การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสถานการณกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
RELATIONSHIP BETWEEN SITUATION LEADERSHIP AND EFFICIENT PERFORMANCE OF THE
TEACHER OF BANGKHEN DISTRICT OF OFFICE OF BANGKOK METROPOLITAN
ADMINISTRATION
บัญชา บุญบํารุง1 และ รุงอรุณ รังรองรัตน2
1
นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
ผู+ชวยศาสตราจารย ปร.ด. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
Email: bancha_b@mail.rmutt.ac.th, 2Email: roongaroon@rmutt.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ภาวะผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผู+นําเชิงสถานการณ
ของผู+อํานวยการสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใช+ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข+าราชการครูผู+สอนทั้งหมดโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 263 คน เครื่องมือที่ใช+ในการวิเคราะหข+อมูล ได+แก คาร+อยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้ง 4
ด+าน โดยด+านที่มีระดับมากสูงที่สุด คือ ด+านผู+นําแบบมุงผลสําเร็จ รองลงมาคือ ด+านผู+นําแบบสนับสนุน ด+าน
ผู+นําแบบมีสวนรวม และน+อยที่สุด คือ ด+านผู+นําแบบชี้นํา 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครู อยู
ในระดั บ มากทุ กข+ อ สวนในรายข+ อ โดยประเด็ น ที่ มีร ะดั บ มากสู งที่ สุ ด มี ส องข+ อคื อ ข+ า ราชการครู ส ามารถ
ปฏิบัติงานตามแบบแผนที่ผู+บริหารวางนโยบายไว+ข+าราชการครูและเพื่อนรวมงานรวมมือกันทํางานด+วยความ
สามัคคีชวยเหลือซึ่งกันและกันรองลงมา คือ ข+าราชการครูได+รับมอบหมายงานตรงตามความสามารถและน+อย
ที่สุด คือ ข+าราชการครูได+รับความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนง 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผู+นําเชิง
สถานการณกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครูพบวา มีความสัมพันธกันในระดับสูง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: ภาวะผู+นําเชิงสถานการณ, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ABSTRACT
This research was aimed to study 1) theSituation leadership of the schools of Bang
Khen District Office of Bangkok Metropolitan Administration, 2) the efficient performance of
the teachers of Bang Khen District Office of Bangkok Metropolitan Administration, and 3) the
relationship between Situation leadership and efficient performance of the teachers of Bang
Khen District Office of Bangkok Metropolitan Administration.
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The samples in this study were composed of 263 teachers who were government
officers of the schools belonged to the Bang Khen District Office of Bangkok Metropolitan
Administration. The research instruments for data analysis were comprised of percentage,
mean, standard deviation, and Pearson product-moment correlation coefficient.
The major findings revealed, firstly, theSituation leadership of the schools showed
the high level in all four aspects. The most important high level was the achievementoriented leader. The second important high level was the supportive leader and the
participative leader. The smallest level was the directive leader. Secondly, the efficient
performance of the teachers presented the high level in all items. Considering the particular
item, the highest level of issues was (1) Teachers could follow the plan of executive policies,
and (2) Teachers and your colleagues worked together in harmony with each other. The
second important item was teachers have been assigned a task in accordance with your
competence. The smallest level of item was teachers had been promoted reasonably.
Finally, the relationship between Situation leadership and efficient performance of the
teachers showed a high-level relationship with statistically significant at the 0.01.
