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การวิจยั นี้มคี วามมุ่งหมายหลักเพื่อ 1) ศึกษาความเข้าใจ การให้ความหมาย และค้นหา
สาเหตุเงือ่ นไขทีเ่ กี่ยวข้องของการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาต้นแบบ 2) ศึกษาอิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ของอัตลักษณ์แห่งตนและการถ่ายทอดทางสังคมที่มตี ่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
การขับเคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ป ระชาคมอาเซีย น และ 3) ศึกษาความไม่แปรเปลี่ย นของรูป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ป ระชาคมอาเซีย น ระหว่ า งกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสานวิธ ีแบบสารวจตามกาลเวลา
ซึ่งเริม่ ต้นการวิจยั ระยะที่ 1 จากการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึกและการสนทนากลุ่ ม
จากผู้ใ ห้ข้อ มูล หลัก จ านวน 6 คน และผู้ใ ห้ข้อ มูล รอง จ านวน 16 คน และระยะที่ 2 การวิจ ัย
เชิงปริมาณ ด้ว ยการเก็บรวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถามจากกลุ่ มตัว อย่างผู้นาการขับเคลื่อ น
ในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน จานวน 500 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดว้ ยโปรแกรมลิสเรล
ผลการวิจยั พบว่า
1. การขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย นเป็ น วิธ ีก ารที่ท าให้ค น
เกิดความตระหนัก มีส่วนร่วม และนาไปสู่ความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งควรเน้ นการพัฒนา
บุคลากร การเปลี่ยนกรอบความคิดให้ข้ามแดน การหล่อหลอมอนาคตของอาเซียน การส่ งเสริม
ให้นักเรียนเป็ นทัง้ ประชาชนไทยและประชาชนอาเซียน ส่งเสริมการเตรียมทักษะ การปรับเจตคติ
และเพิม่ สมรรถนะ การเตรียมพร้อมด้านทักษะภาษา ความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียน การเรียนรูเ้ รือ่ งการอยู่
ร่ว มกันบนความแตกต่ าง การเปิ ดโลกทัศน์ เป็ นต้น และที่สาคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
ความเป็ นผูน้ า และให้ความสาคัญกับกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมและอัตลักษณ์ทพ่ี งึ มีในตนเอง
ตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารใช้ค่มู อื แนวทางการจัดทาหลักสูตรอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
2. รู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิง สาเหตุ ข องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ม ีต่ อ พฤติ ก รรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มรวม ที่ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มาจากแนวคิดและ
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง ภายหลังการปรับแก้มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
2 = 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 2/df = 1.16 ทัง้ นี้ ต ัว แปรเชิง สาเหตุ ท ัง้ หมด
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ได้รอ้ ยละ 43
3. รูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ของภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงที่มตี ่ อ พฤติก รรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างกลุ่มผู้นาทัง้ สองสังกัดมีความแตกต่ างกัน
1 เส้นทาง คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ งตนที่ส่ งผลต่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง โดยพบว่าในกลุ่ ม ผู้น า
การขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เส้นทางดังกล่ าว
มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลที่ต่ ากว่ากลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
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 2 = 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
2/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.
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ประกาศคุณูปการ
“การเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานถึงระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท คงไม่แตกต่าง
ไปจากการเดิน อยู่บ นถนนลาดยางที่มคี วามยาวจ ากัด สามารถมองเห็น จุดหมายปลายทางได้
อย่างชัดเจน เพียงทาหน้าที่ของตนให้ดที ส่ี ุดแล้วเดินไปให้ถงึ แต่ ..การเรียนในระดับปริญญาเอกนัน้
ดูเหมือนจะเป็ นการเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่ได้ ราบเรียบมากนัก ต้องหลบหลุมบ้าง หรืออาจจะต้อง
กระโดดข้ามบ้าง แล้วแต่ว่าช่วงเวลาที่เดินผ่านไปนัน้ จะพบเจอกับสถานการณ์อย่างไร จนบางครัง้
ทาให้ไม่แน่ ใจเลยว่า จุดหมายปลายทางทีเ่ คยวาดฝั นเอาไว้ มีอยู่จริงหรือไม่? และจะเดินไปสู่จุดนัน้
โดยลดอุปสรรคทีจ่ ะต้องเผชิญให้มากทีส่ ุดได้อย่างไร”
ในที่สุ ด แล้ว ข้า พเจ้า ก็ผ่ า นเส้น ทางนั น้ มาได้ แม้ว่ า บางครัง้ ในการท าปริญ ญานิ พ นธ์
ในระดับ ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิต นี้ จ ะเกิ ด ความรู้ ส ึ ก ท้ อ หรือ เหนื่ อ ยหน่ า ยไปบ้ า ง แต่ ก็ ย ัง มี ค ณาจารย์
ในสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มศว ผูค้ อยเป็ นทีป่ รึกษาและสร้างแรงบันดาลใจ ปรับเปลีย่ นเจตคติ
ตลอดจนรังสรรค์แนวความคิดแปลกใหม่ให้กบั ข้าพเจ้าตลอดมา
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประชาคมอาเซียนเริม่ ก่ อ ตัง้ เมื่อ เดือ นกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยมีราชอาณาจักรไทย
สหพัน ธรัฐ มาเลเซีย และสาธารณรัฐ ฟิ ลิป ปิ น ส์ ไ ด้ร่ ว มกัน จัด ตัง้ สมาคมอาสาขึ้น เพื่อ ให้ เ กิด
ความร่ว มมือ กันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้ว ยเหตุ น้ีจงึ ได้มกี ารแสวงหาลู่ทางจัดตัง้
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึน้ ในภูมภิ าค โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างกันในภูมภิ าค ธารงไว้ซ่งึ สันติภาพ เสถียรภาพ และความมันคงทางการเมื
่
อง สร้างสรรค์
ความเจริญ ทางด้า นเศรษฐกิจ การพัฒ นาทางสัง คมและวัฒ นธรรม การกิน ดีอ ยู่ดีบ นพื้น ฐาน
ของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก จนกระทังมี
่ การประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ
(The Bangkok Declaration) หรือ “ปฏิญ ญาอาเซีย น” (ASEAN Declaration) และก่ อ ตัง้ สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of South East Asian Nations:
ASEAN) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ณ พระราชวังสราญรมย์ ราชอาณาจักรไทย ซึง่ อาเซียน
ได้แ สดงบทบาทในการส่ งเสริมความเข้าใจอัน ดีต่ อ กัน ระหว่ างประเทศในภูม ิภ าค การส่ งเสริม
สันติภาพ เสถียรภาพและความมันคงปลอดภั
่
ยทางการเมือง การสร้างสรรค์การเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดบี นพื้นฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน จนเป็ นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศและนาไปสู่การขยายสมาชิกภาพ (สานัก
วิช าการและมาตรฐานการศึก ษา. 2555: 3) โดยมีส มาชิก เริ่ม แรก 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย
ต่ อ มาเนการาบรูไ นดารุส ซาลามได้เ ข้าเป็ นสมาชิก ประเทศที่ 6 เมื่อ ปี พ.ศ. 2527 สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามเป็ นสมาชิกประเทศที่ 7 ในปี พ.ศ. 2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าเป็ นสมาชิกพร้อมกันในปี พ.ศ. 2540 และราชอาณาจักร
กั ม พู ช าเข้ า เป็ นสมาชิ ก อ าเซี ย นล าดั บ สุ ด ท้ า ยหรื อ ประเทศ ที่ 10 เมื่ อ ปี พ.ศ. 2542
(กรมประชาสัมพันธ์. 2555: 22-69) ในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซีย นครัง้ ที่ 12 เมื่อเดือนมกราคม
พ.ศ. 2550 ทีเ่ มืองเซบู สาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์ ผูน้ าอาเซียนได้ตกลงให้มกี ารจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน
ให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นเป็ นภายใน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) รวมทัง้ จัดโครงสร้างองค์การของอาเซียน
เพื่อ รองรับภารกิจและพันธกิจ ซึ่งเป็ นที่มาของการน าหลักการนี้ไ ปร่างเป็ น “กฎบัต รอาเซีย น”
(ASEAN Charter) ซึ่ง ท าหน้ า ที่เ ป็ น “ธรรมนู ญ ” การบริห ารปกครองกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
ทัง้ 10 ประเทศ ซึง่ ผนึกกาลังเป็ นหนึ่งเดียวกันดังปรากฏตามสโลแกนทีว่ ่า “สิบชาติ หนึ่งอาเซียน”
(สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ. 2556: 2-5)
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ให้ความสาคัญ
กับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกาหนดกรอบทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เตรียมพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การที่ประเทศไทยจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซีย น (ASEAN Community: AC) ใน พ.ศ. 2558 ซึ่ง ต้ อ งมีแ ผนเตรีย มประชาชนให้ พ ร้ อ ม
ก้าวเข้าสู่อาเซียนได้ครอบคลุมทัง้ 3 มิติ คือ 1) ประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซี
่
ยน (ASEAN
Political-Security Community: APSC) 2) ประชาคมเศ รษ ฐกิ จ อ าเซี ย น (ASEAN Economic
Community: AEC) และ 3) ประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซีย น (ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC) ทัง้ นี้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้น า
หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง และขับ เคลื่อ นให้บ ัง เกิด ผลในทางปฏิบ ัติท่ีช ัด เจนยิ่ง ขึ้น
ในทุกระดับ ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคม การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิตอิ ย่างบูรณาการและเป็ นองค์รวม
ตลอดจนยึดวิสยั ทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2570 ทีว่ ่า “คนไทยภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย มีมติ รไมตรี
บนวิถชี วี ติ แห่งความพอเพียง ยึดมันในวั
่ ฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สาธารณะขัน้ พื้นฐานทีท่ วถึ
ั ่ ง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมันคง
่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึง่ กันและกัน ระบบการผลิตเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีความมันคงด้
่
านอาหาร
และพลังงาน อยูบ่ นฐานทางเศรษฐกิจทีพ่ ง่ึ ตนเอง และแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยูใ่ นประชาคม
ภูมภิ าคและโลกได้อย่างมีศกั ดิ ์ศรี” (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
2557)
ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษานับเป็ นส่วนสาคัญของความร่วมมือ พื้นฐานในการ
พัฒนาคนในชาติอาเซียน โดยเริม่ ดาเนินการมาตัง้ แต่ทศวรรษแรกของการก่อตัง้ อาเซียน เมื่อมี
การจัด การประชุ ม ด้า นการศึก ษา ASEAN Permanent Committee on Socio-Cultural Activities
ครัง้ แรกในช่ ว งเดือ นตุ ล าคม พ.ศ. 2518 ต่ อ มาเมื่อ อาเซีย นมีก ารปรับ ตัว ในเชิง โครงสร้ า ง
เพื่อให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของอาเซียนเข้มแข็งขึน้ จึงมีการจัดตัง้ ASEAN Committee on
Education (ASCOE) ให้เป็ นกลไกการบริหารความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา โดยความสาคัญ
ของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนปรากฏเป็ นรูปธรรมอย่างชัดเจนในปฏิญญาว่าด้วย
แผนงานสาหรับประชาคมอาเซียนทีไ่ ด้เน้นย้าความสาคัญของการศึกษา ซึง่ เป็ นกลไกสาคัญในการ
นาอาเซียนบรรลุวสิ ยั ทัศน์อาเซียนทีไ่ ด้กล่าวถึงความสาคัญของการพัฒนามนุษย์ในด้านต่าง ๆ อาทิ
การศึก ษา การเรีย นรู้ต ลอดชีว ิต การฝึ ก อบรม นวัต กรรม การส่ ง เสริม การป้ อ งกัน คุ ณ ภาพ
การทางานและการประกอบการ รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีส ารสนเทศ การวิจยั การพัฒ นา
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ภายใต้ป ระเด็น ส าคัญ ได้แ ก่ ความร่ว มมือ ทางด้า นวิช าการและ
การพัฒนา ซึง่ จะช่วยสนับสนุ นกระบวนการรวมตัวของอาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อลดช่องว่างการพัฒนา ดังนัน้ ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากร
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มนุ ษ ย์ใ นอาเซีย นจึง ได้ท วีบ ทบาทมากขึ้น ต่ อ การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ
ในอาเซียนให้มคี วามเจริญก้าวหน้ าและแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเคลื่อนไหว
และเปลี่ย นแปลงซึ่ง เกิด ขึ้น อย่ า งรวดเร็ว และต่ อ เนื่ อ งในหลากหลายด้า นที่ส่ ง ผลให้โ ลกเข้า สู่
ยุคโลกาภิวตั น์อนั เป็ นยุคของสังคมฐานความรู้ (สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ. 2556: 7-8)
การจัด การศึก ษาของประเทศไทยมีพ ัฒ นาการมาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ว ยความเชื่อ ที่ว่ า
การศึกษาช่วยกาหนดทิศทางของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยและประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยมีปัจจัย
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศทาให้สงั คมมีการเปลี่ย นแปลง กล่ าวคือ ปั จจัยภายในเกิด จาก
ความต้ อ งการพัฒ นาสัง คมให้ ม ีค วามเจริญ และทัน สมัย ส่ ว นปั จ จัย ภายนอกเกิด จากกระแส
การเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก ทัง้ ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกันทาให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทนั สมัย เพื่อความอยู่รอดและประเทศได้เกิดการพัฒนาให้ทดั เทีย ม
นานาประเทศ (จตุ พ ล ยงศร. 2554: 43-58) ทัง้ นี้ จากรายงานผลการเปรีย บเทีย บศัก ยภาพ
ทางการศึกษาระดับนานาชาติในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ทีผ่ ่านมา พบว่าการศึกษาของประเทศ
ไทยกาลังตกต่ าสุดขีด โดยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกัน โดยสถิตชิ ้ชี ดั ว่า
คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ ามาก ดิง่ ลงสู่อนั ดับที่ 8 ของ 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิง
มาจากรายงานปี ค.ศ. 2013-2014 ขององค์การที่ประชุมเศรษฐกิจโลกว่าด้ว ยขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขัน ในระดับ โลก หรือ World Economic Forum: The global competitiveness report
2013-2014 (WEF-GCR 2013-2014) ซึ่ ง เป็ นรายงานศึ ก ษาวิ จ ัย ข้ อ มู ล รวมทั ง้ หมด 12 เรื่ อ ง
ที่เป็ นหัวใจหรือตัวแปรสาคัญในการวัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ในโลก
รวม 148 ประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทยและรัฐสมาชิกอาเซีย นทัง้ หมดด้ว ย ข้อ มูล ที่ได้แยกเป็ น
12 กลุ่มหัวข้อเรื่อง เรียกว่า “12 เสาหลัก” (12 Pillars) แห่งการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลก ได้แก่
สถาบัน (Institutions) โครงสร้า งพื้น ฐาน (Infrastructure) สภาพแวดล้อ มด้า นเศรษฐกิจ มหภาค
(Macroeconomic environment) สุขภาพและการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (Health and Primary education)
การอุ ด มศึก ษาและการฝึ ก อบรม (Higher education and Training) ประสิท ธิภ าพตลาดสิ น ค้า
(Goods market efficiency) ประสิท ธิภ าพตลาดแรงงาน (Labor market efficiency) การพัฒ นา
ตลาดการเงิน (Financial market development) ความพร้ อ มทางเทคโนโลยี (Technological
readiness) ขนาดตลาด (Market size) ความละเอียดซับซ้อนของธุรกิจ (Business sophistication)
และนวัตกรรม (Innovation) (สมเกียรติ อ่อนวิมล. 2557)
จากประเด็นทางด้านการศึกษาตามที่ WEF-GCR 2013-2014 ได้รายงานเปรียบเทียบไว้
148 ประเทศ ซึ่ง สมเกียรติ อ่อนวิมล (2557) ได้วเิ คราะห์เพื่อเปรียบเทียบให้สงั คมไทยได้รบั รู้ว่า
ประเทศไทยมีคุ ณ ภาพการศึก ษาอยู่ ร ะดับ ใดของชาติอ าเซีย นและของโลก ซึ่ง สรุ ป ได้ ด ัง นี้
1) คุ ณ ภาพการศึก ษาไทยทัง้ ระบบ อยู่ใ นอันดับที่ 78 ของโลก และเป็ นอันดับที่ 8 ของอาเซียน
2) คุ ณ ภาพการประถมศึก ษาไทย อยู่ ใ นอัน ดับ ที่ 86 ของโลก และเป็ น อัน ดับ ที่ 7 ของอาเซียน
3) อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ประเทศไทยอยู่อนั ดับที่ 101 ของโลก และเป็ นอันดับที่ 9
ของอาเซียน 4) อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา ประเทศไทยอยู่อนั ดับที่ 94 ของโลก และเป็ น
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อันดับที่ 5 ของอาเซียน 5) อัตราการเข้าเรียนระดับหลังมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประเทศไทย
อยู่ อ ัน ดับ ที่ 55 ของโลก และเป็ นอัน ดับ ที่ 2 ของอาเซีย น 6) คุ ณ ภาพการศึก ษาเฉพาะวิช า
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยอยู่อนั ดับที่ 80 ของโลก และเป็ นอันดับที่ 5 ของอาเซียน
7) การเข้าถึง เครือ ข่ายข้อ มูล ระบบอินเตอร์เ น็ ต ประเทศไทยอยู่อ ัน ดับที่ 65 ของโลก และเป็ น
อันดับที่ 6 ของอาเซีย น 8) คุ ณ ภาพสถาบันวิจ ัย ด้า นวิท ยาศาสตร์ ประเทศไทยอยู่อ ันดับ ที่ 60
ของโลก และเป็ นอันดับที่ 4 ของอาเซียน 9) คุณภาพสถาบันการศึกษาเฉพาะวิชาการบริหารธุรกิจ
ประเทศไทยอยู่อนั ดับที่ 53 ของโลก และเป็ นอันดับที่ 5 ของอาเซียน และ 10) การร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมในงานวิจยั และพัฒนา ประเทศไทยอยู่อนั ดับที่ 51 ของโลก และ
เป็ นอันดับที่ 4 ของอาเซียน นอกจากนัน้ สมเกียรติ อ่อนวิมล (2557) ยังได้กล่าวอีกว่า “ประเทศไทย
ของเราก าลัง ตกต่ า ทัง้ ในเวที โ ลกและในภู ม ิภ าคอาเซี ย น ประเทศไทยไม่ อ ยู่ ใ นสถานะ
ที่จะแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ได้ ณ เวลานี้เรากาลังเป็ นผู้อ่อนแอ ผู้แพ้ และจะเป็ นเช่นนี้
ต่อไปมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ถ้ายังไม่มคี วามตื่นตัวทีจ่ ะแก้ไขสถานการณ์ให้ดขี น้ึ แต่อย่างใด”
ว.อาพรรณ (2555: 103-104) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมทีก่ าลังพัฒนา
ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาต้องนาทรัพยากรส่ วนใหญ่ท่มี มี าบูรณาการกับการศึกษา
ด้วยการจัดการศึกษารูปแบบยังยื
่ นด้วยการน้อมนาแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราชมาศึกษาเพื่อปรับใช้ ซึง่ เป็ นการแก้ปัญหาการศึกษาภายในประเทศให้ได้
ก่อน เพราะหากระบบของการจัดการศึกษาภายในประเทศไม่ราบรื่น การเชื่อมโยงต่าง ๆ ทีผ่ บู้ ริหาร
การศึก ษาประกาศไว้ห รือ การเตรีย มตัว ที่จ ะเข้าสู่ค วามเป็ น ประชาคมอาเซีย นในปี พ.ศ. 2558
ก็จะเกิดปั ญหาตามมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ การจัดการศึกษาภายในประเทศย่อมต้องคานึงถึงความ
เหมาะสมเป็ นหลัก ปั จจัยต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศมีข้อ จากัด ต้องมีมาตรการรองรับการแก้ไ ขได้
เมือ่ เกิดการเชื่อมโยงกัน ดังนัน้ การจัดการศึกษาในภาพรวมต้องคานึง ถึงปั จจัยหลายประการ ได้แก่
1) ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มทางสัง คมในระดับ ประเทศและนานาประเทศ ประชากร การแข่ ง ขัน
ชีวติ ความเป็ นอยู่ในสังคมต่าง ๆ ความรูพ้ ้นื ฐาน สิทธิมนุ ษยชน ความเหลื่อมล้าในสังคม 2) ปั จจัย
ด้านสถาบันการศึกษาทีใ่ ห้ความรู้ มาตรฐานในการเรียนการสอน มีการจัดรูปแบบหลักสูตรให้ทนั ต่อ
เหตุ ก ารณ์ และทัด เทีย มต่ า งประเทศเพีย งใด มียุท ธศาสตร์ก ารศึก ษาที่เ ป็ น สากลหรือ ไม่ และ
พร้อมเปิ ดเสรีทางการศึกษาหรือไม่ 3) ปั จจัยด้านผูบ้ ริหาร การเชื่อมโยงด้านการศึกษาต้องเกิดจาก
วิสยั ทัศน์อนั กว้างไกลของผูบ้ ริหาร หากผูบ้ ริหารมีภาพพจน์ตดิ ลบ ก็ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของ
ชาติเช่นกัน 4) ปั จจัยด้านการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการศึกษา ปั จจุบ ันได้มกี ารนาเอานวัตกรรม
มาใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลา
ทาให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจ การนาเอาสิง่ ที่มอี ยู่มาผนวกเข้ากับสิง่ ใหม่ประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษา
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลดีใ นด้านความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เหล่านี้เป็ นผลจาก
ความเจริญด้านเทคโนโลยีในปั จจุบนั และ 5) ปั จจัยด้านการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมใน
ด้านการศึกษา โดยนาวิธกี ารต่าง ๆ มาปรับปรุงการศึกษาให้มคี ุณภาพสูงขึน้ อย่างครอบคลุม และ
ปรับแนวการสอนให้สามารถยืดหยุ่นได้ ดังนัน้ การแก้ไขปั ญหาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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ต้องแก้ไขที่สาเหตุอนั เป็ นแก่นแท้ของปั ญหา ถ้ าแก้ไขไม่ตรงสาเหตุก็เหมือนนาปั ญหามาทับซ้อ น
ให้มากยิง่ ขึน้ คุณภาพการศึกษายิง่ ถดถอย การแก้ไขปั ญหาจะยากยิง่ ขึน้ (ศักดิ ์สิน โรจน์สราญรมย์.
2558: 4)
การเปิ ดเสรีการศึกษาในกรอบของความเป็ นประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
กัน ระหว่ า งประเทศ มีก ารจัด การศึก ษาเพื่ อ สร้า งความตระหนั ก และสร้า งการเตรีย มพร้อ ม
ของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 ของนักเรียน
นั ก ศึก ษา และประชาชน เวลาที่เ หลือ อยู่ น้ี ห ากไม่ ม ีอุ ป สรรคใด ๆ ประเทศไทยก็ จ ะก้ า วสู่
ความเป็ นประชาคมอาเซียนอย่างเป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนมากขึ้ น โดยการศึกษามีบทบาทสาคัญ
อย่างยิง่ ที่จะช่วยให้คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้รบั รูค้ วามเป็ นพลเมืองอาเซียนมากขึ้น
ซึ่ง จุไ รรัต น์ แสงบุญ นา (ว.อ าพรรณ. 2555: 105-107; อ้างอิงจาก จุไรรัต น์ แสงบุญ นา. 2555)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในการเสวนาด้านการศึกษา แนวทางยุทธศาสตร์เมืองพัทยา
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในตอนหนึ่งว่า
…สถานะของคนไทยขณะนี้อยู่ใ นภาวะเขารู้เราแต่ เราไม่รู้เขา ซึ่ง หมายถึง ประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่น ๆ มีการเรียนรูแ้ ละมีการเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างดี แต่ขณะที่
ประเทศไทยมีแต่เพียงความตระหนัก มีความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียนน้อยกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นที่
เทียบเป็ นเปอร์เซ็นต์ และขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็จดั ทาโครงการเพื่อสร้างความตระหนัก
ตลอดจนสร้างความพร้อมให้กบั คนไทยเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ร่วมมือกับหน่วยงานหลายหน่ วยงาน อาทิเช่น กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดอบรมครู
และนักเรียนทัวประเทศ
่
และมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้คนไทยมีความรู้ในด้านที่จาเป็ น เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ดังนี้
1. ด้านทักษะทางภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึง่ เป็ นภาษาหลักทีก่ ฎบัตรอาเซียนตกลงให้ใช้
ระหว่างประเทศ และภาษาของเพื่อนบ้านอีกหนึ่งภาษา ซึ่งครูผู้สอนต้องทาหน้าทีผ่ ลักดันให้เด็กกล้า
ทีจ่ ะพูดหรือสือ่ สาร
2. ด้านทักษะวิชาชีพ ต้องมีการพัฒนาให้ผเู้ รียนเกิดทักษะอาชีพ ฝึ กฝนฝี มอื ให้สามารถแข่งขัน
กับแรงงานต่างประเทศได้ เพื่อรองรับเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ในปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ สาขาวิชา
แพทย์ พยาบาล ทัน ตกรรม บัญ ชี วิศ วกรรม ช่ า งส ารวจ สถาปั ต ยกรรม โดย เป็ นหน้ า ที่ข อง
กระทรวงศึก ษาธิก ารที่ต้ อ งเร่ ง สร้า งบุ ค ลากรเพื่อ ให้แ รงงานไทยสามารถช่ ว งชิง ความเป็ น ผู้น า
ในอาเซียน ซึง่ ต้องมียุทธศาสตร์ในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ เร่งสร้างความรูแ้ ละสร้างทักษะให้แก่ผู้เรียน
ให้ผเู้ รียนเกิดความมันใจ
่ เกิดความกล้าเรียนรู้ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีให้เป็ นประโยชน์และนามาสร้าง
เครือข่ายในการติดต่อแลกเปลีย่ นระหว่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกอาเซียนด้วยกัน นอกจากนี้ ยังต้องสร้าง
ให้ผู้เรียนมีภาวะผูน้ าและเป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมควบคู่ไปกับจริยธรรม
คุณธรรม
3. ด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูส้ อนต้องเป็ นผูถ้ ่ายทอดให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
ด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างกันและกัน
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นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า การศึก ษาของไทยในอดีต ค่ อ นข้า งต่ า งจากปั จ จุ บ ัน พอสมควร
ความขาดแคลนกฎหมายทีเ่ ข้มงวด และยึดมันในศาสนา
่
ทาให้คนรุ่นก่อนทีเ่ ป็ นบรรพบุรุษค่อนข้าง
ประหยัด มีวนิ ัย มีความอดทน การเรียนจึงเป็ นสิง่ ที่ มคี ่าอย่างมาก เมื่อได้เรียนเหมือนได้สงิ่ มีค่า
จึงให้ความเคารพครูอาจารย์ และสภาพของสังคมประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม บรรพบุรษุ จึงเป็ น
คนไทยที่ม ีน้ า ใจโอบอ้ อ มอารี ประเทศไทยจึง ได้ ร ับ การขนานนามว่ า เป็ น “สยามเมือ งยิ้ม ”
แต่ในปั จจุบนั การให้ความรูต้ ้องบังคับ อีกทัง้ วิชาที่บรรจุไว้ให้นามาสอนไม่เน้ นเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรม เยาวชนส่วนใหญ่เติบโตขึ้นมามักจะขาดสามัญสานึกที่ดี จึงเป็ นอุปสรรคใหญ่ส าหรับ
ผูท้ ม่ี หี น้าทีอ่ บรมสังสอน
่
อีกทัง้ ตัวของผูส้ อนต้องมีความเสียสละ ไม่ว่าจะเป็ นเวลาความสุขส่วนตัว
ความอดทนที่ม ากพอเพื่อ สอนให้เ ด็ก หรือ เยาวชนของไทยเจริญ เติบ โตขึ้น มาอย่ า งมีคุ ณ ภาพ
มีความเป็ นไทย และมีศลี ธรรมจริยธรรม คิดดี รักและสามัคคีช่วยกันทาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง
(ว.อาพรรณ. 2555: 127) ทัง้ นี้ผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาจะต้องทาหน้ าที่เ ป็ นผู้นาในการ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมให้การศึกษาไทยทัดเทียมกับประเทศ
อื่น ๆ ในภูมภิ าคอาเซียน รวมทัง้ ต้องบริหารจัดการสถานศึกษาท่ามกลางกระแสความเปลีย่ นแปลง
ภายใต้บริบทอาเซียนให้มคี ุณภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษา โดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้คดั เลือกโรงเรียนให้เข้าร่วมในโครงการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนให้เป็ นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ ผลัก ดันให้งานด้า นการศึก ษาของประเทศเป็ นไปในทิศ ทางเดียวกัน กับ การเป็ นประชาคม
อาเซี ย น มี ท ั ้ง หมด 2 โครงการหลั ก ได้ แ ก่ 1) โครงการ Spirit of ASEAN ประกอบด้ ว ย
Sister School, Buffer School, และ ASEAN Focus School และ 2) โครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็ น ศู น ย์ก ลางการศึก ษาในภู ม ิภ าค (Education Hub) ประกอบด้ว ย โรงเรีย น Education Hub
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2557ก)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ได้พฒ
ั นามาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผล
อย่างเป็ นรูปธรรม โดยเริม่ จากการสารวจความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
พบว่า ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนมีความต้องการจาเป็ นด้านกระบวนการดาเนินงานพัฒนาเป็ นลาดับแรก
(PNI = 0.224) ซึ่ง ประกอบด้ว ย 1) ความต้ อ งการจ าเป็ น ด้า นการบริห ารจัด การศึก ษา ล าดับ
ความต้องการจาเป็ นสูงสุด คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู ประกาศเกียรติคุณครูและ
นักเรียนที่มผี ลงานที่เกิดจาการเรียนรู้อาเซียน รองลงมา คือ โรงเรียนร่วมกับชุมชนในการระดม
ทรัพ ยากรและภูมปิ ั ญ ญาเพื่อ การเรีย นรู้อ าเซีย น และโรงเรียนประชาสัมพันธ์ก ารจัดการศึก ษา
อาเซียนที่หลากหลาย เช่น วารสาร เว็บไซต์ วิทยุชุมชน ตามลาดับ และ 2) ความต้องการจาเป็ น
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ลาดับความต้องการจาเป็ นสูงสุด คือ ครูใช้กระบวนการวิจยั
ในการพัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียน รองลงมา คือ ครูจดั กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยเน้นภาษาอังกฤษ
เพื่อ การสื่อ สาร และครูจ ดั กิจ กรรมโดยใช้ศิล ปวัฒ นธรรมอาเซีย นเป็ นสื่อ ในการพัฒ นาผู้เ รีย น
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ตามลาดับ ทัง้ นี้มาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 1) มาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน มีจานวน 4 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ 2) มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
มีจานวน 3 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งชี้ และ 3) มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีจ านวน 1 มาตรฐาน 4 ตัว บ่ ง ชี้ ส่ ว นยุท ธศาสตร์ใ นการพัฒ นาโรงเรีย นสู่ป ระชาคมอาเซีย น
ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็ นอาเซียน 2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน
แก่ผบู้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการโดยใช้เครือข่าย และ
4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ทัง้ นี้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องระดับต่าง ๆ
ทัง้ ระดับกระทรวง หน่ วยงานต้นสังกัด ระดับกรมหรือสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ได้นามาตรฐาน
ดังกล่าวให้สถานศึกษาใช้เป็ นมาตรฐานเทียบเคียงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายและเกิดผลเป็ นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยหน่ ว ยงานต้นสังกัดดาเนินการใช้มาตรฐาน
เป็ นเครื่อ งมือ เทียบเคียงในการพัฒนา ส่ งเสริม สนันสนุ น กากับ ดูแล ติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนัน้ หน่ วยงาน
ระดับ กระทรวง และส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานได้น ายุท ธศาสตร์ด ัง กล่ า ว
มาก าหนดเป็ นแนวทางและยุ ท ธวิธ ีเ พื่อ การขับ เคลื่อ นการพัฒ นาโรงเรีย นในสัง กัด ให้ ก้ า วสู่
การเป็ นประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพและเกิดผลเป็ นรูปธรรม (อ่องจิต เมธยะประภาส. 2554)
ด้ว ยเหตุ น้ี ผู้ว ิจ ยั จึง สนใจศึก ษาสถานการณ์ ท่ีเ ป็ น อยู่จ ริง ในปั จ จุ บ ัน ของสถานศึก ษา
ต้ น แบบตามแนวทางการศึก ษาเฉพาะกรณี เพื่อ อธิบ ายกระบวนการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาต้นแบบ และค้นหาแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการขับเคลื่อน
สถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย น รวมทัง้ ต้ อ งการศึก ษาว่ า การถ่ า ยทอดทางสัง คม
อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน ส่ ง ผ่ า นภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงต่ อ พฤติกรรมการขับ เคลื่อ นสถานศึกษา
สู่ ป ระชาคมอาเซีย นอย่ า งไร โดยอาศัย แนวคิด ทฤษฎีห ลัก เพื่อ อธิบ ายพฤติก รรม คือ ทฤษฎี
การเรียนรูท้ างปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986a) ทีก่ ล่าวว่า
การเรียนรู้ทางสังคม เป็ นการเรียนรู้ท่เี น้ นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมภายใน โดยไม่จาเป็ น
ที่จะต้องมีการแสดงออก ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของแบนดูราเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุ ษย์มปี ฏิสมั พันธ์
กับ ปั จ จัย หลัก 2 ปั จ จัย คือ ปั จ จัย ด้า นบุ ค คล ได้แ ก่ ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ฯลฯ
กับ ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ ม โดยแบนดู ร าเน้ น ว่ า พฤติก รรมของบุ ค คลที่ม ีก ารเปลี่ย นแปลง
ไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อ มเพียงอย่างเดียว แต่มาจากกระบวนการทางปั ญ ญาด้ว ย พฤติกรรม
ของคนเราส่วนมากจะเป็ นการเรียนรูโ้ ดยการสังเกต หรือการเรียนจากตัวแบบ ทัง้ นี้การที่แนวคิด
การเรียนรู้ทางปั ญญาสังคมได้อธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคลว่าเกิดจากสาเหตุ
ด้านบุคคลและสาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อม ผูว้ จิ ยั จึงได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีดงั กล่าวเพื่อกาหนดตัวแปร
อิส ระที่เ ป็ นสาเหตุ แ ห่ งพฤติก รรม ทัง้ นี้ต ัว แปรอิส ระที่เ ป็ นสาเหตุ ของพฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องร่ว มกับ
การค้น หาแนวทางในการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย นจากการวิจ ยั
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ในระยะแรก ซึง่ ตัวแปรดังกล่าว ประกอบด้วย 1) สาเหตุดา้ นบุคคล คือ อัตลักษณ์แห่งตน และภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (Bass. 1985) และ 2) สาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อม คือ การถ่ายทอดทางสังคม
จากผลการวิจยั ของ เซ และชิว (Tse; & Chiu. 2014: 2827–2835) ที่ได้ศกึ ษาภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงและการปฏิบตั งิ าน: มุมมองของเอกลักษณ์ทางสังคม พบว่า มีรปู แบบการอธิบาย
กระบวนการพื้น ฐานที่ผ่ า นการมีภ าวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงที่มอี ิทธิพลต่ อ พฤติก รรมความคิด
สร้างสรรค์และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกขององค์การ ความแตกต่างของแต่ ละบุคคลและเอกลักษณ์
ของกลุ่ ม ต่ า งเป็ น กลไกเอกลัก ษณ์ ท างสัง คมที่ส ะท้อ นให้เ ห็น ถึง ลัก ษณะและผลกระทบที่ม ีต่ อ
พฤติก รรมการนาการเปลี่ยนแปลง ส่ ว นการศึกษาของ แคลงค์ (Klenke. 2007: 68-97) ซึ่งเป็ น
การวิจยั เชิงทฤษฎีแ ละเชิงประจัก ษ์ พบว่า อัต ลักษณ์ ในตัว ตนของบุค คลมีผลต่อการแสดงออก
เกี่ยวกับผู้นา เนื่องจากเป็ นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางจิตวิทยาที่วางอยู่บนรากฐานปรัชญา
อัต ถิภ าวนิ ย ม (Existentialism) และเอกลัก ษณ์ ท างสัง คม (Social identity) ในท านองเดีย วกัน
ซู และคนอื่ น ๆ (Zhu; et al. 2012: 186-212) ก็ ไ ด้ ศึ ก ษาพบว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง
มีความเกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ภายในองค์การ และยังสามารถอธิบายความสามารถต่าง ๆ ในการ
ปฏิบ ัติง านได้อีก ด้ว ย นอกจากนัน้ เคนดริค (Kendrick. 1988: 1330-A) ได้ศึก ษาพบว่ า การใช้
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิงาน สามารถปรับปรุงโรงเรียนให้เ กิดประสิทธิผล ส่วน
ภารดี อนันต์นาวี (2549: 89-102) ได้วจิ ยั พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลสูงสุดและมีนัยสาคัญทางสถิตติ ่อ
การบริหารจัดการทีด่ ี คือ ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง รองลงมาคือ บรรยากาศองค์การ และร่วมกัน
ทานายการบริห ารจัดการที่ดีไ ด้ร้อ ยละ 76 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศองค์การส่งผลทางตรงต่อการบริหารจัดการที่ดี ในขณะที่ กุบตา
และคริชแนน (Gupta; & Krishnan. 2004: 7-20) ได้ศึกษาผลกระทบของการถ่ ายทอดทางสังคม
เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง: บทบาทแลกเปลี่ยนของผู้นากับสมาชิก พบว่า การถ่ายทอด
ทางสังคมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาช่วยเพิม่ การแสดงภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง และ ซากาล และพาทัก
(Sahgal; & Pathak. 2007: 263-279) ได้ ท าการศึก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงในประเด็ น
การถ่ายทอดทางสังคม แนวคิดส่วนตัว และประสบการณ์ ซึ่งใช้มุมมองการพัฒนาเพื่อศึกษาภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง มุง่ เน้นไปทีป่ ระสบการณ์ชวี ติ อย่างมีนัยสาคัญ ซึง่ ผูน้ าทีป่ ระสบความสาเร็จนัน้
บทบาทของครอบครัว และประสบการณ์ ใ นวัย เด็ก ที่ม ีผ ลกระทบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเกี่ย วกับ ชีว ิต
ของพวกเขา แสดงให้เห็นว่าผูน้ าเกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ชวี ติ ทีโ่ ดดเด่นและเป็ นกระบวนการ
สุดท้ายจบลงด้วยการเป็ นผูน้ ามืออาชีพและประสบความสาเร็จ
ทัง้ นี้พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดของ
คอตเตอร์ (Kotter. 1996: 59-67) ทีไ่ ด้เสนอแนวคิดกระบวนการเปลีย่ นแปลง 8 ขัน้ ตอน (The Eight
Stage Change Process) ซึ่งเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีประสิทธิ ภาพ
เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในตลาดโลก และเป็ นการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต
ทีด่ กี ว่า ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี้จะทาให้เข้าใจพฤติกรรมการทางานของบุคคลในลักษณะพฤติกรรมศาสตร์
ได้อย่างครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึน้ อันจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้าน
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การศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง อนึ่ง ข้อค้นพบนี้จะนาไปสู่การวางแผนพัฒนาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ของผู้นาการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ทัง้ ในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาความเข้า ใจ การให้ค วามหมาย และค้น หาสาเหตุ เ งื่อ นไขที่เ กี่ย วข้อ ง
ของการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย นของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาและ
ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในสถานศึกษาต้นแบบ
2. เพื่อ ศึก ษาอิทธิพ ลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของอัตลักษณ์ แห่งตนและการถ่ายทอด
ทางสังคมที่มตี ่อ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน
3. เพื่อ ศึก ษาความไม่แ ปรเปลี่ยนของรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ของภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างกลุ่มผู้นา
การขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาและกลุ่ ม ผู้น า
การขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา

ความสาคัญของการวิ จยั
1. ในด้านวิ ชาการ
เนื่ อ งจากรูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ข องภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงที่ม ีต่ อ
พฤติก รรมการขับเคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ประชาคมอาเซีย นที่พ ัฒนาขึ้น จากการวิจ ยั ครัง้ นี้ไ ด้จ าก
การศึก ษาวิเ คราะห์จ ากหลายแหล่ ง โดยเฉพาะการสกัด องค์ค วามรู้จ ากสถานศึก ษาต้ น แบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน รวมทัง้ การศึกษาจากแนวคิดเชิงทฤษฎี จึงทาให้ได้นิยามความหมาย
ขององค์ประกอบการวัด ตัวแปรทีช่ ดั เจนตรงตามบริบทแท้จริงของสถานศึกษาต้นแบบ และกาหนด
เส้นอิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศกึ ษาได้ตรงกับบริบทปั จจุบนั ของสถานศึกษาประกอบ
เป็ นรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อ พฤติกรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนที่มคี วามเหมาะสมกับปรากฏการณ์ปัจจุบนั ทีเ่ กิดขึ้น
ในการทางานด้านอาเซียน ซึ่งนักวิชาการ นักวิจยั หรือผู้บริหารทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ
อาจนาไปเป็ นรูปแบบตัง้ ต้นเพื่อขยายขอบเขตการศึกษาองค์ประกอบให้กว้างขวางและลึกซึง้ ต่อไป
2. ในด้านการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ผลจากการวิจ ัย ครัง้ นี้ จ ะท าให้ไ ด้ รูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ข องภาวะผู้น า
การเปลี่ย นแปลงที่ม ีต่ อ พฤติ ก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึ ก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ ไ ด้ ร ับ
การตรวจสอบด้วยกระบวนการทางการวิจยั และเป็ น รูปแบบที่มคี วามเหมาะสม ทาให้ส ามารถ
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นาผลการวิจยั ไปใช้เพื่อการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกแห่ง รวมทัง้ กาหนดนโยบาย
หรือ วางแผนพัฒ นาภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงให้เ ป็ น ไปอย่า งมีทิศ ทางมีค วามเป็ น ไปได้แ ละ
เหมาะสม พร้อ มทัง้ ได้แ นวทางในการพัฒ นาพฤติกรรมการขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ป ระชาคม
อาเซียนให้เกิดประสิทธิผลอีกด้วย

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสานวิธ ี (Mixed-methods research) แบบสารวจ
ตามกาลเวลา (Sequential exploratory design) ตามแนวคิด ของเครสเวลล์ และพลาโน คลาก
(Creswell; & Plano Clark. 2011: 86-90) โดยเริม่ ต้นจากวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อทาความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ ท่ี เ กิ ด ขึ้น ภายใต้ บ ริบ ทแวดล้ อ มที่ศึ ก ษา เป็ นพื้น ฐานในการวางแนวคิด นิ ย าม
ตัวแปร รวมถึงการสร้างเครื่องมือ เพื่อศึกษาและทดสอบสมมติฐานด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เป็ นการวิจ ัยเชิงคุ ณภาพ โดยศึก ษากระบวนการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษาเฉพาะกรณี เนื่องจากเป็ นวิธกี ารศึกษาเพื่อประโยชน์
ของความสนใจอยากรู้ อยากทาความเข้าใจ เปิ ดเผยรายละเอียดของสิ่งนัน้ เป็ นหลัก ซึง่ เป็ นการวิจยั
ในพื้นที่จริง (Field research) กับสถานศึกษาที่มกี ารดาเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ ป ระชาคมอาเซีย นที่เ ป็ นต้ น แบบมาเป็ นกรณี ศึก ษา เพื่อ เข้า ถึง ความรู้แ ละความจริง ของ
ปรากฏการณ์ ท่เี กิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับ กระบวนการสู่ความสาเร็จในการขับเคลื่อนสถานศึกษา
ขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซีย น เนื่อ งมาจากความเชื่อ ที่ว่า ปรากฏการณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น ย่อ มสามารถ
ทาความเข้าใจได้ด้วยกระบวนการศึกษาที่ให้ความสาคัญกับการเลือกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
ประเด็นข้อปั ญหาการวิจยั และความมุ่งหมายของการวิจยั เพื่อ สร้างความเข้าใจกับความรูค้ วามจริง
ที่ดารงอยู่ในสถานศึกษาที่มกี ารดาเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน
มาแล้ว ระยะหนึ่ง จนเกิดพลัง มีค วามต่ อ เนื่อ ง และเปลี่ยนแปลงไปในทิศ ทางที่ดี เป็ นที่ย อมรับ
จากบุค คลและองค์ก ารภายนอกที่เ ข้าไปเกี่ยวข้อ ง โดยผู้ว ิจยั ได้เ น้ นศึกษาจากผู้ใ ห้ข้อ มูล ที่เ ป็ น
ผู้ประสบกับเหตุการณ์หรือมีประสบการณ์โดยตรง และมีความพร้อมและยินยอมในการให้ข้อมูล
ในฐานะผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants) เพื่อทาการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus group) ซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญนี้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศึกษาหรือรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน จานวน 6 คนทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับภูมภิ าคหรือ
ระดับ ชาติ โดยส านั ก งานคณะกรรมการข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (ก.ค.ศ.)
กระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรอง เช่น 1) รางวัลผูบ้ ริหารสถานศึกษาดีเด่น 2) รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) 3) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) รางวัลนวัตกรรมการจัดการศึกษาแห่ งชาติ (Best
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Practices) (รางวัลนวัตกรรมการปฏิบตั ิท่เี ป็ นเลิศ) 5) รางวัลผู้ประพฤติปฏิบตั ิตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 6) รางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรสุ ดุด"ี 7) รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” 8) รางวัล
หนึ่งแสนครูดี หรือ 9) รางวัล อื่น ๆ ที่เ ทียบเท่า ซึ่งเป็ นการแสดงให้เ ห็นถึงการมีค วามเป็ นผู้นา
ที่เ ข้ม แข็ง โดยเฉพาะผู้ น าการเปลี่ย นแปลง สามารถชัก น าหรือ สร้า งแรงจู ง ใจให้ ผู้ ร่ ว มงาน
เกิดการเปลีย่ นแปลงทางปฏิบตั งิ านทางการศึกษาให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย รวมทัง้ เป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์
มีเป้ าหมายทางการศึกษา มีการวางแผนการทางาน มีความริเริม่ สร้างสรรค์ รวมทัง้ บริหารงาน
โดยมุ่งเน้ นประโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และรู้จกั แสวงหาความรู้ให้ทนั ต่อ
ความเปลีย่ นแปลงของสังคม
2. ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล รองจ านวน 16 คน ซึ่ง เป็ นบุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งหรือ เป็ นผู้ ม ีส่ ว นได้
ส่วนเสียกับสถานศึกษา ได้แก่ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ซึ่งข้อมูล
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มนี้มสี ่วนสาคัญในการช่วยอธิบายปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั คัด เลือ กผู้ใ ห้ข้อ มูล ส าคัญ (Key informants) โดยไม่อ าศัย ความน่ า จะเป็ น
ด้วยวิธเี ลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑ์ และการเลือกแบบลูกโซ่
(Snowball technique) สาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง
ระยะที่ 2 เป็ น การสร้า งและพัฒ นารูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ข องภาวะผู้น า
การเปลี่ย นแปลงมีต่ อ พฤติ ก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซีย น ซึ่ง ผู้ ว ิจ ัย
ได้ดาเนินการวิจยั เชิงปริมาณนี้ภายหลังทีไ่ ด้ผลการวิจยั จากการวิจยั ในระยะที่ 1 ร่วมกับการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นพืน้ ฐานของการวางแนวคิด การกาหนดและนิยามตัวแปร
กาหนดสมมติฐานการวิจยั การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร เพื่อรวบรวมข้อมูล และทดสอบสมมติฐ าน
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อ น
สถานศึก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซีย น เปรีย บเทีย บระหว่ า งสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษาประถมศึก ษาและสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา โดยมี
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั คือ ผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จานวน 82 โรง รวมทัง้ สิน้ 1,148 คน
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2557ข: ออนไลน์) และเนื่องจากในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Causal structural models with
latent variable) ดังนัน้ จึงต้องกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึง่ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตดิ งั กล่าวนัน้ พบว่า ถ้าต้องการใช้วธิ กี ารประมาณค่าแบบ
ไลค์ลฮิ ูดสูงสุด (Maximum likelihood) ซึ่งเป็ นวิธกี ารประมาณค่ าพารามิเตอร์ท่ใี ช้แพร่หลายมาก
ที่สุ ด เนื่อ งจากเป็ นวิธ ีท่มี คี วามคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากมาตรวัด (Bollen.
1989: 108) ทัง้ นี้ ชูแมคเกอร์ และโลแม็กซ์ (Schumacker; & Lomax. 2010: 20) ได้กล่าวไว้ต อน
หนึ่ ง ว่ า นัก สถิติส่ ว นใหญ่ เ ห็น ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ค วรมีข นาดที่ม ากพอ เพื่อ ที่จ ะท าให้ผ ลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้มคี วามมันใจในการทดสอบ
่
จากกฎความเพียงพอในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Rule
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of thumb) ที่ก าหนดไว้ว่ า ขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งต่ อ จ านวนตัว แปรสัง เกตในรูป แบบที่เ พีย งพอต่ อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลควรมีสดั ส่วน 10-20 : 1 ดังนัน้ ควรจะมีกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยประมาณ 180-360
คน และเนื่องจากในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ต้องการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่ า งสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาและสถานศึก ษาสัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีตวั แปรสังเกตจานวน 16 ตัว ผู้วจิ ยั จึงกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ทก่ี ลุ่มละ 250 คน รวมผูน้ าการขับเคลื่อนของทัง้ สองสังกัดจานวนทัง้ สิน้ 500 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุ ประกอบด้วย
1.1 ตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคม
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่
1.1.1 การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
1.1.2 การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา
1.2 ตัวแปรแฝงภายใน 1 ตัว คือ อัตลักษณ์แห่งตน
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่
1.2.1 อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
1.2.2 อัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
2. ตัวแปรคันกลาง
่
ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายใน 1 ตัว คือ
2.1 ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 4 ตัว ได้แก่
2.1.1 การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ
2.1.3 การกระตุน้ ทางปั ญญา
2.1.4 การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
3. ตัวแปรผล ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายใน 1 ตัว คือ
3.1 พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 8 ตัว ได้แก่
3.1.1 การสร้างความรูส้ กึ ร่วมเร่งแก้วกิ ฤติรว่ มกัน
3.1.2 การสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อน
3.1.3 การพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์รว่ มกัน
3.1.4 การสื่อสารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ
3.1.5 การให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
3.1.6 การวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้
3.1.7 การปรับปรุงงานต่อเนื่อง
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3.1.8 การคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียน
4. ตัวแปรจัดประเภท ประกอบด้วย
4.1 สถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วย
4.1.1 สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
4.1.2 สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. ประชาคมอาเซี ย น หมายถึง สมาคมประชาชาติแ ห่ ง เอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
(Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็ นองค์การทางภูมริ ฐั ศาสตร์
และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทัง้ หมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย
บรูไ น พม่า ฟิ ล ิปปิ นส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเ ซีย อาเซียนมีพ้ืน ที่ร าว
4,435,670 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดพี ขี องประเทศสมาชิก
รวมกันคิดเป็ น มูล ค่ า ราว 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ส หรัฐ คิดเป็ นล าดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี
อาเซียนมีภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการ โดยมีจุดเริม่ ต้นมาจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตัง้ ขึ้นเมื่อ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มกี ารลงนาม
ในปฏิญญากรุงเทพ อาเซียนได้ถอื กาเนิดขึน้ โดยมีรฐั สมาชิกเริม่ ต้น 5 ประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ ความร่วมมือ ในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก และการธารงรักษาสันติภาพและความมันคงในภู
่
มภิ าค และเปิ ดโอกาสให้คลาย
ข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ หลังจาก พ.ศ. 2527 เป็ นต้นมา อาเซียนมีรฐั สมาชิก
เพิม่ ขึน้ จนมี 10 ประเทศในปั จจุบนั กฎบัตรอาเซียนได้มกี ารลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551
ซึง่ ทาให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากยิง่ ขึน้ เขตการค้าเสรีอาเซียนได้เริม่ ประกาศใช้
ตัง้ แต่ต้นปี พ.ศ. 2553 และกาลังก้าวสู่ความเป็ นประชาคมอาเซียน ซึง่ จะประกอบด้วยสามด้าน คือ
ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมันคง
่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) (วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี. 2557)
2. สถานศึกษาต้ นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง โรงเรียนของรัฐบาล
ที่สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้คดั เลือกให้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนให้เป็ นโรงเรียนต้นแบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งมีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ผลักดันให้ งานด้านการศึกษาของประเทศ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเป็ นประชาคมอาเซียน มีทงั ้ หมด 2 โครงการหลัก ประกอบด้วย
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2557ก)
2.1 โครงการ Spirit of ASEAN ได้แ ก่ 1) Sister School จ านวน 30 โรง เป็ น กลุ่ ม
โรงเรียนทีไ่ ม่มเี ขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็ นโรงเรียนซึง่ ทาหน้าทีส่ านสัมพันธ์กบั ประเทศ
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สมาชิก อาเซีย นต่ า ง ๆ เน้ น การเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษและภาษาอาเซีย นอีก หนึ่ ง ภาษา
2) Buffer School จานวน 24 โรง เป็ นกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ตดิ กับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านซึ่ง
เป็ นสมาชิกอาเซียน มีการจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอาเซียน และ 3) ASEAN Focus School
จานวน 14 โรง เป็ นกลุ่ มโรงเรียนนาร่อ งสู่ประชาคมอาเซียนโดยบูรณาการหลักสูต รแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เน้ นการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาผู้เ รียน เน้ นการจัด ท า
หน่วยการเรียนรูอ้ าเซียนศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นหลัก
2.2 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิ าค (Education Hub)
ได้แ ก่ โรงเรียน Education Hub จานวน 14 โรง ซึ่งเป็ นกลุ่ มโรงเรีย นที่ได้ร บั การพัฒ นาให้เ ป็ น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิ าค มีการเตรียมการบริหารจัดการและการเรียนการสอนให้มมี าตรฐาน
ในระดับสากล เพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติ
3. ผู้น าการขับ เคลื่ อ น หมายถึ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึก ษาต้น แบบการพัฒ นาสู่ป ระชาคมอาเซีย น โดยดารงต าแหน่ งอย่ า งใด
อย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1) ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อานวยการสถานศึกษา 2) หัวหน้ ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 3) หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัวไป
่ 4) หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 5) หัวหน้า
กลุ่ ม บริห ารงานงบประมาณ 6) หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย 7) หัว หน้ า กลุ่ ม สาระ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ 8) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ 9) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม 10) หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้สุ ข ศึก ษาและพลศึก ษา
11) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ 12) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
13) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ หรือ 14) หัวหน้างานอาเซียน

นิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิ การ
1. พฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซี ยน (Behavior of driven
education to the ASEAN Community) หมายถึง การทีผ่ นู้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษากระทา
ตามบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบที่แสดงออกในฐานะผู้ นาเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุ
เป้ าหมายของการเป็ นสถานศึกษาอาเซียน สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของบุคลากรให้เหมาะสม
กับ สถานการณ์ เ งื่อ นไขหรือ สิ่ง แวดล้อ มที่เ ปลี่ย นแปลงไปโดยใช้ก ระบวนการบริห ารจัด การ
การทางานอย่างเป็ นระบบอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานสาเร็จและผู้ร่วมงานพึงพอใจในการทางาน
มีการผลักดันสถานศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ทัง้ นี้พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียนวัดได้จากตัวแปรสังเกต 8 ตัว ได้แก่
1.1 การสร้างความรูส้ กึ ร่วมเร่งแก้วกิ ฤติร่วมกัน (Establishing a Sense of Urgency)
หมายถึง การลงมือทาร่วมกับกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน มีการสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในเป้ าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รบั ทราบ
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ชีใ้ ห้เห็นถึงวิกฤติการณ์และโอกาสหรือช่องทางในการผ่านพ้นภาวะวิกฤติ ตลอดจนการสร้างความ
ตระหนัก การจัดลาดับปั ญหา และการพัฒนาตนเอง
1.2 การสร้ า งกลุ่ ม แกนน าในการขั บ เคลื่ อ น (Creating the Guiding Coalition)
หมายถึง การสร้างทีมผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้วยการกาหนดให้มกี ลุ่มทางานเป็ นทีม และกาหนด
หน้ าที่ความรับผิดชอบให้มอี านาจมากพอที่จะนาคนอื่น ๆ ในสถานศึกษาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ครัง้ ใหญ่ในการเปิ ดเสรีอาเซียน รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ทุกกลุ่มงานได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ
1.3 การพัฒ นาวิส ัย ทัศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ ร่ว มกัน (Developing a Vision and Strategy)
หมายถึ ง การพัฒ นาวิส ัย ทัศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ ด้ ว ยการสร้ า งวิส ัย ทัศ น์ ท่ีช ัด เจน อัน จ ะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รวมทัง้ นักเรียนให้ทดั เทียมชาติใ น
อาเซียน ตลอดจนกาหนดกลยุทธ์การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะทาให้วสิ ยั ทัศน์นนั ้ กลายเป็ นจริง
1.4 การสื่อสารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ (Communicating the Change Vision) หมายถึง
กระบวนการแลกเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ ของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้เครื่องมือทุกชนิด เท่าที่จะเป็ น
ไปได้แ ก่ บุ ค ลากรในสถานศึก ษาโดยผ่ า นช่ อ งทางการสื่อ สารที่ห ลากหลายด้ว ยการชี้น า และ
การจาลองสถานการณ์ จนบุคลากรเริม่ ยอมรับวิสยั ทัศน์นนั ้ และเริม่ มีการเปลีย่ นแปลง
1.5 การให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ (Empowering Vision-Based Action)
หมายถึง การให้พลังอานาจกับเพื่อนร่วมงานหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีจ่ ะทาการเปลีย่ นแปลง ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนกลไกการทางาน หรือโครงสร้างของสถานศึกษา หรือแม้กระทังก
่ าหนดกิจกรรมหรือ
วิธกี ารต่าง ๆ เพื่อขจัดอุปสรรคหรือความเสีย่ งทีม่ ตี ่อวิสยั ทัศน์อนั จะนาไปสู่การเปลีย่ นแปลง พร้อม
กับการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึน้
1.6 การวางแผนเพื่อความสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้ (Planning Short-Term Wins)
หมายถึง การสร้างชัยชนะระยะสัน้ ด้ว ยการทาให้การเปลี่ยนแปลงปรากฏผลออก มาในรูปของ
ความสาเร็จหรือชัยชนะ มีการกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนตามนโยบายของต้นสังกัด ตลอดจน
การจัดสรรทรัพยากรในการดาเนินงานอย่างเพียงพอ
1.7 การปรับ ปรุ ง งานต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Improvements) หมายถึง การรัก ษา
การเปลี่ย นแปลงให้ค งอยู่ และสร้า งการเปลี่ย นแปลงใหม่ ท่ีดีก ว่ า ด้ว ยการปรับ เปลี่ย นระบบ
โครงสร้าง และนโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางการเปลีย่ นแปลง การสนับสนุ นและพัฒนาบุคลากร
ที่เป็ นกาลังสาคัญในการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ การหาช่องทาง หรือแนวคิดใหม่ และการสร้างกลุ่ ม
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงกลุ่มใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงระลอกแล้วระลอกเล่าอย่างไม่ขาดสาย
1.8 การคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียน (Institutionalizing ASEAN School
Successful) หมายถึง การรักษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ให้คงอยู่เป็ นวัฒนธรรมของสถานศึกษา
ด้วยการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมสถานศึกษาใหม่ทใ่ี ห้ความสาคัญกับการพั ฒนา การสร้างภาวะผู้นา
และความสาเร็จจากการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ในการวัดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วจิ ยั พัฒนาแบบวัด
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างข้อคาถามขึน้ ตามแนวคิดการนา
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การเปลี่ ย นแปลง (Leading Change) ของคอตเตอร์ (Kotter. 1996: 33-158) และจากนิ ย าม
ความหมายที่เป็ นข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มจากผูบ้ ริหารสถานศึกษาและ
ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องหรือเป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ซึง่ แบบสอบถามมีจานวน 60 ข้อ เป็ นแบบ
มาตรประมาณค่ า 6 ระดับ จากแสดงระดับการปฏิบตั ิน้อ ยที่สุ ดให้ 1 คะแนน จนถึงแสดงระดับ
การปฏิบตั ิมากที่สุดให้ 6 คะแนน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ในช่วง .46 – .83 มีค่าอานาจ
จ าแนกรายข้อ อยู่ร ะหว่ า ง .72 – .89 และมีค่ า ความเชื่อ มันสั
่ ม ประสิท ธิแ์ อลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .98 และในการแปลผลคะแนน ผู้ท่ตี อบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ท่มี ีพฤติกรรมการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนสูงกว่าผูท้ ต่ี อบได้คะแนนต่ากว่า
2. ภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ความ
สามารถของผู้ น าการขับ เคลื่อ นในความพยายามที่ จ ะปฏิบ ัติ ง านของตนเองให้ สู ง ขึ้น กว่ า
ความพยายามที่ต นเองและสถานศึกษาคาดหวัง ด้ว ยการส่ งเสริม สนับสนุ นให้ ต นเองและผู้อ่นื
มีก ารเรีย นรู้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึง การพัฒ นาความรู้ ความสามารถ และทัก ษะการปฏิบ ัติง าน
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มีศกั ยภาพมากยิง่ ขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิ ศทางที่ดแี ละยังยื
่ น
ทัง้ ในตัวบุคคลและสถานศึกษา ทัง้ นี้ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงวัดได้จากตัวแปรสังเกต 4 ตัว ได้แก่
2.1 ก า ร มี อิ ท ธิ พ ล อ ย่ า ง มี อุ ด ม ก า ร ณ์ (Idealized Influence) ห ม า ย ถึ ง ผู้ น า
การขับเคลื่อนมีการปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี มีความรอบรูใ้ นงานอาเซียน คิ ดกว้าง มองการณ์
ไกล สามารถเป็ นผู้ประสานงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมันในประโยชน์
่
ส่วนรวม รวมถึง
สามารถสร้างความเชื่อมันในการแก้
่
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรอื่น ส่งผลให้
บุคลากรในสถานศึกษานัน้ ยอมรับ ศรัทธา ไว้วางใจ และเกิดความภาคภูมใิ จในตนเองเมื่อได้ร่ว ม
ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกัน
2.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง ความสามารถของผู้นา
การขับเคลื่อนในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนเกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการขับเคลื่อ น
สถานศึก ษาสู่ป ระชาคมอาเซีย น มีเ จตคติแ ละค่ า นิ ย มที่ดีใ นการปฏิบ ัติง าน ส่ ง ผลให้บุ ค ลากร
ในสถานศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบตั งิ านสู่เป้ าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้วยความกระตือรือร้นและด้วยความตัง้ ใจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
2.3 การกระตุ้ น ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึ ง ความสามารถ
ของผู้นาการขับเคลื่อนในการกระตุ้นให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความตระหนักถึงปั ญหาต่าง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในมุมมองทีเ่ ปิ ดกว้าง และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดและวิธกี ารใหม่ ๆ
ที่ดกี ว่าเดิมบนพื้นฐานของความมีเหตุและผล รวมถึงการนานวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ที นั สมัย
มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการปฏิบตั ิงานด้านอาเซีย นและส่ งเสริมการเรีย นรู้เ กี่ยวกับอาเซียนได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4 การค านึ ง ถึง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล (Individualized Consideration) หมายถึง
ผู้นาการขับเคลื่อนให้ความสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุ น ให้บุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รบั
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การพัฒนาตนเอง ทัง้ ในด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิง าน
ให้มศี กั ยภาพมากยิง่ ขึน้ ตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดเป็ นรายบุคคล ส่งผลให้บุคลากร
เกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า และมีความสาคัญต่อสถานศึกษา
ในการวัด ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้ว ิจยั พัฒนาแบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
โดยสร้างข้อคาถามขึน้ จากการพัฒนาแบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงฉบับประเมินตนเองของ
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2543: 138-145) ซึ่งแปลมาจากแบบวัดภาวะผู้นาพหุอ งค์ประกอบ ฉบับ 5X
สาหรับผู้ประเมิน ของแบส และอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1994) และจากนิยามความหมายที่เป็ น
ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มจากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่เี กี่ยวข้องหรือ
เป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ซึง่ แบบสอบถามมีจานวน 48 ข้อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่า
6 ระดับ จากแสดงระดับการปฏิบตั ิน้อยที่สุดให้ 1 คะแนน จนถึงแสดงระดับการปฏิบตั ิมากที่สุ ด
ให้ 6 คะแนน โดยมีค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบอยู่ใ นช่ ว ง .64 – .79 มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ
อยู่ระหว่าง .65 – .88 และมีค่าความเชื่อมันสั
่ มประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .98 และ
ในการแปลผลคะแนน ผูท้ ต่ี อบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี ภี าวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงสูงกว่า
ผูท้ ต่ี อบได้คะแนนต่ากว่า
3. อัตลักษณ์ แห่ งตน (Self Identity) หมายถึง ความสามารถของผู้นาการขับเคลื่อ น
ในการทาความเข้าใจในตนเองว่าตนเป็ นใคร มีความคิดในการแสดงออกของตนเพื่อการดาเนินชีวติ
ในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ยอมรับความแตกต่าง และความเหมือนกันของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ
ความรูส้ กึ ของการมีอตั ลักษณ์ของตนเกิดจากการที่คนคนนัน้ ดารงความเหมือน (Sameness) และ
ความต่อเนื่อง (Continuity) ภายในตนของแต่ละคนทีส่ อดคล้องกับผูอ้ ่นื มอง โดยสิง่ ทีเ่ กิดภายในตัว
บุ ค คล มีก ารเปลี่ย นแปลงไปตามแรงขับ ความสามารถ ความเชื่อ ค่ า นิ ย ม และการถ่ า ยทอด
ทางสังคม ทัง้ นี้อตั ลักษณ์แห่งตนวัดได้จากตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่
3.1 อั ต ลั ก ษ ณ์ ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย (Thai Identity) เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง ผู้ น า
การขับเคลื่อนที่ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนร่วมรับผิดชอบ มีหน้ าที่ท่จี ะต้องปฏิบตั ิ และต้อง
แสดงบทบาททีถ่ ูกทีค่ วรรองรับความรับผิดชอบและหน้าที่ของคนไทยทีพ่ งึ มีต่อประเทศชาติ โดยมี
สภาพแวดล้ อ ม เหตุ ก ารณ์ และปั จ จัย ทางสัง คมเป็ นเครื่อ งก าหนดลัก ษณะเฉพาะเหล่ า นั ้น
ประกอบด้วย 1) ความสานึกในความเป็ นไทย 2) ลักษณะนิสยั ประจาชาติไทย และ 3) การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.2 อั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ นอาเซี ย น (ASEAN Identity) เป็ นลั ก ษณะของบุ ค คล
ที่เกิดขึน้ กับผู้นาการขับเคลื่อน อันเป็ นคุณลักษณะที่สงั คมอาเซียนต้องการพัฒนาและยกขีดระดับ
สมรรถนะเพื่อ ไปสู่เ ป้ าหมายตามที่ไ ด้ก าหนดไว้ รวมทั ง้ ให้มคี วามพร้อ มปฏิบตั ิงานเพื่อ รองรับ
ภารกิจปั จจุบนั และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการก้าวสู่การเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน อันประกอบไปด้วย 1) มีความเป็ นมืออาชีพ 2) มีความเป็ นนานาชาติ และ 3) มีความเป็ น
ผูส้ นับสนุน
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ในการวัดอัตลักษณ์แห่งตน ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบวัดอัตลักษณ์แห่งตน โดยสร้างข้อคาถามขึน้
จากการปรับ ปรุ ง แบบวัด ของ อุ ษ า ศรีจ ิน ดารัต น์ (2533: 27) และงามตา วนิ น ทานนท์ ; และ
คนอื่น ๆ (2545: 296) ได้พ ฒ
ั นาแบบวัดอัตลักษณ์ แห่งตนของออชส์ และพลัก (Ochse; & Plug.
1986) และจากนิยามความหมายที่เ ป็ นข้อ ค้นพบจากการสัม ภาษณ์ เ ชิงลึกและสนทนากลุ่ ม จาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่เี กี่ยวข้องหรือเป็ นผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ซึ่งแบบสอบถาม
มีจ านวน 28 ข้อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 6 ระดับ จากแสดงระดับ การปฏิบ ัติ น้ อ ยที่สุ ด
ให้ 1 คะแนน จนถึงแสดงระดับการปฏิบตั ิมากที่สุดให้ 6 คะแนน โดยมีค่ าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ใ นช่ ว ง .50 – .71 มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ร ะหว่ า ง .61 – .86 และมีค่ า ความเชื่อ มัน่
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .96 และในการแปลผลคะแนน ผูท้ ต่ี อบได้คะแนนสูงกว่า
แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี อี ตั ลักษณ์แห่งตนสูงกว่าผูท้ ต่ี อบได้คะแนนต่ากว่า
4. การถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) หมายถึง กระบวนการหรือวิถีทางที่ผู้นา
การขับเคลื่อนได้เรียนรูท้ กั ษะ ความรู้ ค่านิยม แรงจูงใจ และบทบาทหน้าที่เหมาะสมกับตาแหน่ ง
ซึ่ง ขัน้ ตอนของกระบวนการถ่ า ยทอดทางสัง คมของแต่ ล ะบุ ค คลเป็ นไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งแล ะ
มีความสัมพันธ์กบั ขัน้ ตอนของชีวติ ทัง้ นี้การถ่ายทอดทางสังคมวัดได้จากตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่
4.1 การถ่ า ยทอดทางสัง คมเชิง วิช าชีพ (Professional Socialization) เป็ น การน า
ความรูแ้ ละทักษะไปทางานตามวิช าชีพได้ ซึง่ เกี่ยวข้องกับการโน้มนาความรูท้ จ่ี ะบอกถึงพฤติกรรม
ของบทบาท เอกลักษณ์ และความผูกพันทางอาชีพ ซึ่งเป็ นแรงจูงใจให้ ผู้นาการขับเคลื่อนดาเนิน
สู่วชิ าชีพได้ ความรู้ และทักษะถือเป็ นเงือ่ นไขเบือ้ งต้นทีจ่ ะทาให้ได้มาซึง่ การโน้มนาและจูงใจทีค่ งทน
ถาวร ผูน้ าการขับเคลื่อนไม่สามารถทางานในวิชาชีพได้โดยปราศจากความรูแ้ ละทักษะทางความคิด
เพราะเป็ นตัวสร้างพฤติกรรม เอกลักษณ์ และการจูงใจ ซึง่ เป็ นส่วนประกอบสาคัญที่จะพัฒนาผู้นา
การขับเคลื่อนให้เกิดการถ่ายทอดทางสังคมอย่างสมบูรณ์แบบ
4.2 การถ่ า ยทอดทางสั ง คมของสถานศึ ก ษา (Educational Socialization) เป็ น
กระบวนการที่ทาให้ผู้นาการขับเคลื่อนได้รบั การสอนและการเรียนรูเ้ กี่ยวกับความรู้ และทักษะใน
การทางานตามบทบาทของสถานศึกษา รวมทัง้ เป็ นกระบวนการปลูกฝั งวัฒนธรรมสถานศึกษา
อันได้แก่ ค่านิยม ทัศนคติ และประเพณีต่าง ๆ ให้กบั ผูน้ าการขับเคลื่อน ตลอดจนเป็ นกระบวนการ
ที่ทาให้ผู้นาการขับเคลื่อนเปลี่ยนจากการเป็ นบุคคลภายนอก จนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะสมาชิก
ของสถานศึกษา โดยทีก่ ารถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษามีบทบาทในการเสริมสร้างและพัฒนา
ให้ผนู้ าการขับเคลื่อนมีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของสถานศึกษา สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกัน
อย่างสอดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมายของสถานศึกษาได้
ในการวัดการถ่ายทอดทางสังคม ผู้วจิ ยั พัฒนาแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคม โดยสร้าง
ข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุงแบบวัดความเป็ นวิชาชีพของฮอลล์ (Hall’s Professional Inventory)
ตามแนวคิดของฮอลล์ (Hall. 1968: 92-104) รวมทัง้ ปรับปรุงจากแบบวัดของ สมศักดิ ์ สีดากุลฤทธิ ์
(2545: 121) ที่ได้นาแบบวัดจากผลลัพธ์ด้านเนื้อของการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การของเชา;
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และคนอื่ น ๆ (Chao; et al. 1994: 730-743) ฉบั บ ปรุ ง ปรุ ง โดย เอลเดรจ (Eldredge. 1996)
มาปรับใช้ และจากนิยามความหมายทีเ่ ป็ นข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่เี กี่ยวข้องหรือเป็ นผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ซึ่งแบบสอบถาม
มีจ านวน 29 ข้อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 6 ระดับ จากแสดงระดับ การปฏิบ ัติ น้ อ ยที่สุ ด
ให้ 1 คะแนน จนถึงแสดงระดับการปฏิบตั ิมากที่สุดให้ 6 คะแนน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ใ นช่ ว ง .58 – .78 มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ร ะหว่ า ง .56 – .84 และมีค่ า ความเชื่อ มัน่
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .95 และในการแปลผลคะแนน ผูท้ ต่ี อบได้คะแนนสูงกว่า
แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี กี ารถ่ายทอดทางสังคมสูงกว่าผูท้ ต่ี อบได้คะแนนต่ากว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที่เ กี่ย วข้อ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ น ามาเชื่อ มโยงเพื่อ ท าความเข้า ใจและทราบถึง แนวทาง
การขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย น รวมทัง้ ทราบปั จ จัย เชิง สาเหตุ ข อง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่ งผลต่ อเนื่อ งกับ พฤติกรรมการขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอตามลาดับ ดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้อง
2. พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน: ความหมาย การวัด และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงกับ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ ป ระชาคม
อาเซียน
3.1 ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง: ความหมาย การวัด และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการขับเคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
4. แนวคิด ในการวิเ คราะห์ ส าเหตุ ข องภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงและพฤติ ก รรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
4.1 การถ่ายทอดทางสังคมกับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
4.2 อัต ลัก ษณ์ แ ห่ งตนกับ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการขับเคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
4.3 การถ่ายทอดทางสังคมกับอัตลักษณ์แห่งตน
5. คุณลักษณะของสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
6. การวิจยั แบบผสานวิธ ี (Mixed-methods research)
7. กรอบแนวคิดการวิจยั
8. สมมติฐานการวิจยั
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1. แนวคิ ด ทฤษฎีทางด้านสังคมวิ ทยาและจิ ตวิ ทยาที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ เป็ นการวิจ ัย แบบผสานวิธ ี (Mixed-methods research) แบบส ารวจ
ตามกาลเวลา (Sequential exploratory design) ตามแนวคิด ของเครสเวลล์ และพลาโน คลาก
(Creswell; & Plano Clark. 2011: 86-90) โดยเริ่ม ต้ น จากวิ ธ ี ก ารวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ อธิ บ าย
กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน รวมทัง้ ศึกษาแนวทางปฏิบตั ทิ ่ดี ี
ในการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย น โดยผู้ว ิจ ัยประยุ กต์ ใช้ ท ัง้ ทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาเป็ นแนวทางในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ท่เี กิดขึ้นภายใต้บริบท
แวดล้อมที่ศกึ ษา เป็ นพื้นฐานในการวางแนวคิด นิยามตัวแปร รวมถึงการสร้างเครื่องมือ เพื่อศึกษา
และทดสอบสมมติฐานด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณต่อไป ซึง่ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา
ที่เกี่ยวข้องกับการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย นนั น้ ผู้ว ิจ ยั ได้ท บทวน
วรรณกรรมเพื่อเป็ นแนวทางการศึกษาพอสังเขป ดังนี้
1.1 แนวคิ ดทางด้านสังคมวิ ทยา
1.1.1 ทฤษฎีโครงสร้างและหน้ าที่ (Structural and Functional Theory)
ทฤษฎีโครงสร้างและหน้ าที่เป็ นทฤษฎีระดับมหภาคที่มองโครงสร้างสังคม
ในภาพรวมที่มอี งค์ประกอบต่าง ๆ ทาหน้าที่เฉพาะและแตกต่างกันไป แต่จะมีส่วนที่ประสานกัน
เพื่อ ความอยู่รอดและเพื่อ ให้เ กิดดุล ยภาพในสังคม มองสังคมในฐานะที่เ ป็ นระบบ มีอ าณาเขต
ที่แน่ นอน มีกฎ ระเบียบ และมีการควบคุมตนเอง (สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์. 2550: 26) ซึ่ง พาร์สนั ส์
(Parsons. 1966) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกนั ผู้มบี ทบาทสาคัญมากเกี่ ยวกับทฤษฎีโครงสร้างและ
หน้าทีไ่ ด้เสนอแนวคิดว่า การกระทา (Action) มีความสาคัญอย่างมากในการอธิบายและศึกษาระบบ
สังคม (สมศักดิ ์ ศรีสนั ติสุข. 2551: 87) การกระทา คือ การกระทาระหว่างกัน (Interaction) ระหว่าง
ผูก้ ระทา (Actor) สถานการณ์ (Situation) จุดมุง่ หมายหรือจุดประสงค์ (Goals) วิธกี าร (Means) และ
แนวคิดของผู้กระทา (Actor’s orientation) เมื่อขยายความให้กระจ่าง “ผู้กระทา” หมายถึง บุคคล
ทีป่ ระสบสถานการณ์ต่าง ๆ และรูจ้ กั ควบคุมสถานการณ์ มีวธิ กี ารต่าง ๆ เพื่อไปสู่จดุ มุง่ หมายต่าง ๆ
ทีต่ งั ้ ไว้ “สถานการณ์” หมายถึง เงื่อนไขต่าง ๆ ทีผ่ กู้ ระทารูจ้ กั และมีอทิ ธิพลต่อการเลือกจุดมุ่งหมาย
และจะดาเนินการต่าง ๆ ไปสู่จุดมุ่งหมายนัน้ ๆ และ “แนวความคิดของผูก้ ระทา” หมายถึง ค่านิยม
บรรทัดฐาน และความคิดอื่น ๆ ทีผ่ กู้ ระทาได้รบั อิทธิพล ซึง่ เป็ นแนวทางทีผ่ กู้ ระทาดาเนินการต่าง ๆ
ไปสู่จุดมุ่งหมายภายใต้สถานการณ์นนั ้ โดยการกระทาระหว่างผูก้ ระทาหรือความสัมพันธ์ทส่ี มาชิก
มีต่อกันสามารถวิเคราะห์บุคคลต่าง ๆ ในสังคมได้ และจะเกิดเป็ นระบบสังคมขึน้ ด้วยเงื่อนไขหลัก
สองประการ คือ 1) ผู้กระทาจะต้องมีแรงจูงใจที่จะกระทาตามสถานภาพและบทบาทของตน และ
2) ระบบสังคมต้องพยายามหลีกเลีย่ งความขัดแย้งหรือพฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบนไปจากสังคม
ในระบบสั ง คมนั ้น มี ก ระบวนการที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ ระบบสั ง คมเกิ ด ขึ้ น
อย่ า งมีร ะเบีย บ พาร์ ส ัน ส์ เ รีย กกระบวนการนั ้น ว่ า “สภาวะการเปลี่ย นแปลงเป็ นสถาบัน ”
(Institutionalization) ซึ่งมีค วามหมายว่า การที่บุค คลมีบทบาทต่าง ๆ เนื่อ งจากบรรทัดฐานทาง
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สังคม ซึง่ แสดงให้เห็นว่าเป็ นค่านิยมและความเชื่อของวัฒนธรรม วัฒนธรรมเหล่า นัน้ ได้แทรกซึมอยู่
ภายในระบบบุ ค ลิก ภาพของบุ ค คลได้ เ กิด อย่ า งสม่ า เสมอและเป็ นระยะเวลานาน ตลอดจน
มีบทลงโทษและการให้รางวัล ซึง่ ช่วยสนับสนุ นสภาวะการเปลี่ยนเป็ นสถาบันขึน้ พาร์สนั ส์ได้กล่าว
ในหลักการของการมีสภาวะการเปลีย่ นแปลงเป็ นสถาบันไว้ดงั นี้ 1) ผูก้ ระทาทัง้ หลายกระทาระหว่าง
กันภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 2) วิธกี ารที่ผู้กระทาปฏิบตั นิ ัน้ ได้รบั อิทธิพลจากโครงสร้างทางสังคม
3) บรรทัด ฐานเกิด ขึ้น จากการปรับ ตัว ของผู้ ก ระท าต่ อ คนอื่น จนสร้า งเป็ นบรรทัด ฐานขึ้น มา
4) ในขณะเดียวกับที่บรรทัดฐานที่สร้างขึ้นมาจากการกระทาระหว่างกันแล้ว บรรทัด ฐานเหล่ านี้
ถูกจากัดอยู่ภายใต้แบบแผนวัฒนธรรม และ 5) ในทางกลับกันบรรทัดฐานเป็ นตัวกาหนดการกระทา
ระหว่างกัน (สมศักดิ ์ ศรีสนั ติสุข. 2551: 89)
หน้าทีข่ องระบบสังคมตามแนวความคิดของพาร์สนั ส์น้ี สามารถจะศึกษาและ
วิเคราะห์ในระดับต่าง ๆ กัน ตัง้ แต่ระดับของกลุ่มคน องค์การ สถาบัน ชุมชน และประเทศ โดย
พาร์ ส ัน ส์ ถื อ ว่ า หน้ า ที่ท่ีจ าเป็ น คือ การปรับ ตัว (Adaptation) และบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ (Goal
attainmeny) รวมกันเข้าทาหน้ าที่เสมือ นหนึ่งหน่ ว ยกาลังงานแห่งระบบ (Task-Orientation) โดย
ทาหน้ าที่เ ป็ นเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ (Instrumental) ของระบบ ส่ ว นหน้ าที่ท่จี าเป็ นอีกสองอย่าง คือ
การบูรณาการรวมหน่ วย (Intehration) กับการจัดการกับความตึงเครียด (Latency) ถือว่าเป็ นเรื่อง
เกี่ยวกับสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional areas) ซึง่ ทาหน้าทีใ่ นด้านอารมณ์และเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางสังคม
สิ่ง ส าคัญ ที่บุ ค คลปฏิบ ัติ ต ามสถานภาพและบทบาทในระบบสัง คมได้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ นัน้ จะต้องมีค่านิยมหรือแนวความคิด ความเชื่อทีไ่ ด้ยดึ เหนี่ยวผูกพันระหว่าง
บุ ค คลในสัง คม พาร์ส ัน ส์ไ ด้เ สนอตัว แปรที่จ ะศึก ษาความแตกต่ า งหรือ แนวโน้ ม ทางพฤติก รรม
ของบุคคลในระบบสังคม เรียกว่า แบบแผนของตัวแปร (Pattern variables) ดังต่ อไปนี้ (สมศักดิ ์
ศรีสนั ติสุข. 2551: 91-92)
1. ตัวแปรทีเ่ กี่ยวกับความรูส้ กึ ได้เน้นความผูกพันทางด้านอารมณ์และ
ความไม่รสู้ กึ ผูกพันทางด้านอารมณ์ (Affective-Affective neutrality) เช่น ระบบสังคมระหว่างสามี
กับภรรยา จะมีความสัมพันธ์ทเ่ี กีย่ วกับอารมณ์ความรูส้ กึ แต่ในระบบสังคมระหว่างพนักงานธนาคาร
กับลูกค้า จะมีลกั ษณะความสัมพันธ์แบบไม่มคี วามรูส้ กึ ผูกพันทางด้านอารมณ์
2. ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ท่ี ม ี ข อบเขตเฉพาะเจาะจง
(Specificity) กับตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์ ซึ่งมีขอบเขตกระจายหรือกว้าง ๆ (Diffuseness) ได้แก่
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาจะเป็ นแบบทีม่ ขี อบเขตกระจายทัวไป
่ ซึง่ จะครอบคลุมทุกอย่าง
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ส่วนความสัมพันธ์นายจ้างกับลูกจ้างจะมีลกั ษณะทีไ่ ด้กาหนดบทบาท
อย่างเจาะจงว่าจะทาอะไรบ้าง
3. ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วกั บ หน่ วยสั ง คมที่ ผู้ ก ระท าพิ จ ารณาในมิ ติ เ ป็ น
หน่ ว ยสากล (Universalism) กับ ผู้ก ระท าพิจ ารณาในมิติเ ป็ น หน่ ว ยเฉพาะ (Particularism) เช่ น
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การกระทาที่ทาไปโดยรวม ๆ ไม่ได้พถิ พี ถิ นั ว่าจะทาเฉพาะกับใคร ได้แก่ การทาบุญบ้านจะนิมนต์
พระจากวัดไหนก็ได้ แต่ถา้ พิจารณาในแง่เฉพาะเจาะจงก็ตอ้ งนิมนต์พระจากวัดทีต่ นรูจ้ กั เท่านัน้
4. ตัว แปรที่เ กี่ยวกับความสัมพันธ์ท่เี ป็ นคุ ณลักษณะ (Inborn quality)
หรือลักษณะที่ได้มาแต่กาเนิด (Ascription) เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ สถานภาพของครอบครัว กับ
ตัว แปรที่มาจากการกระทาด้ว ยความสามารถ (Achievement) เช่น หน้ าที่การงานที่เ ลื่อ นสูงขึ้น
เพราะมีระดับการศึกษาสูงขึน้ ตัวอย่างที่เกี่ยวกับตัวแปรนี้จะเห็นได้ว่าผู้กระทามีความสัมพันธ์กบั
คนที่ต นรู้ จ ัก เท่ า นั ้น เพราะเขามีคุ ณ สมบัติ ท่ีต นรู้ จ ัก ส่ ว นตัว แปรที่ม าจากการกระท าด้ ว ย
ความสามารถจะคบกับคนทีม่ คี วามสามารถในด้านการงานซึง่ ได้แสดงผลงานให้เห็น
5. ตัว แปรที่ย ึด กับ หน่ ว ยในลัก ษณะที่ถือ ว่ า ตนเองเป็ น ส าคัญ (Self
orientation) กับตัวแปรที่เน้ นกลุ่มที่ตนเป็ นสมาชิก (Collectivity orientation) เป็ นสาคัญ ตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชดั ก็คอื บางระบบสังคมจะเน้นที่บุคคลมากกว่ากลุ่ม แต่บางสั งคมอาจจะเน้นกลุ่มมากกว่า
บุคคลก็ได้
นอกจากแบบแผนของตัว แปรต่ าง ๆ ที่แสดงให้เ ห็นการที่ส มาชิกในสังคม
ได้กระทาระหว่างกันแล้ว พาร์สนั ได้เน้นกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดเป็ นระบบสังคมขึน้ นัน้ เพราะมี
ระบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ระบบการติดต่อ (Communication) โดยมีภาษาเป็ นสื่อสาคัญในการ
เกิดการกระทาระหว่างกันขึน้
2. ระบบการรักษาขอบเขตทางสังคม (Boundary maintenance) จะต้อง
มีการควบคุมการรักษาความสมดุลในสังคม เพื่อให้สมาชิกในระบบสังคมมีส่วนร่วมในบรรทัดฐาน
ค่านิยม ความเชื่อ ฯลฯ
3. ระบบบุคลิกภาพ วัฒนธรรม และสังคม เป็ นระบบที่เกื้อกูลสัมพันธ์
ซึง่ กันและกัน
4. ระบบการควบคุมทางสังคมก็มคี วามจาเป็ น เพื่อมิให้สมาชิกฝ่ าฝื น
บรรทัดฐานในสังคม
5. ระบบการอบรมขัด เกลาทางสัง คม มีค วามจ าเป็ นอย่ า งยิ่ง ที่จ ะ
ถ่ายทอดเจตนารมณ์ของสมาชิกในสังคมไปยังสมาชิกรุ่นต่อ ๆ ไป
6. ระบบมีสภาวะเปลี่ยนเป็ นสถาบัน กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อ บุค คล
ยอมรับค่ า นิ ย ม ความเชื่อ และซึมซาบในบุ ค ลิก ภาพ ทาให้มกี ารบูรณาการรวมหน่ ว ยระหว่ า ง
บุคลิกภาพและวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอและเป็ นระยะเวลานาน ด้วยการมีระบบการลงโทษและ
การให้รางวัล ทาให้เกิดเป็ นสภาวะเปลีย่ นเป็ นสถาบันขึน้
ดังจะเห็นได้ว่าพาร์สนั กล่าวในระดับกว้างว่า ระบบสังคมประกอบด้วยสถาบัน
ต่าง ๆ ครอบครัวเป็ นสถาบันพื้นฐานที่สาคัญต่อสมาชิกในสังคมที่จะถ่ายทอดบุคลิกภาพ อบรม
สังสอนบทบาท
่
จนมีสภาวะเปลี่ยนเป็ นสถาบันขึ้น โดยทัวไปเราจะเห็
่
นว่าพาร์สนั ได้เล็งเห็นการ
กระทาของบุคคลในสังคมจะต้องมีลกั ษณะการสมัครใจ ต้องการที่จะกระทาเพื่อมุ่งไปสู่จุดหมาย
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ด้ว ยวิธ ีก ารต่ า ง ๆ ซึ่ง ผู้ก ระท านั น้ จะต้ อ งมีค วามเชื่อ ค่ า นิ ย มที่เ ป็ น แนวทางไปสู่ เ ป้ า หมายนัน้
นอกจากนี้สถานการณ์ต่าง ๆ ก็จะเป็ นเครื่องชี้ว่าผู้กระทาจะมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง บทบาทและ
สถานภาพของบุคคลต่าง ๆ ได้กระทาต่อกันจนเป็ นระบบสังคม ซึ่งระบบสังคมมีลกั ษณะที่สาคัญ
ดังนี้
1. ระบบสังคมประกอบขึน้ มาจากความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็ นบทบาท องค์การ สถาบัน ฯลฯ ซึง่ ได้ทาหน้าทีอ่ ย่างสม่าเสมอและระยะเวลานานพอสมควร
2. ระบบสังคมนี้มแี นวโน้มทีจ่ ะรักษาขอบเขตสังคม เพื่อป้ องกันมิให้เกิด
การแทรกแซงหรือการทาลายจากระบบอื่น
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในส่วนต่าง ๆ ของระบบ ก็เพื่อ
ความอยูร่ อด หรือทาหน้าทีใ่ ห้ดยี งิ่ ขึน้
4. ระบบแต่ละระบบในสังคมทาหน้าทีเ่ พื่อรักษาดุลยภาพของสังคม
5. หากระบบไม่สามารถดารงไว้ซ่งึ ดุลยภาพแห่งสังคม ก็อาจสลายตัว
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของระบบอื่น หรือเปลีย่ นเป็ นระบบใหม่
กล่าวโดยสรุปก็คอื ทฤษฎีโครงสร้างและหน้ าที่มขี อ้ สมมติเกี่ยวกับสังคมว่า
ภายในสังคมจะมีส่ว นหรือหน่ วยหรือระบบย่อ ย ๆ ทาหน้ าที่ต่าง ๆ (Functions) อย่างเป็ น ระบบ
เพื่อให้สงั คมดารงอยูไ่ ด้อย่างมีระเบียบ ซึง่ เชื่อว่าเป็ นจุดมุง่ หมายของสังคม
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย ประยุ ก ต์ ท ฤษฎีโ ครงสร้า งและหน้ า ที่ ม าใช้เ พื่อ เป็ น
แนวทางในการทาความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผู้นาในระดับหัวหน้า ในสถานศึกษาต้นแบบ ซึง่ การทีผ่ ูบ้ ริหารสถานศึกษา
หรือผูน้ าในระดับหัวหน้ากลุ่มดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคม
อาเซียนนัน้ โครงสร้างทางสังคมที่ป ระกอบด้ว ยสถาบันต่ าง ๆ ทางสังคมที่ท าหน้ า ที่ถ่ า ยทอด
ขัดเกลาสมาชิก อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ กระบวนการดังกล่าว ตลอดจนการดารงอยู่ และ
เงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน
ไม่ว่าจะเป็ นสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา เป็ นต้น นอกจากนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้ว ิ จยั ได้น า
แนวคิด การถ่ า ยทอดทางสัง คมในมุม มองของทฤษฎีโ ครงสร้า งและหน้ า ที่ม าเป็ น แนวทางด้ว ย
เพื่อความชัดเจนในการทาความเข้าใจการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูน้ าในระดับหัวหน้าในสถานศึกษาต้นแบบ
1.1.2 แนวคิ ดการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization)
การถ่ายทอดทางสังคมในมุมมองของทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ซึง่ มองการ
ถ่ายทอดทางสังคมในแง่ของกลุ่มสังคมโดยส่วนรวม ถ่ายทอดค่านิยมตามบรรทัดฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมทางสังคมไปยังสมาชิก มองบุคคลในฐานะสมาชิกของสังคม กลุ่มทางสังคมจะทาการ
อบรมสมาชิก ของสังคมเพื่อให้มคี วามผูกพันและมีส มรรถนะในสังคมโดยผ่ านตัวแทนทางสังคม
(Socializating agents) เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน โรงเรียน สื่อมวลชน ฯลฯ โดยใช้กลไกการเรียนรู้
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แบบต่าง ๆ ถ่ายทอดถึงบรรทัดฐาน ค่านิยม และความรูต้ ่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการกระทาบทบาทต่าง ๆ
ของสมาชิก การถ่ ายทอดทางสังคมจากมุมมองของทฤษฎีโครงสร้างหน้ าที่ มองสังคมในระดับ
โครงสร้างที่มลี กั ษณะเป็ นเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ปี ระกอบด้วยสถานภาพและบทบาททางสังคม
แต่ละบทบาทจะมีความคาดหมายว่าคนในสังคมจะปฏิบตั อิ ย่างไร นาไปสู่บทบาททางพฤติกรรม
ซึ่งสะท้อนให้เห็นบทบาทของสมาชิกที่อ ยู่ใ นเครือข่ายสังคมนัน้ ๆ (งามตา วนินทานนท์. 2545:
98-99) ตัว แทนการถ่ า ยทอดทางสั ง คม (Agent of socialization) เป็ นกลุ่ ม ที่ท าหน้ า ที่ใ นการ
หล่อหลอมสมาชิกให้มคี วามรู้ ความสามารถ อุ ดมการณ์ ให้เป็ นไปตามความต้องการของสังคม
การที่ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาหรือ ผู้น าในระดับ หัว หน้ า ในสถานศึก ษาต้น แบบเข้า สู่ ก ระบวนการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนนัน้ อาจมีความเกี่ยวข้อ งกับการถ่ า ยทอด
ทางสังคมจากตัว แทนต่า ง ๆ ที่ทาให้เ กิดการเรียนรู้และปฏิบตั ิตามสิ่งที่สงั คมปรารถนา ซึ่งการ
ให้บริการการศึกษากับสังคมด้วยการบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียมกันเป็ น
สิ่ง หนึ่ ง ที่ส ัง คมปรารถนาให้ ม ีข้ึน ตัว แทนในการถ่ า ยทอดทางสัง คมอาจมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกั บ
กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ครอบครัว เป็ นตัว แทน
ในการถ่ายทอดที่มคี วามสาคัญเป็ นสถาบันแรกที่ทาหน้ าที่ในการถ่ายทอดทางสังคมให้แก่ส มาชิก
ผูน้ าการขับเคลื่อนอาจได้รบั การถ่ายทอดการเป็ นนักปฏิบตั มิ าจากครอบครัว นอกจากนัน้ กลุ่มเพื่อน
ก็อาจมีส่วนสาคัญในการถ่ายทอดและนาสู่การเป็ นนักปฏิบตั ใิ นขณะทีศ่ กึ ษาเล่าเรียนหรือในช่วงของ
การทางาน เป็ นต้น (สุพตั รา สุภาพ. 2541) การได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมนี้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
หรือ ผู้นาในระดับหัวหน้ า ในสถานศึกษาต้นแบบอาจได้ร บั การถ่ายทอดทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ล้วนมีผลต่อกระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนทัง้ สิน้
การทาความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้นาในระดับหัวหน้า ผูว้ จิ ยั ใช้มุมมองการถ่ายทอดทางสังคม
ตามแนวทางของทฤษฎีโครงสร้างและหน้ าที่ท่มี องสังคมในเชิงโครงสร้างเป็ น แนวทางในการท า
ความเข้าใจกระบวนการดังกล่าวว่าการที่ผู้นาการขับเคลื่อนมีพฤติกรรมการขับเคลื่อ นสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนนัน้ อาจได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมในฐานะที่เป็ นสมาชิกหนึ่งของ
สังคม ทัง้ การถ่ายทอดทางตรงและทางอ้อมโดยผ่ านตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็ นครอบครัว กลุ่มเพื่อน สถาบันการศึกษา เป็ นต้น ซึง่ อาจเกี่ยวข้องกับการให้ความหมายของ
การขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย น การเข้า สู่ ก ระบวนการขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียน และการดารงอยูใ่ นการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ประชาคมอาเซียน รวมทัง้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ประชาคมอาเซียน
1.1.3 ทฤษฎีปฏิ สงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory)
ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ เป็ นอีกทฤษฎีหนึ่งที่ผวู้ จิ ยั ได้ใช้เป็ นแนวทางใน
การทาความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งทฤษฎีน้ี
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เป็ นทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่มองสังคมในระดับจุลภาค (Micro approach) กล่าวคือ มองในระดับ
ปั จเจกบุคคล มองว่าการดารงอยู่ของมนุ ษย์ต้องมีการปฏิสงั สรรค์ระหว่างกันโดยผ่านสัญลักษณ์
การกระทาของบุคคลจะมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อความคิดหรือการกระทาของบุคคลอีกคนหนึ่ ง
ไม่ว่าการกระทานัน้ จะเป็ นไปในทิศทางเดียวหรือเป็ นการกระทาทัง้ สองฝ่ าย โดยอาศัยพฤติกรรม
ทีแ่ สดงออกเป็ นสื่อในการรูค้ วามหมาย (สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์. 2550: 157-158)
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั จึงใช้แนวคิดการถ่ ายทอดทางสังคมจากมุม มองของ
ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์เป็ นแนวทางในการอธิบายและทาความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อน
สถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ป ระชาคมอาเซีย นของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาหรือ ผู้น าในระดับ หัว หน้ า
ในสถานศึกษาต้นแบบ โดยมองกระบวนการถ่ ายทอดทางสังคมในเชิงปฏิส ังสรรค์แบบสองทาง
ระหว่ า งผู้ถ่ า ยทอดกับ ผู้ถู ก ถ่ า ยทอด ซึ่ง ต่ า งมีอิท ธิพลซึ่งกัน และกัน ผู้ว ิจ ยั ใช้แ นวคิด ของจอร์จ
เฮอร์เบิรท์ มีด (George Herbert Mead) ซึง่ เป็ นผูว้ างรากฐานแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็ น
ตัวตน โดยมีด (Mead. 1951) มองว่าสิง่ เร้าและการตอบสนองจะเป็ นอะไรก็ต าม แต่สงิ่ สาคัญอยู่ท่ี
กระบวนการตีความ ขึน้ อยู่กบั ว่าบุคคลให้ความหมายกับสิง่ เร้าว่าอย่างไร และบุคคลตอบสนองต่อ
สิ่ง เร้า อย่า งไร ขึ้น อยู่ก ับ การตีค วามหมายขอบการตอบสนองนัน้ ๆ การที่ค นเราเกี่ย วข้อ งกัน
เป็ นเรื่องของการกระทาซึง่ กันและกัน แต่ละฝ่ ายมีอทิ ธิพลทัง้ สองฝ่ าย และการกระทาดังกล่าวมีการ
ให้ความหมายของการกระทานัน้ ด้วย พฤติกรรมของมนุ ษย์ในชีวติ ประจาวันเป็ นการปฏิสงั สรรค์
ระหว่างความหมายของสิ่งต่าง ๆ และความหมายเหล่านัน้ ต้องเป็ นความหมายร่วมกัน (Shared
meanings) ในมุมมองของมีด (Mead) การถ่ายทอดทางสังคมเป็ นกระบวนการก่อรูป ธารงอยู่ และ
เปลี่ยนแปลงความเป็ นตัวตน บุคคลมีความสามารถออกไปจากตนเองแล้วหันกลับมามองตนเอง
แล้วตัง้ คาถามว่า “เราเป็ นใคร” มีการกระทาและตอบสนองตนเองได้ ตลอดจนมีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
ในตนเองได้ดว้ ย การเกิดความเป็ นตัวตนในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมก่อตัวขึน้ ตัง้ แต่วยั เด็ก
เริม่ จากการสังเกตและตอบสนองต่อ การกระทาของผู้คนรอบข้างที่มอี ิทธิพลต่ อตน เช่น พ่อ แม่
ญาติ พีน่ ้อง เป็ นต้น บุคคลได้รบั ความเป็ นตัวตนมาจากผลสะท้อนจากการประเมินของคนอื่นที่มตี ่อ
บุคคลนัน้ ทาให้เขาทราบว่ าเขาเป็ นใคร เป็ นคนอย่างไร เป็ นคนดีหรือไม่ดี (งามตา วนินทานนท์.
2545: 103-104)
มีด (สนธยา พลศรี. 2545: 92-93; อ้า งอิง จาก Mead. 1951) แบ่ ง ขัน้ ตอน
พัฒนาการของความเป็ นตัวตนออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ การเล่ น บท (Play stage) ซึ่ ง เป็ นระยะที่ บุ ค คลยัง คงเป็ นทารก
มีความสามารถในการสวมบทบาทของคนอื่นได้จากัดเพียงคนหรือสองคนเท่านัน้ ภาพของตนเอง
(อัตตา) ก็ยงั จากัดไม่ฝังแน่นแต่อย่างใด
ขัน้ เกมกีฬ า (Game stage) เป็ นช่ว งที่ทารกเจริญ วัย ขึ้น สามารถสวม
บทบาทของผูอ้ ่นื หรือเอาอย่างคนอื่นมากขึน้ ร่วมกิจกรรมทีม่ กี ารประสานงานกันอย่างเป็ นระเบียบ
มากขึน้
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ขัน้ สวมบทบาทของบุค คลทัวไป
่ (Generalized other stage) เป็ น ขัน้ ที่
บุคคลสามารถยึดถือความเชื่อทัวไป
่ ค่านิยม บรรทัดฐานของสังคมหนึ่งในการกระทาระหว่างกัน
ด้านต่าง ๆ ได้ บุคคลสามารถเพิม่ ความเหมาะสมในการตอบโต้กับผู้อ่นื ในการกระทาระหว่างกัน
มากขึน้ และขยายขอบเขตภาพของตนเองจากความสามารถในการสวมบทบาทของบุคคลจานวน
มากขึน้ อยูเ่ สมอ
จะเห็นได้ว่าทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์มองว่าการดารงอยู่ของบุคคลต้องมี
การปฏิสงั สรรค์ระหว่า งกันทัง้ ผู้ถ่ายทอดและผู้ถูกถ่ายทอด ซึ่งต่ างก็มอี ิทธิพลซึ่งกัน และกัน และ
มีการให้ความหมายของการกระทา ผูว้ จิ ยั ใช้การถ่ายทอดทางสังคมในเชิงการปฏิสงั สรรค์ระหว่างกัน
มาเป็ นแนวทางในการทาความเข้าใจการให้ความหมายของการขับเคลื่อนสถานศึก ษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ป ระชาคมอาเซีย นของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาหรือ ผู้น าในระดับ หัว หน้ า ในสถานศึกษาต้น แบบ
ว่ า การปฏิส ัง สรรค์ร ะหว่ า งกัน อาจมีผ ลต่ อ การให้ค วามหมายของการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษา
ขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน มีความเกี่ยวข้อ งกับการเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียน และการดารงอยู่ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคม
อาเซียน รวมทัง้ นามาเป็ นแนวทางในการพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขับเคลื่อน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้การพัฒนาการของความเป็ นตัวตนทัง้ ในช่ว ง
การสวมบทบาทของคนอื่นในขัน้ การเล่นบท การร่วมกิจกรรมทีม่ กี ารประสานงานกันอย่างเป็ นระบบ
ในขัน้ เกมกีฬา และการสวมบทบาทของบุคคลทัวไป
่ อาจมีความเกี่ยวข้องกับการให้ความหมาย
การเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน การดารงอยู่ใ นการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงเงื่อ นไขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน
1.1.4 ทฤษฎีการกระทาทางสังคม (Social Action Theory)
พาร์สนั (Parsons. 1951: 279) ได้อธิบายถึงการกระทาของมนุษย์ (Action of
human) ในลักษณะที่สามารถนาไปปรับใช้ทางสังคมทัวไป
่ กล่าวคือ การกระทาใด ๆ ของมนุ ษย์
จะขึน้ อยู่กบั 1) บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล (Personality) 2) ระบบสังคมทีบ่ ุคคลนัน้ เป็ นสมาชิกอยู่
(Social system) และ 3) วัฒนธรรม (Culture) ในสังคมที่บุคคลนัน้ เป็ นสมาชิกอยู่ และวัฒนธรรม
จะเป็ นตัว ก าหนดเกี่ย วกับ ความคิด ความเชื่อ ถือ (Idea of Believes) ความสนใจ (Primary of
Interest) และระบบค่านิยมของบุคคล (System of Value orientation)
ในส่ ว นทฤษฎีก ารกระท าทางสัง คมของวีเ บอร์ (จ านง อดิว ัฒ นสิท ธิ ์ และ
คนอื่น ๆ. 2552: 55-59; อ้างอิงจาก Weber. 1976) ได้ศกึ ษาการกระทาของมนุษย์ (Human action)
โดยให้คาจากัดความการกระทาว่า เป็ นพฤติกรรมของมนุ ษย์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นแบบเปิ ดและลึกลับ ซึง่ บุคคล
ผูก้ ระทากาหนดให้มคี วามหมายเป็ นส่วนตัวตามความคิดของวีเบอร์ ความเข้าใจในระดับความหมาย
เกิดขึน้ ได้ 2 ประเภท คือ 1) ความหมายส่วนตัวจากการกระทาของบุคคลหนึ่ง สามารถเข้าใจได้จาก
การสังเกตโดยตรง และ 2) มีการเข้าใจสิง่ เร้า เราสามารถแสดงความรูส้ กึ ออกมาถึงตัวเราเอง ในการ
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ให้เหตุผล ซึ่งเป็ นวัตถุประสงค์ของผู้กระทาหรือว่าถ้าการกระทาของบุคคลไม่มเี หตุผลแล้ว อาจจะ
เข้าใจส่วนประกอบแห่งอารมณ์ทม่ี กี ารกระทาเกิดขึน้ โดยอาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมทีม่ คี วามเห็นอก
เห็นใจต่ อ มนุ ษ ย์ด้ว ยกัน ผู้ส งั เกตไม่จาเป็ นต้อ งมีส่ ว นเห็นด้ว ยกับแนวทฤษฎี หรือ จุดมุ่ง หมาย
ขัน้ สูงสุดหรือค่านิยมของผู้กระทา แต่ เราสามารถเข้าใจสถานการณ์และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องได้
หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การกระทาบางอย่างเกิดขึน้ จากผลของแรงกระตุน้ การเข้าใจแรงกระตุ้น
ถือได้ว่าเป็ นการอธิบายเวลาทีแ่ ท้จริงของการกระทา เพราะว่าแรงกระตุ้นนัน้ จะมีอยู่ในส่วนลึกของ
จิตใจผู้ทา และสาหรับผู้ส ังเกตนัน้ แรงกระตุ้นเป็ นพื้นฐานที่เหมาะสมสาหรับการศึกษาพฤติกรรม
นอกจากนัน้ วีเบอร์ยงั ได้กล่าวอีกว่า การกระทาทางสังคมมี 4 ขัน้ ได้แก่
1) การกระทาที่มเี หตุผล (Rational) การกระทาทีใ่ ช้วธิ กี ารอันเหมาะสม
ในอันที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ท่เี ลือกไว้อ ย่างมีเ หตุผล การกระทาดังกล่ าวมุ่งไปในด้านการเมือ ง
เศรษฐกิจ และสังคม
2) การกระทาที่เกี่ยวกับค่านิยม (Valuable) เป็ นการกระทาที่ใช้วธิ กี าร
ทีเ่ หมาะสมเช่นกัน เพื่อจะทาให้ค่านิยมสูงสุดในชีวติ มีความสมบูรณ์ พร้อมกับการกระทาเช่นนี้ไปใน
ด้านจริยธรรม ศาสนา และในทางศีลธรรมอย่า งหนึ่ง เพื่อการดารงไว้ซ่งึ ความเป็ นระเบียบในชีวติ
ทางสังคม
3) การกระท าต ามประเพณี (Traditional) เป็ นการกระท าที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงโดยยึดเอาแบบอย่า งที่ท ากันมาตัง้ แต่ อ ดีต เป็ นหลักในพฤติกรรม การกระท าตาม
ประเพณีไม่คานึงถึงเหตุผล
4) การกระทาที่แฝงด้วยความเสน่ หา (Affective) เป็ นการกระทาแบบ
ค านึงถึงอารมณ์ แ ละความผูก พันทางจิต ระหว่างผู้กระทากับวัต ถุท่เี ป็ นจุดหมายของการกระทา
กระทาเช่นนี้กไ็ ม่คานึงถึงเหตุผลอย่างอื่นใดทัง้ สิน้ นอกจากเรือ่ งส่วนตัว
จากทฤษฎีการกระทาทางสังคม พอสรุปได้ว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผู้นา
ในระดับหัว หน้ า จะด าเนิ น การขับเคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้นฐานสู่ป ระชาคมอาเซีย นด้ว ยความ
สมัครใจนัน้ เป็ นเรื่องทีเ่ กิดจากจิตใจทีต่ ้องการร่วมในกิจกรรมนัน้ ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ถือว่าเป็ นปั จจัยหรือตัวกาหนดในการกระทาทางสังคม
ซึ่ง ผู้ว ิจยั ใช้ทฤษฎีน้ีม าเป็ นแนวทางในการทาความเข้าใจการให้ค วามหมายของการขับเคลื่อ น
สถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ป ระชาคมอาเซีย นของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาหรือ ผู้น าในระดับ หัว หน้ า
ในสถานศึก ษาต้นแบบ ซึ่งเชื่อ ว่าอาจมีผ ลต่ อ การให้ค วามหมายของการขับเคลื่อ นสถานศึกษา
ขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซีย น มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียน และการดารงอยู่ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคม
อาเซียน รวมทัง้ นามาเป็ นแนวทางในการพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขับเคลื่อน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน
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1.2 แนวคิ ดทางด้านจิ ตวิ ทยา
การวิจยั ครัง้ นี้นอกจากจะใช้มุมมองทางสังคมวิทยาเป็ นแนวทางในการทาความเข้าใจ
กระบวนการขับเคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ผู้ว ิจยั ยังใช้มุมมองทาง
จิต วิ ท ยาที่ เ น้ น ลัก ษณะภายในตั ว บุ ค คล ลัก ษณะภายในจิต ใจที่ อ าจมีค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ
การขับเคลื่อนสถานศึก ษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย โดยทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ผู้วจิ ยั
นามาเป็ นแนวทางในการวิจยั ครัง้ นี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.1 ทฤษฎีจิตวิ ทยาบุคลิ กภาพของอิ ริคสัน
ทฤษฎีจติ วิทยาบุคลิกภาพของอิรคิ สัน (Erikson. 1964) ได้แบ่งชีวติ มนุ ษ ย์
ตัง้ แต่เกิดจนเข้าสู่วยั สูงอายุเป็ น 8 ขัน้ เรียกว่า Psychosocial stage โดยเน้นลักษณะสัมพันธภาพที่
บุคคลมีกบั กลุ่มบุคคลต่าง ๆ และข้อขัดแย้งทางสังคมจิตวิทยาทีเ่ กิดจากความสัมพันธ์นนั ้ ๆ เป็ นจุ ด
กระตุน้ ให้บุคคลมีพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามลาดับวัย ตัง้ แต่เกิดจนถึงวัย
สูงอายุ ดังนี้ (ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2554: 58-66)
เริม่ ต้นจาก ขัน้ ที่ 1 เป็ นขัน้ ของความไว้วางใจกับความสงสัยน้ าใจผู้อ่นื
(Trust vs. Mistrust) เป็ นระยะแรกเกิดถึง 1 ขวบ ทีค่ วามไว้วางใจกับความสงสัยน้ าใจผูอ้ ่นื เกิดจาก
การเลีย้ งดู การได้รบั การตอบสนองทางร่างกายและจิตใจ หากได้รบั มากจะกลายเป็ นคนทีไ่ ว้วางใจ
ผูอ้ ่นื ได้งา่ ย แต่หากได้รบั น้อยหรือไม่ได้รบั มักจะเป็ นคนทีห่ วาดระแวงง่าย
ขัน้ ที่ 2 ความเป็ นตั ว ของตั ว เองกั บ ความละอาย ใจและไม่ แ น่ ใจ
(Autonomy vs. Shame and Doubt) วัยทารกตอนปลาย หากผู้เลี้ยงดูปล่อยให้ทาอะไรได้ต ามใจ
ปรารถนาที่เ หมาะสม ไม่เ กินเลยจนเกินไปจะพัฒ นาความเป็ นตัว ของตัว เอง แต่ ถ้าถู กควบคุ ม
มากเกินไปจะรู้สกึ ละอายใจและไม่แน่ ใจในตนเอง เข้ากับคนยาก ซึ่งถ้ามีมากจะกลายเป็ นผู้ ใหญ่
ทีช่ อบทาอะไรลับ ๆ ไม่เปิ ดเผย ชอบพูดปด
ขัน้ ที่ 3 ความคิดริเริม่ กับความรูส้ กึ ผิด (Initiative vs. Guilt) ระยะวัยเด็ก
ตอนต้น มีความสามารถทางกล้ามเนื้อและประสาทสัมผัส อยากเรียนรู้ ใช้ความคิดและมีความคิด
สร้างสรรค์ เด็ก ที่ถู ก สกัดกัน้ สิง่ เหล่านี้หรืออยู่ ใ นกฎระเบียบมากเกินไปจะเกิดความรู้ส ึกผิดและ
กลัวการถูกลงโทษ
ขัน้ ที่ 4 ระยะเอาการเอางานกับ ปมด้อ ย (Industry vs. Inferiority) เป็ น
ระยะวัยเด็กตอนปลาย เป็ นช่วงที่มกี ารเข้าโรงเรียน เป็ นช่วงที่ต้องพัฒนาคุณสมบัตเิ อาจริงเอาจัง
เพื่อปรับตัวตามความคาดหวังของครู พ่อแม่ และเพื่อน เด็กที่ได้รบั ความคาดหวังและได้รบั การ
ให้อภัยเมือ่ ผิดพลาด จะเป็ นคนทีม่ มุ านะทีจ่ ะหัดเรียน ทากิจกรรมต่าง ๆ แต่หากได้รบั ความคาดหวัง
เกินความสามารถของเด็ก จะทาให้รู้ส ึกต่ าต้อ ย ไร้ค วามสามารถและอาจเกิดปมด้อ ยแก่ ต ัว เด็ก
ในแง่ใดแง่หนึ่ง
ขัน้ ที่ 5 การพบอัต ลักษณ์ แ ห่งตนกับ การไม่เ ข้าใจตนเอง (Identity vs.
Identity Diffusion) เป็ น ระยะวัย รุ่ น อิร ิค สัน เชื่อ ว่ า เป็ น ช่ ว งที่ค วามขัด แย้ง อยู่ใ นลัก ษณะวิก ฤติ
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มากกว่าช่วงอื่น ๆ เป็ นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเด็กและวัยรุ่น เด็กกาลังละทิ้งภาพของตนเอง
อย่างเป็ นเด็ก เพื่อเข้าถึงภาพของตนเองอย่างเป็ นผู้ใหญ่ และเป็ นช่วงของการแสวงหาอัตลักษณ์
แห่งตนเพื่อรูจ้ กั ตนเองในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ความชอบ ความสนใจ ความปรารถนาในชีวติ เป็ นต้น
ในขณะเดียวกันก็ต้องผสมผสานลักษณะของตนให้เข้ากับความเป็ นจริงของครอบครัว วัฒนธรรม
ค่ านิยมของสังคม ของกลุ่ มเพื่อ น การพัฒนาตนที่ส มบูร ณ์ ใ นวัย นี้ค ือ การเห็นตนเองตามความ
เป็ นจริง เข้าใจตนเอง และหากมีพฒ
ั นาการช่วงนี้ไม่ดอี าจทาให้มบี ุคลิกภาพทีส่ บั สน
ขัน้ ที่ 6 ความสนิทเสน่ หา ความร่วมใจ กับความเปล่าเปลี่ยว (Intimacy
and Solidarity vs. Isolation) อยู่ในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น เป็ นช่วงที่บุคคลพร้อมประสานอัตลักษณ์ของ
ตนกับบุคคลอื่น และสร้างความสัมพันธ์ฉันท์ค่คู รอง ซึง่ หากไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์สนิทสนม
กับบุคคลอื่นได้จะมีความรูส้ กึ อ้างว้างเดียวดาย และเป็ นบุคคลทีห่ ลงรักเฉพาะตนเอง
ขัน้ ที่ 7 การบารุงส่งเสริมผูอ้ ่นื กับการพะวงเฉพาะตนเอง เป็ นวัยกลางคน
(Generativity vs. Absorption) จุ ด เด่ น ของวัย นี้ คือ การแบ่ ง ปั น การเผื่อ แผ่ การสร้ า งสรรค์
ทัง้ ในสิง่ ทีเ่ ป็ นวัตถุสงิ่ ของ และความรู้ ความคิด ความชานาญต่าง ๆ ต่อบุคคลอื่น ต่อโลก และสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่ อบุคคลเยาว์ว ยั กว่า เกิดขึ้ นกับบุค คลที่พฒ
ั นาการทางบุค ลิกภาพมาด้วยดี
ในวัยกลางคน คุณสมบัตแิ ห่งความอาทร (Care) ทีแ่ ท้จริงเกิดขึน้ กับบุคคลที่พฒ
ั นาทางบุคลิกภาพ
มาด้วยดี ซึง่ สามารถทาได้หลายวิธ ี เช่น การเลีย้ งดูอบรมให้การศึกษาแก่เยาวชน การสาธิต แนะนา
ความรู้ความชานาญแก่บุคคลอื่น การแบ่งปั น ให้ความอนุ เคราะห์แก่บุคคลอื่นอย่างจริงใจ ทาให้
ผูท้ ป่ี ระพฤติแบบนี้มคี วามปลาบปลืม้ อิม่ อกอิม่ ใจในตนเอง เห็นตนเองมีค่ามีความสาคัญ
และขัน้ ที่ 8 ความมันคงทางใจกั
่
บความสิ้นหวัง (Integrity vs. Despair)
ระยะนี้เป็ นวัยสูงอายุ หากมีพฒ
ั นาการในช่วงวัยทีผ่ ่านมาดี ช่วงนี้จะรูส้ กึ ปล่อยวาง ลดความยึดมัน่
ในตนเอง มีความพอใจในชีวติ แต่หากพัฒนาการไม่ดจี ะรู้สกึ อาลัยอาวรณ์หรือยอมรับอดีตไม่ได้
กลัวความตายทีก่ าลังคืบคลานมา
โดยสรุป แล้ว จะเห็น ได้ว่ า พัฒ นาการบุ ค ลิก ภาพตามแนวคิด ของอิร ิค สัน
เป็ นพัฒนาการตัง้ แต่เ กิดจนถึงวัยสูงอายุ ซึ่งมีค วามสัมพันธ์กบั บุคคลที่อยู่แวดล้อม เช่น บุค คล
ในครอบครัว กลุ่มเพื่อน เป็ นต้น ที่ส่งผลต่อการมีพฒ
ั นาการที่ดหี รือไม่ดขี องบุคคล ซึ่งพัฒนาการ
แต่ละช่วงวัยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในทุกช่ว งของพัฒนาการ ผู้วจิ ยั นาแนวคิดการพัฒ นา
บุค ลิก ภาพ 8 ขัน้ ตอนของอิร ิค สัน มาเป็ นแนวทางในการทาความเข้าใจการให้ค วามหมายของ
การขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย น การเข้า สู่ กระบวนการขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน การดารงอยู่ของการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ประชาคมอาเซียน รวมทัง้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ประชาคมอาเซีย น ที่อ าจมีค วามเกี่ยวข้อ งกับพัฒ นาการแต่ ล ะขัน้ ของชีว ิต ซึ่งการที่ ผู้บ ริห าร
สถานศึกษาหรือผูน้ าในระดับหัวหน้า มีพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคม
อาเซียนนัน้ อาจมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยตามแนวคิดการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของอิรคิ สัน ตัง้ แต่ขนั ้ ที่ 1 จนถึงขัน้ ที่ 8 โดยเฉพาะในขัน้ ที่ 7 และขัน้ ที่ 8 ที่เป็ นวัยกลางคนซึ่งอยู่
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ในช่ว งแห่ งการทางาน มีก ารแบ่งปั น การเผื่อ แผ่ การสร้างสรรค์ทงั ้ ในสิง่ ที่เป็ นวัตถุส ิ่งของ และ
ความรู้ ความคิด ความชานาญต่าง ๆ ต่อบุคคลอื่น ต่อโลก และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อบุคคล
เยาว์วยั กว่า แสดงถึงคุณสมบัตแิ ห่งความอาทร จนเกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองมีความพร้อมทีจ่ ะเป็ นผูใ้ ห้
และเกิดเป็ นพฤติกรรมในทีส่ ุด อันนาไปสู่ กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคม
อาเซียน
1.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ใฝ่ อานาจ และใฝ่ สัมพันธ์
ตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1961 เป็ นต้นมา ได้มคี วามตื่นตัว สนใจศึกษาเรื่อ งแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ ์เป็ นอันมาก เนื่องจากศาสตราจารย์ เดวิด ซี. แมคคลีแลนด์ (McCleland. 1985; citing
David C. McCleland) แห่ ง ภาควิช าจิต วิท ยาของมหาวิท ยาลัย ฮาร์ว าร์ด ได้เ ขีย นหนั ง สือ เรื่อ ง
The Achieving Society ภายหลังจากการวิจยั แล้วพบว่า สังคมทีม่ กี ารพัฒนาการทางเศรษฐกิจมาก
จะมีสมาชิกเป็ นคนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์สูง อย่างไรก็ตามในระยะทีผ่ ่านมาแมคคลีแลนด์ได้หนั มา
ให้ความสนใจในการวิจยั เรื่องของแรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์และแรงจูงใจใฝ่ อานาจด้วย เพื่อหาลู่ทางที่จะ
ฝึ กคนให้มแี รงจูงใจดังกล่าวมาในสัดส่วนทีเ่ หมาะกับการทางานของบุคคล ทัง้ นี้เพราะเขาได้พบว่า
คนที่มแี รงจูง ใจดังกล่ าวทัง้ สามชนิ ด ต่ างก็จะมีแ บบแผนของพฤติก รรมแตกต่ า งกัน (สิทธิโ ชค
วรานุสนั ติกูล. 2549: 166; อ้างอิงจาก Litwin; & Stringer. 1968)
โมเดลที่นาเอามาเป็ นพื้นฐานในการอธิบายแรงจูงใจทัง้ สามแบบเป็ น ของ
แอตกินสัน (Atkinson) ซึง่ เขียนเป็ นฟั งก์ชนั ได้ดงั นี้ (สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล. 2549: 166)
A=MxExI
โดย

A หมายถึง

M หมายถึง
E หมายถึง
I หมายถึง

การเร้าให้เกิดแรงจูงใจทีจ่ ะทาพฤติกรรม
ให้ได้มา ซึง่ ความพึงพอใจทีส่ ามารถบรรลุ
เป้ าหมายได้
พลังของแรงจูงใจพืน้ ฐาน
การคาดหวังความเป็ นไปได้ทจ่ี ะบรรลุเป้ าหมาย
ได้สาเร็จ
ค่าของความสาเร็จในการทาพฤติกรรม

