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การศึกษาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนพหุระดับปจจัยภาวะผูนํา ปจจยักลุมสาระการเรียนรู 
และปจจยัสวนบุคคลที่สงผลตอเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางาน 

และตัวแปรผลทางดานจิตพิสัยของหวัหนากลุมสาระการเรยีนรูและคร ู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรงุเทพมหานคร 
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Network In The Workplace And The Affective Outcome 

Variables Of Secondary School Teachers And 
Learning Stramd Leaders In Bangkok 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจําลองพหุระดับความสัมพันธระหวางปจจัยภาวะผูนํา กลุม
สาระการเรียนรู และปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางานและตัวแปรผลทางดานจิต
พิสัยของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางคือครูจาก 3 กลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร 844 คน และหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู 185 คน จาก 64 โรงเรียน ใชการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิควิเคราะหวาบา (WABA) เพื่อทดสอบระดับการวิเคราะห
ของตัวแปรการวิจัย และทดสอบแบบจําลองพหุระดับโดยใชการวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนพหุระดับ 
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนเปนลักษณะภาวะผูนําที่เกิดจากการประมวล
สารสนเทศ ตัวแปรปจจัยหัวหนากลุมและกลุมสาระการเรียนรูมีระดับการวิเคราะหเปนรายบุคคล การวิเคราะหแบบจําลอง
จึงแยกออกเปนแบบจําลองของครูและหัวหนากลุมโดยใชคะแนนตัวแปรปจจัยทั้งสองตามการรับรูของครูและหัวหนากลุม 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจําลองทั้ง 2 แตกตางกัน แตความสัมพันธที่เหมือนกันที่สําคัญคือ ประสบการณการ
ไดรับการพัฒนาเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมทั้ง 3 ประเภท ซึ่งการแลกเปลี่ยนทางสังคมนี้มี 

อิทธิพลตอตัวแปรผลทางดานจิตพิสัยทั้งสามตัวแปร ความพึงพอใจในงานมีบทบาทชวยลดความเหนื่อยหนายของ
ครูและของหัวหนากลุม ความเหนียวแนนของกลุมมีอิทธิพลตอเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมและตัวแปรผลทางดาน
จิตพิสัย ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพทางบวกเหนือกวาภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ผูนําที่มีภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงมีแนวโนมที่จะใชฐานอํานาจสวนบุคคลและไมใชกลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็ง  
คําสําคัญ: ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนพหุระดับ การวิเคราะหวาบา การแลกเปลี่ยนทางสังคม ภาวะผูนํา 
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Abstract 
The purpose of the study was to develop and test multilevel structural relationship models of 

leadership, learning strand, and personal factors affecting the workplace social exchange network and 
affective outcome variables of secondary school teachers and learning strand leaders. The sample 
consisted of 844 teachers and 185 strand leaders from 3 learning strands of secondary schools under 
jurisdiction of the Office of Basic Education Council in Bangkok. WABA was used to test the levels of 
analysis of the research variables, and then Multilevel Structural Equation Modeling with MLR estimation was 
used to test the structural multilevel models. The results indicated that the levels of analysis of 
transformational and transactional leadership were individuals; therefore, they were information processing 
leadership styles. In addition, all the other variable scores gaining from teachers were also individual-level 
variables.  Hence the multilevel structural models of workplace social exchange network were separated into 
teachers’ and learning strand leaders’ models that were tested based on their perception scores. The results 
from the two models were different but the key common findings were as follows: Developmental experience 
was the most influential to the workplace social exchange network variables because it had direct effect on 
all 3 variables of social exchange. The social exchange variables were related to all 3 affective outcome 
variables that were job satisfaction, burnout, and organizational commitment. Job satisfaction played an 
important role to decrease teachers’ and strand leaders’ burnout because of its negative effect on burnout. 
Transformational leadership was more effective than transactional leadership to induce teachers’ job 
satisfaction, justice climate, and group cohesion. Strand leaders who had more transformational leadership 
tend to have more personal base of power and not likely to use hard influence tactics, while leaders who 
have more transactional leadership tend to have more position base of power and use both soft and hard 
influence tactics.  

 

Keywords: Multilevel Structural Equation Modeling, WABA Analysis, Social Exchange, Leadership 
 
บทนํา 

ทฤษฎี กา รแลก เปลี่ ยนทางสั งคม  (Social 
exchange theory) เปนทฤษฎีหนึ่งที่ไดรับความสนใจ 
และถูกนําไปใชศึกษาและอธิบายกระบวนการและ
พฤติกรรมการทํางานในองคการหลายรูปแบบ 
เนื่องจากแมวาพื้นฐานการแลกเปลี่ยนระหวาง
องคการกับพนักงานจะอยูในรูปของการแลกเปลี่ยน
ทางเศรษฐกิจ แตมีเพียงการแลกเปลี่ยนทางสังคม

เทานั้นที่สามารถสรางพันธะผูกพันและความไววางใจ
ให เกิดขึ้นกับพนักงาน  ทําใหพนักงานมี เจตคติ
ทางบวกตอองคการ มีพฤติกรรมการทํางานที่ดี ซึ่งจะ
นําไปสูประสิทธิผลขององคการในทายสุด (Sparrowe; & 
Liden, 1997: p. 523 citing Blau, 1964)  

