์ประกอบประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 

                

1.ดา้นความพึงพอใจในการท างาน 5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 
2.ดา้นการขาดงาน 4 80 1 20 4 80 1 20 4 80 1 20 5 100 - - 
3.ดา้นคุณภาพโดยรวมทัว่ไป 5 100 - - 4 80 1 20 5 100 - - 5 100 - - 
4.ดา้นอตัราการออกจากโรงเรียน
กลางคนั 

4 80 1 20 4 80 1 20 4 80 1 20 3 60 2 40 

5.ดา้นผลสัมฤทธ์ิ 5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 5 100 - - 
รวมเฉลีย่ 4.60 92.00 0.40 08.00 4.40 88.00 0.60 12.00 4.60 92.00 0.40 08.00 4.60 92.00 0.40 08.00 
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จากตารางท่ี 31 พบว่า ในดา้นความเหมาะสมขององคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์
ของผูบ้ริหาร ผูท้รงคุณวฒิุ ทั้งจ านวน 5 คน มีความคิดเห็นวา่  มีความเหมาะสม จ านวน 3.5  คน  คิด
เป็นร้อยละ 70   ส่วนดา้นความเหมาะสมขององคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความ
คิดเห็นวา่  มีความเหมาะสม จ านวน 4.60  คน  คิดเป็นร้อยละ 92 

ด้านความถูกตอ้งครอบคลุมขององค์ประกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร 
ผูท้รงคุณวฒิุ ทั้งจ  านวน 5 คน มีความคิดเห็นวา่  มีความถูกตอ้งครอบคลุม จ านวน 4.25  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 85  ส่วนดา้นความถูกตอ้งครอบคลุมขององคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความ
คิดเห็นวา่  มีความถูกตอ้งครอบคลุม จ านวน 4.40  คน  คิดเป็นร้อยละ 88 

ด้านความเป็นไปได้ของององค์ประกอบภาวะผู ้น าตามสถานการณ์ของผู ้บริหาร 
ผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งจ  านวน 5 คน มีความคิดเห็นว่า  มีความเป็นไปไดจ้ านวน 4.75  คน  คิดเป็นร้อยละ 
95  ส่วนดา้นความเป็นไปไดข้ององคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความคิดเห็นว่า  มี
ความเป็นไปได ้ จ านวน 4.60  คน  คิดเป็นร้อยละ 92 

ด้านการใช้ประโยชน์ขององค์ประกอบภาวะผู ้น าตามสถานการณ์ของผู ้บริหาร 
ผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งจ  านวน 5 คน มีความคิดเห็นว่า  สามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้  านวน 4.75  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 95  ส่วนดา้นการใชป้ระโยชน์ขององคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความคิดเห็น
วา่  สามารถใชป้ระโยชน์ได ้ จ  านวน 4.60  คน  คิดเป็นร้อยละ 92 

จากขอ้มูลการแสดงความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดงักล่าวขา้งตน้น้ีสามารถสรุปไดว้า่ผูท้รงคุณวฒิุส่วนใหญ่มีความเห็นวา่องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีประกอบดว้ย 1) ผูน้ าท่ีมุ่งความสัมพนัธ์  2) ผูน้ าท่ีมุ่งใหก้าร
สนบัสนุน 3) ผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ 4) ผูน้ าท่ีมุ่งการสั่งการ  5) ผูน้ าท่ีมุ่งใหบ้ริการ 6) ผูน้ าท่ีมุ่งบุคคล  
7) ผูน้ าท่ีมุ่งขายความคิด  และ8) ผูน้ าท่ีมุ่งมอบหมายงาน  และองคป์ระกอบประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีประกอบดว้ย 1)ความพึงพอใจ
ในการท างาน 2) การขาดงาน 3) คุณภาพโดยรวมทัว่ไป 4)อตัราการลาออกจากโรงเรียนกลางคนั 
และ 5)ผลสัมฤทธ์ิ นั้น   มีความเหมาะสม เป็นไปได้  ถูกตอ้งครอบคลุม และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้  
 ส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆท่ีผูท้รงคุณวุฒิมีต่อองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น สามารถสรุปไดว้า่ 
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 ในกรณีองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษานั้น เสนอแนะว่า 
ในความเป็นจริงกบัทฤษฎีน้ีนั้นแตกต่างกนั  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความหลากหลาย มีสถานศึกษา
ท่ีแตกต่างกนัในบริบทต่างๆ องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ท่ีผูว้ิจยัคน้พบอาจไม่สามารถ
น าไปปฏิบติัไดจ้ริง น่าจะมีการน าไปทดลองใชก้บัสถานศึกษา แลว้จึงน าผลมาเผยแพร่ เป็นตน้ 
 ในกรณีประสิทธิผลของสถานศึกษานั้น  เสนอแนะว่า  องค์ประกอบประสิทธิผลน้ี ถา้
จดัล าดบัความส าคญั น่าจะเป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคญัเป็นประการแรก เน่ืองจากการท างานทุกอย่าง
ของสถานศึกษาในทุกกระบวนการนั้นมุ่งท่ีการบรรลุผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นตน้ 

2.2 ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบอิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีดงัน้ี 
 ด้านความเหมาะสม  

อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมตามทฤษฎีส่วน

การน าไปปฏิบติัจริงนั้น ควรมีการน าไปทดลองใชก้บัสถานศึกษาจริงเพื่อใหรู้้ว่า มีความเหมาะสม

ส าหรับสถานศึกษาหรือไม่ และมีอิทธิผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาหรือไม่ โดยส่วนรวมมี

ความเหมาะสมตามแนวคิดและทฤษฎี อาจจะไม่ส่งผลหรืออาจไม่เหมาะสมในทุกปัจจยั เน่ืองจาก

ผูบ้ริหารมีอตัลกัษณ์ท่ีต่างกนัมาก บางท่านมีภาวะผูน้ าท่ีเด่น ย่อมบริหารงานให้มีประสิทธิผลไดดี้ 

แต่บางท่านจะขาดภาวะผูน้ าท่ีเด่นชดั และบางท่านผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้ า โดยเฉพาะผูน้ าตาม

สถานการณ์ จึงจะสามารถน าองคก์รใหป้ระสบผลส าเร็จได ้

ด้านความเป็นไปได้ 

ผลการวิจยัท่ีคน้พบน้ีถือว่า มีความเป็นไปไดใ้นทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบติัจริงนั้น อาจมี

บางปัจจยัเท่านั้นท่ีสามารถท าใหเ้กิดประสิทธิผลทางการศึกษาได ้เช่นปัจจยัดา้นการสนบัสนุน ดา้น

การขายความคิด ซ่ึงอยู่ท่ีศกัยภาพและความพร้อมของโรงเรียนหรือผูบ้ริหารว่าจะมีเด่นดา้นไหน

เน่ืองจากการบริหารโรงเรียนปัจจุบนันั้น ผูบ้ริหารกใ็ชภ้าวะผูน้ าในแต่ละปัจจยัในการท างานอยูแ่ลว้

โดยเฉพาะทางปฏิบัตินั้ นอาจเป็นไปได้เพียคงบางปัจจัยเท่านั้ นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา   และข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละคนเท่านั้น กระบวนการในการศึกษาวิจยัท่ี

เป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน แต่ในทางปฏิบติัอาจเป็นไปไดไ้ม่สมบูรณ์เน่ืองจากความจริงทางทฤษฎีและ

ความเป็นจริงของสถานการณ์นั้น ต่างกนั และถือว่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะท าใหเ้กิดประสิทธิผลต่อ
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สถานศึกษาได้ เน่ืองจากปัจจัยส าคญัท่ีจะท าให้สถานศึกษาดีหรือไม่ ย่อมข้ึนอยู่กับผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเป็นส าคญัในการใชภ้าวะผูน้ าบริหารจดัการสถานศึกษา 

ด้านความถูกต้องครอบคลุม 

มีความถูกต้องครอบคลุมในทางทฤษฎี และอาจยงัไม่ถูกต้องและครอบคลุมนักเม่ือ

น าไปใชจ้ริง เพราะในสถานศึกษามีความหลากหลายของปัจจยัต่างๆ  ผูบ้ริหารโรงเรียนอาจมีภาวะ

ผูน้ าไม่เท่ากนั หรืออาจไม่มีเลยตามผลการวิจยัท่ีคน้พบ หรืออาจมีเพียงดา้นเดียวคือ การสั่งการตาม

อ านาจ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแบบน้ีอยู่แล้ว เป็นงานวิจัยท่ีดี ต้องการรู้ปัจจัยท่ีจะท าให้โรงเรียนมี

ประสิทธิผลสูงท่ีสุด  ผูน้ าตามสถานการณ์ถือเป็นการบริหารทางเลือกท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนควรเลือก

เอาใชใ้นการบริหารงานโรงเรียน ในส่วนตวัถือวา่ ผลวิจยัน้ีถูกตอ้งเหมาะสมดี 

ด้านการน าไปใช้โยชน์ 

สามารถน าไปใช ้ ประโยชน์ได ้เน่ืองการวิจยัดงักล่าวมีกระบวนการทางการวิจยัรองรับใน

ผลของการวิจยัท่ีผูว้ิจยัคน้พบ  ปัจจยัผูน้ าตามสถานการณ์ดงักล่าวน้ี จะสามารถน าไปใช ้ประโยชน์

ในการบริหารสถานศึกษาไดน้ั้น ตอ้งมีการฝึกอบรมภาวะผูน้ าดงักล่าวแก่ผูบ้ริการเพื่อให้สามารถ

น าไปใชใ้นการบริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดประสิทธิผลท่ีตอ้งการอาจใช้

ประโยชน์ไดบ้างสถานศึกษา หรืออาจใชป้ระโยชน์ไดส้ าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาบางคนเท่านั้น  

เน่ืองจากเป็นผลการวิจยัท่ีเกบ็ขอ้มูลมาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียน   



 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อทราบองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อทราบองคป์ระกอบ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ 3) เพื่อทราบ
อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจัยสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจยัสามารถ
สรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1. องค์ประกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ประกอบไปดว้ย 8 องคป์ระกอบ กล่าวคือ 1) ผูน้ าท่ีมุ่ง
ความสัมพนัธ์  2) ผูน้ าท่ีมุ่งใหก้ารสนบัสนุน 3) ผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ 4) ผูน้ าท่ีมุ่งการสั่งการ 5) ผูน้ า
ท่ีมุ่งใหบ้ริการ 6) ผูน้ าท่ีมุ่งบุคคล 7) ผูน้ าท่ีมุ่งขายความคิด และ 8) ผูน้ าท่ีมุ่งมอบหมายงาน  

2. องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ึน
พื้นฐาน ซ่ึงไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัท าให้
ไดอ้งคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 5 องคป์ระกอบ โดยเรียงตามน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีได ้ดงัน้ี 
 3. การวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลจากการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม    
ไม่มีอิธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และเม่ือพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
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ภาพรวม พบวา่ มีอิทธิพลมาจาก ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีประกอบดว้ย   
ผูน้ ามุ่งความสมัพนัธ์  ผูน้ ามุ่งใหก้ารสนบัสนุน  ผูน้ ามุ่งความส าเร็จ ผูน้ ามุ่งใหบ้ริการ ผูน้ ามุ่งบุคคล 
ผูน้ ามุ่งขายความคิด และผูน้ ามุ่งมอบหมายงาน  เป็นตวัแปรอิสระท่ีสามารถน ามาใชใ้นการพยากรณ์
ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

3.1 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นผลสัมฤทธ์ิ มีอิทธิพลมาจาก ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ ดา้นผูน้ ามุ่งสั่งการ และดา้นผูน้ ามุ่ง
ความส าเร็จ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านความพึงพอใจในการท างาน มีอิทธิพลมาจาก ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ ด้านผูน้ ามุ่ง
ความส าเร็จ ดา้นผูน้ ามุ่งสัง่การ และดา้นผูน้ ามุ่งความสมัพนัธ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นการขาดงาน มีอิทธิพลมาจาก ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์  ดา้นผูน้ ามุ่งใหบ้ริการและดา้นผูน้ ามุ่ง
สัง่การ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.4 4)  ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นอตัราการลาออกจากโรงเรียนกลางคนั มีอิทธิพลมาจาก ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์  ผูน้ ามุ่ง
ใหบ้ริการ และผูน้ ามุ่งสัง่การ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3.5 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นผลสัมฤทธ์ิ มีอิทธิพลมาจาก ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์  ดา้นผูน้ ามุ่งใหบ้ริการ และดา้นผูน้ ามุ่ง
สั่งการส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    
 

