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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับของภาวะผูนําเปล่ียนสภาพของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชน 2) เพ่ือ 
พัฒนาและตรวจสอบความตรงของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพกับพฤติกรรมการเปน 
สมาชิกที่ดีในองคกร และผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนสายสามัญ 2 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 สรางตาม
กรอบแนวคิดของ Piccolo and Coquiti เปนการแสดงอิทธิพลของภาวะผูนําเปล่ียนสภาพที่มีผลตอผลการปฏิบัติงาน 
กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร ผานตัวแปรสงผาน 3 ตัว คือ ลักษณะงานหลัก แรงจูงใจภายใน และ 
ความผูกพันตอเปาหมายงาน และรูปแบบที่ 2 ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากรูปแบบแรกโดยเพิ่มตัวแปรสงผานความพึงพอใจใน
การทํางาน กลุมตัวอยางแบงออกเปน 2 สวน คือ ผูอํานวยการโรงเรียน 360 โรงเรียน และครู 1,800 คน ไดจากการสุมแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  2 ชุด คือ  ชุดที่  1 แบบสอบถามสําหรับผูอํานวยการ ชุดที่ 2 
แบบสอบถามสําหรับครู โดยแบบสอบถามฉบับของผูอํานวยการ วิเคราะหขอมูล t-test, ANOVA วิเคราะห 
เพ่ือตรวจสอบความตรงของรูปแบบสมการโครงสรางในการวิจัย โดยใชการวิเคราะหเชิงยืนยันดวยโปรแกรม LISREL 8.72 
ผลการวิจัยสําคัญ สรุปไดวา การวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบการวัดภาวะผูนําเปล่ียนสภาพของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชน
สายสามัญทั้ง 2 รูปแบบ 1) รูปแบบตามแนวคิด Piccolo and Colquitt คาไค-สแควร = 157.027, องศาอิสระ = 134, GFI = 0.990, 
AGFI = .980, RMR = .006 2) รูปแบบที่ผูวิจัยปรับปรุงคาไค-สแควร = 199.15, องศาอิสระ = 191, GFI =  0.990, AGFI = .978, 
RMR = .006 เมื่อพิจารณาจากคา χ 2

/ df     ของรูปแบบการวัดตามแนวคิด Piccolo and Colquitt และรูปแบบการวัดตามที่ผูวิจัยได
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) study the transformational leadership level of the Private General 
School Directors, 2) develop and validate the two causal models displaying the effects of transformational 
leadership on directors’ task performance and organizational citizenship behavior: a) the model based upon the 
Piccolo and Colquitt’s model, displaying the effects of transformational leadership on task performance and 
organizational citizenship behavior via 3 mediators of core job characteristics, internal motivation and goal 
commitment, and b) the model modified by the researcher, adding job satisfaction as the 4th mediator.  The 
research sample consisted of 360 school directors and 1800 teachers.  The research instruments were 2 
questionnaires, one for the directors, the other for the teachers.  In addition to t-test, ANOVA, confirmatory 
factor analysis conducted by LISREL 8.72 was used to validate the structural equation model.  The model 
validation indicated that the two causal models were fit to the empirical data with the goodness of fit statistics  
for the Piccolo and Colquitt’s model: chi-square = 157.027; df = 134; p = .084; GFI = .990; AGFI = .980 and 
RMR = .006; and for the modified model: chi-square = 199.150; df = 191; p = .328; GFI = .990; AGFI = .978 
and RMR = .006. The comparison of chi-square per degrees of freedom indicated that the modified model      
was a little bit better than the Piccolo and Colquitt’s model (1.043 versus 1.172).  

 
ความสําคัญของปญหา 

อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิต 
และการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การ 
ศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการ โดยมุงสราง
พ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคมต้ังแตวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใหสังคมทุก     
ภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความ
ตองการของผูเรียน (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547: 
1) บทบาทของโรงเรียนเอกชนจึงมีความสําคัญย่ิงตอการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน ในชวงหลังปฏิรูปการศึกษา และปจจัย
ที่เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาโรงเรียน คือ การบริหาร 
ซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารซึ่งถือวา
เปนผูนําของโรงเรียนมีความสําคัญในยุคปฏิรูปการศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบระหวางสถานศึกษาของรัฐและเอกชน    
จะเห็นไดวาผูนําทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถาน 
ศึกษาเอกชนมีความสําคัญมาก เพราะสําหรับโรงเรียนเอกชน
แลวผูบริหารมีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ภายในโรงเรียนไดอยางเปนอิสระ (กมลวรรณ, 2536: 6;  
สมจิตร, 2547: 8) ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน โดยเนนความสําคัญของ
ภาวะผูนํายุคปฏิรูปการศึกษา ทฤษฎีภาวะผูนําเปล่ียนสภาพ 
(transformational leadership) นับเปนทฤษฎีที่มีความโดด
เดน เพราะเปนทฤษฎีที่เสนอวาผูนําเปล่ียนสภาพเปนผูนํา 
ที่สงเสริม สนับสนุนทําใหองคกรน้ันไปสูความสําเร็จที่ดี

ที่สุด ผูนําที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้นแกผูตาม 
อันจะนําไปสูความสําเร็จขององคกร (นิตย, 2548: 53)  