ดังนัน้ โมเดลนี้จะอธิบายได้ว่ า แนวโน้ มในการแสดงพฤติกรรมของบุ ค คล
ขึน้ อยู่กบั พลังของความเชื่อหรือการคาดหมายว่าพฤติกรรมทีจ่ ะทานี้นาไปสู่การบรรลุเป้ าหมายซึง่ มี
คุ ณ ค่ า สู ง ส าหรับ เขา ตัว อย่ า งเช่ น ข้า ราชการหรือ พนั ก งานในธุ ร กิจ เอกชนจะท างานอย่ า ง
ขยัน ขัน แข็ง มาก ถ้า หากพวกเขามีค วามเชื่อ ว่า การท างานอย่า งขยัน ขัน แข็งนัน้ น าไปสู่ก ารได้
เลื่อ นต าแหน่ ง และต าแหน่ ง ดัง กล่ า วเป็ นสิ่ง ที่เ ป็ นเป้ าหมายอัน มีค่ า ยิ่ง ของเขา (สิท ธิโ ชค
วรานุ สนั ติกูล. 2549: 166-167) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามักจะขยันเขียนตาราเพื่อนาเสนอขอ
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ต าแหน่ งเป็ นผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (A) เพราะว่ากฎหมายระบุอ ย่างนัน้ ทาให้
อาจารย์คาดหมายได้อย่างแน่ นอนว่าถ้าขยันเขียนตาราก็จะได้ตาแหน่ งแน่ (E) และการได้ตาแหน่ ง
ทางวิชาการก็มคี ่าสาหรับอาจารย์ เพราะว่าจะได้รบั เงินเดือนสูงขึน้ ตามตาแหน่ งที่ได้รบั (I) ทุกคน
ต้องการเงินเพื่อนามาบาบัดความต้องการพืน้ ฐาน (M)
แอตกินสันเสนอโมเดลนี้ข้นึ มาเพื่อที่จะใช้อธิบายพฤติกรรมและการกระทา
ที่เกี่ยวกับความต้องการสัมฤทธิ ์ผลหรือที่เรียกว่า “แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์” (Need for achievement)
ซึง่ ต่อมาการวิจยั เรื่องแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ได้ถูกนาเอาไปขยายต่อไปสู่การศึกษาแรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์
(Need for affiliation) และการศึกษาแรงจูงใจใฝ่ อานาจ (Need for power) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
(สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล. 2549: 167-169)
1) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Need for achievement)
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ หมายถึง ความต้องการความสาเร็จที่จะแข่งขัน
เอาชนะเกณฑ์มาตรฐาน คนที่มแี รงจูงใจชนิดนี้มกั จะชอบคิดที่จะทางานให้ดขี ้นึ ทางานให้สาเร็จ
อย่ า งพิส ดาร หาทางก้ า วหน้ า ในอาชีพ ของตน และมีค วามรู้ส ึก พึง พอใจกับ การเรีย กร้อ งหา
ความสาเร็จเสมอ คนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์นัน้ เหมาะกับการเป็ นนักลงทุน พวกเขาเสาะหาและสนุ ก
และทาได้ดกี บั อาชีพธุรกิจ จากการวิจยั พฤติกรรมของคนเหล่านี้พบว่า พวกทีม่ แี รงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์
สูงจะมีลกั ษณะดังนี้ (สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล. 2549: 167)
- กล้ า เสี่ ย งพอควร (Moderate risk taking) ผู้ ท่ี ม ีแ รงจู ง ใจ
ใฝ่ สมั ฤทธิ ์สูงต้องการใช้ความสามารถ ไม่ใช่โชคช่วย ไม่พอใจทาสิง่ ต่าง ๆ ซึง่ ไม่ต้องใช้ฝีไม้ลายมือ
หากแต่ เ ลือ กท าสิ่ง ที่ย ากพอควรเพราะมีค วามเชื่อ มันในความสามารถของตนเอง
่
และการท า
สิง่ ทีย่ ากได้สาเร็จนัน้ ทาให้ตนเองพอใจ มีการตัดสินใจเด็ดเดีย่ ว ส่วนผูท้ ม่ี คี วามต้องการสัมฤทธิ ์ผล
ต่ ามักไม่กล้าเสีย่ ง เพราะกลัวไม่สาเร็จ หรือมิฉะนัน้ ก็มกั จะเสีย่ งจนเกินไปทัง้ ๆ ทีร่ วู้ ่าไม่สาเร็จแต่ก็
หวังพึง่ โชค
- ขยันขันแข็ง (Energetic) หรือชอบกระทาสิง่ แปลก ๆ ใหม่ ๆ
อันจะทาให้ตนเองรูส้ กึ ว่าได้ประสบความสาเร็จ ผู้ท่มี คี วามต้องการสัมฤทธิ ์ผลสูงไม่ได้ขยันขันแข็ง
ไปทุกกรณี เขาจะมานะพากเพียรเฉพาะสิง่ ทีท่ า้ ทายยัวยุ
่ ความสามารถของตนเอง และทาให้ตนเอง
เกิดความรูส้ กึ ว่าได้งานสาคัญสาเร็จลุล่วงไปเท่านัน้ ผูม้ คี วามต้องการสัมฤทธิ ์สูงไม่ขยันในงานทีเ่ ป็ น
กิจวัตร แต่จะขยันขันแข็งเฉพาะงานทีต่ ้องใช้สมองขบคิดและงานทีไ่ ม่ซ้าแบบใครหรือวิธกี ารใหม่ ๆ
ทีจ่ ะแก้ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไป
- รับผิดชอบในตนเอง (Individual responsibility) ผู้ท่มี คี วาม
ต้องการสัมฤทธิ ์ผลสูง มักพยายามทางานให้สาเร็จเพื่อความพอใจของตนเอง มิใช่หวังให้คนอื่น
ยกย่องตนและชอบทีจ่ ะมีเสรีภาพในการทีจ่ ะทาหรือคิดอะไร ไม่ชอบให้คนอื่นมาบงการ
- ต้องการทราบแน่ ชดั ว่าการตัดสินใจของตนเองมีผลอย่างไร
(Knowledge of results of decision) ไม่ใ ช่เ พียงคาดคะเนเอาว่ าเป็ นอย่า งนัน้ อย่า งนี้ นอกจากนี้
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ผู้ต้องการความสัมฤทธิ ์สูงยังพยายามทาให้ดขี ้นึ กว่าเดิมอีกเมื่อทราบแน่ ชดั ว่าการกระทาของตน
เกิดผลประการใด
- คาดการณ์ ล่ ว งหน้ า (Anticipation of future possibility) ผู้ม ี
ความต้อ งการสัมฤทธิ ์ผลสูง มัก เป็ นผู้ท่มี แี ผนระยะยาว เพราะเล็ง เห็นการณ์ ไ กลกว่ าผู้ท่มี คี วาม
ต้องการสัมฤทธิ ์ผลต่ า
- ความสัน ทัด ในการจัด ระบบงาน (Organizational skills)
แมคคลีแลนด์กล่าวว่า ยังไม่มหี ลักฐานการค้นคว้าอย่างเพียงพอ แต่มคี วามเห็นว่าเป็ นลักษณะ
ทีน่ ่าจะเกิดสมรรถภาพในการจัดระบบงานยิง่ ขึน้
2) แรงจูงใจใฝ่ อานาจ (Need of power)
แรงจูงใจใฝ่ อานาจ หมายถึง ความต้องการที่จะมีอทิ ธิพลเหนือผู้อ่นื
และความต้องการทีจ่ ะควบคุมผูอ้ ่นื ให้อยู่ในอานาจของตน คนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่ อานาจสูงจะคิดหาวิธที ่ี
จะได้มาซึ่งอานาจ หาทางใช้อานาจและอิทธิพลเอาชนะผู้อ่นื และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูอ้ ่นื
ถ้าเขาได้ทาเช่นที่กล่าวไปแล้วจะทาให้เขาบรรลุส่คู วามพึงพอใจ พฤติกรรมที่จะสังเกตได้ของผู้ ท่มี ี
แรงจูงใจใฝ่ อ านาจมีห ลายทาง เช่น การเสนอตัว เข้ารับการเลือ กตัง้ ในทางการเมือ ง การเข้า สู่
ต าแหน่ งในองค์ก าร เป็ นต้น ผลจากการวิจยั เองก็ปรากฏชัดเจนว่า บรรดาผู้ท่เี ป็ น ประธานของ
องค์การต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มแี รงจูงใจใฝ่ อานาจอยู่ใ นปริมาณสูงทัง้ สิ้น (สิทธิโชค วรานุ สนั ติกูล .
2549: 167-168)
แรงจูง ใจใฝ่ อ านาจโดยตัว ของมัน เองมิใ ช่ ปั จ จัย ที่จ ะมีอิท ธิพ ลต่ อ
พฤติกรรมของเขาเพียงอย่างเดียว ความต้องการอย่างอื่นและค่านิยมอื่นเป็ นปั จจัยร่วมที่ส าคัญ
เหมือนกัน คนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่ อานาจมากและมีค่านิยมเป็ นเผด็จการ ไม่สนใจความสัมพันธ์กบั บุ คคล
อื่น ย่อมจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกในแบบของเผด็จการ ซึ่งไม่สนใจฟั งใครและจะเอาแต่ความคิด
ของตนเพียงผูเ้ ดียว ส่วนคนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่ อานาจมากแต่ว่ามีความสามารถในการรับรูค้ วามรูส้ กึ ของ
ผู้อ่นื ได้ดี มีความต้องการที่จะให้บริการแก่ค นอื่นเสมอ คนพวกนี้จะแสดงพฤติกรรมที่ สงั เกตได้
ออกมาในเชิงของการแนะนา ชักชวน และโฆษณาชวนเชื่อให้คนอื่นเห็น และปฏิบตั ติ ามการชักชวน
ของตน ตัวอย่างของคนเหล่านี้ ได้แก่ พวกอาสาสมัครสันติภาพอเมริกนั มิชชันนารี เป็ นต้น
โดยนัยเดียวกันกับทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว แอนดรู (สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล.
2549: 169; อ้างอิงจาก Andrews. 1967) ได้ทาการวิจยั บริษัทสองแห่งในเม็กซิโก โดยแห่งหนึ่ง
มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและพนักงานกระหายทีจ่ ะทางาน ในขณะทีอ่ กี แห่งหนึ่งกลับมีปัญหา
มากมายทัง้ ทีม่ ที ุนมากกว่าและมีส่วนแบ่งการตลาดดีกว่าแห่งแรก ข้อค้นพบอย่างหนึ่งก็คอื ผูบ้ ริห าร
ขององค์การทัง้ สองถึงแม้จะมีแรงจูงใจใฝ่ อานาจไม่แตกต่างกัน แต่ผู้บริหารขององค์การแห่งแรก
มีแ รงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิใ์ นระดับ ปานกลาง และมีค่ า นิ ย มยึด ถือ เอาความส าเร็จ ของงานเป็ น หลัก
ส่ ว นผู้บริห ารองค์ก ารแห่ งที่ส องนัน้ มีค่ านิ ยมเป็ นเผด็จการ ทาให้เ ขาครอบงาคนอื่นในองค์ก า ร
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เอาไว้หมด และตัดสินใจเองคนเดียว ไม่เหลืออะไรให้เป็ นความรับผิดชอบของลูกน้องเบือ้ งล่างเลย
ดังนัน้ จึงมีอตั ราการลาออกจากงานของลูกน้องสูงมาก
ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาที่ เ ป็ นคนมี แ รงจู ง ใจใฝ่ อ านาจ เป็ นบุ ค คลที่ ม ี
ความสามารถที่จ ะสร้า งบรรยากาศขององค์ก าร ซึ่ง จะมีผ ลท าให้เ ป็ นการผลัก ดัน ให้ เ กิด การ
ปฏิบตั งิ านอย่างเข้มแข็ง (สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล. 2549: 169; อ้างอิงจาก McCleland; & Burnham.
1976) โดยทีก่ ารวิจยั ครัง้ นี้มไิ ด้พจิ ารณาปั จจัยอื่นร่วมด้วย เราจึงน่ าจะผนวกกันกับผลการวิจยั ของ
แอนดรู เพื่อจะสรุปว่าคนทีจ่ ะเป็ นผูน้ าองค์การหรือหน่วยงานทีด่ จี ะต้องเป็ นคนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่ อานาจ
สูง และขณะเดียวกันก็ต้องมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ในระดับพอสมควร นอกจากนัน้ ต้องไม่เป็ นคนที่ม ี
ค่านิยมเป็ นเผด็จการ จึงจะนาหน่วยงานไปสู่ความก้าวหน้าได้
3) แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ (Need of affiliation)
แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ หมายถึง ความต้องการความอบอุ่นใจจากการ
มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั คนอื่น คนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์สูงมักจะมีพฤติกรรมออกมาในลักษณะชอบ
การสนทนา ชอบงานเลีย้ ง อาชีพทีเ่ หมาะสมกับคนประเภทนี้ได้แก่ อาชีพครู พยาบาล นักแนะแนว
หรืองานที่เกี่ยวกับการแนะนาคนอื่น เพราะคนที่มแี รงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์สูง มัก จะให้ความสนใจแก่
การให้การสนับสนุ นทางอารมณ์แก่ผู้อ่นื เช่น การปลอบใจผู้อ่นื เป็ นต้น (สิทธิโชค วรานุ สนั ติกูล.
2549: 169)
ผลการวิจ ยั ของนัก จิต วิท ยา พบว่ า คนที่ม ีแ รงจูง ใจใฝ่ สัม พัน ธ์สูง
ไม่เหมาะทีจ่ ะเป็ นนักธุรกิจ และไม่ควรทาหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม นักบริหาร
ควรจะต้องมีความเอาใจใส่กบั ความรู้สกึ ของผู้อ่นื บ้างเล็กน้ อย เพราะจะเป็ นหนทางนาไปสู่ความ
เข้าใจบุคคลอื่น และเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างผู้นากับลูกน้อง ฉะนัน้ ข้อสรุปของเรื่อง
แรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์กค็ อื ความต้องการเป็ นมิตรกับผูอ้ ่นื ซึง่ ถ้ามีมากเกินไปก็อาจจะทาให้การตัดสินใจ
ไม่มปี ระสิทธิภาพ เนื่องจากไม่กล้าตัดสินใจ กลัวว่าจะไปกระทบความสัมพันธ์กบั คนอื่นในหลายฝ่ าย
ซึง่ มักจะมีความต้องการทีข่ ดั แย้งกันเอง ในทีส่ ุดก็จะขาดความเป็ นอิสระในการตัดสินใจของตนเอง
จึงควรมีแรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์บา้ งพอเป็ นทางนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั คนอื่น
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ ใฝ่ อานาจ
และใฝ่ สัมพันธ์มาใช้เ พื่อ เป็ นแนวทางในการท าความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อ นสถานศึก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียน ซึง่ การทีผ่ ูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูน้ าในระดับหัวหน้า กลุ่มดังกล่าว
เข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนนัน้ แรงจูงใจประเภทต่าง ๆ
ข้างต้น ซึง่ เชื่อว่าอาจมีผลต่อการให้ความหมายของการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคม
อาเซียน มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคม
อาเซียน และการดารงอยู่ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียน รวมทัง้ นามา
เป็ นแนวทางในการพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน
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2. พฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน: ความหมาย การวัด
และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (2556: 7-13) กล่าวว่า ความสาคัญของการศึกษาในการ
ขับ เคลื่อ นประชาคมอาเซีย นปรากฏรูป ธรรมอย่ า งชัด เจนในปฏิญ ญาว่ า ด้ว ยแผนงานส าหรับ
ประชาคมอาเซียน ทีไ่ ด้เน้นย้าความสาคัญของการศึกษาซึง่ เป็ นกลไกสาคัญในการนาอาเซียนบรรลุ
วิสยั ทัศน์อาเซียน ปี ค.ศ. 2020 โดยกาหนดให้อาเซียนมีวสิ ยั ทัศน์สู่ภายนอก มีสนั ติสุข และมีการ
เชื่อ มโยงเข้ า ด้ ว ยกัน ในการเป็ นหุ้ น ส่ ว นในสิ่ง แวดล้ อ มขอ งประชาธิ ป ไตย และอยู่ ร่ ว มกั น
อย่างกลมกลืน การพัฒนาที่มพี ลวัต และการรวมตัวทางเศรษฐกิจทีใ่ กล้ชดิ และในสังคมทีเ่ อื้ออาทร
ทีร่ ะลึกถึงสายสัมพันธ์แน่ นแฟ้ นทางประวัตศิ าสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรม
ทีม่ รี ว่ มกัน และเชื่อมโยงในอัตลักษณ์ของภูมภิ าค
นอกจากนี้วสิ ยั ทัศน์อาเซียน ปี ค.ศ. 2020 ได้กล่าวถึงความสาคัญของการพัฒนามนุ ษย์
โดยให้ป ระชาชนสามารถเข้า ถึง โอกาสในการพัฒ นาด้า นต่ า ง ๆ อาทิ การศึก ษา การเรีย นรู้
ตลอดชีวติ การฝึกอบรม นวัตกรรม การส่งเสริมการป้ องกันคุณภาพการทางานและการประกอบการ
รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีส ารสนเทศ การวิจยั การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้
ประเด็นสาคัญ ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนา ซึง่ จะช่วยสนับสนุ นกระบวนการ
รวมตัวของอาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อลดช่องว่าง
การพัฒนา ดังนัน้ ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในอาเซียนจึงได้ทวีบทบาทมากขึน้
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนให้มคี วามเจริญก้าวหน้าและแข่งขันได้
ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
ต่อเนื่องในหลากหลายด้านทีส่ ่งผลให้โลกเข้าสู่ยคุ โลกาภิวตั น์อนั เป็ นยุคของสังคมฐานความรู้
กลไกความร่วมมือด้านการศึกษาจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นพื้นฐานในการสร้างอาเซียนสู่การเป็ น
ประชาคมทีม่ คี วามมันคงทั
่
ง้ ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ
มนุ ษย์เพื่อสร้างอนาคตทีร่ ุ่งเรืองของอาเซียน การจัดการศึกษาในอาเซียนเป็ นรากฐานสาคัญในการ
สร้างความเข้มแข็ง และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้
การศึกษาในอาเซียนได้กลายเป็ นภาคธุรกิจขนาดใหญ่และไร้พรมแดน เพื่อตอบสนองการเปิ ดเสรี
การศึกษาทัง้ ในกรอบอาเซียนและการค้าโลก เป็ นผลให้เกิ ดกระแสการแข่งขันในการให้บ ริก าร
ด้านการศึกษาการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันการศึกษาไปสู่ความเป็ นนานาชาติและ World Class University ตามระบบ และรูปแบบ
การจัดการศึกษาของยุโรปและอเมริกาทัง้ ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักภาษาหนึ่ง
ในการเรียนการสอน เช่น ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และในประเทศที่ใช้ภาษาท้องถิน่ เป็ นหลัก
เช่ น ไทย ลาว กัม พู ช า เวีย ดนาม เพื่อ ตอบสนองการเปลี่ย นแปลงและความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานในระดับชาติและภูมภิ าค การปรับตัวต่อกระแสการเปิ ดเสรีทางการศึกษา กฎบัตร
อาเซียน เป็ นต้น (สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ. 2556: 7-13)
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แนวทางดังกล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในอาเซียน
และประชาคมยุโรปในลักษณะข้อตกลงทีท่ าร่วมกันในระดับสถาบันต่อสถาบัน ทัง้ ในส่วนของภาครัฐ
และภาคเอกชนในด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสถาบัน ในขณะเดียวกันการจัดตัง้ เครือข่าย
การศึกษาอาเซียนได้ช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคณาจารย์ นักวิชาการ และนักเรียน
นักศึกษาในสถาบันการศึกษา รวมทัง้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทัง้ ระหว่างประเทศสมาชิกด้วย
กันเอง และความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาในอาเซียนบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ญี่ป่ นุ เกาหลี
จีน อินเดีย รัสเซีย และสหภาพยุโรป อีกด้วย
กระนัน้ ก็ตาม อาเซียนได้ตงั ้ เป้ าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรม และการจัดการศึกษา
ร่วมกันในภูมภิ าค บนรากฐานภูมปิ ั ญญาระดับชาติและภูมภิ าค เพื่อป้ องกันสภาพไม่สมดุลจากการ
ไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวตั น์จากตะวันตก ปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาที่ผู้นา
ให้ก ารรับรองในระหว่างการประชุมสุ ด ยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 15 ซึ่งเน้ นการขับเคลื่อ นประชาคม
อาเซียนทัง้ 3 เสาหลัก สะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อ มโยง การหลอมรวมความหลากหลาย
บนพืน้ ฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่าง การพัฒนาและประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยน
วิชาการระหว่างชาติในภูมภิ าคบนพื้นฐานของประโยชน์ ร่วมกัน ทัง้ ในกรอบซีมโี ออาเซียน และ
ยูเนสโก (สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ. 2556: 7-13)
ทัง้ นี้ การเปิ ดเสรีการศึกษาในกรอบของความเป็ นประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศ มีการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างการเตรียมพร้อม
ของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของนักเรียน
นักศึกษา และประชาชน ถ้าไม่มอี ุปสรรคใด ๆ ประเทศไทยก็จะก้าวสู่ความเป็ นประชาคมอาเซียน
อย่า งเป็ น รูป ธรรมที่ช ัด เจนมากขึ้น โดยการศึก ษามีบ ทบาทส าคัญ อย่า งยิ่ง ที่จ ะช่ ว ยให้ค นไทย
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้รบั รู้ความเป็ นพลเมืองอาเซียนมากขึ้น ดังนัน้ ผู้นาการขับเคลื่อ น
ทุกคนในสถานศึกษา จึงเป็ นตัวจักรสาคัญในการกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา โดยทา
หน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร หัวหน้า และผูน้ าในการทีจ่ ะทาให้ผตู้ ามมีความเต็มใจและมีความกระตือรือร้นที่
จะทางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของกลุ่ม โดยผูน้ าการขับเคลื่อนควรมีบทบาทในการร่วมคิดและร่วม
ทางาน ก าหนดทิศ ทาง แนะนาและกระตุ้น วางแผน ตัดสินใจ จัดองค์การ จัดการเปลี่ ยนแปลง
ประสานงาน สื่อสาร แก้ปัญหาความขัดแย้ง จัดระบบและบริหารการเรียนการสอน บริหารงานบุคคล
บริหารทรัพยากร สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยคานึงถึงหลักในการบริหารงานบุค คล เวลา
ข้อ มู ล โปรแกรม วัส ดุ อุ ป กรณ์ เงิน และสถานที่ ตลอดถึง ส่ ง เสริม ให้ ม ีก ารศึก ษาหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษา
ติด ตาม ประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน ติด ต่ อ กับ ผู้ ป กครองและชุ ม ชน จัด ให้ ม ีก ารรายงานผล
การปฏิบตั งิ านของสถานศึกษาให้ผปู้ กครองมีส่วนรับรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ซึง่ กระบวนการเหล่านี้จะเป็ น
ตัวขับเคลื่อนให้มกี ารพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การบริหารจัดการที่ดแี ละมีคุณภาพภายใต้พฤติกรรม
การนาของผูน้ าการขับเคลื่อนสู่การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล้
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ผู้นาการขับเคลื่อ นจะต้อ งปฏิบตั ิต นเป็ นตัว อย่างในด้านพฤติก รรม และเป็ นผู้กาหนด
พฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษา การแสดงออกของผูน้ าการขับเคลื่อนมีอทิ ธิพลต่อความรูส้ ึก
นึกคิดของนักเรียนด้วย ดังนัน้ ถ้าผู้นาการขับเคลื่อนรู้จกั นาความมีภาวะผู้นามาใช้ในการท างาน
ให้ เ หมาะสมกั บ สถาพที่ เ ปลี่ ย นแปลงของ สถานศึ ก ษา โดยท าให้ ผู้ ร่ ว มงานรู้ ส ึ ก ว่ า ผู้ น า
มีความบริสุทธิ ์ใจในการทางานและเป็ นตัวอย่างทีด่ แี ก่ผอู้ ่นื ในเรื่องต่าง ๆ จะก่อให้เกิดความศรัทธา
ความสามัค คี ร่ ว มมือ ร่ ว มใจในการท างาน ซึ่ง ส่ ง ผลให้ก ารด าเนิ น งานของสถานศึก ษาบรรลุ
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ โดยเฉพาะในยุ ค แห่ ง การก้ า วสู่ ป ระชาคมอาเซีย นและท่ า มกลางกระแส
ความเปลี่ย นแปลง จ าเป็ น ต้ อ งมีก ารบริห ารเพื่อ ก าหนดทิศ ทาง เป้ า หมายขององค์ก าร และ
นาทรัพยากรทีม่ อี ยูห่ รือจัดหามาได้มาดาเนินการ ให้กลายเป็ นผลผลิตและมีผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ
2.1 ความหมายของพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
การที่ผู้นาการขับเคลื่อนได้กระทาตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แสดงออกใน
ฐานะผูน้ าเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมายของการเป็ นสถานศึกษาอาเซียนนัน้ สามารถ
ปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมของบุ ค ลากรให้ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ เ งื่อ นไขหรือ สิ่ง แวดล้ อ มที่
เปลีย่ นแปลงไปโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการการทางานอย่างเป็ นระบบอย่างเหมาะสม เพื่อให้
งานส าเร็จและผู้ร่ว มงานพึงพอใจในการทางาน มีการผลักดันสถานศึกษาเพื่อ ก้าวสู่ป ระชาคม
อาเซียน ซึง่ สุชาดา รังสินันท์ (2550: 128-129) ได้กล่าวว่า การนาการเปลีย่ นแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย
เหมือ นการวางแผนบริห ารงานทัว่ ไป เพราะสิ่ง ที่ยุ่ ง ยากท้า ทาย คือ ต้ อ งสามารถมีพ ลัง ของ
การมองเห็น คือวิสยั ทัศน์ และสามารถเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ให้เป็ นการปฏิบตั ิ และต้องสามารถโน้มน้าว
กระตุ้นผูป้ ฏิบตั งิ าน ติดต่อประสานสัมพันธ์เพื่อให้ส่วนประกอบต่าง ๆ ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และนาการเปลี่ยนแปลงด้วยความมุ่งมันจากพลั
่
งภายในตน ทัง้ นี้ แจ็ค เวลช์ (สุชาดา รังสินันท์.
2550: 128-129; อ้ า งอิง จาก Jack Welch) ได้ เ สนอแนวทางส าหรับ ผู้ น าการเปลี่ย นแปลงไว้
8 ประการ ดังนี้ 1) ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง เพื่อทีจ่ ะเป็ นผูน้ าทีป่ ระสบความสาเร็จ จงอย่ามอง
การเปลี่ยนแปลงเป็ นศัตรู ตรงกันข้ามต้องพัฒนาความคิดเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง เรียนรูท้ ่จี ะ
อ่านสภาพแวดล้อมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 2) สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุ นผู้ปฏิบตั ิให้มองการเปลี่ยนแปลงเป็ นส่วนหนึ่งของการทางานที่มปี ระสิทธิภาพ เมื่อการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ คือ โอกาสที่เกิดขึน้ 3) ทบทวนภารกิจสม่าเสมอ มองหาวิธกี ารที่จะสร้างการ
เปลี่ยนแปลง อย่าคิดว่าสิง่ ที่ทาอยู่แล้วไม่ต้องการการปรับปรุง ถามตัวเองว่าควรจะปรับปรุงอะไร
เพื่อนาไปสู่สงิ่ ที่ดกี ว่า 4) ริเริม่ และชี้นามากกว่าบริหาร ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง ต้องคิด
สร้างสรรค์ ชี้นา และปล่อยให้การติดตาม กากับในรายละเอี ยด เป็ นของผู้บริหารระดับรองลงมา
5) สร้างความเชื่อมันและปฏิ
่
บตั ติ ่อผู้ปฏิบตั งิ านด้วยความนับถือ ยอมรับฟั งความคิดเห็น เพื่อที่จะ
สร้างความมันใจ
่ และการยอมรับในความเป็ นผู้นา 6) เผชิญหน้ากับความเป็ นจริง ความล้มเหลว
จะเกิดขึน้ กับผู้นาที่หลีกหนีขอ้ เท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ การยอมรับความผิดพลาด และปรับกลยุทธ์ให้เป็ น
ผูช้ นะในทีส่ ุด 7) อย่าหยุดขายความคิด จงสนับสนุน กระตือรือร้น และคอยช่วยเหลือ แถลงนโยบาย
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บ่อย ๆ ซ้าแล้วซ้าอีก และ 8) เป็ นแบบอย่าง ผู้บริหารต้องแสดงให้ผู้ปฏิบตั ิงานเห็นว่าพร้อ มจะ
ทางานเผชิญ กับปั ญ หาร่ว มกับผู้ปฏิบ ัติงานทุกคนในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็ นการร่ว มทุกข์ร่ว มสุ ข
เผชิญความลาบาก การกินอยู่ การทางาน
ในทานองเดียวกัน คอตเตอร์ (Kotter. 1996: 20-23) ก็ได้เสนอแนวคิดกระบวนการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 8 ขั ้น ต อ น (The Eight-Stage Change Process) ซึ่ ง เ ป็ น แ น ว คิ ด ที่ เ กี่ ย ว กั บ
การเปลี่ยนแปลงองค์ก ารอย่า งมีป ระสิทธิภ าพเพื่อ รองรับต่ อ การเปลี่ย นแปลง และการแข่ง ขัน
ในตลาดโลก และเป็ นการเปลีย่ นแปลงไปสู่อนาคตทีด่ กี ว่า กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย
ขัน้ ตอนที่ 1 การสร้างความรู้สกึ ว่าต้องลงมือทาอย่างเร่งด่วน ด้วยการประเมิน
สภาวะทางการตลาดและคู่แข่งขัน ชี้ให้เห็นถึงวิกฤติการณ์และโอกาสหรือช่องทางในการผ่านพ้น
ภาวะวิกฤติ
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างทีมผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้วยการกาหนดให้มกี ลุ่มทางานเป็ น
ทีม และให้มอี านาจมากพอทีจ่ ะนาคนอื่น ๆ ในองค์การไปสู่การเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่
ขัน้ ตอนที่ 3 การสร้างวิสยั ทัศน์ ท่ชี ดั เจน ซึ่งจะเป็ นการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
รวมทัง้ กาหนดกลยุทธ์การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะทาให้วสิ ยั ทัศน์นนั ้ กลายเป็ นจริง
ขัน้ ตอนที่ 4 สื่อสารวิสยั ทัศน์ ของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้เครื่องมือทุกชนิด
เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ จะต้องมีการสื่อสารวิสยั ทัศน์กบั บุคลากรในองค์ การด้วยการชีน้ า และการจาลอง
สถานการณ์จนบุคลากรเกิดการยอมรับวิสยั ทัศน์และเริม่ เปลีย่ นแปลง
ขัน้ ตอนที่ 5 การให้อานาจทีจ่ ะทาการเปลีย่ นแปลงด้วยการปรับเปลีย่ นระบบ หรือ
โครงสร้างขององค์การ หรือแม้กระทังการก
่
าหนดกิจกรรมหรือวิธกี ารต่าง ๆ เพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
ความเสีย่ งทีม่ ตี ่อวิสยั ทัศน์อนั นาไปสู่การเปลีย่ นแปลง
ขัน้ ตอนที่ 6 สร้า งชัย ชนะระยะสัน้ ด้ว ยการท าให้ก ารเปลี่ย นแปลงปรากฏผล
ออกมาในรูปของความสาเร็จหรือชัยชนะ พร้อมกับการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึน้
ขัน้ ตอนที่ 7 การรักษาการเปลี่ยนแปลงให้คงอยู่และสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ท่ี
ดีกว่า ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้าง และนโยบายให้ สอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนแปลง
การสนับสนุ นและพัฒนาบุคลากรทีเ่ ป็ นกาลังสาคัญในการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ การหาช่องทางหรือ
แนวคิดใหม่ รวมทัง้ การสร้างกลุ่มผู้นาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระลอกแล้วระลอกเล่าอย่างไม่ขาดสาย
ขัน้ ตอนที่ 8 รักษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ให้คงอยู่เป็ นวัฒ นธรรมขององค์การ
ด้วยการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์การใหม่ทใ่ี ห้ความสาคัญกับการพัฒนาการสร้างภาวะผู้นาและ
ความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การ
นอกจากนัน้ คอตเตอร์ ยังอธิบายว่าการเปลีย่ นแปลงในองค์การจะประสบความสาเร็จ
ได้นนั ้ ต้องให้ความสาคัญกับขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลง (Importance of sequence) ซึง่ จะต้องเป็ นไป
ตามล าดับ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือ ข้ามขัน้ ตอนก็มกั จะเกิดปั ญ หาอยู่เ สมอ
รวมทัง้ การสร้างโครงการย่อ ย ๆ ขึ้นในโครงการเปลี่ยนแปลง (Projects within projects) ซึ่งการ
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เปลีย่ นแปลงองค์การนัน้ จาเป็ นจะต้องมีการสร้างโครงการย่อย ๆ ขึน้ หลายโครงการ เพื่อให้เกิดผล
หรือความสาเร็จในระยะสัน้ เป็ นระยะ ๆ รวมทัง้ หากเกิดอุปสรรคขึน้ ก็สามารถเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์
ได้ตลอดเวลา ทัง้ นี้คอตเตอร์ยงั แสดงให้เห็นว่าการบริหารในลักษณะของการเป็ นผูน้ า (Leadership)
มีบทบาทสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงมากกว่าการบริหารในลักษณะของการจัดการ (Management)
โดยการจัดการสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในขบวนการผลิตได้ ในขณะทีก่ ารเป็ นผูน้ าสามารถทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิต อันนามาซึ่งผลประโยชน์ ท่มี ากกว่า และยังเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาของอนาคตต่อไป
บทเรียนสาคัญอย่างแรกทีไ่ ด้จากองค์การซึง่ ประสบความสาเร็จมากกว่าองค์การอื่น ๆ
ก็คอื กระบวนการเปลีย่ นแปลงต้องผ่านช่วงต่าง ๆ ซึง่ เมื่อรวมกันแล้วเป็ นระยะเวลานานพอสมควร
การละเลยขัน้ ตอนเหล่านัน้ อาจทาให้เรานึกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใช้เวลาไม่นาน และอาจจะ
ทาให้เ ราไม่ไ ด้ร บั ผลลัพ ธ์อ ย่างที่ต ัง้ ใจไว้ไ ด้ บทเรียนที่ส าคัญ อย่า งที่ส อง ก็ค ือ ความผิด พลาด
ทีเ่ กิดขึน้ ในขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่งอาจมีผลกระทบทีร่ า้ ยแรงอย่างใหญ่หลวงได้ มันอาจทาให้องค์การ
สู ญ เสีย แรงขับ เคลื่อ นที่จ ะเดิน หน้ า ต่ อ ไป และท าให้ บุ ค ลากรในองค์ ก ารไม่ อ ดทนพอที่ จ ะ
รอรับ ผลดีซ่ึง ต้ อ งแลกมาด้ ว ยความวิร ิย ะอุ ต สาหะ ซึ่ง ความผิด พลาดต่ า ง ๆ ประกอบด้ ว ย
1) ไม่สามารถสร้างจิตสานึกของความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงได้มากพอ 2) ไม่ได้สร้างกลุ่มคน
ที่เ ป็ น ผู้น าในการเปลี่ย นแปลงซึ่ง มีอ านาจมากพอ 3) การขาดวิส ัย ทัศ น์ 4) สื่อ สารวิส ัย ทัศ น์
ให้คนอื่น ๆ ได้รบั รูน้ ้อยเกินไป 5) ไม่ขจัดอุปสรรคทีม่ ตี ่อวิสยั ทัศน์ใหม่ 6) ไม่วางแผนอย่างเป็ นระบบ
และไม่ ไ ด้ส ร้า งชัย ชนะในระยะสัน้ 7) การประกาศชัย ชนะเร็ว เกิน ไป และ 8) ไม่ ป ลู ก ฝั ง การ
เปลีย่ นแปลงลงในวัฒนธรรมองค์การ (Kotter. 1996: 60-62; คมสัน ขจรชีพพันธุง์ าม. 2556: 11-35)
นอกจากความผิดพลาดข้า งต้น แล้ว อาจจะมีข้อ ผิด พลาดที่ม ากกว่า นี้ ซ่ึง เกิดจาก
พฤติกรรมของบุคคล แต่ความผิดพลาดทัง้ แปดประการเหล่านี้คอื ข้อผิดพลาดหลัก ๆ ที่เกิดขึน้ ได้
เสมอกับองค์การโดยทัวไป
่ ในชีวติ จริงนัน้ ความพยายามในการเปลีย่ นแปลงทีป่ ระสบผลสาเร็จล้วนมี
ความซับซ้อนมากมาย ซึ่งก็เหมือนกับการที่วสิ ยั ทัศน์ ท่ดี ูเหมือ นจะเป็ นเรื่องง่าย แต่ก็จาเป็ นต่ อ
การนาทางให้บุค ลากรก้าวไปสู่ค วามสาเร็จครัง้ ยิง่ ใหญ่ เช่นกัน การเข้าใจภาพของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ หมดก็สามารถลดอัตราความผิดพลาดในกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน และ
ความผิดพลาดที่น้อ ยลงก็ส ามารถสร้า งความแตกต่ า งให้เ กิดขึ้น ระหว่ างความส าเร็จ และความ
ล้มเหลวได้
จากข้างต้นที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษากระทา
ตามบทบาทหน้ า ที่ความรับผิดชอบที่แสดงออกในฐานะผู้นาเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุ
เป้ าหมายของการเป็ นสถานศึกษาอาเซียน สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของบุคลากรให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ เ งื่อ นไขหรือสิ่งแวดล้อมที่เ ปลี่ยนแปลงไปโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการการ
ทางานอย่างเป็ นระบบอย่า งเหมาะสม เพื่อให้งานสาเร็จและผูร้ ่วมงานพึงพอใจในการทางาน มีการ
ผลักดันสถานศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อันเป็ นการเปลี่ยนแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่ในระบบการ
บริหารและจัดการการศึกษาของไทย ถือได้ว่าเป็ น พฤติกรรมที่สงั คมปั จจุบนั จะต้องพึงมี ดังนัน้
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ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโดยอาศัย
แนวคิดการนาการเปลีย่ นแปลง (Leading Change) ของคอตเตอร์ (Kotter. 1996: 33-158) ซึง่ วัดได้
จากพฤติกรรมย่อย 8 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การสร้ า งความรู้ ส ึก ร่ ว มเร่ ง แก้ ว ิก ฤติ ร่ ว มกัน ( Establishing a Sense of
Urgency) หมายถึง การลงมือทาร่วมกับกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน มีการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้ าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ ชี้ให้เห็นถึงวิกฤติการณ์และโอกาสหรือช่องทางในการผ่านพ้นภาวะวิ กฤติ ตลอดจนการ
สร้างความตระหนัก การจัดลาดับปั ญหา และการพัฒนาตนเอง
2. การสร้า งกลุ่ ม แกนน าในการขับ เคลื่อ น (Creating the Guiding Coalition)
หมายถึง การสร้างทีมผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้วยการกาหนดให้มกี ลุ่มทางานเป็ นทีม และกาหนด
หน้ าที่ความรับผิดชอบให้มอี านาจมากพอที่จะนาคนอื่น ๆ ในสถานศึกษาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ครัง้ ใหญ่ในการเปิ ดเสรีอาเซียน รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ทุกกลุ่มงานได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. การพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์รว่ มกัน (Developing a Vision and Strategy)
หมายถึ ง การพัฒ นาวิส ัย ทัศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ ด้ ว ยการ สร้ า งวิส ัย ทัศ น์ ท่ีช ัด เจน อัน จะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รวมทัง้ นักเรียนให้ทดั เทียมชาติใ น
อาเซียน ตลอดจนกาหนดกลยุทธ์การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะทาให้วสิ ยั ทัศน์นนั ้ กลายเป็ นจริง
4. การสื่ อ สารวิ ส ัย ทัศ น์ สู่ ก ารปฏิ บ ัติ (Communicating the Change Vision)
หมายถึง กระบวนการแลกเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ของการเปลีย่ นแปลง ด้วยการใช้ เครื่องมือทุกชนิดเท่าที่
จะเป็ นไปได้แก่บุคลากรในสถานศึกษาโดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายด้วยการชี้นา และ
การจาลองสถานการณ์ จนบุคลากรเริม่ ยอมรับวิสยั ทัศน์นนั ้ และเริม่ มีการเปลีย่ นแปลง
5. การให้ พ ลัง จู ง ใจสู่ ก ารปฏิบ ัติต ามวิส ัย ทัศ น์ (Empowering Vision-Based
Action) หมายถึง การให้พลังอานาจกับเพื่อนร่วมงานหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีจ่ ะทาการเปลีย่ นแปลง
ด้วยการปรับเปลีย่ นกลไกการทางาน หรือโครงสร้างของสถานศึกษา หรือแม้กระทังก
่ าหนดกิจกรรม
หรือวิธกี ารต่าง ๆ เพื่อขจัดอุปสรรคหรือความเสี่ยงที่มตี ่อวิสยั ทัศน์อนั จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พร้อมกับการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึน้
6. การวางแผนเพื่อความสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้ (Planning Short-Term
Wins) หมายถึง การสร้า งชัย ชนะระยะสัน้ ด้ว ยการท าให้ก ารเปลี่ย นแปลงปรากฏผลออกมา
ในรูปของความสาเร็จหรือชัยชนะ มีการกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนตามนโยบายของต้นสังกัด
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรในการดาเนินงานอย่างเพียงพอ
7. การปรับปรุงงานต่อเนื่อง (Continuous Improvements) หมายถึง การรักษา
การเปลี่ย นแปลงให้ค งอยู่ และสร้า งการเปลี่ย นแปลงใหม่ ท่ีดีก ว่ า ด้ว ยการปรับ เปลี่ย นระบบ
โครงสร้าง และนโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางการเปลีย่ นแปลง การสนับสนุ นและพัฒนาบุคลากร
ที่เป็ นกาลังสาคัญในการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ การหาช่องทาง หรือแนวคิดใหม่ และการสร้างกลุ่ ม
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงกลุ่มใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงระลอกแล้วระลอกเล่าอย่างไม่ขาดสาย
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8. การคงความส าเร็จ เป็ นสถานศึก ษาอาเซีย น (Institutionalizing ASEAN
School Successful) หมายถึง การรักษาการเปลี่ย นแปลงที่เ กิดขึ้น ให้ค งอยู่เ ป็ นวัฒ นธรรมของ
สถานศึก ษา ด้ว ยการเปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมสถานศึก ษาใหม่ ท่ีใ ห้ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นา
การสร้างภาวะผูน้ า และความสาเร็จจากการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 การวัดพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
อโณทัย สินวีรุทยั (2550: 54-56) สร้างแบบสอบถามรูปแบบพฤติกรรมการน าของ
ผู้ บ ัง คับ บัญ ชาตามการรับ รู้ ข องผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาโดยใช้ แ นวคิด ตามทฤษฎี ข่ า ยการบริห าร
(Managerial Grid) ของเบลค และมูทอน (Blake; & Mouton. 1989: 164-165) มีจานวนข้อค าถาม
42 ข้อ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามมาตรประมาณค่าของลิเคิรท์ (Likert scaling) 5 ระดับ ตัง้ แต่
ระดับการรับ รู้ จริง ค่ อ นข้างจริง ตัดสินใจไม่ได้ ค่ อ นข้างไม่จ ริง และไม่จริง มีค่ าความเชื่อ มัน่
ในแต่ ล ะด้า นตัง้ แต่ .71 ถึง .86 นอกจากนั น้ ประสิท ธิ ์ ดีส มสกุ ล กาญจน์ (2552: 87-88) ได้สร้าง
แบบสอบถามพฤติกรรมการนาการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูในอาเภอ
กบินทร์บุร ี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุร ี จากแนวคิดของคอตเตอร์ (Kotter. 1996)
ซึ่งแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่มพี ฤติกรรมมากที่สุ ด จนถึงมีพฤติกรรม
น้อยทีส่ ุด มีอานาจจาแนกรายข้อ ตัง้ แต่ .55 ถึง .89 และมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ .98
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซีย น โดยสร้า งข้อ ค าถามขึ้น ตามแนวคิด การน าการเปลี่ย นแปลง (Leading Change) ของ
คอตเตอร์ (Kotter. 1996: 33-158) และจากนิยามความหมายที่เ ป็ นข้อ ค้นพบจากการสัม ภาษณ์
เชิงลึกและสนทนากลุ่มจากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่เี กี่ยวข้องหรือเป็ นผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึ ก ษา ซึ่ง แบบสอบถามมีจ านวน 60 ข้ อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 6 ระดับ จาก
แสดงระดับการปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึงแสดงระดับการปฏิบตั มิ ากทีส่ ุดให้ 6 คะแนน โดย
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ในช่วง .46 – .83 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .72 – .89 เและ
มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค
เท่ากับ .98
2.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ชัยอนันต์ หาญจิต (2555: 59-60) กล่าวว่า สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549)
ได้ทาการศึกษาเรื่อง การวิจยั เปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า
ประเทศอาเซียนทุกประเทศให้ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในการทีจ่ ะทาให้การศึกษานัน้ มีส่วนสาคัญในการทาให้ประเทศมีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจทีก่ ้าวหน้า
มากขึน้ หลายประเทศทัง้ ที่เป็ นสมาชิกดัง้ เดิม และสมาชิกใหม่ยงั คงให้ความสาคัญกับบทบาทของ
การศึ ก ษาในการขจัด ความยากจน และการก้ า วพ้ น จากความด้ อ ยพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ
ในขณะเดีย วกัน ได้มุ่ง หวัง ให้ก ารศึก ษาเป็ น เครื่อ งมือ ในการยกระดับ ศัก ยภาพการแข่ง ขัน ของ
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ประเทศในระดับ สากล โดยมีบ างประเทศสมาชิก ใหม่ข องอาเซีย นปรารถนาให้ต นมีศ ัก ยภาพ
ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ภายในอาเซียนด้วยกันเอง ทัง้ นี้ทุกประเทศอาเซียนมีฐานการปรับปรุง
และพัฒนาการศึกษาของประเทศตัง้ แต่ระดับกฎหมายสู งสุดของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยมีการจัดทากฎหมายว่าด้วยการศึกษาสอดคล้องรองรับ ซึ่งประเทศส่วนใหญ่
มีก ารจัดทาแผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาการศึกษาแห่ง ชาติ ถึงแม้ว่าจะมีเ พียงไม่ก่ีป ระเทศที่ใ ห้
แผนดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ตาม โดยแผนดังกล่าวมีความสาคัญ
ในลัก ษณะของแผนยุ ท ธศาสตร์ช้ีน าในการจัด ท า และด าเนิ น การแผนต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สอดคล้อ งกันทัง้ ประเทศ ซึ่งอาจแบ่งออกได้เ ป็ น แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน แผนพัฒนา
การอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนปฏิบตั กิ ารในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและ
ในระดับ สถานศึก ษา ในการพัฒ นาสัง คมให้เ ป็ น สัง คมแห่ ง ความรู้น าพาไปสู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ ให้ประชาชนพลเมือ งในแต่ ล ะประเทศได้รบั โอกาสเท่ าเทีย มกันในการเรียนรู้ และ
มีปัญญาเป็ นทุนไว้สร้างงานสร้างรายได้ พาประเทศสู่เป้ าหมายทีว่ างไว้
กระนัน้ ก็ต ามหลายประเทศอาเซียนยัง คงห่ างไกลจากขัน้ ตอนในการก้าวถึง แผน
เฉพาะแยกย่อ ยข้างต้น การเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ใ นการปฏิรูปการศึกษาระดับต่ าง ๆ พบว่า
การศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน
ยกเว้นสิงคโปร์ พบว่าการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พื้นฐานของไทยมีความก้าวหน้ าในการ
ด าเนิ น การปฏิรู ป ในระดับ หนึ่ ง ส าหรับ การส่ ง เส ริม ความยืด หยุ่ น และความหลากหลายใน
กระบวนการเรียนรู้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นของอาเซียน การปฏิรูปแนวทางการจัด
การศึก ษาของสิงคโปร์ค่ อ นข้างก้าวไกลในด้านการเปิ ดช่อ งทางหลายส่ ว นในการส่ งเสริมความ
ยืดหยุ่น และความหลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ ถึงแม้ว่ามีบางส่ ว นที่เ ป็ นแนวทางร่ว มกับ
ประเทศอาเซียนอื่น ๆ รวมทัง้ ไทยด้ว ย ตลอดจนการพัฒนาครูเ พื่อ ให้ต อบสนองกับการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน เป็ นสิง่ ที่ทุกประเทศอาเซียนอยู่ระหว่างการดาเนินการ และปรับปรุง
ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ ด้วยสาระความครอบคลุมที่แตกต่างกันไป ส่วนในการเปรียบเทียบยุทธศาสตร์
ด้านกลไกและแนวทางดาเนินการนัน้ การบริหารจัดการทางการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
แบ่งออกได้ 2 แนวทาง คือ 1) การรวมศูนย์อานาจอยู่ทส่ี ่วนกลาง และ 2) การกระจายอานาจ ทัง้ นี้
อาจพิจารณาได้ว่า การกระจายอานาจจากส่วนกลางเป็ นกระแสหลักของอาเซียนในปั จจุบนั ถึงแม้ว่า
มีบางประเทศที่เ คยมีก ารเปลี่ย นแปลงสลับ กันไปเนือ ง ๆ ระหว่างการบริหารจัดการส่ ว นกลาง
และการกระจายอานาจจากส่วนกลาง แต่ในปั จจุบนั เป็ นการเน้ นที่การกระจายอานาจ (ชัยอนันต์
หาญจิต. 2555: 60)
ในส่ ว นของจุ ด เด่ น ร่ ว มด้ า นการปฏิรู ป การศึก ษานั ้ น ประเทศสมาชิก อาเซี ย น
ทุ ก ประเทศให้ค วามส าคัญ แก่ ก ารศึก ษาในฐานะส่ ว นหนึ่ ง ของแนวทางในการพัฒ นาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า โดยแนวทางปฏิรปู การศึกษาของประเทศอาเซียนในปั จจุบนั มีจดุ เด่นในแง่ของการ
มีวสิ ยั ทัศน์และปรัชญา อุดมคติทางการศึกษาทัง้ ในลักษณะที่สอดคล้ องไปในทานองเดียวกัน และ
ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวโน้มการแข่งขันในระดับสากลในศตวรรษที่ 21 ด้วยสังคมเศรษฐกิจ
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ฐานความรู้ แนวทางการปฏิรปู การศึกษาในอาเซียนนัน้ มีแนวโน้มของการดาเนินแนวทาง 2 ประการ
คือ การขยายการศึกษาให้ทวถึ
ั ่ ง และการยกระดับคุณภาพของการศึกษาด้วยน้ าหนักและสมดุล
ที่แ ตกต่ างกันไป (ชัยอนันต์ หาญจิต . 2555: 60-61) ซึ่งการยกระดับคุ ณภาพของการศึก ษานั น้
จุดร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนแบ่งออกได้เป็ น 5 ประการ ได้แก่ 1) การมุ่งสู่สงั คมฐานความรู้
2) เป้ าหมายการยกระดับคุ ณ ภาพทางการศึก ษาสู่ร ะดับสากล 3) การตอบสนองต่ อ การพัฒ นา
ทางเศรษฐกิจ และสัง คม ทัง้ ในระดับ ประเทศและระดับ ท้อ งถิ่น 4) การศึก ษาเป็ น แนวทางการ
ยกระดับศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และ 5) การศึกษาเพื่อ พัฒนา
ทุนมนุ ษ ย์อ ย่างรอบด้า น ส าหรับยุทธศาสตร์ด้า นแนวทางที่เ ป็ นจุดเด่ น ร่ว ม เป็ นที่น่าสังเกตว่ า
ทุก ประเทศสมาชิก อาเซีย นมีจุด ร่ว มในแนวทางด าเนิ น การเป็ นไปในแนวทางที่ส อดรับ กัน คือ
1) Education for All 2) Community-Based Education 3) E-Education/ ICT 4) การศึกษาเอกชน
ในการกากับควบคุมของรัฐ และ 5) การศึกษานานาชาติ
นอกจากนัน้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ชัยอนันต์ หาญจิต. 2555: 61-62;
อ้างอิงจาก สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2549) ยังระบุอกี ว่า ข้อเสนอแนะต่อบทบาทของ
ไทยในความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา แบ่งออกได้เป็ น 1) แนวทางในการดาเนินการ ประเทศ
ไทยควรผลัก ดัน ในการยกระดับ ความร่ว มมือ ด้า นการศึก ษาระหว่ า งประเทศสมาชิก อาเซีย น
ให้สอดรับกับวิสยั ทัศน์อาเซียนและแผนปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ที่รองรับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แผนปฏิบตั ิ
การเวียงจันทน์ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนได้รบั การศึกษาด้วยมาตรฐานสูง โดยอาศัยความ
ร่วมมือในลักษณะเครือข่าย ตลอดจนร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) กับองค์การอื่น ๆ
ด้านการศึกษาในระดับภูมภิ าค เช่น SEAMEO และในระดับสากล เช่น UNESCO เพื่อให้เกิดเป็ น
ความพยายามที่ส อดรับกันในการจัดการศึกษาให้แก่ ป ระชาชนในภูมภิ าค และ 2) สาระในการ
ด าเนิ น การด้า นความร่ว มมือ ทางการศึก ษาของอาเซีย นสู่ก ารเป็ น ประชาคมฐานความรู้ และ
ประชาคมผู้นาในการสร้างองค์ความรูบ้ นฐานของการวิจยั และพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับอัตลักษณ์ของ
ประเทศสมาชิก อาเซีย น โดยลัก ษณะของการเสริม ต่ อ และยกระดับ การพัฒ นาทางการศึก ษา
ให้ชดั เจน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 21 มากขึ้นด้วยการ
ขยายโอกาส และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้เป็ นปั จจัยสาคัญ และเป็ น
ฐานส่งต่อนักเรียนสู่ระดับอุดมศึกษาเพิม่ มากขึน้
กนิษฐา นาวารัตน์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์
การส่งเสริมความเป็ นศูนย์กลางการศึก ษานานาชาติของประเทศไทยในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบทีเ่ หมาะสมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษา
นานาชาติในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ ได้แก่ การเป็ นศูนย์กลาง
การศึกษานานาชาติในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศภูมภิ าคกลุ่มแม่น้ าโขงภายใน
5 ปี พันธกิจทีส่ าคัญ ได้แก่ การสร้างหลักสูตรนานาชาติให้ได้มาตรฐานสากล การสร้างผลงานวิจยั
และนวัตกรรมในภูมภิ าค การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทัง้ ในและต่างประเทศ และ
การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติ โดยเป้ าหมายหลัก ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ
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บัณฑิตให้มสี มรรถภาพสากลและการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ทัง้ นี้ กนิษฐา นาวารัตน์ ได้นาเสนอ
องค์ ป ระกอบของรู ป แบบและกลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริม ความเป็ นศู น ย์ก ลางการศึก ษานานาชาติ
ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย ระบบสารสนเทศ ผู้มบี ทบาทหลัก กฎหมายและระเบียบ การจัดสรรร
งบประมาณและทรัพยากร โดยกลยุทธ์ดงั กล่าวแบ่งเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร แผน โครงการ
และกลยุทธ์เ พื่อ นาไปปฏิบตั ิ ซึ่งกลยุทธ์เ พื่อ นาไปปฏิบตั ิม ี 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ควรปรับนโยบายและทิศทางให้ชดั เจน และให้ การสนับสนุ นมหาวิทยาลัย
ไทยในด้านความตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชัน้ นาในต่างประเทศ 2) ระดับสถาบันอุดมศึกษา ควร
มีการรวมตัวกันสร้างความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาทีม่ หี ลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย เพื่อ
ผลัก ดัน กิจ กรรมวิช าการต่ า ง ๆ และ 3) ระดับ หน่ ว ยงาน ควรส่ ง เสริม การศึก ษานานาชาติ
ซึง่ เป็ นหน่ วยงานอิสระ ให้บริการนักศึกษาต่างชาติอย่างครบวงจร ประสานงานการดาเนินงานและ
กิจกรรม ตลอดจนการทาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกทัง้ ในและต่างประเทศ
ในขณะที่ อ่องจิต เมธยะประภาส (2554: บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร) ได้ทาการวิจยั เรื่อง
การพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ ประชาคมอาเซี ย น สัง กัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พบว่า ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความต้องการจาเป็ นด้านกระบวนการดาเนินงานเป็ นลาดับแรก รองลงมา
คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านปั จจัยสนับสนุ น ตามลาดับ (ค่า PNI เท่ากับ 0.224, 0.220, และ
0.196 ตามล าดับ ) และเมื่อ พิจ ารณาล าดับ ความส าคัญ ของความต้อ งการจ าเป็ น ในการพัฒ นา
มาตรฐานโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนจาแนกเป็ นรายด้าน สรุปได้ดงั นี้ 1) ความต้องการจาเป็ นด้าน
ปั จจัยสนับสนุ น ลาดับความต้องการจาเป็ นสูงสุด คือ โรงเรียนจัดตัง้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา
อาเซีย นได้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการ รองลงมา คือ โรงเรีย นจัด ท าหลัก สูต รอาเซีย นศึก ษา
ที่ส อดคล้อ งกับบริบทโรงเรียน และครูได้รบั การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรีย นรู้
ภาษาอังกฤษ 2) ความต้องการจาเป็ นด้านกระบวนการดาเนินงาน ประกอบด้วย ความต้องการ
จาเป็ นด้านการบริหารจัดการศึกษา ลาดับความต้องการสูงสุด คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมยกย่อง
เชิดชู ประกาศเกียรติคุ ณ ครูแ ละนัก เรียนที่มผี ลงานที่เ กิดจากการเรียนรู้อ าเซียน รองลงมา คือ
โรงเรียนร่วมกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรและภูมปิ ั ญญาเพื่อการเรียนรูอ้ าเซียน และโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาอาเซียนทีห่ ลากหลาย เช่น วารสาร เว็บไซต์ วิทยุชุมชน ตามลาดับ
และความต้องการจาเป็ นด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ลาดับความต้องการจาเป็ นสูงสุด คือ
ครูใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียน รองลงมา คือ ครูจดั กิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และครูจดั กิจกรรมโดยใช้ศลิ ปวัฒนธรรมอาเซียนเป็ นสื่อในการ
พัฒนาผู้เรียน ตามลาดับ และ 3) ความต้องการจาเป็ นด้านคุณภาพผู้เรียน ลาดับความต้องการ
จาเป็ นสูงสุด คือ ผู้เรียนมีท กั ษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ รองลงมา คือ ผู้เรียนมีทกั ษะ
การคิดแก้ปัญหา และผูเ้ รียนเป็ นผูใ้ ฝ่ รใู้ ฝ่ เรียนและรักการเรียนรู้
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3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน
เบิรน์ (Burns. 1978) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นาในเชิงกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ต าม
หรือบุคลากร และในทางกลับกันบุคลากรก็ส่งอิทธิพลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผู้นาเช่นเดียวกัน
เบิรน์ กล่าวว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมองได้ทงั ้ ในระดับแคบที่เป็ นกระบวนการทีส่ ่งอิทธิพลต่อ
ปั จ เจกบุ ค คล (Individual) และในระดับ ที่ก ว้ า งที่เ ป็ นกระบวนการในการใช้ อ านาจเพื่อ การ
เปลีย่ นแปลงสังคมและการปฏิรูปองค์การ ในทฤษฎีของเบิรน์ นัน้ ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงจะพยายาม
ยกระดับการตระหนักรูข้ องบุคลากรด้วยการยกระดับแนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงขึน้
เช่น เรื่องเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน สันติภาพ และมนุ ษยธรรม โดยไม่ยดึ ตาม
อารมณ์ เช่น ความกลัว ความเห็นแก่ตวั ความอิจฉาริษยา โดยผู้นาจะทาให้บุคลากรก้าวขึ้นจาก
“ตัวตนในทุก ๆ วัน” (Everyday selves) ไปสู่ตวั ตนทีด่ กี ว่า (Better selves) นอกจากนี้ เบิรน์ ยังมอง
ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงว่ า อาจจะมีก ารแสดงออกโดยผู้ใ ดก็ไ ด้ใ นองค์ก ารทุ ก ๆ ต าแหน่ ง
ซึง่ อาจจะเป็ นหัวหน้าหรือเป็ นบุคลากร และอาจจะเกี่ยวกับคนทีม่ อี ทิ ธิพลเท่าเทียมกัน สูงกว่า หรือ
ต่ ากว่าก็ได้ และนอกจากนี้เบิรน์ ยังมองว่า ภาวะผูน้ าเป็ นปฏิสมั พันธ์ของบุคคลทีม่ คี วามแตกต่างกัน
ในด้านอานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งเกิดได้ใน 3 ลักษณะ คือ
1) ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ท่ผี ู้นาติดต่ อ กับ
ผู้ร่วมงานหรือบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ซ่งึ กันและกัน ผู้นาจะใช้รางวัลเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและเพื่อแลกเปลีย่ นกับความสาเร็จในการทางานของบุคลากร ซึง่ กล่าวได้ว่าผูน้ าและ
บุคลากรมีความต้องการอยู่ในระดับขัน้ แรกตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s need
hierarchy theory) 2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) หมายถึง การที่
ผูน้ าตระหนักถึงความต้องการ และแรงจูงใจของบุคลากร กล่าวคือ ผูน้ าและบุคลากรมีปฏิสมั พันธ์กนั
ในลักษณะของการยกระดับความต้องการซึ่งกันและกัน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนสภาพทัง้ สองฝ่ าย
คือ เปลี่ย นจากผู้ ร่ ว มงานหรือ บุ ค ลากรเป็ นผู้ น าการเปลี่ย นแปลง และเปลี่ย นจากผู้ น าการ
เปลี่ย นแปลงเป็ น ผู้ น าแบบจริย ธรรม โดยผู้น าการเปลี่ย นแปลงจะตระหนั ก ถึง ความต้ อ งการ
ของบุคลากร และจะกระตุ้นบุคลากรให้เกิดความสานึก (Conscious) และยกระดับความต้องการ
ให้สูงขึน้ ตามลาดับความต้องการของมาสโลว์ รวมถึงการทาให้บุคลากรเกิดจิตสานึกของอุดมการณ์
และยึดถือ ค่ านิ ย มเชิง จริย ธรรม เช่น อิส รภาพ ความยุติธ รรม ความเสมอภาค สันติภาพ และ
สิท ธิม นุ ษ ยชน และ 3) ภาวะผู้น าแบบจริย ธรรม (Moral leadership) หมายถึง การที่ผู้น าการ
เปลี่ย นแปลงจะเปลี่ย นแปลงเป็ นผู้ น าแบบจริย ธรรมอย่ า งแท้ จ ริง ก็ ต่ อ เมื่อ ผู้ น าได้ ย กระดับ
ความประพฤติ และความปรารถนาเชิง จริย ธรรมทั ้ง ผู้ น าและบุ ค ลากรให้ สู ง ขึ้น ก่ อ ให้ เ กิ ด
การเปลีย่ นแปลงทัง้ สองฝ่ าย อานาจของผูน้ าจะเกิดขึน้ เมื่อผูน้ าทาให้บุคลากรเกิด ความไม่พงึ พอใจ
ต่อสภาพเดิม ทาให้บุคลากรเกิดความขัดแย้งระหว่างค่านิยมกับวิธปี ฏิบตั ิ สร้างจิตสานึกให้บุคลากร
เกิดความต้อ งการในระดับ ขัน้ ที่สูงกว่ า เดิมตามล าดับขัน้ ความต้อ งการของมาสโลว์ หรือ ระดับ
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การพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิรก์ (Kohlberg. 1958) แล้วจึงดาเนินการเปลีย่ นแปลงทาให้ผู้นาและ
บุคลากรไปสู่จดุ มุง่ หมายทีส่ งู ขึน้
จากแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นาทัง้ สามแบบของเบิร์น อาจกล่าวได้ว่าเป็ นลักษณะของ
แกนต่อเนื่อง กล่าวคือ ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนอยู่ปลายสุดของแกน ตรงกันข้ามกับภาวะผู้นา
การเปลี่ย นแปลง ซึ่งมุ่งเปลี่ย นแปลงไปสู่ภ าวะผู้น าแบบจริยธรรม และจากแนวคิด และทฤษฎี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของเบิร์นนี้เอง แบส (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2556: 249-250; อ้างอิงจาก
Bass. 1985) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าทีม่ รี ายละเอียดมากขึน้ เพื่ออธิบายกระบวนการเปลีย่ นสภาพ
ในองค์การ และได้ชใ้ี ห้เห็นความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นาแบบมีบารมี (Charismatic leadership)
และภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) โดยแบสได้นิยามภาวะผู้นาในแง่ของ
ผลกระทบของผู้นาที่มตี ่อบุคลากร ซึง่ ผูน้ าจะเปลี่ยนสภาพบุคลากรโดยการทาให้พวกเขาตระหนัก
ในความส าคัญ และคุณ ค่าในผลลัพธ์ของงานมากขึ้น ด้ว ยการยกระดับความต้องการ การชักจูง
ให้เ ห็นแก่ อ งค์ก ารมากกว่าการสนใจของตนเอง (Self-Interest) ซึ่งผลจากอิทธิพลเหล่ านี้ ทาให้
บุ ค ลากรมีค วามเชื่อ มัน่ และเคารพในตัว ผู้น า และได้ร ับ การจูง ใจให้ท าสิ่ง ต่ า ง ๆ ได้ม ากกว่ า
ทีค่ าดหวังในตอนแรก แบสเห็นว่าภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเป็ นมากกว่าคาเพียงคาเดียวทีเ่ รียกว่า
บารมี (Charisma) ซึง่ คาว่า บารมี ได้รบั การนิยามว่า เป็ นกระบวนการทีผ่ นู้ าส่งอิทธิพลต่อบุคลากร
ด้ว ยการปลุ ก เร้าอารมณ์ ท่เี ข้มแข็ง และความเป็ นเอกลักษณ์ ของผู้นา แบสเห็นว่าความมีบารมี
มีค วามจาเป็ น แต่ ยงั ไม่เ พียงพอส าหรับ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง ยังมีส่ ว นประกอบที่ส าคัญ
อีกสามส่วนของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีน่ อกเหนือจากความมีบารมี คือ การกระตุ้นทางปั ญญา
(Intellectual stimulation) การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized consideration) และ
การสร้างแรงบัน ดาลใจ (Inspiration motivation) ซึ่งทัง้ สามองค์ประกอบรวมกับการสร้า งบารมี
เป็ นองค์ประกอบที่มปี ฏิสมั พันธ์กนั เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่บุคลากร ผลที่ผสมผสานนี้
ท าให้ผู้น าการเปลี่ย นแปลงแตกต่ า งกับผู้น าแบบมีบ ารมี และนอกจากนี้ ผู้น าการเปลี่ย นแปลง
ยังพยายามที่จะเพิม่ พลัง (Empower) และยกระดับบุคลากร ในขณะที่ผู้นาแบบมีบารมีหลายคน
พยายามที่จะทาให้บุค ลากรอ่ อ นแอ และต้อ งคอยพึ่งพาผู้นา และสร้างความจงรักภักดีมากกว่า
ความผูกพันในด้านแนวคิด แบสได้ให้นิยามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในทางที่กว้างกว่าเบิร์น
โดยไม่ใช่เพียงแค่การใช้สงิ่ จูงใจ (Incentive) เพื่อให้มคี วามพยายามมากขึน้ แต่จะรวมการทาให้งาน
ทีต่ ้องการมีความชัดเจนขึน้ เพื่อการให้รางวัลตอบแทน และนอกจากนี้แล้วแบสยังมองว่าภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงมีค วามแตกต่ างจากภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน แต่ ไม่ใ ช่กระบวนการที่เกิดขึ้น
แยกจากกัน แบสยอมรับ ว่ า ในผู้ น าคนเดีย วกัน อาจใช้ ภ าวะผู้ น าทัง้ สองแบบ แต่ จ ะเกิ ด ขึ้น
ในสถานการณ์ ห รือ เวลาที่แ ตกต่ า งกัน (รัต ติก รณ์ จงวิศ าล. 2556: 249-250; อ้า งอิง จาก Bass.
1985)
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3.1 ความหมาย การวัด และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1) ความหมายของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
หลังจากทีไ่ ด้มกี ารศึกษาและมีการวิจยั เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
เป็ นระยะเวลาหนึ่ ง ได้ ม ีก ารพัฒ นาทฤษฎีภ าวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงเป็ นโมเดลภาวะผู้ น า
เต็มรูปแบบ (Model of The full fang of Leadership) โดยใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นา
ที่เ คยเสนอในปี ค.ศ. 1985 โดยโมเดลภาวะผู้น าเต็ม รูป แบบประกอบด้ว ยภาวะผู้น า 3 แบบ
(รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2556: 252-266) คือ ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (Transformation leadership)
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ย น (Transformational leadership) และภาวะผู้น าแบบปล่ อ ยตามสบาย
(Laissez-Faire leadership) หรื อ พฤติ ก รรมความไม่ ม ี ภ าวะผู้ น า (No Leadership behavior)
ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขอกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงตามแนวคิดของ
แบส และอโวลิ โ อ (Bass; & Avolio. 1994: 3-4) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง
เป็ นกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือบุคลากร โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
บุคลากรให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง รวมถึงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรไปสู่
ระดับที่สูงขึ้นและมีศกั ยภาพมากขึ้น ทาให้เกิดการตระหนักรู้ในวิสยั ทัศน์ และภารกิจของทีมและ
องค์การ การจูงใจให้มองไกลเกินกว่าความสนใจของตนไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ มองค์การหรือสังคม
ซึ่ง กระบวนการที่ผู้น ามีอิท ธิพ ลต่ อ บุ ค ลากรจะกระท าโดยผ่ า นองค์ป ระกอบพฤติก รรมเฉพาะ
4 ประการ คือ
1. การมีอิท ธิพ ลอย่ า งมีอุ ด มการณ์ ห รือ ภาวะผู้ น าเชิง บารมี (Idealized
Influence or Charisma Leadership) ซึ่ง แบส (Bass. 1985: 43) กล่ า วถึง การมีอิท ธิพ ลอย่ า งมี
อุดมการณ์ว่า เป็ นการทาให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เป็ นผู้
ก่ อ ให้เ กิดความจงรัก ภัก ดีต่ อ องค์ ก าร เป็ น ผู้ซ่ึง ได้ร บั ความเคารพนับ ถือ จากทุก คน เป็ น ผู้ซ่ึง มี
พรสวรรค์พ ิเ ศษในการมองเห็น ว่ า อะไรเป็ น สิ่ง ส าคัญ ที่แ ท้จ ริง และเป็ น ผู้ม ีอุ ด มการณ์ ใ นการ
ปฏิบตั ิงาน ส่งผลให้บุคลากรมีความศรัทธาในตัวผู้นาอย่างจริงใจ และมีความภาคภูมใิ จที่ได้อ ยู่
ใกล้ชดิ กับผูน้ า เชื่อมันว่
่ าจะเป็ นผูท้ เ่ี ป็ นสัญลักษณ์ของการบรรลุความสาเร็จของตน ในขณะที่ ยูคล์
(Yukl. 1994: 317) กล่าวถึงการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ว่า เป็ นรูปแบบอิทธิพลที่ไม่ใช่มาจาก
อ านาจหน้ าที่โดยต าแหน่ ง (Formal authority) หรือ ตามประเพณี แต่ สงั เกตได้จากการรับ รู้ข อง
บุคลากรว่า ผู้นาเป็ นผู้ท่มี คี ุณสมบัติพเิ ศษ ซึ่งลักษณะดังกล่าวของผู้นาจะทาให้บุคลากรเกิดการ
ยอมรับ และมีก ารเชื่อ มัน่ ว่ า ผู้น าจะสามารถน าพาตนและองค์ก ารเอาชนะอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ได้
นอกจากนัน้ กัลยาณี พรมทอง (2546: 9) และรัตติกรณ์ จงวิศาล (2543: 5) ให้ความหมายการมี
อิท ธิพ ลอย่า งมีอุ ด มการณ์ ใ นลัก ษณะที่ค ล้า ยกัน ว่า หมายถึง การจัด การหรือ การท างานที่เ ป็ น
กระบวนการที่ท าให้ผู้ร่ว มงานหรือ บุ ค ลากรยอมรับ เชื่อ มัน่ ศรัท ธา ภาคภูม ิใ จ และไว้ว างใจ
ในความสามารถ มีความยินดีท่จี ะทุ่มเทการปฏิบตั งิ านตามภารกิจ โดยการประพฤติตนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บุคลากรและองค์การ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เน้นความสาคัญในเรื่องค่านิยม
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ความเชื่อ และการมีเ ป้ าหมายที่ช ัด เจน มีค วามมัน่ ใจที่จ ะเอาชนะอุ ป สรรค มีว ิส ัย ทัศ น์ แ ละ
การถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ไปยังบุคลากร ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เห็นคุณค่าในตนเอง มีศลี ธรรม
และจริย ธรรม ทัง้ นี้ ย ัง มีนั ก วิช าการไทยอีก หลายท่ า นที่ไ ด้ ใ ห้ ค วามหมายของการมีอิท ธิพ ล
เชิงอุดมการณ์ ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน พอสรุปได้ว่า เป็ นการประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่าง
ที่ดี มีวสิ ยั ทัศน์ คิดกว้าง มองไกล มีความรอบรู้ เป็ นผู้ประสานงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ยึดมันในประโยชน์
่
ส่วนรวม รวมถึงการสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่บุคลากรว่าจะสามารถเอาชนะปั ญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บุคลากรยอมรับ ศรัทธา
ไว้วางใจ และเกิดความภาคภูมใิ จเมือ่ ได้รว่ มปฏิบตั งิ านด้วย (ทิพากร วรรณพฤกษ์. 2554: 27; คานึง
ผุดผ่อง. 2547: 6; แคทลียา ศรีใส. 2548: 10; ชนะ พงศ์สุวรรณ. 2548: 8; ชัยวัฒน์ ตุ่มทอง. 2548:
39; ธวัช ชัย หอมยามเย็น . 2548: 6; พรศิษ ฎ์ ค ารอด. 2549: 7; ขนิ ษ ฐา อุ่ น วิเ ศษ. 2550: 10;
ขวัญชัย จะเกรง. 2551: 7)
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) โดย แบส (Bass. 1985:
70) กล่ า วถึง พฤติก รรมการสร้า งแรงบัน ดาลใจของผู้ น าไว้ ดัง นี้ 1) เน้ น การปฏิบ ัติ (Action
orientation) ประกอบด้วย การกระตุ้นให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาหรือบุคลากรได้ทดลองปฏิบตั โิ ครงการ
ใหม่ ๆ หรือทางานทีท่ า้ ทายความสามารถ ให้โอกาสบุคลากรอาสาสมัครงาน การได้อาสาเป็ นโอกาส
ให้บุ ค ลากรได้แ สดงความสามารถและความรับ ผิด ชอบ และเมื่อ ปฏิบ ัติง านเสร็จ จะเกิด ความ
ภาคภูมใิ จและเชื่อมันในตนเอง
่
รวมทัง้ การมีนโยบายส่งเสริมการทดลองและเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ เพื่อหา
วิธกี ารแก้ปัญหาของหน่ วยงาน หรือสร้างบรรยากาศการติดต่อสื่อสารแบบเปิ ด และเชื่อถือ ไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการใช้ระบบการบันทึกสัน้ ๆ แทนการรายงานหรือ การบันทึกแบบยาว
(Lengthy reports) 2) การสร้างความเชื่อมัน่ (Confidence-Building) ซึง่ ความเชื่อมันเป็
่ นแหล่งความ
เข้ม แข็ง ทางอารมณ์ เมื่อ บุ ค ลากรเกิด ความเครีย ด ความยุ่ง ยากหรือ เสี่ย งต่ อ อัน ตร ายในการ
ปฏิบตั งิ าน ผูน้ าต้องสร้างความเชื่อมันกั
่ บผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การทีบ่ ุคลากรเกิดความเชื่อมันจะท
่
าให้
บุคลากรเกิดขวัญและกาลังใจ และทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้องค์การ
บรรลุ เ ป้ า หมาย 3) การสร้า งความเชื่อ มัน่ ในจุ ด มุ่ ง หมายที่เ ป็ น อุ ด มการณ์ (Inspiring belief in
“Cause”) เป็ นสิ่งที่มคี วามส าคัญ ยิง่ การที่บุค คลจะเสียสละประโยชน์ ส่ ว นตนหรือ ทางานที่เ สี่ย ง
อันตรายหรือยากล าบากได้นัน้ บุคคลต้องเชื่อว่าอุดมการณ์ นัน้ เป็ นสิง่ ที่ถู กต้อ ง มีคุณค่าแก่ การ
เสีย สละ และ 4) การใช้ Pygmalion Effect (Making use of the pygmalion effect or Self-falling
prophecy) คือ การที่ผู้นาคาดหวังบุคลากรในด้านดี บุคคลซึ่งถูกคาดหวังว่าจะทาได้ดจี ะพยายาม
ทาอย่างดีเพื่อให้ผู้นามันใจว่
่ าความเชื่อของผู้นาถูกต้อง การใช้ Pygmalion Effect กับบุคลากรจะ
เป็ น การส่ ง เสริม ความภาคภูม ิใ จในตนเอง (Self Esteem) ของผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา ซึ่ง บาคเกอร์
(ทิพ ากร วรรณพฤกษ์. 2554: 28; อ้างอิงจาก Barker. 1992: 160-166) กล่ าวว่า การที่บุค ลากร
มีความภาคภูมใิ จในตนเอง จะมีค วามคาดหวังสูงทาให้บุคลากรสามารถใช้ทกั ษะและความสามารถ
ได้ดกี ว่า เพื่อความสาเร็จในองค์การ
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รัต ติก รณ์ จงวิศ าล (2556: 254) และนักวิชาการอีกหลายท่าน ได้กล่ าวถึง
การสร้างแรงบันดาลใจในทานองเดียวกัน สรุปได้ว่าเป็ นการทีผ่ ู้นาจะประพฤติในทางที่จงู ใจให้เกิด
แรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่องงาน
ของผู้ต าม ผู้นาจะกระตุ้นจิต วิญ ญาณของทีม (Team spirit) ให้มชี ีว ิต ชีว า ผู้นาจะมีการนาเสนอ
วิส ยั ทัศ น์ ท่นี ่ าดึงดูดใจส าหรับอนาคต และจะสื่อ สารความหวังที่ผู้นาต้อ งการอย่างชัดเจน ผู้นา
จะแสดงการอุทศิ ตัวหรือความผูกพันต่อเป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วมกัน ผู้นาจะแสดงความเชื่อมัน่
และแสดงให้เห็นความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ และมีการมองอนาคตในแง่
บวก บ่อยครัง้ พบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผ่านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล และ
การกระตุ้นทางปั ญญา โดยการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลทาให้ผู้ตามรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุ ณค่ า
และกระตุน้ ให้พวกเขาสามารถจัดการกับปั ญหาทีต่ นเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้นทางปั ญญาช่วยให้
ผูต้ ามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (กัลยาณี พรมทอง. 2546: 9;
คานึง ผุดผ่อง. 2547: 6; แคทลียา ศรีใส. 2548: 10; ชนะ พงศ์สุวรรณ. 2548: 8; ชัยวัฒน์ ตุ่มทอง.
2548: 39; ธวัชชัย หอมยามเย็น. 2548: 6; พรศิษฎ์ คารอด. 2549: 7; ขนิษฐา อุ่นวิเศษ. 2550: 11;
ขวัญชัย จะเกรง. 2551: 7; ทิพากร วรรณพฤกษ์. 2554: 28-30)
3. การกระตุ้ น ทางปั ญ ญา (Intellectual Stimulation) ซึ่ง แบส (ทิพ ากร
วรรณพฤกษ์. 2554: 30; อ้างอิงจาก Bass. 1985: 110) กล่ าวถึงวิธ ีท่ผี ู้นาใช้กระตุ้นปั ญ ญา ดังนี้
1) การกระตุ้นทางปั ญญาโดยใช้หลักเหตุผล (Rationally) โดยผูน้ าจะเน้นการจูงใจด้านความสาเร็จ
ผู้น าเน้ น หนั ก ที่โ ครงสร้า งงานที่เ ป็ น ทางการ การตัด สิน ใจของผู้น าจะใช้ข้อ มูล เพีย งเล็ก น้ อ ย
แต่ จะเน้ นหนัก ที่ค วามเร็ว และประสิทธิผ ลในการแก้ปัญ หาเป็ นส าคัญ 2) การเน้ นที่การอยู่ร อด
(Existentially) โดยผู้นาจะสนใจเกี่ยวกับการเพิ่มความมันคง
่ ความเชื่อถือ และการสร้างทีมงาน
ผู้น าอาศัย กระบวนการที่ไ ม่เ ป็ น ทางการ และมีค วามเชื่อ ว่ า สติปั ญ ญาสามารถเกิด ขึ้น จากการ
มีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม ดังนัน้ ผูน้ าจะตัดสินใจโดยวิธกี ารผสมผสาน ต้องการข้อมูลจานวนมาก
และแก้ปัญหาด้วยวิธกี ารต่าง ๆ หลายวิธ ี 3) การใช้ประสบการณ์ (Empirically) ผู้นาจะแก้ปัญหา
โดยอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์แก้ปัญหาแบบเป็ นขัน้ ตอน และใช้ข้อมูลจานวนมากเพื่อ ให้ไ ด้
คาตอบทีด่ ที ส่ี ุดของการปรับปรุงความมันคง
่ ความปลอดภัย และการดารงอยูต่ ่อไปขององค์การ และ
4) การมุ่งเน้นความเป็ นเลิศ (Idealistically) ผูน้ าจะเน้นทีก่ ารเจริญก้าวหน้า การปรับตัว การเรียนรู้
ความหลากหลาย และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการตัดสินใจจะมีความยืดหยุ่น จะใช้ขอ้ มูล
น้อยในการตัดสินใจ แต่จะรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง และค้นหาวิธใี หม่ ๆ ในการแก้ปัญหา
ถ้ า มีค วามจ าเป็ น นอกจากนั ้น จะพบลัก ษณะของการกล้ า เสี่ ย งและการคิ ด ค้ น สิ่ ง ใหม่ ๆ
ในผูน้ าเช่นนี้ดว้ ย
นอกจากนัน้ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556: 254) และนักวิชาการอีกหลายท่าน
ได้กล่าวถึงการกระตุ้นทางปั ญญาในทานองเดียวกัน สรุปได้ว่า เป็ นการที่ผู้นามีการกระตุ้นผู้ต าม
ให้ต ระหนัก ถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่เ กิดขึ้นในหน่ ว ยงาน ทาให้ผู้ต ามมีค วามต้องการหาแนวทางใหม่
มาแก้ปัญ หาในหน่ ว ยงาน เพื่อ หาข้อ สรุปใหม่ท่ีดีกว่ าเดิม เพื่อ ทาให้เ กิดสิ่งใหม่และสร้า งสรรค์

