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บทคัดย่ อ
การวิ จยั ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ ําและการใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากระบี่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากระบี่ จํานวน 155 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน และการใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 70 ข้อ
มี ค่ าความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ .92 .93 และ .96 สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ ข ้อมูล ได้แก่ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
การหาค่ าสหสัมพันธ์ของเพี ยร์ สัน และการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุ คู ณโดยวิธีแบบขั้นตอน ผลการวิจยั พบว่า
1) ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษากระบี่ ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก 2) การใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากระบี่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 3) ภาวะผูน้ าํ มีความสัมพันธ์กบั การใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึ กษากระบี่ โดยรวมและรายด้าน อย่ างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 และ 4) ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X12) ด้านการบริ หารแบบมีขอ้ ยกเว้นโดยตรง (X22) ด้านการให้รางวัลอย่าง
เหมาะสม (X21) ด้านการสร้างบารมี (X11) และด้านการคํานึ งถึ งความแตกต่ างระหว่างบุคคล (X14) สามารถพยากรณ์
การใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากระบี่ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .958 โดยมีค่าอํานาจพยากรณ์ เท่ากับ ร้อยละ 91.8 ดังสมการพยากรณ์ คือ
Yˆ = 0.404 + 0.135 (X 12 ) + 0.494 (X 22 ) + 0.009 (X 21 ) + 0.107 (X 11 ) + 0 .006 (X 14 ) หรื อ
Ẑ Y = 0.126 (X 12 ) + 0.697 (X 22 ) + 0.113 (X 21 ) + 0.104 (X 11 ) + 0.073 (X 14 )
คําสํ าคัญ: ภาวะผูน้ าํ การใช้อาํ นาจ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
1
2
3
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Abstract
The purpose of this research was to study relationships between leadership and power expertise of school
administrators under the Krabi Primary Educational Service Area Office. The sample group consisted of 155 school
administrators under the Krabi Primary Educational Service Area Office. The research instrument was a 70 item
questionnaire covering three aspects: transformational leadership, transactional leadership, and power expertise of
school administrators with the reliability of .92, .93, and .96 respectively. The data were analyzed by the mean,
standard deviation, Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient, and stepwise multiple regression analysis.
The findings of the study were as follows: 1) Leadership of school administrators under the Krabi Primary
Educational Service Area Office regarding transformational leadership, and transactional leadership were at the
high level both in overall and individual aspects. 2) Overall, power expertise of school administrators under the
Krabi Primary Educational Service Area Office was at the high level. 3) Leadership was statistically significant and
correlated with power expertise of school administrators under the Krabi Primary Educational Service Area Office
at the .01 level and 4) Leadership behaviors concerning inspirational motivation (X12), active management by
exception (X22), contingent reward (X21), charisma or idealized influence (X11), and individualized consideration
(X14) can predict the power expertise of school administrators under the Krabi Primary Educational Service Area
Office, with a correlation coefficient of .958 and the predictive value of 91.8 percent. A predicting formula can be
described as:
Yˆ = 0.404 + 0.135 (X 12 ) + 0.494 (X 22 ) + 0.009 (X 21 ) + 0.107 (X 11 ) + 0 .006 (X 14 ) or
Ẑ Y = 0.126 (X 12 ) + 0.697 (X 22 ) + 0.113 (X 21 ) + 0.104 (X 11 ) + 0.073 (X 14 )
Keyword : Leadership, Power expertise, School Administrators
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บทนํา

การศึกษาเป็ นปั จจัย ที่สําคัญ ในการพัฒ นาคนอย่างรอบด้าน เป็ นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พ ฒั นา
ตนเองตลอดชี ว ิต ซึ่ งการพัฒ นาศัก ยภาพของคนจะต้อ งได้รับ การพัฒ นาก่อ นการพัฒ นาประเทศในด้า นอื ่น
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจแห่ งชาติ ฉบับ ที ่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กํา หนดยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาคนและพัฒ นา
สังคมไทย โดยให้ความสําคัญในลําดับสู งกับการพัฒนาศักยภาพของคน เนื่ องจาก "คน" เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดที่จะ
ได้รับ ประโยชน์แ ละผลกระทบจากการพัฒ นา ขณะเดีย วกัน ก็ย งั เป็ น ผูข้ บั เคลื่อนการพัฒ นาไปสู่ เป้ าหมายที่
ต้องการ เป็ นการพัฒนาโดยเน้น "คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา" ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งต่อเนื่ อง
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) การศึกษาจึงเป็ นพื้นฐานของการพัฒนา เป็ นสิ่ ง
สํ า ค ญั ที ่ส ัง คมใช เ้ ป็ น เครื ่ อ งมือ เพื ่อ พ ฒั นาประเทศอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ การปฏิรู ป การศึก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิ การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
