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Abstract
	 The	aims	of	this	study	were	to	investigate	1)	the	level	of	the	exercise	power	of	female
administrators	by	teachers’	opinion,	2)	the	level	of	the	academic	administration	of	female
administrators	by	teachers’	opinion,	and	3)	the	predictors	of	the	exercise	power	of	female
administrators	affecting	the	academic	administration	of	female	administrators	under	the	Yala
Educational	Service	Area	Office.	The	sample	was	300	teachers	under	the	Yala	Educational	Service
Area	Office.	The	research	instrument	was	conducted	in	a	Liker	t	-	type,	rating	scale	questionnaire,
involving	the	exercise	power	of	female	administrators	perceived	by	teachers	with	the	reliability
of	.855	and	the	academic	administration	of	female	administrators	recognized	by	teachers	with
the	reliability	of	.912.	The	data	were	analyzed	by	percentage,	mean,	standard	deviation,	and
Correlation	Coefficient.
	 The	findings	revealed	that	1)	all	aspects	of	the	exercise	power	of	female	administrators
under	the	Yala	Educational	Service	Area	Office	was	considered	at	the	highest	level.	2)	The	academic
administration	of	female	administrators	under	the	Yala	Educational	Service	Area	Office	was
operated	both	in	overall	and	each	aspect	at	a	high	level.	Lastly,	3)	the	exercise	power,	which
could	predict	the	academic	administration	of	female	administrators	by	teachers’	opinion	under
the	Yala	Educational	Service	Area	Office,	comprised	of	expertise,	reward,	lawful	power,	information,
and	compulsion,	respectively.	Those	had	the	positive	influence	on	the	academic	administration
by	teacher’s	opinion	with	statistical	significance	at	.01.	The	predictive	power	was	at	82.9	percent.
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาระดับการใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู	2)	ศึกษา
ระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู	และ	3)	ศึกษาตัวแปรพยากรณ์การใช้อ�านาจของ
ผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดยะลา	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา
จ�านวน	300	คน	เคร่ืองมือในการวิจัย	แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับแบบ	Likert	แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู	มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ	.855	แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.912	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	
	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	1)	การใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรี	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดยะลา	มีการใช้อ�านาจทุกด้านอยู่ในระดับมาก	2)	การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสตรี	สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา	มีการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
3)	การใช้อ�านาจที่สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา	ได้แก่	อ�านาจความเชี่ยวชาญ	อ�านาจการให้รางวัล	อ�านาจตามกฎหมาย
อ�านาจข้อมูลข่าวสาร	และอ�านาจการบังคับ	ที่ส่งผลทางบวกต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครู	สังกัด
ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาจังหวัดยะลา	อย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิี	่.01	โดยมอี�านาจพยากรณ์ร้อยละ	82.9
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บทน�า
	 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับ
ปฏิบัติการที่ส�าคัญที่สุด	ผลการจัดการศึกจะเป็นอย่างไรนั้น
ย่อมข้ึนอยู่กับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา	สถานศึกษา
จะด�าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุจุดหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพได้นั้น	จึงต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ
เช่น	ครู	ผู้บริหาร	ชุมชน	และผู้ปกครองนักเรียน	ปัจจัย
ที่ส�าคัญที่สุดในบรรดาปัจจัยต่าง	ๆ	เหล่าน้ีคือ	ผู้บริหาร
เพราะเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการจัดการให้
สถานศึกษาบรรลุจุดหมายของหลักสูตรที่ก�าหนดไว้	การ
บริหารโรงเรียน	ผู้บริหารคือกลไกส�าคัญในการด�าเนินงาน
ของโรงเรียน	(ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ,	2545)	ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้	ความ
สามารถและต้องมีความเข ้าใจถึงเ ร่ืองการบริหาร
(Administration)	เป็นอย่างดี	ซ่ึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มี
ความจ�าเป็น	และมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการจัดการ
และการปฏิบัติงาน	(กวี		วงศ์พุฒ,	2542)
	 ผูบ้รหิารต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในการบรหิารงาน
ทั้ง	4	งาน	ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี	ไม่ว่าจะเป็นงาน
ด้านการบริหารงานวิชาการ	การบริหารงานบุคคล	การ
บริหารงานการเงิน	และการบริหารงานอาคารสถานที	่
ซึง่งานทีส่�าคญัทีส่ดุในบรรดางานทัง้	4	งานนีค้อื	การบริหาร
งานวิชาการ	(กาญจน์		เรืองมนตรี,	2554)	งานวิชาการ
ถือว่าเป็นงานที่ส�าคัญท่ีสุด	เพราะเป็นงานท่ีเก่ียวกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังหลาย	ซ่ึงมีผล
ต่อคุณภาพของนักเรียนส่วนงานอื่น	ๆ	ถือว่าเป็นงาน
สนับสนุนงานวิขาการให้มีคุณภาพ	ผู ้บริหารโรงเรียน
จึงต้องให้ความส�าคัญกับงานวิชาการเป็นพิเศษ	เพราะ
ผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นผู้น�าจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้บริหารจะต้องดูแลการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเน่ืองจากงานวิขาการเป็น
งานหลักของการบริหารสถานศึกษา	เป็นงานเก่ียวกับ
คุณภาพของการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนโดยตรง
ผู้บริหารการศึกษา	หรือครูใหญ่ควรจะรับผิดชอบเป็น
ผู้น�าของครูในด้านวิชาการเป็นดับแรก	เพราะหน้าที่ของ
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกแห่ง	คือ	การให้ความรู้
แก่นักเรียน	ผู ้บริหารจึงเป็นผู ้น�าในด้านวิชาการ	โดย
ปฏบิตังิานร่วมกับคร	ูกระตุน้ครใูห้พฒันาตนเอง	ให้ค�าแนะน�า
ครู	และประสานงานให้ครูทุกคนท�างานร่วมกันในด้าน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	(ภิญโญ		สาธร,	2526)

