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การวิจยั นี8มคี วามมุ่งหมายหลักเพื,อ 1) ศึกษาความเข้าใจ การให้ความหมาย และค้นหา
สาเหตุเงือ, นไขทีเ, กี,ยวข้องของการขับเคลื,อนสถานศึกษาขัน8 พืน8 ฐานสู่ประชาคมอาเซียนของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและผู้มสี ่วนเกี,ยวข้องในสถานศึกษาต้นแบบ 2) ศึกษาอิทธิพลทัง8 ทางตรงและทางอ้อม
ของอัตลักษณ์แห่งตนและการถ่ายทอดทางสังคมที,มตี ่อภาวะผู้นําการเปลี,ยนแปลงและพฤติกรรม
การขับ เคลื,อ นสถานศึกษาสู่ป ระชาคมอาเซีย น และ 3) ศึกษาความไม่แ ปรเปลี,ย นของรูป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นําการเปลี,ยนแปลงที,มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื,อนสถานศึกษา
สู่ป ระชาคมอาเซีย น ระหว่ า งกลุ่ ม ผู้นํ า การขับ เคลื,อ นในสถานศึก ษาสัง กัด สํ า นัก งานเขตพื8น ที,
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสานวิธ ีแบบสํารวจตามกาลเวลา
ซึ,งเริม, ต้นการวิจยั ระยะที, 1 จากการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึกและการสนทนากลุ่ ม
จากผู้ใ ห้ข้อ มูล หลัก จํา นวน 6 คน และผู้ใ ห้ข้อ มูล รอง จํา นวน 16 คน และระยะที, 2 การวิจ ัย
เชิงปริมาณ ด้ว ยการเก็บรวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถามจากกลุ่ มตัว อย่างผู้นําการขับเคลื,อ น
ในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 500 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื,อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดว้ ยโปรแกรมลิสเรล
ผลการวิจยั พบว่า
1. การขับ เคลื,อ นสถานศึก ษาขัน8 พื8น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย นเป็ น วิธ ีก ารที,ทํา ให้ค น
เกิดความตระหนัก มีส่วนร่วม และนํ าไปสู่ความสําเร็จในการเปลี,ยนแปลง ซึ,งควรเน้ นการพัฒนา
บุคลากร การเปลี,ยนกรอบความคิดให้ข้ามแดน การหล่อหลอมอนาคตของอาเซียน การส่ งเสริม
ให้นักเรียนเป็ นทัง8 ประชาชนไทยและประชาชนอาเซียน ส่งเสริมการเตรียมทักษะ การปรับเจตคติ
และเพิม, สมรรถนะ การเตรียมพร้อมด้านทักษะภาษา ความรูเ้ กีย, วกับอาเซียน การเรียนรูเ้ รือ, งการอยู่
ร่ว มกันบนความแตกต่ าง การเปิ ด โลกทัศน์ เป็ นต้น และที,สําคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
ความเป็ นผูน้ ํา และให้ความสําคัญกับกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมและอัตลักษณ์ทพ,ี งึ มีในตนเอง
ตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารใช้ค่มู อื แนวทางการจัดทําหลักสูตรอาเซียนอย่างต่อเนื,อง
2. รู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิง สาเหตุ ข องภาวะผู้นํ าการเปลี,ยนแปลงที,ม ีต่ อ พฤติ ก รรม
การขับเคลื,อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มรวม ที,ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน8 มาจากแนวคิดและ
ทฤษฎีท,เี กี,ยวข้อง ภายหลังการปรับแก้มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
F2 = 88.75, df = 76 (p = .15), SRMR = .01, RMSEA = .01, GFI = .98, NFI .99, CFI = 1.00,

TLI(NNFI) = 1.00, AGFI = .96, PNFI = .63 และ F2/df = 1.16 ทัง8 นี8 ต ัว แปรเชิง สาเหตุ ท ัง8 หมด
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการขับเคลื,อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ได้รอ้ ยละ 43
3. รูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ของภาวะผู้นํ าการเปลี,ย นแปลงที,มตี ่ อ พฤติก รรม
การขับเคลื,อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างกลุ่มผู้นําทัง8 สองสังกัดมีความแตกต่ างกัน
1 เส้นทาง คือ อัต ลัก ษณ์ แห่ งตนที,ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้นํ า การเปลี,ย นแปลง โดยพบว่าในกลุ่ ม ผู้นํ า
การขับเคลื,อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื8นที,การศึกษาประถมศึกษา เส้นทางดังกล่ าว
มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลที,ต, ํากว่ากลุ่มผู้นําการขับเคลื,อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื8นที,
การศึกษามัธยมศึกษา
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The purposes of this study were to understand and describe the meaning of Driving
Basic Education Schools to the ASEAN Community of school administrators and stakeholders
in master schools, to study both direct and indirect effects of the causal variables on
Transformative Leadership and Behavior of Driven Education to the ASEAN Community, and
to study the invariance of a Causal Relationship Model of Transformative Leadership towards
Behavior of Driven Education to the ASEAN Community between the driving leaders under
Primary Educational Service Area Office group and the driving leaders under Secondary
Educational Service Area Office group. This research uses a Mixed-methods research
(Sequential exploratory design). In-depth interviews and focus groups of 6 school
administrators and 16 stakeholders are used as qualitative methods. Quantitative research
was examined by stratifying random sampling and simple random sampling. The total
samples were 500 through the data collected by a set of questionnaires. The hypothesized
models were examined by LISREL.
The findings show that a Driving Basic Education Schools to the ASEAN Community
is a way of making awareness, participation, and contribution to the success of the changes.
Morever, staff development should also be focused, this can be done by stimulating them to
have a wide differently thinking. Students should also be encouraged to be population of not
just country but also ASEAN. They should also be enhanced on the skill, which can include
attitude and performance, language skills and learning how to live on a changing basis and
so forth. There must be leadership of each school which can pay attention to bringing it into
socialization and focus on self identity. Moreover, specifying ASEAN Curriculum Sourcebook
is a must.
In addition, a Causal Relationship Model of Transformative Leadership towards
Behavior of Driven Education to the ASEAN Community was adjusted. The result of
the level of goodness of fit indices with F2 = 88.75, df = 76 (p = .15), SRMR = .01,

RMSEA = .01, GFI = .98, NFI .99, CFI = 1.00, TLI(NNFI) = 1.00, AGFI = .96, PNFI = .63 and
F2/df = 1.16. All causal variables could account for 43% of the variance of Behavior of Driven
Education to the ASEAN Community.There was a difference in the Causal Relationship Model
of Transformative Leadership towards Behavior of Driven Education to the ASEAN
Community between the driving leaders under Primary Educational Service Area Office group
and the driving leaders under Secondary Educational Service Area Office group. The direct
effect of Self Identity on Transformative Leadership was found the different. It demonstrated
that the driving leaders under Secondary Educational Service Area Office group was higher.