จําเป็ นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งหวังว่า การศึกษาจะนําไปสู่ ความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม เน้น
การกระจายอํานาจสู่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อเร่ งรัดพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้
ได้รับ การศึกษาที่มีคุณ ภาพอย่างทัว่ ถึง ให้ผูเ้ รี ย นเป็ น คนเก่ง คนดีแ ละมีค วามสุ ข โดยผูบ้ ริ ห ารสถานศึก ษามี
บทบาทสําคัญที่จะนําพาบุคลากรในสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาให้เจริ ญก้าวหน้าประสบ
ผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ผู บ้ ริ ห ารสถานศึก ษานับ ได้ว ่า มีบ ทบาทสํ า คัญ มากที ่สุ ด เนื ่ อ งจากเป็ น ผู จ้ ดั การ ควบคุม ดูแ ลการ
ปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารต้องรู ้จกั ใช้ภาวะผูน้ าํ ได้อย่างเหมาะสม
ภาวะผูน้ ํา เป็ น เครื ่ อ งชี้ ใ ห้เห็น ว่า ผูบ้ ริ ห ารนั้น ๆ มีคุณ สมบัติมีค วามสามารถที ่เหมาะสมกับ ตํา แหน่งเพีย งใด
ผูบ้ ริ หารจะต้องแสดงภาวะผูน้ าํ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความศรัทธาและเลื่อมใสในตัวผูบ้ ริ หาร สิ่ งหนึ่ งที่ช้ ี ชดั ถึง
ความแตกต่างระหว่างผูบ้ ริ หารที่มีภาวะผูน้ าํ กับผูบ้ ริ หารที่ขาดภาวะผูน้ าํ คือ การใช้อาํ นาจผูบ้ ริ หารที่ขาดภาวะ
ผูน้ าํ จะบริ หารโดยอาศัยอํานาจตามขอบเขตหน้าที่ที่ระบุไว้ ตามกฎหมายหรื อข้อจํากัดเท่านั้น ส่ วนผูบ้ ริ หารที่มี
ภาวะผูน้ าํ จะพยายามไม่ใช้อาํ นาจที่มีอยู่แต่จะสร้างศรัทธาบารมีโน้มน้าวให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานให้บรรลุ
ตามเป้ าหมายโดยเต็มใจและสุ ดความสามารถ ในการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งมีอาํ นาจหน้าที่ในการ
บังคับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิงานและมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลหลาย
ระดับ ทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานได้ดี แต่ถา้ ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารงานตามตําแหน่งหน้าที่เพียงอย่างเดียว
โดยขาดความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารงานในตําแหน่ง ขาดภาวะผูน้ าํ อาจส่ งผลให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาไม่ไว้วางใจ
ในปี งบประมาณ 2555 - 2556 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีจาํ นวนข้าราชการครู
ในสังกัด 2,306 คน มีขา้ ราชการครู ยื่นคําร้องขอย้ายภายในจังหวัดและต่างจังหวัดเป็ นจํานวน 337 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 14.61 โดยแบ่งเป็ นข้าราชการครู ที่ยื่นคําร้องขอย้ายกรณี ปกติภายในจังหวัด จํานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ
7.32 และข้าราชการครู ที่ยื่นคําร้องขอย้ายต่างจังหวัด จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.28 ทําให้เกิดปั ญหาด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน ส่ วนหนึ่ งมาจากการใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ไม่เหมาะสม มีการใช้อาํ นาจที่
เข้มงวด มีการบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้นผลงาน และบังคับใช้อาํ นาจในการให้รางวัลอย่างไม่ยุติธรรม โดยไม่ยึด
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หลัก คุณ ธรรมจริ ย ธรรม ก่อให้เกิด ผลต่อขวัญ และกําลังใจในการปฏิบ ตั ิงานของข้า ราชการครู และผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาบางคนขาดทัก ษะภาวะผูน้ ํา ในการบริ ห ารสถานศึก ษาให้บ รรลุผ ลสัม ฤทธิ์ ตามยุท ธศาสตร์ ข อง
สถานศึกษา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่, 2556)
จากสภาพปั ญ หาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ และการใช้
อํานาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามแนวคิดภาวะผูน้ าํ ของ
แบส (Bass, 1990) และแนวคิดการใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของเฮอร์ เซย์, บลันชาร์ ด และจอห์นสัน
(Hersey, Blanchard & Johnson, 1993) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ าํ ที่
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและรู ้จกั การใช้อาํ นาจที่เหมาะสมกับบริ บ ทและสถานการณ์ที่แ ตกต่างกันซึ่ งจะส่ งผลให้การ
บริ หารโรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงและภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ ยนของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
2. เพื่อศึกษาการใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ กับการใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ การใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจากภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยนของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
สมมติฐานของการวิจยั
1. ภาวะผูน้ าํ และการใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
กระบี่ มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
2. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยนสามารถพยากรณ์การใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่ อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ และการใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากระบี่ โดยอาศัยแนวคิ ดและทฤษฏี ภาวะผูน้ ําของแบส (Bass,
1990) และแนวคิ ดและทฤษฏี การใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาของ เฮอร์ เซย์, บลันชาร์ ด และจอห์ นสั น
(Hersey, Blanchard & Johnson, 1993) เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
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ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