	 อ�านาจจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญของการ
เป็นผู้บริหาร	ผู้บริหารต้องใช้อ�านาจกับผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานทุกอย่างให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ตั้งไว้	หากผู ้บริหารใช้
อ�านาจได้อย่างเหมาะสมได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับ
บัญชา	ย่อมสามารถท�าให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
ท�างานด้วยความเต็มใจ	อันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษา	และการใช้อ�านาจก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้บริหารแต่ละคนจะมีอ�านาจปกครองบังคับบัญชาตาม
กฎหมาย	หรือที่เรียกว่าอ�านาจในการสั่งการ	แต่อ�านาจ
ดังกล่าวเป็นเพียงการรับรอง	หรือยืนยันว่าว่าผู้บริหารมี
สิทธิที่จะใช้อ�านาจตามต�าแหน่งได้ชอบธรรมเท่านั้น	ถ้า
ผู้ใต้บังคับบัญชามีท่าทีที่ไม่ยอมรับสภาพแห่งการบังคับ
บัญชา	อ�านาจหรือสิทธิที่มีอยู่ก็ไม่สามารถใช้ให้เกิดผลได้	
ตรงกันข้ามแม้จะไม่มีอ�านาจอย่างเป็นทางการ	แต่ถ้า
ผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพนับถือ	และจงรักภักดีก็ย่อมจูงใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีท่าทีที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง	และ
ส่วนรวมได ้ไม ่น ้อยกว ่าการมีอ�านาจตามกฎหมาย
(กัลยมน		อินทุสุต,2547)	
	 สภาพสังคมไทยในอดีตมีค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่จ�ากัดบทบาทสตรีไทยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเป็นผู้น�า
ของสตรีในด้านสังคม	เศรษฐกิจ	การเมืองการปกครอง
หรือด้านอื่น	ๆ	สังคมมักไม่ยอมรับความสามารถของสตรี
ในบทบาทผู้น�า	โดยเห็นว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอ	มีค่านิยม
ในเร่ืองความสวยงามประกอบกับสรีระทางร่างกาย	ท�าให้
สตรีมีข้อจ�ากัดในบทบาทอันเป็นผลท�าให้มีสถานภาพ
ด้วยกว่าบรุษุในทกุด้าน	และเหน็ว่าสตรคีวรมบีทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบอยู่เพียงในบ้าน	ท�าหน้าที่ดูแลครอบครัว
และสั่งสอนบุตรหลานเท่าน้ัน	แต่ปัจจุบันสตรีมีความรู้
ความสามารถและมีภาวะผู้น�าพร้อมที่จะได้รับการยอมรับ
ในการด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามากขึ้น	และ
คาดว่าในอนาคตจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น	Gross	และ
Trask	(1987	อ้างถึงใน	ชีวิต			ศรีวิสรณ์,	2531)	พบว่า
ครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่บริหารโดยสตรีสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีกว่าโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผู ้บริหาร
บุรุษ	และเช่นเดียวกันส�าหรับนักเรียนที่มีการบริหารโดย
ผู้บริหารสตรีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า	ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่าสตรีมีบทบาททางการบริหารการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ	และการบริหารงานของผู้บริหารสตรี
จะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการด้วย
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	 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น	ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรีท่ี
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครู	สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	จังหวัดยะลา
เพื่อเป ็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด	ผู ้วิจัยเห็นว่าการ
ใช้อ�านาจของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นสตรี	เป ็น
ส่วนส�าคัญในการบริหารสถานศึกษา	จ�าเป็นต้องใช้
กลยุทธ์พฤติกรรมที่พึงประสงค์	การใช้อ�านาจในการ
บริหารสถานศึกษาในลักษณะนี้มีความละเอียดอ่อนและ
ต้องการความเข้าใจร่วมกัน	สร้างกัลยาณมิตรร่วมกันใน
การท�างาน	โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการในองค์การ
ก็ถือเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งผู ้บริหารต้องบริหารบุคลากรใน
องค์การเพื่อให้ท�างานกันได้อย่างมีความสุข	นอกจากน้ี
คนในองค์การจะท�างานด้วยความเต็มใจ	เต็มก�าลังความ
สามารถ	เต็มศักยภาพ	ซ่ึงผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียน	ให้มีการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิผลอันจะส่งผลต่อความส�าเร็จของสถานศึกษา
และผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารสถานศึกษาให้
มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการใช้อ�านาจของผู้บริหาร
สตรีตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา	จังหวัดยะลา	
	 2.	 เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา	จังหวัดยะลา	
	 3.	 เพื่อหาตัวแปรพยากรณ์การใช้อ�านาจของ
ผู ้บริหารสตรีที่ส ่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตาม
ทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดยะลา

สมมติฐานการวิจัย
	 การใช ้อ�านาจของผู ้บริหารสตรีอย ่างน ้อย
หน่ึงด้านที่ เป ็นตัวแปรพยากรณ์ต ่อการด�าเนินงาน
วิชาการตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการใช้อ�านาจของ
ผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะ
ของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดยะลา	ซึ่งมีขอบเขตด้านเนื้อหาที่ศึกษา	2	ประเด็น
คือ	1)	การใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรี	ผู้วิจัยได้สังเคราะห์
องค์ประกอบการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาจาก
นักวิชาการ	เช่น	Robbin	(1989	อ้างถึงใน	วันชัย		มีชาติ,
2548)	French	และ	Raven	(1985	อ้างถงึในพบิลู	ทปีะปาล,
2550)	Yukl	(1981	อ้างถึงใน	สุเทพ		พงศ์ศรีวัฒน์,
2548)	รังสรรค์		ประเสริฐศรี	(2548)	ชุมศักดิ์		อินทร์รักษ์
(2550)	ซึ่งประกอบด้วย	อ�านาจตามกฎหมาย	อ�านาจ
การให้รางวัล	อ�านาจการบังคับ	อ�านาจอ้างอิง	อ�านาจ
ความเชี่ยวชาญ	อ�านาจข้อมูลข่าวสาร	2)	การบริหาร
งานวิชาการ	ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยยึดขอบข่ายการบริหาร
งานวิชาการ	จากแนวคิดต่างๆของนักวิชาการ	เช่น
กระทรวงศึกษาธิการ	(2550),	ส�านักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห ่งชาติ 	 (2545),	 รุจิ 	 	 ภู ่สาระและ
จันทรานี		สงวนนาม	(2545),	ชุมศักดิ์		อินทร์รักษ์
(2546),	กมล		ภู่ประเสรฐิ	(2547),	ปรยีาพร		วงศ์อนตุรโรจน์
(2553)	โดยแบ่งงานหลกัได้	5	ด้านดงันี	้การพัฒนาหลกัสตูร
สถานศึกษา	การจัดการเรียนรู้	การพัฒนาสื่อ	นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	การนิเทศการศึกษา
การวัดผลและประเมินผล

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการตามทัศนะของครูสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา	ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)		ผู้วิจัยได้ด�าเนิน
การวิจัย	ดังนี้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	คือ	ครู
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาจงัหวัดยะลา
ปี	พ.ศ.	2560	จ�านวน	1,189	คน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยจ�านวน	300	คน	ได้มาโดยการก�าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ	Yamane	(1973	อ้างถึงใน
ผ่องศรี		วาณิชย์ศุภวงศ์,	2546)	แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ
อย่างมีสัดส่วนและวิธีการสุ ่มอย่างง่าย	โดยใช้วิธีการ
จับฉลากแบบไม่คืนกลับ	
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 เครื่องมือในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	
(Questionnaire)	ซึ่งศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหาร
สตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครู
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ยะลา	โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น	3	ตอน	ดังน้ี	ตอนที่	1
เป ็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข ้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม	มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	
(Check	List)	ตอนที่	2	และตอนที่	3	แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการใช้อ�านาจและการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา	โดยลักษณะของ
แบบสอบถาม	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	
scale)	ตามแนวทางของ	Likert	(อ้างถึงใน	พวงรตัน์			ทวีรตัน์,
2540)	มี	5	ระดับ	คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้	ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา	(Content	Validity)	โดยผู ้ เชี่ยวชาญ
จ�านวน	3	ท่าน	แล้วน�าไปทดสอบกับครูในสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	เพื่อทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
โดยได้ค่าความเช่ือม่ัน	(Reliability)	ของแบบสอบถาม
การใช้อ�านาจของผู ้บริหารสตรี	เท่ากับ	.855	และ
แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการ	เท่ากับ	.912		
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถาม
ให้กลุ ่มตัวอย่างตามสถานศึกษา	รวม	300	ชุด	ซึ่ง
ประกอบด้วย	ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ	และครูทั่วไป	สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา	จังหวัดยะลา	

และรวบรวมแบบสอบถามหลังจากน้ัน	15	วัน	ผู้วิจัย
รับแบบสอบถามคืน	และด�าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์	ท�าการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ	โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	
เพื่อประมวลผลและหาค่าสถิติ	โดยการตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของแบบสอบถามและคดัเลอืกเฉพาะแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณ์	วิเคราะห์	วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระดับการใช้อ�านาจและการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสตรี	ตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา	โดยหาค่าเฉลี่ย
เลขคณิต	(Mean)	และหาค ่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard	Deviation)	เป็นรายด้านและรายข้อโดยใช้
เกณฑ์สัมบูรณ์ในการแปลความหมาย	(วัน	เดชพิชัย,
2535)	วิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์ของการใช้อ�านาจของ
ผู ้บริหารสตรีที่เป็นตัวท�านายการบริหารงานวิชาการ
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาจงัหวดัยะลา
โดยวิธีสร้างสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	(Stepwise
Multiple	Regression	Analysis)

สรุปผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
มีสาระส�าคัญ	ดังนี้
	 1.	 ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้อ�านาจของ
ผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา	ปรากฏดังตาราง	1

ตาราง 1	 ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับการใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู	สังกัด
	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	จังหวัดยะลา

 ด้านที่  การใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรี  X S.D. ระดับการใช้อ�านาจ

	 1	 อ�านาจตามกฎหมาย		 4.17	 .549	 มาก
	 2	 อ�านาจการให้รางวัล		 3.97	 .725	 มาก
	 3	 อ�านาจการบังคับ	 	 3.67	 .648	 มาก
	 4	 อ�านาจอ้างอิง	 	 4.01	 .731	 มาก
	 5	 อ�านาจความเชี่ยวชาญ	 4.04	 .724	 มาก
	 6	 อ�านาจข้อมูลข่าวสาร	 4.02	 .69	 มาก
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	 จากตาราง	1	พบว่า	ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา	จังหวัดยะลา	มีทัศนะต่อการใช้
อ�านาจของผู้บริหารสตรีทุกด้านอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้
การใช้อ�านาจตามกฎหมายมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น	ๆ	