โครงสรางและการบริหารงานในโรงเรียนแบง
การทํางานของครูออกเปนหมวดหรือกลุมตาม
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เนื้อหาวิชาที่สอน ซึ่งเรียกวากลุมสาระการเรียนรู เชน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย เปนตน ครูจึงตองทํางานรวมกันกับหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูและครูคนอื่นๆ ซึ่งเปนเพื่อน
รวมงานในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน ดังนั้นการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมจึงเกิดขึ้นระหวางการทํางาน
ของครูกับโรงเรียนระหวางครูกับหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู  และระหวางครูกับเพื่อนรวมงานในกลุม
เดียวกัน การศึกษาการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น
ระหวางการทํางานของครูจึงควรศึกษาการแลกเปลี่ยน
ทั้งสามประเภทพรอมกัน  จึงจะสามารถอธิบาย
ปรากฏการณการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นกับครู
ไดอยางชัดเจนและครอบคลุม 

ในปจจุบัน มีการศึกษาการแลกเปลี่ยนทาง
สังคมทั้ง 3 ประเภทผานตัวแปรการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับผูตาม (Leader-member exchange/ 
LMX) (Wayne; Shore; & Liden, 1997) การรับรูการ
ใ ห ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก อ ง ค ก า ร  (Perceived 
organizational support/ POS) (Eisenberger; et al., 
1986) และการแลกเปลี่ยนระหวางกลุมงานกับสมาชิก 
(Team-member exchange/ TMX)  (Seers, 1989) 
โคลและคณะ (Cole; Schanninger; & Stanley, 
2002) ไดเสนอกรอบแนวคิดที่บูรณาการการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมทั้งสามประเภทไวดวยกัน 
เรียกวา เครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่
ทํางาน (Workplace Social Exchange Network/ 
WSEN) ที่อธิบายถึงเชื่อมโยงระหวางการแลกเปลี่ยน
ทางสังคมในที่ทํางานทั้งสามประเภท ระบุปจจัยที่
สงผลตอการแลกเปลี่ยนทางสังคมทั้งสามประเภท
เปนปจจัยที่อยูตางระดับกัน คือ ปจจัยระดับองคการ
และปจจัยระดับบุคคล ปจจัยทั้งสองนี้มีอิทธิพลตอ
การแลกเปลี่ยนทางสังคมทั้งสามประเภทในลักษณะ
ความสัมพันธแบบขามระดับ (Cross-level relationship) 

ตอบรับแนวโนมการวิจัยพฤติกรรมองคการในปจจุบัน
ที่กําลังใหความสนใจในการการวิจัยเพื่อสรางทฤษฎี
แบบพหุระดับ (Multilevel theory building) (Klein; 
Tosi; & Cannella, 1999)  

งานวิ จั ยนี้ จึ ง มี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ กษา
เครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางานของ
หั วหน ากลุ มสาระการ เ รี ยนรู และครู โ ร ง เ รี ยน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมทั้งสามประเภทพรอมกันดวย
ตัวแปรการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม การ
แลกเปลี่ยนระหวางกลุมงานกับสมาชิก และการรับรู
การใหการสนับสนุนจากองคการ โดยนํากรอบแนวคิด
เครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางานมาใช
ในการกําหนดปจจัยระดับบุคคล ไดแก ปจจัยสวน
บุคคลของครูและของหัวหนากลุม และปจจัยระดับ
กลุม ไดแก ปจจัยทางดานหัวหนากลุม และปจจัย
ทางดานกลุมสาระการเรียนรู และตัวแปรผลของ
เครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมไดแกตัวแปรผล
ทางดานจิตพิสัย (Affective outcome variables) 
ประกอบดวยความพึงพอใจในงาน  ความเหนื่อย
หนาย (Burnout) และความผูกพันตอองคการ  

เนื่องจากตัวแปรทั้งหมดเก็บขอมูลจากทั้งครู
และหัวหนากลุม ดังนั้นจึงใชเทคนิควิเคราะหวาบา 
(Within-and-Between Analysis/ WABA) เพื่อทดสอบ
ระดับการวิเคราะหของตัวแปรที่เก็บจากครู เพื่อที่จะ
นําคะแนนตัวแปรที่เหมาะสมไปวิเคราะหแบบจําลอง
อิทธิพลพหุ ระดับตอ ไป  สําหรับภาวะผู นํ าการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนซึ่งเปน
ตัวแปรในปจจัยหัวหนากลุม  ระดับการวิเคราะหมี
ความสําคัญตอการแปลความหมายทางทฤษฎีของ
ภาวะผูนํา (Schriesheim; et al, 2001:  517) ผลการ
ทดสอบระดับการวิเคราะหดวยวาบาจะตอบคําถาม
วาภาวะผูนําทั้งสองนั้นมีระดับการวิเคราะหอะไร และ
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เปนลักษณะภาวะผูนําใดระหวาง ลักษณะภาวะผูนํา
โดยเฉลี่ย (Average Leadership Style/ ALS) 
ลักษณะการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม 
(Leader-Member Exchange/ LMX) ลักษณะภาวะ
ผูนําตามรายบุคคล (Individualized Leadership/ 
IL) ลักษณะภาวะผูนําที่ความสัมพันธระหวางบุคคล
ไมสมดุล (Unbalanced Interpersonal Relationships) 
ลักษณะภาวะผู นํ าที่ เ กิ ดขึ้ นจากการประมวล
สารสนเทศ (Information Processing Leadership) 
และลักษณะการไรภาวะผูนํา  (Non-leadership) 
(Yammarino; & Dubinski, 1992) 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการวิเคราะหของตัวแปร
ปจจัยทางดานหัวหนากลุมและตัวแปรปจจัยทางดาน
กลุมสาระการเรียนรูที่ครูเปนผูใหขอมูล 