การอภิปรายผล 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี สามารถน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1. องค์ประกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ประกอบไปดว้ย 8 องคป์ระกอบ กล่าวคือ 1) ผูน้ าท่ีมุ่ง
ความสัมพนัธ์  2) ผูน้ าท่ีมุ่งใหก้ารสนบัสนุน 3) ผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ 4) ผูน้ าท่ีมุ่งการสั่งการ 5) ผูน้ า
ท่ีมุ่งให้บริการ 6) ผูน้ าท่ีมุ่งบุคคล 7) ผูน้ าท่ีมุ่งขายความคิด และ 8) ผูน้ าท่ีมุ่งมอบหมายงาน 
เน่ืองจากผู ้บริหารถูกคัดเลือกเลือกมาจากวิธีการท่ีมีคุณภาพ ท าให้ได้ผู ้บริหารท่ีมีความรู้
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ความสามารถในการปฏิบติหนา้ท่ีให้การสนบัสนุนบุคลากรในการพฒันานวตักรรมในการท างาน
ใหค้วามใส่ใจและปรารถนาดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มุ่งสร้างความเป็นมิตรความไวว้างใจกบับุคลากร
ในทุกระดบั  สร้างความพึงพอใจแก่ผูม้ารับบริการ ยอมรับในความคิดเห็นของบุคลากร  เป็นตน้ ซ่ึง
ผูบ้ริการในปัจจุบนัใชภ้าวะผูน้ าตามสถานการณ์ในการบริหารงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีเสน้ทางสู่เป้าหมาย (path – goal theory)ของ House and Mitchell  ก าหนด
ว่า ผูน้ าจะไดรั้บการคาดหวงัว่าจะมีความยดืหยุน่โดยข้ึนอยูก่บัสถานการณ์  ทั้งน้ีผูน้ าจะตอ้ง  (1) มี
การประเมินตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง (relevant variables) ดา้นสถานการณ์สภาพแวดลอ้ม  (2) ผูน้ าตอ้ง
เลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัปัจจยัสถานการณ์ไดดี้ท่ีสุด โดยมีพฤติกรรมผูน้ านั้นประกอบดว้ย         
1) ผูน้ าแบบบงการ (directive style) เป็นผูน้ าท่ีมุ่งการบอกผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถึงส่ิง ท่ีควรท าโดยท า
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมาย  ก าหนดตารางการท างาน  ก าหนดมาตรฐาน ท่ีเฉพาะของงาน
เป็นลกัษณะผูน้ าท่ีคลา้ยกบัผูน้ าท่ีเร่ิมตน้จากตนเองเป็นหลกั (initiating structure) หรือผูน้ าท่ีมุ่งงาน   
2)ผูน้ าประเภทใหก้ารสนบัสนุน (supportive style) เป็นผูน้ าท่ีมุ่งท่ีความตอ้งการและความเป็นอยูท่ี่
ดีของพนักงาน  เน้นการสร้างความสัมพันธ์ซ่ึงจะคล้ายกับผู ้น า ท่ีค  านึงถึงผู ้อ่ืนเป็นหลัก 
(consideration behavior)    3)ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (participative style) เป็นผูน้ าท่ีใหค้  าแนะน าแก่
พนกังานกระตุน้ความคิด  กระตุน้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ยการประชุมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น   กบัพนักงานก่อนการตดัสินใจ   4)ผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ (achievement – oriented style) 
เป็นผูน้ าท่ีมีการวางเป้าหมายท่ีทา้ทายมีการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนส าหรับพนักงาน มีการ
ปรับปรุงการท างานของกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง  ขณะเดียวกนัก็สร้างความเช่ือมัน่ว่าพนกังานสามารถจะ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของ เฮอร์เซ่ยแ์ละบลานชาร์ด 
(Hersey and Blanchard’s situational theory) โดยหน่ึงในพฤติกรรมผูน้ านั้นคือ การมีส่วนร่วม 
[participating ]  เป็นรูปแบบผูน้ าซ่ึงมุ่งความสัมพนัธ์สูงและมุ่งงานต ่า  ดงันั้นภาวะของผูน้ าท่ีใชคื้อ   
มุ่งสนับสนุนการเติบโตและการปรับปรุงส่ิงต่างๆ  ดว้ยการพฒันาทกัษะการแนะแนวและการ
ปฏิบติังาน  เช่น  การใชท้รัพยากรร่วมกบัพนกังาน  มีการใชข้อ้มูลและมีการใชก้ารส่ือสารเพื่อการ
ตดัสินใจร่วมกนั    จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถยืนยนัและ
รับรองไดว้่า ผูน้ าท่ีมุ่งให้การสนับสนุน เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของภาวะผูน้ า
ตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัมิชิแกน (University of Michigan Research Studies) ในปี  
ค.ศ. 1946  ผลการศึกษาก่อให้เกิดพฤติกรรมผูน้ า  2  แบบ  คือ  พฤติกรรมแบบมุ่งผลผลิต 
(Production – centered) และพฤติกรรมแบบมุ่งพนกังาน  (Employee - centered) โดยท่ีพฤติกรรม
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แบบมุ่งผลผลิตจะสร้างมาตรฐานในการท างาน  แจกแจงภารกิจ ท่ีจะตอ้งปฏิบติั  ก าหนดขั้นตอน
และเทคนิคในการท างาน  ก ากับดูแลการท างานอย่างใกลชิ้ด  กล่าวคือ  จะมีลกัษณะคลา้ยกับ
พฤติกรรมในมิติกิจสัมพนัธ์ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีภาวะผูน้ าของ เรดดิน (Reddin)ไดแ้บ่งพฤติกรรม
ผูน้ าออกเป็น 3 มิติ โดยในมิติท่ี 3 คือ การมุ่งผลิตผล (effectiveness oriented)  หมายถึงพฤติกรรม
ผูน้ าท่ีมุ่งให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ และผูร่้วมงานพอใจ โดยยึดสถานการณ์เป็น
หลัก  ถ้าสถานการณ์เหมาะสมพฤติกรรมผูน้ าก็จะมีประสิทธิผลมาก ถ้าหากสถานการณ์ไม่
เหมาะสม พฤติกรรมผูน้ าก็จะมีประสิทธิผลนอ้ย  และสอดคลอ้งกบัทฤษีเส้นทางสู่เป้าหมาย(path – 
goal theory) ของ House and Mitchell  ท่ีก าหนดวา่ ผูน้ าจะไดรั้บการคาดหวงัว่าจะมีความยดืหยุน่โดย
ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ทั้งน้ีผูน้ าจะตอ้ง  (1) มีการประเมินตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง (relevant variables) 
ดา้นสถานการณ์สภาพแวดลอ้ม  (2) ผูน้ าตอ้งเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัปัจจยัสถานการณ์ไดดี้
ท่ีสุด โดยหน่ึงในพฤติกรรมของผูน้ าท่ีส าคญัคือ การมุ่งความส าเร็จ (achievement – oriented style) 
เป็นผูน้ าท่ีมีการวางเป้าหมายท่ีทา้ทายมีการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนส าหรับพนักงาน มีการ
ปรับปรุงการท างานของกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง  ขณะเดียวกนัก็สร้างความเช่ือมัน่ว่าพนกังานสามารถจะ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ซ่ึงจากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาวิจยัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ี
สามารถยืนยนัและรับรองไดว้่า  ผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ  เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง
ของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐา สอดคลอ้งกบัแนวคิดผูน้ าเชิงสถานการณ์ของ  Houghton & Yoho(2005) ท่ีประกอบดว้ย      
1) การเป็นผูส้ั่งการในการด าเนินงาน 2) การให้รางวลัแก่พนกังานตามสถานการณ์ 3) การ
สร้างสรรคว์ิสัยทศัน์  4)การมอบอ านาจในการท างานแก่พนักงาน     แนวคิดภาวะผูข้อง  
Tannebaum and Schmid (1995) ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมผูน้ าเชิงสถานการณ์ไว ้ดงัน้ี 1) ผูน้ าท่ีตดัสินใจ
เองแลว้แจง้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ  2) ผูน้ าท่ีพยายามกระตุน้เกล้ียกล่อมใหย้อมรับการตดัสินใจ
ของตนเอง  3) ผูน้ าท่ีเสนอขอ้ตดัสินใจของตนเองแลว้ขอความคิดเห็นจากลูกนอ้ง   4) ผูน้ าท่ีเสนอ
ขอ้ตดัสินใจท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้แลว้เปิดโอกาสให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงการ
ตดัสินใจได ้ 5) ผูน้ าท่ีเสนอปัญหาแลว้ขอขอ้แนะน า แต่ผูน้ าตดัสินใจเอง   6) ผูน้ าท่ีช้ีขอ้จ ากดัแลว้
ตดัสินใจภายในขอบเขตนั้น   และ 7) ผูน้ าท่ีอนุญาตใหลู้กนอ้งกระท าการภายในขอบเขตท่ีก าหนด  
และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  Gordon A. McIntosh (2009)  ท่ีศึกษาเร่ือง การนิยามภาวะผูน้ า
ตามสถานการณ์ส าหรับหัวหน้าผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า ภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์นั้น เนน้พฤติกรรมมุ่งงานและมุ่งบุคลากร โดยแสดงบทบาทเป็นผูน้ าท่ีเป็นทั้ง การเป็น
ผูส้ร้างสรรคง์าน การเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา  การเป็นนกัลงทุน  การเป็นผูอ้  านวยความสะดวก การเป็น
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ผูส้ั่งการ การเป็นผูจ้ดัการ  การเป็นผูป้ระกอบการ และ การเป็นผูมี้วิสัยทศัน์  จากแนวคิด ทฤษฎี
และผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถยืนยนัและรับรองไดว้่า  ผูน้ าท่ีมุ่งการสั่งการ   เป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลอ้งกบัรูปแบบภาวะผูน้ านกับริการ  (Servant 
leadership)  ของ กรีนลีฟ (Greenleaf, 1995)  ซ่ึงเป็นรูปแบบของผูน้ าท่ีเนน้การใหก้ารบริการผูอ่ื้น 
พนักงาน ลูกคา้และชุมชนเพื่อช่วยกนัสร้างอ านาจการน าทางการศึกษา ผูน้ าท่ีมีความเช่ือในเร่ือง
ของการบริการนั้นตอ้งเกิดความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีน าไปสู่การใหบ้ริการและ
ต้องมีความเช่ือว่าการให้บริการเป็นความส าคัญอันดับแรก การทดสอบว่าการบริการนั้ นมี
ประสิทธิภาพคือ พิจารณาว่าการให้บริการนั้นท าให้บุคคลพฒันาข้ึน ในขณะท่ีไดรั้บการบริการ
บุคคลนั้นมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ฉลาดข้ึน มีอิสระเพิ่มข้ึน มีการพึ่งพาตนเองไดม้าข้ึน และพวกเร่ิมท่ีจะ
กลายมาเป็นผูใ้หบ้ริการมากข้ึน คุณสมบติั 10 ประการท่ีการน าไปสู่การเป็นผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าแบบผู ้
ใหบ้ริการ   ไดแ้ก่  1)  การฟัง  2)  การมีความเห็นใจ  3) การเยยีวยา 4)  การตระหนกัรู้ 5)  การชกั
จูง   6)  การมีความคิดรวบยอด   7)  การมองเห็นภาพ   8)  การดูแล  9) การพร้อมร่วมใจ  10) การ
สร้างชุมชน  ภาวะผูน้ าแบบให้บริการน้ีเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการสนับสนุนให้งานดา้นการ บริหาร
การศึกษาเพื่อเป็นการบริหารเพื่อการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ บริการจากผูน้ าและใหก้าร
สนับสนุนเพื่อให้เกิดความคิดอิสระ สร้างสรรครู์ปแบบการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ 
และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  Eric Korpi (2003)   เร่ือง  วิธีการเชิงสถานการณ์ในการบริหาร
จดัการเก่ียวกบัการให้บริการท่ีราบร่ืน พบว่า ปัจจยัผูน้ าเชิงสถานการณ์ท่ีส าคญัท่ีสุด ประกอบดว้ย 
1) การใชอ้ตัราเศรษฐกิจในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรแห่งความกา้วหนา้ดา้นการแข่งขนั 2) การยดึความ
เหมือนกนัของลูกคา้ 3)ความสนใจในขอ้มูลของลูกคา้  4) การมีระยะทาง/ช่องทางในการติดต่อกบั
ลูกคา้ของสาขาท่ีห่างกนั 5)การใชอุ้ปกรณ์ใส่ส่ิงของมีคุณภาพ   จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษา
ท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้สามารถยืนยนัและรับรองได้ว่า องค์ประกอบด้านผูน้ าท่ีมุ่งให้บริการเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูน้ าตามแนวคิดของเกสเซท
และกูบา้ (Getzels and Guba)  ซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นทฤษฎีกระบวนการทางสังคม (social process 
theory)  ว่าการบริหารงานถือว่าเป็นระบบสังคมหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ยมิติ 2 มิติ คือ สถาบนัมิติ 
(nomothetic dimension) และบุคลามิติ (idiographic dimension) ทฤษฎีดงักล่าวไดแ้บ่งผูน้ าออกเป็น 
3 ประเภทตามลกัษณะของพฤติกรรม ซ่ึงหน่ึงใน 3 ของพฤติกรรมนั้นคือ ผูน้ าแบบเน้นบุคคล 
(idiographic leadership style) ผูน้ าแบบน้ีเนน้มิติบุคคล ยึดถือบุคลิกภาพและความตอ้งการของ
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บุคคลเป็นหลกัพยายามตอบสนองความตอ้งการของบุคคล  จะพยายามใช้การจูงใจและการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีดีเพื่อเอ้ืออ านวยให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานให้กบัองค์การ และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสาคร  โห้วงศ ์ไดศึ้กษาแบบของผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัสระแกว้  จ  าแนกตามประสบการณ์และขนาดของโรงเรียนพบว่า  
ผูบ้ริหารโรงเรียน    ท่ีมีประสบการณ์ต ่ากว่า  5  ปี  และผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ตั้งแต่  5  ปีข้ึนไป  
มีแบบผูน้ าแบบ    ยดึสถาบนัเป็นหลกัและแบบยดึประสานประโยชน์เป็นหลกัแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติ ส่วนแบบยึดตัวบุคคลเป็นหลักแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  โดย
ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ต ่ากว่า  5  ปี  มีแบบยึดบุคคลเป็นหลักสูงกว่าผูบ้ริหารท่ีมี
ประสบการณ์ตั้งแต่ 5  ปี ข้ึนไป  แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าปัจจยัต่างๆ  ดงักล่าวมีผลต่อรูปแบบ
ผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน และการศึกษาของ  Gordon A. McIntosh (2009)  ท่ีศึกษาเร่ือง การนิยาม
ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ส าหรับหัวหน้าผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า ภาวะผูน้ า
ตามสถานการณ์นั้น เนน้พฤติกรรมมุ่งงานและมุ่งบุคลากร โดยแสดงบทบาทเป็นผูน้ าท่ีเป็นทั้ง การ
เป็นผูส้ร้างสรรคง์าน การเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา  การเป็นนกัลงทุน  การเป็นผูอ้  านวยความสะดวก การ
เป็นผูส้ั่งการ การเป็นผูจ้ดัการ  การเป็นผูป้ระกอบการ และ การเป็นผูมี้วิสัยทศัน์   จากแนวคิด 
ทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถยืนยนัและรับรองไดว้่า  องคป์ระกอบดา้นผูน้ า
ท่ีมุ่งบุคคล เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลอ้งกับทฤษฎีผูน้ าเชิง
สถานการณ์ของ เฮอร์เซ่ยแ์ละบลานชาร์ด (Hersey and Blanchard’s situational theory)  โดย
พฤติกรรมผูน้ านั้นประกอบดว้ย 1)การบอกกล่าว [telling (S1)]  เป็นรูปแบบ ผูน้ าท่ีมีความสัมพนัธ์
ต  ่าและมุ่งงานสูง จึงตอ้งใชภ้าวะผูน้ าท่ีบงการอย่างมาก (very directive style)   จะรวมถึงการ
แสดงออกอย่างชดัเจนถึงการก าหนดทิศทางเก่ียวกบัวิธีการท่ีพนักงานควรจะท างานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย   2)การขายความคิด [selling (S2)]  เป็นรูปแบบผูน้ าท่ีมุ่งความสัมพนัธ์สูงและ
มุ่งงานสูงมีการก าหนดทิศทางการท างานสนับสนุนความตอ้งการของพนักงานแต่จะมีการชกัจูง
พนักงานดว้ยการขายความคิดให้พนักงานปฏิบติัตาม  รวมถึงการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนๆ  
ก่อนการตดัสินใจ   3)การมีส่วนร่วม [participating (S3)]  เป็นรูปแบบผูน้ าซ่ึงมุ่งความสัมพนัธ์สูง
และมุ่งงานต ่า  ดงันั้นภาวะของผูน้ าท่ีใชคื้อมุ่งสนบัสนุนการเติบโตและการปรับปรุงส่ิงต่างๆ  ดว้ย
การพฒันาทกัษะการแนะแนวและการปฏิบติังาน  เช่น  การใชท้รัพยากรร่วมกบัพนกังาน  มีการใช้
ขอ้มูลและมีการใชก้ารส่ือสารเพื่อการตดัสินใจร่วมกนั    4)การมอบหมายงาน [delegating (S4)]  
เป็นรูปแบบผูน้ าซ่ึงมุ่งความสัมพนัธ์ต ่าและ  มุ่งงานต ่า  ดงันั้นภาวะของผูน้ าท่ีใชคื้อ  ช่วยก าหนด
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ทิศทางและสนับสนุนการท างานเพียงเล็กน้อยแต่จะมอบความรับผิดชอบงานให้พนักงานไปท า 
ภายใตส้ถานการณ์เช่นน้ี  พนกังานจะรับผิดชอบงานและความส าเร็จขององคก์าร  และการศึกษา
ของ รัตติกรณ์  จงวิศาล  ศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผูน้ าของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทย พบว่า เคร่ืองมือช้ีวดัภาวะผูน้ าของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย  ประกอบดว้ย 6  
องคป์ระกอบ คือ 1.การส่งเสริมแรงบนัดาลใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2.การใส่ใจและปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น 
3.การมีศีลธรรมในการประกอบการ 4.ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 5.การเสริมสร้าง
จิตส านึกต่อสังคม 6.การเปิดกวา้งยอมรับส่ิงต่างๆ   จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าว
มาข้างต้นสามารถยืนย ันและรับรองได้ว่า     องค์ประกอบด้านการได้รับการยอมรับ เป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีผูน้ าเชิงสถานการณ์ของ เฮอร์
เซ่ยแ์ละบลานชาร์ด (Hersey and Blanchard’s situational theory)  โดยพฤติกรรมผูน้ านั้น
ประกอบดว้ย 1)การบอกกล่าว [telling ]  เป็นรูปแบบ ผูน้ าท่ีมีความสัมพนัธ์ต ่าและมุ่งงานสูง     จึง
ตอ้งใชภ้าวะผูน้ าท่ีบงการอยา่งมาก (very directive style)   จะรวมถึงการแสดงออกอยา่งชดัเจนถึง