Keywords: Situation Leadership, Efficient Performance
บทนํา

ภาวะโลกปmจจุบันอยูในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันสูงและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ ประเทศไทยเปoนสวนหนึ่งของประชาคมโลกจึงไมพ+นที่จะได+รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการ
แขงขันที่รุนแรงนี้ได+ ผลกระทบทางด+านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กอให+เกิดปmญหาและวิกฤติการณตางๆ
มากมาย จึงเปoนที่นาสนใจวาในสภาวการณเชนนี้ หนวยงานตางๆ ควรมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง และผู+คนใน
หนวยงานต+องพัฒนาตนเอง จึงจะสามารถดํารงอยูได+อยางมั่นคง ยั่งยืน สามารถเอาชนะวิกฤติการณด+านตางๆ
ที่เผชิญอยูได+ เปoนที่ยอมรับวา ผู+นํา เปoนบุคคลสําคัญสําคัญตอความอยูรอดของชาติ สังคมและหนวยงาน แบบ
ของผู+นําเปoนเปoนกุญแจสําคัญของความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ การพัฒนาบุคลากรใน
องคการ และการปรับเปลี่ยนองคการไปสูองคการในลักษณะใหมที่เหมาะสมกับสภาวการณในปmจจุบัน นั้นคือ
ผู+นํ าจะต+องมีบ ทบาทสํา คั ญในการกํา หนดวิ สัย ทั ศน กํา หนดพัน ธกิจ มีการสอนงาน สนับ สนุน การทํ างาน
แนะนําการทํางานให+กับบุคลากร และใช+กลยุทธผลักดันให+เกิดพลังความรวมมือเพื่อวางแผนกลยุทธดําเนินการ
ไปสู เปr าหมายที่ ต+องการและประเมิ น ติ ด ตามผลเพื่ อสร+ า งการเปลี่ ย นแปลงให+ เ กิ ดขึ้ น อยางตอเนื่ องเพื่ อให+
องคการดํารงอยูในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องได+อยางมีประสิทธิภาพ
ภาวะผู+นําเชิงสถานการณตามแนวทฤษฎีทางสูเปrาหมาย (ของ Path – Goal Theory of Leadership)
เปoนทฤษฎีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฮาส (House, 1971) โดยผู+วิจัยมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะผู+นําเชิงสถานการณกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร ทฤษฎีนี้มีแนวความความคิดใกล+เคียงกับทฤษฎีความคาดหวัง (The Expectancy
Theory) ถ+าผู+บริหารมีภาวะผู+นํา มีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังข+าราชการครูได+ มีความสามารถใน
การวางแผนเชิงสถานการณมีการนําข+อมูลในการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนของสถานศึกษา และผู+มีสวนได+
สวนเสีย มีหลักธรรมมาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของสถานศึกษา และ
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สามารถตัดสินใจแก+ไขปmญหาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถด+านการบริหารงานงบประมาณ บริหารงาน
บุคคล บริหารงานวิชาการ บริหารงานทั่วไป สนับสนุนข+าราชการครูในโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ ให+อํานาจในการตัดสินใจแกข+าราชการครูตามความเหมาะสมและจูงใจให+รักสถาบัน สร+าง
บรรยากาศเพื่อสงเสริมให+ครูมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบการปฏิบัติงานและมีจริยธรรม
ผู+วิจัย มุงที่จ ะศึกษาภาวะผู+นํ าเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษา 5 โรงเรี ยนในสังกั ด
สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติของข+าราชการครูทั้ง 5 โรงเรียนใน
สังกัดสํานักเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มากน+อยแคไหน ซึ่งผลจากการวิจัยนี้สามารถใช+เปoนแนวทางในการ
พัฒนาผู+นําเชิงสถานการณ การคัดเลือกผู+นํา และปรับปรุงวิธีการจัดการทรัพยากรบุคคล รวมทั้งปmจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข+องกับผู+นําเชิงสถานการณและมุงเน+นพัฒนาข+าราชการครูให+ดียิ่งขึ้น อันจะนําไปสูพฤติกรรมการทํางานที่
ดีของบุคลากรและความสําเร็จขององคการสืบไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
3.