2. เพื่ อ ศึ กษาระดั บกา รวิ เ ค ร าะห ขอ ง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ครูเปนผูใหขอมูล  

3. เพื่ อพัฒนาและทดสอบแบบจําลอง
อิทธิพลพหุระดับของตัวแปรปจจัยตางๆ  ที่ มีตอ
เครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางานและตัว
แปรผลทางดานจิตพิสัยของครูและของหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู  

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรของงานวิจัยนี้คือครูและหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร และ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้น
พื้นฐาน กรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมแบบแบง
ชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามเขตพื้นที่
การศึกษา กลุมตวัอยางประกอบดวยครู 844 คน และ
หัวหนากลุม 185 คน จาก 64 โรงเรียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางาน 
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ภาพประกอบ 2 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจําลองเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางานระดับครู

ที่กําหนดใหคาเฉลี่ยตัวแปรภายในเปนอิทธิพลสุม 
 

 
ภาพประกอบ 3 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจําลองเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางานระดับ

กลุมสาระการเรียนที่กําหนดใหคาเฉลี่ยตัวแปรภายในเปนอิทธิพลสุม 
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ภาพประกอบ 4 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจําลองพหุระดับเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางาน

ของครูและของหัวหนากลุมที่ผานการปรับแบบจําลองแลว
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เครื่องมือวัดการวิจัย 

เครื่องมือวัดในการวิจัยคือแบบสอบถาม 2 ฉบับ คือ 
แบบสอบถามสําหรับครูและแบบสอบถามสําหรับ
หัวหนากลุม แตละฉบับประกอบดวยแบบวัดตัวแปร
ทั้งหมด 16 แบบวัด ซึ่งมีคาความเชื่อม่ันแบบสอดคลอง
ภายในของแบบสอบถามสําหรับครูมีคาอยูระหวาง .800 
ถึง .979 และของหัวหนากลุมมีคาอยูระหวาง .732 ถึง 
.954 

 
สถิติและการวิเคราะหขอมูล 

1.  การวิ เคราะหขอมูลพื้นฐานนี้  ไดแก  การหา
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.  การวิเคราะหเพื่อทดสอบระดับการวิเคราะหของ
ตัวแปรที่ครูเปนผูใหขอมูลทั้งหมด รวมทั้งระดับการ
วิเคราะหของความสัมพันธระหวางตัวแปรเหลานั้นใน
งานวิจัยนี้ใชเทคนิควิเคราะหวาบา (WABA/ Within and 
Between Analysis) ดวยโปรแกรม DETECT (Data 
Enquiry That Tests Entity and Correlational/Causal 
Theories) (Dansereau; et al, 1986)  

3.  การวิเคราะหเพื่อทดสอบแบบจําลองพหุระดับ 
งานวิจัยนี้ใชเทคนิควิเคราะหความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสนพหุระดับ (Multilevel structural equation 
modeling) โดยยึดหลักตามแนวการวิเคราะหของมิวเธ็น 
(Muthén, 1989, 1994) และใชโปรแกรม Mplus V.4.2 
ในการวิเคราะหแบบจําลองพหุระดับ ซึ่งเปนโปรแกรมที่
สามารถใชการประมาณคา MLR (Maximum 
Likelihood with Robust Statistics) ที่สามารถทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ทั้งตัวแปรในระดับครูและ
ตัวแปรในระดับกลุมงานไดพรอมกัน และมีความทนทาน
ตอการละเมิดขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการแจกแจงแบบ
ปกติหลายตัวแปรของการวิเคราะห 

 
 

 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการทดสอบระดับการวิเคราะหพบวา ตัวแปร
ปจจัยทางดานหัวหนากลุมและทางดานกลุมสาระการ
เรียนรูมีระดับการวิเคราะหเปนรายบุคคล ไมควรที่จะ
นําเอาคะแนนตัวแปรจากครูและหัวหนากลุมมารวมกัน
ใหกลายเปนตัวแปรระดับกลุม  ดังนั้นการทดสอบ
แบบจําลองความสัมพันธไดแยกเปนสองแบบจําลอง คือ 
1) แบบจําลองเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่
ทํางานของครูที่ใชคะแนนปจจัยทางดานหัวหนากลุม
และทางดานกลุมสาระการเรียนรูตามการรับรูของครู   
2) แบบจําลองที่รวมเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคม
ทั้งของครูและของหัวหนากลุมไวในแบบจําลองเดียวกัน 
โดยมีตัวแปรปจจัยทางดานหัวหนากลุมและทางดาน
กลุมสาระการเรียนรูเปนตัวแปรที่เชื่อมความสัมพันธ
ระหวางเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมของทั้งสอง
กลุม และใชคะแนนตัวแปรจากการประเมินของหัวหนา
กลุม เนื่องจากปจจัยทางดานหัวหนากลุมมีระดับการ
วิ เ ค ร า ะห เ ป น ร ายบุ คคล  ดั ง นั้ น ภ า วะผู นํ า ก า ร
เปล่ียนแปลงและภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนจึงเปน
ลักษณะภาวะผูนําที่เกิดจากการประมวลสารสนเทศ 
(Information Processing Leadership) ที่ภาวะผูนํา
เกิดขึ้นและแตกตางไปตามการรับรูของครูและหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู  