50
โดยผูน้ ามีการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีการให้กาลังใจผูต้ าม
ให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธใี หม่ ผูน้ ามีการกระตุ้นให้ผตู้ ามแสดงความคิดและเหตุผล ผูน้ า
ทาให้ผตู้ ามรูส้ กึ ว่าปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทายและเป็ นโอกาสทีด่ ที จ่ี ะแก้ปัญหาร่ วมกัน โดยผูน้ า
จะสร้า งความเชื่อ มัน่ ให้ผู้ต ามว่ า ปั ญ หาทุ ก อย่ า งต้อ งมีว ิธ ีแ ก้ ไ ข (กัล ยาณี พรมทอง. 2546: 9;
ค านึ ง ผุ ด ผ่ อ ง. 2547: 6; แคทลีย า ศรีใ ส. 2548: 10-11; ชนะ พงศ์ สุ ว รรณ. 2548: 8; ชัย วัฒ น์
ตุ่มทอง. 2548: 39; ธวัชชัย หอมยามเย็น. 2548: 7; พรศิษฎ์ คารอด. 2549: 7; ขนิษฐา อุ่นวิเศษ.
2550: 11; ขวัญชัย จะเกรง. 2551: 7-8; ทิพากร วรรณพฤกษ์. 2554: 30-32)
4. การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration) ซึ่ง
แบส และอโวลิโอ (ทิพากร วรรณพฤกษ์. 2554: 32-33; อ้างอิงจาก Bass; & Avolio. 1994) กล่าวถึง
การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลของผูน้ าการเปลีย่ นแปลงว่า ประกอบด้วย 1) การเน้นการพัฒนา
(A Development Orientation) ในการแสดงพฤติกรรมการเน้นการพัฒนาผูน้ าการเปลีย่ นแปลงต้อง
ประเมินศักยภาพของผู้ใต้บงั คับบัญชาหรือบุคลากร ทัง้ ความสามารถในการดาเนินงานในปั จจุบนั
และความรับผิดชอบเพิม่ ขึ้นในอนาคต ผู้นามีการกาหนดตัวอย่างเพื่อให้บุคลากรปฏิบตั ติ าม และ
มอบหมายงานเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถและตอบสนองแรงจูงใจของบุคลากร 2) การเน้นความ
เป็ นบุค คล (Individualized orientation) เช่น การส่ งเสริมการพบปะอย่างคุ้นเคยและเป็ นกัน เอง
โดยการทีผ่ ู้นาติดต่อตัวต่อตัวกับบุคลากรแต่ละระดับ ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ทาให้
บุคลากรมีโอกาสได้รบั รูป้ ั ญหาและสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้ ตลอดจนทาให้มขี อ้ มูลที่ถูกต้อง
ทาให้การตัดสินใจการปฏิบตั งิ านถูกต้องมากขึ้น เป็ นต้น และ 3) การเป็ นพี่เลี้ยง (Mentoring) คือ
การทีผ่ บู้ ริหารอาวุโสให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลแก่ผบู้ ริหารใหม่ ซึง่ เฮย์เนอร์ (Hayner. 1994: 33)
กล่ า วว่ า ผู้ ท่ีม ีป ระสบการณ์ สู ง กว่ า เป็ นแบบอย่ า ง ชี้แ นะ ฝึ ก และให้ ค าแนะน าแก่ บุ ค คลที่ม ี
ประสบการณ์น้อยกว่า จุดสาคัญของการเป็ นพีเ่ ลีย้ ง คือ กระบวนการสอนและการเรียนรู้ รวมทัง้ การ
ให้การดูแล (Caring) การเป็ นพี่เลี้ยงเป็ นความรับผิดชอบของผู้นาในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้
กลายเป็ นผู้นาในอนาคต ประโยชน์ ท่ผี ู้นาจะได้รบั จากการเป็ นพี่เ ลี้ยง คือ เพิม่ ความเป็ นวิชาชีพ
เพิม่ การคงอยู่สมรรถนะในการผลิตสูงขึ้น และเพิม่ ความพึ งพอใจในงานของบุ คลากร นอกจากนี้
ในประเด็นของการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลนัน้ ได้มนี ั กวิชาการอีกหลายท่านได้กล่ าวถึง
ในทานองเดียวกัน สรุปได้ว่า ผูน้ าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูน้ าให้การดูแล
เอาใจใส่ ผู้ต ามเป็ น รายบุ ค คล และท าให้ผู้ต ามรู้ส ึก มีคุ ณ ค่ า และมีค วามส าคัญ ผู้น าจะเป็ น โค้ช
(Coach) และเป็ นทีป่ รึกษา (Advisor) ของผูต้ ามแต่ละคน เพื่อการให้คาแนะนา การสนับสนุ น และ
การพัฒนาผู้ตาม ผู้นาจะเอาใจใส่เป็ นพิเศษในความต้องการของปั จเจกบุคคล เพื่อผลสัมฤทธิ ์และ
การเติบโตของแต่ละคน ผูน้ าจะพัฒนาศักยภาพของผูต้ ามให้สงู ขึน้ นอกจากนี้ผนู้ าจะมีการปฏิบตั ติ ่อ
ผู้ตามโดยการให้โอกาสในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุ น คานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจาเป็ นและความต้องการ ผูน้ ามีการส่งเสริมการสื่อสารสอง
ทาง และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูต้ ามเป็ นการส่วนตัว ผูน้ าสนใจความกังวลของแต่ละบุคคล ผูน้ าจะมีการ
ฟั งอย่างมีประสิทธิผล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผู้นาจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็ น
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เครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิ ดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่ และเรียนรู้
สิง่ ใหม่ ๆ ทีท่ า้ ทายความสามารถ ผูน้ าจะดูแลผูต้ ามว่าต้องการคาแนะนา การสนับสนุน และการช่วย
ให้กา้ วหน้าในการทางานทีร่ บั ผิดชอบหรือไม่อย่างไร
อ นึ่ ง ในการวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ ผู้ ว ิ จ ั ย ได้ อ าศั ย รากฐานจากแนว คิ ด ภาวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงของแบส (Bass. 1985) มากาหนดตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ซึง่ หมายถึง
ความสามารถของผูน้ าการขับเคลื่อนในความพยายามที่จะปฏิบตั งิ านของตนเองให้สูงขึน้ กว่าความ
พยายามทีต่ นเองและสถานศึกษาคาดหวัง ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ตนเองและผูอ้ ่นื มีการเรียนรู้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึง การพัฒ นาความรู้ ความสามารถ และทัก ษะการปฏิบ ัติง านไปสู่ ร ะดับ
ที่ สู ง ขึ้น มีศ ั ก ยภาพมากยิ่ง ขึ้น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ ดี แ ละยัง่ ยื น
ทัง้ ในตัวบุคคลและสถานศึกษา อันประกอบไปด้วย
1. การมีอิท ธิพ ลอย่ า งมีอุ ด มการณ์ (Idealized Influence) หมายถึง ผู้น า
การขับเคลื่อนมีการปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี มีค วามรอบรูใ้ นงานอาเซียน คิดกว้าง มองการณ์
ไกล สามารถเป็ นผู้ประสานงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมันในประโยชน์
่
ส่วนรวม รวมถึง
สามารถสร้างความเชื่อมันในการแก้
่
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรอื่น ส่งผลให้
บุคลากรในสถานศึกษานัน้ ยอมรับ ศรัทธา ไว้วางใจ และเกิดความภาคภูมใิ จในตนเองเมื่อได้ร่ว ม
ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกัน
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง ความสามารถ
ของผู้นาการขับเคลื่อ นในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนเกิดความตระหนัก และเห็นคุ ณค่ าของการ
ขับเคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ป ระชาคมอาเซีย น มีเ จตคติและค่ านิย มที่ดีใ นการปฏิบตั ิง าน ส่ งผลให้
บุคลากรในสถานศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบตั งิ านสู่เป้ าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ด้วยความกระตือรือร้นและด้วยความตัง้ ใจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
3. การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ความสามารถ
ของผู้นาการขับเคลื่อนในการกระตุ้นให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความตระหนักถึงปั ญหาต่าง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในมุมมองทีเ่ ปิ ดกว้าง และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดและวิธกี ารใหม่ ๆ
ทีด่ กี ว่าเดิมบนพืน้ ฐานของความมีเหตุและผล รวมถึงการนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการปฏิบ ัติง านด้า นอาเซีย นและส่ ง เสริม การเรีย นรู้เ กี่ย วกับ อาเซีย นได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. การค านึ ง ถึ ง ความเป็ นปั จ เจกบุ ค คล (Individualized Consideration)
หมายถึง ผู้นาการขับเคลื่อนให้ความสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุ นให้บุคลากรในสถานศึกษา
ให้ไ ด้รบั การพัฒ นาตนเอง ทัง้ ในด้านความรู้เ กี่ยวกับอาเซีย น ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบ ัติง านให้ม ีศ ัก ยภาพมากยิ่ง ขึ้น ตามความรู้ ความสามารถ และความถนัด เป็ น รายบุ ค คล
ส่งผลให้บุคลากรเกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า และมีความสาคัญต่อสถานศึกษา
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2) การวัดภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ในการวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงนัน้ แคทลียา ศรีใส (2548: 80-81) ได้สร้าง
แบบสอบถามโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของแบส (Bass. 1985: 48)
ซึง่ ได้ปรับจากเครื่องมือวัดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของแบสและอโวลิโ อ (Bass; & Avolio. 1990)
ที่ มี ช่ ื อ ว่ า Multifactor Leadership Questionnaire (Self-rating Form) ห รื อ MLQ เ ป็ น แ บ บ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีคะแนนจาก 5 ถึง 1 เรียงค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย ใช้วดั ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน คือ 1) ด้านความมีบารมี จานวน 19 ข้อ 2) ด้านการดลใจ จานวน
10 ข้อ 3) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา จานวน 10 ข้อ และ 4) ด้านการมุ่งความสัมพันธ์รายบุคคล
จานวน 9 ข้อ โดยเครื่องมือชุดนี้แบส และอโวลิโอ ได้นาไปใช้และได้ค่าความเชื่อมันระหว่
่
าง .92
กับ .60 (Bass; & Avolio. 1990: 21) ซึ่ง เมื่อ แคทลีย า ศรีใ ส ได้ น าแบบสอบถามไปใช้ พบว่ า
ได้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ เท่ากับ .95 นอกจากนัน้ เครื่องมือฉบับนี้ กมลวรรณ
ชัยวานิชศิร ิ (2536) ได้นาไปใช้กบั ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ได้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
ทัง้ ฉบับ เท่ากับ .91 ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม (2538) ได้นาไปใช้กบั ศึกษาธิการจังหวัดและบุคลากร
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ เท่ากับ .98 วันชัย
นพรัตน์ (2540) ได้นาไปใช้กบั หัวหน้ากลุ่มประสบการณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 12 ได้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
วัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ .97 และ กัล ยาณี พรมทอง (2546) นาไปใช้กับผู้บริหาร
วิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
ทัง้ ฉบับ เท่ากับ .96
ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั พัฒ นาแบบวัด ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง โดยสร้า ง
ข้อคาถามขึน้ จากการพัฒนาแบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงฉบับประเมินตนเองของ รัตติกรณ์
จงวิศ าล (2543: 138-145) ซึ่ง แปลมาจากแบบวัด ภาวะผู้น าพหุ อ งค์ป ระกอบ ฉบับ 5X ส าหรับ
ผูป้ ระเมินของแบส และอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1994) และจากนิยามความหมายทีเ่ ป็ นข้อค้นพบ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มจากผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือเป็ นผูม้ สี ่วน
ได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ซึ่งแบบสอบถามมีจานวน 48 ข้อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
จากแสดงระดับการปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึงแสดงระดับการปฏิบตั มิ ากทีส่ ุดให้ 6 คะแนน
โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ในช่วง .64 – .79 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .65 – .88
เและมีค่ า ความเชื่อ มัน่ (Reliability) โดยใช้ สู ต รสัม ประสิ ท ธิ แ์ อลฟา (Alpha coefficient) ของ
ครอนบาค เท่ากับ .98
3) งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ไบรแมน (Podsakoff; Mackenzie; & Bommer. 1996: 25; citing Bryman. 1992)
ได้กล่าวถึงการศึกษาในองค์การมากมายที่แสดงเห็นว่าภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจ ความพยายามด้วยตนเอง และผลการปฏิบตั ิงานของลูกจ้าง ซึ่งมีการ

53
รายงานผลการศึก ษาในหลายสาขา จากหลายกลุ่ ม ตัว อย่ า งและองค์ก ารประเภทต่ า ง ๆ ซึ่ง
ยามมาริโ น สแปงเกอเลอร์ และแบส (Yammarino; Spangerler; & Bass. 1993: 81-102) ศึก ษา
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและผลการปฏิบตั งิ านแบบสารวจระยะยาว (Longitudinal investigation)
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของนายทหารเรือสหรัฐ ที่จบมาจากโรงเรียนนายเรือสหรัฐ (United
States Naval Academy: USNA) และได้รบั การแต่งตัง้ ให้ทางานในหน่ วยรบบนผิวน้ า ข้อมูลระยะ
ยาวซึ่ง เกี่ย วกับ นายทหารเหล่ า นี้ ร วบรวมจากการบัน ทึก ของ USNA และข้อ มูล จากนายทหาร
ชัน้ รองลงมา 793 นาย และผู้บ ัง คับ บัญ ชาของนายทหารเหล่ า นี้ ตัง้ แต่ เ วลาที่ได้ร บั มอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิงาน ผลการศึก ษาพบว่ า สนับสนุ นแนวคิด ที่เ ป็ นโมเดลของความเกี่ยวข้อ งระยะยาว
ระหว่ า งภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงและผลการปฏิบ ัติง านของนายทหารเรือ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาแบบปล่อยตามสบาย สามารถทานายผลการปฏิบตั งิ านของผู้ใต้บงั คับ
บัญชาได้ สามารถทานายผลการปฏิบตั ิงานทางทหารขณะที่เ ป็ นนักเรียนที่ USNA ได้ สามารถ
ทานายผลการปฏิบตั ิงานขณะที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ทางานในหน่ วยงานบนผิวน้ าได้ และยังพบอีกว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาแบบปล่อยตามสบาย ขณะที่ได้รบั มอบหมายแต่งตัง้ ให้
ทางานในหน่ วยรบบนผิวน้ า สามารถทานายผลกระทบพฤติกรรมผูน้ าของพนักงานได้ นอกจากนัน้
เคลเลอร์ (Keller. 1995) ศึกษาเรือ่ งภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีส่ ร้างความแตกต่าง โดยศึกษากลุ่ม
โครงการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial R&D) จานวน 66 กลุ่ม การศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงเป็ นสาเหตุของการเกิดคุณภาพโครงการที่สูงขึ้นในโครงการวิจยั ต่ าง ๆ พบว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทาให้เกิดความพึงพอใจ และความผูกพันได้เพิม่ ขึน้ จากภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลีย่ น
คอช (Koh. 1991: 602) ได้ศกึ ษาและทดสอบสมมติฐานหลายสมมติฐานเกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในประเทศสิงคโปร์ ในกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริหารและอาจารย์จากโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสิงคโปร์ จานวน 90 โรงเรียน โรงเรียนละ 20 คน ผลการวิจยั พบว่า ผลของภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ย นสามารถทานายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์การ ความผูกพันกับองค์การ ความพึงพอใจ และผลของการปฏิบตั งิ านขององค์การ โดยรวม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ในขณะที่ วิลเลียม สเทียร์ และเทอร์บอร์ก (William; Steers;
& Terborg. 1995: 319-333) ได้ศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งรูป แบบภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง
ของผู้น าของโรงเรีย น 89 แห่ ง ในประเทศสิง คโปร์ พบว่ า รูป แบบภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมกลุ่ม และความพึงพอใจในการทางาน
ของครูผู้นาโรงเรียน และส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนั กเรียน แบส (Bass. 1997: 130-139)
ได้ศึก ษาและรวบรวมงานวิจ ยั ที่พ ิสูจ น์ ย ืน ยัน ได้ว่ า ความสัม พัน ธ์ท่ีเ ป็ น ล าดับ ขัน้ (Hierarchy of
correlations) ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นาแบบต่าง ๆ และผลลัพธ์ท่มี ปี ระสิทธิภาพ ความพยายาม
และความพึงพอใจ ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพมากกว่า และทาให้
เกิด ความพยายาม และความพึง พอใจมากขึ้น กว่ า ภาวะผู้น าแบบให้ร างวัล ตามสถานการณ์
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(Contingent reward) การบริหารแบบวางเฉย (Management-by-exception) แบบเชิงรุก (MBE-A)
และแบบเชิงรับ (MBE-P) และการปล่อยตามสบาย (Laissez-faire) ตามลาดับ
นอกจากนัน้ ยังมีนักวิชาการไทยอีกหลายท่านที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง อาทิ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2543: 113-114) ได้ทาการวิจยั เรือ่ ง ผลการฝึกอบรม
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้นานิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ผูน้ านิสติ
ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง มีเจตคติทด่ี ตี ่อภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงหลังการ
ฝึ ก อบรม มีภ าวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงที่ผู้น าประเมิน ตนเองและภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง
ที่ผู้ร่วมงานประเมินผู้นาหลังสิ้นสุดการทดลองมากกว่าผู้นานิสติ ที่ไม่ได้รบั การฝึ กอบรมภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนเจตคติทด่ี ตี ่อภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
หลัง สิ้น สุ ด การทดลองและความพึง พอใจในการท างานของผู้ ร่ ว มงานหลัง สิ้น สุ ด การทดลอง
ไม่พฒ
ั นาขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่มแี นวโน้มว่าความพึงพอใจในการทางานของผู้ร่วมงาน
หลังสิน้ สุดการทดลองในกลุ่มนิสติ ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมีมากกว่ากลุ่มผูน้ า
นิส ิต ที่ไ ม่ไ ด้รบั การฝึ ก อบรมภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง ส่ ว น ธงชัย หมื่นสา (2552:) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานั กงานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า สภาพภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีสภาพภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการคานึงถึงคว าม
เป็ นปั จเจกบุคคล มีการปฏิบตั สิ ูงทีส่ ุด รองลงมาเป็ นด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอทิ ธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ และการกระตุน้ ทางปั ญญา ตามลาดับ
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับพฤติ กรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
เคนดริค (Kendrick. 1988: 1330-A) ได้ศกึ ษาลักษณะภาวะผู้นาที่มผี ลต่อการพัฒนา
โรงเรียนระดับมัธยมในเมืองให้มปี ระสิทธิผล โดยวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า ครูใหญ่ใช้ภาวะ
ผู้นาแบบแลกเปลี่ยนในระยะเริม่ แรก และต่อมาได้ใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินงาน
จนสามารถปรับปรุงโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล ส่วน แอนเดอร์สนั (Anderson. 2002: A) ได้ศกึ ษา
เรื่อ งการเปลี่ย นแปลงโรงเรีย นประถมศึก ษาสู่ก ารศึก ษาวิช าชีพ ชุ ม ชน โดยเริ่ม จากระดับ บน
สู่ระดับล่าง ผลการวิจยั สรุปได้ว่า หลักเบือ้ งต้นทีส่ าคัญของผลสาเร็จของโรงเรียน รวมถึงวัฒนธรรม
โรงเรีย นที่เ กี่ย วกับ การเปลี่ย นรูป แบบการศึก ษาวิช าชีพ ชุ ม ชน และภาวะผู้น าที่จ าเป็ น ส าหรับ
การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ ภารดี อนันต์นาวี (2549: 89-102)
ได้วจิ ยั เรื่อง การวิเคราะห์ภาวะผู้นาของผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและบรรยากาศองค์การ
ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดขี องสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก ซึ่งผลการวิจยั
สรุปได้ว่า ตัวแปรที่ส่งผลสูงสุดและมีนัยสาคัญทางสถิตติ ่อการบริหารจัดการที่ดขี องสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ บรรยากาศองค์การ
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และร่วมกันทานายการบริหารจัดการที่ดไี ด้ร้อยละ 76 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศองค์การส่ งผลทางตรงต่อ การบริหารจัดการที่ดีของ
ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ภาคตะวัน ออก ขณะเดีย วกัน ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของ
ผู้อานวยการเขตพื้นที่ก ารศึกษาส่งผลทางอ้อมผ่านบรรยากาศองค์การไปยังการบริหารจัดการที่ดี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เป็ นตัว แปรที่มคี วามสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน ดังนัน้ จึงทาให้มหี ลักฐานเพียงพอทีท่ าให้ผวู้ จิ ยั คาดการณ์ว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
มีอิทธิ พลทางตรงต่ อพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึ กษาสู่ประชาคมอาเซี ยน จึงได้กาหนด
ไว้เ ป็ น สมมติฐ านการวิจ ยั ในครัง้ นี้ สามารถเขีย นเป็ น แผนภาพแสดงเส้น ทางความสัม พัน ธ์ได้
ดังภาพประกอบ 1

ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง

พฤติ กรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน

1. Podsakoff; Mackenzie; & Bommer0 (1996: 25; citing Bryman. 1992)
2. Yammarino; Spangerler; & Bass (1993: 81-102)
3. Keller (1995)
4. Koh (1991: 602)
5. William; Steers; & Terborg (1995: 319-333)
6. Kendrick (1988: 1330-A)
7. Anderson (2002: A)
8. ภารดี อนันต์นาวี (2549: 89-102)

ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงกับพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
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4. แนวคิ ดในการวิ เคราะห์สาเหตุของการถ่ายทอดทางสังคมกับอัตลักษณ์ แห่งตน
ที่ มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงและพฤติ กรรมการขับเคลื่ อนสถานศึ ก ษา
สู่ประชาคมอาเซียน
4.1 การถ่ายทอดทางสังคมกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและพฤติ กรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
1) ความหมายของการถ่ายทอดทางสังคม
การถ่ า ยทอดทางสัง คม (Socialization) เป็ น กระบวนการหรือ วิถีท างที่บุ ค คล
ได้เรียนรูท้ กั ษะ ความรู้ ค่านิยม แรงจูงใจ และบทบาทหน้าที่เหมาะสมกับตาแหน่ งของเขาในกลุ่ม
ถือได้ว่าเป็ นกระบวนการซับซ้อ นที่เ กี่ยวข้อ งกับบุคคลตลอดช่วงชีวติ (Lifelong Process) ตัง้ แต่
วัยทารก วัยทางาน ตราบจนกระทังวั
่ ยชรา ซึง่ ขัน้ ตอนของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของแต่ละ
บุคคลเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กบั ขัน้ ตอนของชีวติ (อ้อมเดือน สดมณี และคนอื่น ๆ.
2543: 14; อ้างอิงจาก Stryker. 1980: 64; Stryker; & Statham. 1985: 352)
จานง อดิวฒ
ั นสิทธิ ์; และคนอื่น ๆ (2552: 43-53) ได้กล่าวว่า การถ่ายทอดทาง
สัง คม มีค วามหมายสองนั ย คือ หมายถึง การถ่ า ยทอดทางวัฒ นธรรม ท าให้บุ ค คลได้เ รีย นรู้
วัฒนธรรม เช่น การใช้ภาษาพูด เขียน มารยาทสังคม และระเบียบประเพณีต่าง ๆ เป็ นต้น และ
หมายถึงการพัฒนาบุคลิก ภาพทาให้บุคคลมีบุคลิกภาพแตกต่างกัน เนื่องจากสังคมแต่ล ะแห่ง มี
วัฒนธรรมไม่เหมือ นกัน และกระบวนการถ่ ายทอดทางสังคมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุค ลิก ภาพ
มากกว่าสภาพธรรมชาติ บุคคลจาเป็ นต้องได้รบั การถ่ายทอดทางสังคม เพื่อที่จะได้มบี ุคลิกภาพ
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น และรูจ้ กั ระเบียบของสังคมหรือวัฒนธรรม มิฉะนัน้ แล้วเขาก็จะมีพฤติกรรม
เช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่น ไม่สามารถเข้าสังคมกับมนุษย์ได้
ถ้าพิจารณาความหมายของการถ่ ายทอดทางสังคม ในด้านการถ่ ายทอดทาง
วัฒนธรรม การถ่ ายทอดทางสังคมเป็ นการเก็บรักษา การดารงรูปแบบของวัฒนธรรมของกลุ่ ม
โดยการถ่ายโอนจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นต่อไป (Levine. 1973: 505) เพื่อคงไว้ซ่งึ ความต่อเนื่อง
ในการจัดระเบียบทางสังคม บทบาท พฤติกรรม ค่านิยม และทัศนคติทเ่ี หมาะสม ซึง่ หากปราศจาก
การถ่ายทอดทางสังคมแล้ว ก็ไม่สามารถสืบทอดตามการสืบทอดของคนแต่ละรุ่นได้ (อ้อมเดือน
สดมณี และคนอื่น ๆ. 2543: 14) ซึ่งในทางสังคมวิทยา ความหมายของการถ่ ายทอดทางสังคม
มีสองแนวทาง คือ แนวทางแรกมองจากจุดยืนสังคมโดยรวมที่ส่งผลถึงพฤติกรรมของบุค คลที่ม ี
ความสอดคล้อ งกับ บรรทัด ฐาน ค่ า นิ ย ม ดัง นัน้ การถ่ า ยทอดทางสั ง คมจึง เป็ น กลไกทางสัง คม
ทีค่ วบคุมการเปลีย่ นแปลงหรือการดารงอยู่ของกลุ่ม ส่วนอีกแนวทางหนึ่งนัน้ มองจากจุดยืนบุคคล
เป็ นหลัก โดยมุ่งเน้นที่อตั ตะกับบุคคลนัย ให้ความสาคัญต่อการสวมบทบาทของคนอื่น และความ
คาดหวัง ของคนอื่น ดัง นั น้ การถ่ า ยทอดทางสัง คมก็ค ือ การเรีย นรู้บ ทบาททางสัง คม นั น่ เอง
(อ้อมเดือน สดมณี และคนอื่น ๆ. 2543: 16)
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อับบราฮัมสัน และโคลเสน และคนอื่น ๆ (Yung. 1994: 19; citing Abrahamson.
1967; Clausen; et al. 1968) ได้ แ บ่ ง กระบวนการถ่ า ยทอดทางสั ง คมเกี่ ย วกั บ การท างาน
เป็ นสองชนิด คือ การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (Professional socialization) และการถ่ายทอด
ทางสั ง คมขององค์ ก าร (Oraganizational socialization) ซึ่ ง ผู้ ว ิ จ ัย ได้ น าแนวคิ ด ดั ง กล่ า วมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อทาการศึกษาหาความเกี่ยวข้องกับ การถ่ายทอดทางสังคม อันนาไปสู่การมีอทิ ธิพล
ต่อภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ และการถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา (Staton–
Spicer; & Darling. 1986: 215)
1. การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (Professional Socialization) หมายถึง
กระบวนการที่ทาให้บุคคลได้รบั การซึมซับค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อที่จะสนับสนุ นให้บุคคล
แสดงบทบาทในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพนัน้ (สุทติ ิ ขัตติยะ. 2546: 14; อ้างอิงจาก Siegel. 1968)
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็ นกระบวนการเรียนรู้ อันเกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ของผู้รบั การถ่ายทอด
วิชาชีพในระหว่างการศึกษากับระบบการศึกษาในสถาบันวิชาชีพนัน้ (สุทติ ิ ขัตติยะ. 2546: 14;
อ้างอิงจาก Hayden. 1995)
ซิมสัน ( สุ ทิติ ขัต ติย ะ. 2546: 14; อ้า งอิง จาก Simpson. 1979) กล่ า วไว้ว่ า
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ เป็ นกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพฤติกรรมและปทัสถาน
เฉพาะแบบเพื่อเข้าสู่อ าชีพ ตลอดจนสร้างบุคลิกภาพเพื่อให้เ ป็ นไปตามบทบาทและเอกลักษณ์
วิชาชีพ โดยจะเกิดขึน้ ขณะกาลังศึกษาวิชาชีพ ซึง่ เป็ นระยะของการปรับเปลี่ยนสภาพจากการเป็ น
นักศึกษาสู่บทบาทของผูป้ ระกอบวิชาชีพอย่างเด่นชัด นิยามดังกล่าวสอดคล้องกับ โคเฮน (Cohen.
1981: 14) ทีก่ ล่าวว่า การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพเป็ นกระบวนการอันซับซ้อนทีบ่ ุคคลได้มาซึ่ง
ความรู้ ทัก ษะ และเอกลัก ษณ์ ว ิช าชีพ จนท าให้ บุ ค คลกลายเป็ นสมาชิก ของวิ ช าชีพ นั ้น ๆ
จึง ตรงกั บ แนวคิ ด ของสไตเกอร์ และสตาแทม (Stryker; & Statham. 1985: 334) ที่ ก ล่ า วว่ า
การถ่ายทอดทางสังคมจะทาให้บุคคลได้มาซึง่ คุณลักษณะของบุคคล (Disposition) ในฐานะสมาชิก
ภาพวิชาชีพคนหนึ่ง (สุทติ ิ ขัตติยะ. 2546: 14)
สุทติ ิ ขัตติยะ (2546: 14-16) กล่าวว่า การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ เป็ น
การนาความรู้แ ละทัก ษะไปทางานตามอาชีพได้ ซึ่งเกี่ยวข้อ งกับการโน้ มนาความรู้ท่จี ะบอกถึง
พฤติกรรมของบทบาท เอกลักษณ์ และความผูกพันทางอาชีพ ซึ่งเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลด าเนิ น
สู่อาชีพได้ ความรู้ และทักษะถือเป็ นเงื่อนไขเบือ้ งต้ นทีจ่ ะทาให้ได้มาซึ่งการโน้มนาและจูงใจทีค่ งทน
ถาวร บุค คลไม่ส ามารถทางานในอาชีพได้โดยปราศจากความรู้และทักษะทางความคิด เพราะ
มันเป็ นตัวสร้างพฤติกรรม เอกลักษณ์ และการจูงใจ ซึง่ เป็ นส่วนประกอบสาคัญทีจ่ ะพัฒนาบุคคลให้
เกิดการถ่ายทอดทางสังคมอย่างสมบูรณ์แบบ (ศิขริน สู่สุข. 2532: 27; อ้างอิงจาก Simpson. 1979:
6) การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพในวัยผู้ใ หญ่สามารถสนองต่อความต้องการหลาย ๆ อย่าง
ของสังคม กระบวนการจะปฏิบตั กิ ารโดยเป็ นเครื่องมือของสังคมที่จะทาให้บุคคลอุทศิ ตัวต่ออาชีพ
และเลือกที่จะทางานในขอบเขตนัน้ โดยจะใช้ความพยายามด้วยความเต็มใจในการกระทาต่าง ๆ
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นอกเหนือไปจากเพียงหวังรางวัล ทางเงินตราที่เขาได้รบั กระบวนการเป็ นเครื่องมือในการควบคุม
สมาชิก ผู้ซ่งึ มีลกั ษณะเป็ นอาชีพให้อยู่ในขอบเขตที่คนธรรมดาทัวไปไม่
่
สามารถจะตัดสินใจลงมือ
กระทาการได้ ซึง่ ยุทธวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ อาจเป็ นแบบให้คาแนะนาสาหรับงานที่
ไม่ต้องใช้ทกั ษะ หรือใช้วธิ กี ารฝึกอบรมสาหรับอาชีพทีต่ ้องใช้ทกั ษะหรือกึ่งทักษะ และใช้การศึกษา
ในระบบสาหรับอาชีพที่ต้องใช้ทกั ษะหรือกึ่งทักษะ เป็ นต้น จึงสรุปได้ว่า การถ่ายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพ คือ กระบวนการที่ทาให้บุคคลได้ม าซึ่งความรู้ ทักษะ และเอกลักษณ์วชิ าชีพของผู้นา
การขับเคลื่อน
2. การถ่ า ยทอดทางสัง คมของสถานศึก ษา (Educational Socialization)
อธิบายได้ดว้ ยแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ (Organizational socialization) เนื่องจาก
สถานศึกษาถือเป็ นองค์การ (Organization) ชนิดหนึ่ง (สมศักดิ ์ สีดากุลฤทธิ ์. 2545: 56; อ้างอิงจาก
Park. 1993: 30) โดยมีผู้ให้คานิยามการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การว่าหมายถึง กระบวนการ
ทีท่ าให้บุคคลได้รบั การสอนและการเรียนรูเ้ กี่ยวกับความรู้ และทักษะในการทางานตามบทบาทของ
องค์การ (สมศักดิ ์ สีดากุลฤทธิ ์. 2545: 56; อ้างอิงจาก Heck. 1995: 31-49) นอกจากนี้ยงั กล่าวได้ว่า
การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ เป็ นกระบวนการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์การ อันได้แก่ ค่านิยม
ทัศ นคติ และประเพณีต่ า ง ๆ ให้ก ับบุค คลในองค์ก าร ตลอดจนเป็ นกระบวนการที่ท าให้บุ ค คล
เปลี่ยนจากการเป็ นบุคคลภายนอกองค์ก าร (Outsiders) จนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของ
องค์การ โดยทีก่ ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์การมีบทบาทในการเสริมสร้างและพัฒนาให้สมาชิก
ในองค์การมีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์การ สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกันอย่างสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้ าหมายขององค์การ (สมศักดิ ์ สีดากุลฤทธิ ์. 2545: 56; อ้างอิงจาก Chao; et al.
1994: 730-743; Louis. 1980: 220-225; Ostroff; & Kozlowski. 1992: 209-264; Schein. 1974;
Sak; & Ashforth. 1997: 234-279; Van Maanen; & Schein. 1979: 209-264) ก า ร ใ ช้ ค า ว่ า
การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ เนื่องจากเป็ นการรวมเอาการเรียนรูท้ งั ้ ทางตรงและทางอ้อ ม
ทัง้ การศึกษาและการฝึกอบรม การฝึกทักษะการทางาน และการเข้าสังคม นอกจากนี้การถ่ายทอด
ทางสังคมขององค์การจึงเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และเกิดขึ้นได้กบั พนักงานต่างระดับและต่างความรู้
(บัง อร โสฬส. 2537: 100-101; อ้ า งอิง จาก Deaux; & Wrightsman. 1991) ไม่ ไ ด้ ส้ิน สุ ด เฉพาะ
การเรีย นรู้จ ากสถาบัน การศึก ษา แต่ ด าเนิ น ไปอย่า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชีว ิต การท างานของบุ ค คล
(สมศั ก ดิ ์ สี ด ากุ ล ฤทธิ .์ 2545: 56; อ้ า งอิ ง จาก Hudson; & Sullivan. 1995: 71) ดัง นั ้น เมื่อ ผู้ น า
การขับเคลื่อนได้รบั การบรรจุแต่งตัง้ เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ในสถานศึกษา ผู้นาการขับเคลื่อนจะได้รบั
การถ่ า ยทอดทางสัง คมของสถานศึก ษาตัง้ แต่ ว ัน แรกของการท างานเกี่ย วกับ วัฒ นธรรมของ
สถานศึกษา และบริบทต่าง ๆ จนกระทังเกษี
่ ยณการทางานในทีส่ ุด จึงสรุปได้ว่า การถ่ายทอดทาง
สังคมของสถานศึกษา คือ กระบวนการเรียนรูด้ ้านเนื้อหาการทางาน จนทาให้บุคคลเข้าใจบทบาท
และก่อให้เกิดการยอมรับปทัสถานในฐานะสมาชิกขององค์การ
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2) การวัดการถ่ายทอดทางสังคม
เฮเดน (สมศัก ดิ ์ สีด ากุ ล ฤทธิ.์ 2545: 53-54; อ้า งอิง จาก Hayden. 1995: 271276) กล่ า วว่ า การศึก ษาการถ่ า ยทอดทางสัง คมเชิง วิช าชีพ สามารถศึ ก ษาจากผลลัพ ธ์ ข อง
การถ่ า ยทอดทางสัง คมเชิง วิช าชีพ ที่แ สดงให้ เ ห็น ถึง ความเป็ นวิช าชีพ (Professionalization)
ในคุณลักษณะด้านเจตคติต่อความเป็ นวิชาชีพของบุคคล (Attitudinal characteristics) ตามแนวคิด
ของฮอลล์ (Hall. 1968: 92-104) แบบวัดที่ถูกนามาใช้ในการวัดการถ่า ยทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
นัน้ คือ แบบวัด ความเป็ น วิช าชีพ ของฮอลล์ (Hall’s Professional Inventory) (Hall. 1966; 1968)
ซึ่งเป็ นแบบวัดคุณลักษณะด้านเจตคติของความเป็ นวิชาชีพ เฮเดน กล่าวว่า แบบวั ดนี้สามารถวัด
ผลลัพ ธ์ก ารถ่ า ยทอดทางสัง คมเชิง วิช าชีพ ครูไ ด้ และได้น าไปใช้ว ัด ผลการถ่ า ยทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพครู (Socialized into the teching profession) กับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนักศึกษาครูวชิ าเอก
สุขศึกษา (School health education) ลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่ าของลิเ คิร์ท
(Likert scaling) 5 ระดับ จากเห็น ด้ว ยอย่ า งยิ่ง มีค่ า เท่ า กับ 5 จนถึง ไม่ เ ห็น ด้ว ยอย่ า งยิ่ง มีค่ า
เท่ากับ 1 แบบวัดมีขอ้ คาถามจานวน 50 ข้อ เพื่อวัดมิตคิ ุณลักษณะด้านเจตคติของความเป็ นวิชาชีพ
5 มิติ โดยมีค่าความเชื่อมันแต่
่ ละมิตติ งั ้ แต่ .69 ถึง .76 ส่วนค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดทัง้ ฉบับ มีค่า
เท่ากับ .81 ต่อมา ไซค์เซค (Snizek. 1972: 109-114) ได้นาแบบวัดนี้ไปปรับใช้ และหาคุณภาพของ
แบบวัดด้วยวิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เหลือแบบวัด
จานวน 24 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมันในแต่
่
ละมิตติ งั ้ แต่ .58 ถึง .74 มอโรว์ และโกท์ซ (Morrow; &
Goetz. 1988: 92-111) ได้น าแบบวัด นี้ ไ ปหาคุ ณ ภาพ พบว่ า มีค วามเชื่อ มันแต่
่ ล ะมิติต ัง้ แต่ .49
ถึง .75 ดังนัน้ แบบวัดนี้จงึ เป็ นแบบวัดที่มคี ุณภาพ และมีความตรงเพียงพอในการวัดผลลัพธ์ของ
การถ่ ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ นอกจากนัน้ สมศัก ดิ ์ สีด ากุ ล ฤทธิ ์ (2545: 121) ได้ปรับปรุง
แบบวัดความเป็ นวิช าชีพ ของฮอลล์ (Hall. 1968: 92-104) แล้ว หาความสัมพันธ์ค ะแนนรายข้อ คะแนนรวม มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง .63 ถึง .91 และมีค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
เท่ากับ
.97 ส่ ว นในการวัด การถ่ ายทอดทางสัง คมของสถานศึก ษานั น้ สมศัก ดิ ์ สีด ากุ ล ฤทธิ ์ (2545: 60)
ได้ปรับปรุงจากแบบวัดจากผลลัพธ์ด้านเนื้อของการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การของ เชา และ
คนอื่น ๆ (Chao; et al. 1994: 730-743) ฉบับปรุงปรุงโดย เอลเดรจ (Eldredge. 1996) มาปรับใช้
ลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่าของลิเคิรท์ (Likert scaling) 5 ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วย
อย่างยิง่ มีค่าเท่ากับ 5 จนถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ มีค่าเท่ากับ 1 แบบวัดมีขอ้ คาถาม จานวน 34 ข้อ
มีค่าสหสัมพันธ์ความสอดคล้องตัง้ แต่ .23 ถึง .64 และมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ .78 จึงเป็ น
แบบวัดทีม่ คี ุณภาพ และเหมาะสมเพียงพอทีจ่ ะนามาใช้วดั การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคม โดยสร้างข้อคาถามขึ้น
จากการปรับปรุงแบบวัดความเป็ นวิชาชีพของฮอลล์ (Hall’s Professional Inventory) ตามแนวคิด
ของฮอลล์ (Hall. 1968: 92-104) รวมทัง้ ปรับปรุงจากแบบวัดของ สมศักดิ ์ สีดากุลฤทธิ ์ (2545: 121)
ที่ได้นาแบบวัดจากผลลัพธ์ดา้ นเนื้อของการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การของ เชา และคนอื่น ๆ
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(Chao; et al. 1994: 730-743) ฉบับ ปรุ ง ปรุ ง โดย เอลเดรจ (Eldredge. 1996) มาปรับ ใช้ และ
จากนิ ย ามความหมายที่เ ป็ น ข้อ ค้น พบจากการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก และสนทนากลุ่ ม จากผู้บ ริห าร
สถานศึกษาและผู้ทเ่ี กี่ยวข้องหรือเป็ นผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ซึง่ แบบสอบถามมีจานวน
29 ข้อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากแสดงระดับการปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึง
แสดงระดับการปฏิบตั ิมากที่สุดให้ 6 คะแนน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ใ นช่วง .58 – .78
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .56 – .84 เและมีค่าความเชื่อ มัน่ (Reliability) โดยใช้สูต ร
สัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค เท่ากับ .95
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
กุบตา และคริชแนน (Gupta; & Krishnan. 2004: 7-20) ได้ศกึ ษาผลกระทบของ
การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง: บทบาทแลกเปลีย่ นของผูน้ ากับสมาชิก
โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมของผู้ใต้บงั คับบัญชา การรายงาน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้บงั คับบัญ ชา และผู้ใ ต้บงั คับบัญ ชาที่มคี ุ ณภาพตามการ
จัด อัน ดับ ความสัม พัน ธ์ ข องการแลกเปลี่ย นของผู้น ากับ สมาชิก ( LMX) โดยใช้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจากธนาคารภาครัฐขนาดใหญ่ในประเทศอินเดีย จานวน 102 คู่
ผลการศึก ษาพบว่า การถ่ า ยทอดทางสัง คมของผู้ใ ต้บงั คับ บัญ ชาช่ ว ยเพิ่ม การแสดงภาวะผู้นา
การเปลี่ย นแปลง เช่ น เดีย วกับ ซากาล และพาทัก (Sahgal; & Pathak. 2007: 263-279) ที่ไ ด้
ทาการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในประเด็นการถ่ ายทอดทางสังคม แนวคิดส่วนตัว และ
ประสบการณ์ ซึ่งใช้มุมมองการพัฒนาเพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในบริบทของอินเดีย
มุ่ง เน้ น ไปที่ป ระสบการณ์ ชีว ิต อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ซึ่ง ผู้น าที่ป ระสบความส าเร็จ นั น้ บทบาทของ
ครอบครัวและประสบการณ์ในวัยเด็กทีม่ ผี ลกระทบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับชีวติ ของพวกเขา แสดงให้
เห็นว่าผูน้ าเกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ชวี ติ ทีโ่ ดดเด่นและเป็ นกระบวนการ สุดท้ายจบลงด้วยการ
เป็ นผูน้ ามืออาชีพและประสบความสาเร็จ ในขณะที่ กฤษดา ตัง้ ชัยศักดิ ์ (Tanchaisak. 2006: 17-25)
ได้ศกึ ษาวิจยั เกี่ยวกับผู้นาการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พบว่า
การถ่ายทอดทางสังคมเป็ นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลภายนอกได้กลายเป็ นบุค คล
ภายในองค์การ ซึ่งกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก สี่มติ ิของการเป็ นผู้นา
การเปลีย่ นแปลงต่างก็มสี ่วนช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในครัง้ นี้
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้างต้น แสดงให้ เห็นว่าการถ่ายทอดทางสังคมเป็ น
ตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์ และมีอทิ ธิพลต่อ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึก ษาสู่ประชาคมอาเซียน ดังนัน้ จึงทาให้มหี ลักฐานเพียงพอที่ทาให้ผู้ว ิจ ยั คาดการณ์ ว่ า
1) การถ่ายทอดทางสังคมมีอิทธิ พลทางตรงต่ อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 2) การถ่ายทอด
ทางสังคมมีอิทธิ พลทางตรงต่ อพฤติ กรรมการขับเคลื่ อนสถานศึ กษาสู่ประชาคมอาเซี ย น
และ 3) การถ่ายทอดทางสังคมมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่ อพฤติ กรรมการขับเคลื่ อนสถานศึ กษา
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สู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง จึงได้กาหนดไว้เป็ นสมมติฐานการวิจยั
ในครัง้ นี้ สามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดงเส้นทางความสัมพันธ์ได้ดงั ภาพประกอบ 2

การถ่ายทอด
ทางสังคม

ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง

พฤติ กรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน
1. Gupta; & Krishnan (2004: 7-20)
2. Sahgal; & Pathak (2007: 263-279)
3. Tanchaisak (2006: 17-25)
4. Podsakoff; Mackenzie; & Bommer0 (1996: 25; citing Bryman. 1992)
5. Yammarino; Spangerler; & Bass (1993: 81-102)
6. Keller (1995)
7. Koh (1991: 602)
8. William; Steers; & Terborg (1995: 319-333)
9. Kendrick (1988: 1330-A)
10. Anderson (2002: A)
11. ภารดี อนันต์นาวี (2549: 89-102)

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
และพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

4.2 อัตลักษณ์ แห่ งตนกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและพฤติ กรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับอัต ลักษณ์ แ ห่งตน พบว่า มีนักวิชาการใช้ค า
ที่แ ตกต่ า งกัน ออกไป อาทิ ดวงเดือ น ศาสตรภัท ร (2535) และงามตา วนิ น ทานนท์ ; และดุษ ฎี
โยเหลา (2547) ใช้ ค าว่ า “เอกลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน” (Ego identity) ดวงเดือ น พัน ธุ ม นาวิน (2541)
ใช้คาว่า “เอกลักษณ์แห่งอีโก้” (Ego identity) ศรีเรือน แก้วกังวาล (2540) และระพินทร์ ฉายวิมล
(2545) ใช้คาว่า “อัตลักษณ์แห่งตน” (Identity) ประสาท อิศรปรีดา (2547) และปรีชา ธรรมา (2548)