1.1 การสร้างบารมี
1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ
1.3 การกระตุน้ เชาว์ปัญญา
1.4 การคํานึงถึงเอกบุคคล
2. ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน
2.1 การให้รางวัลอย่างเหมาะสม
2.2 การบริ หารแบบมีขอ้ ยกเว้นโดยตรง
2.3 การบริ หารแบบมีขอ้ ยกเว้นโดยอ้อม
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การใช้ อาํ นาจของผู้บริหารสถานศึกษา
1. อํานาจจากการบังคับ
2. อํานาจจากการเชื่อมโยง
3. อํานาจจากการให้รางวัล
4. อํานาจตามกฎหมาย
5. อํานาจจากการอ้างอิง
6. อํานาจจากการควบคุมข้อมูล
7. อํานาจจากความเชี่ยวชาญ

วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากระบี่ ที่ปฏิบตั ิงานในปี การศึกษา 2555 จํานวน 255 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษากระบี่
กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยตารางเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง
155 คน แล้วใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรี ยนเป็ นชั้น (Strata) ได้
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขนาดเล็ก 40 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขนาดกลาง 100 คน และผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 15 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สร้างและพัฒนาขึ้ นจากการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีท้ งั หมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-lists) โดยสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร ตามแนวคิดของแบส (Bass) มีลกั ษณะภาวะผูน้ าํ 2 ด้าน จํานวน
35 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามการใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามแนวคิดของเฮอร์ เซย์ บลันชาร์ ด และจอห์นสัน
(Hersey,Blanchard & Johnson) แบ่งออกเป็ น 7 ด้าน จํานวน 35 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรประมาณ
ค่ามี 5 ระดับ
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รวมทั้งสิ้ น 155 ชุด ได้รับตอบกลับมาจํานวน 155 ชุด
คิดเป็ นร้อยละ 100
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ด้วยวิธีการทางสถิติ คือ การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2 วิเคราะห์การใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
กระบี่ ด้วยวิธีการทางสถิติ คือ การหาค่าเฉลี่ย ( X )และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.3 วิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผูน้ ํา กับ การใช้อ ํานาจของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากระบี่ ด้วยวิธีการทางสถิติ คื อ การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั (Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient) (r)
4.4 วิเคราะห์ การสร้างสมการพยากรณ์ การใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากระบี่ จากภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงและภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ ยนของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise)
สรุ ปผลการวิจยั
ผลจากการศึ กษาความสัม พัน ธ์ ระหว่างภาวะผูน้ ําและการใช้อ าํ นาจของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กระบี่ โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านการสร้างบารมี เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรก คือ คือ การเสี ยสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การมีเป้ าหมายที่ชดั เจนในการ
ทํางาน ประพฤติ ตนให้เกิ ดประโยชน์แก่ ผูอ้ ื่ น ยกเว้น การตัดสิ นใจโดยคํานึ งถึ งผลด้านคุณ ธรรมจริ ยธรรมที่ จะ
ตามมา อยูใ่ นระดับมากที่สุด
1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้ อ ย 3 อัน ดั บ แรก คื อ การให้ ก ํา ลัง ใจแก่ ผู ้ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาและผู ้ร่ วมงาน การกระตุ ้ น ให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานด้วยความกระตือรื อร้น การแสดงความเชื่อมัน่ ว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถปฏิบตั ิงานให้
บรรลุเป้ าหมายได้ ยกเว้น การมองการณ์ไกลถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต อยูใ่ นระดับมากที่สุด
1.3 ด้านการกระตุน้ เชาว์ปัญญา เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คื อ การช่ วยให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามองปั ญหาหลายๆ ด้านก่ อนลงมื อปฏิ บตั ิ งาน การ
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ส่ งเสริ มให้ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญชาระบุ ปัญ หาโดยการใช้เหตุ ผ ลและหลักฐาน การส่ งเสริ มให้ผูใ้ ต้บังคับบัญ ชาเลื อก
ทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
1.4 ด้านการคํานึ งถึงความแตกต่ างระหว่างบุ คคล เมื่ อพิ จารณาโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การรับฟั งความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การช่วยเหลือ
หรื อสนับสนุ นให้ผูบ้ งั คับบัญชามี ความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้ น การปฏิ บตั ิ ตนต่ อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยคํานึ งถึ งความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
2. ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยนของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กระบี่ โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
2.1 ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม เมื่ อพิ จารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การชมเชยเมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานสําเร็ จ การให้ความเชื่อถือใน
ความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การสร้างความมัน่ ใจแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาว่าจะได้รับรางวัลที่เหมาะสมจากผล
การปฏิบตั ิงาน
2.2 ด้า นการบริ ห ารแบบมี ข ้อ ยกเว้น โดยตรง เมื่ อ พิ จารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ใ นระดับ มาก
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การให้ความสนใจแต่สิ่งที่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทําผิดพลาด การ
มุ่งสนใจในสิ่ งที่ลม้ เหลวเพื่อให้ได้มาตรฐานที่กาํ หนด การใช้กฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
2.3 ด้านการบริ หารแบบมีขอ้ ยกเว้นโดยอ้อม เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับปานกลาง
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คื อ การปล่อยให้งานเกิ ดความผิดพลาดเสี ยก่อนจึงดําเนิ นการ
แก้ไข การปล่อยให้ปัญหาถึงขั้นรุ นแรงเสี ยก่อน จึงจะดําเนิ นการแก้ไข การใช้เวลามองหาข้อผิดพลาดและจะแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น
3. การใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับมากที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการใช้อาํ นาจตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
3.1 การใช้อาํ นาจจากการบังคับ เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ คือ การนํากฎระเบี ยบของทางราชการมาใช้ในการปฏิ บตั ิ งานและออกคําสั่ง
เพิ่ ม เติ ม ให้ ผูใ้ ต้บังคับ บัญ ชาถื อ ปฏิ บ ัติ อ ย่า งเคร่ งครั ด การนํากรณี ต ัว อย่า งการกระทํา ผิ ด และถู ก ลงโทษของ
ข้าราชการครู จากที่อื่นๆ มาแจ้งให้ผใู ้ ต้บงั คับ การบัญชาทราบเป็ นประจํา ดําเนิ นการตามกระบวนการของกฎหมาย
ทันทีเมื่อผูใ้ ต้บงั คับ บัญชากระทําผิดระเบียบข้อบังคับที่กาํ หนดไว้
3.2 การใช้อาํ นาจจากการเชื่อมโยง เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คื อ ความสามารถเชิ ญบุ คคลที่ มีชื่อเสี ยง/ที่ ได้รับการยอมรับมาร่ วมในกิ จกรรม
โรงเรี ยน ความสามารถประสานงานระหว่างกลุ่มผูน้ ําภายนอกโรงเรี ยนกับบุ คลากรภายในโรงเรี ยน การได้มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงขึ้นไปทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาให้การยอมรับมากขึ้น
3.3 การใช้อ าํ นาจจากการให้ร างวัล เมื่ อพิ จารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก เรี ย งลําดับ
ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คื อ การส่ งเสริ มความก้าวหน้าในหน้าที่ การงานแก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่
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ปฏิบตั ิ งานได้ผลดี การกล่าวคํายกย่องชมเชยผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ ปฏิบตั ิ งานสําเร็ จต่อเพื่อนร่ วมงานตามโอกาสอัน
สมควร การนําผลการปฏิ บตั ิ งานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มาเป็ นข้อมูลการตัดสิ นใจในการพิ จารณาเสนอเลื่อนขั้น
เงินเดือน
3.4 การใช้อาํ นาจตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การให้ความเที่ยงตรงและเป็ นธรรมในการบังคับบัญชาไม่เลือกปฏิบตั ิ การสั่งและ
มอบหมายงานตามลําดับโครงสร้ างการบริ หารในโรงเรี ยน การออกคําสั่งให้บุคลากรในโรงเรี ยนปฏิ บตั ิ หน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5 การใช้อาํ นาจจากอ้างอิงหรื ออ้างถึง เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับ
ค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อ ย 3 อันดับแรก คื อ การประพฤติ ต นเป็ นแบบอย่างที่ ดี แก่ ผูใ้ ต้บังคับบัญ ชาทั้งในชี วิต
ส่ วนตัวและหน้าที่ การงาน การแต่ งกายภู มิ ฐาน เหมาะสมกับ ตําแหน่ ง ถู กกาลเทศะและเป็ นแบบอย่างให้แ ก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การพูดจาไพเราะ น่าฟัง มีเหตุมีผล น่าเชื่อถือ เป็ นที่ยอมรับของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3.6 การใช้อาํ นาจจากการควบคุ มข้อมูลข่ าวสาร เมื่ อพิ จารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คื อ การแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์ มาใช้ในการ
ปรั บ ปรุ งพัฒ นางานอยู่เสมอ การนําเอาเทคโนโลยีส ารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ในการบริ ห ารงาน เช่ น โปรแกรม
สําเร็ จรู ป อินเทอร์เน็ต ฯลฯ การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาต้องการทราบได้
3.7 การใช้อาํ นาจจากความเชี่ ยวชาญ เมื่ อพิ จารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ มาก เรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คื อ การได้รับเชิ ญเป็ นวิทยากรให้ความรู ้ในการอบรม สัมมนาข้าราชการ
ครู ในระดับ กลุ่ ม หรื อ ระดับ เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา การมี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญ ในด้านการจัด การศึ ก ษา ทําให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชายอมรับศรัทธา การนําประสบการณ์การบริ หารมาใช้ในการบริ หารจัดการภายในโรงเรี ยน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ และการใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากระบี่ พบว่ า ภาวะผู ้นํา การแลกเปลี่ ย น ด้า นการบริ ห ารแบบมี ข ้อ ยกเว้น โดยตรงมี
ความสั ม พัน ธ์ กัน ทางบวกกับ การใช้ อ ํา นาจของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากระบี่ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X 12 ) ด้านการบริ หารแบบมีขอ้ ยกเว้น
โดยตรง (X 22 ) ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม (X 21 ) ด้านการสร้างบารมี (X 11 ) และด้านการคํานึ งถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (X 14 ) สามารถพยากรณ์การใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึ กษากระบี่ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ คูณของตัวพยากรณ์ เท่ ากับ .958 ค่ าคงที่ เท่ ากับ .404 และมีค่า