2.  ผลกา รทดสอบ ร ะ ดั บ ก า ร วิ เ ค ร า ะห ข อ ง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ครูเปนผูใหขอมูลพบวา มี 
8 ความสัมพันธที่พบความเปนกลุมเกิดขึ้นเฉพาะที่
ระดับกลุมสาระการเรียนรู (Level-Specific) 20 
ความสัมพันธที่พบความเปนกลุมเกิดขึ้นเฉพาะที่ระดับ
โรงเรียน (Emergent Wholes) และ 12 ความสัมพันธที่
พบความเปนกลุมเกิดขึ้นทั้งที่ระดับกลุมสาระการเรียนรู
และที่ระดับโรงเรียน (Cross-Level) ผลการทดสอบนี้จะ
นําไปใชประกอบการพิจารณาการกําหนดความสัมพันธ
ของตัวแปรที่ อยู ในระดับกลุมสาระการเรียนรู ใน
แบบจําลองเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมของครู  
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3.  ผลการทดสอบแบบจํ าลอง เครื อข ายการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมแบงออกเปน 2 ผล คือ 

 3.1 ผลการทดสอบแบบจําลองเครือขายการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมของครูที่กําหนดใหคาเฉลี่ยของ
ตัวแปรผลเปนอิทธิพลแบบสุม (Random intercepts) 
ดังที่ไดแสดงในภาพประกอบที่ 2 และ 3 พบวา หลังจาก
ปรับแบบจําลองแลว แบบจําลองมีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเปนอยางดี (χ2= 521.407 (df = 208, p = .00), 
CFI = .944, TLI = .926, RMSEA = .043) 
ความสัมพันธที่สําคัญในแบบจําลองสามารถสรุปไดเปน 
5 ขอ ดังนี้ 

  3.1.1 ประสบการณการไดรับการพัฒนา
ของครู (DEV) เปนตัวแปรเดียวที่สงอิทธิพลทางตรงตอ
ตัวแปรเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมของครูทั้งสาม
ตัวแปร  

  3.1.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหนากลุม (TRF) มีประสิทธิผลในทางบวกที่เหนือกวา
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (TRA) เนื่องจากมีอิทธิพล
ทางบวกตอเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมของครู
และความพึงพอใจในงาน (JS) ในขณะที่ภาวะผูนําการ
แลกเปลี่ยนมีอิทธิพลทางบวกกับความเหนื่อยหนายของ
ครู (BURNOUT) นอกจากนี้ หัวหนากลุมที่มีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมที่จะใชฐานอํานาจสวนบุคคล 
(PERSON) มากกวาและไมใชกลวิธีการใชอิทธิพล
แบบแข็ง (HARD) ซึ่งตรงขามกันกับภาวะผูนําการ
แลกเปลี ่ยนที ่ม ีแนวโน มที ่จะ ใช ฐานอํานาจตาม
ตําแหนง (POSIT) มากกวาและใชกลวิธีการใชอิทธิพล
แบบแข็งและแบบนุมนวล (SOFT) ควบคูกัน ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงยังมีอิทธิพลทางบวกชวยเสริมใหเกิด
การรับรูบรรยากาศความยุติธรรม (JUSTICE) และ
ความเหนียวแนนของกลุม  (COHE) ในขณะที่ภาวะผูนํา
การแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลทางลบตอความเหนียวแนน
ของกลุม  

 

  3.1.3 ความพึงพอใจในงานไดรับอิทธิพล
ทางบวกจากตัวแปรทุกปจจัยในแบบจําลอง และสงตอ
อิทธิพลไปยังความเหนื่อยหนายและความผูกพันตอ
องคการของครู (ORCOM) ความพึงพอใจในงานจึงเปน
ตัวแปรที่มีบทบาทสําคัญในการชวยลดความเหนื่อย
หนายของครูและเสริมสรางใหเกิดความผูกพันตอ
โรงเรียน 

  3.1.4 มี 4 ตัวแปร ไดแก ความพึงพอใจ
ในงาน  ความผูกพันตอองคการ  ฐานอํานาจตาม
ตําแหนง และความเหนียวแนนของกลุม ซึ่งเมื่อระบุ
ความสัมพันธที่ระดับกลุมสาระการเรียนรูแลว คาเฉลี่ย
ของตัวแปรที่เคยแตกตางกันไปตามแตละกลุมสาระการ
เรียนรู เมื่อทดสอบนัยสําคัญแลวกลับไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญอีกตอไป  

  3.1.5 ผลอิทธิพลสําคัญที่พบวาเกิดขึ้น
เหมือนกันทั้งระดับครูและระดับกลุมสาระการเรียนรูมี   
6 อิทธิพล คือ 1) อิทธิพลทางบวกจากภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงที่มีตอการแลกเปลี่ยนระหวางครูกับหัวหนา
กลุม 2) อิทธิพลทางบวกจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ที่มีตอฐานอํานาจสวนบุคคล 3) อิทธิพลทางลบจาก
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีตอกลวิธีการใชอิทธิพล
แบบแข็ง 4) อิทธิพลทางบวกจากการรับรูการสนับสนุน
จากองคการ  5) อิทธิพลทางบวกจากความเหนียวแนน
ของกลุมที่มีตอความพึงพอใจในงาน 6) อิทธิพลทางลบ
จากความพึงพอใจในงานที่มีตอความเหนื่อยหนายของครู 