การก าหนดทิศทางเก่ียวกบัวิธีการท่ีพนกังานควรจะท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  2)การ
ขายความคิด [selling ]  เป็นรูปแบบผูน้ าท่ีมุ่งความสัมพนัธ์สูงและมุ่งงานสูงมีการก าหนดทิศ
ทางการท างานสนบัสนุนความตอ้งการของพนกังานแต่จะมีการชกัจูงพนกังานดว้ยการขายความคิด
ใหพ้นกังานปฏิบติัตาม  รวมถึงการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนๆ  ก่อนการตดัสินใจ   3)การมีส่วน
ร่วม [participating ]  เป็นรูปแบบผูน้ าซ่ึงมุ่งความสัมพนัธ์สูงและ    มุ่งงานต ่า  ดงันั้นภาวะของผูน้ า
ท่ีใชคื้อมุ่งสนบัสนุนการเติบโตและการปรับปรุงส่ิงต่างๆ  ดว้ยการพฒันาทกัษะการแนะแนวและ
การปฏิบติังาน  เช่น  การใชท้รัพยากรร่วมกบัพนกังาน  มีการใชข้อ้มูลและมีการใชก้ารส่ือสารเพื่อ
การตดัสินใจร่วมกนั    4)การมอบหมายงาน [delegating ]  เป็นรูปแบบผูน้ าซ่ึงมุ่งความสัมพนัธ์ต ่า
และ  มุ่งงานต ่า  ดงันั้นภาวะของผูน้ าท่ีใชคื้อ  ช่วยก าหนดทิศทางและสนับสนุนการท างานเพียง
เล็กน้อยแต่จะมอบความรับผิดชอบงานให้พนักงานไปท า ภายใตส้ถานการณ์เช่นน้ี  พนักงานจะ
รับผิดชอบงานและความส าเร็จขององคก์าร และสอดคลอ้งกบัแนวคิด ผูน้ าเชิงสถานการณ์ของ  
Houghton & Yoho(2005) ท่ีประกอบดว้ย 1)การเป็นผูส้ั่งการในการด าเนินงาน  2) การใหร้างวลัแก่
พนกังานตามสถานการณ์ 3) การสร้างสรรคว์ิสัยทศัน์  4)การมอบอ านาจในการท างานแก่พนกังาน 
และแนวคิดภาวะผูข้อง  Tannebaum and Schmid (1995) ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมผูน้ าเชิงสถานการณ์
ไว ้ดงัน้ี 1) ผูน้ าท่ีตดัสินใจเองแลว้แจง้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ  2) ผูน้ าท่ีพยายามกระตุน้เกล้ีย
กล่อมใหย้อมรับการตดัสินใจของตนเอง 3) ผูน้ าท่ีเสนอขอ้ตดัสินใจของตนเองแลว้ขอความคิดเห็น
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จากลูกนอ้ง   4) ผูน้ าท่ีเสนอขอ้ตดัสินใจท่ีอาจเปล่ียนแปลงไดแ้ลว้เปิดโอกาสใหลู้กนอ้งมีส่วนร่วม
ในการเปล่ียนแปลงการตดัสินใจได ้5) ผูน้ าท่ีเสนอปัญหาแลว้ขอขอ้แนะน า แต่ผูน้ าตดัสินใจเอง   6) 
ผูน้ าท่ีช้ีขอ้จ ากดัแลว้ตดัสินใจภายในขอบเขตนั้น   และ 7) ผูน้ าท่ีอนุญาตให้ลูกน้องกระท าการ
ภายในขอบเขตท่ีก าหนด  จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถยืนยนั
และรับรองไดว้่า  องคป์ระกอบดา้นผูน้ าท่ีมุ่งมอบหมายงาน เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการ
หน่ึงของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากท าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัท าให้
ไดอ้งคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 5 องคป์ระกอบ ซ่ึงทั้งหมดน้ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีวา่ องคป์ระกอบประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคระกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นา
ฮาเวนดีและมาเลด็ซาเด (Nahavendi and Malekzadeh)  ท่ีไดใ้หค้วามหมายของค าว่า ประสิทธิผล  
(Effectiveness)  หมายถึง  บุคคลหรือองค์การได้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ ตามแผนอนั
หมายถึง 4 ประการ  ดังน้ี  1) คุณภาพของงาน  2) ความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ             
3) นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีดีกว่าเดิม  4) ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีท างาน  แนวคิดของ   กิบสันและ
คณะ( Gibson and et. al. ) ไดท้  าการศึกษาและก าหนดเกณฑใ์นการประเมินประสิทธิผลของ
องคก์ารโดยใชห้ลายเกณฑ ์ดงัน้ี 1)ความสามารถในการผลิต  2)ประสิทธิภาพ  3)ความพึงพอใจ   4)
ความสามารถในการปรับตวั  5)การพฒันาและการอยูร่อด และยงัสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีประสิทธิผล
ขององคก์ารของ พาร์สัน (parsons) ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยหนา้ท่ีพื้นฐาน 4 ประการ เพื่อให้องคก์าร
อยูร่อดไดโ้ดยในประการท่ี 3 คือการบูรณาการ (integration-i) หมายถึง การประสานความสัมพนัธ์
ของสมาชิกภายในองคก์าร เพื่อการรวมพลงัให้มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการปฎิบติัภารกิจ
ขององคก์าร ตวับ่งช้ีท่ีจะใชว้ดั ไดแ้ก่  1) ความพึงพอใจ (satisfaction)  2) บรรยากาศ (climate)  3) 
การส่ือความหมาย (communication)  และ  4) ความขดัแยง้ (conflict)  และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของปิลญั  ปฎิพิมพาคม  ไดศึ้กษารูปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา
เอกชนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ีพบว่า  องคป์ระกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานมี 8 องคป์ระกอบ  คือ  ความสามารถในการผลิต  ความสามารถในการพฒันา
เจตคติ  ความสามารถในการปรับตวั  บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนความพึงพอใจในงาน
ของบุคลากร  ความสามคัคีของบุคลากรดา้นการพฒันาบุคลากรและการแกปั้ญหาภายใน  และ
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ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีประสิทธิผลขององค์การของ พาร์สัน 
(parsons) ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยหนา้ท่ีพื้นฐาน 4 ประการ เพื่อใหอ้งคก์ารอยูร่อดไดโ้ดยในประการท่ี 
4 คือการรักษาแบบแผนวฒันธรรม (latncy-i) หมายถึง การด ารงและรักษาระบบค่านิยมของ
องคก์ารซ่ึงประกอบดว้ยรูปแบบทางดา้นวฒันธรรมองคก์ารและแรงจูงใจในการท างานใหค้งอยูใ่น
องคก์าร ตวับ่งช้ีท่ีจะใชว้ดั ไดแ้ก่ 1) ความภกัดี (loyalty)  2) ความสนใจของส่วนใหญ่ (central life 
interest)3) แรงจูงใจ (motivation) และ 4) เอกลกัษณ์ (identity) แนวคิดการบริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผลของ แฮนสัน (Hanson) ใหท้ศันะว่ามีลกัษณะดงัน้ี 1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู ้เ รียน 2) มีบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 3) มีการติดตามก ากับ
กระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) มีการส่งเสริมการรักษาวินยัของผูเ้รียนและ 6) 
มีการจดัสภาพแวดลอ้มและสวสัดิการท างาน  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของปิลญั  ปฎิพิมพาคม  
ไดศึ้กษารูปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ท่ีพบว่า  องค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 8 
องคป์ระกอบ  คือ  ความสามารถในการผลิต  ความสามารถในการพฒันาเจตคติ  ความสามารถใน
การปรับตวั  บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน     ความพึงพอใจในงานของบุคลากร  ความ
สามคัคีของบุคลากรดา้นการพฒันาบุคลากรและการแกปั้ญหาภายใน  และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สเต็ดแมน (stedman) ไดศึ้กษาวิจยัถึงความส าเร็จของ
โรงเรียนซ่ึงสรุปไดว้า่ลกัษณะท่ีแสดงถึงความส าเร็จซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัประสิทธิผลของโรงเรียน คือ1)
การเนน้ท่ีชาติพนัธ์ุและเช่ือชาติ 2)การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 3)การร่วมกนัว่างแผนดูแลนกัเรียน
ระหว่างครูและผูป้กครอง  4)หลักสูตรท่ีเน้นทางด้านวิชาการ  5)การใช้และพฒันาครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ  6)การไห้การดูแลเด็กนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 7)ความรับผิดชอบของนกัเรียนท่ีมีต่อ
โรงเรียน  8)สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย  9)การสอนท่ีปราศจากปัญหาทางวิชาการ  และสอดคลอ้ง
กับการศึกษาของ อภิวรรณา   แก้วเล็ก  ได้ท าการวิจัยเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษา  1  ผลการวิจยั  พบว่า   
1) ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง    2) ดา้นความสามารถใน
การพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก  ส่วนภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนทั้ง  4  มิติ คือ  1) ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  2) 
ดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก  3) ดา้นความสามารถในการ
ปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียนให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างดี  4) ดา้นความสามารถในการ
แกปั้ญหาในโรงเรียน สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีประสิทธิผลขององคก์ารของ พาร์สัน (parsons) ซ่ึงตอ้ง
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ประกอบดว้ยหนา้ท่ีพื้นฐาน 4 ประการ เพื่อใหอ้งคก์ารอยูร่อดไดโ้ดยในประการท่ี 2 คือการบรรลุ
เป้าหมาย (goal sttainment-g) หมายถึง การก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์าร การจดัหา และการใช้
ทรัพยากรต่างๆภาพในองคก์าร เพื่อให้การด าเนินงานขององคก์ารบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ว่างไวต้วั
บ่งช้ีท่ีจะใชว้ดั ไดแ้ก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิ (achievement) 2) คุณภาพ (quality)  3) การแสวงหาทรัพยากร 
(resource acquistion)  และ 4) ประสิทธิภาพ (efficiency)  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปิยะ  
ทรัพยส์มบูรณ์  ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัประสิทธิผลของโรงเรียน
มธัยมศึกษาพบวา่  ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษาเขตการศึกษา 1 อยู่
ในระดบัมาก  ทั้งในภาพรวมและแยกพิจารณาเป็นรายดา้น  เรียงตามล าดบั  คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียนความสามารถในการปรับเปล่ียน
และพฒันาโรงเรียนความสามารถในการพฒันาเจตคติของนักเรียนและองคป์ระกอบบรรยากาศ
โรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษามีความสมัพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัมาก. 
 3. การวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลจากการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ประกอบดว้ย   ผูน้ ามุ่งความสัมพนัธ์  ผูน้ ามุ่งให้การสนับสนุน  ผูน้ ามุ่งความส าเร็จ ผูน้ ามุ่ง
ใหบ้ริการ ผูน้ ามุ่งบุคคล ผูน้ ามุ่งขายความคิด และผูน้ ามุ่งมอบหมายงาน เป็นตวัแปรอิสระท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิจยัดงักล่าวน้ี บ่งบอกถึงความส าคญั และ
ความมีอิทธิพลของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาทั้งใน
ดา้นการสร้างความพึงพอใจในการท างาน  การสร้างผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนของนกัเรียน  พร้อม
กบัการเพิ่มพนูศกัยภาพของครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหมุ่้งมัน่ท างานในงานท่ีเป็นหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบอยา่งเตม็ศกัยภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปิลญั  ปฎิพิมพาคม  ท่ีไดศึ้กษารูปแบบ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า  
องคป์ระกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 8 องคป์ระกอบ  คือ  
ความสามารถในการผลิต  ความสามารถในการพฒันาเจตคติ  ความสามารถในการปรับตัว  
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน ความพึงพอใจในงานบุคลากร  ความสามคัคีของบุคลากร
ด้านการพฒันาบุคลากรและการแก้ปัญหาภายใน  และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา  มี
ความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุดา   บุญเถ่ือน  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารการมีส่วนร่วม
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ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิพลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้ผลการศึกษา ไดพ้บว่า  1) พฤติกรรมการบริหารการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2)ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาและประสบการณ์  พบว่า  ประสิทธิผลของสถานศึกษา
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติและเม่ือจ าแนกตามประเภทของสถานศึกษาพบว่าแตกต่าง
กนันยัส าคญัทางสถิติ (p < .05)  3. พฤติกรรมการบริหาร ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p < .05)  4. พฤติกรรมการบริหารดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน  การจูงใจ  การ
ตดัสินใจ  และการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและการฝึกอบรมเป็นตวัพยากรณ์ ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา  โดยมีค่าอ านาจพยากรณ์เท่ากบั 55.70 เปอร์เซ็นต ์  และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ สิทธิศกัด์ิ ดอกบวั  ท่ีศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ า สถานการณ์ขององคก์ารท่ี
เอ้ือต่อผูน้ าและประสิทธิผลขององคก์าร : ศึกษาเฉพาะกรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด ไดพ้บว่า นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัร้อยเอ็ดส่วนใหญ่มีรูปแบบภาวะผูน้ า
แบบมุ่งสัมพนัธ์ สถานการณ์ขององคก์ารท่ีเอ้ือต่อผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง  สถานการณ์ของ
องคก์ารท่ีเอ้ือต่อผูน้ ามีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลขององคก์าร เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้
และมีแนวโนม้ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก และ รูปแบบภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ของ
องคก์ารท่ีเอ้ือต่อผูน้ า มีขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคือการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะตอ้งให้
ความส าคญักบัสถานการณ์ขององคก์ารท่ีเอ้ือต่อผูน้ าอนัไดแ้ก่ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัสมาชิก 
โครงร้างของงาน และอ านาจตามหนา้ท่ี  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  จากการศึกษาวิจยั อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู ้วิจัยมี
ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1.1 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะเป็นหน่วยงานตน้สังกดัของ
สถานศึกษา  ควรน าผลการวิจัยท่ีเป็นองค์ประกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
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สถานศึกษา มาก าหนดเป็นหลกัสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้ าใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัเพื่อเป็น
การพฒันาและเพิ่มพนูศกัยภาพผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพสูง 
 1.2 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะเป็นหน่วยงานตน้สังกดัของ
สถานศึกษา  ควรน าผลการวิจยัท่ีเป็นองค์ประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษามาก าหนดเป็น
นโยบายหรือทิศทางการพฒันาประสิทธิผลของสถานศึกษาต่อไป 
 1.3  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะเป็นหน่วยงานตน้สังกดัของ
สถานศึกษา  ควรน าผลการวิจัยท่ีเป็น อิทธิพลของภาวะผู ้น าตามสถานการณ์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มา
ก าหนดเป็นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา พร้อมก าหนดเป็น
แนวทางในการประเมินสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา เน่ืองจาก พฤติกรรมการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นการใชภ้าวะผูน้ าในการท างานตามสถานการณ์นั้น เป็นส่ิงท่ีสามารถ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาได ้
 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรท าการศึกษาวิจยัเชิงทดลองเก่ียวกบัการใชภ้าวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.2 ควรท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทุก
ระดับ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อก าหนดเป็นรูปแบบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 ควรท าการศึกษาวิจยัเชิงเปรียบเทียบระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กบั สงักดัหน่วยงานอ่ืนๆ  ทั้งน้ี ผลการศึกษาวิจยัท่ีได้
จะสามารถน ามาก าหนดเป็นนโยบาย หรือแนวทางการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาของแต่ละสังกดั
ใหมี้ศกัยภาพสูงต่อไปได ้
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษา      

ขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วี.ที.ซี.       
คอมมิวนิเคชัน่, 2545.  

ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการศึกษาท่ี 6. รายงานผลการวเิคราะห์การประเมินคุณภาพ   
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ของเขตตรวจราชการที่ 4  ในปีการศึกษา  2551. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.   

สัญญา  สญัญาวิวฒัน์. “ทฤษฎีองค์กรประสิทธิภาพ”. ในรวมบทความสังคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2544. 

อภิวรรณา แกว้เลก็, “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา    
สงักดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 1” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
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ท่ี ศธ 0502.203.2/1059                         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 
 
       10 กนัยายน  2556 
เร่ือง ขอสมัภาษณ์เพื่องานวิจยั 
เรียน  
 ดว้ย นางสาวปาริชาต  สมใจ รหัสนักศึกษา 51252904 นักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากรไดรั้บอนุมติัให้ท าดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน” 
 ในการน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดอ้นุญาตให ้  
นางสาวปาริชาต  สมใจ สัมภาษณ์ เก่ียวกบัภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื ่อน าไป
พฒันาเค ร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลส าหรับงานวิจ ยั  ภาควิชาการบริหารการศึกษา            
หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ คงไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอยา่งดี 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

                                                                                       

ขอแสดงความนบัถือ 

                                    
                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์ 

                                   หวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

งานธุรการ 

โทรศพัท/์โทรสาร 0-3421-9136 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 

เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เร่ือง อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ผูว้ิจยั นางสาวปาริชาต    สมใจ   นกัศึกษาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
ภาควิชา การบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์............................................................................................ 
ต าแหน่ง.......................................................................................................... 
สถานท่ีท างาน................................................................................................ 
วนั/เดือน/ปี ท่ีสัมภาษณ์................................................................................. 