แนวคิดในงานวิจัยครั้งน้ีปรับปรุงจากแนวคิดของ 
Piccolo and Colquitt (2006) ซึ่งไดพัฒนารูปแบบความ 
สัมพันธเชิงสาเหตุของภาวะผูนําเปล่ียนสภาพและพฤติกรรม 
การทํางาน ภายในรูปแบบแสดงการสงอิทธิพลของตัวแปร
ภาวะผูนําผานตัวแปรสงผานลักษณะงานหลัก ไปถึงตัว
แปรผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
ในองคกร และพิจารณารูปแบบที่แสดงการสงอิทธิพลของ  
ตัวแปรภาวะผูนํา ผานตัวแปรสงผานแรงจูงใจ ไปถึงตัว
แปรผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีใน
องคกร ผูวิจัยนําตัวแปรความพึงพอใจในงานเขารวมศึกษา
ในครั้งน้ีดวย สําหรับบริบทการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจ
ศึกษาบริบทของผูอํานวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เฉพาะ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสํานักบริหารงานคณะ 
กรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เหตุผลที่เลือกศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน เพราะผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนน้ันมี
โอกาสและบทบาทในการบริหารภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพสูง
กวาผูบริหารสถานศึกษาภาครัฐ และคุณภาพของโรงเรียน
เอกชนในสังกัด สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน มีความแตกตางกันหลากหลาย เหมาะสม
กับการวิจัยเพ่ือพัฒนา และตรวจสอบความสัมพันธเชิง
สาเหตุระหวางภาวะผูนําเปล่ียนสภาพกับผลการปฏิบัติงาน 
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร 
 



 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพ่ือวัดระดับภาวะผูนําเปล่ียนสภาพของผูอํานวย 

การและวัดระดับผลการปฏิบัติงาน (task performance) และ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ ดีในองคกร (organizational 
citizenship behavior) ของครูในโรงเรียนเอกชนขั้นพ้ืนฐาน 

2.  เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรงของรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุที่แสดงอิทธิพลทางตรงและทาง 
ออมของภาวะผูนําเปล่ียนสภาพของผูอํานวยการตอผลการ
ปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกรของ
ครูในโรงเรียนเอกชนสายสามัญ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ ก 
รูปแบบแสดงอิทธิพลของภาวะผู นําเปล่ียนสภาพของ
ผูอํานวยการที่สงอิทธิพลทางตรงและทางออมผานตัวแปร
สงผาน 3 ตัว คือ ลักษณะงานหลัก แรงจูงใจในการทํางาน 
และความผูกพันตอเปาหมายงาน รูปแบบ ข รูปแบบแสดง
อิทธิพลของภาวะผูนําเปล่ียนสภาพของผูอํานวยการท่ีสง
อิทธิพลทางตรงและทางออมผานตัวแปรสงผาน 4 ตัว คือ 
ลักษณะงานหลัก แรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันตอ
เปาหมายงาน และความพึงพอใจในงาน 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1.  ประโยชนเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบาย กอใหเกิด
ประโยชนอยางยิ่งในการบริหารงานบุคคลของผูอํานวยการ
โรงเรียนเอกชนสายสามัญและหนวยงานระดับนโยบาย     
ในการนําความรูที่ไดจากขอคนพบงานวิจัยไปประยุกตใช 
ในการพัฒนาผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนสายสามัญ และ
จัดเตรียมความพรอมของบุคลากรในการกาวขึ้นสูการเปน
ผูบริหาร รวมท้ังใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองสําหรับ
ผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนสายสามัญ และครูอาจารย 
บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานยิ่งขึ้น 

2.  ประโยชนในเชิงวิชาการ ขอคนพบทางวิชาการใน
การศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําเปล่ียนสภาพ ที่สงผานตัว
แปรประเภทที่ต้ังอยูบนฐานของงานและต้ังอยูบนฐานของ
ตนเอง เปนการเพิ่มพูนความรู ขยายฐานความรูเก่ียวกับ
ภาวะผูนํา และการวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาตัวแปรสง 
ผานที่สามารถนํามาเปนตนแบบของการวิจัย เพ่ือประยุกต 
ใชในวงการการศึกษา  
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกไดดังน้ี  
1.  ตัวแปรภายนอกแฝง 1 ตัว คือ ตัวแปรแฝงภาวะ

ผูนําเปล่ียนสภาพ (TL) วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 4 ตัว
แปร คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรง
บันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงปจเจก
บุคคล  

2.  ตัวแปรสงผานแฝง 4 ตัว คือ ตัวแปรแฝงลักษณะ
ของงานหลัก (CJ) วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร  
คือ มีความหลากหลาย เปนตัวของตัวเอง มีความสําคัญ     
มีอิสระ และไดรับขอมูลยอนกลับ 2) ตัวแปรแฝงแรงจูงใจ
ในการทํางาน (JM) วัดไดจากตัวแปรที่สังเกตได 4 ตัวแปร 
คือ ความตองการมีความสามารถ ความสนใจ และความ
ตองการลิขิตตนเอง และแรงจูงใจภายนอก 3) ตัวแปรแฝง
ความผูกพันตอเปาหมายของงาน (GC) วัดไดจากตัวแปร
สังเกตได 2 ตัวแปร คือ ความมุงมั่นในงาน และการฝาฟน
อุปสรรคในการทํางาน 4) ตัวแปรแฝงความพึงพอใจใน
งาน (JS) วัดไดจากตัวแปรท่ีสังเกตได 5 ตัว คือ คาจาง 
โอกาสในการเลื่อนตําแหนง การบังคับบัญชา ลักษณะของ
งาน และเพ่ือนรวมงาน  

3.  ตัวแปรภายในแฝงที่เปนตัวแปรตามมี 2 ตัวแปร 
คือ 1) ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร 
(OCB) วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร คือ การ
คํานึงถึงผูอื่น การสํานึกในหนาที่ การมีนํ้าใจนักกีฬา ความ
สุภาพ และการรวมมือ 2) ตัวแปรแฝงผลการปฏิบัติงาน 
(TP) วัดไดจากตัวแปรที่สังเกตได 3 ตัวแปร คือ ผลงาน 
คุณสมบัติสวนตัว และคุณลักษณะในการจัดการ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัยครั้ง น้ี  ไดมาจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เ ก่ียวของ โดยมีการปรับ 
เปล่ียนใหมีความเหมาะสมและตอบคําถามวิจัยไดชัดเจน 
ผูวิจัยเริ่มตนจากรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุแสดง
อิทธิพลของภาวะผูนําเปล่ียนสภาพ (TL) ที่สงผานตัวแปร
ลักษณะงานหลัก (CJ) แรงจูงใจภายใน (IM) และความ
ผูกพันตอเปาหมายงาน (GC) ไปยังผลการปฏิบัติงาน (TP)  
 



