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ตัวแปรเชิงเหตุและตัวแปรเชิงผลของภาวะผู ้นาแบบหลงตนเอง: โมเดลสาหรับ
การพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบระดับภาวะผู ้นาแบบหลงตนเอง ตัวแปรเชิง เหตุ
คือ การจูงใจด้านอานาจ และตัวแปรเชิงผล คือ ความพึงพอใจในงาน ของภาวะผู ้นาแบบหลงตนเองระหว่างกลุ่ ม ผู บ้ ริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทีม่ ีภูมิหลังต่างกัน 2) พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวแปรเชิง
เหตุและตัวแปรเชิงผลของภาวะผู ้นาแบบหลงตนเอง โดยศึกษาเปรียบเทียบความตรง ของโมเดล2 แบบ โมเดล ก ภาวะผู น้ าแบบ
หลงตนเอง วัดจากบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและภาวะผู ้นาแบบมีคณุ ลักษณะ พิเ ศษ โมเดล ข ภาวะผู น้ าแบบหลงตนเอง วัดจาก
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองและภาวะผู ้นาแบบเปลี่ยนสภาพ และ 3) ศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรเชิงเหตุ
ผ่านภาวะผู ้นาแบบหลงตนเองทีม่ ีตอ่ ความพึงพอใจในงาน กลุ่ มตัวอย่ างประกอบด้วย ผู บ้ ริ หารสถานศึ กษา 300 คน และ ครู 1,500 คน
ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจั ยเป็ นแบบสอบถามส าหรับผู บ้ ริ หารสถานศึ กษา การวิเ คราะห์
ข้อมูลใช้สถิตบิ รรยาย การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์ ความแปรปรวนตัวแปรพหุ นาม การวิเ คราะห์ เพื่ อตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลสมการโครงสร้างในการวิจัยโดยใช้การวิเ คราะห์ เ ชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรม LISREL 8.72
ผลการวิจัยทีส่ าคัญ สรุปได้วา่ 1) ผู ้บริหารสถานศึกษาเพศชายมีภาวะผู น้ าแบบหลงตนเอง การจู งใจ ด้านอานาจ
และความพึงพอใจในงานสูงกว่าผู ้บริหารสถานศึกษาเพศหญิง ผู ้บริหารสถานศึกษาทีม่ ีระดับการศึกษาต่างกันมีภาวะผู ้นาแบบ
หลงตนเองและความพึงพอใจในงานต่างกัน ผู ้บริหารสถานศึกษาทีม่ ีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึ กษา 1-5 ปี มี ภ าวะ
ผู ้นาแบบหลงตนเองสูงทีส่ ุด และผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขต 1 มีภ าวะผู น้ าแบบหลงตนเองแตกต่าง
กับผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขต 2 อย่างมีนัยสาคัญ 2) ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดภาวะ
ผู ้นาแบบหลงตนเองทัง้ สองโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีคา่ ดัชนี ความกลมกลืน ดัง นี้ โมเดล ก)
มีคา่ ไค-สแควร์ = 11.69; องศาอิสระ = 9, p = .231, GFI = .992, AGFI = .953, RMR = .027 โมเดล ข) มีคา่ ไค-สแควร์ = 32.58;
องศาอิสระ = 21, p = .051, GFI = .982, AGFI = .934, RMR = .025 โมเดล ก เป็ นโมเดลทีเ่ ลือกใช้สาหรับการวิเ คราะห์ ข้อมู ล
ต่อไป เพราะค่าไค-สแควร์สมั พัทธ์มีคา่ ตา่ กว่าโมเดล ข (1.299 กับ 1.551) โมเดล ก มีความประหยัด และ โมเดล ก มี ค่าความ
เทีย่ งเชิงโครงสร้างสูงกว่าโมเดล ข 3) โมเดลตัวแปรเชิงเหตุและตัวแปรเชิงผลของภาวะผู ้นาแบบหลงตนเองของผู บ้ ริ ห าร
สถานศึกษาขนาดเล็กมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาเส้นทางแสดงความสัม พัน ธ์ ระหว่างตัว
แปรและค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรส่งผ่านของแต่ละเส้นทาง พบว่า ภาวะผู ้นาแบบหลงตนเองเป็ นตัวแปรส่งผ่านระหว่างการ
จูงใจด้านอานาจและความพึงพอใจในงานได้เ ป็ นอย่างดี
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) study the narcissistic leadership and its antecedent: power motivation
and consequence: job satisfaction of the Small School Principals at Basic Education Level with different background 2)
develop and validate the two causal models displaying the antecedent and consequence of the narcissistic leadership 3)
study the direct and indirect effects of antecedent mediating the narcissistic leadership to job satisfaction. The research
sample consisted of 300 school principals and 1,500 teachers randomly selected using multi-stage sampling. The research
instruments were 2 questionnaires, one for the principals, the other for the teachers. Data analysis were descriptive
statistics, analysis of variance, multivariate analysis of variance; and the analysis for the validation of the structural
equation model using confirmatory analysis employing LISREL 8.72.
The major research findings were as follows: 1) The male principals had higher narcissistic leadership level,
power motivation and job satisfaction as compared to the female principals. The principals with different educational
level had significant difference in narcissistic leadership and job satisfaction. The principals with 1-5 year experience
had the highest narcissistic leadership. The principals in educational area 1 and 2 had significant difference narcissistic
leadership means. 2) The validation results of the two models of narcissistic leadership indicated that they were fit to the
empirical data with the goodness of fit statistics as follows: model A: chi-square = 11.; df = 9; p = .231; GFI = .992;
AGFI = .953 and RMR = .027; and model B: chi-square = 32.58; df = 21; p = .051; GFI = .982; AGFI = .934 and RMR =
.025. Model A was chosen because of its lower relative chi-square (1.299 as compared to 1.551), parsimonious
characteristics, and its higher construct reliability as compared to model B. 3) The model of antecedent and consequence
of narcissistic leadership of Small School Principals at Basic Education Level were fit to the empirical data. Comparing
among the variables in the model narcissistic leadership was a good mediator between power motivation and job
satisfaction.