 
แนวทางการสัมภาษณ์ เ ร่ือง อิทธิพลของภาวะผู ้น าตามสถานการณ์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความส าคญัต่อการบริหารงานสถานศึกษาอยา่งไร 
2. ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ หมายถึง อะไร 
3.องค์ประกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาควรประกอบด้วย

องคป์ระกอบอะไรบา้ง 
4. ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง อะไร 
5. องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา ควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นใดบา้ง 
6. ความคิดเห็น หรือ ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุท่ีใหก้ารสมัภาษณ์เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทีใ่ห้การสัมภาษณ์เพือ่ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

1.ดร.มทันา    วงัถนอมศกัด์ิ            
อาจารยป์ระจ าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. ดร.สุริยงค ์   ชวนขยนั        
 อาจารยป์ระจ า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
3. ดร.นิพนธ์  วรรณเวช                 
 อาจารยป์ระจ า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
4. ดร.พรเทพ   รู้แผน 
 อาจารยป์ระจ า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
5. ดร.นริสานนัท ์   เดชสุระ             
 อาจารยป์ระจ า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
6. ดร.สุริยะ   รูปหมอก                                       
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสระยายโสม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
              สุพรรณบุรี 
7. ดร.วนัเพญ็   บุรีสูงเนิน                                
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวอนนภาศพัท ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 ชลบุรี เขต 1 
8. ดร.พลธาวิน  วชัระทรธ ารงค ์           
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัหนอนบอนแดง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 ชลบุรี เขต 1 
9. วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ชยันิตย ์  พรรณาวร ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง   
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 
10. ดร.สามารถ  ทิมนาค   
 ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 
11. ดร.อดุลย ์  วงศก์อ้ม      
 ศึกษานิเทศก ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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หนงัสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



190 

 
 
 
ท่ี ศธ 0502.203.2 /1216                           ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 
 

      31   ตุลาคม  2556 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน   
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  เอกสารการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั    จ านวน 1 ฉบบั 
 ดว้ย นางสาวปาริชาต   สมใจ รหสันกัศึกษา 51252904 นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากรไดรั้บอนุมติัใหท้ าดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “ อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
 ในการน้ี  ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเคร่ืองมือเพื่อการวิจัยท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือน้ี ทั้งน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิง่   
                                               ขอแสดงความนบัถือ 

                     ผูช่้วยศาสตราจารย ์วา่ท่ีพนัตรี ดร.  

              (นพดล  เจนอกัษร) 

                                   หวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 
งานธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-3421-9136 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจเคร่ืองมือวิจยั 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีต่รวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
 
1. ดร.พรรณี   สุวตัถี  
 อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2. ดร.พิชญาภา  ยนืยาว 
 อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
3. ดร.อมลวรรณ   ศรีประเสริฐ 
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัส าเภาทอง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุพรรณบุรี เขต 2  
4. ดร.ธวชั   กรุดมณี  
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัศรีรัตนาราม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุพรรณบุรี เขต 2 
5. ดร.จีรวรรณ   นาคพฒัน ์

ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 
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ภาคผนวก ฉ 
หนงัสือขอทดลองเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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ท่ี ศธ 0502.203.2 / 1204              ภาควิชาภาคการบริหารการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 
      
      22  พฤศจิกายน 2556 
 
เร่ือง ขอทดลองเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      แบบสอบถาม        จ านวน 2 ฉบบั 
 ดว้ย นางสาวปาริชาต  สมใจ รหสันกัศึกษา 51252904 นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากรไดรั้บอนุมติัให้ท าดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “ อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
 ในการน้ี  ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ นางสาวปาริชาติ   
สมใจ ท าการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในหน่วยงานของท่าน เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข
ก่อนน าไปใชใ้นการวิจยักลุ่มตวัอย่าง   ภาควิชาการบริหารการศึกษา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงไดรั้บ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอยา่งดี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิง่   
                                               ขอแสดงความนบัถือ 

                     ผูช่้วยศาสตราจารย ์วา่ท่ีพนัตรี ดร.  

              (นพดล  เจนอกัษร) 

                                   หวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

งานธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-3421-9136 
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ภาคผนวก ช 
รายช่ือสถานศึกษาท่ีใชใ้นการทดลองเคร่ืองมือ 
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รายช่ือสถานศึกษาที่ใช้ในการทดลองเคร่ืองมือ 
 
1. โรงเรียนวดัรางกร่าง 
2. โรงเรียนวดัท่าไชย (ประชานุกลู) 
3. โรงเรียนวดับางบอน 
4. โรงเรียนวดัไผข่าด 
5. โรงเรียนวดัหวัโพธ์ิ 
6. โรงเรียนวดัใหม่เพชรรัตน ์
7. โรงเรียนบา้นหนองโพธ์ิ 
8. โรงเรียนบา้นสะพงักร่าง 
9. โรงเรียนบา้นประทุนทอง  
10. โรงเรียนอาทรสังขะวฒันะ 2  วดัวงัตะก ู
11. โรงเรียนวดัดอนสงวน 
12. โรงเรียนอนุบาลวดัดงตาล 
13. โรงเรียนวดัท่าจดั 
14. โรงเรียนวดัเนินพระปรางค ์
15. โรงเรียนวดัใหม่นพรัตน ์  
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ภาคผนวก ซ 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/876       บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
         พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม
         73000 
 
      8   ธนัวาคม 2556 
 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
เรียน  

 ดว้ย นางสาวปาริชาต สมใจ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ก าลงัท าวิทยานิพนธ์
เร่ือง  “อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” มีความประสงค์จะขอเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน  เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์   ในการน้ี 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจ้งผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาทราบ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามใหแ้ก่
นกัศึกษาดงักล่าวดว้ยตามความเหมาะสม  สามารถติดต่อโดยตรงไดท่ี้ 081-732-8191 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามอนุเคราะห์  จกัขอบคุณยิง่ 
 
              ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                 
     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
     รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายวิชาการและวิจยั 
        รักษาราชการแทน  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 
ส านกังานบณัฑิตวิทยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788, 0-3424-3435 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลยั “มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ภาคผนวก ฌ 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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Scale          Scale      Corrected 
Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 

Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 

A1           524.6667      2096.8506        .4675           .9769 
A2           524.5667      2099.4954        .4739           .9769 
A3           525.0333      2088.9989        .4937           .9769 
A4           524.3667      2105.3437        .4080           .9769 
A5           524.6333      2098.9299        .3867           .9769 
A6           525.3333      2076.9195        .4358           .9770 
A7           524.6333      2084.9989        .6302           .9767 
A8           524.9333      2081.0989        .4914           .9769 
A9           524.6333      2083.8264        .6508           .9767 
A10          524.9000      2097.4724        .3545           .9770 
A11          524.5333      2090.6713        .5950           .9768 
A12          524.4667      2092.6023        .6566           .9768 
A13          524.7000      2082.9759        .6697           .9767 
A14          524.5667      2089.2885        .6164           .9768 
A15          524.6000      2084.7310        .6358           .9767 
A16          524.8667      2083.3609        .5988           .9768 
A17          524.5333      2092.4644        .5063           .9768 
A18          525.3667      2037.2747        .7692           .9765 
A19          524.4667      2090.5333        .7042           .9767 
A20          524.4333      2092.3920        .6808           .9768 
A21          524.5667      2088.0471        .6405           .9767 
A22          526.3000      2091.5276        .2213           .9776 
A23          524.8333      2082.7644        .5274           .9768 
A24          524.7333      2084.2713        .4693           .9769 
A25          524.5667      2082.8747        .6181           .9767 
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A26          526.3000      2095.9414        .2037           .9775 
A27          524.9667      2086.3092        .5900           .9768 
A28          526.3000      2088.4241        .2459           .9775 
A29          524.9000      2078.4379        .7499           .9766 
A30          524.7000      2089.8034        .4415           .9769 
A31          524.4333      2094.2540        .5534           .9768 
A32          525.8667      2076.6713        .3699           .9772 
A33          525.6667      2074.2989        .3678           .9773 
A34          525.9000      2068.8517        .4128           .9772 
A35          526.0000      2064.1379        .4340           .9772 
A36          525.3333      2070.9195        .4690           .9770 
A37          524.9667      2070.3782        .6347           .9767 
A38          525.2000      2061.1310        .5869           .9768 
A39          524.7000      2084.5621        .7082           .9767 
A40          524.6667      2086.5747        .4860           .9769 
A41          524.9667      2081.2747        .6253           .9767 
A42          524.6000      2091.6276        .5680           .9768 
A43          524.7000      2078.3552        .7514           .9766 
A44          525.0333      2085.9644        .5829           .9768 
A45          525.0000      2077.6552        .7603           .9766 
A46          525.0667      2073.9264        .7499           .9766 
A47          524.8000      2088.4414        .6584           .9767 
A48          524.9667      2087.7575        .5228           .9768 
A49          524.5333      2085.7057        .6262           .9767 
A50          524.8667      2079.9126        .4943           .9769 
A51          524.7667      2076.4609        .6397           .9767 
A52          524.6000      2083.0759        .7331           .9767 
A53          524.8333      2078.5575        .6220           .9767 
A54          524.6667      2094.9195        .5696           .9768 
A55          524.6000      2083.9724        .6492           .9767 
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A56          524.5000      2086.2586        .6904           .9767 
A57          524.4667      2085.2920        .6495           .9767 
A58          524.4000      2091.6966        .7228           .9767 
A59          524.4333      2087.3575        .6954           .9767 
A60          526.2333      2067.0126        .3243           .9778 
A61          524.6000      2081.4207        .6940           .9767 
A62          526.6333      2100.6540        .1310           .9779 
A63          524.6000      2084.8690        .6334           .9767 
A64          524.6667      2094.9195        .4209           .9769 
A65          524.6333      2091.9644        .5082           .9768 
A66          524.7000      2089.7345        .5505           .9768 
A67          524.6667      2088.7816        .5647           .9768 
A68          524.5667      2091.7713        .5683           .9768 
A69          525.0333      2073.4816        .5879           .9767 
A70          524.5333      2096.3954        .5478           .9768 
A71          524.5000      2087.7759        .6603           .9767 
A72          524.5000      2091.6379        .6638           .9768 
A73          524.6667      2094.2989        .4681           .9769 
A74          525.1667      2077.5920        .4725           .9769 
A75          524.5333      2095.2920        .5721           .9768 
A76          524.5333      2085.4299        .6977           .9767 
A77          524.6333      2091.0678        .5777           .9768 
A78          525.3667      2062.1713        .5097           .9770 
A79          524.4333      2092.5299        .6775           .9768 
A80          524.5000      2089.9828        .7010           .9767 
A81          524.6333      2089.3437        .6109           .9768 
A82          524.6000      2091.2828        .6485           .9768 
A83          524.5667      2091.9782        .6378           .9768 
A84          524.7333      2081.1678        .7069           .9767 
A85          524.7000      2083.7345        .6563           .9767 
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A86          524.5333      2090.1195        .6863           .9767 
A87          524.7000      2090.4241        .4610           .9769 
A88          524.5000      2091.4310        .6684           .9768 
A89          524.6333      2090.0333        .6741           .9767 
A90          524.5333      2089.9126        .6099           .9768 
A91          524.5333      2085.9816        .6868           .9767 
A92          524.3667      2098.3092        .5872           .9768 
A93          524.4333      2089.9092        .6428           .9768 
A94          524.5000      2091.9138        .5217           .9768 
A95          524.4000      2102.5931        .3930           .9769 
A96          524.5667      2097.1506        .4642           .9769 
A97          524.3333      2099.4023        .5919           .9768 
A98          524.3667      2101.8264        .4975           .9769 
A99          524.4333      2085.0816        .6651           .9767 
A100         524.3667      2101.4816        .5063           .9769 
A101         524.4000      2096.5931        .6031           .9768 
A102         525.2667      2078.2713        .3424           .9773 
A103         524.5333      2098.1195        .4496           .9769 
A104         524.5667      2095.6333        .4935           .9769 
A105         524.4333      2087.0126        .7025           .9767 
A106         524.4333      2089.4264        .6527           .9768 
A107         524.4333      2092.1161        .5974           .9768 
A108         524.4333      2082.9437        .7048           .9767 
A109         524.5667      2090.5989        .5910           .9768 
A110         524.4000      2090.1793        .6549           .9768 
A111         524.5000      2095.5000        .5771           .9768 
A112         524.7333      2076.6851        .6320           .9767 
A113         524.3667      2096.3092        .6383           .9768 
A114         524.4000      2097.6276        .5778           .9768 
A115         524.4667      2098.3264        .5254           .9769 
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A116         524.5000      2087.4310        .6671           .9767 
A117         524.3667      2096.9299        .6224           .9768 
A118         524.6000      2083.5586        .6564           .9767 
A119         524.4333      2090.8057        .6243           .9768 
A120         524.5667      2082.1161        .6849           .9767 
A121         524.5333      2093.9816        .5303           .9768 