อํานาจพยากรณ์ เท่ากับ ร้อยละ 91.8 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังสมการพยากรณ์ คือ
Yˆ = 0.404 + 0.135 (X 12 ) + 0.494 (X 22 ) + 0.009 (X 21 ) + 0.107 (X 11 ) + 0 .006 (X 14 ) หรื อ
Ẑ Y = 0.126 (X 12 ) + 0.697 (X 22 ) + 0.113 (X 21 ) + 0.104 (X 11 ) + 0.073 (X 14 )
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อภิปรายผลการวิจยั
1. จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สังกัด สํา นัก งานเขต
พื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากระบี่ ด้านการสร้ า งบารมี โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลําดับ
ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ยจํานวน 3 ลํา ดับแรก คื อ การเสี ย สละประโยชน์ส่วนตนเพื่ อประโยชน์ส่วนรวม มี
เป้ าหมายที่ ช ดั เจนในการทํา งาน การประพฤติ ต นให้เกิ ด ประโยชน์แ ก่ ผูอ้ ื่ น และการทํา ให้ผูบ้ งั คับ บัญ ชาเกิ ด
ความภาคภูมิใ จ เมื่ อ ได้ป ฏิ บตั ิ งานร่ ว มกัน เป็ นลํา ดับ สุ ด ท้า ย ทั้งนี้ เ นื่ องจาก ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ย นแปลง ด้า น
การสร้ า งบารมี ข องผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ทําให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิ ดความภาคภูมิใจ มี ความศรั ทธาและยินดี ที่
จะทุ่ มเทการปฏิ บ ตั ิ งานตามภารกิ จและทัศ นะของผูบ้ ริ หาร สํา หรั บ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา ด้า นการสร้ า งแรงบัน ดาลใจ เมื่ อ พิ จ ารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ใ นระดับ มาก เรี ย งตามลํา ดับ
ค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คื อ การให้กาํ ลังใจแก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงาน การกระตุ น้ ให้
ผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาปฏิ บ ตั ิ ง านด้ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น การแสดงความเชื ่ อ มัน่ ว่า ผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาสามารถ
ปฏิ บ ตั ิ งานให้บ รรลุเ ป้ าหมายได้ กํา หนดมาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งานได้อ ย่า งเหมาะสม ทั้งนี้ เ นื่ องจากภาวะ
ผูน้ าํ เป็ นเครื่ องชี้ ให้เห็ นว่าผูบ้ ริ หารนั้นๆ มี คุณสมบัติ มี ความสามารถที่ เหมาะสมกับตําแหน่ งเพี ยงใด ผูบ้ ริ หาร
จะต้อ งแสดงภาวะผูน้ าํ ให้ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาเกิ ด ความศรั ท ธาและเลื่ อ มใสในตัว ผูบ้ ริ ห าร ส่ วนภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาด้านการกระตุ น้ การใช้เชาว์ปัญญา เมื่ อพิ จารณาโดยรวม และรายข้อ อยู่
ในระดับ มาก เรี ย งตามลํา ดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย 3 ลํา ดับ แรก คื อ การช่ ว ยให้ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชามอง
ปั ญ หาหลายๆ ด้า นก่ อ นลงมื อ ปฏิ บ ตั ิ ง าน ส่ ง เสริ ม ให้ผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาระบุ ปั ญ หาโดยการใช้เ หตุ ผ ลและ
หลัก ฐาน การส่ ง เสริ ม ให้ผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาเลื อ กทางเลื อ กที ่ เ หมาะสมในการแก้ปั ญ หา การส่ ง เสริ ม ให้
ผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาแสดงความคิ ด เห็ น ในการปฏิ บ ตั ิ ง าน และแนะนํา วิธี ก ารใหม่ๆ ในการปฏิ บ ตั ิ ง านแก่
ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชา ทั้งนี้ เ นื่ อ งจากผูบ้ ริ ห ารแสดงให้เ ห็ นในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ นกระบวนการกระตุ น้
บุ คลากรให้เห็ นวิธีการหรื อแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา
นอกจากนั้น ภาวะผู น้ าํ การเปลี่ ย นแปลงของผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ด้า นการคํา นึ ง ถึ ง เอกบุ ค คลเมื่ อ
พิ จารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลําดับค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คื อ การ
รั บฟั งความคิ ด เห็ นของผูใ้ ต้บงั คับ บัญชา ช่ วยเหลื อหรื อสนับสนุ นให้ผูบ้ งั คับบัญชามี ความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้ น
การปฏิ บตั ิ ตนต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยคํานึ งถึ งความแตกต่ างระหว่างบุ คคล กระตุ น้ ให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาพัฒนา
ความสามารถพิ เ ศษของตนเอง และการมี เ วลาให้คาํ แนะนํา ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชา เป็ นรายบุ ค คล ทั้งนี้ เ นื่ อ งจาก
พฤติ ก รรมที่ ผูบ้ ริ ห ารแสดงให้เ ห็ น ในการบริ ห ารสถานศึ กษาที่ เ ป็ นกระบวนการวินิ จฉัย และยกระดับ ความ
ต้องการของบุ คลากร โดยคํานึ งถึ งความแตกต่ างระหว่างบุ คคล มุ่งพัฒนาบุ คลากร เป็ นพี่ เลี้ ยง มี การติ ดต่ อกับ
บุ ค ลากรเป็ นรายบุ คคลเอาใจใส่ ในความต้องการของบุ ค ลากร กระจายความรั บผิด ชอบ ส่ งเสริ มให้บุ ค ลากร
เกิ ด จิ น ตภาพ มี ค วามมั น่ คง มี ค วามรู ้ สึ ก เป็ นตัว ของตัว เอง มี ค วามรั บ ผิด ชอบและควบคุ ม ตนเองได้
ผลการวิจยั ดังกล่า วสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มงคลชัย จตุ พ รชัย มงคล (2550) ได้ศึ กษาวิจยั เรื่ อง ภาวะผูน้ าํ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น สังกัด สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ ของ
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ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ ย นแปลงตามความคิ ด เห็ นของครู โดยรวมและรายด้า นอยู่ในระดับ มาก เรี ย งจากค่ า เฉลี่ ย มากไปหา
น้อยได้ดงั นี้ การสร้ างแรงบันดาลใจ การสร้ างบารมี การคํานึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคล และการกระตุ น้ เชาว์