	 2.	 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครูสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	จังหวัดยะลา	ปรากฏดัง
ตาราง	2

ตาราง 2	 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู
	 	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	จังหวัดยะลา	โดยภาพรวมและรายด้าน

 ด้านที่  การบริหารงานวิชาการ X S.D. ระดับการบริหารงาน

	 1	 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 3.99	 .751	 มาก
	 2	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 4.12	 .686	 มาก
	 3	 ด้านการพัฒนาสื่อ	นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 4.00	 .729	 มาก
	 	 เพื่อการศึกษา
	 4	 ด้านการนิเทศการศึกษา	 3.97	 .740	 มาก
	 5	 ด้านการวัดผลและประเมินผล	 4.04	 .704	 มาก

   รวม 4.02 .665 มาก

	 จากตาราง	2	พบว่าครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา	มีทัศนะต่อการบริหาร
งานวิชาการของผู้บริหารสตรีทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้ด้านการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น	ๆ
	 3.	 ผลการวิเคราะห์หาตัวแปรพยากรณ์การใช้

อ�านาจของผู้บริหารสตรีกับการบริหารงานวิชาการตาม
ทศันะของคร	ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
จังหวัดยะลา	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	(Stepwise
Multiple	Regression	Analysis)

ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	(R)	ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์	(R2)	และการทดสอบนัยส�าคัญของ
	 	 ค่าสัมพันธ์ด้วยค่า	F	ของการใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของ
	 	 ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา

  ตัวแปรต้น R R2 Adjusted R2 S.E.b F Sig

	 X5		 	 .870	 .757	 .758	 .328	 928.738	 .000
	 X5	X2	 	 .891	 .795	 .793	 .302	 574.403	 .000
	 X5	X2	X1	 	 .904	 .816	 .815	 .286	 438.938	 .000
	 X5	X2	X1	X6	 	 .909	 .826	 .823	 .279	 349.724	 .000
	 X5	X2	X1	X6	X3 		 	 .911	 .829	 .826	 .277	 285.278	 .000

**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	(P<0.01)
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	 จากตาราง	3	แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระ	5	ตัว
จากจ�านวนท้ังหมด	6	ตัว	มีค่าสัมประสิทธ์ิพหุคูณต้ังแต่
.870	ถึง	.911	โดยเม่ือใส่การใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรี
ด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญ	(X5)	เพียงตัวเดียวเข้าไปใน
สมการจะมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ	(R)	เท่ากับ
.870	ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ	.757	(ร้อยละ	75.7)
เมื่อเพิ่มการใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรี	ด้านอ�านาจการ
ให้รางวัล	(X2)	เข้าไปในสมการจะมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ	(R)	เท่ากับ	.891	ค่าสัมประสิทธิ์
พยากรณ์เท่ากับ	.795	(ร้อยละ	79.5)	เมื่อเพิ่มการใช้
อ�านาจของผู้บริหารสตรี	ด้านอ�านาจตามกฎหมาย	(X1)	
เข้าไปในสมการจะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
(R)	เท่ากับ	.904	ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์เท่ากับ	.816
(ร้อยละ	81.6)	เม่ือเพิ่มการใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรี
ด้านอ�านาจข้อมูลข่าวสาร	(X6)	เข้าไปในสมการจะมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	(R)	เท่ากับ	.909	ค่า
สัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ	.826	(ร้อยละ	82.6)	เม่ือ
เพ่ิมการใช้อ�านาจของผู ้บริหารสตรี	ด้านอ�านาจการ
บังคับ	(X3)	เข้าไปในสมการจะมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
พหุคูณ	(R)	เท่ากับ	.911	ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ	

.829	(ร้อยละ	82.9)	ซึง่เป็นค่าสมัประสทิธิพ์ยากรณ์ทีส่งูทีส่ดุ	
	 ดังนั้นการใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรี	ด้านอ�านาจ
ตามกฎหมาย	(X1)	ด้านอ�านาจการให้รางวัล	(X2)	ด้าน
อ�านาจการบังคับ	(X3)	ด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญ	(X5)
และ	ด้านอ�านาจข้อมูลข่าวสาร	(X6)	ร่วมกันส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครู	สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	จังหวัดยะลา	โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ	.829	(ร้อยละ	82.9)
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
	 สรุปว่า	ตัวแปรอิสระที่สามารถน�ามาใช้ในสมการ
พยากรณ์	มีจ�านวน	5	ตัวด้วยกัน	ด้านอ�านาจตามกฎหมาย
ด้านอ�านาจการให้รางวลั	ด้านอ�านาจการบงัคบั	ด้านอ�านาจ
ความเชี่ยวชาญ	และ	ด้านอ�านาจข้อมูลข่าวสาร	ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์ที่ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	จึงถูกเลือกมาใช้
ในสมการพยากรณ์ของงานวิจัยนี้	ส่วนตัวแปรที่เหลือ
คือ	ด้านอ�านาจอ้างอิง	ไม่สามารถน�ามาใช้ในสมการ
พยากรณ์ได้	เนื่องจากเมื่อทดลองน�าตัวแปรใส่เข้าไปใน
สมการพยากรณ์แล้ว	มค่ีาสมัประสทิธิท์ีต่�า่และไม่มนียัส�าคญั
ทางสถิติ

ตาราง 4	 การหาค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยในรูปคะแนนดิบ	(B)	ค่าสัมประสิทธ์ิของการถดถอยของตัว
	 	 พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	(β)	ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์	(SEb	)	และค่า
	 	 คงท่ีของสมการในรูปคะแนนดิบเพื่อสร้างสมการถดถอยการใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรีกับการบริหาร
	 	 งานวิชาการ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	จังหวัดยะลา