 

และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร (OCB) ตาม
แนวคิดของ Piccolo and Colquitt (2006) และปรับปรุง
รูปแบบ รวม 2 ประการ ประการแรกเปนการเพ่ิมตัวแปร
ความพึงพอใจในงาน (JS) ตามแนวคิดของ Griffith (2003) 
ประการที่สอง เปนการเพ่ิมตัวแปรแรงจูงใจภายนอกตาม
แนวทางการศึกษาของ Organs (1990); Pors and Johanman 
(2002) ในรูปแบบที่ปรับปรุงแลว จึงมีลักษณะความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของรูปแบบแสดงไดดังน้ี ตัวแปรภายนอก 1   
ตัวแปร คือ ภาวะผูนําเปล่ียนสภาพ (TL) ตัวแปรสงผาน 4 
ตัวแปร คือ ลักษณะงานหลัก (CJ) แรงจูงใจในการทํางาน 
(JS) ความผูกพันตอเปาหมายงาน (OCB) และความ        
พึงพอใจในงาน (JS) และตัวแปรตาม 2 ตัวแปร คือ ตัวแปร
ผลการปฏิบัติงาน (TP) และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ในองคกร (OCB) ในตอนสุดทายผูวิจัยไดศึกษารูปแบบ
การวัดตัวแปรแฝงทุกตัวในรูปแบบที่ปรับปรุงทั้ง 7 ตัว 
และนําตัวบงช้ีของตัวแปรแฝงมาแสดงในรูปแบบท่ีปรับ 
ปรุงแลว ไดผลเปนกรอบแนวคิดการวิจัย 2 รูปแบบ รูป 
แบบแรกมีตัวแปรสงผาน 3 ตัวแปร และรูปแบบที่สองมีตัว
แปรสงผาน 4 ตัว  

กรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบแรก แสดงใหเห็นถึง
ภาวะผูนําเปล่ียนสภาพของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนขั้น
พ้ืนฐาน ที่มีอิทธิพลทางตรง (direct effect) และอิทธิพลทาง 
ออม (indirect effect) ตอผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีในองคกรของครูในโรงเรียนเอกชน โดย
สงอิทธิพลทางออมผานตัวแปร 3 ตัวแปร คือ ลักษณะงาน
หลัก แรงจูงใจในการทํางาน และความผูกพันตอเปาหมาย
ของงาน 

กรอบแนวคิดรูปแบบที่สอง แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนํา
เปลี่ยนสภาพของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนขั้นพ้ืนฐานที่
มีอิทธิพลทางตรง (direct effect) และอิทธิพลทางออม 
(indirect effect) ตอผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีในองคกรของครูในโรงเรียนเอกชน โดยสง
อิทธิพลทางออมผานตัวแปร 4 ตัวแปร คือ ลักษณะงาน
หลัก แรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันตอเปาหมายของ
งาน และ ความพึงพอใจในการทํางานแสดงดังภาพที่ 1 
และ 2  

 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกรและผลการปฏิบัติงานตามทฤษฎี 

Piccolo and Colquitt 



 

 
ภาพท่ี 2 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกรและผลการปฏิบัติงานตามท่ีผูวิจัย

ปรับปรุง  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูอํานวยการ
โรงเรียนเอกชนสายสามัญในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 
737 คน และครูโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 26,441 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 27,178 คน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยใชการเลือกสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (multi–stage random sampling) โดยเลือกโรงเรียน
เอกชน ตามเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมี 3 เขตพ้ืนที่ ภายในเขต
พ้ืนที่การศึกษาแตละเขตแบงโรงเรียนออกเปน 3 ขนาด คือ
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ไดขนาดละ 
40 โรงเรียน เทากับ 120 โรงเรียนใน 1 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
เลือกโรงเรียนเอกชนในแตละขนาด ผูวิจัยเลือกโรงเรียน
โดยใช วิธีสุมตัวอยางอยางงาย  โดยเปนผูอํ านวยการ
โรงเรียน 360 โรงเรียน ครูในโรงเรียนๆ ละ 5 คน รวมเปน 
ครู 1,800 คน ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสงแบบ 
สอบถามทางไปรษณีย บางสวนผูวิจัยเก็บดวยตนเอง โดย
สงแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 2,160 ฉบับ ไดรับแบบสอบถาม
จากผูอํานวยการโรงเรียนกลับคืนมา จํานวน 284 คน คิด
เปน รอยละ 78.8 และไดรับแบบสอบถามจากครูกลับคืนมา
จาก 1,361 คน คิดเปนรอยละ 75.61 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม   
2 ชุด คือ  แบบสอบถามชุดที่  1 แบบสอบถามสําหรับ

ผูอํานวยการ มีทั้งหมด 3 ตอน แบบสอบถามชุดที่ 2 แบบ 
สอบถามสําหรับครู มีทั้งหมด 3 ตอน โดยแบบสอบถาม 
ฉบับของผูอํานวยการโรงเรียนมีคาความเที่ยงอยูระหวาง 
.678 ถึง .885 สําหรับแบบสอบถามของครูมีคาความเที่ยงอยู
ระหวาง .685 ถึง .930 แสดงวาเครื่องมือวัดมีคุณภาพดาน
ความเที่ยงอยูในเกณฑที่พอใจ ผลการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันของตัวแปรแฝง ภาวะผูนําเปล่ียนสภาพ ลักษณะ
งานหลัก แรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันตอเปาหมาย
ของงาน ความพึงพอใจในการทํางาน พฤติกรรมการเปน
สมาชิกในองคกร และผลของการปฏิบัติงาน พบวา ทั้งหมด 
7 ตัว มีความตรงเชิงโครงสรางและสามารถวัดไดดวยตัวแปร
สังเกตไดหรือตัวบงช้ีในแตละรปูแบบไดจริง 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี 
ไดแก สถิติบรรยายเพื่อวิเคราะหการแจกแจงความถ่ี รอยละ
เพ่ืออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนโดยใช t-test, ANOVA ดูความแตกตางระหวาง
ระดับภาวะผูนําเปล่ียนสภาพจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณในการดํารงตําแหนงบริหารงานในโรงเรียน 
ขนาดของโรงเรียน วิเคราะหความสัมพันธ โดยการวิเคราะห
คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ แบบเพียรสันใหไดเมทริกซ
สหสัมพันธ เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานการวิเคราะหรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ การวิเคราะหความตรงเชิงโครง 