ปั ญญา
2. จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยนของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึ กษาประถมศึ กษากระบี่ ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม เมื่ อพิ จารณาโดยรวม และรายข้อ อยู่ในระดับ
มาก เรี ย งตามลํา ดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย 3 ลํา ดับแรก คื อ การชมเชยเมื่ อ ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาปฏิ บตั ิ งาน
สําเร็ จ การให้ค วามเชื่ อ ถื อในความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การสร้ า งความมัน่ ใจแก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาว่า
จะได้รั บ รางวัลที่ เ หมาะสมจากผลการปฏิ บ ตั ิ งาน เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดพบว่า อํา นาจที่ เกิ ด จากผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ กษามี ความสามารถที่ จะให้รางวัลแก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา อาจเป็ นวัตถุหรื อไม่ก็ได้ เช่ น การยกย่องชมเชย
การเลื่ อ นขั้น การเลื่ อ นตํา แหน่ ง การให้โ บนัส หรื อ การเปลี่ ย นตํา แหน่ ง หรื อ เปลี่ ย นหน้า ที่ ไ ปสู่ ตาํ แหน่ ง ที่
สู งขึ้ นดี ข้ ึ นตามที่ ตอ้ งการหรื อ การย้า ย ทั้งนี้ เ นื่ อ งจาก พฤติ กรรมผูบ้ ริ ห ารที่ ใ ห้ร างวัลตอบแทนสํา หรั บความ
พยายามในการปฏิ บตั ิ ตนเพื่ อบรรลุผ ลของผูใ้ ต้บงั คับบัญชานั้น ส่ งผลให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถปฏิ บตั ิ งาน
ได้อย่างเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานที่ ดีข้ ึ น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ ตยา แสน
ใจกล้า (2548) ได้ศึ กษา การใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัด สํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาสระแก้ว
เขต1 พบว่า การใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา โดยรวมและรายด้า นอยู่ใ นระดับ มาก สํา หรั บ ภาวะผูน้ าํ
การแลกเปลี่ ยนของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ด้า นการบริ หารแบบมี ข อ้ ยกเว้นโดยตรง เมื่ อพิ จารณาโดยรวมและ
รายข้อ อยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลําดับค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คื อ การให้ความสนใจแต่ สิ่งที่
ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชาทําผิด พลาด การมุ่งสนใจในสิ่ งที่ ลม้ เหลวเพื่ อให้ไ ด้ม าตรฐานที่ กาํ หนด การใช้กฎระเบี ย บ
อย่า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ไม่ใ ห้เ กิ ด ข้อ ผิด พลาด ทั้ง นี้ เ นื่ อ งจากพฤติ ก รรมที่ ผูบ้ ริ ห ารแสดงให้เ ห็ น ในการบริ ห าร
สถานศึ กษาที่ เป็ นกระบวนการทําให้บุคลากรมี ความพยายามที่ คาดหวังและปฏิ บตั ิ งานตามความคาดหวัง โดย
ให้บุ ค ลากรปฏิ บ ตั ิ งานตามวิธี ก ารที่ เ คยปฏิ บ ตั ิ ม าและผูบ้ ริ ห ารจะกํา กับ ดูแ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านของบุ ค ลากรว่า
เป็ นไปตามวิธีการกําหนดไว้หรื อไม่ ถ้าหากไม่เป็ นไปตามวิธีการที่ กาํ หนดไว้ผูบ้ ริ หารจะดําเนิ นการแก้ไขให้
บุ คลากรปฏิ บตั ิ ให้ถูกต้อง
ในด้า นการบริ หารแบบมี ขอ้ ยกเว้นโดยอ้อ ม เมื่ อพิ จารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ใ นระดับปานกลาง
เรี ย งตามลํา ดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย 3 ลํา ดับ แรก คื อ การปล่อยให้ง านเกิ ด ความผิด พลาดเสี ย ก่ อ นจึ ง
ดํา เนิ น การแก้ไ ข การปล่อ ยให้ปั ญ หาถึ ง ขั้น รุ น แรงเสี ย ก่ อ น จึ ง จะดํา เนิ น การแก้ไ ข การใช้เ วลามองหา
ข้อผิด พลาดและจะแก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้า เท่ า นั้น ทั้งนี้ เนื่ องจากพฤติ กรรมที่ ผูบ้ ริ ห ารแสดงให้เห็ น ในการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษา ที่ เ ป็ นกระบวนการทํา ให้บุ ค ลากรมี ค วามพยายามที่ ค าดหวัง และปฏิ บ ตั ิ ง านตามความ
คาดหวัง โดยให้บุ ค ลากรปฏิ บตั ิ งานตามวิธี การที่ เคยปฏิ บตั ิ มาและหากผลการปฏิ บ ตั ิ งานไม่บ รรลุเ ป้ าหมาย
ผูบ้ ริ หารจะมี วิธีดาํ เนิ นการแก้ไขให้บุคลากรปฏิ บตั ิ งานให้บรรลุเป้ าหมาย
106 | ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2558

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ และการใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

3. จากผลการวิจยั พบว่า การใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ ก ษากระบี่ ด้า นการใช้อาํ นาจจากการเชื่ อ มโยง เมื่ อ พิ จ ารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ใ นระดับ มาก
เรี ย งตามลํา ดับค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อย 3 ลํา ดับแรก คื อ ความสามารถเชิ ญ บุ ค คลที่ มีชื่อ เสี ย ง/ที่ ไ ด้รั บ การ
ยอบรั บ มาร่ ว มในกิ จ กรรมโรงเรี ย น ความสามารถประสานงานระหว่า งกลุ ่ม ผู น้ ํา ภายนอกโรงเรี ย นกับ
บุ ค ลากรภายในโรงเรี ย นได้ การมี ค วามสัม พ นั ธ์ใ กล ช้ ิ ด กับ ผู บ้ งั คับ บ ญ
ั ชาระด บั สู ง ขึ้ น ไป ทํ า ให้
ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาให้ก ารยอมรั บ มากขึ้ น ทั้งนี้ เ นื่ อ งจากอํา นาจที่ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใช้อาํ นาจโดยเชื่ อ มโยง
เกี่ ย วดองกับ ผู ม้ ี อาํ นาจ เช่ น เป็ นญาติ ก นั หรื อ เป็ นเพื่ อ นสนิ ท กัน กับ ผู ม้ ี อาํ นาจหรื อ ผู ใ้ กล้ชิ ด กับ ผูม้ ี อาํ นาจ
สํา หรั บ การใช้อาํ นาจ ด้า นการใช้อาํ นาจจากการให้รางวัล เมื่ อพิ จารณาโดยรวม และรายข้อ อยู่ในระดับมาก
เรี ย งตามลํา ดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อย 3 ลํา ดับ แรก คื อ การส่ งเสริ ม ความก้า วหน้า ในหน้า ที่ ก ารงานแก่