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้เปoนการศึกษาความสัมพันธระหวางผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตาม
แนวคิดทฤษฏีผู+นําตามสถานการณถูกพัฒนาใหมเปoนทฤษฎีวิถีสูเปrาหมายของ House ผู+ตามจะยอมรับและ
พอใจกับพฤติกรรมผู+นําเมื่อได+รับรู+วาพฤติกรรมนั้นนําสูการที่ตนเองจะสามารถบรรลุเปrาหมายของตนเองได+
ภารกิจของผู+นําในการจูงใจผู+ตามก็คือ ทําให+ผู+ตามเกิดความพึงพอใจ กระตุ+นให+ผู+ตามปรับปรุงการทํางานมีการ
ให+รางวัลตอบแทน สงเสริมการทํางานที่มุงไปสูเปrาหมาย ปรับเปลี่ยนองคการให+ก+าวหน+า มีการเพิ่มผลลัพธ
ตอบแทนจากการที่ผู+ตามสามารถทํางานบรรลุเปrาหมายได+ และหาทางเพิ่มโอกาสของความพึงพอใจแกผู+ตาม
บอยๆ ทฤษฎีวิถีสูเปrาหมาย (Path-Goal Theory) เน+นให+เห็นวาผู+นําจะทําหน+าที่ได+ดีที่สุดยอมขึ้นอยูกับ
สถานการณ โดยผู+นําสามารถแสดงความเปoนผู+นําได+ 4 แบบ คือ
1. แบบชี้นํา กําหนดให+ผู+ตามทําตามงานที่มอบหมาย กําหนดทํางานตามมาตรฐานงานโดยยึดตนเอง
เปoนหลัก ให+คําแนะนําที่เจาะจงเปoนลักษณะผู+นํามุงงาน
2. แบบสนับสนุน เปoนผู+นําที่มุงความสัมพันธ คํานึงถึงผู+ตามจึงมุงสร+างมนุษยสัมพันธ สร+างบรรยากาศ
ที่ดีในการทํางาน
3. แบบมีสวนรวม ให+คําแนะนําแกผู+ตาม กระตุ+นความคิด กระตุ+นการมีสวนรวมในการตัดสินใจด+วย
การประชุ มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ปรึ กษาหารื อกอนการตั ด สิ น ใจ นอกจากนี้ ยั งเชื่ อวาผู+ นํ า จะเปลี่ ย น
พฤติกรรมไปตามสถานการณจากปmจจัยที่สําคัญ 2 ประการ คือ ปmจจัยจากผู+ตามหากผู+ตามไมมีความสามารถ
จะต+ อ งหาผู+ นํ า แบบชี้ นํ า แตถ+ า ผู+ ต ามมี ค วามสามารถสู ง ต+ อ งการผู+ นํ า แบบมี ส วนรวม และปm จ จั ย ด+ า น
สภาพแวดล+อม หากโครงสร+างของงานไมชัดเจนก็ต+องการผู+นําแบบชี้นําหากอํานาจหน+าที่ที่เปoนทางการสูง ผู+
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ตามจะยอมรับผู+นําแบบชี้นําน+อยลง สวนลักษณะของกลุมงานหากไมมีการชวยเหลือสนับสนุนและสร+างความ
พอใจซึ่งกันและกัน ก็ต+องการผู+นําแบบสนับสนุน
4. แบบมุงความสําเร็จ เปoนผู+นําที่มีการวางเปrาหมายที่ท+าทายกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีการ
ปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่องสร+างความเชื่อมั่นแกผู+ตามเน+นความเปoนเลิศของผลงาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Efficiency) หมายถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance) คือ เมื่อมีผล
การปฏิบัติหน+าที่ที่ดีก็ถือวามีประสิทธิภาพในการทํางานสูง และในทางตรงกันข+ามหากปฏิบัติงานที่ไมดี ก็ถือวา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ํา ซึ่งสรุปได+วาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหมายถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต+องได+
มาตรฐาน ทันเวลา สําเร็จลุลวงตามเปrาหมายที่วางไว+ มีการบริหารการจัดการที่ดี และได+รับการยอมรับจาก
เพื่อนรวมงาน บุคลากรรอบข+างผู+ปฏิบัติงาน มีความภาคภูมิใจพอใจในผลงานของตนเอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาวะผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการ
ครูโดยใช+รูปแบบภาวะผู+นําเชิงสถานการณ ที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครูโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครดังนี้
ตัวแปรที่ศึกษา
แบบภาวะผูนําเชิงสถานการณ
แบบชี้นํา
แบบสนับสนุน
แบบมีสวนรวม
แบบมุงผลสําเร็จ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ
ครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใช+ ในการวิ จัย ครั้ งนี้ คือ ข+ าราชการครูโ รงเรี ยนทั้งหมดในสังกัด สํา นักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร จาก 5 โรงเรียนคือ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนบ+านคลอง
บัว (เอี่ยมแสงโรจน) โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจ) และโรงเรียนบ+านบัวมล (เจริญราษฎรอุทิศ) จํานวน
263 คนโดยศึกษาทั้งประชากรดังนี้
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห
จํานวน 125 คน
โรงเรียนบ+านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน)
จํานวน 59 คน
โรงเรียนประชาภิบาล
จํานวน 31 คน
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจ)
จํานวน 27 คน
โรงเรียนบ+านบัวมล (เจริญราษฎรอุทิศ)
จํานวน 21 คน
รวม