 3.2 ผลการทดสอบแบบจําลองเครือขายการ
แลกเปล่ียนทางสังคมของครูและของหัวหนากลุมที่
กําหนดใหคาเฉลี่ยของตัวแปรผลเปนอิทธิพลแบบสุม 
(Random intercepts) ดังที่ไดแสดงไวในภาพประกอบ
ที่ 4 พบวา หลังจากปรับแบบจําลองแลว แบบจําลองมี
ความกลมกลืนกับขอมูลเปนอยางดี (χ2= 342.749     
(df = 199, p = .00), CFI = .944, TLI = .919, RMSEA 
= .036) ผลอิทธิพลที่พบวาแตกตางจากแบบจําลองของ
ครูสามารถสรุปไดเปน  ขอดังนี้ 
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  3.2.1 ระยะเวลาที่สอนอยูในกลุมสาระ
การเรียนรูปจจุบันของครู (TENUREG) มีอิทธิพลทางลบ
ตอการแลกเปลี่ยนระหวางครูกับหัวหนากลุม (LMX) ซึ่ง
มีอิทธิพลทางตรงตอการแลกเปลี่ยนอีกสองประเภท  

  3.2.2 ความผูกพันตอองคการของครู 
(ORCOM) เปนตัวแปรเดียวที่ไดรับอิทธิพลทางบวกจาก
ตัวแปรเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมของครูทั้งสาม
ตัวแปร  

  3.2.3 ค ว า ม เ ห นื่ อ ย ห น า ย ข อ ง ค รู 
(BURNOUT) มีอิทธิพลทางลบตอความผูกพันตอ
องคการ สําหรับเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมของ
หัวหนากลุม  

  3.2.4 ตัวแปรที่ มีบทบาทสําคัญและมี
อิทธิพลทางบวกเหมือนเชนผลที่พบในเครือขายการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมของครูก็คือประสบการณการไดรับ
การพัฒนาของหัวหนากลุม (SDEV) แตส่ิงที่แตกตางกัน
ก็คือ สําหรับหัวหนากลุมแลว ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูปจจุบัน (STENUREG) เปน
อีกตัวแปรปจจัยสวนบุคคลที่สําคัญตอการแลกเปลี่ยน
ทางสั งคม  เ นื่ อ งจากมี อิ ทธิ พลทางบวกต อกา ร
แลกเปลี่ยนระหวางหัวหนากลุมกับครูในกลุม (SLMX) 
และการรับรูการสนับสนุนจากองคการของหัวหนากลุม 
(SPOS)  

  3.2.5 ภา ว ะผู นํ า ก า ร เ ปลี่ ย น แปล ง 
(STRF) ยังคงมีประสิทธิผลทางบวกที่เหนือกวาภาวะ
ผูนําการแลกเปลี่ยน (STRA) เนื่องจากมีอิทธิพล
ทางบวกตอการแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนากลุมกับครูใน
กลุม (SLMX) บรรยากาศความยุติธรรม (SJUSTICE) 
และความเหนียวแนนของกลุ มสาระการ เ รี ยนรู 
(SCOHE) รวมทั้งมีอิทธิพลทางลบตอความเหนื่อย
หนายของหัวหนากลุม (SBURNOUT) ดวย ในขณะที่
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (STRA) นั้นมีอิทธิพลทางบวก
ตอความเหนื่อยหนายของหัวหนากลุม  นอกจากนี้ 
หัวหนากลุมที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมที่

จะใชฐานอํานาจสวนบุคคล (SPERSON) มากกวาและ
ไมใชกลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็ง (SHARD) เหมือน
ดังเชนที่พบผลในแบบจําลองของครู ซึ่งตรงกันขามกับ
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนที่ใชฐานอํานาจตามตําแหนง 
(SPOSIT) มากกวาและใชกลวิธีการใชอิทธิพลทั้งแบบ
แข็งและแบบนุมนวล (SSOFT) ควบคูกัน  

  3.2.6 ความพึงพอใจในงานของหัวหนา
กลุม (SJS) ไดรับอิทธิพลจากเพียงสองตัวแปร คือ 
ระยะเวลาที่สอนอยูในโรงเรียนปจจุบัน (STENURES) 
และการรับรูการสนับสนุนจากองคการของหัวหนากลุม 
(SPOS) ซึ่งแตกตางจากแบบจําลองของครูที่ความพึง
พอใจในงานได รับอิทธิพลจากตัวแปรทุกปจจัยใน
แบบจําลอง ความพึงพอใจในงานของหัวหนากลุมยังมี
บทบาทชวยลดความเหนื่อยหนายของหัวหนากลุมได
เชนเดียวกันกับที่พบในแบบจําลองของครู แต ส่ิงที่
แตกตางคือไมพบอิทธิพลทางตรงของความพึงพอใจ
ในงานตอความผูกพันตอองคการของหัวหนากลุม 
(SORCOM) 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําการ
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปน
ลักษณะภาวะผูนําที่เกิดจากการประมวลสารสนเทศ 
เปนลักษณะภาวะผูนํ าที่ เกิดขึ้นจากการรับ รูและ
กระบวนการทางความคิดของผูตาม ผูตามแตละคนมี
การรับรูภาวะผูนําที่ผูนําแสดงออกแตกตางกัน สงผลให
ผูตามแตละคนตีความภาวะผูนําที่เกิดขึ้นแตกตางกันไป
ดวย ที่เปนเชนนี้ก็อาจมาจากทั้งผูนําเองที่อาจแสดง
พฤติกรรมภาวะผูนําออกมาไมชัดเจน หรืออาจจะมา
จากผูตามที่ตางคนตางมีกรอบความคิดการรับรูที่
แตกตางกัน  