 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 33 

 
Alpha =    .9530 
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ภาคผนวก ญ 
หนงัสือของความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญยนืยนัขอ้คน้พบในงานวิจยั 
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ท่ี ศธ 0502.203.2 /341                   ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
         คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                      นครปฐม 73000 
 

                    20  กมุภาพนัธ์  2557 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญยนืยนัขอ้คน้พบในงานวิจยั 
เรียน  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบแสดงความคิดเห็น      จ  านวน 1 ชุด 
 ดว้ย นางสาวปาริชาต   สมใจ   รหัสประจ าตวั 51252904  นักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ก าลงัท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
ขณะน้ีก าลงัด าเนินการในขั้นตอนส าคญัสุดทา้ยของการวิจยั คือ  การตรวจสอบความเหมาะสม    
ผลของการศึกษาวิจยั  
 ในการน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให ้นางสาวปาริชาต  สมใจ   
น าเสนอผลการวิจยั เพื่อให้ท่านแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อจะไดน้ าไปปรับปรุง
แกไ้ขและสรุปเป็นอิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ทั้งน้ี ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอยา่งดี 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 
                                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 

                     ผูช่้วยศาสตราจารย ์วา่ท่ีพนัตรี ดร.  

              (นพดล  เจนอกัษร) 

                                   หวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

งานธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-3421-9136 
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ภาคผนวก ฎ 
รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุท่ีแสดงความคิดเห็นต่อผลการวิจยั 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีแ่สดงความคดิเห็นต่อผลการวจัิย 
 
1. ดร.ช านาญ    ทดัมาลี   
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัดอนหวาย   

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
2. ดร.เตรียมชยั   อุทยัวฒัน์       
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัม่วง  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
3. ดร.แสงรัชชา   เทพรักษ ์
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัหนองเสือประชาอุทิศ  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
4. ดร.เตือนใจ   รักษาพงศ ์ 
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัศรีอุปลาราม   

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
5. ดร.วนัทนา    ปทุมเทศวิพฒัน์ 
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนบางปลามา้  

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
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ภาคผนวก ฏ 

แบบแสดงความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุเพื่อตรวจสอบผลการวิจยั 
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แบบแสดงความคิดเห็น 
 

ตรวจสอบความเหมาะสมผลการวิจยั 
เร่ือง 

อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

THE  INFLUENCE OF SITUATIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL  ADMINISTRATERS 

AND THE  EFFECTIVENESS  OF  SCHOOLS  UNDER  THE  JURISDICTION  OF   THE  

OFFICE  OF  BASIC  EDUCATION  COMMISSION 

 
ผูใ้หข้อ้มูล       นาย        นาง      นางสาว  .................................................................. 
ต าแหน่งปัจจุบนั...................................................................................................................... 
สถานท่ีท างาน ........................................................................................................................ 
ค าช้ีแจง 
 แบบแสดงความคิดเห็นฉบบัน้ี เป็นส่วนส าคญัยิ่งต่อการวิจัยก่อนการสรุปผลการวิจัย 
กล่าวคือ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบยืนยนัผลการวิจยั โดยผูว้ิจยัก าหนดกรอบการตรวจสอบยืนยนั
ผลการวิจยั 4 ดา้น คือ ความเหมาะสม(Propriety standards) ความเป็นไปได ้(Feasibility standards) 
ความเป็นประโยชน์ (Utility standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy standards) หลงัจาก
ท่ีท่านได้ศึกษารายละเอียดตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีก าหนดประกอบการพิจารณาแล้ว   การให้
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างและยืนยนัผลการวิจยั
เ ร่ือง อิทธิพลของภาวะผู ้น าตามสถานการณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความมัน่ใจส าหรับ
ผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะน าผลการศึกษาวิจยัน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการสถานศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการวิจยัคร้ังน้ี  
หากท่านตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมขอความกรุณาติดต่อไดท่ี้ 081-732-8191 

   นางสาวปาริชาต  สมใจ 
   นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคระ
กรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ประกอบไปดว้ย 8 องคป์ระกอบ  เรียงล าดบัความส าคญัตามค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 ผูน้ าท่ีมุ่งความสัมพนัธ์  (Relationship Oriented  Leader) 
ประกอบดว้ย การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งท างานในฐานะเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั ให้การสนับสนุนบุคลากร
พฒันานวตักรรมในการท างาน ใหค้วามใส่ใจและปรารถนาดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มุ่งสร้างความเป็น
มิตรความไวว้างใจกบับุคลากรในทุกระดบั  สร้างความพึงพอใจแก่ผูม้ารับบริการ  ยอมรับในความ
คิดเห็นของบุคลากร  รักษาความเป็นหน่ึงเดียวกนัของบุคลากรในสถานศึกษาในการส่งเสริมให้
บุคลากรมีความมุ่งมัน่ในการท างาน ให้ความส าคญักบัความเสมอภาคและความเป็นธรรมแก่
บุคลากรทุกคน  มุ่งสร้างความสามคัคีของบุคลากรในสถานศึกษา  สร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน มุ่งใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีรับผดิชอบอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน  ใชฐ้านขอ้มูล
ท่ีเป็นปัจจุบนัให้เกิดประโยชน์กบัสถานศึกษา ใช้กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนในสถานศึกษาอย่าง
ยติุธรรม  มุ่งประสานงานเก่ียวกบัการท างานของบุคลากร   ใหค้วามส าคญักบัความโปร่งใสในการ
ท างาน  มุ่งการท างานเป็นทีม  ท่ีเนน้การจดัท าแผนการท างานท่ีชดัเจน  รู้จกั ใหค้วามส าคญั มีความ
เขา้ใจ เห็นอกเห็นใจ และห่วงใยบุคลากร มุ่งให้ความส าคญักบัความกา้วหน้าของบุคลากรให้
ความส าคญักบักระบวนการท างาน  มุ่งจดัเตรียมและสร้างความพร้อมในการท างานแก่บุคลากร มุ่ง
สนับสนุนการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ให้ความส าคญักบัความรู้ความสามารถในการ
ท างานของบุคลากร  เนน้ยดึถือความดีงามเป็นแบบอยา่งแก่บุคลากร  ส่งเสริมใหบุ้คลากรร่วมมือ
ร่วมแรงกนัในการท างาน  ใหค้วามส าคญักบัความคุม้ค่าในการท างาน มุ่งช้ีแนะแนวทางในการ
ท างาน ใหค้วามส าคญักบัการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรใหค้วามส าคญักบัการมีภาพลกัษณ์ท่ีดี  
มุ่งรักษาผลประโยชน์ของสถานศึกษา  มุ่งการมีส่วนร่วมในการท างานและเป็นผูก้ระตุน้ทาง
สติปัญญาแก่บุคลากร   มุ่งการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการท างานสามารถท างานร่วมกบั
บุคลากรอ่ืนๆได ้  มุ่งการบรรลุเป้าหมายของงานใหค้  าปรึกษาแก่บุคลากรในการท างาน  มุ่งเปิดใจ
กวา้งยอมรับความหลากหลายของบุคลากรในสถานศึกษา  เสริมสร้างจิตส านึกต่อสังคมแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มุ่งสร้างสรรคง์านแก่บุคลากร มีรูปแบบการตดัสินใจท่ีดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการท างาน  มุ่งท างานใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดแก่สถานศึกษา  มุ่งการเป็นผูก้ระตุน้
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรอ่ืนๆ  ยึดแนวทางประชาธิปไตยในการท างาน ให้
ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  มุ่งจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มี
ความเหมาะสม และเนน้การก าหนดกลยทุธ์การท างานท่ีชดัเจน   
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องคป์ระกอบท่ี 2 ผูน้ าท่ีมุ่งใหก้ารสนบัสนุน (Support Oriented Leader) ประกอบดว้ย
การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งให้การสนับสนุนการท างานแก่บุคลากรในสถานศึกษา  เน้นให้ความเคารพต่อ
สิทธิความเป็นมนุษยข์องบุคลากร ให้ความเช่ือถือและไวใ้จในบุคลากร ให้ความส าคญักบั
ความส าเร็จในการท างานของบุคลากร  มุ่งให้การยอมรับในศกัยภาพของบุคลากร และเนน้ให้
บุคลากรแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจในการท างาน 

องคป์ระกอบท่ี 3 ผูน้ าท่ีมุ่งความส าเร็จ (Achievement Oriented Leader )ประกอบดว้ย
การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งสร้างความมีมาตรฐานระดบัสากลในการท างาน  มุ่งกระตุน้ส่งเสริมให้เกิดการ
อภิปรายของกลุ่มและเขียนขอ้เสนอแนะต่างๆข้ึนในท่ีท างาน   มีการก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ให้ความส าคญักับความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   มุ่งการเป็นผูน้ าด้าน
วิชาชีพ   ใหค้วามส าคญักบัความเป็นปัจเจกบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษา เนน้การเป็นผูส้ร้าง
แรงบนัดาลใจในการท างานแก่บุคลากร  และมุ่งก าหนดความคาดหวงัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

องคป์ระกอบท่ี 4 ผูน้ าท่ีมุ่งการสัง่การ  (Direction Oriented Leader)ประกอบดว้ยผูน้ าท่ี
มุ่งสั่งการในการท างานแก่บุคลากร เป็นผูต้ดัสินใจดว้ยการมุ่งใชอ้  านาจ  มุ่งเสนอปัญหาแลว้ขอ
ขอ้แนะน า แต่ท าการตดัสินใจดว้ยตวัเอง มุ่งการบริหารงานแบบเคร่ืองจกัร  มุ่งเสนอขอ้ตดัสินใจ
ของตนเองแล้วขอความคิดเห็นจากผู ้ใต้บังคับบัญชา  ตัดสินใจด้วยตนเอง แล้วแจ้งให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ  พยายามกระตุน้เกล้ียกล่อมใหบุ้คลากรยอมรับการตดัสินใจของตนเอง  และ
มีการใชท้กัษะทางการเมืองในการบริหารสถานศึกษา 

องคป์ระกอบท่ี 5 ผูน้ าท่ีมุ่งใหบ้ริการ (Service Oriented Leader )ประกอบดว้ยการเป็น
ผูน้ าท่ีมุ่งบริหารงานดว้ยยึดความเหมือนกนัของผูม้ารับบริการ ยึดถือขอ้มูลของผูม้ารับบริการเป็น
ส าคญัและมุ่งท างานท่ียดึสถาบนัเป็นหลกั   

องคป์ระกอบท่ี 6 ผูน้ าท่ีมุ่งบุคคล (People Oriented Leader )ประกอบดว้ยการเป็นผูน้ า
ท่ีมุ่งท างานท่ียึดบุคคลเป็นหลกั ให้ผลสะทอ้นกลบัในการท างานแก่บุคลากร  ท างานในฐานะเป็น
หุน้ส่วน  เนน้แนวทางการเป็นผูป้ระกอบการและมุ่งยดึแนวทางแบบเผดจ็การในการบริหารงาน   