จํานวน 263 คน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอหนังสือจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงผู+อํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียน ทั้ง 5 โรงเรียน คือโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนบ+านคลอง
บัว (เอี่ ยมแสงโรจน) โรงเรีย นวัดไตรรัตนาราม และโรงเรี ยนบ+านบั วมล (เจริญราษฎรอุทิศ) เพื่อขอความ
อนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข+อมูล ในการตอบแบบสอบถาม
ผู+ วิ จั ย นํ า แบบสอบถามไปเก็ บ ข+ อ มู ล ด+ ว ยตนเอง โดยนั ด หมายการเก็ บ แบบสอบถามกั บ ผู+ ต อบ
แบบสอบถามที่เปoนประชากร โดยให+เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 1 สัปดาห
กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผู+วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข+อมูลแบบสอบถามด+วย
ตนเอง
จากการรวบรวมแบบสอบถาม ได+รับแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนมาครบ 263 ฉบับ คิดเปoนร+อยละ
100 จากจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ได+ดําเนินการวิเคราะหข+อมูลโดยใช+โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
1. นําข+อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู+ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปoนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Cheek List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปoนรายข+อใช+การวิเคราะหคํานวณหา
คาร+อยละ (Percentage)
2. นําข+อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับภาวะผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครซึ่งเปoนแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินคา (Rating Scale)
นํามาตรวจให+คะแนนตามเกณฑน้ําหนัก 5 ระดับ จากนั้นนําไปบันทึกและวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของประชากร
(µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ.) และให+ความหมายของคะแนน โดยใช+คะแนนเฉลี่ยซึ่ง
กําหนดตามแนวทางของ (Bast, 1993 อ+งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2555, น. 103) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับภาวะผู+นําเชิงสถานการณอยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับภาวะผู+นําเชิงสถานการณอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับภาวะผู+นําเชิงสถานการณอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับภาวะผู+นําเชิงสถานการณอยูในระดับน+อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับภาวะผู+นําเชิงสถานการณอยูในระดับน+อยที่สุด
3. นําข+อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครซึ่งเปoนแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินคา (Rating Scale) นํามา
ตรวจให+คะแนนตามเกณฑน้ําหนัก 5 ระดับ จากนั้นนําไปบันทึกและวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของประชากร (µ)
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ.) และให+ความหมายของคะแนน โดยใช+คะแนนเฉลี่ยซึ่ง
กําหนดตามแนวทางของ (Bast, 1993 อ+างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2555, น. 103) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับน+อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับน+อยที่สุด

~ 446 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

4. นํา ข+อมูล ที่ได+แปลความหมายของระดับความสั มพันธระหวางภาวะผู+นํา เชิงสถานการณของ
ผู+อํานวยการสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครู โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขนกรุงเทพมหานครมาวิเคราะหโดยใช+วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ได+แล+ว นําเอาคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑแปลความหมาย
ดังนี้
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.71 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธกันสูง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.31 – 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธกันปานกลาง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.01 – 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธกันต่ํา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.00
หมายถึง ไมมีความสัมพันธกัน
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ข+อมูลทั่วไปของผู+ตอบแบบสอบถาม
ขอที่
1.