 

 
ผลการวิจัย 

ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบ Piccolo and 
Colquitt พบวา คาไค-สแควรมีคาเทากับ 157.027 ที่องศา
อิสระ134 คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.990 
คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 
.980 และคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ 
(RMR) มีคาเทากับ .006 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษรูปแบบการวัดภาวะผูนํา
เปล่ียนสภาพของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนสายสามัญ
บทบาทการสงอิทธิพลผาน ลักษณะงานหลัก แรงจูงใจใน
การทํางาน ความผูกพันในเปาหมายของงาน ตามแนวคิด 
ของ Piccolo and Colquitt วัดไดจากภาวะผูนําเปล่ียนสภาพ 
(TL) ลักษณะงานหลัก (CJ) แรงจูงใจในการทํางาน (JM) 
ความผูกพันในเปาหมายของงาน (GC) พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีในองคกร (OCB) ไดผลของการปฏิบัติงาน (TP) 
การวิเคราะหอิทธิพลทางตรง (direct effect) อิทธิพลทางออม 
(indirect effect) และอิทธิพลรวม (total effect) แลว พบวา 
ภาวะผูนําเปล่ียนสภาพมีอิทธิพลรวมตอลักษณะงานหลัก 
.680 เปนอิทธิพลทางตรง .586 มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการ
ทํางาน .575 เปนอิทธิพลทางออม .575 โดยสงผานลักษณะ

งานหลัก มีอิทธิพลรวมตอความผูกพันตอเปาหมายของ   
งาน .490 เปนอิทธิพลทางออม .490 โดยสงผานลักษณะงาน
หลัก มีอิทธิพลรวมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีใน
องคกร .472 เปนอิทธิพลทางตรง .209 เปนอิทธิพลทางออม 
.264 โดยสงผานลักษณะงานหลักและความผูกพันใน
เปาหมายของงาน มีอิทธิพลรวมตอผลการปฏิบัติงาน .441 
เปนอิทธิพลทางตรง .199 อิทธิพลทางออม .243 โดยสงผาน
ลักษณะงานหลัก และแรงจูงใจในการทํางาน ลักษณะงาน
หลักมีอิทธิพลรวมตอแรงจูงใจในการทํางาน .912 เปน
อิทธิพลทางตรง .839 เปนอิทธิพลทางออม .073 มีอิทธิพล
รวมตอความผูกพันในเปาหมายของงาน .777 เปนอิทธิพล
ทางตรง .715 เปนอิทธิพลทางออม .062 มีอิทธิพลรวมตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร .418 เปนอิทธิพล
ทางออม .418 โดยสงผานความผูกพันในเปาหมายของงาน
แรงจูงใจในการทํางานมีอิทธิพลรวมตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีในองคกร -.046 เปนอิทธิพลทางตรง -.038 เปน
อิทธิพลทางออม -.008  มีอิทธิพลรวมตอผลการปฏิบัติงาน   
-.096 เปนอิทธิพลทางตรง -.088 เปนอิทธิพลทางออม -.008 
ซึ่งแสดงใหเห็นวามีคาตํ่ามากและไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ความผูกพันในเปาหมายของงานมีอิทธิพลรวมตอพฤติกรรม 
การเปนสมาชิกที่ดีในองคกร .639 เปนอิทธิพลทางตรง .583 
เปนอิทธิพลทางออม .057 มีอิทธิพลรวมตอผลการปฏิบัติงาน 
.651 เปนอิทธิพลทางตรง .599 เปนอิทธิพลทางออม .052  

 
 

ตารางที่ 1 คาประมาณพารามิเตอรและคาสถิติในรูปแบบตามแนวคิดของ Piccolo and Colquitt  

TL CJ JM GC ตัวแปร 
TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

CJ .686** .100** .586** - - - - - - - - - 
 (.081) (.033) (.074) - - - - - - - - - 
JM .575** .575** - .912** .073** .83.9** - - - - - - 
 (.032) (.032) - (.113) (.017) (.104) - - - - - - 

TL CJ JM GC ตัวแปร 
TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

GC .490** .490** - .777** .062** .0715** - - - - - - 
 (.036) (.036) - (.099) (.015) (.090) - - - - - - 
OCB .472** .264** .209** .418** .418** - -.046 -.008 -.038 .639** .057** .583** 
 (.031) (.040) (.043) (.078) (.078) - (.068) (.008) (.062) (.067) (.014) (.063) 
TP .441** .243** .199** .385** .385** - -.096 -.008 -.088 .651** .052** .599** 
 (.029) (.041) (.050) (.084) (.084) - (.076) (.007) (.069) (.067) (.011) (.063) 

หมายเหตุ: ** p < .01 อิทธิพลทางตรง (direct effect= DE) อิทธิพลทางออม (indirect effect = IE) และอิทธิพลรวม (total effect =TE ) 



ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ที่ผูวิจัยปรับ 
ปรุงผลการตรวจสอบความตรงพบวา คาไค-สแควรมีคา
เทากับ 199.15 ที่องศาอิสระ191 คาดัชนีวัดความกลมกลืน 
(GFI) มีคาเทากับ 0.990 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก
แลว (AGFI) มีคาเทากับ .978 และคาดัชนีรากของคาเฉล่ีย
กําลังสองของสวนที่เหลือ (RMR) มีคาเทากับ .006 แสดงวา
โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษวัด
ไดจาก ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ (TL) ลักษณะงานหลัก (CJ) 
แรงจูงใจในการทํางาน (JM) ความผูกพันในเปาหมายของ
งาน (GC) ความพึงพอใจในการทํางาน (JS) พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีในองคกร (OCB) ไดผลของการปฏิบัติงาน 
(TP) อิทธิพลทางตรง (direct effect) อิทธิพลทางออม 
(indirect effect) และอิทธิพลรวม (total effect) แลว พบวา 
ภาวะผูนําเปล่ียนสภาพ มีอิทธิพลรวมตอลักษณะงานหลัก 
.564 เปนอิทธิพลทางตรง .564 มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการ
ทํางาน .590 เปนอิทธิพลทางออม .590 โดยสงผานลักษณะ
งานหลัก เปนอิทธิพลรวมตอความผูกพันในเปาหมายของ
งาน .417 เปนอิทธิพลทางออม .417 โดยสงผานลักษณะ
งานหลัก และความพึงพอใจในการทํางานมีอิทธิพลรวมตอ
ความพึงพอใจในการทํางาน .738 เปนอิทธิพลทางตรง 
.543 เปนอิทธิพลทางออม .195 โดยสงผานลักษณะงาน
หลักมีอิทธิพลรวมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีใน
องคกร.477 เปนอิทธิพลทางตรง -.056 เปนอิทธิพลทาง 
ออม .543 โดยสงผานลักษณะงานหลักแรงจูงใจในการ

ทํางาน และความพึงพอใจในการทํางาน ลักษณะงานหลักมี
อิทธิพลรวมตอแรงจูงใจในการทํางาน 1.048 เปนอิทธิพล
ทางตรง 1.048 มีอิทธิพลรวมตอความผูกพันในเปาหมาย
ของงาน .195 เปนอิทธิพลทางตรง .195 มีอิทธิพลรวมตอ
ความพึงพอใจในการทํางาน .345 เปนอิทธิพลทางตรง 
.345 มีอิทธิพลรวมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีใน
องคกร  .334 เปนอิทธิพลทางออม  .334 โดยสงผาน
แรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในการทํางาน มี
อิทธิพลรวมตอผลของการปฏิบัติงาน .307 มีอิทธิพลทาง 
ออม .307 โดยสงผานแรงจูงใจในการทํางานและความพึง
พอใจในการทํางาน แรงจูงใจในการทํางานมีอิทธิพลรวมตอ 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร .110 เปนอิทธิพล
ทางตรง .110 มีอิทธิพลรวมตอผลของการปฏิบัติงาน .048 
เปนอิทธิพลทางตรง .048 ความผูกพันในเปาหมายของงาน 
มีอิทธิพลรวมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร 
.415 เปนอิทธิพลทางตรง .415 มีอิทธิพลรวมตอผลของการ
ปฏิบัติงาน .490 เปนอิทธิพลทางตรง .490 ความพึงพอใจ   
ในการทํางานมีอิทธิพลรวมตอความผูกพันตอเปาหมายของ
งาน .565 เปนอิทธิพลทางตรง .565 มีอิทธิพลรวมตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร .636 เปนอิทธิพล
ทางตรง .401 เปนอิทธิพลทางออม .235 โดยสงผานความ
ผูกพันตอเปาหมายของงาน มีอิทธิพลรวมตอผลการปฏิบัติ 
งาน .743 เปนอิทธิพลทางตรง .466  เปนอิทธิพลทางออม 
.277  โดยสงผานความผูกพันตอเปาหมายของงาน 

 
ตารางที่ 2 คาประมาณพารามิเตอรและคาสถิติในรูปแบบที่ผูวิจัยปรับปรุง 

TL CJ JM ตัวแปร 
TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

CJ .564** - .564** - - - - - - 
 (.089)  (.089)       
JM .590** .590** - 1.048** - 1.048** - - - 
 (.035) (.035)  (.169)  (.169)    
GC .417** .417** - .195** .195** .195** - - - 
 (.030) (.030)  (.034) (.034) (.034)    
JS .738** .195** .543** .345** - .345** - - - 
 (.064) (.042) (.062) (.064)  (.064)    
OCB .477** .543** -.056 .334** .334** - .110** - .110** 
 (.030) (.043) (.042) (.070) (.070)  (.055)  (.055) 
TP .445** .577** -.131 .307** .307** .307** .048** - .048** 
 (.030) (.047) (.045) (.074) (.074) (.074) (.061)  (.061) 



 

GC JS  ตัวแปร 
TE IE DE TE IE DE    

CJ - - - - - -    
          
JM - - - - - -    
          
GC - - - .565** - .565**    
    (.057)  (.057)    
JS - - - - - -    
          
OCB .415** - .415** .636** .235** .401**    
 (.059)  (.059) (.075) (.039) (.065)    
TP .490** - .490** .743** .277** .466**    
 (.061)  (.061) (.086) (.046) (.077)    

หมายเหตุ: ** p < .01 อิทธิพลทางตรง (direct effect= DE) อิทธิพลทางออม (indirect effect = IE) และอิทธิพลรวม (total effect =TE ) 
                    (  ) = SE. 

 
การวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบการวัดตามแนวคิด 

Piccolo and Colquitt และรูปแบบการวัดตามที่ผูวิจัยได
ปรับปรุง (modify) แบงประเด็นเปรียบเทียบเปน 2 ประเด็น 
คือ 1) โครงสรางของรูปแบบ 2) ผลการวิเคราะหความตรง
ของรูปแบบ โครงสรางของรูปแบบ ผลการวิเคราะหพบวา 
โครงสรางของรูปแบบการวัดตามแนวคิด Piccolo and 
Colquitt ประกอบตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัวแปร ตัวแปรสง 
ผาน 3 ตัวแปร ตัวแปรแฝงภายใน 2 ตัวแปร ตัวแปรสังเกต 
ได 22 ตัวแปร สวนโครงสรางของรูปแบบการวัดตามที่ 
ผูวิจัยไดปรับปรุง (modify) ประกอบตัวแปรแฝงภายนอก     
1 ตัวแปร ตัวแปรสงผาน 4 ตัวแปร ตัวแปรแฝงภายใน 2     
ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได 28 ตัวแปร ผลการวิเคราะหความ
ตรงของรูปแบบ ผลการวิเคราะหพบวา รูปแบบการวัดตาม
แนวคิด Piccolo and Colquitt และรูปแบบการวัดตามที่ผูวิจัย
ไดปรับปรุง (modify) มีความตรงเชิงโครงสราง (construct 
validity) ทั้ง 2 รูปแบบ โดยสรุปจากผลการวิเคราะหเปรียบ 
เทียบรูปแบบการวัดภาวะผูนําเปล่ียนสภาพของผูอํานวยการ