  
ตัวแปรพยากรณ์

                
คะแนนดิบ 

คะแนน  
     มาตรฐาน t Sig

   B Std.Error β   
	 	 ค่าคงที่	(Constant)	 -.058	 .129	 	 -.448	 .650
	 	 X5	 .404	 .046	 .440	 8.790	 .000**
	 	 X2	 .177	 .034	 .193	 5.172	 		.000**
	 	 X1	 .180	 .038	 .148	 4.736	 		.000**
	 	 X6	 .179	 .048	 .188	 3.734	 		.000**
	 	 X3	 .075	 .032	 .073	 2.369	 		.018*

	 	R	=	.911,				R2	=	.829,					Adjusted					R2	=	.826,					S.E.b	=	.27743,				F	=	285.278

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(P	<	.05)
**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	(P	<	.01)
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	 จากตาราง	4	แสดงให้เห็นว่า	ครูมีทัศนะว่าการ
ใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรีท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดยะลา	พบว่า	มีตัวแปรพยากรณ์ส�าคัญที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครู	มี	5	ตัวแปร
ได้แก่	อ�านาจความเช่ียวชาญ	(X5)	รองลงมาคือ	อ�านาจ
การให้รางวัล	(X2)	อ�านาจตามกฎหมาย	(X1)	อ�านาจ
ข้อมูลข่าวสาร	(X6)	และอ�านาจการบังคับ	(X3)	ที่ส่งผล
ทางบวกต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของคร	ู
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ยะลา	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี	.01	และ	.05	ตาม
ล�าดับ	โดยมีอ�านาจในการท�านายถูกต้องร้อยละ	82.9
	 เมื่อน�าปัจจัยดังกล่าวซึ่งเป็นตัวพยากรณ์ไปสร้าง
สมการพยากรณ์สามารถสร้างสมการในรูปของคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	
  Ŷ	=	-.058+	.180	(อ�านาจตามกฎหมาย)
**	+	.177	(อ�านาจการให้รางวัล)**	+	.075	(อ�านาจการ
บังคับ)*	+	.404	(อ�านาจความเชี่ยวชาญ)	**	+	.179
(อ�านาจข้อมูลข่าวสาร)**		
	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	
  Z	=	.148	(อ�านาจตามกฎหมาย)**	+.193
(อ�านาจการให้รางวัล)**	+	.073	(อ�านาจการบังคับ)*	+
.440	(อ�านาจความเชี่ยวชาญ)**	+.188	(อ�านาจข้อมูล
ข่าวสาร)**

การอภิปรายผลการวิจัย
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการใช้อ�านาจ
ของผูบ้รหิารสตรทีีส่่งผลต่อการบรหิารงานวชิาการตามทศันะ
ของครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดยะลา	ผู้วิจัยน�ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์	ดังนี้
	 1.	 ค รู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดยะลา	มีทัศนะต่อการใช้อ�านาจของ
ผู้บริหารสตรี	ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	กัลยมน	อินทุสุต	(2547)	ได้ศึกษาการใช้
อ�านาจของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชน	กรุงเทพมหานคร	พบว่า	การใช้อ�านาจ
ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนเอกชนทุกด้านอยู่ในระดับมาก	
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ	สุพรรณ		แก้วกัณหา	(2547)
ได้ศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียน

บางละมุง	1	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี	เขต	3	พบว่า	ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ทิพวรรณ		แสงทับทิม	(2547)
ได้ศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญก�าลังใจ
ครูในสถานศึกษาเอกชน	พบว่า	การใช้อ�านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน	โดยทุกด้านอยู่ในระดับมาก		
	 ผลการวิจัยทุกด้านอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจาก	ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดยะลา	มีทัศนะต่อผู้บริหารสตรีเป็น
ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารงานที่ดีในการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ที่ส�าคัญผู้บริหารสตรีจะต้องอาศัยอ�านาจคอยค�้าจุนใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตน	เพราะอ�านาจเป็นเครื่องส�าคัญ
ส�าหรับการควบคุมและผลักดันการด�าเนินการต่าง	ๆ
ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
เห็นได้จากด้านอ�านาจตามกฎหมายมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ด้านอื่น	ๆ	แสดงให้เห็นว่าครูมีทัศนะต่อการใช้อ�านาจ
ตามกฎหมายของผู้บริหารสตรีเป็นอ�านาจหน้าที่ตาม
บทบาทของผูบั้งคบับัญชา	สามารถออกค�าสัง่มอบหมายงาน
หรือแบ่งงาน	เป็นลายลักษณ์อักษร	อย่างชัดเจน	ยิ่ง
ผู ้บริหารมีต�าแหน่งสูงมากเท่าใด	ก็ย่อมมีอ�านาจตาม
กฎหมายสูงขึ้นเท่านั้น	แต่ทั้งนี้การใช้อ�านาจตามกฎหมาย
ของผู้บริหารสตรีจะต้องเป็นไปด้วย	ความถูกต้องชอบธรรม
การใช้อ�านาจตามกฎหมายเป็นการใช้บทบาทของผู้บริหาร
ผ่านการออก	ค�าสั่งโดยตรง	หรือผ่านบุคคลอื่นตามขั้นตอน
ของสายการบังคับบัญชา	การมอบหมายงานให้	อย่าง
เหมาะสม	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด	รังสรรค์		ประเสริฐศรี
(2548)	อ�านาจตามกฎหมายเป็นอ�านาจของบุคคลซึ่ง
เกิดจาก	ต�าแหน่งหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชาที่เป็น
ทางการขององค์การ	หรือเป็นความสามารถที่จะมี	อิทธิพล
ต่อบุคคลอื่นจากอ�านาจหน้าที่ท่ีเป็นทางการของผู้บริหาร
ในการที่จะสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเป็นอ�านาจซึ่ง
เกิดจากต�าแหน่งเฉพาะอย่างในโครงสร้างองค์การ
อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายจะเป็นไปตามโครงสร้างหน้าที่
ขององค์การมีลักษณะเป็นทางการ	และผู้บังคับบัญชา
สามารถสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อ�านาจตามกฎหมาย	
แสดงถึงลักษณะเฉพาะของอ�านาจผู ้บริหาร	เพราะ
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเชื่อถืออ�านาจตามกฎหมาย	ส�าหรับ
ต�าแหน่งหน้าที่ในการบริหารในฐานะท่ีจะมีสิทธิส่ังการ
ถ้าอ�านาจตามกฎหมายนี้ได้สูญเสีย	ไปอ�านาจหน้าที่
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ที่จะสั่งการก็จะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา
	 2.	 ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดยะลา	มีทัศนะต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสตรี	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	กุลฑรี		พิกุลแกม	(2551)
ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานครปฐม	เขต	2	พบว่าการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม			
เขต	2	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ	ทับทิม		เอี่ยมแสง	(2554)	ได้ศึกษาการใช้อ�านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	ผลการวิจัยพบว่า
ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา	สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ประจวบคีรีขันธ์
เขต	1	ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ	เตือนใจ		ไชยปุย	(2557)	ได้ศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศกึษานราธวิาส	เขต	2	ผลการวจัิยพบว่า	การบรหิาร
งานวิชาการของผู้บริหารโรงงเรียน	สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	2	โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
	 ผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจาก	ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดยะลา	มีทัศนะต่อผู้บริหารสตรีเป็น
ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญต่อการบริหารงานเพราะงานวิชาการ
เป็นงานท่ีส�าคัญมากต่อการจัดการศึกษา	การที่สถานศึกษา
จะเป็นที่ยอมรับของชุมชนหรือผู้ปกครองของนักเรียนได้
ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่จะต้องมีการบริหารงานวิชาการให้
มีคุณภาพ	ครูจึงมองว่าผู้บริหารสตรีต้องเป็นผู้ท่ีมีการ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง	ซ่ึงสถานศึกษา
จะต้องจัดมีการด�าเนินงานวิชาการในสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของชุมชน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีของผู้เรียน	(ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2552)	เห็นได้จาก
ด้านการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น	ๆ	แสดง
ให้เห็นว่าครูมีทัศนะต่อการบริหารงานวิชาการด้านการ
จัดการเรียนของผู้บริหารสตรี	เพราะการจัดการเรียนรู้

มีความส�าคัญมากที่สุด	เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา
ซึ่งทั้งผู้บริหาร	โรงเรียน	คณะครู	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย	ต้องมีความรู้ความเข้าใจ	ให้ความส�าคัญและมี
ส่วนร่วมในการวางแผน	ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ	ด�าเนินการ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้	งานวิชาการของโรงเรียนประกอบด้วยงาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก	ซึ่งโรงเรียน
จะต้องสร้างหลกัสตูรของตนเอง	เรยีกว่า	หลกัสตูรสถานศกึษา
ดังนั้น	ครูจะต้องท�าหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
การน�าหลักสูตรไปใช้	การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	กระทรวงศึกษาธิการ	(2551)
กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการ	ส�าคัญใน
การน�าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ	หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้	สมรรถนะ
ส�าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น
เป้าหมายที่	ส�าคัญส�าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน	ผู้สอน
ต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้	จัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ทั้ง	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	รวมทั้งปลูกฝัง	เสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์	พัฒนาทักษะต่าง	ๆ	อันเป็น
สมรรถนะที่ส�าคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน			
	 3.	 ผลการวิเคราะห์ตัวพยากรณ์ที่ใช ้ในการ
พยากรณ์การใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครู
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ยะลา	พบว่า	จากตวัแปรทัง้หมด	6	ตวัแปร	มตีวัแปร	5	ด้าน
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของครูสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา
ซ่ึงเป็นอ�านาจท่ีมีอ�านาจพยากรณ์ดีที่สุด	ได้แก่	อ�านาจ
ความเชี่ยวชาญ	รองลงมาคือ	อ�านาจการให้รางวัล
อ�านาจตามกฎหมาย	อ�านาจข้อมูลข่าวสาร	และอ�านาจ
การบังคับ	โดยมีอ�านาจพยากรณ์เท่ากับ	.829	(ร้อยละ
82.9)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
	 	 3.1		การใช้อ�านาจอันดับแรก	คือ	อ�านาจ
ความเชี่ยวชาญ	เป็นตัวพยากรณ์ที่ส่งผลทางบวกต่อการ
บริหารงานวิชาการ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดยะลา	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทับทิม	เอี่ยมแสง	(2554)	ได้ศึกษาการใช้อ�านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	ผลการวิจัยพบว่า
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อ�านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศกึษาส่งผลทางบวก
ต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	1
	 ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี	อาจเป็นเพราะครูสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา
มีทัศนะต่อผู้บริหารสตรีต้องเป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ
สามารถให้ความรู้และค�าแนะน�าการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี	มีการบริหารจัดการด้านการศึกษา
ให้ประสบผลส�าเร็จ	โดยเฉพาะในการบริหารงานวิชาการ
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษา	และผู้บริหารสตรี
จะต้องได้รับการยอมรับนับถือท�าให้มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน
สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในการชักจูงให้ปฏิบัติตาม
โดยบุคลิกลักษณะเฉพาะของผู้บริหารสตรีจะเป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีสูง	มีความกระตือรือร้นในการ
ท�างาน	ตื่นตัวต่อการพัฒนา	เป็นคนทันสมัย	ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ขวนขวายหาความรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงโลกอยู่เสมอ
จึงท�าให้ผู้บริหารสตรีมีความเช่ียวชาญในการบริหารงาน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Peabody	(1971	อ้างถึงใน	
ทิพวรรณ		แสงทับทิม,	2547)	กล่าวว่าอ�านาจความ
เชีย่วชาญอยูท่ีค่วามสามารถเฉพาะตัวบคุคล	(Competence)
ไม่จ�ากัดเฉพาะที่การบังคับบัญชาแต่อย่างใดดังนั้นผู้บริหาร
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ	จึงใช้ความเชี่ยวชาญ
ของตนเองในการเป็นผู้น�าบุคคลอื่นในการให้ความรู้
การพัฒนาหลักสูตร	หรือนิเทศครูผู้สอนในสถานศึกษา
ให้มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร	และ
บรรลุวัตถุประสงค์และส่งผลไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนดีขึ้น	ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท�าให้การใช้อ�านาจ
ความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสตรีอยู่ในระดับมากที่สุด	
	 	 3.2		การใช้อ�านาจอันดับสอง	คือ	อ�านาจการ
ให้รางวัล	เป็นตัวพยากรณ์ที่ส่งผลทางบวกต่อการบริหาร
งานวชิาการ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
จังหวัดยะลา	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ทับทิม		เอี่ยมแสง
(2554)	ได้ศึกษาการใช้อ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา	สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต	1	ผลการวิจัยพบว่า	การใช้อ�านาจการให้รางวัลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลทางบวกต่อการบริหารงาน
วชิาการของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	1
	 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้	อาจเป็นเพราะครูมองว่า