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน

เพศ

รอยละ

ชาย
54
20.50
หญิง
209
79.50
________________________________________________________________________________
รวม
263
100.00
________________________________________________________________________________
2.
อายุ
ไมเกิน 30 ป•
71
27.00
30 – 40 ป•
97
36.90
41 – 50 ป•
57
21.70
51 ป•ขึ้นไป
38
14.40
________________________________________________________________________________
รวม
263
100.00
________________________________________________________________________________
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
139
52.90
ปริญญาโท
124
47.10
______________________________________________________________________________
รวม
263
100.00
______________________________________________________________________________
4. ประสบการณการทํางาน
ไมเกิน 5 ป•
71
27.00
5 – 10 ป•
111
42.20
11 – 15 ป•
34
12.90
มากกวา 15 ป•
47
17.90
________________________________________________________________________________
รวม
263
100.00

~ 447 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

จากตารางพบวาข+อมูลทั่วไปของผู+ตอบแบบสอบถาม สวนเปoนเพศหญิง อายุระหวาง 30 – 40 ป•
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณการทํางาน 5 - 10 ป•
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
N = 263
ที่ ภาวะผูนําเชิงสถานการณ (Xtot)
คาสถิติ
การแปล
ความหมาย
µ
σ
1.
ผู+นําแบบชี้นํา (X1)
4.29
.53
มาก
2.
ผู+นําแบบสนับสนุน (X2 )
4.32
.53
มาก
3.
ผู+นําแบบมีสวนรวม (X3 )
4.30
.59
มาก
4.36
.57
มาก
4.
ผู+นําแบบมุงผลสําเร็จ (X4 )
รวม ภาวะผู+นําเชิงสถานการณ (Xtot)
4.32
.52
มาก
ตารางพบวา ภาวะผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ= 4.32, σ= .52) เมื่อพิจารณารายด+านพบวาภาวะ
ผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยด+านที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู+นําแบบมุงผลสําเร็จ (µ= 4.36, σ= .57) รองลงมาคือ ผู+นําแบบสนับสนุน (µ= 4.32, σ= .53) และด+านที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ผู+นําแบบชี้นํา (µ= 4.29, σ = .53)
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในแตละรายข+อ
N = 263
ที่
การปฏิบัติงานของข+าราชการครู (Y1)
คาสถิติ
การแปล
µ
σ
ความหมาย
1.
สามารถปฏิบัติงานตามแบบแผนที่
4.43
.63
มาก
ผู+บริหารวางนโยบายไว+
2.
ได+รับมอบหมายงานตรงตาม
4.42
.67
มาก
ความสามารถ
3.
ผู+บริหารมีการกระจายงานอยางเปoนธรรมและ
4.38
.65
มาก
เหมาะสม
4.
และเพื่อนรวมงานรวมมือกันทํางานด+วย
4.43
.62
มาก
ความสามัคคีชวยเหลือซึ่งกันและกัน
5.
มีความสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
4.35
.65
มาก
6.
มีชั่วโมงสอนที่เหมาะสมและตรงกับ
4.25
.66
มาก
ความสามารถของทาน
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7.

มีอํานาจในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่และ
4.26
.67
มาก
ตรงกับความสามารถ
8.
มีโอกาสได+เพิ่มทักษะ ความรู+ในวิชาชีพ
4.28
.61
มาก
9.