โรงเรียนเอกชนสายสามัญสายสามัญทั้ง 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบตามแนวคิด Piccolo and Colquitt และรูปแบบตามที่
ผูวิจัยไดปรับปรุง (modify) พบวา คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก
แลว (AGFI) คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนที่
เหลือ (RMR) คา χ 2

/ df   ของรูปแบบการวัดตามแนวคิด 
Piccolo and Colquitt และรูปแบบการวัดตามที่ผูวิจัยได
ปรับปรุง (modify) มีคาใกลเคียงกันมากแสดงวารูปแบบ
ทั้งสองรูปแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษดีเทาๆ กัน แตเมื่อพิจารณาจากคา χ 2

/ df   พบวา 
รูปแบบที่ผูวิจัยปรับปรุงน้ันมีความเหมาะสมกวา (χ 2

/ df  = 
1.043) ถาพิจารณาเสนทางแสดงความสัมพันธระหวางตัว
แปรและคาขนาดอิทธิพลของตัวแปรสงผานของแตละ
เสนทางพบวา รูปแบบตามที่ผูวิจัยไดปรับปรุง (modify) 
แสดงใหเห็นถึงความสมเหตุสมผลและแสดงคาอิทธิพล
ของตัวแปรสงผานมีมากกวา 

 
 



 

 
 

ภาพท่ี 3 ผลการตรวจสอบรปูแบบอิทธิพลของตัวแปรสงผาน Piccolo and Colquitt 
 

 
 

ภาพท่ี 4  ผลการตรวจสอบรูปแบบอิทธิพลของตัวแปรสงผานรูปแบบที่ผูวิจัยปรับปรุงขึ้น 



การอภิปรายผลการวิจัย 
เปรียบเทียบภาวะผูนําเปล่ียนสภาพตามการรับรูของ

ผูอํานวยการโรงเรียนกับครู 
ผลการวิเคราะหพบวา ผูอํานวยการโรงเรียนประเมิน

ภาวะผูนําของตนเองมีคาเฉล่ียอยูในระดับสูงมาก ครูรับรู
ภาวะผูนําเปล่ียนสภาพของผูอํานวยการอยูในระดับสูง เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางาน พฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีในองคกร และผลการปฏิบัติงานก็พบวา 
ผูอํานวยการประเมินวาครูมีความพึงพอใจในการทํางานสูง
กวาครูประเมินตนเอง การประเมินพฤติกรรมการการเปน
สมาชิกที่ดีในองคกรพบวา ผูอํานวยการโรงเรียนประเมินวา
ครูมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกรตํ่ากวาที่ครู
ประเมินตนเอง ยกเวนดานการเห็นแกประโยชนคนอื่น 
(OCO) ที่ผูอํานวยการโรงเรียนประเมินวาครูมีสูงกวาครู
ประเมินตนเอง ผลการปฏิบัติงานผูอํานวยการประเมินวา   
ครูมีผลการปฏิบัติงานตํ่ากวาที่ครูประเมินตนเองในทุกดาน 
การท่ีผูอํานวยการประเมินภาวะผูนําเปล่ียนสภาพของตนเอง
สูงกวาที่ครูประเมินน้ัน เมื่อพิจารณาในองคประกอบพบวา 
ผูอํานวยการประเมินวาตนเองมีการคํานึงถึงปจเจกบุคคล  
สูงกวาดานอื่น เพราะผูอํานวยการโรงเรียนมองภาพตนเอง 
ในการคํานึงถึงความแตกตางของครูในโรงเรียน พรอมทั้งรับ
ฟงความคิด สงเสริมพัฒนาศักยภาพของครูที่มีแตกตางกัน 
โดยเปนบุคคลที่คอยกระตุนใหครูไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองตามความสามารถ สําหรับครูรับรูภาวะผูนําเปลี่ยน
สภาพในมิติการสรางแรงบันดาลใจสูงกวาดานอื่นๆ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ประเสริฐ  สมพงษธรรม (2538) 
แสดงใหเห็นไดวาผูอํานวยการโรงเรียน มีกระบวนการ
กระตุนใหครูในโรงเรียนเกิดแรงจูงใจในการทํางาน มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน เพ่ือประโยชนสวนรวม อีกทั้ง  
ยังทําใหครูเกิดความพยายามในการทํางานตางๆ มากยิ่งขึ้น 
ใกลเคียงกับขอเสนอแนะสวนใหญที่ตอบกลับในแบบ 
สอบถาม คือ ผูอํานวยการโรงเรียนเปนตนแบบทําใหครู  
เห็นความสําคัญของการอุทิศตนเพ่ือทํางานแกสวนรวม 
สําหรับความพึงพอใจในการทํางานน้ันเมื่อพิจารณา
องคประกอบพบวา ผูอํานวยการประเมินวาครูมีความพึง
พอใจในการทํางาน การบังคับบัญชา รวมทั้งนโยบายตางๆ 
ของผูอํานวยการ สําหรับครูประเมินวาตนเองมีความพึง
พอใจในการทํางานในลักษณะของงาน หมายถึง บทบาท
หนาที่ตัวครูไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนสิ่งที่นาสนใจนาเรียนรู