2. จากแบบจํ าลองพหุ ระดับ เครื อข ายการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางานของครู ความสัมพันธ
ระหวางครูกับหัวหนากลุมสวนใหญขึ้นอยูกับปจจัย
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ทางดานหัวหนากลุม เนื่องจากมีสามตัวแปรที่มีอิทธิพล
ตอการแลกเปลี่ยนระหวางครูกับหัวหนากลุม ไดแก 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนากลุม ฐานอํานาจ
สวนบุคคล และกลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็งของหัวหนา
กลุม ซึ่งก็เปนไปตามทฤษฎีเนื่องจากเปนการแลกเปลี่ยน
ทางสังคมระหวางครูกับหัวหนากลุม ผลการวิจัยนี้แสดง
ให เห็นถึงประสิทธิผลทางบวกของภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงที่มีเหนือกวาภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน 
เนื่องจากสาระสําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่
เนนเรื่องการกระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหกับผูตาม 
พยายามทําใหผูตามมองขามผลประโยชนสวนตนและ
มุงประโยชนสวนรวม ภาวะผูนําประเภทนี้ทําใหหัวหนา
กลุมตองมีปฏิสัมพันธกับครูมากกวาภาวะผูนําการ
แลกเปลี่ยน  

3. ฐานอํานาจสองประเภทกันสงอิทธิพลตอการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมระหวางครูกับหัวหนากลุมแตกตาง
กัน ฐานอํานาจสวนบุคคลซึ่งประกอบดวยฐานอํานาจ
ความเชี่ยวชาญและฐานอํานาจอางอิงจะมีอิทธิพล
ทางบวก  ในขณะที่ ฐ านอํ านาจตามตํ าแหน งซึ่ ง
ประกอบดวยฐานอํานาจตามสิทธิ์ ฐานอํานาจการให
รางวัล และฐานอํานาจการบังคับ จะมีอิทธิพลทางลบ 
ตอกย้ําใหเห็นถึงธรรมชาติของบุคคลที่ยอมไมชอบการ
ปฏิบัติแบบแข็งกราว  

4. ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญใน
เรื่องการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีความจําเปนสําหรับครู 
เพราะประสบการณการไดรับการพัฒนาของครูเปนเพียง
ตัวแปรเดียวที่มีอิทธิพลทางบวกตอตัวแปรเครือขายการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางานทั้งสามตัวแปร และมี
อิทธิพลตอการรับรูการสนับสนุนจากองคการสูงสุด 
แสดงใหเห็นวา ถาครูไดรับการพัฒนาตนเองทั้งจากการ
ฝกอบรมที่เปนทางการและไมเปนทางการ ไดรับการ
มอบหมายงานที่ทาทาย จะทําใหครูรับรูวาตนเองไดรับ
การสนับสนุนจากโรงเรียนเปนอยางดี สงผลใหครูมี
ความผูกพันตอโรงเรียนมากขึ้น  

5. ความสําคัญของผูนํามีตอการแลกเปลี่ยนทาง
สังคมที่เกิดขึ้นระหวางครูกับโรงเรียน พบวาการรับรูการ
สนับสนุนจากองคการไดรับอิทธิพลทางออมจากการ
แลกเปล่ียนระหวางครูกับหัวหนากลุมผานทางการ
แลกเปลี่ยนระหวางครูกับกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งถาครูมี
ความสัมพันธที่ ดี กับหั วหน ากลุ มก็ จะส งผลให มี
ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานในกลุมเดียวกัน และ
สงผลใหมีความสัมพันธที่ดีกับโรงเรียน ความสําคัญของ
ผูนําที่เกิดขึ้นอาจเปนเพราะผูนําเปนเหมือนตัวแทน
ขององคการ เมื่อองคการมีนโยบายหรือหลักปฏิบัติ
มักสงผานตอมายงัผูนําใหไปดําเนินตอสมาชิกในกลุม  

6. ความพึงพอใจในงานไดรับอิทธิพลจากหลาย
ตัวแปรและเปนเพียงตัวแปรเดียวที่ไดรับอิทธิพลจากทุก
ปจจัยในแบบจําลอง ซึ่งก็สอดคลองกับทฤษฎีความพึง
พอใจในงานที่ระบุวาบุคคลจะมีความพึงพอใจในงาน
ขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา  

7. ถาหัวหนากลุมมีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสูง 
ก็จะสงผลใหครูในกลุมมีความเหนื่อยหนายเพิ่มมากขึ้น 
ความเหนื่อยหนายของครูจะลดนอยลงไดโดยผานทาง
ความเหนียวแนนของกลุม เพราะถายิ่งกลุมมีความ
เหนียวแนนมาก ครูจะยิ่งมีความเหนื่อยหนายนอยลง 
สวนตัวแปรเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่
ทํางาน การรับรูการสนับสนุนจากองคการมีอิทธิพลทาง
ลบตอความเหนื่อยหนายของครู  

8. หัวหนากลุมที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมี
แนวโนมที่ใชฐานอํานาจสวนบุคคลมากกวา และไมคอย
ใชกลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็ง ในขณะที่หัวหนากลุมที่
มีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีแนวโนมที่จะใชฐาน
อํานาจตามตําแหนงมากกวา และใชกลวิธีอิทธิพลทั้ง
แบบนุมนวลและแบบแข็งควบคูกัน ผลเชนนี้สอดคลอง
กับทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีรากฐานพัฒนา
มาจากทฤษฎีภาวะผูนําแบบมีบารมี  (Charismatic 
leadership) ที่พัฒนากลายมาเปนหนึ่งในดานยอยของ
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงคือการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ (Idealized influence)  