ได+รับความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนง
4.23
.73
มาก
10. ได+รับโอกาสให+นําระบบการทํางานใหมๆ
4.23
.70
มาก
มาปรับปรุงใช+ในการทํางาน
11. ได+รับการสงเสริม และสนับสนุนให+เข+ารับ
4.35
.67
มาก
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการสอน
12. ได+รับการกระตุ+นให+เกิดความพยายามใน
4.24
.63
มาก
การทํางานให+บรรลุเปrาหมายที่วางไว+
13. ได+รับการมอบหมายหน+าที่รับผิดชอบ
4.28
.62
มาก
ตรงกับความรู+ ความสามารถ และปริมานงาน
14. ได+รับแรงจูงใจให+อยากมีสวนรวมในการ
4.33
.65
มาก
ทํางานเพื่อสานวิสัยทัศนสูเปrาหมายรวมกัน
15. ได+รับการสร+างบรรยากาศที่ดีในการ
4.40
.59
มาก
ทํางานรวมกันอยางมีความสุข และสร+างสรรค
________________________________________________________________________________
รวม การปฏิบัติงานของข+าราชการครู (Y1)
4.32
.44
มาก
ตารางพบวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.32, σ= .44) เมื่อพิจารณารายข+อพบวาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของข+าราชการครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยข+อที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีสองข+อคือ ข+าราชการ
ครูสามารถปฏิบัติงานตามแบบแผนที่ผู+บริหารวางนโยบายไว+ (µ = 4.43, σ = .63) ข+าราชการครูและเพื่อน
รวมงานรวมมือกันทํางานด+วยความสามัคคีชวยเหลือซึ่งกันและกัน (µ = 4.43, σ = .62) รองลงมาคือ
ข+าราชการครูได+รับมอบหมายงานตรงตามความสามารถ (µ = 4.42, σ = .67) และด+านที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
คือ ข+าราชการครูได+รับความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนง (µ = 3.23, σ = .73)
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ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของประชากรภาพรวมระหวางภาวะผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการ
สถานศึ ก ษากั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของข+ า ราชการครู โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครู
Pearson Correlation
ระดับความสัมพันธ
___________________________________________________________________________
ผู+นําแบบชี้นํา (X1)
.78**
สูง
ผู+นําแบบสนับสนุน (X2)
.78**
สูง
ผู+นําแบบมีสวนรวม (X3)
.79**
สูง
.71**
สูง
ผู+นําแบบมุงผลสําเร็จ (X4)
ภาวะผู+นําเชิงสถานการณ (Xtot)
.82**
สูง
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ภาวะผู+นําเชิงสถานการณ

จากตารางความสัมพันธภาพรวมระหวางภาวะผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครพบวา
ภาวะผู+นําเชิงสถานการณ (Xtot) มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครู (Y1) ใน
ระดับสูง (ρ = .82) เมื่อพิจารณารายด+านพบวา คูที่มีความสัมพันธกันสูงที่สุด คือ ผู+นําแบบมีสวนรวม (X3) มี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครู (Y1) ในระดับสูง (ρ = .79) รองลงมามีสองข+อ
คือ ผู+นําแบบชี้นํา (X1) มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครู (Y1) ในระดับสูง (ρ =
.78) และผู+นําแบบสนับสนุน (X2) มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครู (X5) ใน
ระดั บสูง (ρ = .78) และคูที่มีความสั มพัน ธต่ํา สุด คือ ผู+นํ าแบบมุงผลสํ าเร็ จ (X4) มีความสั มพัน ธกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครู (Y1) ในระดับสูง (ρ = .71)
อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผู+นําเชิงสถานการณกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข+าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครตามวัตถุประสงค และสมมติฐานของ