ผู ้บริหารสตรีเป็นผู ้ที่มีความเป็นมิตร	ยิ้มแย้มแจ่มใส
มีความยืดหยุ่น	ส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้
มีโอกาสพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ปฏิบัติงานดีมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ	กล่าวค�า
ยกย่องชมเชยผู ้ใต้บังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติงานส�าเร็จ
มีการพิจารณาความดีความชอบ	เล่ือนขั้นเงินเดือน
เป็นที่พึงพอใจและยุติธรรม	ซึ่งเป็นการใช้อ�านาจการให้
รางวัลที่อยู่บนพื้นฐานของความสามารถของผู้บริหารสตรี
ที่จะให้ส่ิงตอบแทนแก่บุคคลอื่น	ผู้บริหารสตรีจึงมีการใช้
อ�านาจประเภทน้ีในการปฏิบัติงาน	เพราะเช่ือว่าการให้
ในสิ่งที่บุคคลต้องการ	จะน�ามาซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
กับองค์การ	ยิ่งรางวัลที่ผู้บริหารสตรีมอบให้ตรงกับความ
ต้องการของบุคคลมากก็จะยิ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตาม
มากขึ้นเท่าน้ัน	ซ่ึงลักษณะของสตรีไทยโดยทั่วไปเป็น
บุคคลที่มีจิตใจอ่อนโยน	โอบอ้อมอารี	มีความเมตตาต่อ
บุคคลอื่นอยู่แล้ว	French	และ	Raven	(1968	อ้างถึงใน	
นภดล		เจนอักษร,	2536)	กล่าวว ่าอ�านาจการให้
คุณอ�านาจประเภทนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและทรัพยากร
ที่บุคคลจะให้รางวัลแก่ผู้อื่น	ผู้รับรางวัลจะต้องเห็นคุณค่า
ของสิ่งที่ได้	ผู้ให้จึงจะมีอ�านาจแม้ว่าผู้ให้จะมีความสามารถ
และสิ่งของรางวัล	แต่ถ้าหากผู ้รับไม่เต็มใจรับและไม่
เห็นคุณค่าของส่ิงของที่น�าเสนอมาค่านิยมทางสังคมและ
วัฒนธรรมก็จะท�าให้ผู้ให้ก็ไร้อ�านาจประเภทน้ีไป	ดังนั้น
ผู้บริหารสตรีจึงใช้อ�านาจประเภทนี้ในการกระตุ้นการ
ท�างานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างดีหากมีการสร้าง
ข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ที่จะได้มาซึ่งรางวัลนั้น	เช ่น
การเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนต�าแหน่งให้แก่ครูที่ปฏิบัติ
การสอนดีหรือท�าให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้น	เพื่อพัฒนา
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
	 	 3.3		การใช้อ�านาจอันดับสาม	คือ	อ�านาจ
ตามกฎหมายเป็นตัวพยากรณ์ที่ส่งผลทางบวกต่อการ
บริหารงานวิชาการ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดยะลา	สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
นวลจันทร์		บุนประสติร์	(2552)	ทีศ่กึษาเรือ่ง	การใช้อ�านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี	เขต	2	พบว่า	การใช้อ�านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี	เขต	2	โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก	และ	อรุชา		ติยะเฟือย	(2555)	ได้ศึกษา
เรื่อง	ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอ�านาจของผู้บริหาร
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สถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	ผลการวิจัย
พบว่า	ในการใช้พลังอ�านาจของผู ้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	ผลการ
วิจัยเป็นเช่นนี้	อาจเป็นเพราะครูมองว่าผู ้บริหารสตรี
เป็นผู้บริหารที่มีการออกค�าสั่งมอบหมายงาน	หรือแบ่งงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	มีความสามารถใน
การใช้อ�านาจหน้าท่ีตามบทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชา
มีการสั่งการให้ครูปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์	โดยยึด
หลักปฏบิตัต่ิาง	ๆ	ตามกฎระเบยีบทางราชการโดยเคร่งครดั
ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารงานโดยใช้อ�านาจ
ตามกฎหมายและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด
โดยเป็นอ�านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการ
เข้าไปด�ารงต�าแหน่งตามสายงานบังคับบัญชา	มีการก�าหนด
ต�าแหน่งไว้อย่างเป็นทางการ	ซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรม
ที่จะสั่งการให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย	และทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะต้องยอมรับและ
เชื่อว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งนี้มีสิทธิที่จะสั่งให้เขาปฏิบัติงาน
ได้โดยลักษณะของผู้บริหารสตรีโดยส่วนใหญ่ยึดระเบียบ
แบบแผนในการท�างาน	ยึดหลักความถูกต้อง	ทุกอย่าง
ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ	French	และ	Raven	(1968	อ้างถงึในพบิลู		ทปีะปาล,
2550)	ได้กล่าวว่า	อ�านาจตามกฎหมาย	(Legitimate
Power)	เป็นอ�านาจท่ีบุคคลได้รับอันเกิดจากการเข้าไป
ด�ารงต�าแหน่งตามสายงานบังคับบัญชา	ซึ่งมีการก�าหนด
ต�าแหน่งไว้อย่างเป็นทางการ	อ�านาจนี้จึงคล้ายกับอ�านาจ
หน้าที่	(Authority)	ผู้ด�ารงต�าแหน่งจะมีสิทธิอันชอบธรรม
ที่จะสั่งการให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย	และทั้งพนักงานก็จะต้องยอมรับและเชื่อว่า
ผู้ด�ารงต�าแหน่งนี้มีสิทธิที่จะสั่งให้เขาปฏิบัติงาน		