ผูใ้ ต้บ งั คับบัญ ชาที่ ปฏิ บ ตั ิ งานได้ผ ลดี การกล่าวคํา ยกย่องชมเชยผูใ้ ต้บงั คับบัญ ชาที่ ปฏิ บตั ิ งานสํา เร็ จต่ อเพื่ อน
ร่ ว มงานตามโอกาสอันสมควร การนํา ผลการปฏิ บตั ิ งานของผูใ้ ต้บ งั คับบัญ ชา มาเป็ นข้อมูล การตัด สิ น ใจใน
การพิ จารณาเสนอเลื่ อ นขั้นเงิ นเดื อ น ทั้งนี้ เนื่ องจากอํานาจที่ เกิ ดจากผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี ความสามารถที่ จะ
ให้ร างวัล แก่ ผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชา อาจเป็ นวัต ถุห รื อ ไม่ก ็ไ ด้ เช่ น การยกย่อ งชมเชย การเลื ่ อ นขั้น การเลื ่ อ น
ตํา แหน่ ง การให้โ บนัส หรื อ การเปลี่ ย นตํา แหน่ งหรื อเปลี่ ย นหน้า ที่ ไ ปสู่ ตาํ แหน่ งที่ สู งขึ้ น ดี ข้ ึ น ตามที่ ต อ้ งการ
หรื อ การย้า ย ในด้า นการใช้อาํ นาจตามกฎหมาย เมื่ อ พิ จ ารณาโดยรวม และรายข้อ อยู่ใ นระดับ มาก เรี ย ง
ตามลําดับค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คื อ การให้ความเที่ ยงตรงและเป็ นธรรมในการบังคับบัญชา
ไม่เ ลื อ กปฏิ บ ตั ิ การสั่งและมอบหมายงานตามลํา ดับ โครงสร้ า งการบริ ห ารในโรงเรี ย น การออกคํา สั่ง ให้
บุ ค ลากรในโรงเรี ยนปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่ ไ ด้รั บมอบหมาย ทั้งนี้ เนื่ องจากอํา นาจที่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาใช้ต าม
ตําแหน่ งหน้าที่ ตามบทบาทที่ มีอยู่ในองค์การ เป็ นอํานาจที่ ได้มาและหมดไปพร้ อมกับตําแหน่ งหน้าที่ ของทาง
ราชการ
นอกจากนั้นการใช้อาํ นาจ ด้านการใช้อาํ นาจจากการอ้างอิ ง เมื่ อพิ จารณาโดยรวม และรายข้อ อยู่ใ น
ระดับ มาก เรี ยงตามลําดับค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย 3 ลําดับแรก คื อ การประพฤติ ต นเป็ นแบบอย่า งที่ ดี แ ก่
ผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาทั้ ง ในชี วิต ส่ ว นตัว และหน้า ที ่ ก ารงาน การแต่ ง กายภูมิ ฐ าน เหมาะสมกับ ตํา แหน่ ง ถูก
กาลเทศะและเป็ นแบบอย่า งให้แ ก่ ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชา การพูด จาไพเราะ น่ า ฟั ง มี เ หตุ มี ผ ล น่ า เชื่ อ ถื อ เป็ นที่
ยอมรั บ ของผูใ้ ต้บ งั คับบัญชา ทั้งเนื่ อ งจากอํา นาจที่ เกิ ด จากบุ ค ลิ กภาพส่ วนบุ ค คลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่
ได้รับ การยกย่อ ง นับ ถื อจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถที่ จะโน้มน้าวให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเชื่ อถื อได้ สําหรั บการ
ใช้อาํ นาจ ด้า นการใช้อาํ นาจในการควบคุ มข้อ มูลข่ าวสาร เมื่ อพิ จารณาโดยรวมและรายข้อ อยู่ใ นระดับมาก
เรี ย งตามลําดับค่ าเฉลี่ ย จากมากไปหาน้อย 3 ลํา ดับแรก คื อ การแสวงหาข้อมูลข่ าวสารที่ เ ป็ นประโยชน์ มาใช้
ในการปรั บ ปรุ ง พัฒ นางานอยู่เ สมอ การนํา เอาเทคโนโลยีส ารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในการบริ ห ารงาน เช่ น
โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป อิ น เทอร์ เ น็ต ฯลฯ การให้ข อ้ มูล ข่ า วสารที่ ผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาต้อ งการทราบได้ ทั้ง นี้
เนื่ องจากอํา นาจที่ เ กิ ด จากผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้รั บ หรื อเป็ นข้อมูลข่ า วสารอัน เป็ นประโยชน์ สามารถเก็บ
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รวบรวม นํา มาใช้ใ นการบริ ห ารและพัฒ นาองค์ก าร โน้ม น้า วผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาให้มี ค วามพร้ อ มในระดับ ที่
สู งขึ้ นในการทํางาน
การใช้อาํ นาจ ด้า นการใช้อาํ นาจจากความเชี่ ย วชาญ เมื่ อพิ จารณาโดยรวม และรายข้อ อยู่ใ นระดับ
มาก เรี ย งตามลํา ดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย 3 ลําดับแรก คื อ การได้รั บเชิ ญเป็ นวิทยากรให้ค วามรู ้ ในการ
อบรม สัมมนา ข้าราชการครู ในระดับกลุ่มหรื อระดับเขตพื้นที่ การศึ กษา การมี ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ ในด้าน
การจัด การศึ กษา ทําให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชายอมรั บศรั ทธา การนําประสบการณ์ การบริ หารมาใช้ในการบริ หาร
จัดการภายในโรงเรี ยน ทั้งนี้ เนื่ องจากอํานาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ เกิ ดจากความเชี่ ยวชาญ ประสบการณ์
ความรู ้ และมี ทกั ษะอันเป็ นที่ ยอมรั บของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงาน
4. จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ด้านการสร้ า งแรงบันดาลใจ (X 12 ) ด้า น
การบริ ห ารแบบมี ข อ้ ยกเว้น โดยตรง (X 22 ) ด้า นการให้ร างวัล อย่า งเหมาะสม (X 21 ) ภาวะผู น้ าํ ของผู บ้ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา ด้า นการสร้ า งบารมี (X 11 ) และด้า นการคํา นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล (X 14 ) สามารถ
พยากรณ์ การใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากระบี่ ได้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ คูณของตัวพยากรณ์ เท่ ากับ .958 ค่ าคงที่ เท่ ากับ .404 และมี ค่ าอํานาจพยากรณ์ เท่ ากับ
ร้ อ ยละ 91.8 อย่า งมี น ัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ทั้ง นี้ เ พราะหลัก ในการบริ ห ารจัด การสถานศึ ก ษานั้ น
ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจํา เป็ นต้อ งใช้ห ลัก ของการบริ ห ารจัด การโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐาน (School-Based
Management : SBM) ให้ชุ ม ชน องค์ก รภายในท้อ งถิ่ น ได้มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า ง
รากฐาน และความเข้ม แข็ง ให้ก บั สถานศึ ก ษา ให้ส ามารถจัด การศึ ก ษาได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพ โดยผู บ้ ริ ห าร
สถานศึ กษาจะต้องแสดงความมุ่งมัน่ ในการบริ หารจัดการให้สถานศึ กษาเกิ ดคุ ณ ภาพ และได้มาตรฐานตามที่