การวิจัย ซึ่งผลของการวิจัยนํามาอภิปรายผลได+ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครพบวา ผู+อํานวยการสถานศึกษามีภาวะผู+นําเชิงสถานการณ 4 ด+าน คือ
ผู+นําแบบชี้นํา ผู+นําแบบสนับสนุน ผู+นําแบบมีสวนรวม ผู+นําแบบมุงผลสําเร็จ อยูในระดับมากทุกด+าน และมี
ความสั ม พั น ธกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของข+ า ราชการครู โ รงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั กงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล+องกับสมมติฐานที่ตั้งไว+ ทั้งนี้อาจเปoนเพราะการศึกษาในยุคปmจจุบันมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง มีการปฏิรูปการศึกษาบอยครั้ง ดังนั้นคนที่มาเปoนผู+นําหรือผู+บริหารสถานศึกษา
จะต+องมีภาวะผู+นําที่ดีเยี่ยม เพื่อทําให+การบริหารสถานศึกษาเกิดความคลองตัวและสามารถจัดการศึกษาได+
อยางมีคุณภาพ ประกอบกับกอนเข+าสูตําแหนงของผู+บริหารต+องผานการสอบแขงขัน การอบรมหลักสูตรการ
เปoนผู+บริหาร จึงทําให+ผู+อํานวยการสถานศึกษาต+องมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา รู+จักใช+เทคนิค
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วิธีการตางๆ มาใช+ในการบริหารจัดการ สอดคล+องกับ กนวรรณ ออนศรี (2554) ได+ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การใช+อํานาจของผู+บริหารกับการปฏิบัติงานของข+าราชการครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดสระแก+ว พบวา การใช+อํานาจของผู+บริหารมีความสัมพันธในทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปoน
เพราะวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมีมากหรือน+อยขึ้นอยูกับการใช+อํานาจของผู+บริหารเปoนผู+กําหนด จึงทํา
ให+ผู+บริหารสามารถใช+อํานาจที่ตนเองมีอยูในการบริหารงานอยางเต็มความสามารถ
เมื่อพิจารณารายด+าน พบวา ภาวะผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษาที่ข+าราชการครู
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครต+องการมากที่สุด คือ ผู+นําแบบมุงผลสําเร็จ รองลงมา
คือ ผู+นําแบบสนับสนุน อาจเปoนเพราะข+าราชการครูผู+สอนในสถานศึกษาเห็นวาผู+บริหารมีการตั้งเปrาหมายที่ท+า
ท+ายไว+ในการปฏิบัติงานให+ประสบผลสําเร็จตามเปrาหมาย ตลอดจนให+ความเปoนมิตร มีการจัดสวัสดิการแก
ผู+ใต+บังคับบัญชา และให+ความเปoนธรรมกับทุกคน จนทําให+เกิดการยอมรับ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง
โดยปราศจากข+อสงสัย
2. จากผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานครอยูในระดับมากทุกข+อ ซึ่งสอดคล+องกับสมมติฐานที่ตั้งไว+เมื่อพิจารณารายข+อ พบวา
ทุกข+อมีระดับมาก แสดงให+เห็นวาข+าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานตามแบบแผนที่ผู+บริหารวางนโยบายไว+ข+าราชการครูและเพื่อน
รวมงานรวมมือกันทํางานด+วยความสามัคคีชวยเหลือซึ่งกันและกัน ข+าราชการครูได+รับมอบหมายงานตรงตาม
ความสามารถ
3. จากผลการวิจั ยพบวา ความสัมพัน ธระหวางภาวะผู+ นําเชิงสถานการณกับ ประสิ ทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของข+าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครภาพรวมมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา สอดคล+องกับสมมติฐานที่ตั้งไว+ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการ
บริหารงานผู+บริหารมีภาวะผู+นําเชิงสถานการณสอดคล+องเหมาะสมกับงานและบุคลากรได+เปoนอยางดี ทําให+
ผู+ปฏิบั ติงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู+อํา นวยการสถานศึกษาในยุ คใหมมีความตื่ นตัวในการที่จ ะ
พัฒนาตนเองเพื่อให+มีความคลองตัวในการบริหารจัดการสถานศึกษาให+มีคุณภาพ สร+างความเข+มแข็งให+องคกร
ดังนั้นผู+บริหารจึงจําเปoนต+องเรียนรู+ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแสวงหาวิธีการใหมๆ มาใช+ในการบริหาร