จากขอคนพบน้ีทําใหเห็นไดวาผูอํานวยการมีมุมมองใน  
ดานการบริหารงานเปนสวนใหญและครูในโรงเรียนเอกชน  
ชอบ พึงพอใจในงานที่ไดรับมอบหมาย สอดคลองกับขอ 
เสนอแนะวางานที่ไดรับมอบหมายนั้นทําใหครูมีความสุข 
ในการทํางาน และการที่ครูทํางานในโรงเรียนไดนานเพราะ
เน่ืองจากมีความสุขกับงาน และหนาที่ผูอํานวยการมอบ 
หมายใหทํา สําหรับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร
พบวา ครูประเมินวาตนเองมีมากกวาผูอํานวยการประเมิน 
และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูอํานวยการและครูประเมิน
สอดคลองกัน คือ พฤติกรรมในดานความซื่อสัตยตอหนาที่ 
ทําตามกฎ นโยบายของโรงเรียน สําหรับผลของการปฏิบัติ 
งานเม่ือพิจารณารายดานพบวา ผูอํานวยการโรงเรียนประเมิน
วาครูมีคุณลักษณะในการจัดการมาก เพราะผูอํานวยการ
โรงเรียนเห็นวาครูน้ันสามารถทํางานตามคําสั่งและงานท่ี
ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี มีการสื่อสารที่ดีกับผูรวมงาน 
ทํางานอยางเต็มความสามารถ สําหรับครูประเมินตนเองวามี
คุณลักษณะพ้ืนฐานสูงกวาดานอื่นๆ เพราะครูเช่ือวาตนเองมี
ความรับผิดชอบตอการทํางาน มีความพรอมในการทํางาน 
และกระตือรือรนในการทํางาน พรอมทั้งมีมนุษยสัมพันธใน
การทํางานกับครูคนอื่นๆ ในโรงเรียน 

เมื่อพิจารณาลักษณะตัวแปรสงผานตามแนวคิด 
Piccolo and Colquitt พบวา เปนไปตามทฤษฎีเชิงประจักษ 
คือ ตัวแปรสงผานมีอิทธิพลและมีความสําคัญมากกวา
อิทธิพลทางตรงจากภาวะผูนําเปล่ียนสภาพไปยังพฤติกรรม 
การเปนสมาชิกที่ดีในองคกร และผลของการปฏิบัติงาน 
ซึ่งในการวิเคราะหพบวา นอกจากลักษณะงานหลัก แรง 
จูงใจในการทํางาน และความผูกพันในเปาหมายของงาน
เปนตัวแปรสงผานที่ดีแลวยังเปนตัวแปรที่สามารถเพ่ิมเสน
ยอนกลับไดดวย นอกจากน้ี จากการวิเคราะหพบวา ตัว
แปรสงผานความผูกพันตอเปาหมายของงานสามารถเพิ่ม
เสนทางไปยังลักษณะงานหลักแรงจูงใจการทํางาน สําหรับ
รูปแบบที่ผู วิจัยปรับปรุงโดยเพ่ิมตัวแปรสงผานความ      
พึงพอใจในการทํางานพบวา ตัวแปรสงผานทั้ง 4 ตัวแปร 
คือ ลักษณะงานหลัก แรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพัน
ตอเปาหมายของงาน และความพึงพอใจในการทํางานมี
บทบาทและอิทธิพลอยางมากในการเปนตัวแปรสงผาน
จากภาวะผูนําเปล่ียนสภาพไปสูพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีในองคกรและผลของการปฏิบัติงาน 

 



 

ขอจํากัดและจุดเดนของงานวิจัยน้ี 
ขอจํากัดในงานวิจัยฉบับน้ีมีขอจํากัดเหมือนงานวิจัย

ทั่วไป ในประเด็นดังตอไปน้ี 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูใหขอมูล คือ ผูอํานวยการ

โรงเรียนและครูในโรงเรียน ในการออกแบบงานวิจัยเบื้อง 
ตน กลุมครูผูใหขอมูลจะแบงออกเปนสองกลุม คือ ครู 
ผูสอนและหัวหนากลุมสาระ โดยแบงในอัตราสวนครู 3 
คน หัวหนากลุมสาระ 2 คนตอโรงเรียน เมื่อแบบสอบถาม
ตอบกลับมามีขอจํากัดที่ไมสามารถทําใหไดขอมูลของ
กลุมครูในสัดสวนสวนที่กําหนดไวเพราะถาการตอบแบบ 
สอบถามกลับมาเปนไปตามเกณฑก็จะมีการวิเคราะห
เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูอํานวยการไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

จุดเดนของงานวิจัย 
1.  งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยที่เสนอในรูปแบบใหมตาง

จากการวิเคราะหลิสเรลแบบเดิม คือ เปนการเสนอที่เนน
อิทธิพลการสงผาน (mediating role) ของตัวแปรสงผาน
จากภาวะผูนําเปล่ียนสภาพไปถึงพฤติกรรมการทํางาน คือ 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกรและผลของการ
ปฏิบัติงาน 

2.  งานวิจัยฉบับน้ีเปนงานวิจัยเชิงบรรยายซึ่งมีการ
วิเคราะหและนําเสนอขอมูลใหเห็นถึงความสําคัญของตัว
แปรหลักที่สําคัญ อันสงผลถึงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีในองคกรและผลของการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปน
การนํารูปแบบเดิมมาปรับปรุงและสรางรูปแบบใหมขึ้น ซึ่ง
ทําใหเกิดขอคนพบใหม รวมทั้งทําใหเกิดแนวคิดสําหรับ 
การพัฒนางานวิจัยตอไป ไดอีกหลายแนวทาง 
 
ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการศึกษาซึ่งได
ขอมูลเชิงประจักษ แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําเปล่ียนสภาพ
ของผูอํานวยการโรงเรียน ที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางาน 
คือ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร และผลของการ
ปฏิบัติงานโดยสงผานตัวแปรลักษณะงานหลัก แรงจูงใจใน
การทํางาน ความผูกพันตอเปาหมายของงาน ความพึงพอใจ
ในการทํางาน ดังน้ันผูเก่ียวของควรดําเนินการดังน้ี 

1.1 ระดับโรงเรียน ผูอํานวยการที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีควรเรงพัฒนาตนเองใหมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นทางดาน
การศึกษา และผูอํานวยการควรสงเสริมสนับสนุนใหครูใน
โรงเรียนไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ครูควรมี