ข้อเสนอแนะ
	 ผลการวิจัยครั้งนี้	สรุปเป็นข้อเสนอแนะส�าหรับ
น�าผลการวิจัยไปใช้และการศึกษาครั้งต่อไปดังนี้
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.1		ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริม
ผู้บริหารสตรีในการน�าความรู้	ความสามารถเก่ียวกับ
อ�านาจตามกฎหมายมาใช้อย่างเคร่งครัด	มีความยุติธรรม
และเกิดประโยชน์	มากท่ีสุด	ควรศึกษาระเบียบต่าง	ๆ
ในการใช้อ�านาจตามกฎหมายเพื่อการบริหารงานวิชาการ

ที่เหมาะสม	เพื่อให้ครูตระหนักถึงอ�านาจที่ผู ้บริหาร
สามารถให้รางวัลต่อผู้ที่ปฏิบัติงานดี	และสามารถลงโทษ
ผู ้ที่ไม่ปฏิบัติตามได้ตามระเบียบหรือข้อตกลงต่าง	ๆ
จะส่งผลให้ครูมีความกระตือรือร้นและตั้งใจจัดการเรียน
การสอน	เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพต่อไป
	 	 1.2		ผู ้บริหารสตรีควรให้ความส�าคัญกับ
อ�านาจความเชี่ยวชาญ	ในการพัฒนาตนเอง	มีการแสวงหา
ความรู้ในด้านวิชาการอยู่เสมอ	เพื่อให้เกิดทักษะ	และ
มีความเช่ียวชาญในด้านวิชาการ	เพื่อการเป็นผู้น�าด้าน
วชิาการในการจดัการเรยีนรู	้การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา
การนิเทศการศึกษา	การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
การวัดผลและการประเมินผลหรือให้ความรู้แก่ครูผู้สอน
	 	 1.3		ในการบริหารงานวิชาการส่ิงที่ผู้บริหาร
สตรีควรหลีกเล่ียงหรือให้ความส�าคัญน้อยที่สุดคือ	การใช้
อ�านาจอ้างอิงในการสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนมากกว่า
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน	ควรเน้นการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
	 	 1.4		ผู ้บริหารสตรีต ้องให้ความส�าคัญกับ
การจัดการเรียนรู้	เพราะการจัดการเรียนรู้มีความส�าคัญ
มากที่สุด	เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา	ซึ่งทั้งผู้บริหาร
โรงเรียน	คณะครู	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ	ให้ความส�าคัญและมีส่วนร่วมในการ
วางแผน	ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ	ด�าเนินการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้
ส่วนด้านที่น้อยที่สุด	คือ	ด้านการพัฒนาสื่อ	นวัตกรรม
และเทคโนยีเพื่อการศึกษา	ผู้บริหาสตรีควรส่งเสริมให้
ครูมีความรู้	ความเข้าใจและสามารถใช้เทคนิควิธีการสอน
อย่างหลากหลาย	ประกอบกับการใช้สื่อการสอนอย่าง
จริงจัง	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1		 ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงล้วนที่มีทัศนะต่อผู้บริหารสตรี
ในการใช้อ�านาจที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
	 	 2.2		 ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามที่เป็นเพศชายล้วนที่มีทัศนะต่อผู้บริหารสตรี
ในการใช้อ�านาจที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
	 	 2.3		ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้อ�านาจ
ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานด้านอื่น	ๆ
เช่น	การบริหารงานงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานทั่วไป
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	 	 2.4		ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับการ
ใช้อ�านาจของผู้บริหารสตรี	โดยผู้วิจัยเข้าไปอยู่ในพื้นที่

เพื่อสังเกต	สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล	เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
มากขึ้นกว่าเดิม	มีความหลากหลายในการวิจัย
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