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํา หนดไว้ ซึ่ ง ภาวะผู น้ ํา ของผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ นสิ ่ ง จํา เป็ นและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
สถานศึ กษาเป็ นอย่างมาก เป็ นกุญแจสําคัญที่ ทาํ ให้เกิ ด ความสําเร็ จขึ้ นได้ และอาศัยการใช้อาํ นาจจากตําแหน่ ง
ของผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในการบริ ห ารจัด การภายในองค์ก าร เพื ่ อ เป็ นตัว ขับ เคลื ่ อ นให้ส ถานศึ ก ษามี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ศุ ภ รั ตน์ บัวหลวง (2550) ได้ศึ กษา ปั จจัยที่ สัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าํ
ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา จังหวัด ร้ อ ยเอ็ด พบว่า ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัมพันธ์พ หุ คูณ ระหว่า งวิสัย ทัศ น์ ความ
เป็ นที่ เชื่ อ ถื อ ได้ การตัด สิ นใจ บุ ค ลิ กภาพ และความสามารถในการจูงใจ มี ค่ าเท่ า กับ .77 และมี นัย สํา คัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ตัว แปรพยากรณ์ ที่ ร่ ว มกัน ทํา นายภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ดี ที่ สุ ด มี 5 ตัว คื อ
วิสัย ทัศ น์ ความเป็ นที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ การตัด สิ น ใจ บุ ค ลิ ก ภาพ และความสามารถในการจูงใจ ซึ่ งเป็ นสมการเชิ ง
เส้นตรงและร่ วมกันพยากรณ์ ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาได้ร้อยละ 58.90 อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 โดยภาวะผู น้ ํา ของผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เป็ นการเสริ ม สร้ า งแรงจูง ใจให้แ ก่ บุ ค ลากรภายใน
สถานศึ กษา ให้สามารถปฏิ บตั ิ งานบรรลุตามเป้ าหมายของสถานศึ กษา
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัด สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากระบี่ ด้า นการกระตุ น้ การใช้เชาว์ปั ญ ญา มี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ใ นลํา ดับ ตํ่า สุ ด
ดัง นั้ น ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควร กระตุ น้ ผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาให้ต ระหนัก ถึ ง ปั ญ หาต่ า งๆ ที ่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
สถานศึ กษา ทํา ให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญ ชาได้คิ ด หาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปั ญ หาที่ เ กิ ด ส่ งเสริ ม ให้ผูใ้ ต้บ งั คับบัญ ชา
แสดงความคิ ด เห็ น ในการปฏิ บ ตั ิ ง าน และแนะนํา วิธี ก ารใหม่ๆ ในการปฏิ บ ตั ิ ง านแก่ ผูใ้ ต้บงั คับ บัญ ชา ส่ ว น
ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ ย นของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา พบว่า ด้า นการบริ ห ารแบบมี ข อ้ ยกเว้น โดยอ้อ ม อยู่ใ น
ระดับปานกลาง ดังนั้น เมื่ อพบว่างานที่ ปฏิ บตั ิ มีคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาไม่ควรปล่อยให้
ปั ญ หาที ่ เ กิ ด ขึ้ น ถึ ง ขั้น รุ น แรงเสี ย ก่ อ นหรื อ เกิ ด ความผิด พลาด จึ ง จะดํา เนิ น การแก้ไ ข เพราะอาจจะเกิ ด
ผลกระทบในหลายๆด้าน ซึ่ งผูบ้ ริ หารควรแนะนําแนวทางการแก้ไขปั ญหา เพื่ อให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชานั้นมองหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่ วงที
1.2 จากผลการวิจ ยั พบว่า การใช้อาํ นาจของผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากระบี่ การใช้อาํ นาจจากการเชื่ อ มโยง มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ ตํ่า สุ ด แต่ อ ยู่ใ นลํา ดับ
สุ ดท้าย ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรให้ความสนใจกับการใช้อาํ นาจจากการเชื่ อมโยง เนื่ องจากผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี
ความใกล้ชิ ด สนิ ท สนมกับ ผู บ้ งั คับ บัญ ชาระดับ สู ง ขึ้ น ไป บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งและกลุ่ม ผู น้ าํ ท้อ งถิ ่ น ดัง นั้ น
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจึ งควรจะติ ดต่ อประสานงานเพื่ อประโยชน์ในการบริ หารสถานศึ กษาและการปฏิ บตั ิ งาน
รวมทั้งให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาให้ไ ด้พ บปะกับ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งที่ ต อ้ งการได้ ซึ่ งเป็ นการสร้ า ง
ความเชื่ อมัน่ และสร้ างแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน ส่ งผลให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิ บตั ิ งานได้อย่างเต็มศักยภาพ
1.3 จากผลการวิจ ยั พบว่า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งภาวะผู น้ ํา และการใช้อาํ นาจของผู บ้ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากระบี ่ มี ค วามสัม พัน ธ์ก นั ทางบวก ดัง นั้ น
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ มีภ าวะผูน้ าํ ระดับ ค่ อ นข้า งตํ่า ควรพัฒ นาภาวะผูน้ าํ ในแต่ ละด้านให้อยู่ใ นระดับสู งขึ้ น
อย่า งต่ อ เนื ่ อ ง และสอดคล้อ งกับ การใช้อาํ นาจที ่ เ หมาะสมในการบริ ห ารงาน ทํา ให้ส ามารถควบคุ ม การ
ปฏิ บ ตั ิ ง านต่ า งๆ ให้เ ป็ นไปตามโครงสร้ า งของสถานศึ ก ษา ส่ ง ผลให้ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามี ศกั ยภาพ และบรรลุเป้ าหมายที่ วางไว้
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้ งต่ อไป
2.1 ควรมี การศึ กษาวิจยั ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ด้านการกระตุ น้ เชาว์
ปั ญญา
2.2 ควรมี การศึ กษาวิจยั ภาวะผูน้ าํ และการใช้อาํ นาจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในรู ปแบบอื่ นๆ เช่ น
วิจยั เชิ งคุ ณภาพ เพื่ อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ ก
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