 
9. อิทธิพลที่พบวาเกิดขึ้นเหมือนกันทั้งระดับครู

และระดับโรงเรียน (Homology across level) เปน
อิทธิพลที่มีอํานาจในการสรุปอางอิง (Generalizabilty) 
เนื่องจากเปนอิทธิพลที่สามารถนําไปใชไดทั้งระดับครู
และระดับโรงเรียน และยังเพิ่มมิติรายละเอียดในดาน
ระดับการวิเคราะหใหกับทฤษฎีและองคความรูอีกดวย 
ดวยเหตุนี้จึงเปนอิทธิพลที่การวิจัยพหุระดับมุงคนหา
คําตอบ (Kozlowski; & Klein. 2000) ในงานวิจัยนี้พบ
ผลอิทธิพลที่เกิดขึ้นเหมือนกันในแบบจําลองทั้งระดับครู
และระดับกลุมสาระการเรียนรูหลายอิทธิพล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอิทธิพลที่เกิดจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้น
เปนลักษณะอิทธิพลที่เปนการทดสอบทฤษฎีเชิงสัดสวน 
(Proprotional Multilevel Theories) ตามที่ เฉิน บลีส 
และแม็ทธิเออ (Chen; Bliese; & Mathieu. 2005: 378-
383) ไดเสนอไว ซึ่งจะเห็นไดวา ลําดับขนาดอิทธิพลของ
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งที่ระดับครูและ
ระดับกลุมสาระการเรียนรูจะเหมือนกัน คือ ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอฐานอํานาจสวนบุคคล
สูงสุด รองลงมาคือการแลกเปลี่ยนระหวางครูกับหัวหนา
กลุม และสุดทายคือตอกลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็ง 
เพียงแตขนาดอิทธิพลที่พบที่ระดับกลุมสาระการเรียนรู
จะสูงกวาเทานั้น  

10. จากแบบจํ าลองพหุ ระดับ เครื อข ายการ
แลกเปล่ียนทางสังคมในที่ทํางานของหัวหนากลุม ผลที่
พบวา เกิดขึ้น เหมือนกันกับแบบจําลองของครูคือ 
ประสบการณการไดรับการพัฒนายังคงเปนตัวแปรที่
สําคัญตอเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมของทั้งครู
และของหัวหนากลุม เนื่องจากมีอิทธิพลทางบวกตอการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมทั้งสามประเภท แตสําหรับหัวหนา
กลุม ระยะเวลาดํารงตําแหนงหัวหนากลุมปจจุบันเปน
อีกตัวแปรหนึ่งที่สําคัญตอเครือขายการแลกเปลี่ยนทาง
สังคมของหัวหนากลุม เพราะมีอิทธิพลทางบวกตอการ

แลกเปล่ียนระหวางหัวหนากลุมกับครูในกลุมและกับ
โรงเรียน การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามถือเปน
การแลกเปลี่ยนหลักในเครือขายการแลกเปลี่ยนทาง
สังคมในที่ทํางาน เนื่องจากพบผลวามีอิทธิพลทางตรง
ตอการแลกเปลี่ยนทางสังคมอีกสองประเภททั้งใน
แบบจําลองของครูและของหัวหนากลุม  

11. หัวหนากลุมที่ดํารงตําแหนงเปนระยะเวลานาน
และมีประสบการณการไดรับการพัฒนามีแนวโนมที่จะมี
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูงกวา  ภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงยังคงมีประสิทธิผลทางบวกเหนือกวาภาวะ
ผูนําการแลกเปลี่ยน เพราะมีอิทธิพลทางบวกตอความ
พึงพอใจในงาน ในขณะที่ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนมี
อิ ท ธิ พลทางลบ  หั วหน ากลุ มที่ มี ภ าวะผู นํ า ก า ร
เปล่ียนแปลงมีแนวโนมที่จะใชฐานอํานาจสวนบุคคล
มากกวา และจะไมใชกลวิธีการใชอิทธิพลแบบแข็ง ตรง
ขามกันกับภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนที่จะใชฐานอํานาจ
ตามตําแหนง และใชกลวิธีการใชอิทธิพลทั้งแบบแข็ง
และแบบนุมนวล ผลเชนนี้พบวาเกิดขึ้นเหมือนกันทั้งใน
แบบจําลองของครูและของหัวหนากลุม ภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงตอความพึงพอใจ
ในงานของครู บรรยากาศความยุติธรรมของกลุม และ
ความเหนี ยวแนนของกลุ ม  พบผลใน ลักษณะนี้
เชนเดียวกันไมวาจะใชคะแนนจากครูหรือหัวหนากลุม 
สําหรับครู ประสบการณการไดรับการพัฒนาเปนตัวแปร
ที่มีอิทธิพลตอความเหนียวแนนของกลุม แตสําหรับ
หัวหนากลุมจะเปนระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงหัวหนา
กลุมปจจุบัน 

 
ขอเสนอแนะการวิจัยและการปฏิบัติ 

1.  ควรสงเสริมใหมีการศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําผาน
มุมมองของระดับการวิเคราะหใหมากขึ้นกวาเดิม 

2.  ผูสนใจศึกษาระดับการวิเคราะหของภาวะผูนํา
จึงควรทดสอบระดับการ วิเคราะหความสัมพันธกับ
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ทุกตัวแปรที่สนใจ เพราะแตละการทดสอบอาจจะใหผล
ไมเหมือนกันได 