ให+เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการใช+อํานาจด+านตางๆ ที่มีอยูให+เกิดประโยชนตอการบริหารงาน เพื่อเปoนแรง
กระตุ+นโดยตั้งเปrาหมายให+ผู+รวมงานได+ทํางานอยางเต็มความสามารถ และคอยให+สนับสนุนการปฏิบัติงานอัน
จะกอให+เกิดบรรยากาศและความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานเปoนอยางดี
เมื่อพิจารณารายด+าน ความสัมพันธระหวางภาวะผู+นําเชิงสถานการณกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข+าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครด+านที่มีความสัมพันธสูงที่สุดคือ
ด+านผู+นําแบบมีสวนรวม รองลงมาคือ ด+านผู+นําแบบชี้นํา ด+านผู+นําแบบสนับสนุน และด+านที่มีความสัมพันธต่ํา
ที่สุด คือ ด+านผู+นําแบบมุงผลสําเร็จ ทั้งนี้อาจเปoนเพราะข+าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ต+องการผู+นําที่คอยให+คําปรึกษาที่ดีให+กับผู+ใต+บังคับบัญชา เป†ดโอกาสให+ผู+ใต+บังคับบัญชาได+
เข+ามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
จากการวิ จั ย พบวา ภาวะผู+ นํ า เชิ งสถานการณของผู+ อํา นวยการสถานศึ กษา โรงเรี ย นในสั งกั ด
สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครภาพรวมอยูในระดับมากทุกด+าน และเมื่อพิจารณารายด+านพบวา ด+าน
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ผู+นําแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครูในระดับสูงที่สุด แตมี
คาเฉลี่ ย อยู ในลํ า ดั บ รองสุ ด ท+ า ย ดั ง นั้ น ผู+ บ ริ ห ารจึ ง ความให+ ค วามสํ า คั ญ กั บ การให+ คํ า ปรึ ก ษาที่ ดี แ ก
ผู+ใต+บังคับบัญชา และเป†ดโอกาสให+ผู+ใต+บังคับบัญชาได+เข+ามามีสวนรวมในการตัดสินใจ จะสงผลให+เกิดการ
ปฏิบัติงานได+อยางมีประสิทธิภาพ
จากการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครู โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานครภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข+อ พบวาข+าราชการครูโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สามารถปฏิบัติงานตามแบบแผนที่ผู+บริหารวางนโยบายไว+
ดังนั้น ผู+อํานวยการสถานศึกษาและผู+มีสวนเกี่ยวข+องจึงควรให+ความสนใจกับแบบแผนและนโยบายที่วางไว+ให+
ครอบคลุมทุกๆ ด+านเพื่อการปฏิบัติงานเปoนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จากการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผู+นําเชิงสถานการณกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข+าราชการครู โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกันในเชิงบวก และ
เมื่อพิจารณารายด+าน พบวา ด+านที่มีความสัมพันธกันน+อยที่สุด คือ ด+านผู+นําแบบมุงผลสําเร็จ นั้นหมายความ
วาผู+บริหารไมควรจะมอบหมายงานหรือคาดหวังให+ข+าราชการครูปฏิบัติงานเพื่อมุงให+เกิดผลสําเร็จจนมาก
เกินไป ซึงเปoนการปฏิบัติหน+าที่ที่ไมสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข+าราชการครูมากนัก
2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู+นําเชิงสถานการณของผู+อํานวยการสถานศึกษาที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของข+าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครโดยมีการเปรียบเทียบ
ระหวางขนาดของโรงเรียนด+วย
ควรมี การศึ กษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปm จ จั ย ที่ ส งผลตอประสิ ทธิ ภ าพการสอนของครู โ รงเรี ย นในสั งกั ด
สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ภาวะผู+ นํ า เชิ ง สถานการณของผู+ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส งผลตอ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
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