องคป์ระกอบท่ี 7 ผูน้ าท่ีมุ่งขายความคิด (Selling Oriented Leader)  ประกอบดว้ยการ
เป็นผูน้ าท่ีมุ่งจูงใจผูร่้วมงานเพื่อท าให้งานบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด  บริหารงานโดยยึด
ประสบการณ์และความสามารถของบุคลากรเป็นส าคญั  และก าหนดงานให้มีความเฉพาะเจาะจง
เพื่อลดอุปสรรคในการท างาน   
  องคป์ระกอบท่ี 8 ผูน้ าท่ีมุ่งมอบหมายงาน (Delegating Oriented Leader)ประกอบดว้ย
การเป็นผูน้ าท่ีอนุญาตให้ผูใ้ต้บังคบับัญชากระท าการภายในขอบเขตของงานท่ีก าหนด  มุ่งช้ี
ขอ้จ ากดัแลว้ตดัสินใจภายในขอบเขตของงานนั้นๆ  และเนน้การเป็นผูฝึ้กสอนงานแก่บุคลากร    
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องคป์ระกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ึน
พื้นฐาน  มี  5 องคป์ระกอบ โดยเรียงตามน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีได ้ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบดา้นความพึงพอใจในการท างาน  ประกอบดว้ยการท่ีครูและบุคลากร
รู้สึกมีความพึงพอใจต่อการท่ีไดใ้ชท้กัษะท่ีหลากหลายในการปฏิบติังาน มีความพึงพอใจต่อโอกาส
ในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร โอกาสในการเรียนรู้ และการไดพ้ฒันาอาชีพ มีความพึงพอใจต่อเพื่อน
ร่วมงาน  ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รู้สึกมีความพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน มาตรการ 
และกระบวนการท างานของสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่องานท่ีรับผิดชอบและมีมุมมองว่างาน
นั้นมี มีความพึงพอใจต่อการมีความอิสระในการปฏิบติังาน มีความพึงพอใจต่อสถานท่ีท างาน มี
ความพึงพอใจต่อโอกาสการไดเ้ล่ือนต าแหน่งเพื่อความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และรู้สึกมีความพึง
พอใจต่อผลตอบแทนของงาน ค่าจา้งแรงงานและสวสัดิการ 

2.องคป์ระกอบดา้นการขาดงาน  ประกอบดว้ยการท่ีครูและบุคลากรในสถานศึกษามี
แรงจูงใจในการท างาน มีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน มีภาระงานหรือปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ มีความรับผดิชอบมาปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ สถานศึกษาท่ี
ปฏิบติังานมีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีและเหมาะสม และครูและบุคลากรอยู่ปฏิบติัหนา้ท่ี
จนเกษียณอายรุาชการ 

3. องคป์ระกอบดา้นคุณภาพโดยรวมทัว่ไป  ประกอบดว้ยการท่ีสถานศึกษาสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนได ้สามารถบริหารจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งเพียงพอ มีความ
ต่ืนตวัและพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  มีการปรับนโยบาย วิธีการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ และสถานศึกษาสามารถประสานงานกบัผูป้กครองและชุมชนในการ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆได ้

4. องค์ประกอบดา้นอตัราการออกกลางคนั ประกอบดว้ยการท่ีนักเรียนสามารถ
ปรับตวัเขา้กบัเพื่อนนักเรียน ครู และสถานศึกษาได ้ มาเรียนอย่างสม ่าเสมอ มีทศันคติท่ีดีต่อ
สถานศึกษาและต่อการศึกษา สามารถเรียนจบตามเกณฑข์องหลกัสูตร และนกัเรียนมีฐานะทาง
เศรษฐกิจและครอบครัวท่ีมัน่คง 

5. องคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธ์ิ ประกอบดว้ยการท่ีนกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นการ
เรียนรู้ มีการคิดอยา่งเป็นระบบ มีความคิดอยา่งสร้างสรรค ์ สามารถสอบแข่งขนัเขา้เรียนต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั ผลงานของนกัเรียนเป็นท่ียอมรับหรือ
ไดรั้บรางวลั และคะแนนสอบประเมินคุณภาพระดบัชาติของนกัเรียน 
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รูปแบบอิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรผูน้ ามุ่งความสัมพนัธ์  ผูน้ าท่ีมุ่งใหก้ารสนบัสนุน  ผูน้ าท่ี
มุ่งความส าเร็จ ผูน้ าท่ีมุ่งให้บริการ ผูน้ าท่ีมุ่งบุคคล ผูน้ าท่ีมุ่งขายความคิด และผูน้ าท่ีมุ่งมอบหมาย
งาน  มีผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 
ตอนท่ี 1 การแสดงความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่าน 
 

ท่ี 

องคป์ระกอบ
ภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์
ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ความคิดเห็น 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ การใชป้ระโยชน์ ความถูกตอ้ง 

มีความ
เหมาะสม 

ไม่
เหมาะสม 

เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

ใช้
ประโยชน์

ได ้

ใช้
ประโยชน์
ไม่ได ้

มี
ความถูก
ตอ้ง 

ไม่
ถูกตอ้ง 

1 
ผูน้ าท่ีมุ่ง
ความสมัพนัธ์   

        

2 
ผูน้ าท่ีมุ่งให ้
การสนบัสนุน 

        

3 
ผูน้ าท่ีมุ่ง
ความส าเร็จ 

        

4 
ผูน้ าท่ีมุ่ง    
การสัง่การ   

        

5 
ผูน้ าท่ีมุ่ง
ใหบ้ริการ 

        

6 
ผูน้ าท่ีมุ่ง
บุคคล 

        

7 
ผูน้ าท่ีมุ่ง     
ขายความคิด 

        

8 
ผูน้ าท่ีมุ่ง
มอบหมายงาน 

        

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
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.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
ตอนท่ี 2  การแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบอิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 

   โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
 1. ท่านคิดว่า อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความเหมาะสม
หรือไม่ อยา่งไร ? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2. ท่านคิดว่า อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นไปได้
หรือไม่ อยา่งไร ? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.ท่านคิดว่า อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดห้รือไม่ อยา่งไร ?  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 4. ท่านคิดว่า อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกตอ้ง
ครอบคลุมหรือไม่ อยา่งไร ? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ฐ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (แบบสอบถาม) 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง 
อิทธิพลของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบการวิจยั เร่ือง อิทธิพล
ของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. แบบสอบถามน้ี จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อองคป์ระกอบ
หรือปัจจยัภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษา จึง
ขอความกรุณาจากท่านไดโ้ปรดตอบค าถามตามความเป็นจริงท่ีปรากฏข้ึนในสถานศึกษาของท่าน  
ซ่ึงค าตอบเหล่าน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด 
 3. แบบสอบถามฉบบัน้ี มีทั้งหมด 3 ตอน ไดแ้ก่ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบภาวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 
 4. ขอความกรุณาใส่แบบสอบถามท่ีท่านได้ให้ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ลงในซองเอกสาร
ท่ีไดแ้นบมาดว้ยน้ี และส่งกลบัคืนผูว้ิจยัตามท่ีอยูท่ี่ใหม้าพร้อมน้ี โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน
หรือหากตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อไดท่ี้เบอร์โทรศพัท ์081-732-8191 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอยา่งสูงยิง่ท่ีกรุณาให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
                นางสาวปาริชาต   สมใจ 
    นกัศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงใน         หนา้ท่ีขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัท่าน 
 
1.  เพศ 
   ชาย      หญิง 
 
2. อายุ 
   นอ้ยกวา่  30 ปี     30 - 40 ปี 
   41-50 ปี      มากกวา่ 50 ปี 
 
3. ระดับการศึกษา 
   ปริญญาตรี      ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก      อ่ืนๆโปรดระบุ........................... 
 
4. ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
    นอ้ยกวา่  5 ปี     5-10 ปี 
   11-20 ปี      21-30 ปี 

     มากกวา่ 30 ปี 
 

5. ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  ครูผูส้อนในสถานศึกษา 

 
  
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



220 

 
ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัการปฏิบติัท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน 

โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
 

ระดบั 5 หมายถึง ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง ปฏิบติัอยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบัมาก                                       
ระดบั 3 หมายถึง ปฏิบติัอยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบัปานกลาง                                 
ระดบั 2 หมายถึง ปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย      
ระดบั 1 หมายถึง ปฏิบติัอยูใ่นระดบัohอยท่ีสุด 
 

ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั ส าหรับ

ผูว้ิจยั 5 4 3 2 1 
1 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการบรรลุเป้าหมายของ

งาน 
      

2 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งความสมัพนัธ์กบั
บุคลากรในสถานศึกษา 

      

3 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งขายความคิดใหก้บั
บุคลากรในการท างาน 

      

4 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการมีส่วนร่วมในการ
ท างานกบับุคลากร  

      

5 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งกระจายหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบแก่บุคลากรตามสายงาน 

      

6 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสัง่การในการท างานแก่
บุคลากร 

      

7 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก ากบัติดตามการท างาน
ของบุคลากร 

      

8 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหร้างวลัแก่บุคลากรตาม       
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ผลงานและสถานการณ์ 

ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั ส าหรับ

ผูว้ิจยั 5 4 3 2 1 
9 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างสรรคว์ิสยัทศันก์าร

ท างานท่ีชดัเจนแก่บุคลากร 
      

10 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งมอบอ านาจในการท างาน
แก่บุคลากร 

      

11 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหก้ารสนบัสนุนการ
ท างานแก่บุคลากรในสถานศึกษา 

      

12 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบั
ความส าเร็จในการท างานของบุคลากร 

      

13 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหบุ้คลากรแสดงความ
คิดเห็นและตดัสินใจในการท างาน 

      

14 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหก้ารยอมรับใน
ศกัยภาพของบุคลากร 

      

15 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามเช่ือถือและไวใ้จ
ในบุคลากร 

      

16 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ยดึถือทกัษะความรู้ของ
บุคลากรเป็นส าคญั 

      

17 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหค้วามเคารพต่อสิทธิ
ความเป็นมนุษยข์องบุคลากร 

      

18 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจา้งงานบุคลากรในระยะ
ยาว 

      

19 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท าใหบุ้คลากรเกิด
ความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา 

      

20 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

      

21 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจดัสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหมี้ความเหมาะสม 

      

22 การท่ีผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยการมุ่งใช้       
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อ านาจ 

ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั ส าหรับ

ผูว้ิจยั 5 4 3 2 1 
23 การท่ีผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยการมุ่งใช้

ความคิดเห็นของกลุ่ม 
      

24 การท่ีผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยการมุ่งใหมี้
การปรึกษาหารือ  

      

25 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยดึหลกัการบูรณาการใน

การท างาน 

      

26 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการบริหารงานแบบ

เคร่ืองจกัร 

      

27 การเป็นผูบ้ริหารท่ีบริหารงานแบบส่ิงมีชีวติ       

28 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชท้กัษะทางการเมืองใน
การบริหารสถานศึกษา 

      

29 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชส้ญัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาเพือ่เพิ่มความมุ่งมัน่ในการท างาน 

      

30 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่
บุคลากรในสถานศึกษา 

      

31 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานใหเ้กิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่สถานศึกษา 

      

32 การเป็นผูบ้ริหารท่ีตดัสินใจดว้ยตนเองแลว้ 
แจง้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ 

      

33 การท่ีผูบ้ริหารพยายามกระตุน้เกล้ียกล่อมให้
บุคลากรยอมรับการตดัสินใจของตนเอง 

      

34 การท่ีผูบ้ริหารมุ่งเสนอขอ้ตดัสินใจของตนเอง
แลว้  ขอความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

      

35 การท่ีผูบ้ริหารมุ่งเสนอปัญหาแลว้ขอ
ขอ้แนะน า แต่ท าการตดัสินใจดว้ยตวัเอง 

      

36 การท่ีผูบ้ริหารมุ่งช้ีขอ้จ ากดัแลว้ตดัสินใจ       
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ภายในขอบเขตของงานนั้นๆ 
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั ส าหรับ

ผูว้ิจยั 5 4 3 2 1 
37 การท่ีผูบ้ริหารมุ่งอนุญาตใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

กระท าการภายในขอบเขตของงานท่ีก าหนด 
      

38 การท่ีผูบ้ริหารเนน้การเป็นผูฝึ้กสอนงานแก่
บุคลากร 

      

39 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยดึแนวทางประชาธิปไตย
ในการท างาน 

       

40 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งบริหารงานโดยยดึ
ประสบการณ์และความสามารถของบุคลากร
เป็นส าคญั 

      

41 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดงานใหมี้ความ
เฉพาะเจาะจงเพื่อลดอุปสรรคในการท างาน 

      

42 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจูงใจผูร่้วมงานเพื่อท าให้
งานบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด 

      

43 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัชีวิตและ
ความเป็นอยูข่องผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

      