โอกาสที่จะไดรับการฝกอบรมในดานตางใหเหมาะสมทัน 
สมัยกับเหตุการณอยูเสมอ (on the job training) ควรมีการ
สงเสริมครูที่ทําดีให เปนแบบอยางแกครูทานอื่นๆ ใน
โรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนควรมีการประชุมเจรจากับ     
ผูถือใบอนุญาตของโรงเรียนในการปรับสวัสดิการ เงินเดือน 
คาครองชีพตางๆ ใหเหมาะสมสอดคลองสภาวะการใน
ปจจุบัน โรงเรียนควรมีการพัฒนาทําใหโรงเรียนนาอยู 
สะอาด ปลอดภัย การทํางานในโรงเรียนควรมีระบบพ่ีเล้ียง 
จะชวยใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางครูที่อยูมานาน     
กับครูใหมไดดี รวมท้ังควรมีการปฐมนิเทศอาจารยใหมโดย
โรงเรียนควรจะมีการพัฒนาเปนหลักสูตร 

1.2 ระดับหนวยงานตนสังกัด ควรมีการฝกอบรม
พัฒนาผูบริหารในเรื่องภาวะผูนําโดยเนนในการใหฝก 
ปฏิบัติอยางจริงจังและ และเปนการจัดฝกอบรมท่ีไดผาน  
การสํารวจหาความตองการจําเปน (need assessments) จาก
ผูอํานวยการโรงเรียนตางๆ มาแลว หรือควรจะมีการพัฒนา
หลักสูตรเสริมสรางความสามารถในการจัดการแกปญหา 
การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค รวมทั้งควรมีหลักสูตร
ทางดานจิตวิทยาเสริมดวย เชน ทักษะการฟงที่มีประสิทธิ-
ภาพ หรือทักษะการใหคําปรึกษาเบื้องตน รวมทั้งทักษะ    
การพัฒนาบุคลิกภาพ เขาใจอัตมโนทัศนของตนเอง (self 
concept) รวมทั้งการรับรูความแตกตางระหวางบุคคล 

เขตพ้ืนที่ควรเขามาใกลชิดกับโรงเรียนเอกชนมากกวา
ในปจจุบัน ควรมีการสรางเครือขายใหเกิดขึ้นภายในโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ หาจุดเดน จุดแข็งของแตละโรงเรียน เพ่ือเปน
แบบอยางใหโรงเรียนตางๆ ภายในหรือนอกเขตพื้นที่ได
นําไปประยุกตใช  

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนารูปแบบ 
2.1  รูปแบบที่ผูวิจัยปรับปรุงขึ้นน้ีถึงแมจะมีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แตผลจากการวิเคราะห
แนะนําใหเพ่ิมเสนอิทธิพลระหวางความผูกพันในเปาหมาย
ของงานไปแรงจูงใจในการทํางาน  

2.2  ในการวิจัยครั้งตอไปควรพัฒนาใหมีรูปแบบ
ของการมี วิ เคราะหยอนกลับ เพราะความสัมพันธของ         
ตัวแปรสงผานน้ันมีแนวโนมมีอิทธิพลเปนลักษณะยอน 
กลับดวย 

2.3  ในการวิจัยครั้งตอไปอาจจะมีการตรวจสอบ
ความไมแปรเปลี่ยนของการวัด จะทําใหไดขอมูลที่ถูกตอง
แมนยําลดความคลาดเคล่ือนลงไปได 



 

3.  ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป สมจิตร  อุดม. 2547. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในภาคใต. 
ปริญญานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

3.1 ควรมีการศึกษาภาวะผูนําเต็มรูปแบบ (model 
of the full range of leadership) ซึ่งประกอบดวย ภาวะผูนํา
เปล่ียนสภาพ ภาวะผูนําแลกเปล่ียน ภาวะผูนําปลอยตาม 
สบายของผูอํานวยการโรงเรียน 

3.2 ในการวิจัยในครั้งน้ีเก็บขอมูลเฉพาะโรงเรียน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ในครั้งตอไปควรมี 
การเก็บขอมูลภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด
อื่น เชน กรุงเทพมหานคร ฯ เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวาง
สังกัด และควรมีการเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพมาประกอบ
การศึกษาถึงภาวะผูนําเปล่ียนสภาพ  

3.3 ควรมีการเก็บขอมูลกับบุคคลอื่นที่เก่ียวของ 
กับโรงเรียน เชน ผูปกครองนักเรียน หรือกรรมการชุมชน 
เพ่ือเปรียบเทียบการรับรูภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน
ในมุมมองที่ตางออกไปจากครูภายในโรงเรียนน้ันเปน       
เชนไร 

3.4 ในปจจุบันมีการปฏิรูปการศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเขามามีบทบาทอยางมากตอ
การศึกษาของประเทศ ดังน้ัน อาจจะเก็บขอมูลกับโรงเรียน  
ที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบที่ 2 แลว เพ่ือ
พิจารณาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน 
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วิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย มีผลงานทางวิชาการเปนจํานวนมาก อาทิ 
ประเภทงานวิจัย ซึ่งลวนแลวแตสงผลใหเกิดการขยาย
ฐานความรูในดานตางๆ เชน การศึกษา การประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เปนตน  
โดยไดทํางานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก 
ประเภทหนังสือ เชน 1) หนังสือการวิเคราะหอภิมาน (2542) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2) หนังสือโมเดลลิสเรล สถิติ
วิเคราะหสําหรับการวิจัย (2542) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ศาสตราจารย ดร.สําเนาว ขจรศิลป สําเร็จการศึกษา     
Ph.D. (Student Personnal and Guidance), Michigan State 
University.  ศศ.ม. (การพัฒนาชุมชน) และ กส.บ. (พืชไร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลงานทางวิชาการประเภท
ผลงานตํารา-หนังสือ ไดแก 1) หลักกิจการนักศึกษา 2) การ
แนะแนวอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา 3) มิติใหมของกิจการ
นักศึกษา 1: พ้ืนฐานและบริการนักศึกษา และ 4) มิติใหม
ของกิจการนักศึกษา 2: การพัฒนานักศึกษา 
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