3.  นักวิจัยควรศึกษาและนําความสัมพันธที่พบวา
เกิดขึ้นเหมือนกัน (Homologous relationship across 
levels) ทั้งระดับบุคคลคือระดับครู และระดับกลุมคือ 
ระดับกลุมสาระการเรียนรู ไปทดสอบในบริบทตางๆ 
ตอไป  ซึ่ งความสัมพันธดังกลาวในงานวิจัยนี้ ก็คือ 
อิทธิพลทางบวกของการรับรูการสนับสนุนจากองคการ
ที่มีตอความพึงพอใจในงาน อิทธิพลทางบวกของความ
เหนียวแนนของกลุมสาระการเรียนรูที่มีตอความพึงพอใจ
ในงาน และอิทธิพลทางลบของความพึงพอใจในงานที่มี
ตอความเหนื่อยหนาย เนื่องจากอิทธิพลเชนนี้มีอํานาจ
ในการสรุปอางอิง (Generalizability)ที่สามารถนําไปใช
อธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดทั้งระดับครูและระดับ
กลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งยังสามารถนําไปใชไดทั้งกับ
ครูและกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  

4.  เทคนิควิเคราะหวาบาสามารถนํามาใชทดสอบ
ความเปนกลุมและระดับการวิเคราะหที่เหมาะสมของตัว
แปรในการวิจัยนี้ไดเปนอยางดี  

5.  เทคนิ ควิ เ ค ราะห ว าบา เป น เทคนิ คหนึ่ ง ที่
เหมาะสมในการนํามาใชวิเคราะหขอมูลที่มีหลายระดับ
ลดหลั่นกัน (Hierarchical data) และสามารถใชเสริม
รวมกันกับการวิเคราะหพหุระดับอื่นๆ เชน HLM หรือ 
Multilevel SEM ไดเปนอยางดี และจะทําใหไดคําตอบ
การวิจัยที่สมบูรณมากขึ้น 

6.  การประยุกตนํ าผลการทดสอบระดับการ
วิเคราะหของความสัมพันธดวยวาบามาใชประกอบการ
ตัดสินใจในการระบุความสัมพันธของตัวแปรที่เกิดขึ้นที่
ระดับกลุมในแบบจําลองพหุระดับ ผูวิจัยควรพิจารณา
ถึงการผอนคลายกฎการตัดสินใจของวาบามาใชการ
พิจารณาจากเกณฑทางสถิติ เปนหลัก  รวมทั้งตอง
พิจารณาควบคู กับความเปนไปได ในทางทฤษฎี
ประกอบดวย เนื่องจากการทดสอบระดับการวิเคราะห
ของวาบานั้นเปนการทดสอบระดับการวิเคราะหของคา

สหสัมพันธของสองตัวแปร (Bivariate relationship) 
ดังนั้นผลการทดสอบของวาบากับการระบุความสัมพันธ
ในแบบจําลองระดับกลุมอาจจะไมเหมือนกันก็ได เพราะ
การวิเคราะหแบบจําลองนั้นเปนการวิเคราะหโครงสราง
ความสัมพันธของหลายตัวแปรพรอมกัน  

7.  การวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนพหุ
ระดับสามารถนํามาใชทดสอบทฤษฎีพหุระดับใน
ลักษณะนี้ไดเปนอยางดี เพราะมีจุดเดนในความสามารถ
เชื่อมโยงทฤษฎีจากตางระดับการวิเคราะหมาทดสอบได 
นักวิจัยพหุระดับจึงควรศึกษาและนําเทคนิคนี้ไปใชใน
งานวิจัยใหมากขึ้น 

8.  การวิเคราะหหาความสัมพันธพหุระดับระหวาง
ตัวแปรหลายตัวแปร ควรใชการวิเคราะหความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสนพหุระดับที่ใชการประมาณคาแบบใช
ขอมูลเต็มรูป (Full-Information approach) การ
ประมาณคาเชนนี้จะใหผลที่ดีและตรงกวาการใชการ
วิ เคราะหแตละตัวแปรผลในแบบจําลองดวยการ
วิเคราะหพหุระดับ แลวนําผลแตละตัวแปรมาตอกัน 

9.  การสงเสริมและพัฒนาภาวะผูนําของหัวหนา
ก ลุ ม ค ว ร จ ะบ ร ร จุ เ นื้ อ ห า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร สื่ อ ส า ร
ประชาสัมพันธและการแสดงพฤติกรรมออกมาใหชัดเจน
ดวย  

10.  ความแตกตางในการรับรูภาวะผูนําระหวางครู
และหัวหนากลุมอาจกอใหเกิดความขัดแยงที่นําไปสู
ปญหาและอุปสรรคในอนาคตได ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน
จึงควรหาวิธีที่จะพัฒนาปรับปรุงการรับรูของหัวหนากลุม
และครูในกลุมใหตรงกันมากขึ้น  

11.  ผูบริหารโรงเรียนควรตระหนักถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรครู และควรจัดใหมีการฝกอบรม
พัฒนาครูอย างตอ เนื่ อง  รวมทั้ งส ง เสริมโดยการ
มอบหมายงานที่ทาทายความสามารถใหครูปฏิบัติ 

12.  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นชัดเจนถึงประสิทธิผล
ในทางบวกของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีเหนือกวา
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ผูบริหารโรงเรียนจึงควรจัดให
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มีการอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหนากลุมใหมีมากขึ้นกวาเดิม  

13.  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมของครูทั้งสามประเภท  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การแลกเปลี่ยนระหวางครูกับหัวหนากลุมเปน
การแลกเปลี่ยนที่สําคัญที่สุด  ผูบริหารโรงเรียนจึงควรให
ความสนใจและจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิด
ความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับหัวหนากลุมดวย 
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