44 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การก าหนดมาตรฐานใน
การท างานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

      

45 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

      

46 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดความคาดหวงัต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

      

47 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความมีมาตรฐาน
ระดบัสากลในการท างาน 

      

48 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งกระตุน้ส่งเสริมใหเ้กิดการ
อภิปรายของกลุ่มและเขียนขอ้เสนอแนะต่างๆ
ข้ึนในท่ีท างาน 

      

49 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการท างาน 
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั ส าหรับ

ผูว้ิจยั 5 4 3 2 1 
50 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบัความ

ตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
      

51 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูน้ าดา้นวิชาชีพ       
52 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การเป็นผูส้ร้างแรง

บนัดาลใจในการท างานแก่บุคลากร 
      

53 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความเป็น
ปัจเจกบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษา 

      

54 การเป็นผูบ้ริหารท่ีชเ้ทคโนโลยใีนการท างาน       
55 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามใส่ใจและ

ปรารถนาดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
      

56 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งเสริมสร้างจิตส านึกต่อ
สงัคมแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

      

57 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งเปิดใจกวา้งยอมรับความ
หลากหลายของบุคลากรในสถานศึกษา 

      

58 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสนบัสนุนการสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

      

59 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความเป็นมิตรกบั
บุคลากรในทุกระดบั 

      

60 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยดึแนวทางแบบเผดจ็การ
ในการบริหารงาน 

      

61 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหผ้ลสะทอ้นกลบัในเชิง
บวกในการท างานแก่บุคลากร 

      

62 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหผ้ลสะทอ้นกลบัในเชิง
ลบในการท างานแก่บุคลากร 

      

63 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบัคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรในสถานศึกษา 

      

64 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชง้บประมาณเพื่อพฒันา
สถานศึกษาใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั ส าหรับ

ผูว้ิจยั 5 4 3 2 1 
65 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งบริหารงานดว้ยยดึความ

เหมือนกนัของผูม้ารับบริการ 
      

66 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งบริหารงานดว้ยยดึถือ
ขอ้มูลของผูม้ารับบริการเป็นส าคญั 

      

67 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งก าหนดช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารกบับุคลากรและผูม้ารับบริการไว้
อยา่งชดัเจน 

      

68 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหมี้การใชว้สัดุอุปกรณ์
ท่ีมีคุณภาพในการท างาน 

      

69 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้แนวทางการเป็น
ผูป้ระกอบการ 

      

70 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในการท างานแก่บุคลากรในสถานศึกษา 

      

71 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้  าปรึกษาแก่บุคลากร
ในการท างาน 

      

72 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างสรรคง์านแก่
บุคลากร 

      

73 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานท่ียดึสถาบนั
(สถานศึกษา)เป็นหลกั 

      

74 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานท่ียดึบุคคลเป็นหลกั       
75 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานยดึการประสาน

ประโยชน์ของสถานศึกษาเป็นหลกั 
      

76 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งส่งเสริมใหบุ้คลากร
ร่วมมือร่วมแรงกนัในการท างาน 

      

77 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานในฐานะเป็นผู ้
ใหบ้ริการ 

      

78 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานในฐานะเป็น
หุน้ส่วน 
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั ส าหรับ

ผูว้ิจยั 5 4 3 2 1 
79 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งท างานในฐานะเป็น

กลัยาณมิตรต่อกนั 
      

80 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งประสานงานเก่ียวกบัการ
ท างานของบุคลากร 

      

81 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูก้ระตุน้ทาง
สติปัญญาแก่บุคลากร 

      

82 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริม
ใหมี้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรอ่ืนๆ 

      

83 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหก้ารสนบัสนุน
บุคลากรพฒันานวตักรรมในการท างาน 

      

84 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งด าเนินการในฐานะเป็น
ตวัแทนของบุคลากรในสถานศึกษา 

      

85 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการเป็นผูใ้หท้รัพยากรใน
การท างานแก่บุคลากร 

      

86 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ยดึถือความดีงามเป็น
แบบอยา่งแก่บุคลากร 

      

87 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัการรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากร 

      

88 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัการมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดี 

      

89 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การก าหนดกลยทุธ์การ
ท างานท่ีชดัเจน 

      

90 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหบุ้คลากรปฏิบติัตาม
กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้

      

91 การเป็นผูบ้ริหารท่ีสามารถท างานร่วมกบั
บุคลากรอ่ืนๆได ้

      

92 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งรักษาผลประโยชน์ของ
สถานศึกษา 
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั ส าหรับ

ผูว้ิจยั 5 4 3 2 1 
93 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้ใหค้วามห่วงใยแก่

บุคลากร 
ทุกคน 

      

94 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความรู้
ความสามารถในการท างานของบุคลากร 

      

95 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบั
กระบวนการท างาน 

      

96 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งผลงานท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศ(Best practice)  

      

97 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ผู ้
มารับบริการ 

      

98 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความ
โปร่งใสในการท างาน 

      

99 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความคุม้ค่า
ในการท างาน 

      

100 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งการท างานเป็นทีม       
101 การเป็นผูบ้ริหารท่ีรู้จกัและเขา้ใจบุคลากร       
102 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชอ้  านาจในการชกัจูงให้

บุคลากรท างาน 
      

103 การเป็นผูบ้ริหารท่ีวอ่งไวกบัสภาพแวดลอ้มทาง
สังคม 

      

104 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบั
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

      

105 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมีรูปแบบการตดัสินใจท่ีดี       
106 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมีความเขา้ใจและเห็นอกเห็น

ใจบุคลากร 
      

107 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความสามคัคีของ
บุคลากรในสถานศึกษา 
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัการปฏิบติั ส าหรับ

ผูว้ิจยั 5 4 3 2 1 
108 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างความไวว้างใจใน

บุคลากร 
      

109 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งยอมรับในความคิดเห็น 
ของบุคลากร 

      

110 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งสร้างขวญัและก าลงัใจใน
การท างานแก่บุคลากร 

      

111 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งจดัเตรียมและสร้างความ
พร้อมในการท างานแก่บุคลากร 

      

112 การเป็นผูบ้ริหารท่ีการบริหารงานแบบเสรีนิยม       
113 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบั

ความกา้วหนา้ของบุคลากรในสถานศึกษา 
      

114 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งรักษาความเป็นหน่ึง
เดียวกนัของบุคลากรในสถานศึกษา 

      

115 การเป็นผูบ้ริหารท่ีเนน้การจดัท าแผนการท างาน
ท่ีชดัเจน 

      

116 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัการใช้
กฎเกณฑท่ี์ก าหนดในสถานศึกษาอยา่งยติุธรรม 

      

117 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งเนน้ในการส่งเสริมให้
บุคลากรมีความมุ่งมัน่ในการท างาน 

      

118 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งช้ีแนะแนวทางในการ
ท างานแก่บุคลากร 

      

119 การเป็นผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมแก่บุคลากรทุกคน 

      

120 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใชฐ้านขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัใหเ้กิดประโยชน์กบัสถานศึกษา 

      

121 การเป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งใหบุ้คลากรมีความรู้ความ
เขา้ใจในงานท่ีรับผดิชอบอยา่งถูกตอ้งและ
ชดัเจน 
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ตอนที ่3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัประสิทธิผลท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยมี

เกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
   ระดบั  5  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   ระดบั  4  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
   ระดบั  3  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ระดบั  2  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 
   ระดบั  1  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัประสิทธิผล ส าหรับ

ผูว้ิจยั 5 4 3 2 1 
ผลสมัฤทธ์ิ( achievement )       

1 
คะแนนสอบประเมินคุณภาพระดบัชาติของ
นกัเรียน 

      

2 
ผลงานของนกัเรียนเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บ
รางวลั 

      

3 
นกัเรียนสามารถสอบแข่งขนัเขา้เรียนต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

      

4 
นกัเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม
กบัวยั 

      

5 นกัเรียนมีความคิดอยา่งสร้างสรรค ์       
6 นกัเรียนมีการคิดอยา่งเป็นระบบ       
7 นกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นการเรียนรู้       

ความพึงพอใจในการท างาน (job satisfaction)         

8 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่องานท่ี
รับผดิชอบและมีมุมมองวา่งานนั้นมี
ความส าคญั 

      

9 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อ
ผลตอบแทนของงาน ค่าจา้งแรงงานและ 
สวสัดิการ 
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัประสิทธิผล ส าหรับ

ผูว้ิจยั 5 4 3 2 1 

10 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อ
สถานท่ีท างาน 

       

11 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อเพือ่น
ร่วมงาน  ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

      

12 
 

ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อ
นโยบาย แผนงาน มาตรการ และกระบวนการ
ท างานของสถานศึกษา 

      

13 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อ
โอกาสในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร โอกาสใน
การเรียนรู้ และการไดพ้ฒันาอาชีพ 

      

14 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อการท่ี
ไดใ้ชท้กัษะท่ีหลากหลายในการปฏิบติังาน 

      

15 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อการมี
ความอิสระในการปฏิบติังาน 

      

16 
ครูและบุคลากรรู้สึกมีความพึงพอใจต่อ
โอกาสการไดเ้ล่ือนต าแหน่งเพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ในอาชีพ 

      

การขาดงาน (absenteeism)       

17 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความ
รับผดิชอบ มาปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

      

18 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีทศันคติท่ีดี
ต่อการท างาน 

      

19 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีแรงจูงใจใน
การท างาน 

      

20 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีภาระงานหรือ
ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบเหมาะสม 

      

21 
สถานศึกษาท่ีปฏิบติังานมีสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศท่ีดีและเหมาะสม 
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ขอ้ท่ี รายการ 
ระดบัประสิทธิผล ส าหรับ

ผูว้ิจยั 5 4 3 2 1 
22 ครูและบุคลากรอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีจนเกษียณอายุ

ราชการ 
      

อตัราการลาออกจากโรงเรียนกลางคนั ( dropout rate )       
23 นกัเรียนสามารถเรียนจบตามเกณฑข์อง

หลกัสูตร 
      

24 นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการศึกษา       
25 นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อสถานศึกษา       
26 นกัเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจและครอบครัวท่ี

มัน่คง 
      

27 นกัเรียนสามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนนกัเรียน 
ครู และสถานศึกษาได ้

      

28 นกัเรียนในสถานศึกษามาเรียนอยา่งสม ่าเสมอ       
คุณภาพโดยรวมทัว่ไป (overall quality)       

29 สถานศึกษามีการปรับนโยบาย วิธีการ
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคมและเทคโนโลยสีารสนเทศอยูอ่ยา่ง
สม ่าเสมอ 

      

30 สถานศึกษาสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของชุมชนได ้

      

31 สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากร
ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

      

32 สถานศึกษามีความต่ืนตวัและพร้อมท่ีจะรับ
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

       

33 สถานศึกษาสามารถประสานงานกบั
ผูป้กครองและชุมชนในการสนบัสนุนการจดั
กิจกรรมต่างๆได ้
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ - สกุล นางสาวปาริชาต    สมใจ 

ท่ีอยู ่                                           

ท่ีท างาน 

 

ประวติัการศึกษา 

42  หมู่ท่ี  2   ต  าบลตน้ตาล   อ  าเภอสองพีน่อ้ง   จงัหวดัสุพรรณบุรี 

โรงเรียนวดัรางกร่าง  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2    

พ.ศ.  2540 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต (เกียรตินิยม) 
สาขาวิชาการประถมศึกษา    สถาบนัราชภฏัธนบุรี 

พ.ศ.  2550 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ    มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พ.ศ.  2551 ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

พ.ศ.  2557 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวติัการท างาน  

พ.ศ.  2541 อาจารย ์1 ระดบั 3   โรงเรียนบา้นไผง่าม    อ  าเภอหว้ยกระเจา     
จงัหวดักาญจนบุรี 

พ.ศ.  2544  อาจารย ์1 ระดบั 4   โรงเรียนวดัไชนาราษฎร์    อ าเภอสองพี่นอ้ง     
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

พ.ศ.  2545  อาจารย ์1 ระดบั 5   โรงเรียนวดัรางกร่าง    อ  าเภอสองพี่นอ้ง   
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

พ.ศ.  2549  ครู  อนัดบั  ค.ศ. 1   โรงเรียนวดัรางกร่าง    อ  าเภอสองพีน่อ้ง   
จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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