62
ใช้คาว่า “เอกลักษณ์แห่งตน” (Identity) จรรจา สุวรรณทัต (2545) ใช้คาว่า “เอกลักษณ์เฉพาะตัว”
(Self identity) ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ใช้ค าว่ า “อัต ลักษณ์ แห่งตน” (Self identity) เช่นเดีย วกับ
ละมัย ทุมพัฒน์ (2550) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็ นค าที่ชดั เจน และเหมาะสมกับสภาพสังคม
ปั จจุบนั ทีบ่ ุคคลจาเป็ นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
1) ความหมายของอัตลักษณ์ แห่งตน
อิรคิ สัน (Erikson. 1968: 157) กล่าวว่า อัตลักษณ์แห่งตน หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลช่วงวัยรุ่นในการผสมผสานระหว่างลักษณะภายในตน ซึ่งเป็ นลั กษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคลกับลักษณะภายนอก คือ ประสบการณ์จากสังคมรอบด้าน แล้วสามารถประเมินหรือตัดสินใจ
ด้วยตนเองได้ว่าตนเองนัน้ คือใคร มีความสามารถอะไร ควรจะมีความเชื่อ และดาเนินชีวติ ไปใน
ทิศทางใด ซึง่ ลักษณะดังกล่าวมีความเป็ นลักษณะเฉพาะตัว และลักษณะทีเ่ หมือนกับบุค คลอื่นผสม
กลมกลืนอยู่ ในขณะที่ มาร์เ ชีย (เสาวภา เบ็ญ จพันธุ์ทวี. 2540: 8-9; อ้างอิงจาก Marcia. 1975)
กล่าวถึงอัตลักษณ์แห่งตนในลักษณะโครงสร้างแห่งตน (Self-Structure) ว่าเป็ นสิง่ ที่เกิดภายในตัว
บุคคล มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแรงขับ ความสามารถ ความเชื่อ และประวัตคิ วามเป็ นมาในการ
ปรับตัวของแต่ละคน ถ้าบุคคลมีโครงสร้างของพัฒนาการทีด่ กี จ็ ะทาให้มคี วามเป็ นตัวของตัวเอง รูถ้ งึ
ความเหมือ นและความแตกต่ างของตนกับผู้อ่ืน เข้าใจจุดเด่นและจุดด้อ ยของตนทาให้เ กิด การ
ก าหนดแนวทางของตนเอง ถ้ า มีโ ครงสร้า งพัฒ นาการที่ไ ม่ ดีท าให้เ กิด ความสับ สนในตน เอง
ส่ ว นความหมายของอัต ลัก ษณ์ แ ห่ งตนด้า นเนื้อ หานัน้ ประกอบด้ว ย จุดมุ่งหมาย ค่ านิยม และ
ความเชื่อ ที่บุ ค คลได้ต กลงใจอย่า งไม่ม ีข้อ สงสัย การตกลงใจนี้ ต้อ งมีพ ัฒ นาการที่ต่ อ เนื่ อ งเป็ น
เวลานานแล้ว จึงเลือกจุดมุง่ หมายและความเชื่อนัน้ อย่างเหมาะสมกับแนวทาง วัตถุประสงค์ และวิถี
ชีวติ ของตน ในทานองเดียวกัน วอเตอร์แมน (อุษา ศรีจนิ ดารัตน์. 2533: 15; อ้างอิงจาก Waterman.
1988) กล่าวว่า อัตลักษณ์แห่งตนในความหมายของอิรคิ สัน หมายถึง ความเชื่อ ค่านิยม จุดมุง่ หมาย
และการแสดงตนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ยอมรับว่าตนเองแตกต่างจากบุคคลบางคนและเหมือ นกับ
บุค คลอื่นในบางเรื่อ ง นอกจากนัน้ ยัง มีนักวิช าการหลายท่ านที่ไ ด้ใ ห้ค วามหมายของอัต ลัก ษณ์
แห่ ง ตนคล้า ยคลึง กัน ว่ า เป็ น สภาวะที่บุ ค คลให้ค าจ ากัด ความของตนเองในบทบาท ทัศ นคติ
ความเชื่อ และความปรารถนา เป็ นสภาวะที่ค งอยู่ เป็ นรู ป แบบของความต้ อ งการภายใน
ความสามารถ เป็ นการรับรูใ้ นตนเอง และทัศนะทางการเมือง สังคม รูว้ ่าตนเป็ นใคร เป็ นคนประเภท
ใด รูถ้ งึ วิถที างการดาเนินชีวติ รูว้ ่าต้องการอะไรจากชีวติ ต้องการเป็ นบุคคลแบบใด มีความเชื่อทาง
ศาสนา ค่านิยม และทัศนคติอย่างไร โดยเกิดจากการสังเคราะห์เกีย่ วกับความต้องการในการปรับตัว
ทางด้านชีววิทยา จิตวิทยา และสังคม ทีบ่ รู ณาการมาจากการทีไ่ ด้เห็นได้ยนิ และเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
สังคม ทาให้เ กิดการคัดเลือ กและสะสมบุค ลิกภาพที่ตนต้องการ แยกได้เ ป็ น 2 ด้าน คือ สภาวะ
อัตลักษณ์แห่งตนในมโนภาพ ได้แก่ มโนภาพทางอาชีพ การเมือง ศาสนา และปรัชญาในการดาเนิน
ชี ว ิต และสภาวะอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนระหว่ า งบุ ค คล ได้ แ ก่ รู ป แบบการมองบทบาททางเพศ
สัมพันธภาพ กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ เป็ นต้น (Rice. 1996: 36; อุษา ศรีจนิ ดารัตน์ . 2533: 16;
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เสาวภา เบ็ญจพันธุ์ทวี. 2540: 9; ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2541: 14; จริยกุล ตรีสุวรรณ. 2542: 8;
จตุ รพร ลิ้มมันจริ
่ ง. 2544: 249; ระพินทร์ ฉายวิมล. 2545: 58; เนาวรัต น์ อิ่มลิ้มธาร. 2546: 39;
ปรีชา ธรรมา. 2548: 49; ละมัย ทุมพัฒน์. 2550: 16)
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดอัตลักษณ์แห่งตนซึง่ เป็ นความเข้าใจในตนเองว่า
ตนเป็ นใคร มีค วามคิดในการแสดงออกของตนเพื่อ การดาเนิ นชีว ิต ในแนวทางใดแนวทางหนึ่ ง
ยอมรับความแตกต่าง และความเหมือนกันของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ความรูส้ กึ ของการมีอตั ลักษณ์
ของตนเกิดจากการที่ค นคนนัน้ ดารงความเหมือ น (Sameness) และความต่ อ เนื่อ ง (Continuity)
ภายในตนของแต่ละคนทีส่ อดคล้องกับผูอ้ ่นื มอง โดยสิง่ ทีเ่ กิดภายในตัวบุคคล มีการเปลีย่ นแปลงไป
ตามแรงขับ ความสามารถ ความเชื่อ ค่ า นิ ย ม และการถ่ า ยทอดทางสัง คม ประกอบไปด้ว ย
อัตลักษณ์ความเป็ นไทย และอัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
1. อัต ลัก ษณ์ ค วามเป็ นไทย (Thai Identity) ซึ่ง เอกวิทย์ ณ ถลาง (2534:
89-91) ได้แบ่งแนวบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ไทยไว้ คือ ประชาชนคนไทยมีความสานึกในความเป็ นชาติ
ไทยและมีความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย คนไทยได้รบั อิทธิพลของพระพุทธศาสนาจนหยังรากฝั
่
ง
ลึกอยู่ในจิตใจ เป็ นผลให้โลกทัศน์ รูปแบบวัฒนธรรม นิสยั ใจคอ และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิก ในสังคมไทยมีล กั ษณะที่ส ะท้อ นให้เ ห็นพุ ทธธรรมชัดเจน คนไทยมีค วามเคารพเทิด ทู น
ในสถาบัน พระมหากษัต ริย์ ภาษาไทยเป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ในการยึด โยงคนไทยให้เ ป็ นอัน หนึ่ ง
อันเดียวกัน สามารถติดต่อกันได้อย่างมีเอกภาพ โครงสร้างทางสังคมและลักษณะความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในสังคมไทยมีลกั ษณะอ่อนตัว (Dynamic) และไม่มกี ฎเกณฑ์ตายตัวนัก สามารถปรับตัว
เข้ากับความเปลี่ยนแปลงอันมีมาจากภายนอกได้ด้วย สังคมไทยมีลกั ษณะเป็ นสังคมเปิ ด ลักษณะ
นิส ยั ประจาชาติของคนไทย มีล กั ษณะเด่นทัง้ ดีและไม่ดีอ ยู่หลายประการ เช่น คนไทยเป็ นชาติ
ทีร่ กั อิสระเสรี มีขนั ติธรรมสูง รูจ้ กั ประสานประโยชน์ สุ ภาพอ่อนโยน มีความเกรงใจ ยิม้ แย้มแจ่มใส
ใฝ่ สันโดษ เอื้อเฟื้ อ เผื่อแผ่ ชอบประนีประนอม ผ่อนสัน้ ผ่อนยาว ไม่ผูกพยาบาท รักถิ่นที่อยู่ และ
เป็ นชาตินกั รบ
ปั จ จุ บ ัน ค าว่ า “อัต ลัก ษณ์ ค วามเป็ นไทย” ยัง ไม่ ไ ด้ ม ีก ารบัญ ญัติ ไ ว้ ใ น
พจนานุ ก รมแห่ งราชบัณ ฑิต ยสถาน แต่ มกี ารใช้ค านี้ ใ นแวดวงสื่อ มวลชนและวงวิชาการต่ าง ๆ
อย่างแพร่หลาย ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงขอเสนอความหมายเพื่อพลางอย่างกว้าง ๆ เพื่อความสะดวกของ
การวิจยั ครัง้ นี้ว่า อัตลักษณ์ความเป็ นไทย หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลทีต่ ระหนักอยู่เสมอว่า
ตนเองมีส่ ว นร่ว มรับ ผิด ชอบ มีห น้ า ที่ท่ีจ ะต้อ งปฏิ บ ัติ และต้อ งแสดงบทบาทที่ถู ก ที่ค วรรองรับ
ความรับผิดชอบและหน้าที่ของคนไทยทีพ่ งึ มีต่อประเทศชาติ โดยมีสภาพแวดล้อม เหตุการณ์ และ
ปั จจัยทางสังคมเป็ นเครื่อ งก าหนดลักษณะเฉพาะเหล่ า นัน้ อันประกอบไปด้ว ย ความสานึ ก ใน
ความเป็ นไทย ลักษณะนิสยั ประจาชาติไทย และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
2. อั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ นอาเซี ย น (ASEAN Identity) เมื่ อ ปี พ.ศ. 2553
สานักงาน ก.พ. และสถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศกึ ษารูปแบบ
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่การเป็ นประชาคม
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อาเซียน พบว่า ในบริบทของประเทศไทยในปั จจุบนั ทีต่ ้องเผชิญกับสภาวะการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับภูมภิ าค โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ภาครัฐ
ของไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันสมาชิกประเทศในภูมภิ าคเดียวกัน และเพื่อการปฏิสมั พันธ์
กัน ที่จ ะเกิด ขึ้น ในอนาคต โดยยุ ท ธศาสตร์ป ระเทศ (Country strategy) พ.ศ. 2556-2561 ซึ่ง มี
แนวยุทธศาสตร์และนโยบายในการบูรณาการการทางานระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงดัง กล่ า ว ได้ก าหนดประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ไ ว้ 4 ประเด็น ดัง นี้
1) การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth and Competitiveness) 2) การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) 3) การเติบโตทีเ่ ป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม และ 4) การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ (Internal
process) โดยสานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐได้ รบั
มอบหมายให้รบั ผิดชอบในภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ซึ่งมีเป้ าหมายที่จะสร้าง
สมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และผลสัมฤทธิ ์
ต่อภารกิจภาครัฐ โดยระบุแนวทางการดาเนินงานทีส่ าคัญด้านการพัฒนาและบริหารกาลังคนภาครัฐ
คือ การบริห ารก าลังคนให้ส อดคล้อ งกับบทบาทภารกิจที่มใี นปั จจุบนั และเตรียมพร้อ มสาหรับ
อนาคต และการพัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคนภาครัฐและเตรียมความพร้อ มบุค ลากร
ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งนาไปสู่การกาหนดเป้ าหมายของการยกระดับขีดสมรรถนะของ
บุคลากรภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ ภารกิจทีร่ บั ผิดชอบในปั จจุบนั สามารถ
ปฏิบตั ิงานเพื่อ รองรับการเปลี่ย นแปลงในอนาคต และสามารถปฏิบตั ิงานเพื่อ รองรับการเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน ทัง้ นี้โดยมุ่งหวังให้บุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่ มีความเป็ น
มือ อาชี พ (Professional) มีค วามเป็ นนานาชาติ (International) และมีค วามเป็ นผู้ ส นั บ สนุ น
(Facilitator) (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2557: 1-2)
ผูว้ จิ ยั จึงนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์บุคลากรภาครัฐในข้างต้น มากาหนดเป็ น
อัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน ซึง่ หมายถึง ลักษณะของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ กับ ผูน้ าการขับเคลื่อน อันเป็ น
คุณลักษณะที่สงั คมอาเซียนต้องการพัฒนาและยกขีดระดับสมรรถนะเพื่อไปสู่เป้ าหมายตามที่ได้
กาหนดไว้ รวมทัง้ ให้มคี วามพร้อ มปฏิบตั ิงานเพื่อ รองรับภารกิจปั จจุ บนั และการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ตลอดจนการก้าวสู่การเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน อันประกอบไปด้วย 1) มีความ
เป็ นมืออาชีพ โดยมีสมรรถนะในการมุ่งผลสัมฤทธิ ์ เน้ นการบูรณาการ โดยทางานทัง้ เชิงรุก และ
เชิงรับ โดยจัดทายุทธศาสตร์ร่วมของสถานศึกษา รักษาสมดุล รักษาประโยชน์ข องส่วนรวม มีการ
ทางานเป็ นทีม เน้นการทางานร่วมกันระหว่างหน่ วยงาน แลกเปลีย่ นข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์
ของสถานศึกษาตลอดเวลา รวมทัง้ มีความรูเ้ ชิงลึกในภารกิจทีต่ นเองปฏิบตั ิ รูเ้ ขา รูเ้ รา ในประชาคม
อาเซียน รวมไปถึง สิง่ ทีค่ วรทาและไม่ควรทาในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน รูใ้ นแง่ยทุ ธศาสตร์
องค์ ก ร ผลกระทบจากนโยบายที่เ กี่ย วข้อ งกับ อาเซีย น และรู้ท ัก ษะต่ า ง ๆ เช่ น การเจรจา
การประชุมต่าง ๆ และมีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการทางาน เข้าใจ และปรับใช้วธิ กี ารทางาน
ในรูป แบบที่เ ป็ น มาตรฐานสากล 2) มีค วามเป็ น นานาชาติ โดยมีค วามเป็ น กว้า งทางความคิด
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คิดเชิงบวกกับบริบทนานาชาติ เห็นประโยชน์ ใ นการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน สร้างสมดุล
ในการรักษาความสัมพันธ์กบั ประเทศสมาชิก และประเทศมหาอานาจ เคารพในความแตกต่าง และ
ความหลากหลายของประชาคม ตลอดจนมีทกั ษะในการทางานในบริบทสากล พูด อ่ าน เขียน
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียม การเจรจากับประเทศ
สมาชิก มีค วามยืน หยัด ในผลประโยชน์ ข องประเทศ ขณะเดีย วกัน ก็ย ืด หยุ่ น นตามเป้ า หมาย
เชิงยุทธศาสตร์ และ 3) มีความเป็ นผู้สนับสนุ น มีภาวะผูน้ าเชิงรุก มียุทธศาสตร์ทช่ี ดั เจนในการนา
ภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม ตระหนักและเข้าใจถึงผลประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่างเท่าเทียม
เพื่อให้ทุกภาคส่วนทางานร่ว มกันเพื่อประโยชน์ ของประเทศ และเพิม่ ขีดความสามารถของไทย
ในการแข่งขัน รวมทัง้ มีการบริการที่เป็ นเลิศ มีมาตรฐานในการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล
โปร่งใส ลดอุปสรรค เพื่ออานวยความสะดวกให้ผรู้ บั บริการ
2) การวัดอัตลักษณ์ แห่งตน
เครื่องมือวัดตามทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจิตสังคมของอิรคิ สัน สามารถแยกเนื้อหา
ที่นิ ย มวัด เป็ น 2 ประเภท คือ การวัด อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนในขัน้ ที่ 5 และการวัด ในหลายขัน้ อายุ
(อุษา ศรีจนิ ดารัตน์. 2533: 22-27)
1. การวัดอัตลักษณ์แห่งตนในขัน้ ที่ 5 สร้างขึน้ โดยมาร์เซีย ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น
แบบกึ่งสัมภาษณ์และต่อข้อความให้เต็มประโยค (SI-ISB) สาหรับแบบกึ่งสัมภาษณ์ (SI) ใช้เวลา
ตอบ 15-30 นาที การตัง้ คาถามใช้ตามโครงสร้างของทฤษฎีและประเด็นทีศ่ กึ ษาแบบนาร่องมาแล้ว
เพื่อหาวิธกี ารแสวงหาของบุคคลในวิกฤติการณ์เป็ นเกณฑ์ท่ใี ช้กาหนดสถานภาพของอัตลักษณ์
แห่งตนทัง้ 4 สถานะ คาถามในการสัมภาษณ์ม ี 3 ส่วนต่อเรื่อง เรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ในด้านใดด้านหนึ่งว่า 1) ได้มกี ารตัดสินใจในเรื่องนี้แล้วหรือยัง 2) กระบวนการที่บุคคลใช้ในการ
เข้าสู่การตัดสินใจในเรื่องนัน้ และ 3) ปริมาณความมันใจ
่ และการตกลงใจผูกมัดตน (Commitment)
ให้แก่เรื่องที่ได้ตดั สินใจไปแล้วนัน้ การวัดจึงมี 2 มิติ คือ การแสวงหา (แล้ว -ยัง) และการตกลงใจ
ผูกมัดตน (แล้ว-ยัง) (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2541: 16) ส่วนแบบต่อข้อความให้เต็มประโยค (ISB)
มีข้อคาถาม 23 ข้อ คัดเลือกข้อที่เกี่ยวข้องตามทฤษฎีของอิรคิ สัน โดยข้อคาถามแต่ละข้อจะเว้น
ช่องว่างให้ผตู้ อบเลือกคาตอบทีใ่ ห้ไว้ ข้อคาถามแต่ละข้อทีใ่ ห้เลือกมีลกั ษณะแสดงความรูส้ กึ จริง ๆ
ของผูต้ อบ คาตอบให้เลือกแต่ละข้อให้คะแนนแบบ 3, 2 และ 1 จุดมุ่งหมายของแบบวัดนี้เพื่อแสดง
ถึงพัฒนาการของอัต ลัก ษณ์ แห่ งตน ต่ อ มาได้ปรับปรุงและสร้างเป็ นประโยค เรียกว่า The New
Objective Measure of Ego – Identity Status (OM-EIS) เป็ นกลุ่มที่สร้างใช่หรือไม่ แบบสอบถาม
มีเนื้อหาด้านอาชีพ ศาสนา การเมือง และกิจกรรม
ต่ อ มา เบนเนี ย น และอาดัม ส์ (Adams. 1998: Online; citing Bennion; &
Adams. 1986) ได้ส ร้า งแบบวัด สถานะทางอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน 4 สถานะ โดยแต่ ล ะสถานะทาง
อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนจะสอบถามใน 2 กลุ่ ม หัว ข้ อ ที่เ กี่ ย วกั บ เรื่อ งทางด้ า นมโนคติ ส่ ว นบุ ค คล
(Ideological) 8 ข้อ โดยกลุ่ ม หัว ข้อ ที่เ กี่ย วกับ เรื่อ งทางด้ า นมโนคติส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ ว ย
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ข้อคาถามในเรื่องของการประกอบอาชีพ ศาสนา การเมือง และปรัชญาแนวคิดในการดาเนินชีวติ
ส่วนด้านการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประกอบด้วย ข้อคาถามในเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศ
การคบเพื่อน บทบาททางเพศ และการพักผ่อนหย่อนใจ รวมทัง้ สิน้ 64 ข้อ เรียกว่า The Objective
Measure of Ego – Identity Status (OM-EIS II) มีล ัก ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 6 ระดับ
ได้แ ก่ ไม่เ ห็นด้ว ยมากที่สุ ด ไม่เ ห็นด้ว ยมาก ไม่เ ห็นด้ว ย เห็นด้ว ย เห็นด้ว ยมาก และเห็นด้ว ย
มากทีส่ ุด
2. การวัดในหลายขัน้ อายุ เป็ นแบบรายงานโดยตนเอง ขัน้ ที่ 1 ถึงขัน้ ที่ 6
ดังนี้
2.1 แบบวัด Ego Identity Scale (EIS) มีลกั ษณะประโยคประกอบให้ตอบ
เห็นด้ว ย – ไม่เ ห็นด้ว ย ขัน้ ละ 12 ข้อ รวม 72 ประโยค แต่ ล ะขัน้ มีประเด็นทางบวกและทางลบ
สร้างตามทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจิตสังคมของแต่ละขัน้
2.2 แ บ บ วั ด Inventory of Phychosocial Development (IPD) เ ป็ น
ประโยคประกอบด้ ว ยมาตรประมาณค่ า 7 ระดับ มีท ัง้ หมด 60 ประโยค แบ่ ง เป็ นขัน้ ๆ ละ
10 ประโยค เป็ นด้านบวกและด้านลบอย่างละ 5 ประโยค
2.3 แบบวัด Ego Stage Development Inventory (ESDI) สร้างโดยการ
หานิยามปฏิบตั ิก ารทัง้ ด้า นบวกและด้านลบที่แก้ไขวิกฤติการณ์ ใ น 6 ขัน้ แรก แล้ว จึงตัง้ ค าถาม
ตามนิยามปฏิบตั กิ าร ได้ขอ้ คาถามเป็ นประโยคประกอบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ทัง้ หมด 216 ข้อ
แบ่งเป็ นขัน้ ละ 36 ข้อ
สาหรับการศึกษาแบบข้ามวัฒนธรรมเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงตามทฤษฎี
พัฒนาการทางจิตสังคมของอิรคิ สันในประเทศแอฟริกาใต้ทงั ้ คนผิวขาวและคนผิวดา โดย ออชส์
และพลัก (อุษา ศรีจนิ ดารัตน์. 2533: 26-27; อ้างอิงจาก Ochse; & Plug. 1986) ได้สร้างเครื่องมือ
วัดรายงานโดยตนเองเป็ นประโยคประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 4 ระดับ เพื่อวัดพัฒนาการของ
จิตสังคมตัง้ แต่ขนั ้ ที่ 1 ถึงขัน้ ที่ 7 ข้อคาถามเป็ นทัง้ ด้านบวกและด้านลบ 171 ข้อ หาคุณภาพคัดเลือก
ไว้ 76 ข้ อ มี ค่ า ความเชื่ อ มัน่ ทั ง้ ฉบั บ .93 สามารถวั ด ได้ ใ นแบบที่ เ ป็ นสากลตามทฤษฎี
ของอิร ิค สัน ในการอธิบ ายถึง พัฒ นาการทางจิต สัง คมตามระบบบู ร ณาการ ต่ อ มา ฮามาเช็ค
(อุษา ศรีจนิ ดารัตน์. 2533: 27; อ้างอิงจาก Hamachek. 1988) ได้ประเมินพัฒนาการของบุคคลใน
ขัน้ ที่ 1 ถึงขัน้ ที่ 5 ได้กาหนดลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่ได้รบั ประสบการณ์ในแต่ละขัน้ โดยมี
พฤติกรรมด้านบวกและด้านลบ จานวนด้านละ 10 ข้อ
ส่วนในประเทศไทย อุษา ศรีจนิ ดารัตน์ (2533: 27) และงามตา วนินทานนท์ และ
คนอื่น ๆ (2545: 296) ได้พ ฒ
ั นาแบบวัดอัตลักษณ์ แห่งตนของออชส์ และพลัก และปรับแบบวัด
เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในช่วงพัฒนาการอัตลักษณ์แห่งตนของฮามาเช็คมาใช้
ร่ว มกัน เพื่อ วัดการยอมรับของผู้ต อบว่าตนมีค วามรู้ส ึกอย่างไรต่ อตนเอง ถ้าประเมินค่ าตนเอง
ทางบวก แสดงว่าในช่ว งนี้สามารถปรับตัวได้ โดยแบบวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
ได้แก่ ไม่จริงเลย ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง และจริงที่สุด ซึ่ง อุษา ศรีจนิ ดารัต น์
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(2533: 27) ได้เลือกประโยคทีม่ คี ่าอานาจจาแนกรายข้อสูงกว่าเกณฑ์มาใช้ 23 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่
แบบสัมประสิทธิ ์แอลฟา เท่ากับ .80 และงามตา วนินทานนท์ และคนอื่น ๆ (2545: 296) นาไปใช้
15 ข้อ มีค่าความเชื่อมันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟา เท่ากับ .79
สรุป ได้ว่ า นัก วิช าการได้ใ ห้ค วามสนใจในการสร้า งและปรับ ปรุ ง เครื่อ งมือ วัด
อัตลักษณ์แห่งตนอยูเ่ สมอ เพื่อให้ได้มาตรฐานแบบสากลทีถ่ ูกต้องตามทฤษฎีและสามารถนาไปใช้ได้
โดยสะดวก ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั พัฒนาแบบวัดวัดอัตลักษณ์แห่งตน โดยสร้างข้อคาถามขึ้น
จากการปรับปรุงแบบวัดของ อุษา ศรีจนิ ดารัตน์ (2533: 27) และงามตา วนินทานนท์ และคนอื่น ๆ
(2545: 296) ได้พฒ
ั นาแบบวัดอัตลักษณ์แห่ งตนของออชส์ และพลัก (Ochse; & Plug. 1986) และ
จากนิ ย ามความหมายที่เ ป็ น ข้อ ค้น พบจากการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก และสนทนากลุ่ ม จากผู้บ ริห าร
สถานศึก ษาและผู้ ท่ีเ กี่ย วข้อ งหรือ เป็ นผู้ ม ีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย กับ สถานศึก ษา ซึ่ง แบบสอบถาม
มีจ านวน 29 ข้อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 6 ระดับ จากแสดงระดับ การปฏิบ ัติ น้ อ ยที่สุ ด
ให้ 1 คะแนน จนถึงแสดงระดับการปฏิบตั ิมากที่สุดให้ 6 คะแนน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ใ นช่ ว ง .50 – .71 มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ร ะหว่ า ง .61 – .86 เและมีค่ า ความเชื่อ มัน่
(Reliability) โดยใช้สตู รสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค เท่ากับ .96
3) ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนกับ ภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลง
และพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
เซ และชิว (Tse; & Chiu. 2014: 2827–2835) ได้ศกึ ษาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
และการปฏิบตั ิงาน: มุมมองของเอกลักษณ์ทางสังคม มีรูปแบบการอธิบายกระบวนการพื้นฐาน
ที่ผ่านการภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกขององค์การ ความแตกต่างของแต่ละบุคคลและเอกลักษณ์ของกลุ่มต่างเป็ นกลไก
เอกลัก ษณ์ ท างสัง คมที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ลัก ษณะและผลกระทบที่ ม ีต่ อ พฤติ ก รรมการน า
การเปลีย่ นแปลง ส่วนการศึกษาของ แคลงค์ (Klenke. 2007: 68-97) ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงทฤษฎีและ
เชิงประจักษ์ พบว่า อัตลักษณ์ในตัวตนของบุคคลมีผลต่อการแสดงออกเกี่ยวกับผูน้ า เนื่องจากเป็ น
รูปแบบทีเ่ กี่ยวข้องกับทฤษฎีทางจิตวิทยาทีว่ างอยู่บนรากฐานปรัชญาอัตถิภาวนิยมและเอกลักษณ์
ทางสัง คม ในท านองเดีย วกัน ซู และคนอื่น ๆ (Zhu; et al. 2012: 186-212) ก็ ไ ด้ศึก ษาพบว่ า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความเกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ภายในองค์การ และยังสามารถอธิบาย
ความสามารถต่าง ๆ ในการปฏิบตั งิ านได้อกี ด้วย
จากการประมวลเอกสารดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า อัตลักษณ์แห่งตนเป็ นตัวแปร
ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ และมีอิท ธิพ ลต่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงและพฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
สถานศึก ษาสู่ประชาคมอาเซียน ดังนัน้ จึงทาให้มหี ลักฐานเพียงพอที่ทาให้ผู้ว ิจ ยั คาดการณ์ ว่ า
1) อัตลักษณ์ แห่ งตนมีอิทธิ พลทางตรงต่ อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 2) อัตลักษณ์ แห่ งตน
มี อิ ท ธิ พลทางตรงต่ อ พฤติ กรรมการขับ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น และ
3) อัตลักษณ์ แห่ งตนมีอิทธิ พลทางอ้อมต่ อพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
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อาเซี ยน โดยผ่านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง จึงได้กาหนดไว้เป็ น สมมติฐานการวิจยั ในครัง้ นี้
สามารถเขียนเป็ นแผนภาพแสดงเส้นทางความสัมพันธ์ได้ดงั ภาพประกอบ 3

อัตลักษณ์
แห่งตน

ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง

พฤติ กรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน
1. Tse; & Chiu (2014: 2827–2835)
2. Klenke (2007: 68-97)
3. Zhu; et al (2012: 186-212)
4. Podsakoff; Mackenzie; & Bommer0 (1996: 25; citing Bryman. 1992)
5. Yammarino; Spangerler; & Bass (1993: 81-102)
6. Keller (1995)
7. Koh (1991: 602)
8. William; Steers; & Terborg (1995: 319-333)
9. Kendrick (1988: 1330-A)
10. Anderson (2002: A)
11. ภารดี อนันต์นาวี (2549: 89-102)

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์แห่งตนกับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
และพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

4.3 การถ่ายทอดทางสังคมกับอัตลักษณ์ แห่งตน
ฮอลล์ (Chao; et al. 1994: 737; citing Hall. 1972) อธิบายว่า เอกลักษณ์เชิงวิชาชีพ
ขึน้ อยู่กบั การได้รบั ประสบการณ์ทางอาชีพ โดยเฉพาะการได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ
ในระยะแรก ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ เชา และคนอื่น ๆ (Chao; et al. 1994: 730-743) ที่ว ิจ ัย พบว่ า
การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การมีอทิ ธิพลต่อเอกลักษณ์วชิ าชีพ นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจยั พบว่า
เอกลัก ษณ์ /อัต ลัก ษณ์ เ ป็ นผลมาจากการถ่ า ยทอดทางสัง คม (พงษ์ ส วัส ดิ ์ สวัส ดิพ งษ์ . 2532: 8;
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Broom; & Selznick. 1990: 94; Cohen. 1981: 14; Harden. 1993: Abstract; McGowen; & Hart.
1990: 118-123) ดังนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมน่าจะมีอทิ ธิพลต่ออัตลักษณ์แห่งตนเช่นเดียวกัน
จากการประมวลเอกสารดัง กล่ า วข้า งต้น แสดงให้เ ห็น ว่ า การถ่ า ยทอดทางสังคม
เป็ นตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์ และมีอทิ ธิพลต่ออัตลักษณ์แห่งตน ดังนัน้ จึงทาให้ม ีหลักฐานเพียงพอ
ที่ทาให้ผู้ว ิจยั คาดการณ์ ว่า การถ่ายทอดทางสัง คมมีอิท ธิ พ ลทางตรงต่ อ อัตลักษณ์ แห่ ง ตน
จึง ได้ ก าหนดไว้ เ ป็ นสมมติฐ านการวิจ ัย ในครัง้ นี้ สามารถเขีย นเป็ นแผนภาพแสดงเส้ น ทาง
ความสัมพันธ์ได้ดงั ภาพประกอบ 4
การถ่ายทอด
ทางสังคม

อัตลักษณ์
แห่งตน

1. Chao; et al (1994: 737; citing Hall. 1972)
2. Chao; et al (1994: 730-743)
3. พงษ์สวัสดิ ์ สวัสดิพงษ์ (2532: 8)
4. Broom; & Selznick (1990: 94)
5. Cohen (1981: 14)
6. Harden (1993: Abstract)
7. McGowen; & Hart (1990: 118-123)

ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับอัตลักษณ์แห่งตน

5. คุณ ลัก ษณะของสถานศึ ก ษาต้ น แบบการพัฒ นาสู่ป ระชาคมอาเซี ย นสัง กัด
ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ความว่า “บุคคลย่อมมี
สิท ธิเ สมอกัน ในการรับ การศึก ษาขัน้ พื้น ฐานไม่น้ อ ยกว่ า สิบ สองปี ท่ีร ฐั จะต้อ งจัด ให้อ ย่า งทัว่ ถึง
และมีคุ ณ ภาพโดยไม่เ ก็บค่าใช้จ่าย” และรัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 49 ความว่า “บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่รี ฐั จะต้อง
จัดให้อย่างทัวถึ
่ งและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ใน
สภาวะยากลาบากต้องได้รบั สิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุ นจากรัฐ เพื่อให้ได้รบั การศึกษา
โดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น”
ในการนี้ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้บญ
ั ญัตจิ ดุ มุง่ หมายของการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนา
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คนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ ละคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒ นธรรมในการด ารงชีว ิต สามารถอยู่ร่ว มกับ ผู้อ่ืน ได้อ ย่ า งมีค วามสุ ข มาตรา 12 บัญ ญัติว่ า
นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสทิ ธิในการจัด
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน มาตรา 4 วรรค 5 บัญญัตวิ ่า สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มาตรา 9(2) บัญญัตถิ งึ หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยดึ หลักการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทัง้ นี้ มาตรา 39 บัญญัตวิ ่า ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทัง้ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัวไป
่ ไปยังคณะกรรมการ และ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยตรง
การบริหารจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. ระดับกระทรวง หรือระดับนโยบาย มีคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เป็ น
คณะกรรมการนโยบาย มีห น้ า ที่เ สนอนโยบาย แผนพัฒ นามาตรฐาน และหลัก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ การสนับสนุ นทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารสานักงาน และ
มีส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐานท าหน้ า ที่ ร ับ ผิ ด ชอบงานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และมีอานาจหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ส่ ว นราชการ โดยมีเ ลขาธิก ารคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานท าหน้ า ที่เ ป็ น กรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. ระดับ เขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ซึ่ง เขตพื้น ที่ก ารศึก ษาเป็ น เขตบริห ารและการจัด
การศึก ษาขัน้ พื้น ฐานที่ก าหนดขึ้น จากการประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษาของรัฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึก ษาธิก ารโดยค าแนะนาของสภาการศึกษา จากเกณฑ์ปริมาณสถานศึกษา จานวน
ประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น ปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา โดยมีคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มีอ านาจหน้ า ที่ใ นการก ากับ ดูแ ล จัด ตัง้ ยุบ รวม หรือ เลิก สถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานในเขตพื้น ที่
การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุ นสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษาในรูปแบบ
ทีห่ ลากหลายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
นอกจากนัน้ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ยังได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา นอกจาก
ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นแล้ว ยังให้มอี านาจหน้าทีด่ งั นี้ 1) อานาจหน้าที่
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ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2) อานาจหน้าทีใ่ นการพัฒนางานด้าน
วิชาการ และจัดให้มรี ะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่ว มกับสถานศึกษา 3) รับผิดชอบ
ในการพิจ ารณาแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในสถานศึก ษาของสถานศึก ษาและส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา และ 4) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ในการนี้ กฎกระทรวงก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งาน
เขตพื้นที่ก ารศึก ษา พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดอ านาจหน้ าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้น ที่ก ารศึกษาให้ส อดคล้อ งกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และความต้องการ
ของท้องถิน่ 2) วิเคราะห์การจัดตัง้ งบประมาณเงินอุดหนุ นทัวไปของสถานศึ
่
กษา และหน่ วยงานใน
เขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รบั ให้หน่ วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทัง้
ก ากับ ตรวจสอบ ติด ตามการใช้จ่า ยงบประมาณของหน่ ว ยงานดัง กล่ า ว 3) ประสาน ส่ ง เสริม
สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 4) กากับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ
รวมทัง้ ทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุ นการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมทัง้ บุคคล องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จดั การศึก ษารูปแบบที่ห ลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 9) ดาเนินการและประสาน ส่ งเสริม
สนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 10) ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงาน
ของคณะอนุ ก รรมการและคณะทางานด้านการศึกษา 11) ประสานการปฏิบตั ิราชการทัวไปกั
่
บ
องค์ก รหรือ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในฐานะ
สานัก งานผู้แ ทนกระทรวงศึก ษาธิก ารในเขตพื้นที่การศึกษา และ 12) ปฏิบตั ิหน้ าที่อ่ืนเกี่ยวกับ
กิจการภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ ไิ ด้ระบุให้เป็ นหน้าทีข่ องหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบตั งิ าน
อื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
นอกจากนัน้ ยังมีองค์กรคณะกรรมการอีก 2 คณะ กล่าวคือ 1) คณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา ทาหน้าทีเ่ กี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึก ษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และ 2) คณะอนุ กรรมการผู้นาการ
ขับเคลื่อนประจาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ที่การศึกษา) ทาหน้าที่โดยรวมเกี่ยวกับการ
บริหารบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา จึงกล่าวได้ ว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้ าที่โดยตรง
ในการบริหารจัดการ กากับ สนับสนุ น ส่งเสริม ประสานงาน ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในสังกัด ให้เป็ นไปตามนโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
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3. ระดับสถานศึกษา โดยสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มีฐานะ
เป็ นนิ ติบุ ค คลโดยมีก รรมการสถานศึก ษาท าหน้ า ที่ก ากับ และสนั บ สนุ น กิจ การสถานศึ ก ษา
ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
ผูแ้ ทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื่ นในพื้นที่ และ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กฎกระทรวงก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา พ.ศ. 2546 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ดังนี้ 1) จัดทานโยบาย
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนบริบทและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิน่ 2) จัดตัง้ งบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จา่ ยงบประมาณของ
สถานศึกษา 3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
และความต้ อ งการของนั ก เรีย น ชุ ม ชน และท้อ งถิ่น 4) จัด การเรีย นการสอน สภาพแวดล้อ ม
บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นส าคัญ
ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5) ออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศและแนวปฏิบตั ิต่ าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 6) กากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม
แผนงาน โครงการและประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน ตลอดจนการพิจ ารณาความดีค วามชอบ
การพัฒนา และดาเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด 7) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทัง้ ปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
จากทรัพ ย์ส ินของสถานศึก ษา 8) จัดให้มรี ะบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความ
ร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทัง้ รายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 9) ส่งเสริมความเข้มแข้ง
ให้ก ับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอื่นในชุ ม ชน และท้อ งถิ่น และ
10) ปฏิบตั ิห น้ าที่อ่ ืนที่เ กี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือ ตามที่ได้รบั มอบหมายและตามที่
กฎหมายกาหนด
ทัง้ นี้ ได้มกี ารจาแนกการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานออกเป็ น ด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัวไป
่ รวมทัง้ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ได้กาหนดให้ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานพิจารณากระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทัวไป
่ ไปยัง
คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาแล้วแต่กรณี
สรุปได้ว่า รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานว่า เป็ นการจัดการศึกษา
ที่รฐั ต้องจัดให้กบั ผู้เรียนและหรือประชาชนทุกคนอย่างมีคุณภาพ เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็ นฐานของการพัฒนาประเทศ ที่หน่ วยจัดการศึกษาหรือสถานศึกษาต้อ งเป็ นสถานศึกษา
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ที่มขี นาดและความพร้อ มในการบริหารจัดการที่เอื้อต่อ การจัดการศึกษาที่มคี ุ ณภาพ ที่ต้องเน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคโลกาภิวตั น์ ตลอดจนการก้าวสู่ความเป็ นประชาคม
อาเซียน
สถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ได้ดาเนินงานโครงการเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้สู่ป ระชาคมอาเซีย นเพื่อ ตอบสนองปฏิญ ญาอาเซีย นด้า นการศึก ษาที่เ น้ น การขับ เคลื่อ น
ประชาคมอาเซีย นทัง้ 3 เสาหลัก สะท้อ นการจัดการศึกษาแบบเชื่อ มโยง การหลอมรวมความ
หลากหลายบนพื้นฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่าง การพัฒนาและประสานความร่วมมือและ
แลกเปลี่ย นวิช าการระหว่ า งชาติใ นภูม ิภ าคบนพื้น ฐานของประโยชน์ ร่ว มกัน ซึ่ง ได้เ ริ่ม ท าการ
วางรากฐานการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของอาเซียน โดยเริม่ ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการพัฒนาประเทศไทยให้เ ป็ นศู นย์กลางการศึกษาในภูม ิภ าค
(Education Hub) และโครงการพั ฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น (Spirit of ASEAN) เพื่ อ ผลั ก ดั น
การดาเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็ นประชาคมอาเซียน และพัฒนา
เยาวชนไทยให้ม ีส มรรถนะที่ส าคัญ ส าหรับ การด าเนิ น ชีว ิต ในประชาคมอาเซีย น โดยคัด เลือ ก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาให้มคี วามพร้อมและศักยภาพในการจัดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เป็ นศูนย์การเรียนรูอ้ าเซียน จานวน 82 โรง แบ่งเป็ น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2557ก: ออนไลน์)
1. โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ประกอบด้วย
1.1 Sister School จ านวน 30 โรง เป็ น โรงเรีย นที่ไ ม่ ม ีเ ขตติ ด ต่ อ กับ ประเทศ
เพื่อ นบ้ า น เป็ นโรงเรีย นที่จ ะสานสัม พัน ธ์ กับ ประเทศสมาชิก ต่ า ง ๆ จัด การเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา สามารถเลือกสอนภาษาประเทศในอาเซียน 9 ประเทศ
คือ เวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย ซึง่ มีเป้ าหมาย
คือ 1) เป็ นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้ นอาเซียน เน้นภาษาอังกฤษ ICT
พหุวฒ
ั นธรรม ภาษาเพื่อนบ้าน 2) เป็ นศูนย์อาเซียนศึกษา เผยแพร่ส่อื การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียน สาหรับผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และชุมชน รวมทัง้ ผู้สนใจทั ว่ ไป 3) จัดกิจกรรมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน และ 4) มีโรงเรียนเครือ ข่ายอย่างน้ อ ย
9 โรง ซึง่ Sister school ได้แก่
1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บา้ นสิว้ ) สพป.จันทบุร ี เขต 1
2) โรงเรียนอนุบาลชัยภูม ิ
สพป.ชัยภูม ิ เขต 1
3) โรงเรียนแม่คอื วิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4) โรงเรียนสุนทรวิจติ ร
สพป.นครพนม เขต 1
5) โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
6) โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์เขต1
7) โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย้
สพป.เพชรบุร ี เขต 1
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8) โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา เขต 1
9) โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
10) โรงเรียนอนุบาลลพบุร ี
สพป.ลพบุร ี เขต 1
11) โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
12) โรงเรียนอนุบาลสุรนิ ทร์
สพป.สุรนิ ทร์ เขต 1
13) โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
14) โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
15) โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
16) โรงเรียนพิบลู วิทยาลัย
สพม.5 (ลพบุร)ี
17) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
สพม.10 (สมุทรสาคร)
18) โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุร ี สพม.10 (เพชรบุร)ี
19) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สพม.12 (นครศรีธรรมราช)
20) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม.14 (พังงา)
21) โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม.16 (สงขลา)
22) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.20 (อุดรธานี)
23) โรงเรียนปิ ยะมหาราชาลัย
สพม.22 (นครพนม)
24) โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม.25 (ขอนแก่น)
25) โรงเรียนชัยภูมภิ กั ดีชุมพล
สพม.30 (ชัยภูม)ิ
26) โรงเรียนสิรนิ ธร
สพม.33 (สุรนิ ทร์)
27) โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
สพม.34 (เชียงใหม่)
28) โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม
สพม.38 (สุโขทัย)
29) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.39 (พิษณุโลก)
30) โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.42 (นครสวรรค์)
1.2 Buffer School จานวน 24 โรง คือ โรงเรียนทีอ่ ยู่ตดิ กับชายแดนของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ คือ ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย ซึง่ Buffer School นี้ จะต้องจัดการ
สอนภาษาอาเซีย น 1 ภาษา โดยเลือ กจากภาษาที่ม ีช ายแดนติด กับ โรงเรีย น มีเ ป้ า หมาย คือ
1) เป็ น โรงเรีย นต้ น แบบการพัฒ นาหลัก สูต รสถานศึก ษาที่เ น้ น อาเซีย น เน้ น ภาษาเพื่อ นบ้ า น
พหุวฒ
ั นธรรม 2) เป็ นศูนย์อาเซียนศึกษา เผยแพร่ส่อื การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรูเ้ กี่ยวกับอาเซียน
สาหรับผูบ้ ริหาร ครู ผูเ้ รียน และชุมชน รวมทัง้ ผูส้ นใจทัวไป
่ 3) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักเกีย่ วกับอาเซียน 4) มีโรงเรียนเครือข่ายอย่างน้อย 9 โรง ซึง่ Buffer school ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านท่าอาจ
สพป.ตาก เขต 2
2) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
สพป.ตาก เขต 2
3) โรงเรียนบ้านเวียงพาน
สพป.เชียงราย เขต 3
4) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
สพป.น่าน เขต1
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5) โรงเรียนบ้านส้มป่ อย
สพป.มุกดาหาร เขต 1
6) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94
สพป.ยะลา เขต 3
7) โรงเรียนบ้านน้าแดง
สพป.ระนอง เขต 1
8) โรงเรียนบ้านหาดจิก
สพป.ระนอง เขต 1
9) โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
สพป.ราชบุร ี เขต 1
10) โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
11) โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า
สพป.บึงกาฬ
12) โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
13) โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190
สพป.สุรนิ ทร์ เขต 3
14) โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
สพป.สระแก้ว เขต 2
15) โรงเรียนคลองน้าใสวิทยาคาร
สพม.7 (สระแก้ว)
16) โรงเรียนสวนผึง้ วิทยา
สพม.8 (ราชบุร)ี
17) โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สพม.15 (ยะลา)
18) โรงเรียนบึงกาฬ
สพม.21 (บึงกาฬ)
19) โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
สพม.22 (มุกดาหาร)
20) โรงเรียนภูมซิ รอลวิทยา
สพม.28 (ศรีสะเกษ)
21) โรงเรียนเอือดใหญ่พทิ ยา
สพม.29 (อุบลราชธานี)
22) โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สพม.33 (สุรนิ ทร์)
23) โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
สพม.36 (เชียงราย)
24) โรงเรียนสาธุกจิ ประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม.37 (น่าน)
1.3 ASEAN Focus School จ านวน 14 โรง เป็ น โรงเรีย นที่ไ ด้ร บั คัด เลือ กจาก
โรงเรีย นที่ม ีค วามพร้อ มในการจัด การศึก ษา โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ คือ 1) เป็ น โรงเรีย นต้น แบบ
การพัฒ นาการพัฒ นาการเรีย นรู้อ าเซีย น โดยการบูร ณาการในหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษา
ขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้ นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดทาหน่ วยการเรียนรู้
อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2) เป็ นศูนย์อาเซียนศึกษา
เป็ นแหล่งการเรียนรูเ้ กี่ยวกับอาเซียนในโรงเรียน และชุมชน แต่โรงเรียนอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในสังกัด สพฐ.
ก็จาเป็ นจะต้องสนองนโยบายเช่นกัน คือ 1) ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน 3) จัดกิจกรรมสร้า ง
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน 4) มีมุมอาเซียนศึกษา หรือศูนย์อาเซียน
ศึกษา ทัง้ นี้มโี รงเรียนทีเ่ ป็ นเครือข่ายมากกว่า 500 โรง ซึง่ ASEAN Focus School ได้แก่
1) โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
สพป.ชลบุร ี เขต 3
2) โรงเรียนบ้านต้นปรง
สพป.ตรัง เขต 2
3) โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
สพป.ตาก เขต 1
4) โรงเรียนบ้านสานักใหม่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

76
5) โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรรุ าษฎร์บารุง) สพป.บุรรี มั ย์ เขต 2
6) โรงเรียนอนุบาลสตูล
สพป.สตูล
7) โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
8) โรงเรียนบ้านป่ าสัก (ทศพลอนุสรณ์)
สพป.พิษณุโลก เขต 3
9) โรงเรียนบ้านบ่อเบีย้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
10) โรงเรียนสุขมุ นวพันธ์อุปถัมภ์
สพม.2 (กรุงเทพฯ)
11) โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพม.6 (ฉะเชิงเทรา)
12) โรงเรียนเทพมงคลรังสี
สพม.8 (กาญจนบุร)ี
13) โรงเรียนอนุบาลจันทบุร ี
สพม.17 (จันทบุร)ี
14) โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
สพม.30 (ชัยภูม)ิ
2. โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิ าค (Education Hub)
ประกอบด้วย
2.1 โรงเรีย น Education Hub จ านวน 14 โรง โดยเป็ น กลุ่ ม โรงเรีย นที่ไ ด้ ร ับ
การพัฒนาให้เ ป็ นศู นย์ก ลางการศึก ษาในภูมภิ าค มีการเตรียมการบริห ารจัดการและการเรีย น
การสอนให้มมี าตรฐานในระดับสากล เพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติ ได้แก่
1) โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม.1 (กรุงเทพฯ)
2) โรงเรียนสตรีภเู ก็ต
สพม.14 (ภูเก็ต)
3) โรงเรียนพิชยั รัตนาคาร
สพม.14 (ระนอง)
4) โรงเรียนหาดใหญ่รฐั ประชาสรรค์
สพม.16 (สงขลา)
5) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพม.16 (สตูล)
6) โรงเรียนโพธิสมั พันธ์พทิ ยาคาร
สพม.18 (ชลบุร)ี
7) โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม.21 (หนองคาย)
8) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.22 (มุกดาหาร)
9) โรงเรียนกันทรลักษ์วทิ ยา
สพม.28 (ศรีสะเกษ)
10) โรงเรียนนารีนุกูล
สพม.29 (อุบลราชธานี)
11) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
สพม.33 (สุรนิ ทร์)
12) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.34 (เชียงใหม่)
13) โรงเรียนแม่สายประสิทธิ ์ศาสตร์
สพม.36 (เชียงราย)
14) โรงเรียนสรรพวิทยาคม
สพม.38 (ตาก)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ได้พฒ
ั นามาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผล
อย่างเป็ นรูปธรรม โดยเริม่ จากการสารวจความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
พบว่า ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนมีความต้องการจาเป็ นด้านกระบวนการดาเนินงานพัฒนาเป็ นลาดับแรก
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รองลงมา คือ ด้านคุ ณ ภาพผู้เ รีย น และด้านปั จ จัยสนับสนุ น (PNI = 0.224, 0.220, และ 0.196)
ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาล าดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นในการพัฒนามาตรฐาน
โรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนจาแนกเป็ นรายด้าน สรุปได้ดงั นี้
1. ความต้องการจาเป็ นด้านปั จจัยสนับสนุ น ลาดับความต้องการจาเป็ นสูงสุด คือ
โรงเรียนจัดตัง้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาอาเซียนได้สอดคล้องกับความต้องการ รองลงมา คือ
โรงเรีย นจัด ท าหลัก สูต รอาเซีย นศึก ษาที่ส อดคล้อ งกับ บริบ ทโรงเรีย น และครูไ ด้ร บั การพัฒ นา
ประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ตามลาดับ
2. ความต้องการจาเป็ นด้านกระบวนการดาเนินงาน ประกอบด้วย 1) ความต้องการ
จาเป็ นด้านการบริหารจัดการศึกษา ลาดับความต้องการจาเป็ นสูงสุด คือ โรงเรียนมี การจัดกิจกรรม
ยกย่องเชิดชู ประกาศเกียรติคุณครูและนักเรียนทีม่ ผี ลงานทีเ่ กิดจาการเรียนรูอ้ าเซียน รองลงมา คือ
โรงเรียนร่วมกับชุมชนในการระดมทรัพยากรและภูมปิ ั ญญาเพื่อการเรียนรู้ อาเซียน และโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาอาเซียนทีห่ ลากหลาย เช่น วารสาร เว็บไซต์ วิทยุชุมชน ตามลาดับ
และ 2) ความต้องการจาเป็ นด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ลาดับความต้องการจาเป็ นสูงสุด
คือ ครูใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน รองลงมา คือ ครูจดั กิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้ นภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อ สาร และครูจดั กิจกรรมโดยใช้ศิล ปวัฒนธรรมอาเซียนเป็ น สื่อ
ในการพัฒนาผูเ้ รียน ตามลาดับ
3. ความต้องการจาเป็ นด้านคุณภาพผู้เรียน ลาดับความต้องการจาเป็ นสูงสุด คือ
ผู้เรียนมีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรีย นรู้ รองลงมา คือ ผู้เรียนมีทกั ษะการคิดแก้ปัญหา
และผูเ้ รียนเป็ นผูใ้ ฝ่ รใู้ ฝ่ เรียนและรักการเรียนรู้ ตามลาดับ
ทัง้ นี้ มาตรฐานในการพัฒ นาโรงเรีย นสู่ ป ระชาคมอาเซีย น มีจ านวน 8 มาตรฐาน
39 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
1. มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน มีจานวน 4 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1.1 มาตรฐานที่ 1 ผู้ เ รีย นมีค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น มีจ านวน
5 ตัวบ่งชี้ คือ
1) มีความรูเ้ กีย่ วกับประเทศอาเซียนด้านการเมือง
2) มีความรูเ้ กีย่ วกับประเทศอาเซียนด้านเศรษฐกิจ
3) มีความรูเ้ กีย่ วกับประเทศอาเซียนด้านสังคม
4) มีความรูเ้ กีย่ วกับประเทศอาเซียนด้านวัฒนธรรม
5) มีความรูเ้ กีย่ วกับกฎบัตรอาเซียน
1.2 มาตรฐานที่ 2 ผู้ เ รีย นมีท ัก ษะทางภาษาและทัก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูแ้ ละการสื่อสาร มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
1) สามารถสื่อสารด้วยภาษาอาเซียนได้อย่ างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ
และภาษาในอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา)
2) สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้
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3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
1.3 มาตรฐานที่ 3 ผู้เ รียนเป็ นพลเมือ งอาเซียน ดารงชีว ิต และทางานร่ว มกับ
ผูอ้ ่นื ได้ มีจานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
1) เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
3) เห็นปั ญหาสังคมและลงมือแก้ไขเพื่อนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงทีด่ ี
4) มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวธิ ี
5) มีความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
6) มีความสามารถในการจัดการและควบคุมตนเอง
1.4 มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รียนภูมใิ จในความเป็ นไทยและความเป็ นพลเมืองอาเซียน
มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
1) มีความตระหนักในความเป็ นอาเซียน
2) มีความภูมใิ จในความเป็ นไทยและความเป็ นพลเมืองอาเซียน
3) ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน
4) มีว ิถี ชีว ิต ประชาธิป ไตย ยึด มัน่ ในหลัก ธรรมาภิบ าล (คารวะธรรม
ปั ญญาธรรม สามัคคีธรรม สันติวธิ แี ละสันติธรรม)
2. มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มีจานวน 3 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
2.1 มาตรฐานที่ 5 ครูมศี ักยภาพในการจัดการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เ รียนเป็ น ส าคัญ
เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนสู่ประชาคมอาเซียน มีจานวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ
1) ครู ม ี ค วามรู้ ค วามสามารถและความเชี่ ย วชาญผ่ า นการประเมิ น
ในระดับชาติ
2) ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
3) ครูใ ช้ห นั ง สือ ต าราเรีย น และสื่อ ที่เ ป็ น ภาษาต่ า งประเทศในการจัด
การเรียนการสอน
4) ครูใ ช้ส่อื อิเ ล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานทัง้ ระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)
5) ครูใช้เทคนิคและวิธสี อนทีห่ ลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
6) ครู ส ามารถแลกเปลี่ย นการเรีย นรู้ป ระสบการณ์ ใ นการจัด การเรีย น
การสอนทัง้ ในประเทศ และในกลุ่มประเทศอาเซียน
7) ครูใช้การวิจยั สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
8) ครูจ ดั การเรีย นรู้ภ าษาอัง กฤษและภาษาราชการของประเทศสมาชิก
อาเซียน
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2.2 มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารสถานศึกษามีก ารบริห ารจัดการสถานศึก ษาและ
พัฒนาสถานศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
1) ผู้ บ ริ ห ารมี ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ ใ นการจั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2) ผูบ้ ริหารมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ
3) ผูบ้ ริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ
4) ผู้ บ ริห ารมีท ัก ษะในการใช้ ภ าษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อ สารและทัก ษะ
ในการใช้ ICT
2.3 มาตรฐานที่ 7 สถานศึ ก ษามีห ลัก สู ต รและกระบวนการจัด การเรี ย นรู้
ทีม่ งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนสู่ประชาคมอาเซียน มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
1) หลัก สูต รสถานศึก ษาเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ท้อ งถิ่น สู่ ป ระชาคม
อาเซียน
2) จัดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชาคมอาเซีย นให้ผู้เ รีย น
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
3) สนับ สนุ น ให้ค รูจ ดั กระบวนการเรีย นรู้ท่ีใ ห้ผู้เ รีย นได้ล งมือ ปฏิบ ัติจ ริง
จนสรุปความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
4) นิเ ทศภายใน กากับติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอน
3. มาตรฐานด้า นคุ ณ ภาพการสร้า งสัง คมแห่ ง การเรีย นรู้ มีจ านวน 1 มาตรฐาน
4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
3.1 มาตรฐานที่ 8 สถานศึก ษามีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
1) ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือข่าย เพื่อความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2) ผู้บ ริห ารมีค วามสามารถในการนิ เ ทศ ติด ตามผลการด าเนิ น งานการ
จัดการเรียนรูส้ ่ปู ระชาคมอาเซียน
3) ผู้บ ริห ารสามารถใช้เ ทคโนโลยีใ นการติด ต่ อ สื่อ สารกับ ภาคีเ ครือ ข่ า ย
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
4) คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ดูแล และขับเคลื่อ นการด าเนิ น งาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายการจัดการเรียนรูส้ ่ปู ระชาคมอาเซียน
ส่วน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน มีจานวน 4 ยุทธศาสตร์หลัก
19 ยุทธศาสตร์ยอ่ ย ประกอบด้วย
1. ยุ ท ธศาสตร์ท่ี 1 พัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึก ษาสู่ ค วามเป็ น อาเซีย น มีจ านวน
5 ยุทธศาสตร์ยอ่ ย คือ
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1.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็ นประชาคมอาเซียน
1.2 บูรณาการหลักสูตรความเป็ นประชาคมอาเซียนเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.3 จัดทารายวิชาความเป็ นประชาคมอาเซีย น เป็ นสาระเพิ่มเติมในหลักสูต ร
สถานศึกษา
1.4 จัดทาหลักสูตรภาษาทีใ่ ช้ในประชาคมอาเซียนเป็ นภาษาที่สาม
1.5 กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่ งเสริมและพัฒ นาความสามารถทางด้า นภาษา และเจตคติ
ในการจัด การศึก ษาสู่ป ระชาคมอาเซีย นแก่ ผู้บ ริห าร ครู และบุค ลากรทางการศึกษา มีจ านวน
5 ยุทธศาสตร์ยอ่ ย คือ
2.1 สร้างความตระหนักและเจตคติทด่ี แี ก่ผบู้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาทีใ่ ช้ในประชาคมอาเซียนเป็ นภาษาทีส่ องและภาษาทีส่ ามตามลาดับ
2.3 พัฒ นาครูใ ห้ม ีค วามสามารถในการจัด การเรีย นรู้ด้า นภาษาต่ า งประเทศ
เพื่อยกระดับความสามารถด้านภาษาของผูเ้ รียน
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
ทีส่ อง
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการใช้ภาษาทีใ่ ช้ในประชาคม
อาเซียนเป็ นภาษาทีส่ าม
3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการโดยใช้เครือข่าย มีจานวน 5 ยุทธศาสตร์ยอ่ ย คือ
3.1 ส่งเสริมให้มโี รงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาในประชาคมอาเซียน
3.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทงั ้ ในด้านการจัดการเรียนรู้ นวัต กรรมหรือ
กิจกรรมใหม่ ๆ ในเครือข่ายประชาคมอาเซียน
3.3 ส่ ง เสริม ให้ ผู้ เ รีย นเข้า ร่ ว มในโครงการนั ก เรีย นแลกเปลี่ย นในเครือ ข่ า ย
ประชาคมอาเซียน
3.4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างด้านวิชาการ
กับเครือข่ายประชาคมอาเซียน
3.5 จัดให้ครูและผูเ้ รียนได้ทศั นศึกษาในประเทศทีเ่ ป็ นประชาคมอาเซียน
4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี มีจานวน 4 ยุทธศาสตร์ย่อย
คือ
4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศบนสื่อออนไลน์ให้ครอบคลุมความรูเ้ กี่ยวกับเครือข่าย
ประชาคมอาเซียน
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4.2 ส่งเสริมให้มแี หล่งความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายประชาคมอาเซี ยนทัง้ ในรูปแบบ
เอกสาร วิสยั ทัศน์ และสื่อมัลติมเี ดียอย่างหลากหลาย
4.3 จัดให้มรี ายการโทรทัศน์ทแ่ี นะนาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
4.4 ประสานความร่ ว มมือ กับ ภาคเอกชนในการจัด ท าแหล่ ง เรีย นรู้อ อนไลน์
เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนและการจัดการเรียนรูส้ ่ปู ระชาคมอาเซียน
ทัง้ นี้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องระดับต่าง ๆ ทัง้ ระดับกระทรวง หน่ วยงานต้นสังกัด ระดับกรม
หรือสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ได้นามาตรฐานดังกล่าวให้สถานศึกษาใช้เป็ นมาตรฐานเทียบเคียง
ในการพัฒนาคุ ณ ภาพการจัดการศึกษาให้บ รรลุ เ ป้ าหมายและเกิดผลเป็ นรูปธรรมอย่างแท้จ ริง
โดยหน่ ว ยงานต้ นสังกัดดาเนินการใช้ม าตรฐานเป็ นเครื่อ งมือ เทียบเคียงในการพัฒ นา ส่ งเสริม
สนันสนุ น กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
สู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนัน้ หน่ วยงานระดับกระทรวง และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานได้นายุทธศาสตร์ดงั กล่าวมากาหนดเป็ นแนวทางและยุทธวิธเี พื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
โรงเรีย นในสัง กัด ให้ก้า วสู่ก ารเป็ น ประชาคมอาเซีย นอย่ า งมีคุ ณ ภาพและเกิด ผลเป็ น รูป ธรรม
(อ่องจิต เมธยะประภาส. 2554: บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร)
ดังนัน้ หัวใจของการขับเคลื่อนการศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ก็คอื การปฏิรูป
การเรียนรู้ของผู้เรียนและครูผู้สอนเป็ นสาคัญ และกลไกที่สาคัญมากประการหนึ่ง ซึ่งจะช่วยทาให้
การปฏิรูปการเรียนรู้ดงั กล่าวประสบความสาเร็จ ก็คอื ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการ
บริห ารจัด การสถานศึก ษาจากแนวทางด าเนิ น การแบบเดิม ดัง ที่เ คยผ่ า นมาไปสู่ การพัฒ นา
สถานศึก ษาให้ม ีค วามเป็ น “สถานศึก ษาแห่ ง ประชาคมอาเซีย น” โดยจัด ให้ม ีก ารวางรากฐาน
การศึก ษาเพื่อตอบสนองความต้องการของอาเซียนขึ้นภายในสถานศึกษารูปแบบใหม่ดงั กล่าว
ผูน้ าการขับเคลื่อนจะต้องมีการเพิม่ พูนทักษะ กระบวนการ ตลอดจนการปรับพฤติกรรมของตนเอง
ให้สอดรับกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ โดยสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้น ฐานแต่ ล ะสถานศึก ษาย่ อ มมีก ระบวนการขับ เคลื่อ นที่แ ตกต่ า งกัน รวมทัง้ มีค วามเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตนแม้ว่าจะอยู่ภายใต้นโยบายหรือยุทธศาสตร์เดียวกันก็ตาม ซึง่ สถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจะมีโครงสร้างการบริหารงานทีช่ ดั เจน แต่การมอบหมาย
งานจะมอบตามความรู้ ความสามารถ และความถนัด เน้ นการมีส่วนร่วมและการทางานเป็ นทีม
ข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษาส่ ว นใหญ่ จะสอนไม่ต รงตามสาขาวิชาเอก แต่ ส อนไปตามความถนัด มีว ฒ
ั นธรรม
องค์กรที่อยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบตั งิ าน ไม่ค่อยยึดกฎระเบียบ
การปฏิบตั งิ านไม่ต้องมีคาสังก็
่ สามารถปฏิบตั งิ านได้ ในขณะทีส่ ถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษานัน้ ก็มโี ครงสร้างการบริหารงานทีช่ ดั เจนเช่นเดียวกัน แต่มกี ารมอบหมายงาน
และการปฏิบตั ิงานเฉพาะเจาะจงตามกลุ่ มสาระการเรียนรู้เ ป็ นส่ วนใหญ่ ทาให้บางครัง้ ขาดการ
ประสานงานกันระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนัน้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะ
ได้สอนตรงตามสาขาวิชาเอก ใช้ความรูค้ วามสามารถทีม่ อี ยู่ได้อย่างเต็มที่ การจัดการเรียนการสอน
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ก็เน้ นในเนื้อวิชาการมากกว่าการสอนคน และวัฒนธรรมองค์กรจะเป็ นการปฏิบตั ิงานตามค าสัง่
ยึดกฎระเบียบในการปฏิบตั ิงานอย่างเคร่งครัด ค่อนข้างขาดการร่วมแรงร่วมใจกัน เพราะต่างก็
รับ ผิด ชอบในส่ ว นของตนเองเท่ า นั น้ ส่ ว นใหญ่ ม ีก ารใช้ชีว ิต แบบสัง คมต่ า งคนต่ า งอยู่ ซึ่ง จาก
ผลการวิจยั ของ สุชพี พฤติพนั ธ์พศิ ุทธ์ (2545) พบว่า โรงเรียนประถมศึกษา โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพืน้ ที่จงั หวัดสุรนิ ทร์ มีการบริหารงานวิชาการ
ในด้านการพัฒนาและส่ งเสริมวิชาการ เรื่อ งการสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียน เรื่องการจัดให้มคี ่มู อื และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผลไว้ใ ห้ค รูได้ศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี 0.05
นอกจากนัน้ ศักดิ ์สิทธิ ์ โตสมบัติ (2548) ได้ศึกษาการใช้ทกั ษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรีย น
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา ทัง้ 3 ด้าน
ตามทฤษฏีของโรเบิรต์ แอล แคทช์ (Robert L. Katz) คือ ด้านความคิดรวบยอด ด้านมนุษยสัมพันธ์
และด้านเทคนิค ผลปรากฏว่า การใช้ทกั ษะด้านความคิดรวบยอดและด้านเทคนิคมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ด้วยเหตุผลข้างต้นทาให้ผู้วจิ ยั มีความเชื่อว่า ในการวิจยั ครัง้ นี้ พฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนอาจจะมีความแตกต่างกันระหว่างผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษา
สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาและผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา

6. การวิ จยั แบบผสานวิ ธี (Mixed-methods research)
เครสเวลล์ และพลาโน คลาก (วิโรจน์ สารรัตนะ. 2556: 306-312; อ้างอิงจาก Creswell; &
Plano Clark. 2007; 2009) กล่ า วถึง ค าสามค าเพื่อ ความเข้า ใจเป็ นเบื้อ งต้ น เกี่ย วกับ การวิจ ัย
แบบผสานวิธ ี (Mixed-Methods Research) คือ Methodology หมายถึง แนวคิด เชิง ปรัช ญาหรือ
ฐานคติพ้ืน ฐานที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ กระบวนการวิจ ยั ทัง้ หมด Design หมายถึง แผนของการกระท า
ที่เชื่อมโยงแนวคิดเชิงปรัชญากับวิธกี ารวิจยั เฉพาะวิธใี ดวิธหี นึ่ง เช่น การวิจยั เชิงทดลอง การวิจยั
เชิงสารวจ การวิจยั ชาติพนั ธุ์วรรณา และการวิจยั แบบผสม ถือเป็ นแบบแผนการวิจยั (Research
designs) และ Methods มีค วามเฉพาะเจาะจงลงไปอีก หมายถึง วิธ ีก ารรวบรวมข้อ มู ล และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
การออกแบบการวิจ ัย แบบผสานวิธ ีก ระท าได้ห ลากหลายแบบ กรณี ข องเครสเวลล์
และพลาโน คลาก (องอาจ นัยพัฒน์ . 2556: 34-35; อ้างอิงจาก Creswell; & Plano Clark. 2011)
ได้เสนอแนวการออกแบบการวิจยั แบบผสานวิธ ี 4 แบบแผน คือ
1. แบบสามเส้า พ้อ งกาลเวลา (Concurrent triangulation design) การผสมผสาน
วิธกี ารวิจยั แบบนี้ ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณและวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพพร้อมกัน และให้ความสาคัญ
เท่าเทียมกันโดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อยืนยันผลการวิจยั ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างวิธกี าร
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และช่วยทาให้ผลการวิจยั เรื่องเดียวกันหนักแน่ นขึ้น (Plano Clark. 2011; Morgan. 1998) ข้อดีของ
การผสมผสานแบบนี้คอื การนาจุดแข็งของวิธกี ารวิจยั อีกประเภทหนึ่งทีม่ บี ทบาทเท่าเทียมกัน เช่น
การวัดค่าตัวแปรที่สนใจออกมาเป็ นตัวเลขด้วยเครื่องมือวิจยั ใด ๆ เพื่อชดเชยข้อจากัดของการใช้
หัว ข้อ สรุปหรือ แบบแผนแนวคิด ที่ไ ด้ จ ากการวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิงคุ ณ ภาพหรือ ใช้ข้อ มูล จากการ
สังเกตการณ์เพื่อลดข้อจากัดของการใช้ขอ้ มูลตัวเลขทีไ่ ม่สะท้อนรายละเอียดของพฤติกรรมที่วดั ค่า
ส่วนข้อจากัดคือ นักวิจยั จะต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการทาวิจยั ทัง้ เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ รวมทัง้ ความทุ่มเทในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลหลักฐานด้วยวิธกี ารทัง้ เชิงปริมาณ
และวิธกี ารเชิงคุณภาพในเวลาพร้อมกัน กิจกรรมการวิจยั ดังกล่าวนี้ปฏิบตั ิได้ไม่ง่ายนัก นักวิจยั
มักเกิดความอึดอัด/สับสนต่อบทบาทและกระบวนการทาวิจยั ในตัวนักวิจยั แต่ละคน เพราะต้องยึดถือ
หลักการเชิงทฤษฎีจากฐานคติความเชื่อภายใต้กระบวนทัศน์ต่างขัว้ กัน ในประเด็นนี้มกั เกิดขึ้นกับ
นักวิจยั มือใหม่ทม่ี ปี ระสบการณ์ดา้ นการทาวิจยั น้อย
2. แบบสนับสนุ นภายในพ้องกาลเวลา (Concurrent embedded or Nested design)
การผสมผสานวิธกี ารวิจยั แบบนี้คล้ายคลึงกับแบบสามเส้าพ้องกาลเวลา เนื่ องจากรวบรวมข้อ มูล
ในเวลาพร้อ มกัน แต่ มลี กั ษณะแตกต่ างตรงที่ใ ช้ว ิธ ีการอันโดดเด่นในกระบวนการทาวิจยั เพีย ง
ประเภทเดียวเท่านัน้ และใช้วธิ กี ารอีกประเภทหนึ่งที่ให้ความสาคัญมีน้ าหนักรองลงมาสนับสนุ น
ภายใน วิธ ีก ารหลัก ที่ใ ช้ว ิธ ีก ารรองที่ฝั งตรึง/ซ้อ นใน (Embedded or Nested) วิธ ีการหลัก อาจมี
จุดเน้ นในการสืบเสาะหาความรู้ค วามจริงเพื่อ ตอบประเด็นค าถามจากแหล่ งให้ข้อ มูล หลัก ฐาน
ต่างระดับกัน (ทัง้ ระดับจุลภาคและมหภาค) ข้อมูลหลักฐานที่รวบรวมได้จากทัง้ 2 วิธกี าร จะนามา
ผสมผสานบูรณาการร่วมกันในระหว่างขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อดีของการผสมผสานแบบนี้ คือ
ช่วยเพิม่ มุมมอง (Perspectives) ของนักวิจยั ที่มตี ่อปั ญหาการวิจยั ให้กว้างขวางและลุ่ มลึกยิ่งขึ้น
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ การใช้ก ลวิธ ีก ารวิจ ยั หลัก เพีย งประเภทเดีย ว (Plano Clark. 2011) ซึ่ง อาจ
ใช้ได้ดเี มื่อตัวอย่างหรือผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญอยู่ในระดับต่ างกัน เช่น ใช้แบบทดสอบวัดตัวแปรที่สนใจ
จากนักเรียน (ระดับชัน้ เรียน) และใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ผู้บริหาร (ระดับสถานศึกษา) ส่วนข้อจากัด
ที่ส าคัญ คือ ความยากล าบากในการแปรรูป ของข้อ มูล หลัก ฐานต่ า ง ๆ ให้อ ยู่ใ นรูป ที่ส ามารถ
บูรณาการได้ในขัน้ ตอนวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ ปั จจุบ นั นี้ยงั ไม่มเี อกสารและวิทยาการความรูด้ า้ นแนวคิด
และวิธกี ารแปลงรูปข้อมูลหลักฐานที่เป็ นรูปธรรมและมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับจากวงวิชาการ และ
การเปรียบเทีย บผลของการวิเ คราะห์ข้อ มูล ต่ างประเด็นที่ไ ด้จ าก 2 วิธ ีการที่เ กิดขึ้นในขัน้ ตอน
การตีความหมายเป็ นสิง่ ปฏิบตั ิได้ไม่ง่า ยนัก รวมทัง้ ปั ญหาการตีความผลการวิเคราะห์ในขัน้ ตอน
สุดท้ายอาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึน้ เนื่องจากข้อมูลทีร่ วบรวมได้จากทัง้ 2 วิธมี ปี ริมาณไม่เท่ากัน
3. แบบอธิ บ ายตามกาลเวลา (Sequential explanatory design) เป็ นแบบการ
ผสมผสานวิธ ีก ารที่ใ ช้ว ิธ ีก ารเชิง ปริม าณรวบรวมและวิเ คราะห์ข้อ มูล ในรูปตัว เลขก่ อ น จากนัน้
ใช้ว ิธ ีก ารเชิง คุ ณ ภาพรวบรวมและวิเ คราะห์ข้อ มูล หลัก ฐานในรูป ถ้ อ ยค า ภาพ และเสีย งเล่ า
โดยนักวิจยั ให้ความสาคัญกับการทาวิจยั ด้วยวิธเี ชิงปริมาณเป็ นหลัก การผสมผสานแบบนี้เหมาะ
สาหรับนาไปใช้เพื่อตอบโจทย์การวิจยั อย่างกว้าง ๆ ในระยะแรก แล้วจึงทาการอธิบายรายละเอียด
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เฉพาะแง่มุมทีส่ นใจของคาตอบอย่างกว้าง ๆ ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ โดยผ่านทางสารสนเทศความรูค้ วาม
จริงที่วเิ คราะห์ได้จากข้อมูลหลักฐานเชิงคุณภาพในลาดับหลัง ข้อดีของการผสมผสานแบบนี้ คือ
ง่ายต่อการเข้าใจ ออกแบบ และลงมือทาวิจยั ตามแบบแผนที่วางไว้ รวมทัง้ นักวิจยั ไม่อดึ อัด/สับสน
ต่อบทบาทของตนในขณะทาวิจยั เพราะยึดถือทฤษฎีตามฐานคติความเชื่อด้วยกระบวนทัศน์แบบ
เดียวในแต่ละช่วงของการทาวิจยั ส่วนข้อจากัด คือ การกาหนดโจทย์สาหรับทาวิจยั เชิงคุณภาพ
เพื่ออธิบายรายละเอียดว่าสมควรเป็ นประเด็นหรือแง่มุมใดของคาตอบอย่างกว้าง ๆ ทีไ่ ด้จากวิธกี าร
เชิงปริมาณในบางกรณีอาจกระทาได้ไม่ง่ายนัก โดยเฉพาะกรณีท่นี ักวิจยั มีประสบการณ์ด้านการ
ทาวิจยั เชิงคุณภาพไม่มาก
4. แบบส ารวจตามกาลเวลา (Sequential exploratory design) เป็ นแบบการ
ผสมผสานวิธกี ารทีค่ ล้ายคลึงกับแบบอธิบายตามกาลเวลา กล่าวคือ เริม่ ต้นด้วยการให้ความสาคัญ
กับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักฐานด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพ จากนัน้ จึงรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารเชิงปริมาณตามมาในลาดับหลัง การผสมผสานแบบนี้เหมาะอย่างยิง่ ใน
การนาไปใช้เพื่อสารวจบุกเบิกหาความหมายในแง่มุมเฉพาะใด ๆ ของปรากฏการณ์ปัญหาที่สนใจ
แล้ว จึงใช้ผ ลการวิจยั ที่ไ ด้จากวิธ ีก ารเชิงปริมาณช่ว ยประกอบการตีค วามหมายที่ได้จ ากวิธ ีก าร
เชิงคุณภาพในตอนต้น การผสมผสานวิธกี ารวิจยั แบบนี้มกั เป็ นที่นิยมนาไปใช้สารวจนาร่องเพื่อ
ทาความเข้าใจปรากฏการณ์ ปัญหาที่มผี ู้ศึกษาวิจยั ไม่มากนัก เช่น ใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณทดสอบ
ข้อ เสนอเชิง ทฤษฎีท่ีเ ผยมาจากข้อ มูล หลัก ฐานในภาคสนาม (Grounded theory) ด้ว ยวิธ ีก าร
เชิงคุณภาพทีไ่ ด้ในช่วงแรก หรือการออกแบบสร้างเครื่องมือวัดค่าตัวแปรใหม่ในลาดับแรก แล้วจึง
นาเครื่องมือไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีส่ ุ่มมาจากประชากรในวงกว้างเพื่อหาคุณภาพต่อไป (Creswell;
& Plano Clark. 2011; Morgan. 1998) การผสมสานแบบนี้มขี ้อ ดี คือ สามารถออกแบบการวิจยั
โดยใช้วธิ กี ารเชิงคุณภาพในลาดับแรกได้อย่างเหมาะสมกับบริบทการทาวิจยั เพราะนาข้อคิดเห็น
หรือข้อวิตกกังวลห่วงใยของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ปัญหาที่สนใจมาใช้ออกแบบ และ
ยังช่วยให้ผมู้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ปัญหารูส้ กึ เป็ นหุน้ ส่วนร่วมต่อการทาวิจยั ส่วนข้อจากัด
คือ ความยากในการตัดสินใจเลือกแบบแผนแนวคิด/แกนเรือ่ ง (Pattern/Theme) ทีไ่ ด้จากผลการวิจยั
ด้ว ยวิธ ีก ารเชิงคุ ณ ภาพในล าดับแรกว่ าควรเป็ นส่ ว นใด เพื่อ จะได้ว ดั ค่ าและทดสอบด้ว ยวิธ ีก าร
เชิงปริมาณต่อไป ซึ่งการออกแบบการวิจยั แบบผสานวิธ ีแบบสารวจตามกาลเวลาเป็ นแบบแผน
ทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ดังภาพประกอบ 5
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QUALITATIVE
ข้อมูลและ
ผลการวิเคราะห์

เพื่อสร้าง

QUANTITATIVE
ข้อมูลและ
ผลการวิเคราะห์

ภาพประกอบ 5 แบบแผนการวิจยั แบบผสานวิธ:ี แบบสารวจตามกาลเวลา
ตามทัศนะของเครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; & Plano Clark. 2007; 2009)
ทีม่ า: วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). การวิจยั ทางการบริหารการศึกษา. หน้า 308.
แบบส ารวจตามกาลเวลา (Sequential exploratory design) เป็ นแบบแผนสองขัน้ ตอน
เช่ น เดีย วกับ แบบอธิบ ายตามกาลเวลา (Sequential explanatory design) เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
เชิงปริมาณ จาแนกได้ 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบพัฒนาเครื่องมือ (Instrument development model) ใช้เมื่อต้องการพัฒนา
เครื่อ งมือ เชิง ปริม าณจากผลของข้อ มูล เชิง คุ ณ ภาพ ก่ อ นที่จะน าเครื่อ งมือ เชิงปริม าณนัน้ ไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณต่อไป ดังภาพประกอบ 6
รวบรวมและ
วิเคราะห์
ข้อมูลเชิง
คุณภาพ

ผลของ
ข้อมูลเชิง
คุณภาพ

พัฒนา
เครื่องมือ

รวบรวมและ
วิเคราะห์
ข้อมูลเชิง
ปริมาณ

ผลของ
ข้อมูลเชิง
ปริมาณ

แปลผลโดย
ข้อมูล
เชิ งคุณภาพ
และ
เชิ งปริ มาณ

ภาพประกอบ 6 การออกแบบการวิจยั แบบผสานวิธแี บบแผนสารวจตามกาลเวลา:
รูปแบบพัฒนาเครือ่ งมือตามทัศนะของเครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; &
Plano Clark. 2007; 2009)
ทีม่ า: วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). การวิจยั ทางการบริหารการศึกษา. หน้า 311.
2. รูปแบบพัฒนาประเภทจาแนก (Taxonomy development model) ใช้เมื่อต้องการ
ก าหนดตัว แปรที่ส าคัญ หรือพัฒนาประเภทหรือ จาแนกชัน้ ของระบบ หรือ พัฒนาทฤษฎีเ พื่อการ
ทดสอบ หรือศึกษาผลในรายละเอียดขึน้ ดังภาพประกอบ 7
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ผลของ
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พัฒนา
ประเภท
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ภาพประกอบ 7 การออกแบบการวิจยั แบบผสมแบบแผนสารวจตามกาลเวลา:
รูปแบบพัฒนาประเภทจาแนกตามทัศนะของเครสเวลล์ และพลาโน คลาก (Creswell; &
Plano Clark. 2007; 2009)
ทีม่ า: วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). การวิจยั ทางการบริหารการศึกษา. หน้า 312.
องอาจ นัยพัฒน์ (2556: 39-40) ได้ส รุปรายละเอียดเกี่ยวกับ การวิจ ยั แบบผสานวิธ ีว่ า
เป็ นการวิจยั ที่ออกแบบขึน้ โดยใช้การผสมผสานวิธกี ารเชิงปริมาณและวิธกี ารเชิงคุณภาพรวบรวม
และวิเ คราะห์ข้อ มูล รวมทัง้ บูรณาการและสรุปอ้างอิง ผลการวิจยั ไปสู่บ ริบทอื่น ภายใต้ฐ านคติ
เชิงปรัชญาตามกระบวนทัศน์แบบปฏิบตั นิ ิยม ข้อดีอนั เด่นชัดของการวิจยั นี้ คือ ช่วยทาให้ได้ผลจริง
สาหรับใช้ต อบค าถามการวิจยั ได้อ ย่างถู กต้อ งแม่นยาครบถ้ว นสมบูรณ์ และมีค วามหมายลุ่ มลึ ก
รวมทัง้ ช่ ว ยให้ส ามารถสร้า งและทดสอบทฤษฎีฐ านรากได้ใ นกระบวนการวิจ ัย เรื่อ งเดีย วกัน
ส่ ว นข้อ จ ากัด ที่ส าคัญ คือ ใช้ค วามรู้ค วามสามารถและทัก ษะในการวิจ ัย ทัง้ เชิง ปริม าณและ
เชิงคุ ณ ภาพ รวมทัง้ งบประมาณและเวลาในการท าวิจ ยั ค่ อ นข้างมาก การออกแบบวิจยั จะต้อ ง
ค านึ ง ถึง วิธ ีว ิท ยาการวิจ ัย ผสมผสานตามกระบวนทัศ น์ ป ฏิบ ัตินิ ย ม โดยเฉพาะการค านึ ง ถึง
การผสมผสานว่าเป็ นไปเพื่อเหตุผลความจาเป็ นใด ไม่ใช่กระทาตามกระแสนิยมหรือด้วยมโนทัศน์
ที่คลาดเคลื่อนว่าการใช้หลายวิธยี ่อมดีกว่าวิธเี ดียวในทุกกรณี กระบวนการทาวิจยั แบบผสมผสาน
วิธกี ารเริม่ ต้นจากการประเมินและระบุเหตุผลการใช้วธิ กี ารผสมผสานกาหนดแบบการวิจยั ออกแบบ
ตัวอย่าง และพัฒนาเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้
และเขียนรายงานการวิจยั ดังนัน้ เพื่อเป็ นการตอบประเด็นปั ญหาการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงได้แบ่ง
การดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษากระบวนการในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษาเฉพาะกรณี เพื่อให้ได้ข้อมูล
สาหรับตอบปั ญหาการวิจยั ทีช่ ดั เจน ครอบคลุม และลุ่มลึก นาไปสู่การกาหนดและนิยามตัวแปร กาหนด
สมมติฐานการวิจยั การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร เพื่อรวบรวมข้อมูล และทดสอบสมมติฐานเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ สู่กลุ่ มตัวอย่างในวงกว้างต่ อไปด้วยการวิจยั เชิงปริมาณในระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการสร้าง
และพัฒ นารูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ข องภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงที่ม ีต่ อ พฤติก รรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
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การศึกษาเฉพาะกรณี
ในการตอบโจทย์ความมุ่งหมายของการวิจยั ระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้แนวคิดการศึกษา
เฉพาะกรณี เพื่อ ให้ไ ด้ค าตอบที่ลุ่ ม ลึก ซึ่ง ชาย โพธิส ิต า (2548: 152-161) ได้ใ ห้ค วามหมาย
การศึกษาเฉพาะกรณีไว้ว่า เป็ นการวิจยั ทีม่ งุ่ ศึกษากรณีทเ่ี ฉพาะเจาะจง จุดเน้นอยูท่ ส่ี งิ่ ทีจ่ ะถูกศึกษา
ซึง่ มีขอบเขตกาหนดได้ชดั เจน มีความสมบูรณ์ในตัวเอง โดยใช้วธิ กี ารศึกษาที่เป็ นมาตรฐานทัวไป
่
ในทางสัง คมศาสตร์ กล่ า วคือ เทคนิ ค มาตรฐานใด ๆ ที่ใ ช้ใ นการรวบรวมและวิเ คราะห์ข้อ มูล
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้ ก็สามารถใช้กับการศึกษาเฉพาะกรณีได้ทงั ้ สิ้น โดยความหมาย
สามารถแบ่ ง เป็ น 2 ประการ ประการแรก หมายถึง เรื่อ งราว ปรากฏการณ์ หรือ บุ ค คล ฯลฯ
ที่เ จาะจงเลือ กมาเพื่อ เป็ นตัว อย่างส าหรับแสดงประเด็นใดประเด็นหนึ่ งในหัว ข้อ การวิจ ยั ทัว่ ไป
ให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ประการที่ส อง หมายถึง การศึกษาปรากฏการณ์ เรื่อ งราว หรือ บุค คลที่มอี ะไร
น่ าสนใจ น่ ารู้ และความรู้เ รื่อ งนัน้ ๆ ก็ยงั ไม่มกี ารเปิ ดเผยมาก่ อ น ในความหมายนี้ การศึกษา
เฉพาะกรณีมลี กั ษณะเป็ นการวิจยั ที่จบภายในตัวเอง กรณีทเ่ี ข้าข่ายสาหรับการศึกษาแบบนี้จะต้อง
มีค วามสมบูร ณ์ ใ นตัว เอง สามารถท าการศึก ษาเป็ น กรณีท่ีส มบูร ณ์ ใ นตัว เองได้ ดัง นัน้ จึง ต้ อ ง
เป็ นกรณีท่มี ขี อบเขตชัดเจนทัง้ ในแง่ของเนื้อหา เวลา และสถานที่ ประเด็นสาคัญ ในการศึกษา
เฉพาะกรณี อยู่ท่กี ารศึก ษาอย่างละเอียด เพื่อ ทาความเข้าใจกรณีนัน้ ในหลายมิติ นักวิจยั เลือก
กรณีใดกรณีหนึ่งมาศึกษา อาจจะเป็ นเรื่องอะไรก็ได้ จะมีขอบเขตเพียงระดับบุคคล เรื่องราวของคน
คนเดียว หรือระดับองค์การ โครงการ ชุมชน หรือท้องถิ่นก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ยิน (Yin. 2003)
ที่กล่าวว่า การศึกษาเฉพาะกรณีเ ป็ นการสืบค้นหาความรู้ความจริงอย่างละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ท่สี นใจซึ่ง เกิดขึ้นในบริบทหรือระบบที่มขี อบเขตเฉพาะเจาะจง (Specific context or
Bounded system) ปรากฏการณ์ท่สี นใจนัน้ อาจเป็ นบุคคล กลุ่มบุคคล โครงการ เหตุการณ์ ชุมชน
หรือองค์การ เฉพาะรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายก็ได้ ทีน่ กั วิจยั เลือกมาทาการศึกษาวิจยั การศึกษา
เฉพาะกรณีมคี วามหมายตัง้ แต่การบันทึกและการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัตขิ องบุคคล (Case
record or Case history) สาหรับนาไปใช้ใ นด้านต่ าง ๆ และรวมไปถึงการนาข้อ มูลในประเด็น
เกี่ย วข้อ งกับ ปั ญ หาการวิจ ยั ที่ต้อ งการสืบ ค้น หาความรู้ค วามจริง จากกรณีศึก ษานัน้ มาท าการ
วิเคราะห์และตีความหมายอย่างละเอียดเข้มข้น โดยมีเป้ าหมายหลักเพื่อต้องการศึกษาหรือเรียนรู้
กรณีศึก ษาที่ส นใจเป็ นเฉพาะ (Intrinsic interest) และเพื่อ ต้อ งการทาความเข้า ใจปรากฏการณ์
บางอย่างทีส่ นใจโดยอาศัยการศึกษาวิจยั จากกรณีเฉพาะดังกล่าว (Extrinsic interest) ผลการศึกษา
จากกรณีเฉพาะทีด่ าเนินการภายใต้สภาพเหตุการณ์จริง (Real Life Situation) ให้สารสนเทศที่เป็ น
ประโยชน์สาหรับการนาไปใช้ปฏิบตั งิ านในองค์การใดองค์การหนึ่งและเป็ นประโยชน์โดยอ้อมสาหรับ
นาไปใช้ทาวิจยั ในประเด็นปั ญหาทีเ่ กี่ยวข้องให้กว้างขวางลุ่มลึกต่อไป การศึกษาเฉพาะกรณีจงึ ถูก
นาไปใช้ในการแสวงหาความรูค้ วามจริงในหลากหลายสาขาวิชานัน่ เอง (กมลวรรณ คารมปราชญ์.
2553: 64; อ้างอิงจาก Yin. 2003) โดย เครสเวล (Creswell. 1998) มองการศึกษาเฉพาะกรณีในแง่
วิธกี ารวิจยั ว่า เป็ นการศึกษากับกรณีทม่ี ขี อบเขตชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตัวเองทัง้ ในแง่ของเนื้อหา
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เวลา และสถานที่ และ สเตค (Stake. 1995) มองการศึกษาเฉพาะกรณีในแง่ของสิง่ ที่ถูกศึกษาว่า
เป็ นการศึกษากรณีท่เี ฉพาะเจาะจง จุดเน้นอยู่ท่สี งิ่ ที่ถูกศึกษา ซึ่งต้องมีลกั ษณะเจาะจง มีขอบเขต
ชัดเจนและสมบูรณ์ในตัว
จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การศึกษาเฉพาะกรณีเป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับ
เรื่องราว ปรากฏการณ์ หรือบุคคล กลุ่มชน หรือองค์การที่มคี วามสนใจ และกรณีศึกษามีค วาม
สมบูรณ์ในตัวเอง กล่าวคือ มีบริบทและขอบเขตที่มคี วามเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเนื้อหา เวลา และ
สถานที่ ลักษณะของการศึกษาเฉพาะกรณีเป็ นการสืบค้นหาความรูค้ วามจริงอย่างละเอียดลึกซึ้ ง
เพื่อทาความเข้าใจในปรากฏการณ์บางอย่างที่ส นใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ บุคคล กลุ่มชน หรือ
องค์การโดยมีความเหมาะสมกับการศึกษาในครัง้ นี้ เนื่องจากเป็ นการศึกษากระบวนการในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ บริบททีศ่ กึ ษามีขอบเขตทีเ่ ฉพาะเจาะจงในสถานศึกษาต้นแบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
การเลือกกรณี ตวั อย่าง
การที่จะกาหนดว่าสิง่ ไหนเป็ นกรณีศกึ ษาได้หรือไม่ได้ เราควรจะพิจารณาคุณสมบัติ
ของสิง่ ทีเ่ ราสนใจศึกษานัน้ เป็ นสาคัญ กล่าวคือสิง่ ทีจ่ ะเลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษาต้องเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถ
กาหนดขอบเขตได้ชดั เจน (ชาย โพธิสติ า. 2548: 154-155; อ้างอิงจาก Stake. 2000) โดยการเลือก
กรณีตวั อย่างสามารถจาแนกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. การศึก ษาเฉพาะกรณีแบบ Intrinsic case เป็ นการเลือ กกรณีศึกษาเพราะ
ความสนใจอยากรู้ อยากท าความเข้า ใจ อยากเปิ ด เผยรายละเอีย ดของกรณี ศึก ษานั น้ ไม่ ไ ด้
มีจุดประสงค์อ่ ืน เลือ กมาเพื่อ ตอบสนองในสิ่งที่อ ยากรู้เ ป็ นหลัก ซึ่งเป็ นกรณีท่ีน่ า รู้และมีค วาม
สมบูรณ์ในตัวของมัน
2. การศึก ษาเฉพาะกรณี แ บบ Instrumental case เป็ น การเลือ กกรณี ศึก ษา
เพื่อ เป็ นตัว แทนของกรณี อ่ ืน ๆ และนั ก วิจ ัย ต้ อ งการแสดงอะไรบางอย่ า งให้ช ัด เจนมากขึ้น
ผ่านกรณีศกึ ษาหรือใช้เพื่อแสดงหรือสนับสนุนข้อสรุปบางอย่าง
3. การศึ ก ษาเฉพาะกรณี แ บบ Collective case เป็ นการศึ ก ษาหาความรู้
ความจริงที่เ กี่ยวกับปรากฏการณ์ห รือ ประเด็นปั ญหาใด ๆ ที่สนใจจากกรณีศึกษาหลาย ๆ ราย
เพื่ อ สนั บ สนุ น แนวคิ ด ข้ อ สรุ ป หรือ ข้ อ โต้ แ ย้ ง ในเรื่อ งเดี ย วกั น กล่ า วคื อ กา รเลื อ กกรณี
แบบ Collective case คือ การเลือกศึกษา Instrumental case หลาย ๆ ราย
รูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี
การทาวิจ ยั แบบกรณีศึก ษาท าได้ 3 รูปแบบ และในแต่ ล ะรูปแบบนักวิจ ยั จะเลือ ก
กรณีศกึ ษามาเพียงกรณีเดียวหรือหลายกรณีกไ็ ด้ (ชาย โพธิสติ า. 2548: 156-157; อ้างอิงจาก Yin.
1993)
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1. ศึ ก ษาเชิ ง พรรณา (Descriptive) มุ่ ง แสดงรายละเอี ย ดพร้ อ มทัง้ บริ บ ท
อย่างสมบูรณ์ของปรากฏการณ์ท่เี ลือกมาศึกษา นักวิจยั นาเสนอเนื้อหาด้วยเทคนิคการบรรยาย
สิง่ สาคัญอยูท่ ก่ี ารให้รายละเอียด พร้อมด้วยบริบทของกรณีศกึ ษา ซึง่ จะไม่เน้นการวิเคราะห์
2. ศึก ษาแบบมุ่ ง การค้ น หา (Exploratory) การศึก ษาแบบนี้ เ ป็ นการใช้ เ ป็ น
การวิจยั นาร่อง เพื่อหานิยามสาหรับมโนทัศน์ทย่ี งั ไม่ชดั เจน หรือเพื่อสร้างสมมติฐานสาหรับการวิจยั
เชิงสารวจที่จะตามมาภายหลัง นอกจากนี้นักวิจยั อาจทากรณีศึกษาเพื่อค้นหาว่าประเด็นปั ญ หา
ทีแ่ ท้จริงของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทไ่ี หน หรือเพื่อหาว่าประเด็นทีค่ วรได้รบั การศึกษา
ให้ลกึ ลงไปเกี่ยวกับเรื่อ งใดเรื่องหนึ่งคืออะไร ซึ่งข้อค้นพบของกรณีศึกษาในรูปแบบนี้จะได้เ ป็ น
ข้อค้นพบชัวคราว
่
เพื่อรอการวิเคราะห์เจาะลึกมายืนยัน
3. ศึก ษาแบบมุ่ง หาค าอธิบ าย (Explanatory) ในการศึก ษาในรูป แบบนี้ ก รณี
ที่เ ลือ กมาศึก ษาอาจจะเป็ นที่รู้จ ัก หรือ คุ้ น เคยอยู่ บ้ า งแล้ว มุ่ ง ที่จ ะเปิ ด เผยท าความเข้า ใจกับ
ปรากฏการณ์หรือสิง่ ทีเ่ ลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษา และหาคาตอบให้สงิ่ ทีเ่ ลือกมาศึกษา
รูปแบบการทากรณีศึกษาทัง้ 3 รูปแบบนี้ไม่จ าเป็ นต้อ งเป็ นอิ ส ระจากกันเสมอไป
กรณีศกึ ษาเรื่องหนึ่งอาจจะใช้ทงั ้ รูปแบบเชิงพรรณาและเชิงวิเคราะห์เพื่อหาคาอธิบายไปพร้อมกัน
(ชาย โพธิสติ า. 2548: 156-157) โดยในการศึกษาครัง้ นี้ผู้ว ิจยั บูรณาการแต่ล ะรูปแบบเพื่อ แสดง
รายละเอียดอย่างครอบคลุมของกระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน
ตลอดจนการหานิยามสาหรับมโนทัศน์ทย่ี งั ไม่ชดั เจน เพื่อสร้างสมมติฐานสาหรับการวิจยั เชิงปริมาณ
ในระยะถัดมา
วิ ธีดาเนิ นการศึกษาเฉพาะกรณี
การวิจยั แบบการศึกษาเฉพาะกรณีมวี ธิ กี ารศึกษา ดังนี้
1. ก าหนดค าถามหลั ก ของการวิ จ ัย เป็ นการตั ้ง ค าถามทั ว่ ไปเกี่ ย วกั บ
กระบวนการหรือการดาเนินไปของสรรพสิง่ หรือคาถามทัวไปเกี
่
่ยวกับการรับรูห้ รือเข้าใจสรรพสิ่ง
และสิง่ ที่เกิดขึ้นมีความหมายต่อผู้ท่เี กี่ยวข้องอะไรบ้าง โดยเนื้อหาสาระของคาถามหลักแต่ละข้อ
ที่เขียนขึ้นจะต้องเป็ นลักษณะที่น่าสงสัย ชวนให้มกี ารติดตามสืบค้นหาคาตอบ และน่ าสนใจมาก
สาหรับบุคคลหลายกลุ่ม
2. เลือ กกรณีศึก ษา เป็ นขัน้ ตอนที่มคี วามสาคัญ มากในการวิจ ยั ในรูป แบบนี้
กรณีท่เี ลือกมาศึกษาต้องมีขอบเขตที่ชดั เจนและสมบูรณ์ในตัวเอง ทัง้ ในแง่เนื้อหา เวลา สถานที่
ซึง่ อาจเป็ นบุคคล เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ กลุ่มชนทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ส่วนใหญ่จะเลือกกรณีศกึ ษา
แบบเจาะจง คือ ผูว้ จิ ยั คัดเลือกกรณีศกึ ษาทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลได้หลากหลายและครอบคลุมประเด็น
ทีต่ อ้ งการศึกษาเป็ นสาคัญ
3. รวบรวมข้อ มู ล หลายชนิ ด โดยเทคนิ ค หลายแบบ เนื่ อ งจากจุ ด เด่ น ของ
กรณี ศึก ษาอยู่ ท่ีก ารให้ ภ าพชัด เจนและสมบู ร ณ์ ข องสิ่ง ที่ ศึก ษา ข้อ มู ล ที่ห ลากหลายจึง เป็ น
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สิง่ ที่จาเป็ น นักวิจยั อาจรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การค้นคว้าจากเอกสาร หรือ
จากโสตทัศนูปกรณ์อ่นื ๆ
4. พรรณารายละเอียดของสิง่ ที่ศึกษา การศึกษาแบบเฉพาะกรณีจาเป็ นต้อง
พรรณากรณีศกึ ษาอย่างละเอียดเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจน การพรรณนาไม่ใช่เพียงแต่เล่าเรื่อง
โดยปราศจากจุดมุง่ หมาย แต่ตอ้ งเป็ นการนาเสนอกรณีศกึ ษาอย่างมีจดุ มุง่ หมายชัดเจน
5. วิเ คราะห์แ ละตีค วามข้อ มูล การวิเ คราะห์ข้อ มูล เป็ น เรื่อ งที่ต้ อ งวางแผน
ไว้ล่วงหน้า วิธวี เิ คราะห์แบบไหนถึงจะเหมาะสมทีส่ ุด จะเตรียมข้อมูลสาหรับวิเคราะห์อย่างไร ข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ต้องถอดออกมาอย่างละเอียดหรือจะใช้วธิ สี รุปใจความเอาเท่านัน้ จะจัดการ
ข้อมูลทีจ่ ดบันทึกมาจากภาคสนามจานวนมาก และให้รหัสข้อมูลอย่างไร หลักและวิธกี ารวิเคราะห์
ข้อมูลที่จะใช้ต้องเหมาะสมกับลักษณะข้อมูล โดยใช้การเปรียบเที ยบและการตีควาามที่เหมาะสม
และต้องคานึงถึงจุดมุ่งหมาย คาถาม และวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ตลอดจนบริบทของกรณีศกึ ษา
ด้วยเสมอ
กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ถือว่าเป็ นกระบวนการทีม่ คี วามซับซ้อน
และสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนเป็ นหน่ วยงานที่ม ี ความสมบูรณ์ในตัวเอง
และมีขอบเขตทีช่ ดั เจน ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ระยะที่ 1 นี้ ผูว้ จิ ยั มุ่งอธิบายกระบวนการขับเคลื่อน
สถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย นในสถานศึก ษาต้ น แบบ รวมทัง้ ค้ น หาแนวทาง
การขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน โดยผู้วจิ ยั เห็นว่ าการศึกษาเฉพาะกรณี
ซึ่งมีลกั ษณะเด่นตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น มีความเหมาะสมกับการค้นหาคาตอบของงานวิจยั ในครัง้ นี้
เพื่อให้ได้มาซึง่ แก่นของประสบการณ์ นาไปสู่การกาหนดและนิยามตัวแปร กาหนดสมมติฐานการวิจยั
การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร เพื่อรวบรวมข้อมูล และทดสอบสมมติฐ านเพื่ออธิบายปรากฏการณ์
สู่กลุ่มตัวอย่างในวงกว้างต่อไปด้วยการวิจยั เชิงปริมาณในระยะที่ 2
การสร้างและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ
ในการตอบโจทย์ความมุ่งหมายของการวิจยั ระยะที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้การพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน ซึง่ โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป็ นเทคนิค
ทางสถิตทิ ่ไี ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็ นวิธกี ารทางสถิตทิ ่ใี ช้ยนื ยันโครงสร้างของ
ทฤษฎีทส่ี งั เคราะห์ขน้ึ มาว่าสามารถนาไปใช้กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้จริง และทีส่ าคัญการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างเป็ นเทคนิค วิธกี ารทางสถิติท่ผี ่ อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น ยอมให้ค วาม
คลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ได้ ทาให้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างมีความถูกต้องมากขึน้ (พูลพงศ์
สุ ข สว่ า ง. 2556: 2; อ้า งอิง จาก Barbara. 2012) โดยมีผู้เ ขีย นโปรแกรมคอมพิว เตอร์ท่ีส ามารถ
วิเ คราะห์โมเดลสมการโครงสร้างให้มคี วามถู กต้อง แม่นยา และเป็ นมิต รต่ อผู้ใช้โปรแกรม เช่น
โปรแกรมลิสเรล (LISREL) โปรแกรมอีควิ เอส (EQS) โปรแกรมเอมอส (AMOS) โปรแกรมเอ็มเอกซ์
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(Mx) โปรแกรมราโมนา (Ramona) และโปรแกรมเอ็มพลัส (Mplus) เป็ นต้น (พูล พงศ์ สุ ขสว่าง.
2556: 2; อ้างอิงจาก Schumacker; & Lomax. 2010) ซึง่ แต่ละโปรแกรมจะมีจุดเด่นในการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้า งที่แ ตกต่ า งกัน ซึ่ง ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั จะใช้โ ปรแกรมลิส เรลในการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เนื่องจากเป็ นโปรแกรมที่มจี ุดเด่น ดังนี้ 1) แสดงผลการวิเคราะห์
ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นข้อความและแผนภาพประกอบ ทาให้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้อง 2) มีดชั นี
ทีใ่ ช้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลจานวนมาก เสมือนมีผเู้ ชีย่ วชาญหลายท่านช่วยยืนยันและ
ตรวจสอบว่าโมเดลที่พฒ
ั นาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างซับซ้อนเสมือนจริงมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากยอมให้ขอ้ มูลที่ได้จากการวัดตัวแปรสังเกต
แต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั (พูลพงศ์ สุขสว่าง. 2556: 2)
การกาหนดสมมติ ฐาน
สิง่ สาคัญที่ควรทราบก่อนทาการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง คือ โมเดลสมการ
โครงสร้า งเป็ นเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการตรวจสอบว่ า โมเดลสมการโครงสร้า งที่ส ร้า ง/พัฒ นาขึ้น
ตามหลัก การทางทฤษฎี มีค วามสอดคล้อ งกับข้อ มู ล เชิงประจักษ์หรือไม่ ดังนัน้ ควรตระหนักว่า
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเป็ นเพียงการยืนยันทฤษฎีกบั ข้อมูลที่เก็บมาได้ ส่วนโมเดล
สมการโครงสร้างทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จะมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั ทฤษฎีท่นี ามาใช้ในการสร้าง/
พัฒนา ดังนัน้ การกาหนดสมมติฐานทางการวิจยั สาหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง คือ
โมเดลตามสมมติฐานมีค วามสอดคล้อ งกับข้อ มูลเชิงประจักษ์ หรือสามารถเขียนเป็ นสมมติฐ าน
ทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
แบบที ่ 1
H0 : โมเดลตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
H1 : โมเดลตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แบบที ่ 2
H0 : เมทริกซ์   เมทริกซ์ S
H1 : เมทริกซ์   เมทริกซ์ S
เมือ่

เมทริกซ์  คือ เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ของข้อมูลตามสมมติฐาน
เมทริกซ์ S คือ เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ของข้อมูลเชิงประจักษ์
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ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างมีขนั ้ ตอนทีส่ าคัญ 5 ขัน้ ตอน (พูลพงศ์ สุขสว่าง.
2556: 3-11; อ้างอิงจาก Schumacker; & Lomax. 2010) ได้แก่ ขัน้ ตอนแรกเป็ นการกาหนดข้อมูล
เฉพาะของโมเดล ขัน้ ตอนที่สองเป็ นการระบุค่าความเป็ นไปได้ค่าเดียวของโมเดล ขัน้ ตอนที่สาม
เป็ นการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล ขัน้ ตอนทีส่ เ่ี ป็ นการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
และขัน้ ตอนทีห่ า้ เป็ นการปรับโมเดล โดยมีรายละเอียดแต่ละขัน้ ตอนดังนี้
1. การก าหนดข้อ มู ล เฉพาะของโมเดล (Model specification) เป็ นขัน้ ตอน
ที่สาคัญที่สุด หรือเรียกได้ว่า เป็ นหัวใจของการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เนื่องจากเป็ น
ขัน้ ตอนทีต่ อ้ งเชื่อมโยงทฤษฎี งานวิจยั และสารสนเทศทีต่ อ้ งใช้ในการพัฒนาโมเดลก่อนเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยนั ก วิ จ ั ย ต้ อ งระบุ โ มเดลจ าเพาะ (Particular model) ที่ ใ ช้
ในการยืน ยัน หรือ ตรวจสอบความสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล ที่อ ยู่ใ นรูป ของเมทริกซ์ค วามแปรปรวน ความแปรปรวนร่วม (Variance-covariance matrix) ซึง่ การระบุโมเดลจาเพาะนัน้ ผูว้ จิ ยั ต้องอธิบาย
เหตุ ผ ลที่ใ ช้ใ นการคัดเลือ ก หรือ ตัดตัว แปรสังเกตได้อ อกจากโมเดลจาเพาะ ซึ่ งนับเป็ นขัน้ ตอน
ทีย่ ากทีส่ ุดในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (พูลพงศ์ สุขสว่าง. 2556: 4; อ้างอิงจาก Cooley.
1978) และโมเดลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้จะเป็ นโมเดลทีเ่ หมาะสมก็ต่อเมื่อการกาหนดข้อมูลเฉพาะของโมเดล
สมเหตุสมผล และความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของโมเดลจาเพาะนั น้ มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (พูลพงศ์ สุขสว่าง. 2556: 4; อ้างอิงจาก Bollen. 1989; Schumacker; & Lomax.
2004)
2. การระบุ ค่ า ความเป็ น ไปได้ค่ า เดีย วของโมเดล (Model identification) เป็ น
ขัน้ ตอนทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างโมเดลสมการโครงสร้างทีผ่ ่านการกาหนดข้อมูลเฉพาะของโมเดล (Model
specification) โดยพิจ ารณาความสมเหตุ ส มผลอย่า งถี่ถ้ว นกับ โปรแกรมที่ใ ช้ใ นการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดล จึงนับเป็ นขัน้ ตอนทีส่ าคัญประการหนึ่ง เพราะถ้าการระบุค่าความเป็ นไป
ได้ค่าเดียวไม่ถูกต้องจะทาให้ผลการวิเคราะห์ไม่เป็ นไปตามทีต่ ้องการ การระบุค่าความเป็ นไปได้ค่า
เดียวของโมเดล คือ การระบุว่าโมเดลนัน้ สามารถนามาประมาณค่ าพารามิเตอร์ได้เ ป็ นค่ าเดียว
หรือไม่ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542; พูลพงศ์ สุขสว่าง. 2556: 4; อ้างอิงจาก Tenko; & Marcoulides.
2006)
ถ้าจานวนสมการที่ค านวณน้ อ ยกว่าจานวนพารามิเตอร์ท่ี ไม่ทราบค่ าในโมเดล
และจะประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ค่าเดียวสาหรับพารามิเตอร์ทไ่ี ม่ทราบค่าแต่ละตัว (ค่าองศาอิสระ
เป็ นบวก) เรียกโมเดลนัน้ ว่า โมเดลระบุเกินพอดี (Over-identified model) และถ้าจานวนสมการ
ทีค่ านวณเท่ากับจานวนพารามิเตอร์ทไ่ี ม่ทราบค่าในโมเดลและจะประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ค่าเดียว
สาหรับพารามิเตอร์ท่ไี ม่ทราบค่าแต่ละตัว (ค่าองศาอิสระเป็ นศูนย์) เรียกโมเดลนัน้ ว่า โมเดลระบุ
พอดี (Just-identified model) ซึง่ ทัง้ โมเดลระบุเกินพอดีและโมเดลระบุพอดี ผูว้ จิ ยั สามารถวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างได้ แต่ถ้าโมเดลระบุไม่พอดี (Under-identified model) ซึ่งมีจานวนสมการ
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ที่ค านวณมากกว่าจานวนพารามิเ ตอร์ท่ไี ม่ทราบค่ าในโมเดลและจะประมาณค่ าพารามิเ ตอร์ไ ด้
ค่าเดียวสาหรับพารามิเตอร์ทไ่ี ม่ทราบค่าแต่ละตัว จะไม่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้เนื่องจาก
ค่าองศาอิสระติดลบ (พูลพงศ์ สุขสว่าง. 2556: 5; อ้างอิงจาก MacCallum; et al. 1993) โดยการ
ตรวจสอบค่าความเป็ นไปได้ค่าเดียวของโมเดลก่อนทาการประมาณค่าพารามิเตอร์ว่าจะเป็ นโมเดล
ระบุเกินพอดี โมเดลระบุพอดี หรือโมเดลระบุไม่พอดีนนั ้ จะพิจารณาจากค่าองศาอิสระ (Degree of
freedom) โดยใช้ สู ต รค านวณค่ า องศาอิ ส ระ ดัง นี้ (พู ล พงศ์ สุ ข สว่ า ง. 2556: 5; อ้ า งอิ ง จาก
Schumacker; & Lomax. 2010)
Degree of freedom =
เมือ่

NI(NI  1)
– Number of parameter estimation
2

NI หมายถึง

จานวนตัวแปรสังเกตได้ทงั ้ หมด
ทีใ่ ช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์

ถ้า Degree of freedom มีค่ า มากกว่ า 0 แสดงว่ า โมเดลระบุ เ กิน พอดี (Overidentified model) ถ้า Degree of freedom มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า โมเดลระบุพอดี (Just-identified
model) และถ้า Degree of freedom มีค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่า โมเดลระบุไม่พอดี (Under-identified
model)
3. การประมาณค่ า พารามิเ ตอร์ข องโมเดล (Model estimation) เป็ น ขัน้ ตอน
ที่โ ปรแกรมลิส เรลประมาณค่ า พารามิเ ตอร์ต่ า ง ๆ ของโมเดลตามที่ร ะบุ ค่ า ความเป็ นไปได้
ค่ า เดีย วของโมเดล โดยสามารถเลือ กใช้ ว ิธ ีก ารต่ า ง ๆ ในการประมาณค่ า ได้ 6 วิธ ี ได้ แ ก่
วิธ ี Instrumental variables (IV) วิธ ี Two-stage least squares (TS) วิธ ี Unweighted least squares
(UL) วิ ธ ี Generalized least squares (GL) วิ ธ ี Generally weighted least squares (WL) และวิ ธ ี
Maximum likelihood (ML) (พูลพงศ์ สุขสว่าง. 2556: 6; อ้างอิงจาก Joreskog; & Sorbom. 2012)
ซึ่ง ในการวิจ ัย ในครัง้ นี้ จ ะใช้ว ิธ ี Maximum likelihood (ML) เนื่ อ งจากเป็ น วิธ ีท่ีโ ปรแกรมลิส เรล
กาหนดให้เป็ นวิธตี งั ้ ต้นของโปรแกรม และเป็ นวิธกี ารทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลทีแ่ พร่หลาย
มากที่สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น วิธ ีก ารที่เ หมาะสมส าหรับ ข้อ มูล ที่ม ีร ะดับ การวั ด แบบอัต รภาคชัน้ และ
แบบเรียงอันดับ โดยที่การแจกแจงของข้อ มูลเป็ นแบบปกติหรือไม่ปกติเ พียงเล็กน้ อ ย (พูลพงศ์
สุขสว่าง. 2556: 6; อ้างอิงจาก Schumacker; & Lomax. 2010)
วิธกี ารประมาณค่าพารามิเตอร์แบบ Maximum likelihood (ML) เป็ นการประมาณ
ค่ า พารามิเ ตอร์ท่ีส มมติว่ า ข้อ มู ล ของตัว แปรสัง เกตได้ท่ีน ามาศึก ษามีก ารแจกแจงเป็ นแบบ
Multivariate normality โดยเงือ่ นไขสาคัญก็คอื กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต้องเป็ นอิสระ
การแจกแจงของข้อมูลต้องไม่เบ้ และไม่โด่งจนผิดปกติ (พูลพงศ์ สุขสว่าง. 2556: 6; อ้างอิงจาก
Schumacker; & Lomax. 2010) นอกจากนี้ เร็กซ์ (พูล พงศ์ สุ ขสว่าง. 2556: 6; อ้างอิงจาก Rex.
2011) กล่ า วถึ ง ข้ อ มู ล ที่บ่ ง ชี้ว่ า ตัว แปรสัง เกตได้ ท่ีน ามาศึ ก ษานั ้น จะมีค วามเบ้ ผ ิ ด ปกติ เ มื่อ
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ค่ า Skewness Index (SI) มากกว่ า 3 และข้อ มูล มีค วามโด่ ง ผิด ปกติเ มื่อ ค่ า Kurtosis Index (KI)
มากกว่ า 10 ฟั งก์ชนั ความกลมกลืนโดยการประมาณค่ าพารามิเ ตอร์แบบ Maximum likelihood
(ML) ไม่ ใ ช่ ฟั งก์ ช ั น แบบเส้ น ตรง แต่ เ ป็ นฟั งก์ ช ั น ที่ บ อกความแตกต่ า งระหว่ า งเมทริ ก ซ์
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ ว มของข้อ มู ล ตามสมมติฐ าน (เมทริก ซ์ ) กับ เมทริก ซ์
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของข้อมูลเชิงประจักษ์ (เมทริกซ์ S) ถ้าเมทริกซ์ทงั ้ สองมีค่า
ใกล้เคียงกัน เทอมแรกของฟั งก์ชนั จะมีค่าเท่ากับเทอมที่สาม ในขณะที่เทอมกลางมีค่าเป็ นศูนย์
ค่าประมาณของพารามิเตอร์ทไ่ี ด้จากวิธกี าร Maximum likelihood (ML) จะมีคุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับ
วิธ ี Generalized least squares (GL) คือ มีความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพ และเป็ นอิสระจาก
มาตรวัด (พู ล พงศ์ สุ ข สว่ า ง. 2556: 6; อ้ า งอิง จาก Lie; & Lomax. 2005) การแจกแจงสุ่ ม ของ
ค่าประมาณพารามิเตอร์ทไ่ี ด้จากวิธ ี Maximum likelihood (ML) เป็ นแบบปกติ และความแกร่งของ
ค่าประมาณขึน้ อยูก่ บั ขนาดของค่าพารามิเตอร์ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542)
4. การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล (Model testing) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ วู้ จิ ยั
ต้องพิจารณาดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลอย่างถีถ่ ้วน โดยมีหลักในการพิจารณา 3 ข้อ
คือ
4.1 พิจ ารณาความสอดคล้อ งของโมเดลสมการโครงสร้า งที่ พ ัฒ นาขึ้น กับ
ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ โดยตรวจสอบดัชนีค วามสอดคล้อ งของโมเดลทัง้ 3 ส่ ว น คือ ค่ าไคสแควร์/
ไคสแควร์สมั พัทธ์ ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน และค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่ า
(พูลพงศ์ สุขสว่าง. 2556: 8; อ้างอิงจาก Schumacker; & Lomax. 2010)
4.2 พิจ ารณาค่ า พารามิเ ตอร์แ ต่ ล ะเส้ น ว่ า แตกต่ า งจากศู น ย์ห รือ ไม่ โดย
พิจารณาจากค่าสถิตทิ ดสอบที (T-test)
4.3 พิจารณาความสมเหตุ ส มผลของขนาดและทิศทางของค่าพารามิเ ตอร์
แต่ละเส้น โดยทัวไปจะเน้
่
นที่ความสมเหตุสมผลของทิศทาง กล่าวคือ ทิศทางของค่าพารามิเตอร์
แต่ละเส้นควรเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนด ตัวอย่างเช่น ถ้าทฤษฎีกล่าวว่าการที่บุคคลรับรู้ว่า
ตนเองมีค วามสามารถในการบริห ารสถานศึก ษาสู ง ก็จ ะท าให้ค วามวิต กกัง วลในการบริห าร
สถานศึกษาลดลง ผลการทดสอบค่าพารามิเตอร์ทไ่ี ด้ควรจะมีทศิ ทางเป็ นลบ (-) ในทานองเดียวกัน
ถ้าทฤษฎีกล่าวว่าการทีบ่ ุคคลมีความสามารถในการกากับตนเองสูงก็จะทาให้มคี วามสามารถในการ
บริหารสถานศึกษาสูงขึน้ ผลการทดสอบค่าพารามิเตอร์ท่ไี ด้ควรจะมีทศิ ทางเป็ นบวก (+) ซึง่ ความ
สมเหตุสมผลของทิศทางของค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้นจะเป็ นสิง่ ทีส่ นับสนุ นให้โมเดลตามสมมติฐาน
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้
5. ก า ร ป รั บ โ ม เ ด ล (Model modification) เ ป็ น ขั ้น ต อ น ที่ ก ร ะ ท า ต่ อ เ มื่ อ
มีค่าพารามิเตอร์บางค่าทีไ่ ม่แตกต่างจากศูนย์ (|𝑡|  1.96) หรือมีทศิ ทางของค่าพารามิเตอร์ไม่ตรง
กับ ทฤษฎีท่ีก าหนดไว้ หรือ เกิด ปั ญ หาทัง้ สองอย่ า ง ผู้ ว ิจ ัย จ าเป็ นที่จ ะต้ อ งปรับ โมเดล ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือที่ใ ช้ในการวัดตัวแปรสังเกตได้ หรือโมเดลตาม

95
สมมติฐานทีก่ าหนดขึน้ ไม่มคี วามแข็งแรงเพียงพอ ขาดการทบทวนอย่างถี่ถ้วน การทบทวนทฤษฎี
และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องแล้วยังไม่พบข้อสรุปที่ชดั เจน สาหรับการปรับโมเดล (Model modification)
สามารถแยกเป็ น 2 ประเด็น คือ การปรับโมเดลสมการโครงสร้างในส่วนที่เป็ นความคลาดเคลื่อน
และการปรับโมเดลสมการโครงสร้างในส่วนทีเ่ ป็ นโมเดลการวัด และ/หรือโมเดลสมการโครงสร้าง
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิ เคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
หัวใจสาคัญของการวิเคราะห์ทางสถิติ คือ ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์จะต้องมีความเป็ น
ตัวแทนของประชากร ซึง่ การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ทีเ่ หมาะสม ก็จะทาให้มนใจ
ั่
ได้ว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้มคี วามเป็ นตัวแทนของประชากร การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนัน้
มีหลายวิธ ี ไม่ว่าจะเป็ นวิธกี ารกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากขนาดประชากร ค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า วิธกี ารกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยพิจารณาจากจานวนเท่าของตัว แปรสังเกตได้หรือ จานวนเท่าของพารามิเ ตอร์ ซึ่งจะพบว่า
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละวิธกี ม็ จี ุดเด่นและข้อจากัดทีแ่ ตกต่างกันไป
นงลักษณ์ วิรชั ชัย (2542: 310) กล่าวว่า คาถามเรื่องขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
สาหรับการวิจยั ควรจะเป็ นเท่าไรนัน้ เป็ นคาถามที่นักวิจยั ต้อ งพิจารณาก่อ นการดาเนินการวิจ ยั
ในการวิจยั ทีใ่ ช้สถิตวิ เิ คราะห์ทวไป
ั ่ นักสถิตไิ ด้ทาตารางสาเร็จรูปในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทีเ่ หมาะสมไว้แล้ว แต่การวิจยั ทีใ่ ช้โมเดลสมการโครงสร้าง โดยเฉพาะโมเดลทีซ่ บั ซ้อนยังไม่มตี าราง
สาเร็จสาหรับการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ แมคคอลลัม และบราวน์ และซูกาวาร่า (นงลักษณ์
วิรชั ชัย. 2542: 310-311; อ้างอิงจาก MacCallum; Brown; & Sugawara. 1996) ได้เสนอบทความ
เกีย่ วกับการหาอานาจการทดสอบในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยมีการกลับ (Reverse)
สมมติฐ านหลัก ที่ใ ช้ใ นการทดสอบไคสแควร์แบบเดิม เป็ น แบบที่ใ ห้ผ ลการทดสอบมีนัย สาคัญ
ทางสถิติเมื่อโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ ในบทความได้เสนอวิธกี าร
คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้ดชั นี RMSEA เมื่อกาหนดค่าอานาจการทดสอบ
ค่ า ระดับ นั ย ส าคัญ ส าหรับ การทดสอบความกลมกลืน ของโมเดล ค่ า ระดับ นั ย ส าคัญ ส าหรับ
การทดสอบสมมติฐานของโมเดลที่เป็ นโมเดลคู่แข่ง (Competing model) และค่าองศาอิสระในการ
ทดสอบ แต่วธิ กี ารคานวณจะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAS และคานวณได้ช่วงความเชื่อมัน่
ของขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ มีขนาดกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่ าและขัน้ สูง ซึง่ ต้องนามาเฉลีย่ เป็ นขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทีต่ ้องใช้ จัดได้ว่ายังป็ นวิธกี ารทีค่ ่อนข้างยุ่งยากในทางปฏิบตั ิ นอกจากนี้ผลจากการทดลอง
ใช้ย ัง พบว่ า ขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ค านวณได้ ม ีค วามสัม พัน ธ์กัน สู ง มากกับ ค่ า องศาอิส ระ โดย
แมคคอลลัม และบราวน์ และซูกาวาร่า ได้ยกตัวอย่างการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างวิธนี ้ี กรณีท่มี ี
องศาอิ ส ระสู ง มาก เช่ น กรณี นั ก วิจ ัย ต้ อ งการวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบโดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ไ ด้ จ าก
แบบสอบถามจานวน 70 ข้อ มีองศาอิสระมากกว่า 2,000 ต้องการอานาจการทดสอบ 0.80 โดย
ก าหนดระดับ นั ย ส าคัญ 0.05 และระดับ นั ย ส าคัญ ส าหรับ โมเดลคู่ แ ข่ ง 0.08 ผลการค านวณ
ได้ค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 23 คน ซึ่งไม่สมเหตุสมผล และไม่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์
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ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง ซึง่ มีการประมาณค่าแบบไลค์ลฮิ ดู้ สูงสุด (Maximum likelihood) ทีต่ ้อง
ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยงั ไม่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ตามหลักการวัดผลการศึกษา
ด้ว ย แมคคอลลัม และบราวน์ และซูก าวาร่า กล่ า วว่ า การค านวณหาขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งวิธ ีน้ี
นอกจากจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การก าหนดขนาดตัว อย่ า งที่เ ป็ น การวิเ คราะห์ด้ว ยโมเดลสมการ
โครงสร้างแล้ว ยังใช้ได้ดกี บั สถิตวิ เิ คราะห์ทุกชนิดที่ต้องใช้ไคสแควร์ในการทดสอบความกลมกลืน
ของโมเดล แต่ ใ นกรณีท่ีม ีค่ า องศาอิส ระสู ง มากหรือ ต่ า มาก จะต้อ งพิจ ารณาเงื่อ นไขอย่ า งอื่น
ประกอบด้วย
ชูแมคเกอร์ และโลแม็กซ์ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 311; อ้างอิงจาก Schumacker; &
Lomax. 1996) สรุปผลงานวิจยั ทีม่ กี ารศึกษาเรือ่ งขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ หมาะสมสาหรับการวิจยั
ทีใ่ ช้โมเดลสมการโครงสร้างว่า จากงานวิจยั ของ Ding, Velicer, และ Harlow ในปี ค.ศ. 1995 พบว่า
งานวิ จ ั ย ที่ ใ ช้ โ มเดล ส มก า รโค รง สร้ า งส่ ว นให ญ่ ใช้ ข น าด กลุ่ มตั ว อ ย่ า ง 100-150 แล ะ
ให้ผ ลการวิจยั ที่น่าพอใจ ส่ ว น บูมซ์มา (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 311; อ้างอิงจาก Boomsma.
1983) ได้เสนอไว้ในบทความว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีเ่ หมาะสมควรเป็ น 400 นอกจากนี้ ชูแมคเกอร์
และโลแม็กซ์ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 311; อ้างอิงจาก Schumacker; & Lomax. 1996) และ แฮร์
และคนอื่น ๆ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 311; อ้างอิงจาก Hair; & et. al. 1998) เสนอให้ใช้กฎแห่ง
ความจัดเจน (Rule of thump) ที่นักสถิตวิ เิ คราะห์ตวั แปรพหุใช้กนั มาก คือ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
10-20 คนต่อตัวแปรในการวิจยั หนึ่งตัวแปร ทัง้ นี้นักวิจยั ต้องพิจารณาความซับซ้อนของโมเดลที่ใช้
ด้วย ถ้าโมเดลมีความซับซ้อนมาก และการแจกแจงของตัวแปรไม่เป็ นแบบโค้งปกติ ต้องเพิม่ ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างให้รบั กัน
หลักการสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่นักวิจยั ควรต้องคานึงถึง คือ การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
เพิม่ อีกเท่าตัวสาหรับใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบความตรงข้ามกลุ่ม (Cross validation)
ถ้านักวิจยั ตัดสินใจเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ในการวิจยั ควรสุ่มตัวอย่าง 400 คน แล้วนามา
สุ่มแบ่งเป็ นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล อีกกลุ่มหนึ่งสาหรับการตรวจสอบแบบ
ข้ามกลุ่ม (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 311)
นอกจากนัน้ ฟอล และคนอื่น ๆ (พูล พงศ์ สุ ข สว่ า ง. 2556: 16; อ้า งอิง จาก Faul;
et al. 2007) ได้เ สนอโปรแกรม G*Power3 เพื่อ ใช้ใ นการค านวณขนาดกลุ่ มตัว อย่างที่เ หมาะสม
ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่มคี วามยืดหยุ่น ใช้งานได้ง่าย และที่สาคัญสามารถกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมกับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิตทิ ดสอบในตระกูลสถิตทิ ดสอบที สถิตทิ ดสอบ
เอฟ และสถิตทิ ดสอบไคสแควร์ เป็ นต้น
การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง
การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างมีวธิ กี ารในการพัฒนา 2 วิธ ี วิธแี รกเป็ นการพัฒนา
โมเดลสมการโครงสร้างโดยวิธ ีก ารแบบสองขัน้ ตอน (Two step approach to modeling) และวิธ ี
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ที่ส องเป็ นการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างโดยวิธ ีการแบบสี่ขนั ้ ตอน (Four step approach to
modeling) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ (พูลพงศ์ สุขสว่าง. 2556: 19-21)
1. วิธกี ารแบบสองขัน้ ตอน (Two step approach to modeling)
แอนเดอสัน และเกอร์บงิ (พูลพงศ์ สุขสว่าง. 2556: 20; อ้างอิงจาก Anderson;
& Gerbing. 1988) ได้เ สนอวิธ ีก ารแบบสองขัน้ ตอนในการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง โดยมี
ขัน้ ตอนการพัฒนาโมเดลดังนี้
1.1 ขัน้ ตอนแรก ตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement model) โดย
พิจารณาว่าตัวแปรแฝงทีท่ าการศึกษาวัดมาจากตัวแปรสังเกตได้ทก่ี าหนดไว้หรือไม่ ดังนัน้ สิง่ ทีต่ ้อง
ดาเนินการในขัน้ ตอนนี้ก็คอื ต้องตรวจสอบว่าตัวแปรแฝงในโมเดลสมการโครงสร้างที่พฒ
ั นาขึ้ นมี
ทัง้ หมดกี่ตวั แปร และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโมเดลการวัดของตัวแปรแฝงทุกตัวแปรก่อน
ว่ า มีโ ครงสร้า งตรงตามทฤษฎีท่ีก าหนดหรือ ไม่ โดยใช้ว ิธ ีการวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis)
1.2 ขัน้ ตอนทีส่ อง วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation
Model) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พฒ
ั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล ค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้น และความสมเหตุสมผลของขนาดและ
ทิศทางของค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้น
2. วิธกี ารแบบสีข่ นั ้ ตอน (Four step approach to modeling)
มูเลอิค และมิลซัพ (พูลพงศ์ สุขสว่าง. 2556: 20-21; อ้างอิงจาก Mulaik; &
Millsap. 2000) ได้เสนอวิธกี ารแบบสี่ขนั ้ ตอนในการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง โดยมีขนั ้ ตอน
การพัฒนาโมเดลดังนี้
2.1 ขัน้ ตอนแรก วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor
Analysis) ของตัวแปรแฝงแต่ละตัวเพื่อทาการคัดเลือกตัวแปรทีม่ คี วามสาคัญเข้าสู่โมเดลการวัด
2.2 ขัน้ ตอนที่สอง ตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement model) ของ
ตัว แปรแฝงแต่ ล ะตัว แปร เพื่อ ยืน ยัน โครงสร้า งของโมเดลการวัดในขัน้ ตอนแรกว่า ตัว แปรแฝง
ที่ทาการศึก ษาวัดมาจากตัวแปรสังเกตได้ท่กี าหนดไว้หรือไม่ โดยใช้การวิเ คราะห์อ งค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
2.3 ขัน้ ตอนที่ส าม ตรวจสอบความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรแฝงในโมเดล
สมการโครงสร้างว่ามีความสัมพันธ์เพียงพอทีจ่ ะนามาวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างหรือไม่
2.4 ขัน้ ตอนที่ส่ี วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation
Model) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พฒ
ั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล ค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้น และความสมเหตุสมผลของขนาดและ
ทิศทางของค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้น
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การวิ เคราะห์กลุ่มพหุ
การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-sample or Multi-group analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล
เป็ นการวิเคราะห์สาหรับกรณีท่ปี ระชากรหรือกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป เพื่อตรวจสอบว่า
โมเดลลิส เรลที่ม าจากกรอบแนวคิด ที่นั ก วิจ ัย สร้า งขึ้ น สอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ข อง
กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มหรือไม่ การวิเคราะห์กลุ่มพหุมขี อ้ ตกลงเบื้องต้นว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นอิสระ
จากกันและได้มาโดยการสุ่มจากประชากรแต่ละกลุ่ม (วรรณี แกมเกตุ. 2540; อ้างอิงจาก Bollen.
1989; Joreskog; & Sorbon. 1989)
การวิเคราะห์กลุ่มพหุมจี ุดเด่นที่เหนือกว่าการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลแบบเดิมสาหรับ
กลุ่มประชากรหนึ่งกลุ่มอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก การประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลแต่ละ
กลุ่มประชากร ค่าพารามิเตอร์น้ีจะเป็ นค่าที่บอกตความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลทัง้ ที่เ ป็ น
ตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝง ประโยชน์ท่ไี ด้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์น้ีคอื จะใช้ในการ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร และประโยชน์ ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ และประการ
ที่ส องมีก ารทดสอบความไม่แ ปรเปลี่ยน (Invariance) ของค่ าพารามิเ ตอร์ใ นโมเดลระหว่างกลุ่ม
ประชากรต่างกัน ได้ การทดสอบนี้เป็ นการทดสอบว่า ค่าพารามิเตอร์ท่ไี ด้ในแต่ละกลุ่มประชากร
ทีแ่ ตกต่างกัน มีความคงทีท่ ุกกลุ่มประชากรหรือไม่ ผลการทดสอบจะเป็ นการยืนยันว่า โมเดลลิสเรล
แต่ละกลุ่มประชากรเป็ นโมเดลรูปแบบเดียวกันและมีค่าพารามิเตอร์เท่ากันหรือไม่ (วรรณี แกมเกตุ.
2540; อ้างอิงจาก Bollen. 1989; Joreskog; & Sorbon. 1989)
จอเรสคอก และซอบอร์น (นงลัก ษณ์ วิร ัช ชัย . 2542; อ้ า งอิง จาก Joreskog; &
Sorborn. 1989) กล่ าวว่า โปรแกรมลิส เรลสามารถวิเ คราะห์ข้อ มูล ที่ประกอบด้ว ยประชากรหรือ
กลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มพร้อมกันได้ โดยทีก่ ลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างอาจจะเป็ นกลุ่มทีเ่ กิดจาก
การจัดแบ่งกลุ่มตามตัวแปรจัดประเภท เช่น ตัวแปรเพศ เชือ้ ชาติ ระดับการศึกษา ฯลฯ หรืออาจเป็ น
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างทีม่ าจากประเทศหรือพืน้ ทีท่ ม่ี วี ฒ
ั นธรรมแตกต่างกัน และมีเงือ่ นไขในการ
แบ่งกลุ่มว่าหน่ วยตัวอย่างทุกหน่ วยต้อ งเป็ นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว โดยไม่เป็ น
สมาชิก ร่ ว มกัน ในสองกลุ่ ม (Mutually exclusive) หัว ใจส าคัญ ของการวิเ คราะห์ ก ลุ่ ม พหุ คือ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม โดยมีการกาหนดเงื่อนไขบังคับให้โมเดล
ลิสเรลที่ผู้วจิ ยั สร้างจากกรอบแนวคิดในการวิจยั นัน้ มีลกั ษณะแบบเดียวกันสาหรับการตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อ มูลเชิงประจักษ์ ถ้าโมเดลที่ผู้ว ิจยั สร้างจากกรอบ
แนวคิดทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทุกกลุ่มและโมเดลมีลกั ษณะแบบเดียวกัน จะเรียกว่า
โมเดลลิสเรลไม่แปรเปลี่ยนหรือมีความยืนยงระหว่างกลุ่ ม (Invariance across groups) ก็ต่อเมื่อ
ผลการวิเคราะห์ให้ค่าไค-สแควร์ในการทดสอบความกลมกลืนต่ ากว่าค่าวิกฤติอย่างไม่มนี ัยสาคัญ
ทางสถิติ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542) สาหรับการวิเคราะห์กลุ่มพหุเพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. หลักการทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นของโมเดล
การทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของโมเดล เป็ นการทดสอบความ
ไม่แปรเปลีย่ นรูปแบบของโมเดล (Model form) และการทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นของพารามิเตอร์
ในโมเดล (Parameter values) โดยที่การวิเ คราะห์เ พื่อ ทดสอบความไม่แ ปรเปลี่ย นรูป แบบของ
โมเดล หมายถึง การทดสอบว่าโมเดลตามสมมติฐานทีส่ อดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในแต่ละกลุ่ม
นัน้ ประกอบด้วยจานวนตัวแปรและรูปแบบลักษณะโครงสร้างแบบเดียวกันทุกกลุ่ม
สาหรับการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของพารามิเตอร์ใ นโมเดลนัน้ เป็ นการ
ทดสอบต่อจากการทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นรูปแบบของโมเดล เมื่อทราบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม
มีรูปแบบโมเดลเดียวกัน แล้ว ก็ทดสอบต่ อ ว่าพารามิเ ตอร์ใ นแต่ ล ะเมทริก ซ์ มคี ่ าเท่า กันทุ ก กลุ่ ม
ประชากร หรืออาจกล่าวได้ว่าค่าพารามิเตอร์ในโมเดลของประชากรทุกกลุ่มมีค่าเท่ากัน เมือ่ เมทริกซ์
พารามิเตอร์ของโมเดลทุกกลุ่มเป็ นแบบเดียวกัน มีขนาดเมทริกซ์เท่ากัน และสถานะของพารามิเตอร์
ในเมทริกซ์เป็ นพารามิเตอร์กาหนด (Fixed) อิสระ (Free) และบังคับ (Constrainded) เหมือนกันและ
ต้องมีค่าพารามิเตอร์เท่ากันด้วย โดยหลักการทดสอบความไม่แปรเปลีย่ นของเมทริกซ์พารามิเตอร์
มีหลายระดับซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ระดับที่มคี วามเข้มงวดน้อยทีส่ ุด (Least restriction) ไปจนถึงการทดสอบ
ความไม่แปรเปลีย่ นของเมทริกซ์พารามิเตอร์ทม่ี คี วามเข้มงวดมากทีส่ ุด (Most restriction)
2. ขัน้ ตอนการวิเคราะห์โมเดลกลุ่มพหุ
ขัน้ ตอนในการวิเ คราะห์โมเดลกลุ่มพหุด้ วยโปรแกรมลิสเรล ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนต่าง ๆ คือ ขัน้ ตอนแรก เป็ นการวิเคราะห์กลุ่มพหุไม่มกี ารกาหนดเงื่อนไขบังคับ ขัน้ ตอน
ทีส่ องเป็ นการวิเคราะห์กลุ่มพหุมกี ารกาหนดเงือ่ นไขบังคับ และขัน้ ตอนสุดท้ายเป็ นการวิเคราะห์สรุป
(นงลัก ษณ์ วิ ร ัช ชัย . 2542; อ้ า งอิ ง จาก Joreskog; & Sorborn. 1989; Jaccard; & Wan. 1996;
Bollen. 1989) โดยที่ขนั ้ ตอนแรก การวิเ คราะห์กลุ่ มพหุไม่มกี ารก าหนดเงื่อ นไขบังคับ เป็ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มโดยใช้กลยุทธ์กลุ่มพหุในโปรแกรมลิสเรลเพื่อประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในแต่ละกลุ่มประชากรแยกกันและทดสอบว่าโมเดลสาหรับประชากรแต่ละกลุ่มนัน้
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หากผลการทดสอบพบว่าค่าไค-สแควร์รวมไม่มนี ัยสาคัญ
ทางสถิติ แสดงว่า โมเดลแต่ละกลุ่มประชากรสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าไค-สแควร์
รวมมีนัยส าคัญ ทางสถิติ แสดงว่าประชากรอย่างน้ อ ยหนึ่งกลุ่ มไม่ส อดคล้อ งกลมกลืนกับ ข้อ มูล
เชิงประจักษ์ หากได้ผลเช่นนี้จะต้องทาการปรับโมเดลให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ต ามที่
โปรแกรมลิสเรลรายงานในส่วนของดัชนีดดั แปร (Modification indices) หรือปรับแก้ตามข้อสังเกต
ของนักวิจยั บนพืน้ ฐานของทฤษฎี จนได้โมเดลที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วจึงดาเนินการ
ขัน้ ที่ส อง ซึ่ง เป็ นการวิเ คราะห์ ก ลุ่ ม พหุ แ บบมีก ารก าหนดเงื่อ นไขบัง คับ เพื่อ ทดสอบความ
ไม่แ ปรเปลี่ย นของโมเดลระหว่ างประชากรแต่ ล ะกลุ่ ม การวิเ คราะห์ใ นขัน้ ตอนนี้จ ะต้อ งกระท า
หลายครัง้ ตามจานวนสมมติฐานที่ผู้วจิ ยั ต้องการตรวจสอบ และขัน้ ตอนสุดท้าย เป็ นการวิเคราะห์
สรุปซึง่ เป็ นการวิเคราะห์เพื่อคานวณหาผลต่างของดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีไ่ ด้จากการทดสอบ
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สมมติฐานในขัน้ ตอนที่สอง ระหว่างคู่ท่มี เี งื่อนไขบังคับน้ อ ยกับมีเ งื่อ นไขบังคับมาก ผลต่างของ
ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีไ่ ด้จะนามาตีความหมายเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์โมเดลกลุ่มพหุ

7. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ใช้ระเบียบวิธ ีวจิ ยั แบบผสานวิธ ี (Mixed-methods research) แบบ
สารวจตามกาลเวลา (Sequential exploratory design) ตามแนวคิดของเครสเวลล์ และพลาโน คลาก
(Creswell; & Plano Clark. 2011: 86-90) โดยเริม่ ต้นจากวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อทาความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ ท่ีเ กิ ด ขึ้น ภายใต้ บ ริบ ทแวดล้ อ มที่ศึ ก ษา เป็ นพื้น ฐานในการวางแนวคิด นิ ย าม
ตัวแปร รวมถึงการสร้างเครื่องมือ เพื่อศึกษาและทดสอบสมมติฐานด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษากระบวนการ
ขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย นด้ว ยการศึก ษาเฉพาะกรณี เพื่อ อธิบ าย
กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียน ดังนัน้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสาหรับตอบ
ปั ญ หาการวิจ ยั ที่ช ัด เจน ครอบคลุ ม และลุ่ ม ลึก น าไปสู่ก ารก าหนดและนิ ย ามตัว แปร ก าหนด
สมมติฐ านการวิจ ัย การสร้า งและพัฒ นาเครื่อ งมือ วัด ตัว แปร เพื่อ รวบรวมข้อ มูล และทดสอบ
สมมติฐานด้วยการวิจยั เชิงปริมาณในการอธิบายปรากฏการณ์ส่กู ลุ่มตัวอย่างในวงกว้าง ทฤษฎีหลัก
ที่ใ ช้อ ธิบ ายการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ป ระชาคมอาเซีย นนี้ ผู้ว ิจ ยั อาศัย ทัง้ ทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาเป็ นแนวทางในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ดงั กล่าว โดยทฤษฎี
ทางสังคมวิทยานัน้ ผู้ว ิจยั ได้ใ ช้มุมมองจากทฤษฎีโครงสร้างและหน้ าที่ (Parsons. 1984) ที่มอง
ปรากฏการณ์ทางสังคมในภาพรวมในระดับมหภาค ซึ่งมีตวั แทนการถ่ายทอดทางสังคมที่มคี วาม
เกี่ยวข้องกับความคิด ความเชื่อ และการกระทาทีเ่ กี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สู่ประชาคมอาเซียน และทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (Mead. 1951) ที่มองในระดับปั จเจกบุคคล
โดยการปฏิสงั สรรค์ ซึง่ เป็ นการกระทาระหว่างกันของบุคคลผ่านการให้ความหมายในเชิงสัญลักษณ์
รวมทัง้ ทฤษฎีก ารกระท าทางสัง คม (Parsons. 1977) ที่เ ป็ น รากฐานของการชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า การที่
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาหรือ ผู้น าในระดับ หัว หน้ า จะด าเนิ น การขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน
สู่ประชาคมอาเซียนด้วยความสมัครใจนัน้ เป็ นเรื่องที่เกิดจากจิตใจที่ต้องการร่วมในกิจกรรมนัน้ ๆ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้ ซึ่งค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ถือว่าเป็ นปั จจัยหรือ
ตัวกาหนดในการกระทาทางสังคม ส่วนทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ผู้วจิ ยั ใช้เป็ นแนวทางในการทาความ
เข้า ใจกระบวนการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ป ระชาคมอาเซีย น คือ ทฤษฎีจ ิต วิท ยา
บุคลิกภาพของอิรคิ สัน (Erikson. 1964) ทีอ่ าจมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการแต่ละขัน้ ของชีวติ ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูน้ าในระดับหัวหน้า นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ยังประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ ์ ใฝ่ อานาจ และใฝ่ สัมพันธ์ (Litwin; & Stringer. 1968) มาใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการทา
ความเข้า ใจกระบวนการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย นของผู้บ ริห าร
สถานศึกษาหรือผู้นาในระดับหัวหน้ า ซึ่งการที่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้นาในระดับหัวหน้ า กลุ่ ม
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ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนนัน้ ซึง่ เชื่อว่าอาจมี
ผลต่อการให้ความหมายการเข้าสู่กระบวนการ และการดารงอยู่ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้
พื้น ฐานสู่ป ระชาคมอาเซีย น รวมทัง้ น ามาเป็ น แนวทางในการพิจ ารณาเงื่อ นไขที่เ กี่ย วข้อ งกับ
กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน ส่วนระยะที่ 2 เป็ นการ
วิจยั เชิงปริมาณ โดยเป็ นการสร้างและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ เ ชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ
วิจยั เชิงปริมาณนี้ภายหลังทีไ่ ด้ผลการวิจยั จากการวิจยั ในระยะที่ 1 ร่วมกับการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นพื้นฐานของการวางแนวคิด การกาหนดและนิยามตัวแปร กาหนด
สมมติฐานการวิจยั การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร เพื่อรวบรวมข้อมูล และทดสอบสมมติฐานเพื่อ
ศึก ษาความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ข องภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงที่ม ีต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เปรียบเทียบระหว่างผู้นาการขับเคลื่อนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาและผู้นาการขับเคลื่อ นสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา
แนวคิดทฤษฎีหลักทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรม คือ ทฤษฎีการเรียนรูท้ างปั ญญาสังคม (Social
Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986a) ทีก่ ล่าวว่า การเรียนรูท้ างสังคม เป็ นการเรียนรู้
ที่เน้ นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมภายใน โดยไม่จาเป็ นที่จะต้องมีการแสดงออก ซึ่งแนวคิด
พื้นฐานของแบนดูราเชื่อว่าพฤติก รรมของมนุ ษย์มปี ฏิสมั พันธ์กับปั จจัยหลัก 2 ปั จจัย คือ ปั จจัย
ด้า นบุ ค คล ได้แ ก่ ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ฯลฯ กับ ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ ม โดย
แบนดูราเน้นว่าพฤติกรรมของบุคคลทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว
แต่ มาจากกระบวนการทางปั ญญาด้ว ย พฤติกรรมของคนเราส่ว นมากจะเป็ นการเรียนรู้โดยการ
สังเกต หรือการเรียนจากตัวแบบ ทัง้ นี้การทีแ่ นวคิดการเรียนรูท้ างปั ญญาสังคมได้อธิบายสาเหตุของ
การเกิดพฤติกรรมของบุคคลว่าเกิดจากสาเหตุดา้ นบุคคลและสาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อม ผูว้ จิ ยั จึงได้
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีดงั กล่าวเพื่อกาหนดตัวแปรอิสระที่เป็ นสาเหตุแห่งพฤติกรรม ทัง้ นี้ตวั แปรอิสระ
ทีเ่ ป็ นสาเหตุของพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกับการค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้ นฐาน
สู่ประชาคมอาเซียนจากการวิจยั ในระยะแรก ซึง่ ตัวแปรดังกล่าว ประกอบด้วย 1) สาเหตุดา้ นบุคคล
คื อ อั ต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน และภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Bass. 1985) และ 2) สาเหตุ ด้ า น
สภาพแวดล้อม คือ การถ่ายทอดทางสังคม ทัง้ นี้พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดของคอตเตอร์ (Kotter. 1996: 59-67) ทีไ่ ด้เสนอแนวคิดกระบวนการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 8 ขั ้น ต อ น (The Eight-Stage Change Process) ซึ่ ง เ ป็ น แ น ว คิ ด ที่ เ กี่ ย ว กั บ
การเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับต่อ การเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันใน
ตลาดโลกและเป็ นการเปลีย่ นแปลงไปสู่อนาคตทีด่ กี ว่า โดยสามารถสรุปเป็ นแผนภาพกรอบแนวคิด
การวิจยั ดังภาพประกอบ 8 และสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนตามสมมติฐานได้ดงั ภาพประกอบ 9
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ระยะที่ 1: การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
ศึกษากระบวนการขับเคลือ่ นสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษาเฉพาะกรณี
การถ่ายทอดทางสังคมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซี ยน
อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
และอัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
การขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สู่ประชาคมอาเซี ยน

ระยะที่ 2: การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
สร้างและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลือ่ นสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน

การถ่ายทอดทางสังคม

อัตลักษณ์แห่งตน

 การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
 การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา

 อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
 อัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง





การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุน้ ทางปั ญญา
การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล

พฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
 การสร้างความรูส้ กึ ร่วมเร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน
 การสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อน
 การพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ร่วมกัน
 การสื่อสารวิสยั ทัศน์สกู่ ารปฏิบตั ิ
 การให้พลังจูงใจสูก่ ารปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
 การวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้
 การปรับปรุงงานต่อเนื่อง
 การคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียน

ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดการวิจยั
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การถ่ายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพ
การถ่ายทอดทางสังคม
ของสถานศึกษา

การสร้างความรูส้ กึ ร่วม
เร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน

การถ่ายทอด
ทางสังคม

การสร้างกลุ่มแกนนา
ในการขับเคลือ่ น

ภาวะผูน้ า

การพัฒนาวิสยั ทัศน์
และกลยุทธ์รว่ มกัน

อัตลักษณ์
ความเป็ นไทย
อัตลักษณ์
ความเป็ นอาเซียน

พฤติ กรรม
การคานึงถึง
ความเป็ นปัจเจกบุคคล

การกระตุ้นทางปัญญา

การสร้างแรงบันดาลใจ

การมีอทิ ธิพล
อย่างมีอุดมการณ์

การเปลี่ยนแปลง

การขับเคลื่อน
สถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน

อัตลักษณ์
แห่งตน

การสือ่ สารวิสยั ทัศน์
สูก่ ารปฏิบตั ิ
การให้พลังจูงใจสูก่ าร
ปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
การวางแผนเพือ่ สาเร็จ
ตามเป้ าหมายระยะสัน้
การปรับปรุงงาน
ต่อเนื่อง
การคงความสาเร็จเป็ น
สถานศึกษาอาเซียน

สถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซี ยน
 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา

ภาพประกอบ 9 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อ
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนตามสมมติฐาน

8. สมมติ ฐานการวิ จยั
จากกรอบแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมติฐานการวิจยั เพื่อทาการทดสอบ
ตามความมุ่ง หมายของการวิจ ัย ในระยะที่ 2 ที่เ ป็ น การสร้า งและพัฒ นารูป แบบความสัม พัน ธ์
เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซีย น เพื่อ ทดสอบความกลมกลืน ของรู ป แบบตามสมมติฐ านกับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ และ
การทดสอบความเท่าเทียมของรูปแบบตามสมมติฐานระหว่างกลุ่ม ผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษา
สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาและผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาดังนี้
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8.1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงที่มตี ่อพฤติกรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้นอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้
8.1.1 การถ่ายทอดทางสังคม อัตลักษณ์แห่งตน และภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
8.1.2 การถ่ายทอดทางสังคม และอัตลักษณ์แห่งตน มีอทิ ธิพลทางตรงต่อ ภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
8.1.3 การถ่ายทอดทางสังคม มีอทิ ธิพลทางตรงต่ออัตลักษณ์แห่งตน
8.1.4 การถ่ายทอดทางสังคม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านอัตลักษณ์แห่งตน
8.1.5 การถ่ า ยทอดทางสัง คม และอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน มีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่ อ
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
8.2 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงที่มตี ่อพฤติกรรม
การขับเคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ประชาคมอาเซียน ไม่เ ท่าเทียมกันระหว่างกลุ่ มผู้นาการขับเคลื่อ น
ในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาและกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
8.2.1 ค่าอิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคมทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึก ษาสู่ประชาคมอาเซียน ไม่เ ท่าเทียมกัน ระหว่างกลุ่ม ผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษา
ทัง้ สองสังกัด
8.2.2 ค่ า อิ ท ธิ พ ลของการถ่ า ยทอดทางสั ง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้ น าการ
เปลีย่ นแปลง ไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผูน้ าในสถานศึกษาการขับเคลื่อนทัง้ สองสังกัด
8.2.3 ค่ า อิท ธิพ ลของการถ่ า ยทอดทางสัง คมที่ส่ ง ผลต่ อ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน
ไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาทัง้ สองสังกัด
8.2.4 ค่ า อิท ธิพ ลของภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงที่ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการ
ขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซีย น ไม่ เ ท่ า เทีย มกัน ระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึกษาทัง้ สองสังกัด
8.2.5 ค่าอิทธิพลของอัตลักษณ์แห่งตนที่ส่งผลต่อ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาทัง้ สองสังกัด
8.2.6 ค่ า อิท ธิพ ลของอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนที่ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
สถานศึก ษาสู่ประชาคมอาเซียน ไม่เ ท่าเทียมกัน ระหว่างกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษา
ทัง้ สองสังกัด

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสานวิธ ี (Mixed-methods research) แบบสารวจ
ตามกาลเวลา (Sequential exploratory design) ตามแนวคิด ของเครสเวลล์ และพลาโน คลาก
(Creswell; & Plano Clark. 2011: 86-90) โดยเริม่ ต้นจากวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อทาความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ ท่เี กิดขึ้นภายใต้บริบทแวดล้อมที่ศึกษา เป็ นพื้นฐานในการวางแนวคิด นิยามตัวแปร
รวมถึงการสร้างเครื่องมือ เพื่อศึกษาและทดสอบสมมติฐานด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั
จึงแบ่ งการวิจ ยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็ นการวิจ ัยเชิงคุ ณภาพ โดยศึก ษากระบวนการ
ขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ป ระชาคมอาเซีย นด้ว ยการศึก ษาเฉพาะกรณี และระยะที่ 2
เป็ นการสร้างและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ม ีต่ อ
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

ระยะที่ 1 : การวิจยั เชิงคุณภาพ
ศึ ก ษากระบวนการขับ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ด้วยการศึกษาเฉพาะกรณี
การวิจยั ในระยะที่ 1 นี้ ผู้วจิ ยั เลือกวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
มาเป็ นกรอบความคิดในการวิจยั ครัง้ นี้ เนื่องจากเป็ นวิธกี ารศึกษาเพื่อประโยชน์ ของความสนใจ
อยากรู้ อยากทาความเข้าใจ เปิ ดเผยรายละเอียดของสิง่ นัน้ เป็ นหลัก ซึ่งเป็ นการวิจยั ในพื้นที่จริง
(Field research) กับสถานศึกษาที่มกี ารดาเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคม
อาเซียนทีเ่ ป็ นต้นแบบมาเป็ นกรณีศกึ ษา เพื่อเข้าถึง ความรูแ้ ละความจริงของปรากฏการณ์ ทเ่ี กิดขึน้
อันเกี่ยวข้อ งกับ กระบวนการสู่ค วามส าเร็จในการขับเคลื่อ นสถานศึกษาขัน้ พื้น ฐานสู่ประชาคม
อาเซีย น เนื่ อ งมาจากความเชื่อ ที่ว่า ปรากฏการณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น ย่อ มสามารถท าความเข้า ใจได้ด้ว ย
กระบวนการศึก ษาที่ใ ห้ค วามส าคัญ กับ การเลือ กสถานศึก ษาที่ศึก ษาให้ส อดคล้อ งกับ ประเด็น
ข้อ ปั ญ หาการวิจ ยั และความมุ่ง หมายของการวิจ ยั เพื่อ สร้า งความเข้า ใจกับ ความรู้ค วามจริงที่
ดารงอยู่ใ นสถานศึกษาที่มกี ารดาเนินงานขับเคลื่อ นสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซีย น
มาแล้วระยะหนึ่งจนเกิดพลัง มีความต่อเนื่อ ง และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี เป็ นที่ยอมรับจาก
บุคคลและองค์การภายนอกทีเ่ ข้าไปเกีย่ วข้อง โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวิธดี าเนินการวิจยั ดังนี้

บริ บทของพืน้ ที่ศึกษา
เพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ศึกษาที่มคี วามครอบคลุ มตามประเด็นการศึกษาทัง้ หมดในครัง้ นี้
ผู้ว ิจ ยั เลือ กสถานศึก ษา 6 แห่ ง ในสองสัง กัด ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง การแบ่ ง
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ส่วนราชการภายในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 และการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เป็ น “สนาม” ส าหรับการศึก ษาในครัง้ นี้ โดยผู้ว ิจยั อธิบายเหตุ ผ ลของการเลือกโรงเรียนเหล่ านี้
ในเชิง ปรากฏการณ์ ข องบริบ ทจากข้อ เท็จ จริง กล่ า วคือ สถานศึก ษาเหล่ า นี้ เ ป็ นโรงเรีย นที่
ส านัก วิช าการและมาตรฐานการศึก ษา ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้คดั เลือกให้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนให้เป็ นโรงเรียน
ต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ผลักดันให้งานด้านการศึกษาของ
ประเทศเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเป็ นประชาคมอาเซียน ซึง่ รูปแบบการดาเนินการนัน้ สพฐ.
ได้จดั ทารูปแบบโรงเรียนโดยวิเคราะห์จากบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่และโรงเรีย น
ประกอบไปด้ว ย โรงเรีย นที่ใ ช้ห ลัก สูต รจากต่ า งประเทศ โรงเรียนที่ใ ช้หลัก สูต รพหุ ภ าษา และ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สองภาษา สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบ
และหลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากร ให้สามารถบริหารจัดการแบบองค์การสมัยใหม่ และ
จัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานสากล
สาหรับเหตุผลของการเลือกโรงเรียนมาศึกษาในเชิงลึก 6 โรงนัน้ เพื่อให้สามารถตอบ
คาถามการวิจยั ได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ตามบริบทและสังกัดของแต่ละโรงเรียน เนื่องจากผู้วจิ ยั
คานึงถึงประเด็นต่อไปนี้เป็ นสาคัญ ได้แก่ ประเด็กแรก คือ ความลึกของชุดข้อมูล ซึ่งสิง่ ที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนอาจมีนัยแอบแฝงอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ในรูปแบบต่ าง ๆ ที่เราต้อง
ตีค วามสิ่งที่ซ่อนอยู่ การศึก ษาในแต่ล ะโรงเรียนอย่างลึกซึ้งจะทาให้เ ราได้รายละเอียดครบถ้วน
ในหลากหลายมิติ ซึง่ การศึกษาลงลึกในแต่ละประเด็นก็ช่วยให้ผวู้ จิ ยั มีขอ้ มูลทีเ่ ข้มข้นครอบคลุม และ
ประเด็นที่ส องคือ ความลื่นไหลของบริบท ซึ่งโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาของแต่ละสังกัด
จะมีความแตกต่างกันอย่างล้าลึกในแง่ความเป็ นเอกภาพ การศึกษาในแต่ละสังกัดในการค้นหาการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนจะค้นหาได้ชดั เจนเข้มข้นกว่า และ
ได้เห็นรายละเอียดของกระบวนการขับเคลื่อนได้อย่างครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
วิ ธีการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา
ในการคัดเลือกพื้นที่หรือ สนามที่ทาการศึกษานัน้ ผู้วจิ ยั เลือกด้วยวิธเี จาะจง ซึ่งมีหลัก
สาหรับการเลือกว่า เป็ นพื้นที่ท่มี ปี รากฏการณ์ทางสังคมที่ผู้วจิ ยั สนใจศึกษา กล่าวคือ จะต้องเป็ น
เป็ น สถานศึก ษาที่ส านัก วิช าการและมาตรฐานการศึก ษา ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึก ษาธิก าร ได้ค ดั เลือ กให้เ ข้าร่ว มในโครงการพัฒ นาสู่ป ระชาคม
อาเซียนเพื่อ เป็ นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อผลักดัน
ให้งานด้านการศึกษาของประเทศเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเป็ นประชาคมอาเซียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั
มีขนั ้ ตอนในการคัดเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษา ดังต่อไปนี้
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1. ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการค้นหาข้อมูล สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาและสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา ที่เ ป็ น ต้ น แบบ
การพัฒ นาสู่ป ระชาคมอาเซีย น เพื่อ ท าการคัด เลือ กพื้น ที่ศึก ษา (Inclusion criteria) จึง ก าหนด
หลักเกณฑ์ขนั ้ แรก คือ สถานศึกษานัน้ จะต้องอยู่ในโครงการใดโครงการหนึ่งใน 2 โครงการหลัก
ประกอบด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2557ก)
1.1 โครงการ Spirit of ASEAN ได้ แ ก่ 1) Sister School เป็ นกลุ่ ม โรงเรีย นที่ไ ม่ ม ี
เขตติดต่ อ กับประเทศเพื่อ นบ้าน และเป็ นโรงเรีย นซึ่ง ท าหน้ าที่ส านสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก
อาเซียนต่ าง ๆ เน้ นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซีย นอีกหนึ่ง ภาษา 2) Buffer
School เป็ น กลุ่ ม โรงเรีย นที่อ ยู่ติด กับ ชายแดนของประเทศเพื่อ นบ้า นซึ่ง เป็ น สมาชิก อาเซีย น
มีก ารจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอาเซียน และ 3) ASEAN Focus School เป็ นกลุ่ มโรงเรียน
นาร่องสู่ประชาคมอาเซียนโดยบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ที่เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน เน้นการจัดทาหน่ วยการเรียนรูอ้ าเซียนศึกษาในกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นหลัก
1.2 โครงการพัฒนาประเทศไทยศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิ าค (Education Hub)
ได้แก่ โรงเรียน Education Hub ซึง่ เป็ นกลุ่มโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางการศึกษา
ในภูม ิภ าค มีก ารเตรีย มการบริห ารจัด การและการเรีย นการสอนให้ม ีม าตรฐานในระดับ สากล
เพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติ
ซึง่ พบว่ามีสถานศึกษาทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขดังกล่าวจานวน 82 โรง
2. หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดหลักเกณฑ์ขนั ้ ทีส่ องสาหรับการคัดเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษา ดังนี้
2.1 เป็ นสถานศึกษาที่มกี ารสร้างภาคีความร่วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องภายนอก
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทางานกับสถานศึกษาใกล้เคียง
2.2 เป็ นสถานศึก ษาที่ม ีบุ ค คลหรือ หน่ ว ยงานภายนอกเข้า มาศึก ษาดู ง าน เพื่อ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์การขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียน
2.3 เป็ นสถานศึก ษาที่มกี ารดาเนินงานขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ให้เห็นเป็ นทีป่ ระจักษ์และเป็ นทีย่ อมรับในวงกว้าง
2.4 เป็ นสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้รบั รางวัล ระดับภูมภิ าคหรือระดับชาติ
โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ให้ก ารรับ รอง เช่ น 1) รางวัล ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาดีเ ด่ น 2) รางวัล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC
AWARDS) 3) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) รางวัลนวัตกรรมการจัดการศึกษาแห่งชาติ (Best Practices)
(รางวัลนวัตกรรมการปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นเลิศ) 5) รางวัลผู้ประพฤติปฏิบตั ติ นชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
6) รางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุด"ี 7) รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” 8) รางวัลหนึ่งแสนครูดี
หรือ 9) รางวัลอื่น ๆ ทีเ่ ทียบเท่า
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2.5 เป็ นสถานศึก ษาที่ ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษามีป ระสบการณ์ ใ นต าแหน่ ง ปั จ จุ บ ัน
ไม่ต่ากว่า 3 ปี ขน้ึ ไป และปฏิบตั งิ านในสถานศึกษาปั จจุบนั มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี การศึกษา
3. เนื่ อ งจากผู้ว ิจ ัย ต้ อ งการศึก ษาสถานศึก ษาในแต่ ล ะสัง กัด เพีย ง 3 โรง ผู้ว ิจ ัย จึง
ดาเนินการประสานงานกับสถานศึกษาทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ขอ้ 2.1-2.4 และขอรายละเอียดข้อมูล
พื้น ฐานของสถานศึ ก ษาที่ผ่ า นเกณฑ์ และคัด เลือ กเพื่อ ให้ ไ ด้ ส ถานศึ ก ษาที่ต้ อ งการศึ ก ษา
ในแต่ ล ะสัง กัด โดยพิจ ารณาตามหลัก เกณฑ์ส าหรับ การคัด พื้น ที่อ อกจากกระบวนการศึก ษา
(Exclusion criteria) ทีม่ รี ายละเอียดดังนี้
3.1 เป็ นสถานศึก ษาที่ขาดความต่ อ เนื่อ งในการดาเนิ นงานขับเคลื่อ นสถานศึก ษา
ขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน เนื่อ งจากวัต ถุ ประสงค์ท่สี าคัญ ของการศึกษาคือ ต้อ งการศึกษา
กระบวนการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย น ดัง นั ้น หากสถานศึก ษา
ไม่สามารถอธิบายกระบวนการดังกล่าวได้ก็จะไม่สามารถได้ขอ้ มูลที่ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การศึกษา หรือ
3.2 เป็ นสถานศึกษาที่ยงั ไม่สะดวกที่จะให้ความร่วมมือเข้าทาการศึกษาวิจยั แม้ว่า
จะมีข้อ มูล สถานศึก ษาจ านวนหนึ่ ง ที่บ่ ง บอกว่ า สถานศึก ษานั น้ ๆ มีก ารด าเนิ น งาน ขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนและประสบความสาเร็จ แต่หากสถานศึกษาทีถ่ ูกคัดเลือก
เข้าสู่กระบวนการศึกษาไม่พร้อมหรือไม่ต้องการเป็ นผู้มสี ่วนร่วมกับการศึกษา ผู้วจิ ยั ก็จาเป็ นต้อง
คัดสถานศึกษานัน้ ออกจากกระบวนการศึกษา
4. ผู้วจิ ยั จึงพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาในข้อ 2. ที่ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ขอ้ 3.1-3.2
มาเป็ นพื้นที่ส าหรับทาการศึกษา เนื่องจากเป็ นสถานศึกษาที่มคี ุณสมบัติต รงตามเกณฑ์ส าหรับ
การศึก ษาในครัง้ นี้ รวมทัง้ เป็ น สถานศึก ษาที่ ป ระสบความส าเร็จ ในการขับ เคลื่อ นสถานศึกษา
ขัน้ พื้น ฐานสู่ป ระชาคมอาเซีย น และมีค วามโดดเด่ น เป็ น ที่รู้จ กั ในด้า นการบริห ารสถานศึก ษา
สู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มคี วามเต็มใจและพร้อมจะให้ความร่วมมือกับ
ผู้ ว ิ จ ัย จึง มีค วามเหมาะสมอย่ า งยิ่ง ที่ จ ะได้ ร ับ การคัด เลื อ กให้ เ ป็ นพื้น ที่ ส าหรับ การศึ ก ษา
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการปกป้ องผู้ให้ข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องทุกคน ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั จึงใช้
ชื่อสถานศึกษาและชื่อบุคคลเป็ นชื่อสมมติทงั ้ สิน้
5.1 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ช่อื ว่า
“โรงเรียนประถมศึก ษาแห่ งที่ 1” “โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 2” และ “โรงเรียนประถมศึกษา
แห่งที่ 3”
5.2 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้วจิ ยั ได้ใช้ช่อื ว่า
“โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 1” “โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 2” และ “โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3”
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ผูใ้ ห้ข้อมูลในการศึกษา
เนื่องจากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นวิธกี ารศึกษาเพื่อประโยชน์ ของความสนใจอยากรู้
อยากทาความเข้าใจ เปิ ดเผยรายละเอียดของสิ่งนัน้ เป็ นหลัก จึงเน้ นศึกษาจากผู้ให้ข้อมูล ที่เ ป็ น
ผู้ประสบกับเหตุการณ์ หรือ มีประสบการณ์โดยตรงและมีความพร้อ มและยินยอมในการให้ข้อ มูล
ในฐานะผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants) เพื่อทาการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus group) ซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญนี้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศึกษาหรือรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
จานวน 6 คน ทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับภูมภิ าคหรือระดับชาติ โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรอง ซึง่ เป็ นการแสดงให้เห็นถึง
การมีความเป็ นผู้นาที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะผู้นาการเปลี่ยนแปลง สามารถชักนาหรือสร้างแรงจูงใจ
ให้ผรู้ ่วมงานเกิดการเปลีย่ นแปลงทางปฏิบตั งิ านทางการศึกษาให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย รวมทัง้ เป็ น
ผู้มวี สิ ยั ทัศน์ มีเป้ าหมายทางการศึกษา มีการวางแผนการทางาน มีความริเริม่ สร้างสรรค์ รวมทัง้
บริหารงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียน และรูจ้ กั แสวงหาความรู้
ให้ทนั ต่อความเปลีย่ นแปลงของสังคม ดังตาราง 1
ตาราง 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (ชื่อสมมติ)
ที่

ชื่อสมมติ

อายุ ประสบการณ์
(ปี )
(ปี )

1. ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที่ 1
2. ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที่ 2

54
57

17
23

3. ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที่ 3
4. ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 1

51
58

11
21

5. รอง ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษา
แห่งที่ 2

49

8

6. ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 3

56

12

รางวัลระดับชาติ ที่เคยได้รบั
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
1. รางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุด"ี
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร”
1. รางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุด"ี
2. รางวัลหนึ่งแสนครูดี
1.รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
2. รางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุด"ี
3. รางวัลหนึ่งแสนครูดี
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

2. ผู้ใ ห้ข้อ มูล รอง จ านวน 16 คน ซึ่ง เป็ น บุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งหรือ เป็ น ผู้ม ีส่ ว นได้
ส่วนเสียกับสถานศึกษา ได้แก่ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ซึง่ ข้อมูลจาก
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มนี้มสี ่วนสาคัญในการช่วยอธิบายปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ดังตาราง 2
ทัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย คัด เลื อ กผู้ใ ห้ข้อ มูล ส าคัญ (Key informants) โดยไม่ อ าศัย ความน่ า จะเป็ น
ด้ว ยวิธ ีเ ลือ กตัว อย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อ ให้ได้กลุ่ มผู้ใ ห้ข้อ มูล สาคัญ
ที่หลากหลาย สามารถตอบปั ญหาการวิจยั ได้ครอบคลุมตรงประเด็น และการเลือกผู้ให้ขอ้ มูล รอง
แบบลูกโซ่ (Snowball technique)
ซึ่งเมื่อผู้วจิ ยั ทาการเลือกและเก็บข้อมูลกับผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ ได้ในระยะหนึ่งแล้ว ก็จะเริม่
มองเห็นกระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน และรู้ว่าควรจะศึกษา
ในประเด็นใดที่จะทาให้ได้คาตอบของการวิจยั ชัดเจนยิง่ ขึน้ ซึ่งผู้ท่ีให้ขอ้ มูลสาคัญจะให้คาแนะนา
กับผู้วจิ ยั ว่าควรจะไปสัมภาษณ์บุคคลใดต่อไปที่จะสามารถเป็ นผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญที่ถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ในประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการศึกษาได้เป็ นอย่างดี และเมือ่ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูล
ต่ อ ไปจนพบว่ า แม้ส ัม ภาษณ์ ค นอื่น ๆ ต่ อ ไปก็ไ ม่ ไ ด้ข้อ มู ล ใหม่ เ พิ่ม เติม อีก เรีย กได้ว่ า ข้อ มู ล
มีความอิม่ ตัว (Saturation of Data) ผูว้ จิ ยั จึงหยุดเก็บข้อมูล
ตาราง 2 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้ขอ้ มูลรอง (ชื่อสมมติ)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชื่อสมมติ
ครูทองกวาว
ครูสายหยุด
ครูชงโค
ครูพุดซ้อน
ครูกุหลาบ
ครูเฟื่ องฟ้ า
ครูสร้อยทอง
ครูประดู่
ครูโกสน
ด.ญ.มะลิ
ด.ช.ดาหลา
ด.ญ.ดาวเรือง
นางพลับพลึง
นายแพงพวย
นายต้อยติง่
นางบุหงา

เพศ
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง

อายุ
47
53
51
38
46
44
57
44
52
12
13
15
41
39
53
48

ความเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
ครู ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที่ 1
ครู ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที่ 1
ครู ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที่ 2
ครู ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที่ 3
ครู ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 1
ครู ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 2
ครู ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 2
ครู ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 3
ครู ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 3
นักเรียน ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที่ 1
นักเรียน ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 2
นักเรียน ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 3
ผูป้ กครอง ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที่ 2
ผูป้ กครอง ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 1
กรรมการ ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 1
กรรมการ ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 2
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การเข้าสู่สนามวิ จยั
การเตรียมเข้าสู่สนามวิ จยั
หลังจากผูว้ จิ ยั ได้เลือก “โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 1” “โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 2”
“โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 3” “โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 1” “โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 2” และ
“โรงเรีย นมัธ ยมศึก ษาแห่ ง ที่ 3” เพื่อ มาเป็ น สนามส าหรับ การศึก ษาวิจ ยั ในครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั จึง เริ่ม
เตรียมการเพื่อเข้าสู่สนามวิจยั โดยดาเนินการประสานขอความร่วมมือกับผู้ อานวยการสถานศึกษา
เพื่อ นัด หมายเข้า พื้น ที่แ ละขอสัม ภาษณ์ รวมถึง ขอค าแนะน าในการเลือ กบุ ค คลที่ม ีคุ ณ สมบัติ
เหมาะสมในการมาเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลรองในการศึกษาครัง้ นี้ได้
ผูว้ จิ ยั ได้คน้ หาข้อมูลและช่องทางในการติดต่อผู้ให้ขอ้ มูลแต่ละราย และทาการติดต่อประ
สานขอความร่วมมือทางโทรศัพท์จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษาแต่ละรายโดยตรง จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทา
การแจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษา และชีแ้ จงวิธกี ารดาเนินงานแก่ผใู้ ห้ขอ้ มูลทราบในเบือ้ งต้น ทัง้ นี้
ผู้ว ิจ ยั ได้ท าหนัง สือ ขออนุ ญ าตเก็บ ข้อ มูล อย่า งเป็ น ทางการจากบัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษา รวมถึงทาหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั
เพื่อ ให้ผู้ใ ห้ข้อ มูล แสดงความยิน ยอมเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ักษร โดยผู้ว ิจ ยั ได้แ จ้ง วัต ถุ ป ระสงค์ของ
การศึกษาและขัน้ ตอนการทาวิจยั เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาเข้าใจและเต็มใจที่จะมีส่วนร่ว ม
ในการวิจยั
การเริ่ มทางานภาคสนาม
ผู้วจิ ยั เริม่ ต้นทางานภาคสนามโดยการเข้าไปพบผู้อานวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็ นบุคคล
ที่ผู้วจิ ยั ได้เลือกเป็ นผู้ให้ขอ้ มูลหลักที่ผู้วจิ ยั ได้นัดหมายไว้ และขอความร่วมมือในการเรียกประชุม
ผู้ให้ข้อมูลรองท่านอื่น ๆ เพื่อที่ผู้วจิ ยั จะได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาและขัน้ ตอนการทาวิจยั
เพื่อให้ผู้ให้ขอ้ มูลเข้าใจและรับทราบพร้อมกันอีกครัง้ หนึ่ง รวมทัง้ เป็ นการเริม่ ต้นสร้างสัมพันธภาพ
ทีด่ ี (Good rapport) ระหว่างผูว้ จิ ยั และผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้เกิดความเชื่อใจในการให้ขอ้ มูล
ในตลอดเส้น ทางการเข้า สู่ “โรงเรีย นประถมศึก ษาแห่ ง ที่ 1” “โรงเรีย นประถมศึก ษา
แห่งที่ 2” “โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 3” “โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 1” “โรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งที่ 2” และ “โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3” ผู้วจิ ยั ได้จดบันทึกและสังเกตสิง่ แวดล้อมภายใน
โรงเรียน รวมถึงวาดแผนทีโ่ รงเรียนเพื่อให้ได้เข้าใจถึงบริบทของโรงเรียน อันจะนาไปเป็ นส่ว นหนึ่ง
ในการศึกษาวิเคราะห์การดาเนินงานของโรงเรียน
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามนัน้ ผูว้ จิ ยั เดินทางลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาใน
การดาเนิน การเก็บข้อ มูล ตัง้ แต่ ว นั ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
โดยลงพื้นที่เป็ นจานวน 6 ครัง้ ครัง้ ละ 2-3 วัน ผู้วจิ ยั ได้วางแผนการเดินทางและใช้เวลาเก็บข้อมูล
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ให้เ หมาะสมด้ว ยการติด ต่ อ นัด หมายกับ ผู้ใ ห้ข้อ มูล แต่ ล ะคน โดยยึด เวลาที่ผู้ใ ห้ข้อ มูล แต่ ล ะคน
สะดวกทีจ่ ะให้ขอ้ มูลเป็ นหลัก ดังตาราง 3
ตาราง 3 ระยะเวลาในการดาเนินการเก็บข้อมูล
ที่

ผูใ้ ห้ข้อมูล

1.

ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 1

2.
3.
4.
5.
6.

ครูกุหลาบ
นายแพงพวย
นายต้อยติง่
ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที่ 1
ครูทองกวาว

7.
8.
9.

ครูสายหยุด
ด.ญ.มะลิ
ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที่ 2

10. ครูชงโค
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางพลับพลึง
รอง ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 2
ครูเฟื่ องฟ้ า
ครูสร้อยทอง
ด.ช.ดาหลา
นางบุหงา
ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที่ 3

18. ครูพุดซ้อน
19. ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที่ 3
20. ครูประดู่
21. ครูโกสน
22. ด.ญ.ดาวเรือง

วัน เดือน ปี

เวลา

สถานที่

5 มี.ค. 2558
6 มี.ค. 2558
5 มี.ค. 2558
6 มี.ค. 2558
6 มี.ค. 2558
17 มี.ค. 2558
17 มี.ค. 2558
18 มี.ค. 2558
17 มี.ค. 2558
18 มี.ค. 2558
6 พ.ค. 2558
8 พ.ค. 2558
7 พ.ค. 2558
8 พ.ค. 2558
8 พ.ค. 2558
2 มิ.ย. 2558
2 มิ.ย. 2558
3 มิ.ย. 2558
3 มิ.ย. 2558
3 มิ.ย. 2558
25 มิ.ย. 2558
26 มิ.ย. 2558
26 มิ.ย. 2558
29 มิ.ย. 2558
1 ก.ค. 2558
29 มิ.ย. 2558
30 มิ.ย. 2558
1 ก.ค. 2558
1 ก.ค. 2558

09.00-11.00 น.
13.00-14.00 น.
11.30-13.00 น.
10.00-11.30 น.
10.00-11.30 น.
09.30-12.00 น.
14.00-16.00 น.
10.00-11.00 น.
14.00-16.00 น.
12.00-13.30 น.
10.00-12.00 น.
09.00-11.30 น.
10.00-12.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.30 น.
09.30-11.30 น.
13.00-15.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
09.00-11.00 น.
10.00-12.00 น.
10.00-12.00 น.
10.00-12.00 น.
09.00-11.30 น.
13.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
09.00-11.30 น.
09.00-11.30 น.

โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 1
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 1
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 1
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 1
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 1
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 1
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 1
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 1
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 1
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 1
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 2
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 2
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 2
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 2
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 2
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 2
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 2
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 2
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 2
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 2
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 3
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 3
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 3
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการศึก ษา “โรงเรียนประถมศึกษาแห่ง ที่ 1” “โรงเรียนประถมศึกษาแห่ง ที่ 2”
“โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 3” “โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 1” “โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 2” และ
“โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3” ครัง้ นี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถตอบปั ญหาการวิจยั ได้ ครอบคลุม
ในทุกประเด็น ผูว้ จิ ยั จึงสรุปแนวทางดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) ไว้ 2 แนวทาง
ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
เบื้อ งต้นเกี่ยวกับ “โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 1” “โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 2” “โรงเรีย น
ประถมศึกษาแห่งที่ 3” “โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 1” “โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 2” และ “โรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งที่ 3” หรือข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อันได้แก่ เอกสาร บันทึก หลักฐานสาคัญ ผลงาน
รางวัลต่าง ๆ ประกาศนียบัตรทีโ่ รงเรียนได้รบั เป็ นต้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
โดยมีวธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธกี ารหลัก ได้แก่
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
ผู้วจิ ยั ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกด้ วยแนวคาถาม (Guideline) ที่มลี กั ษณะเป็ น
ประเด็นกว้าง ๆ ที่กาหนดขึ้นตามกรอบของปั ญหาการวิจยั ที่กาหนดไว้ แยกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ และใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (Informal interview) โดยหลีกเลีย่ งภาษาที่เป็ น
ทางการ ขณะพู ด คุ ย นั ้น ผู้ ว ิจ ัย ก็ จ ะสอบถามเรื่อ งทัว่ ไปร่ ว มด้ ว ย เพื่อ สร้า งความเป็ นกัน เอง
ให้ผู้ใ ห้ข้อ มูล รู้ส ึก ผ่ อ นคลาย รวมถึงการสัม ภาษณ์ ใ นสถานที่ซ่งึ ผู้ใ ห้ข้อ มูล สะดวกที่จะให้ข้อ มูล
เน้ นการพูดคุยทาความเข้าใจให้ผู้ให้ข้อ มูลรู้สกึ มีอิส ระในการตอบค าถาม เนื่องจากบางประเด็น
อาจเป็ นเรื่องทีค่ ่อนข้างเป็ นความลับ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจึงสามารถสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผู้วจิ ยั
ได้ และในการสัม ภาษณ์ ทุ ก ครัง้ ผู้ว ิจ ัย จะขออนุ ญ าตในการบัน ทึ ก เทปและบัน ทึก ภาพ ทัง้ นี้
ในการสัมภาษณ์ แต่ละครัง้ ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชัวโมง
่
ยืดหยุ่นตามความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล
ในการสนทนาผูว้ จิ ยั จะกระทาโดยไม่เร่งรีบ เพื่อให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลมีเวลาในการทบทวนเหตุการณ์ต่าง ๆ
แสดงความเห็นอย่างเต็มทีแ่ ละสามารถเปิ ดเผยได้อย่างตรงไปตรงมา
ในการสัมภาษณ์ผู้วจิ ยั ให้ความสาคัญกับความระมัดระวังต่อการแทรกแซง ชี้นา
หรือเข้าไปมีอทิ ธิพลต่อระบบความคิดของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อให้ ขอ้ มูลทีไ่ ด้ไม่บดิ เบือนไปจากความเป็ น
จริง และค านึ ง ถึง จรรยาบรรณของนัก วิจ ยั ตลอดการด าเนิ น การสัม ภาษณ์ ส่ ว นค าถามในการ
สัมภาษณ์สามารถเพิม่ เติมได้ตามการสัมภาษณ์ท่เี กิดขึน้ และจานวนครัง้ ในการสัมภาษณ์กบั ผู้ให้
ข้อมูลแต่ละคนนัน้ ก็ขน้ึ อยู่กบั ความละเอียดลึกซึง้ และพอเพียงของข้อมูล กล่าวคือ หลังจากได้ขอ้ มูล
จากการสัมภาษณ์ ก ลับมา ผู้ว ิจยั ได้ทาการถอดเทปค าสัมภาษณ์ สร้างรหัส ข้อ มูล เบื้อ งต้น และ
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ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล หากข้อมูลในบางประเด็นที่ได้ยงั ไม่สมบูรณ์ ผู้วจิ ยั จะกลับไป
สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลเพิม่ เติมจนกว่าข้อมูลทีไ่ ด้จะถึง จุดอิม่ ตัว พร้อมทัง้ นาสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลไปตรวจสอบกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกครัง้ (Member checking) เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
2. การสนทนากลุ่ม (Focus group)
ผู้ว ิจ ยั ได้ท าการสนทนากลุ่ ม กับ บุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งหรือ เป็ น ผู้ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย
ได้แก่ คณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง และคนในชุมชน ซึง่ ข้อมูล
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มนี้มสี ่วนสาคัญในการช่วยอธิบายปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ซึง่ จะเน้น
ไปในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโดยตรง
3. การสังเกต (Observation)
ผู้ ว ิ จ ั ย ได้ ท าการสั ง เกตแบบไม่ ไ ด้ ม ี ส่ ว นร่ ว มโดยสมบู ร ณ์ (Observer-asParticipant) ซึ่งเป็ นการสังเกตร่วมกับการสัมภาษณ์เป็ นหลัก โดยสังเกตว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลนัน้ ขณะที่ม ี
การพูดคุยสนทนา มีลกั ษณะท่าทางหรือปฏิบตั อิ ย่างไร นอกจากนี้ในกรณีทเ่ี มื่อทราบว่าผู้ ให้ขอ้ มูล
จะมีการทากิจกรรมต่าง ๆ ผูว้ จิ ยั ได้ขออนุ ญาตติดตามผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละรายไปทากิจกรรม และอาศัย
ช่วงเวลาในการทากิจกรรมนัน้ พูดคุยสอบถามข้อมูลและสังเกตไปด้วย
ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะเปิ ดเผยตนเองและดาเนินการสังเกตใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก
สังเกตและเฝ้ ามองห่าง ๆ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งก็จะเห็นภาพในฉากต่าง ๆ ได้ชดั เจน เห็น
ความเด่น ลักษณะเฉพาะ เห็นความสัมพันธ์ของบุคคล รูปแบบและกระบวนการสัมพันธ์ รวมทัง้
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ส่วนลักษณะทีส่ อง ผูว้ จิ ยั จะเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างทีโ่ รงเรียนได้จดั ขึน้ เช่น
การประชุมบุคลากร การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ โดยผูว้ จิ ยั อาสาเข้าร่วมทาในสิง่ ทีพ่ อทาได้ ทัง้ นี้
การเข้า ไปมีส่ ว นร่ ว มนั น้ จะเป็ น เฉพาะบางกิจ กรรมที่ผู้ใ ห้ข้อ มูล อนุ ญ าตให้เ ข้า ร่ ว มได้เ ท่ า นั น้
โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดองค์ประกอบหลักของการสังเกตไว้ 2 ส่วน คือ สังเกตสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
และสังเกตพฤติกรรมทีเ่ ป็ นคาพูดและไม่เป็ นคาพูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
4. การจดบันทึก (Field note)
ได้แก่ การจดบันทึกข้อมูล ซึ่งผู้วจิ ยั จะบันทึกอย่างทันท่วงทีภายหลัง การสังเกต
เหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ ประเด็น ที่ส นใจและภายหลัง การสัม ภาษณ์ ใ นทุ ก ครัง้ เพื่อ หลีก เลี่ย ง
การบิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนเนื่องจากการลืมเลือน ในกรณีทท่ี าไม่ได้ในทันที อาจจดบันทึกเฉพาะ
คาสาคัญ (Key words) เพื่อเตือนความจา และรีบบันทึกอย่างละเอียดทันทีเมื่อมีโอกาส นอกจากนี้
ยังต้องจดบันทึกสภาพลักษณะของบริบททางกายภาพและสังคมประกอบเหตุการณ์ทส่ี งั เกตได้ และ
บริบทแวดล้อมขณะทาการสัมภาษณ์ รวมทัง้ ลักษณะอาการที่น่าสนใจ สีหน้า ท่าทาง อากัปกิรยิ า
ของผู้ ถู ก สัม ภาษณ์ มีก ารทบทวนและเรีย บเรีย งการบัน ทึก ใหม่ เ พื่อ ประเมิน ข้อ มู ล ที่ไ ด้จ าก
การสัมภาษณ์ ว่ายังมีประเด็นอะไรที่น่าจะทาการสัมภาษณ์เ พิม่ เติม การบันทึกข้อมูลในส่ว นของ
ผู้ ถู ก สัม ภาษณ์ จ ะไม่ ม ีก ารใส่ ค วามเห็ น ของผู้ ว ิ จ ัย เข้ า ไป เนื่ อ งจากเป็ นข้ อ มู ล เฉพาะของ
ผู้ถู ก สัมภาษณ์ เ ท่านัน้ ส่ ว นความคิดหรือ มุมมองของผู้ว ิจยั จะเขียนไว้แยกต่ างหาก เพื่อ นาไปสู่
การวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และเพื่อเป็ นข้อมูลสาคัญในการวิเคราะห์ เช่น ประสบการณ์ในการ
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สัม ภาษณ์ ปฏิ กิ ร ิย าของผู้ ว ิ จ ัย ต่ อ การสัม ภาษณ์ ควา มเห็ น ต่ อ ผู้ ถู ก สัม ภาษณ์ บริบ ทของ
การสัม ภาษณ์ ข้อ ผิด พลาดจากการสัม ภาษณ์ ตลอดจนแนวคิด มโนทัศ น์ ท่ีเ กี่ย วข้อ ง เป็ น ต้น
นอกจากนี้ผู้วจิ ยั ยังได้จดบันทึกประจาวัน (Diary) เพื่อบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะเข้าสู่ส นาม
เนื้อ หาอาจจะเกี่ยวหรือ ไม่เ กี่ยวกับ ข้อ มูล โดยตรงก็ไ ด้ อาจเป็ นความรู้ส ึก ของนักวิจ ยั ที่เ กิด ขึ้น
ในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็ นความรู้สกึ ทางบวกและลบต่อบุคคล เหตุการณ์ ปั ญหาที่เกิดขึ้นตอนนัน้
สาหรับใช้นามาทบทวนเรือ่ งราวประกอบการเขียนให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผูว้ จิ ยั ด้วย 4 วิธกี ารหลัก ทัง้ การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การสังเกต และการจดบันทึก มีความเกีย่ วข้องเชื่อมโยงกัน ซึง่ ในทุกครัง้ ทีม่ กี ารสัมภาษณ์หรือ
สนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการสังเกตร่วมไปด้วย เพราะข้อมูลจากการสังเกตเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้
ผู้ ว ิจ ัย เข้า ใจประสบการณ์ ต ามการรับ รู้ข องผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล แต่ ล ะรายได้ ช ัด เจนขึ้น รวมถึง เข้า ใจ
สภาพบริบททางกายภาพ ส่วนการจดบันทึกนัน้ ผู้วจิ ยั จะดาเนินการอย่างทันทีหลังการสัมภาษณ์
สิน้ สุดลง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูล ครัง้ นี้เป็ นไปอย่างมีทศิ ทาง ผู้วจิ ยั จึงมีแนวคาถามสาหรับ
การสัมภาษณ์ เ ชิงลึก (In-depth interview) โดยได้ส ร้างแนวค าถาม (Guideline) สาหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นประเด็นกว้าง ๆ ที่กาหนดขึน้ ตามกรอบของปั ญหาการวิจยั เพื่อให้ม ี
เนื้อหาครอบคลุมเรื่องทีต่ ้องการศึกษา และใช้เป็ นแนวทางสาหรับ การปฏิบตั งิ านในภาคสนาม ทัง้ นี้
เมื่อผู้วจิ ยั ได้เข้าไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงจะมีการปรับเปลี่ยนและสร้างประเด็นค าถาม
ใหม่ ๆ อยู่เ สมอตามความเหมาะสม มีค วามยืด หยุ่ น ในการสนทนาที่ข้ึน อยู่ กับ สถานการณ์
เพื่อ ช่ ว ยให้ผู้ถู ก ศึก ษามีเ วลาในการทบทวนเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ และสามารถเปิ ด เผยได้ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา โดยคาถามในการสัมภาษณ์จะมีลกั ษณะสาคัญ 3 ประการ คือ
1. แนวคาถามหลัก (Main questions) ซึ่งเป็ นคาถามที่ผู้วจิ ยั ได้ตงั ้ ประเด็นขึ้นมา
สาหรับการสัมภาษณ์ ไ ว้ล่ ว งหน้ า (Interview guide) เพื่อ ให้ค รอบคลุ มประเด็นที่จะทาการศึกษา
โดยแนวคาถามที่กาหนดไว้ในครัง้ นี้ เป็ นเพียงกรอบการสัมภาษณ์ท่กี าหนดในเบื้องต้น เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ตอบคาถามการวิจยั ได้ แต่ทงั ้ นี้ต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
ทัง้ ในแง่ข องการใช้ถ้อ ยค าในเวลาถามและล าดับ ก่ อ นหลัง ค าถามขึ้น อยู่กับ ผู้ใ ห้ส ัม ภาษณ์ และ
สถานการณ์ในการสัมภาษณ์ อนึ่ง ในการทบทวนความสอดคล้องระหว่างคาถามกับประเด็นการวิจยั
ในครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย จึง ให้ผู้เ ชี่ย วชาญ จ านวน 5 คน (ดัง ภาคผนวก ข) ได้ก ลัน่ กรองแนวค าถาม
ก่อนนาไปใช้จริง
2. ค าถามเพื่ อ ขอรายละเอี ย ดและความชัด เจน (Probing questions) เป็ น
คาถามหลังจากทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลตอบคาถามหลัก แต่คาตอบยังไม่ชดั เจนพอ อาจจะขอรายละเอียดหรือ
อาจมีประเด็นใหม่ท่นี ่ ารูน้ ่ าติดตาม ซึ่งจะช่วยให้ผู้วจิ ยั ได้ขอ้ มูลที่มรี ายละเอียดลงลึกในเรื่องนัน้ ๆ
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มากขึ้น ช่วยให้ได้ความชัดเจนมากขึ้น และแสดงให้ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าสิง่ ที่เขาพูดนัน้ ผู้วจิ ยั กาลัง
รับฟั งด้วยความสนใจและใส่ใจ
3. คาถามเพื่อตามประเด็น (Follow-up questions) เป็ นคาถามทีผ่ วู้ จิ ยั มุ่งจะเพิม่
มิติทงั ้ ทางกว้างและทางลึก ของเรื่องที่ศึกษาให้มากขึ้น โดยการนาเอาเรื่องใหม่ท่เี พิ่งได้พ บจาก
การสัม ภาษณ์ ข้นึ มาเป็ น ประเด็น ถามต่ อ โดยมีจุด มุ่ง หมายเพื่อ ให้ได้ข้อ มูล เกี่ย วกับ หัว ข้อ วิจยั
ให้ลกึ ลงไป คาถามประเภทนี้ผู้วจิ ยั จะใช้เฉพาะขณะที่ทาการสัมภาษณ์ หรืออาจเก็บไว้สมั ภาษณ์
คราวหลังถ้าเป็ นเรือ่ งทีม่ ปี ระเด็นความสาคัญมากและต้องใช้เวลา

การจัดการและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ก่อนการวิ เคราะห์ข้อมูล
เนื่องจากผู้วจิ ยั ได้นาเอากระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพมาใช้ ซึ่งมีขนั ้ ตอนของการพักบท
ข้อมูล (Bracketing) ทีจ่ าเป็ นต้องทาก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการสารวจ ความรู้ กรอบความคิด
ความเชื่อเดิมของผูว้ จิ ยั ละวางออกจากเรื่องทีจ่ ะศึกษาวิจยั เพื่อสารวจว่าประสบการณ์ตามการรับรู้
(Consciousness) ของผู้ให้ขอ้ มูลนัน้ เป็ นอย่างไร เนื่องจากผู้วจิ ยั เป็ นผู้ท่ปี ฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
ซึ่ง มีบ ริบ ทที่ค ล้า ยคลึง กับ “โรงเรีย นประถมศึก ษาแห่ ง ที่ 1” “โรงเรีย นประถมศึก ษาแห่ ง ที่ 2”
“โรงเรียนประถมศึกษาแห่งที่ 3” “โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 1” “โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 2” และ
“โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3” ดังนัน้ จึงต้องละวางหรือหลีกเลีย่ งการตัง้ สมมติฐานอันเกิดจากความรู้
และแนวคิดเดิมก่อนทีจ่ ะเริม่ ดาเนินการวิจยั
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทันทีทเ่ี ก็บข้อมูลจากสนามวิจยั ได้จานวนหนึ่ ง ซึง่ ข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระยะแรกนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้เป็ นตัวกาหนดทิศทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในครัง้ ต่อ ๆ ไป และใช้เป็ นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุง หรือกาหนดประเด็นคาถามย่อยของการวิจยั
ขึ้นใหม่ โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อ มูล และการวิเ คราะห์ข้อ มูล ไปพร้อมกั น สาหรับการวิจยั
ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนวทางของไมลส์และฮูเบอร์แมน (Miles; & Huberman.
1994) ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การจัดระเบีย บข้อ มูล (Data organizing) ผู้ว ิจยั นาข้อ มูล ที่ได้จ ากการลงสนาม
เพื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลมาทาการวิเคราะห์ ซึ่งเริม่ ต้นด้วยการจัดระเบียบของข้อมูล เพราะข้อมูล
ทีเ่ ก็บรวบรวมมาจากภาคสนามนัน้ มักไม่อยู่ในรูปทีพ่ ร้อมจะนาไปใช้วเิ คราะห์ได้ทนั ที ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงนาข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมาได้มาจัดรูปให้เหมาะสมก่อน ซึง่ ก็คอื ข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จากการสัมภาษณ์
ที่ถูกจดบันทึกด้วยลายมือและการบันทึกเสียงไว้ จากนัน้ ผู้วจิ ยั ทาการเปลี่ยนข้อ มูลเชิงประจักษ์
ที่ไ ด้ม าจากการถอดเทปบัน ทึก เสีย งค าสัม ภาษณ์ อ ย่ า งละเอีย ด ชนิ ด ค าต่ อ ค า (Transcribing
interview) ให้ม าอยู่ใ นรูป แฟ้ มข้อ มูล ที่พ ร้อ มส าหรับ การอ่ า นและสามารถน าไปใช้ป ระมวลผล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขัน้ ตอนต่อไป
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จากนัน้ ผู้วจิ ยั อ่านข้อมูลทัง้ หมดเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของข้อมูลก่อน โดยพยายาม
ขจัดอคติและการตัดสินล่วงหน้ า ทาความเข้าใจความหมายผ่านข้อมูลที่ม ีการอ่านนี้ทาหลายรอบ
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าใจมองเห็นภาพรวมของความคิดและประสบการณ์ของผู้ใ ห้ข้ อ มูล หลัก
แต่ละราย และเนื่องจากการวิจยั เชิงคุณภาพไม่เน้นการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจึงต้องมี
การเขียนบันทึกการสังเกต เพื่อสามารถนามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. การแสดงข้อมูล (Data display) การแสดงข้อมูลเป็ นกระบวนการนาเสนอข้อ มูล
โดยผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้จากการตรวจสอบแล้ว ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปแบบของการพรรณนา
มากาหนดรหัส (Coding) และจัดข้อมูลเข้าไปเป็ นหมวดหมู่ (Categoring) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อ มูล
ในครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้กาหนดรหัสสาหรับการวิเคราะห์ดว้ ยการนาปั ญหาการวิจยั เป็ นตัวตัง้ และทาการ
กาหนดรหัสตัง้ ต้นให้สอดคล้องกับประเด็นปั ญหาการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ขึน้ ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้เป็ นการที่
ผูว้ จิ ยั ได้มองหาความเหมือนและความแตกต่างของชุดข้อมูล เพื่อแยกเอาชุดข้อมูลไปไว้ในหมวดหมู่
ต่าง ๆ ทีส่ ร้างไว้
ขัน้ ต่อมาผูว้ จิ ยั จึงดาเนินการพัฒนารหัส โดยนาข้อมูลที่ได้ลงรหัสทัง้ หมดมาทบทวนว่า
รหัส มีค วามเหมาะสมหรือ ไม่ ถ้ า ยัง ไม่ เ หมาะสมก็ ป รับ ปรุ ง จนเหมาะสม หลัง จากนั ้น ผู้ ว ิจ ัย
จะด าเนิ น การน าหมวดหมู่ท่ีส ร้า งไว้ม าเปรีย บเทีย บดูเ พื่อ ที่จ ะเชื่อ มโยงความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
หมวดหมู่ทงั ้ หมด ในการวิเคราะห์ขนั ้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ผสมผสานเอาหมวดหมู่หลาย ๆ หมวดหมู่เข้าไว้
ในประเด็นหลัก (Themes) และประเด็นย่อย (Sub-themes) ตามคุณสมบัตขิ องหมวดหมู่ ซึ่งการที่
ผู้วจิ ยั สามารถสร้างประเด็นหลักที่จะบรรจุประเด็นย่อยและหมวดหมู่เข้าไว้ภายในได้นัน้ เกิดจาก
การที่ผู้วจิ ยั มองเห็นแบบแผนของชุดความหมาย (Patterns) หรือมโนทัศ น์ (Concept) ที่ปรากฏ
ให้เห็นซ้า ๆ กันในข้อมูล
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมือ
ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพในการลงรหัสและจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลในงานวิจยั ซึ่งช่วยอานวยความสะดวกให้ผู้ว ิจยั
สามารถมองเห็นแบบแผนของชุดความหมายหรือมโนทัศน์ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
3. การหาข้ อ สรุ ป การตี ค วาม และการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งแม่ น ตรงของ
ผลการวิจยั (Conclusion, Interpretation, and Verification) จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์
ข้อ มูล ทัน ทีท่ีเ ก็บ ข้อ มูล จากสนามวิจ ัย ได้จ านวนหนึ่ ง และด าเนิ น การเก็บ ข้อ มูล ไปจนกระทัง่
เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วผู้วจิ ยั มันใจว่
่ าแบบแผนของชุดความหมายหรือมโนทัศน์ท่เี กิดขึน้ นัน้ ซ้า ๆ
กันจนเป็ นแบบแผนที่แน่ นอน แม้จะทาการสัมภาษณ์คนอื่น ๆ ต่อไปก็ไม่ได้ขอ้ มูลใหม่เพิม่ เติมอีก
เรียกได้ว่าข้อมูลมีความอิม่ ตัวเพียงพอในช่วงระยะเวลาที่ทาการวิจยั ผู้ วจิ ยั จึงหยุดเก็บข้อมูล ทัง้ นี้
ในระหว่ า งที่ว ิเ คราะห์ ข้อ มู ล ผู้ ว ิจ ัย ได้ ท าข้อ สรุ ป ชัว่ คราวและตัด ทอนข้อ มู ล (Memoing data
reduction) ด้วยการลองเขียนข้อสรุปแต่ละเรื่อง ซึ่งช่วยในการลดขนาดข้อมูลและช่วยกาจัดข้อมูล
ทีไ่ ม่ตอ้ งการออกไปได้
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ในขัน้ ต่ อ มาผู้ว ิจ ยั จึง น าข้อ มูล ทัง้ หมดมาหาข้อ สรุป และตีค วามหมายของผลหรือ
ข้อค้นพบทีไ่ ด้ นัน่ คือ ข้อสรุปผลรวม (Categorical aggregation) ทีเ่ ป็ นวิธกี ารสืบค้นหาความหมาย
โดยรวมของข้อมูลและทาการตรวจสอบว่าข้อสรุปหรือความหมายที่ได้นัน้ มีความถูกต้องแม่นยา
น่ าเชื่อถือเพียงใด พร้อมกับนาเอาแนวคิดทฤษฎีท่สี อดคล้องกับข้อมูลมาใช้ประกอบการอธิบาย
บริบทเงือ่ นไขของข้อสรุปทีไ่ ด้จากการศึกษา
ในขัน้ ตอนสุดท้ายเมื่อได้ขอ้ สรุปแล้ว ผู้วจิ ยั ได้ทาการตรวจสอบข้อสรุปนั ้นเพื่อยืนยัน
ความถู ก ต้ อ งของผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล โดยในที่น้ี ผู้ว ิจ ัย มีก ารตรวจสอบข้อ สรุ ป ด้ว ยการให้
คณะกรรมการควบคุ ม ปริญ ญานิ พ นธ์แ ละเพื่อ นนั ก วิช าการช่ ว ยตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนามาปรับปรุงแก้ไขก่อนทีจ่ ะเขียนรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Trustworthiness of the study)
ในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลนัน้ ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เริม่ ตัง้ แต่ช่วงเริม่
เก็บข้อมูล ช่วงระหว่างเก็บข้อมูลซึง่ ถือเป็ นการตรวจสอบทันทีในสนาม หรือแม้กระทังเมื
่ ่อออกจาก
สนามไปแล้ว ก็อาจย้อนกลับมาตรวจสอบข้อมูลบางส่วนอีกได้ หากข้อมูลที่ได้ไปแต่เดิมมีลกั ษณะ
แปลกหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลอื่น ๆ ในชุดเดียวกัน สาหรับการตรวจสอบข้อมูลในงานวิจยั เรื่องนี้
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
การตรวจสอบด้านความเชื่อถือได้ของข้อมูล (Credibility)
สาหรับความเชื่อถือได้ของข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั อย่างมี
กระบวนการ ดังต่อไปนี้ (ชาย โพธิสติ า. 2548: 335-372; Mile; & Huberman. 1994)
1. การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ในสองลักษณะ คือ
1.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) ที่เป็ นการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยการใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อ มูล
บุคคลทีต่ ่างกัน ซึง่ ดูว่าถ้าบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปลีย่ นไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่
1.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธรี วบรวมข้อมูล (Methodological triangulation)
โดยการที่ผู้ว ิจ ัย ได้เ ก็บ รวบรวมข้อ มูล จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ กัน เพื่อ รวบรวมข้อ มูล เรื่อ งเดีย วกัน
ตัว อย่างเช่น ขณะที่ผู้ว ิจยั สัมภาษณ์ ก็จะทาการสังเกตควบคู่กันไปด้วยเพื่อ ดูอากัปกิรยิ า สีหน้ า
ท่าทาง น้ าเสียงของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ว่าเป็ นอย่างไร พร้อมกับศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติมจากแหล่งเอกสาร
รวมทัง้ แหล่ ง ข้อ มู ล อื่น ๆ ที่เ ป็ นประโยชน์ เ พื่อ ใช้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งกับ ข้อ มู ล ที่ไ ด้ จ าก
การสัมภาษณ์
2. การทาวิจยั อย่างมีขนั ้ ตอนและเป็ นกระบวนการ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ประยุกต์
แนวทางการวิจยั แบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) มาใช้ โดยดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอน
ทีร่ ะบุไว้ และทุกขัน้ ตอนของการวิจยั อยูภ่ ายใต้ดแู ลของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
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3. มีการตรวจสอบการดาเนินการวิจยั จากผูเ้ ชีย่ วชาญ (Peer debriefing) ในขัน้ ตอน
ก่ อ นการด าเนิ น การวิจ ัย ได้ผ่ า นการตรวจสอบจากคณะกรรมการควบคุ ม ปริญ ญานิ พ นธ์แ ล ะ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การตรวจสอบด้านความไว้วางใจได้ (Dependability)
ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาตามระเบียบวิธวี จิ ยั และอธิบายให้เ ห็นถึงขัน้ ตอนการท าวิจ ยั
อย่า งชัด เจนว่ า ข้อ มูล นัน้ ถู ก เก็บ รวบรวมอย่า งไร ท าให้ส ามารถตรว จสอบเส้น ทางการวิจ ยั ได้
(Audit trail) และนาเสนอข้อมูลครบถ้วนและครอบคลุม มีการสร้างประเด็นซึ่งได้รบั การตรวจสอบ
จากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์และผูเ้ ชีย่ วชาญ
การตรวจสอบด้านการยืนยันผลการวิ จยั (Confirmability)
1. ผู้วจิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกไว้อย่างเป็ นระบบสามารถตรวจสอบได้
ทัง้ การบันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์ด้วยเทปบันทึกเสียง การถอดเทปการสัมภาษณ์แบบคาต่อคา
ข้อมูลการสัมภาษณ์ได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนโดยการอ่านบันทึกการถอดความ
พร้อมกับการฟั งเทปซ้า
2. ผูว้ จิ ยั ได้ทาบันทึกภาคสนาม (Field note) โดยจดบันทึกความคิดความรูส้ กึ เหตุการณ์
รวมทัง้ ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสนามเป็ นรายวัน เพื่อนามาเตือนความทรงจาเกี่ยวกับเหตุการณ์ อารมณ์
ความรูส้ กึ ของกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์ นามาใช้การบรรยายแปลความและวิเคราะห์ข้อมูล
ตามความเป็ นจริง
3. ผู้ว ิจยั ได้อ้างค าพู ด (Quotation) ของกลุ่ มผู้ใ ห้ข้อมูล ในการนาเสนอข้อ มูล โดยการ
ใช้ถ้อ ยค าของกลุ่ มผู้ใ ห้ข้อ มูล มากที่สุ ด การตัดค าพูดบางส่ ว นไปจะต้อ งมีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ให้ม ี
การสื่อความหมายทีก่ ระชับชัดเจน โดยยังต้องคงความหมายเดิม
4. ผู้ว ิจ ยั ได้ต รวจสอบร่อ งรอยของความน่ า เชื่อ ถือ ของข้อ มูล อย่า งละเอีย ดรอบคอบ
โดยการฟั งเสียงสะท้อนจากผู้ร่วมวิจยั ทีเ่ ราศึกษา (Playback method) ตัวอย่างเช่น ผูว้ จิ ยั ได้เสนอ
ผลวิจยั ให้ผถู้ ูกศึกษาฟั งและให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อตรวจสอบว่าผูว้ จิ ยั สามารถเล่าถึง
ปรากฏการณ์ ความหมาย ความเข้าใจของปรากฏการณ์ต่ าง ๆ ได้อ ย่างถู กต้อ ง หรือ เที่ยงตรง
อย่างที่เ ป็ นอยู่ต ามมุมมองของผู้มสี ่ ว นร่ว มในการวิจ ยั หรือ ผู้ใ ห้ข้อ มูล อันจะทาให้ปรากฏการณ์
ทีศ่ กึ ษานัน้ มีความหมายน่าเชื่อถือเพิม่ ขึน้
5. การสรุปข้อมูลในขัน้ ตอนต่าง ๆ ของผู้วจิ ยั เช่น ขัน้ ตอนการให้รหัสข้อมูล (Coding)
ผูว้ จิ ยั จะใช้ขอ้ มูลส่วนหนึ่ง เพื่อทาการลงรหัสร่วมกับผูว้ จิ ยั ท่านอื่น ซึง่ มีประสบการณ์การทางานวิจยั
เพื่อดูความสอดคล้องของการให้รหัสข้อมูล ในขัน้ ตอนการจัดกลุ่มข้อมูล (Category) การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การค้นหาแก่นโครงเรื่อง (Theme) และการแปลความหมายจะผ่านการ
ตรวจสอบและทบทวนจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
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การพิ ทกั ษ์สิทธิ ผใ้ ู ห้ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีการพิทกั ษ์สทิ ธิผใู้ ห้ขอ้ มูลทุกราย โดยก่อนทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีเพื่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างผู้วจิ ยั กับผู้ ให้ข้อมูล
สาคัญ และสอบถามความสมัค รใจในการเข้าร่ว มวิจยั จากผู้ใ ห้ข้อ มูล ทุกราย โดยผู้ว ิจยั ได้ช้แี จง
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจ ัย ขัน้ ตอนการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การขออนุ ญ าต
จดรายละเอีย ดจากการสัม ภาษณ์ แ ละบัน ทึกเสียงขณะสัม ภาษณ์ จานวนครัง้ ในการสัม ภาษณ์
ระยะเวลาและสถานที่ท่ีใ ช้ใ นการสัม ภาษณ์ การขอให้ผู้ใ ห้ข้อ มูล ช่ ว ยตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ของข้อมูล การมีสทิ ธิตอบหรือไม่ตอบคาถามของผู้วจิ ยั รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ให้ขอ้ มูลได้ซกั ถาม
ข้อ ข้อ งใจ หรือ สิ่ง ที่เ ป็ น ข้อ สงสัย เพิ่ม เติม จนเข้า ใจและให้เ วลาในการคิด ทบทวนก่ อ นตัด สิน ใจ
ตอบคาถาม และที่สาคัญผู้วจิ ยั ไม่เ ปิ ดเผยข้อ มูลใด ๆ ที่เป็ นผลในทางลบเกี่ยวโยงถึงผู้ให้ข้อ มูล
จากการนาเสนอผลการวิจยั นัน้ นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้รกั ษาความลับของข้อมูลโดยเก็บไว้ในทีป่ ลอดภัย
และผลการวิจ ัย จะถู ก น าเสนอโดยภาพรวม และข้อ มู ล ทัง้ หมดจะถู ก น าไปใช้เ พื่ อประโยชน์
ในเชิงวิชาการเท่านัน้

ระยะที่ 2 : การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
สร้างและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง
ที่มีต่อพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั เชิงปริมาณนี้ภายหลังที่ได้ผลการวิจยั จากการวิจยั ในระยะที่ 1
ร่วมกับการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นพืน้ ฐานของการวางแนวคิด การกาหนด
และนิยามตัวแปร กาหนดสมมติฐานการวิจยั การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร เพื่อรวบรวมข้อมูล และ
ทดสอบสมมติฐ านเพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ข องภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงที่ม ีต่ อ
พฤติ ก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึ ก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซีย น เปรีย บเทีย บระหว่ า ง กลุ่ ม ผู้ น า
การขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาและกลุ่ ม ผู้น า
การขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้

การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจยั ได้แก่ ผู้นาการขับเคลื่อ น ซึ่งเป็ นข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษาที่ดารงตาแหน่ ง ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อานวยการสถานศึกษา หัวหน้ า
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้ ากลุ่ม
บริห ารงานทัวไป
่ หัว หน้ าหัว หน้ า กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย หัว หน้ ากลุ่ มสาระการเรีย นรู้
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คณิตศาสตร์ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒ นธรรม หัว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้สุ ข ศึก ษาและพลศึก ษา หัว หน้ า กลุ่ ม สาระ
การเรีย นรู้ศิล ปะ หัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี หัว หน้ ากลุ่ ม สาระ
การเรีย นรู้ภ าษาต่ า งประเทศ และหัว หน้ า งานอาเซีย น ซึ่ง ปฏิบ ัติง านในสถานศึก ษาต้ น แบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จานวนทัง้ สิ้น
1,148 คน จากสองสังกัด ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง การแบ่งส่ ว นราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 และการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 จานวน 82 โรง แบ่งเป็ น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2557ข)
1. สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จานวน 38 โรง รวมทัง้ สิน้ 532 คน
2. สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
จานวน 44 โรง รวมทัง้ สิน้ 616 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ สุ่ มมาจากประชากรผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษา
ต้ น แบบการพัฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซีย น สัง กัด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน
รวมจานวนทัง้ สิ้น 500 คน จากการสารวจข้อ มูล หน่ ว ยสมาชิกของประชากรจากแหล่ งทุติยภูม ิ
คือ สานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ซึง่ มีกลุ่มตัวอย่างผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จ านวน 38 โรง รวม 250 คน และผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด สานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 44 โรง รวม 250 คน โดยมีขนั ้ ตอนการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Causal structural models with
latent variable) ดังนัน้ จึงต้องกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึง่ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตดิ งั กล่าวนัน้ พบว่า ถ้าต้องการใช้วธิ กี ารประมาณค่าแบบ
ไลค์ลฮิ ูดสูงสุด (Maximum likelihood) ซึ่งเป็ นวิธกี ารประมาณค่ าพารามิเตอร์ท่ใี ช้แพร่หลายมาก
ที่สุ ด เนื่อ งจากเป็ นวิธ ีท่มี คี วามคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากมาตรวัด (Bollen.
1989: 108) นั ก สถิ ติ ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ ค วรมีข นาดที่ม ากพอ เพื่อ ที่จ ะท าให้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้มคี วามมันใจในการทดสอบ
่
จากกฎความเพียงพอในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(Rule of Thumb) ที่กาหนดไว้ว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อจานวนตัวแปรสังเกตในโมเดลที่เพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ข้อ มูลควรมีสดั ส่ว น 10-20 : 1 (Schumacker; & Lomax. 2010: 20) ดังนัน้ ควรมี
กลุ่ มตัว อย่างอย่างน้ อ ยประมาณ 180-360 คน และเนื่อ งจากผู้ว ิจยั ต้อ งการศึกษาเปรีย บเทีย บ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
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และสถานศึกษาสังกัดส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา ดังนัน้ ในการวิจยั นี้ซ่งึ มีต ัว แปร
สังเกตจานวน 16 ตัว ผู้วจิ ยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 250 คน รวมผู้นาการขับเคลื่อนของ
ทัง้ สองสังกัดจานวนทัง้ สิน้ 500 คน
2. การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธกี ารสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)
ตามสัง กัด ของสถานศึก ษาต้น แบบการพัฒ นาสู่ป ระชาคมอาเซีย น (สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา และสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) หลังจากนัน้ ผู้วจิ ยั
ทาการสุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนด้วยวิธกี ารสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการสุ่ม
ในแต่ ล ะสังกัดกลุ่ มละ 250 คน รวมผู้นาการขับเคลื่อ นของทัง้ สองสังกัดจานวนทัง้ สิ้น 500 คน
ดังตาราง 4
ตาราง 4 กลุ่มตัวอย่างผูน้ าการขับเคลื่อน
สถานศึกษา

จานวน
(โรง)

ประชากร
(คน)

กลุ่มตัวอย่าง
(คน)

15
14
9
38

210
196
126
532

99
92
59
250

15
10
5
14
44

210
140
70
196
616

85
57
28
80
250

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Sister School
Buffer School
ASEAN Focus School
รวม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
Sister School
Buffer School
ASEAN Focus School
Education Hub
รวม

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและการสร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน แบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง แบบสอบถามอัตลักษณ์
แห่งตน และแบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคม
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2. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับเคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง อัตลักษณ์แห่งตน และการถ่ายทอด
ทางสังคม
3. เขียนนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารจากนิยามและคุณลักษณะต่าง ๆ ทีไ่ ด้ ศกึ ษาค้นคว้ามาจาก
ข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 รวมทัง้ เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. พัฒนาและเขียนข้อคาถามสาหรับแบบสอบถามพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน แบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง แบบสอบถามอัตลักษณ์แห่งตน และ
แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคม ให้สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร โดยมีลกั ษณะแบบวัด
เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ (Rating scale)
5. น าแบบสอบถามที่ไ ด้จ ากข้อ 4. ให้ผู้เ ชี่ย วชาญจ านวน 7 คน (ดัง ภาคผนวก ง)
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity) โดยคัดเลือกข้อคาถามที่มผี ู้เชี่ยวชาญ
เห็นสอดคล้องกันตัง้ แต่ 4 ใน 7 คน รวมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขภาษาตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้ว
คัดเลือกเฉพาะข้อคาถามทีม่ คี ่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง .50 ถึง 1.00
6. นาแบบสอบถามที่ไ ด้จากข้อ 5. ให้ค ณะกรรมการควบคุ มปริญ ญานิพนธ์พิจารณา
อี ก ครัง้ แล้ ว จึง น ามาปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ ค าถามตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุ ม
ปริญญานิพนธ์
7. นาแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 6. ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อ น
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีไ่ ม่ได้ถูกเลือกให้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน วิเคราะห์หาค่าอานาจ
จาแนกรายข้อโดยหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามและคะแนนรวม ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า
แบบสอบถามมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ ดังนี้
7.1 แบบสอบถามพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .70 – .88
7.2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .61 – .90
7.3 แบบสอบถามอัตลักษณ์แห่งตน
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .30 – .87
7.4 แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคม
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .41 – .83
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั คัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มคี ่ าตัง้ แต่ .50 ขึน้ ไป เพื่อนาแบบสอบถาม
ไปทดลองครัง้ ที่ 2
8. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 7. ไปทดลองครัง้ ที่ 2 กั บ ผู้ น าการขับ เคลื่ อ น
ในสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานที่ไ ม่ ไ ด้ ถู ก เลือ กให้ เ ป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า งและไม่ ใ ช่ ผู้ น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานที่ได้ทดลองใช้แบบสอบถามในข้อ 7. ไปแล้ว จานวน 100 คน เพื่อหาค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค และ
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แสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธวี เิ คราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis: CFA) ในโปรแกรมลิสเรล (LISREL) ปรากฏผลดังนี้
8.1 แบบสอบถามพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
มีจานวน 60 ข้อ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง .46 – .83
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .72 – .89
และมีค่าความเชื่อมันโดยใช้
่
สตู รสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .98
8.2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
มีจานวน 48 ข้อ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง .64 – .79
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .65 – .88
และมีค่าความเชื่อมันโดยใช้
่
สตู รสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .98
8.3 แบบสอบถามอัตลักษณ์แห่งตน
มีจานวน 28 ข้อ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง .50 – .71
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .61 – .86
และมีค่าความเชื่อมันโดยใช้
่
สตู รสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .96
8.4 แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคม
มีจานวน 29 ข้อ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง .58 – .78
มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .56 – .84
และมีค่าความเชื่อมันโดยใช้
่
สตู รสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .95
9. ออกแบบและจัดพิมพ์แบบสอบถามสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลฉบับสมบูรณ์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1
สอบถามข้อมูลพืน้ ฐาน ตอนที่ 2 สอบถามพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 3 สอบถามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 4 สอบถามอัตลักษณ์แห่งตน และตอนที่ 5
สอบถามการถ่ายทอดทางสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด สถานภาพการดารงตาแหน่ง ประสบการณ์ใน
ตาแหน่งปั จจุบนั และสังกัดของสถานศึกษา
ตัวอย่างข้อคาถาม
1. เพศ
 ชาย

 หญิง
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2. อายุ____________ปี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาเอก  ปริญญาโท

 ปริญญาตรี

ตอนที่ 2 สอบถามพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ในการวัดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วจิ ยั พัฒนาแบบวัด
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างข้อคาถามขึน้ ตามแนวคิดการนา
การเปลี่ ย นแปลง (Leading Change) ของคอตเตอร์ (Kotter. 1996: 33-158) และจากนิ ย าม
ความหมายที่เป็ นข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มจากผูบ้ ริหารสถานศึกษาและ
ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องหรือเป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ซึง่ แบบสอบถามมีจานวน 60 ข้อ เป็ นแบบ
มาตรประมาณค่ า 6 ระดับ จากแสดงระดับการปฏิบตั ิน้อ ยที่สุ ดให้ 1 คะแนน จนถึงแสดงระดับ
การปฏิบตั ิมากที่สุดให้ 6 คะแนน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ในช่วง .46 – .83 มีค่าอานาจ
จาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .72 – .89 เและมีค่าความเชื่อ มัน่ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์
แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค เท่ากับ .98 โดยวัดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียนจากตัวแปรสังเกต 8 ตัว ได้แก่ 1) การสร้างความรูส้ กึ ร่วมเร่งแก้ วกิ ฤติร่วมกัน
2) การสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อน 3) การพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ร่วมกัน 4) การสื่อสาร
วิส ยั ทัศ น์ สู่ก ารปฏิบตั ิ 5) การให้พ ลังจูงใจสู่การปฏิบตั ิต ามวิสยั ทัศน์ 6) การวางแผนเพื่อ สาเร็จ
ตามเป้ าหมายระยะสัน้ 7) การปรับปรุงงานต่อเนื่อง และ 8) การคงความสาเร็จเป็ น สถานศึกษา
อาเซียน
ตัวอย่างข้อคาถาม
พฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ประชาคมอาเซียน
การสร้างความรู้สึกร่วมเร่งแก้วิกฤตร่วมกัน
0.ท่านกระตุน้ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง
ความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลงสถานศึกษาสูป่ ระชาคมอาเซียน
00.ท่านสนับสนุน ส่งเสริมให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียนเพิม่ เติม
การสร้างกลุม่ แกนนาในการขับเคลื่อน
0.ท่านตัง้ คณะทางานเป็ นทีมให้รบั ผิดชอบงานอาเซียน
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ระดับการปฏิ บตั ิ
มากที่สดุ
น้ อยที่สดุ
6 5 4 3 2 1
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พฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ประชาคมอาเซียน

ระดับการปฏิ บตั ิ
มากที่สดุ
น้ อยที่สดุ
6 5 4 3 2 1

00.ท่านสนับสนุนให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบตั งิ านด้านอาเซียนร่วมกันเป็ นทีม
การพัฒนาวิ สยั ทัศน์และกลยุทธ์รว่ มกัน
0.ท่านมีวสิ ยั ทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
00.ท่านมีการประชุม ปรับปรุง พัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
ของสถานศึกษา
การสื่อสารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิ บตั ิ
0.ท่านประชุมชีแ้ จงให้ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงวิสยั ทัศน์
ของสถานศึกษา
00.ท่านนิเทศให้ความรูใ้ นเรื่องกระบวนการเปลีย่ นแปลงสูอ่ าเซียน
การให้พลังจูงใจสู่การปฏิ บตั ิ ตามวิสยั ทัศน์
0.ท่านกระจายอานาจแก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายตามสายงาน
การบังคับบัญชา
00.ท่านเปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการตัดสินใจแก้ปัญหาการทางานด้านอาเซียน
การวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้
0.ท่านประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบตั งิ านในระยะสัน้
00.ท่านให้ความสาคัญกับความสาเร็จในการปฏิบตั งิ านในระยะสัน้
การปรับปรุงงานต่อเนื่ อง
0.ท่านพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
00.ท่านสร้างวัฒนธรรมระบบการทางานทีม่ คี ุณภาพในสถานศึกษา
การคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียน
0.ท่านพัฒนาให้สถานศึกษาเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
00.ท่านพัฒนารูปแบบการบริหารงานทีร่ องรับการเปลีย่ นแปลงสูอ่ าเซียน

ตอนที่ 3 สอบถามภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ในการวัด ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้ว ิจยั พัฒนาแบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
โดยสร้างข้อคาถามขึน้ จากการพัฒนาแบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงฉบับประเมินตนเองของ
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2543: 138-145) ซึ่งแปลมาจากแบบวัดภาวะผู้นาพหุอ งค์ประกอบ ฉบับ 5X
สาหรับผู้ประเมิน ของแบส และอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1994) และจากนิยามความหมายที่เป็ น
ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มจากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่เี กี่ยวข้องหรือ
เป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ซึง่ แบบสอบถามมีจานวน 48 ข้อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่า
6 ระดับ จากแสดงระดับการปฏิบตั ิน้อยที่สุดให้ 1 คะแนน จนถึง แสดงระดับการปฏิบตั ิมากที่สุ ด
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ให้ 6 คะแนน โดยมีค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบอยู่ใ นช่ ว ง .64 – .79 มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ
อยู่ระหว่าง .65 – .88 เและมีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha
coefficient) ของครอนบาค เท่ากับ .98 โดยวัดภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงจากตัวแปรสังเกต 4 ตัว
ได้แก่ 1) การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปั ญญา และ
4) การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
ตัวอย่างข้อคาถาม
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

ระดับการปฏิ บตั ิ
มากที่สดุ
น้ อยที่สดุ
6 5 4 3 2 1

การมีอิทธิ พลอย่างมีอดุ มการณ์
0.ท่านเป็ นผูม้ คี วามคิดสร้างสรรค์ในการทางานเกีย่ วกับอาเซียน
00.ท่านชอบแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ทห่ี ลากหลาย ให้ผรู้ ่วมงาน
เกิดความตระหนักในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูป่ ระชาคมอาเซียน
การสร้างแรงบันดาลใจ
0.ท่านกระตุน้ ให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าของการปฏิบตั งิ านอาเซียน
00.ท่านสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบตั งิ านด้านอาเซียน
โดยคานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม
การกระตุ้นทางปัญญา
0.ท่านมีความตัง้ ใจให้ผรู้ ่วมงานทราบถึงการเปลีย่ นแปลง
สูป่ ระชาคมอาเซียนทีส่ ถานศึกษาจะต้องดาเนินการ
00.ท่านสามารถหามุมมองต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนสูอ่ าเซียนได้
การคานึ งถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
0.ท่านยอมรับความแตกต่างในความรูค้ วามสามารถ และศักยภาพ
ในการปฏิบตั งิ านอาเซียนของบุคลากรเป็ นรายบุคคล
00.ท่านให้เวลาในการแนะนาการทางานแก่ผรู้ ่วมงานเป็ นรายบุคคล

ตอนที่ 4 สอบถามอัตลักษณ์ แห่งตน
ในการวัดอัตลักษณ์แห่งตน ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบวัดวัดอัตลักษณ์แห่งตน โดยสร้างข้อคาถาม
ขึ้นจากการปรับ ปรุง แบบวัด ของ อุ ษ า ศรีจนิ ดารัต น์ (2533: 27) และงามตา วนินทานนท์ และ
คนอื่น ๆ (2545: 296) ได้พ ฒ
ั นาแบบวัดอัตลักษณ์ แห่งตนของออชส์ และพลัก (Ochse; & Plug.
1986) และจากนิยามความหมายที่เ ป็ นข้อ ค้นพบจากการสัม ภาษณ์ เ ชิงลึกและสนทนากลุ่ ม จาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่เี กี่ยวข้องหรือเป็ นผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ซึ่งแบบสอบถาม
มีจ านวน 28 ข้อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 6 ระดับ จากแสดงระดับ การปฏิบ ัติ น้ อ ยที่สุ ด

128
ให้ 1 คะแนน จนถึงแสดงระดับการปฏิบตั ิมากที่สุดให้ 6 คะแนน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ใ นช่ ว ง .50 – .71 มีค่ า อ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ร ะหว่ า ง .61 – .86 เและมีค่ า ความเชื่อ มัน่
(Reliability) โดยใช้สูต รสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค เท่ากับ .96 โดย
วัดอัตลักษณ์แห่งตนจากตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่ 1) อัตลักษณ์ความเป็ นไทย และ 2) อัตลักษณ์
ความเป็ นอาเซียน
ตัวอย่างข้อคาถาม
อัตลักษณ์ แห่งตน

ระดับการปฏิ บตั ิ
มากที่สดุ
น้ อยที่สดุ
6 5 4 3 2 1

อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
0.ท่านมีความภูมใิ จในวัฒนธรรมไทย สามารถส่งเสริม
และพัฒนาเอกลักษณ์ไทย
00.ท่านใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวติ
อัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
0.ท่านปรับระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ความคุม้ ค่า และผลสัมฤทธิต่์ อภารกิจของสถานศึกษา
00.ท่านมีมาตรฐานในการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล
โปร่งใส ลดอุปสรรค เพื่ออานวยความสะดวกให้ผรู้ บั บริการ

ตอนที่ 5 สอบถามการถ่ายทอดทางสังคม
ในการวัดการถ่ายทอดทางสังคม ผู้วจิ ยั พัฒนาแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคม โดยสร้าง
ข้อคาถามขึน้ จากการปรับปรุงแบบวัดความเป็ นวิชาชีพของฮอลล์ (Hall’s Professional Inventory)
ตามแนวคิดของฮอลล์ (Hall. 1968: 92-104) รวมทัง้ ปรับปรุงจากแบบวัดของ สมศักดิ ์ สีดากุลฤทธิ ์
(2545: 121) ที่ไ ด้น าแบบวัด จากผลลัพ ธ์ด้า นเนื้ อ ของการถ่ า ยทอดทางสัง คมขององค์ก ารของ
เชา และคนอื่น ๆ (Chao; et al. 1994: 730-743) ฉบับ ปรุง ปรุง โดย เอลเดรจ (Eldredge. 1996)
มาปรับใช้ และจากนิยามความหมายที่เ ป็ นข้อ ค้นพบจากการสัมภาษณ์ เ ชิงลึกและสนทนากลุ่ ม
จากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ เป็ นผู้ ม ี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ สถานศึ ก ษา
ซึง่ แบบสอบถามมีจานวน 29 ข้อ เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จากแสดงระดับการปฏิบตั นิ ้อย
ทีส่ ุดให้ 1 คะแนน จนถึงแสดงระดับการปฏิบตั มิ ากทีส่ ุดให้ 6 คะแนน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อ ยู่ ใ นช่ ว ง . 58 – .78 มี ค่ า อ านาจจ าแนก รา ย ข้ อ อ ยู่ ร ะหว่ า ง . 56 – .84 เแล ะมี ค่ า
ความเชื่อ มัน่ (Reliability) โดยใช้ สู ต รสัม ประสิท ธิแ์ อลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค
เท่ากับ .95 โดยวัดการถ่ายทอดทางสังคม จากตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่ 1) การถ่ายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพ และ 2) การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา
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ตัวอย่างข้อคาถาม
การถ่ายทอดทางสังคม

ระดับการปฏิ บตั ิ
มากที่สดุ
น้ อยที่สดุ
6 5 4 3 2 1

การถ่ายทอดทางสังคมเชิ งวิ ชาชีพ
0.ท่านตัดสินใจในการทางานด้านอาเซียนด้วยตนเองด้วยความมันใจ
่
00.ท่านมีความศรัทธาในวิชาชีพครู/ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตลอดจนมีความผูกพันกับงานอาเซียนในสถานศึกษา
การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา
0.ท่านทราบว่าหน่วยงานหรือบุคคลใดบ้างทีใ่ ห้การสนับสนุน
งานด้านอาเซียนของสถานศึกษา
00.ท่านรับรูภ้ ูมหิ ลังของงานอาเซียนในสถานศึกษา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อออกหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
2. เมื่อได้รบั อนุ ญาตให้เก็บข้อมูล ผู้วจิ ยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยประสานงานกับ
บุคลากรในแต่ละสถานศึกษา เพื่อขอความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่
31 ตุลาคม พ.ศ. 2558
4. หลังจากได้รบั แบบสอบถามกลับมา ผูว้ จิ ยั คัด เลือกเฉพาะแบบสอบถามทีต่ อบได้
ถูกต้องสมบูรณ์ มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ จานวน 500 ฉบับ
5. นาคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวแปรไปทาการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น และวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ เพื่อทาการทดสอบสมมติฐานและรายงานผลการวิจยั ต่อไป

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัว
เป็ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล โดยใช้ส ถิติบรรยาย เพื่อ พิจารณาค่ าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)
ค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้ (Skewness) และความโด่ ง (Kurtosis)
ของตัวแปรสังเกตได้ท่เี ป็ นตัวแปรต่อเนื่อง และการวิเคราะห์ค่าร้อยละสาหรับตัวแปรนามบัญญัติ
ทีเ่ ป็ นข้อมูลพืน้ ฐานด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
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2. วิเ คราะห์ต รวจสอบความสอดคล้อ งของรูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงที่ม ีต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซีย น
โดยรูปแบบนี้สร้างขึน้ จากทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และคานวณ
ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อ พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียนด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้ (Hair; &
et. al. 2006: 746-750; สุวมิ ล ติรกานันท์. 2553: 215, 278)
2.1 การก าหนดข้อ มู ล จ าเพาะของแบบจ าลอง (Specification of the model)
ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาว่าตัวแปรสาเหตุตวั ใดบ้างทีส่ ่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อ พฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซีย น โดยผู้ว ิจ ัย ได้ใ ช้รูป แบบการวิเ คราะห์รูป แบบความสัม พัน ธ์
เชิงสาเหตุ ประกอบด้ว ย ตัว แปรสังเกตและตัว แปรแฝง โดยมีข้อ ตกลงเบื้อ งต้นของรูปแบบว่ า
ความสัมพันธ์ต้องเป็ นความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive) ระหว่างตัวแปรภายนอก (Exogenous
variable) และตั ว แปรภายใน (Endogenous variable) ทั ง้ นี้ เ นื่ องจากเมื่ อ รู ป แบบที่ ส ร้ า งขึ้น
ไม่ซบั ซ้อนและมีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์ทางเดียวจะทาให้รปู แบบมีลกั ษณะเฉพาะ (Identified)
2.2 การระบุ ค วามเป็ น ไปได้ค่ า เดีย วของโมเดล (Identification of the model)
ผู้ว ิจ ยั ได้ใ ช้ก ารพิจ ารณาลัก ษณะเฉพาะของรูป แบบด้ว ยค่ า df (สุ ว ิม ล ติร กานัน ท์. 2553: 278
อ้างอิงจาก Kenny. 2009) นัน่ คือ ค่า df ต้องมากกว่า 0 จึงจะแสดงว่าจานวนทีร่ คู้ ่ามากกว่าจานวน
ทีไ่ ม่รคู้ ่า โดยคานวณจากสูตร ดังนี้
df = ½ [(p+q)(p+q+1)] – t
เมือ่

p คือ จานวนตัวแปรอิสระ
q คือ จานวนตัวแปรตาม
t คือ จานวนสัมประสิทธิ ์ต้องการประมาณค่าในโมเดล

2.3 การประมาณค่ าพารามิเ ตอร์ของรูปแบบ (Parameter estimation from the
model) ผูว้ จิ ยั ใช้การประมาณค่า ML (Maximum Likelihood) เป็ นวิธที แ่ี พร่หลายทีส่ ุด เนื่องจากเป็ น
วิธที ม่ี คี วามคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากมาตรวัด (Bollen. 1989: 107-108) อีกทัง้
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (สุวมิ ล ติรกานันท์. 2553: 279)
2.4 ตรวจสอบความสอดคล้อ งของรูป แบบ (Goodness of Fit Measures) เพื่อ
ศึกษาภาพรวมของรูปแบบว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด ซึ่งผู้วจิ ยั ใช้ค่าสถิติในการ
ตรวจสอบรูปแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ซึ่งในรูปแบบสมการ
โครงสร้า งมีด ัช นี ว ัด ความสอดคล้ อ งของรู ป แบบอยู่ 3 ชุ ด ใหญ่ ได้ แ ก่ (Hair; & et. al. 2006:
746-750; สุวมิ ล ติรกานันท์. 2553: 240-249; สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจติ รวรรณา; และรัชนีกูล
ภิญโญภานุวฒ
ั น์. 2551: 21-25)
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2.4.1 ชุ ด ดั ช นี ว ั ด ความสอดคล้ อ งเชิ ง สั ม บู ร ณ์ (Absolute Fit Indices)
ประกอบด้ ว ย ค่ า ไคสแควร์ (Chi-Square Statistics: 𝜒 2 ) ค่ า มาตรฐานรากที่ส องของค่ า เฉลี่ย
ความคลาดเคลื่ อ น (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) ค่ า รากที่ ส องของ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (Root Mean Square Residual error of
approximation: RMSEA) และค่ า ดัช นี ว ัด ระดับ ความสอดคล้ อ งของรู ป แบบ (Goodness of Fit
Index: GFI) ซึง่ ในแต่ละค่ามีรายละเอียดดังนี้
1) ค่ า ไ ค ส แ ค ว ร์ (Chi-Square Statistics: 𝜒 2 ) เ ป็ น ดั ช นี ที่ ใ ช้
แพร่หลายในการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยภาพรวม ถ้าค่าไคส
แควร์มคี ่านัยสาคัญอยู่ระหว่าง .01 – .05 แสดงว่า รูปแบบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือ
กลมกลืนกัน นอกจากนัน้ ค่าไคสแควร์ยงั ขึน้ อยู่กบั ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ถ้า หากกลุ่มตัวอย่างยิง่ มี
ขนาดใหญ่ ค่ าไคสแควร์จะยิง่ สูง มากจนอาจท าให้ส รุปผลได้ไ ม่ถู กต้อ ง ดังนัน้ จึงแก้ไขโดยการ
พิจารณาค่า 𝜒 2 ⁄𝑑𝑓 ซึง่ เป็ นดัชนีความสอดคล้องในชุด Parsimony Fit Indices (สุภมาส อังศุโชติ;
สมถวิล วิจ ิต รวรรณา; และรัช นี กู ล ภิญ โญภานุ ว ัฒ น์ . 2551: 21; อ้ า งอิ ง จาก Bollen. 1989;
Diamantopoulos; & Siguaw. 2000)
2) ค่ า มาตรฐานรากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ น
(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) เป็ นดัชนีว ดั ความคลาดเคลื่อ นเฉลี่ย ของ
ข้อ มูล จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง ซึ่ง ถ้า ค่ า SRMR เกิน |4.0| แสดงว่ า รูป แบบไม่ส อดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง
ประจักษ์ (Hair; et al. 2006: 748; สุวมิ ล ติรกานันท์. 2553: 242-243) หรือค่า SRMR ควรมีค่าน้อย
กว่า .05 จึงจะสรุปได้ว่ารูปแบบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (สุภมาส อังศุโชติ ; สมถวิล วิจติ ร
วรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวฒ
ั น์. 2551: 25)
3) ค่ารากที่สองของค่ าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อ นกาลังสองของการ
ป ร ะ ม า ณ ค่ า (Root Mean Square Residual error of approximation: RMSEA) เ ป็ น ก า ร วั ด
ความแตกต่ า งต่ อ หน่ ว ยขององศาความเป็ นอิ ส ระ (Discrepancy per Degrees of Freedom)
โดย ไดแมนโทโพลอส และซิก ควอร์ เสนอว่ า ค่ า RMSEA ที่ดีม าก ๆ ควรมีค่ า น้ อ ยกว่ า .05
(สุ ภมาส อังศุ โชติ; สมถวิล วิจติ รวรรณา; และรัชนีกูล ภิญ โญภานุ ว ฒ
ั น์ . 2554: 27; อ้างอิงจาก
Diamantopoulos; & Siguaw. 2000: 85)
4) ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องของรูปแบบ (Goodness of Fit
Index: GFI) เป็ นการวัดปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยรูปแบบ
ทัง้ นี้ โ ดยทัว่ ไปค่ า GFI มีค่ า ระหว่ า ง 0 ถึง 1 ค่ า GFI ตัง้ แต่ .90 ขึ้น ไป แสดงว่ า รูป แบบมีค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hair; et al. 2006: 747; สุวมิ ล ติรกานันท์. 2553: 247; สุภมาส
อังศุโชติ; สมถวิล วิจติ รวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวฒ
ั น์. 2554: 28-29)
2.4.2 ชุ ด Incremental Fit Indices ประกอ บด้ ว ย ค่ า NFI (Normal Fit
Index) ค่า CFI (Comparative Fit Index) และค่า TLI หรือค่า NNFI (Tucker Lewis Index or Non
Normed Fit Index) ซึง่ ในแต่ละค่ามีรายละเอียดดังนี้
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1) ค่า NFI (Normal Fit Index) เป็ นดัชนีทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ โดย เบนท์เลอร์
และโบเนท ซึ่งค่ า NFI มีค่ าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่ า NFI ตัง้ แต่ .90 ขึ้นไป แสดงว่า รูปแบบมีค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทัง้ นี้ค่า NFI มีค่าเข้าใกล้ 1 จะบอกถึง ความสอดคล้องของข้อมูล
กับรูปแบบมากขึ้นเท่านัน้ และถ้ามีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า รูปแบบมีความสอดคล้อ งโดยสมบูร ณ์
(Hair; et al. 2006: 749; สุวมิ ล ติรกานันท์. 2553: 246)
2) ค่า CFI (Comparative Fit Index) เป็ นดัชนีทป่ี รับปรุงมาจาก NFI
ของเบนท์เลอร์ และโบเนท โดยค่า CFI มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 ความซับซ้อนของรูปแบบไม่มผี ลต่อ
ดัชนีน้ี เมือ่ ดัชนีน้มี คี ่าตัง้ แต่ .90 ขึน้ ไป แสดงว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
ถ้าดัชนีน้ีมคี ่าต่ ากว่า .90 แสดงว่ารูปแบบไม่มคี วามสอดคล้อง (Hair; et al. 2006: 749; สุวมิ ล ติร
กานันท์. 2553: 247)
3) ค่า TLI หรือค่า NNFI (Tucker Lewis Index or Non Normed Fit
Index) เป็ นดัชนีของทัคเคอร์ เลวิส โบเนท และเบนท์เลอร์ ดัชนี้ตวั นี้สร้างขึน้ เพื่อลดปั ญหาเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ยของการแจกแจงกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Distribution) ค่า NNFI จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1
เมื่อ ดัชนีน้ีมคี ่ าตัง้ แต่ .90 ขึ้นไป แสดงว่า รูปแบบมีค วามสอดคล้อ งกับข้อ มูล เชิงประจักษ์ และ
รูปแบบจะมีความสอดคล้อ งดีท่สี ุ ดเมื่อ NNFI มีค่าเท่ากับ 1 (สุวมิ ล ติรกานันท์. 2553: 245-246;
อ้างอิงจาก Bollen. 1989)
2.4.3 ชุ ด Parsimony Fit Indices ประกอบด้ ว ย ค่ า ความสอดคล้ อ ง
ที่ป รับ แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) ค่ า PNFI (Parsimony Normed Fot Index)
และค่า 𝜒 2 ⁄𝑑𝑓
1) ค่าความสอดคล้องทีป่ รับแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index:
AGFI) เป็ น ค่ า ที่ค านวณจากค่ า GFI แต่ จ ะพิจ ารณาถึง จ านวนตัว แปรที่ว ัด ได้ และขนาดของ
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ทัง้ นี้ ค่ า AGFI มีค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0 ถึง 1 และถ้ า ค่ า AGFI มีค่ า ตัง้ แต่ .90 ขึ้น ไป
แสดงว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2) ค่ า PNFI (Parsimony Normed Fot Index) เป็ นค่ า ที่ แ สดงถึ ง
ปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมทีอ่ ธิบายได้ดว้ ยรูปแบบทีป่ รับแก้ดว้ ยความซับซ้อน
ของรูปแบบ ซึ่งค่ า PNFI ควรมีค่ าต่ า ๆ (สุ ภมาส อังศุ โชติ; สมถวิล วิจติ รวรรณา; และรัช นี กู ล
ภิญ โญภานุ ว ัฒ น์ . 2554: 28; อ้างอิงจาก Diamantopoulos; & Siguaw. 2000: 88; Kaplan. 2000:
110) ทัง้ นี้ พู ล พงศ์ สุ ข สว่ า ง (2557: 141) ระบุ ว่ า ค่ า PNFI ใช้เ ปรีย บเทีย บโมเดลทางเลือ ก
(Alternative model) โดยโมเดลใดมีค่ า PNFI สู ง กว่ า จะเป็ นโมเดลที่ดี ก ว่ า ซึ่ง ค่ า ที่เ ป็ นไปได้
อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1
3) การพิจารณาค่า 𝜒 2 ⁄𝑑𝑓 ซึ่งควรมีค่าตัง้ แต่ 2.00 ขึ้นไป แต่ไม่
เกิน 5.00 (สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจติ รวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวฒ
ั น์. 2551: 21; อ้างอิง
จาก Bollen. 1989; Diamantopoulos; & Siguaw. 2000)
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ดัง นัน้ ผู้ว ิจ ยั จึง ใช้เ กณฑ์ใ นการตรวจสอบความสอดคล้อ งระหว่า งรูป แบบที่ผู้ว ิจยั
พัฒนาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ตามตาราง 5
ตาราง 5 สรุปเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
ดัชนี ความสอดคล้อง
1. Absolute Fit Indices
𝜒2
SRMR
RMSEA
GFI
2. Incremental Fit Indices
NFI
CFI
TLI (NNFI)
3. Parsimony Fit Indices
AGFI
PNFI
𝜒 2 ⁄𝑑𝑓

เกณฑ์ที่ใช้ตดั สิ นว่า
รูปแบบมีความกลมกลืน
P ≥ .05
0 ≤ SRMR ≤ .05
RMSEA ≤ .05
GFI ≥ .90
NFI ≥ .90
CFI ≥ .90
NNFI ≥ .90
AGFI ≥ .90
0 ≤ PNFI ≤ 1
𝜒 2 ⁄𝑑𝑓≤ 5

2.5 นาเสนอค่าอิทธิพลของตัวแปรแต่ละตัวในรูปแบบ โดยแสดงอิทธิพลทางตรงทางอ้อม (Direct-Indirect effect) และอิทธิพลรวม (Total effect) ของตัวแปรที่ส่งผลต่อ พฤติกรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
3. วิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างกลุ่มผู้นา
การขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาและกลุ่ ม ผู้น า
การขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยโปรแกรมลิสเรล
(LISREL) โดยดาเนินการเปรียบเทียบ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่
3.1 รูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันและไม่มกี ารกาหนดเงื่อ นไขให้ค่าอิทธิพล
ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเท่ากันระหว่างกลุ่ม
3.2 เพิม่ เงื่อนไขให้น้ าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตภายนอกบนตัวแปรแฝง
ภายนอกทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเท่ากัน
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3.3 เพิ่ม เงื่อ นไขให้น้ า หนัก องค์ป ระกอบตัว แปรสังเกตภายในบนตัว แปรแฝง
ภายในทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเท่ากัน
3.4 เพิ่มเงื่อ นไขให้ค่ าอิทธิพลของตัว แปรแฝงภายนอกที่ส่ งผลต่ อ ตัว แปรแฝง
ภายในทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเท่ากัน
3.5 เพิม่ เงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในทีส่ ่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน
ทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเท่ากัน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ในบทนี้ออกเป็ น 2 ตอนตามระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสาน
วิธ ี (Mixed-methods research) คือ ตอนที่ 1 เป็ นผลการวิจยั เชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นทาความเข้าใจและ
แสดงรายละเอีย ดของกระบวนการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ป ระชาคมอาเซีย นด้ว ย
การศึก ษาเฉพาะกรณี ผ่ านการถ่ ายทอดเรื่องราวจากอดีตจนถึงปั จจุบ ันจากกลุ่ มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ที่ผู้ ว ิจ ัยได้ ท าการเก็ บข้อ มู ล ซึ่ง เป็ นการบรรยายที่ใ ช้ ข้อ มู ล ส าคัญ เป็ นเครื่อ งมือ ในการตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั เป็ นหลักโดยไม่เ จาะจงไปที่การบรรยายข้อ มูล ของกรณีศึกษาใดกรณีหนึ่ ง
แต่เป็ นการใช้ขอ้ มูลสาคัญของกรณีศกึ ษาร่วมกันตอบประเด็นปั ญหาการวิ จยั ที่ผู้วจิ ยั ได้กาหนดไว้
และตอนที่ 2 เป็ น ผลของการสร้า งและพัฒ นารูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ข องภาวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงมีต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการวิ จยั ระยะที่ 1 : การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
ศึ ก ษากระบวนการขับ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษาขัน้ พื้ นฐานสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ด้วยการศึกษาเฉพาะกรณี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้ข้อมูลหลัก
การศึก ษาวิจ ัย ในครัง้ นี้ เ น้ น ศึก ษาจากผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล ที่เ ป็ นผู้ ป ระสบกับ เหตุ ก ารณ์ ห รือ
มีประสบการณ์ โดยตรงและมีค วามพร้อ มและยิน ยอมในการให้ข้อ มูล ในฐานะผู้ใ ห้ข้อ มูล ส าคัญ
(Key informants) เพื่อทาการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus
group) ซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญนี้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศึกษาหรือรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
จานวน 6 คน ทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับภูมภิ าคหรือระดับชาติ โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรอง ซึง่ เป็ นการแสดงให้เห็นถึง
การมีความเป็ นผู้นาที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะผู้นาการเปลี่ยนแปลง สามารถชักนาหรือสร้างแรงจูงใจ
ให้ผรู้ ่วมงานเกิดการเปลีย่ นแปลงทางปฏิบตั ิงานทางการศึกษาให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย รวมทัง้ เป็ น
ผู้มวี สิ ยั ทัศน์ มีเป้ าหมายทางการศึกษา มีการวางแผนการทางาน มีความริเริม่ สร้างสรรค์ รวมทัง้
บริหารงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียน และรูจ้ กั แสวงหาความรู้
ให้ทนั ต่อความเปลีย่ นแปลงของสังคม ทัง้ นี้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก มีอายุเฉลีย่ 54.16 ปี และมีประสบการณ์
โดยเฉลี่ย 15.33 ปี และมีรางวัลระดับชาติท่เี คยได้รบั ได้แก่ 1) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) 2) รางวัล เชิด ชู เ กี ย รติ "คุ รุ ส ดุ ด ี" 3) รางวัล หนึ่ ง แสนครู ด ี 4) รางวัล พระราชทาน
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“เสาเสมาธรรมจักร” และ 5) รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้ใ ห้ข้อ มูล รอง จ านวน 16 คน ซึ่ง เป็ น บุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งหรือ เป็ น ผู้ม ีส่ ว นได้
ส่วนเสียกับสถานศึกษา ได้แก่ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง โดยเป็ น
เพศชาย 6 คน และเพศหญิง 10 คน ซึง่ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง มีอายุเฉลีย่ 40.81 ปี
ตอนที่ 2 นโยบายต้นสังกัดด้านอาเซียนสู่การขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดนโยบายในการดาเนิ นงานอาเซียน
ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อให้บรรลุประชาคมอาเซียนทีเ่ อือ้ อาทรและ
แบ่งปั นตามปฏิญญาชะอา-หัวหิน กระทรวงศึกษาธิการได้มนี โยบายให้มกี ารเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และเจตคติทด่ี เี กี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชน เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558
“เท่าทีร่ ู้คือ ก่อนหน้ านี้มีการประชุมสุดยอดผู้นาเพือ่ จัดตัง้ ความร่วมมือในด้านการศึกษาของ
อาเซียน” (ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“กระทรวงของเราเคยมีการแจ้งข่าวให้บุคลากรได้รบั ทราบความเคลื อ่ นไหวอยู่ตลอดว่าจะเข้าสู่
อาเซียน แต่ คนส่วนใหญ่ ยงั ไม่รู้หรอกว่า อะไรคือการเข้าสู่อาเซียน” (ครูประดู่, วันที ่ 29 มิถุนายน
พ.ศ. 2558)
“นัก เรีย นและครูทนี ่ ี ่ เคยได้ร ับ การอบรมให้ค วามรู้เกีย่ วกับ 10 ประเทศอาเซีย น” (ครูโ กสน,
วันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

นอกจากนัน้ ได้กาหนดให้มกี ารพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มที กั ษะที่เหมาะสมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรูภ้ าษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความชานาญการทีส่ อดคล้องกับการปรับตัวและเปลีย่ นแปลงทาง
อุตสาหกรรม และการเพิม่ โอกาสในการหางานทา
“ในวิชาเรียนบางครัง้ ครูได้สอนเป็ นภาษาอังกฤษบ้าง สลับกันไปมากับภาษาไทย” (ด.ช.ดาหลา,
วันที ่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“โรงเรียนได้จดั กิจกรรมส่งเสริม ICT รวมทัง้ ได้บูรณาการความรู้ด้านอาเซียนเข้าในสาระของ
แต่ละวิชาตามศักยภาพทีม่ ”ี (ครูพุดซ้อน, วันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“ตอนหนู เรียนคาบแนะแนว ครูเคยให้เรียนรู้เกีย่ วกับอาชีพต่าง ๆ ทีม่ คี วามสาคัญในประชาคม
อาเซียน” (ด.ญ.ดาวเรือง, วันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

137
กระทรวงศึกษาธิการได้พฒ
ั นามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของครูใ น
อาเซียน รวมทัง้ เพื่อให้มกี ารยอมรับในคุณสมบัตทิ างวิชาการร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน ตลอดจนการพัฒนาเยาวชน
เพื่อเป็ นทรัพยากรสาคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
“บุคลากรทีโ่ รงเรียนนี้จะได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง จะมีรายการอบรมเข้ามาบ่อย ๆ เพราะทีน่ ี ่
เป็ นต้นแบบหลายอย่าง” (ครูสร้อยทอง, วันที ่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“โรงเรียนนี้มเี ครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบวิชาการ หลายโรงเรียนรอบข้างก็เข้ามา
ช่วยกันออกแบบการเรียนการสอน” (ครูกุหลาบ, วันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.) กาหนดจุดเน้ นด้านอาเซียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ได้กาหนดจุดเน้นให้นกั เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภมู คิ ุม้ กันต่อการเปลีย่ นแปลงในสังคม
พหุ ว ัฒ นธรรม (ASEAN Community) โดยมอบหมายให้ส านัก วิช าการและมาตรฐานการศึกษา
ดาเนินการเตรียมเยาวชนไทยให้มคี วามพร้อมในการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องประชาคมอาเซียน สามารถ
ติดต่อสื่อสารและอยูร่ ว่ มกันได้บนพืน้ ฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์รว่ มกัน
“โรงเรียนได้ทาตามนโยบายทีก่ าหนดให้นักเรียนทุกคนควรมีคุ ณลักษณะการเป็ นพลเมืองไทย
และอาเซียนทีด่ ี ได้ปลูกฝั งโดยสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมของโรงเรียน” (ครูสายหยุด, วันที ่ 5 มีนาคม
พ.ศ. 2558)
“อีกสิง่ หนึง่ ทีส่ าคัญก็คอื การทีโ่ รงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาการสือ่ สาร ทัง้ เทคโนโลยีและอืน่ ๆ
ทีม่ คี วามจาเป็ นในชีวติ ประจาวันให้กบั นักเรียน” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 2, วันที ่ 6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558)

โดย สพฐ. ได้พฒ
ั นาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุกภูมภิ าค ให้เป็ นต้นแบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันให้งานด้านการศึกษาของประเทศ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเป็ นประชาคมอาเซียน โดยมี 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการ
Spirit of ASEAN และ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางในภูมภิ าค (Education Hub)
โครงการ Spirit of ASEAN ประกอบด้วย 1) Sister School เป็ นโรงเรียนที่ไม่มเี ขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็ นโรงเรียนซึ่งทาหน้าที่สานสัมพันธ์กบั ประเทศสมาชิกอาเซียน
ต่าง ๆ จัดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับประชาคมอาเซียน เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และ
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 1 ภาษา ตลอดจนเรียนรูพ้ หุวฒ
ั นธรรม 2) Buffer School เป็ น
โรงเรียนที่อยู่ตดิ กับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้า นซึ่งเป็ นสมาชิกอาเซียน จัดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน เน้นการเรียนการสอนภาษาของประเทศอาเซียน 1 ภาษา (ภาษาของประเทศทีม่ ี
ชายแดนติ ด ที่ ต ั ง้ ของโรงเรีย น เช่ น ลาว พม่ า กั ม พู ช า และมาเลเซี ย ) เทคโนโลยี และ
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พหุ ว ัฒ นธรรม และ 3) ASEAN Focus School เป็ น โรงเรีย นที่จ ดั การเรีย นรู้เ กี่ย วกับ ประชาคม
อาเซีย น เน้ น การจัด ท าหน่ ว ยการเรีย นรู้อ าเซีย นศึก ษาในกลุ่ ม สาระสัง คมศึก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียน เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรู้
เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
“โรงเรียนนี้เป็ นลักษณะ Sister school มีการใช้หลักสูตรอาเซียน สอนภาษาอาเซียนควบคู่ไป
กับ ภาษาไทย รวมทัง้ ยัง ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ ว ัฒ นธรรมของชาติ อื น่ อย่ า งครบถ้ ว นอี ก ด้ ว ย ”
(ครูทองกวาว, วันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“ลูกเคยบอกว่า ทีโ่ รงเรียนมีหอ้ งอาเซียนจัดได้สวยงาม ผมก็เคยเข้าไปดู เข้าท่าดี เด็กคงชอบ
เพราะขนาดผูใ้ หญ่อย่างเรา ยังรูส้ กึ อยากเรียนรูเ้ ลย” (นายแพงพวย, วันที ่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558)

โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางในภูมภิ าค (Education Hub) เป็ นโรงเรียน
Education Hub ที่ได้รบั การพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิ าค มีการเตรียมการบริห าร
จัดการและการเรียนการสอนให้มมี าตรฐานในระดับสากล เพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติ
“ยังมีหน่วยงานอืน่ ใน สพฐ. ทีม่ าผลักดันเรือ่ งนี้เหมือนกันนะครับ อย่างเช่นสานักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้มาดาเนินโครงการ Education Hub ซึง่ เป็ นการพัฒนาประเทศไทย
ให้กลายเป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิ าคเพือ่ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาในระดับ
มัธยมให้มคี วามเป็ นเลิศสูส่ ากล แล้วก็จะทาให้เด็กของเราสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ครับ แล้ว
ยังมีการแลกเปลีย่ นนักเรียนกันด้วย” (รอง ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 2)
“โรงเรียนได้จดั การเรียนการสอนให้สอดรับกับมาตรฐานสากล มีการแลกเปลีย่ นนักเรียน
ต่ า งชาติ ไม่ เ ฉพาะในอาเซีย นเท่า นัน้ แต่ ย ังรวมไปถึงฝั ง่ ยุโรปด้วย” (ครูป ระดู่ , วัน ที ่ 29 มิถุนายน
พ.ศ. 2558)

นอกจากนี้ ส านัก วิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ดาเนินการส่ งเสริมและสนับสนุ น
ให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากร
และโรงเรียนในเขตพื้นที่สู่ประชาคมอาเซียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่มศี ูนย์อาเซียน
ศึกษา เพื่อรองรับการเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รวมทัง้ จัดประชุม อบรม ชีแ้ จง สัมมนา
สร้า งความรู้ ความเข้า ใจ และความตระหนั ก เกี่ย วกับ ประชาคมอาเซีย นและประเด็น ส าคัญ
ของอาเซียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน การจัดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับประชาคม
อาเซียน การพัฒนาสื่อการเรียนรูแ้ ละแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ตลอดจนการศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึก ษา การเมือ ง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน ประเทศคู่เจรจา และประสานความร่วมมือกับหน่ วยงาน หรือองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
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“โรงเรียนอืน่ ทีไ่ ม่ได้เป็ นต้นแบบเหมือนเรา แต่ เขาก็เป็ นเครือข่ายของเรา เรียนรู้ จากเรา
แล้วก็นาไปจัดทีโ่ รงเรียนโดยทีเ่ ราจะเป็ นพีเ่ ลี้ยงให้กบั เขา” (ครูชงโค, วันที ่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

จากเป้ าหมายและความสาคัญของอาเซียน รวมทัง้ นโยบายทางการศึกษาเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทาให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจาเป็ นต้อ ง
ปรับตัวและเตรียมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อผลักดันการดาเนินการด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็ นประชาคมอาเซียน และพัฒนานักเรียนให้มคี วามพร้อมในการเป็ น
สมาชิกที่ดขี องประชาคมอาเซียน และมีสมรรถนะที่สาคัญในการดาเนินชีวติ ในประชาคมอาเซียน
และสังคมโลก
ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสนองนโยบายโดยการก าหนดแนวทางการขับ เคลื่ อ น
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน
การด าเนิ น งานด้า นอาเซีย นในสถานศึก ษาให้บ รรลุ ต ามเป้ า หมายและวัต ถุ ป ระสงค์
ที่ต้นสังกัดได้กาหนด ผู้บริหารสถานศึกษาจึงกาหนดบทบาท หน้าที่ และแนวทางการดาเนิน งาน
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังนี้
1. จัดตัง้ ศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อเป็ นแหล่งเรียนรูโ้ ดยการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
ให้บริการและพัฒนาการเรียนรูเ้ กี่ยวกับอาเซียน
“โรงเรียนได้จดั ตัง้ ศูนย์อาเซียนศึกษาตามนโยบาย สพฐ. และเปิ ดให้บริการกับทุกหน่ วยงาน ทัง้
ภาครัฐและเอกชน ทุ ก คนสามารถเข้า มาใช้แ หล่ ง เรีย นรู้น้ ีไ ด้หมด” (ผอ.ร.ร.มัธ ยมศึกษาแห่ง ที ่ 3,
วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“ศูนย์อาเซียนศึกษาของโรงเรียน จะเป็ นแหล่งเรียนรูท้ สี ่ าคัญให้กบั นักเรียน นักเรียนสามารถเข้า
มาดูว่ า แต่ ละประเทศมีลัก ษณะอย่า งไร ทุ ก อย่ า งอยู่ใ นห้ อ งหมด เรีย นรู้ไ ด้ทุ ก เวลา” (ครูเ ฟื อ่ งฟ้ า ,
วันที ่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“เวลาพักเทีย่ ง หนู กบั เพือ่ น ๆ จะเข้าไปนัง่ เล่นในห้องอาเซียน อ่านหนังสือ หรือไม่ก็เล่นเกม
อาเซียนทีค่ รูได้จดั เอาไว้ให้ค่ะ” (ด.ญ.มะลิ, วันที ่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558)

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
“หลัก สู ต รอาเซีย นถู ก พัฒ นาขึ้น เพือ่ ให้ ส ามารถใช้ ส อนได้ จ ริง ในโรงเรีย น ” (ครู พุ ด ซ้ อ น,
วันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“โรงเรียนเคยเชิญเข้าร่วมการประชุมเกีย่ วกับหลักสูตรอาเซียน ซึง่ เขาได้พฒ
ั นาขึ้นมาใหม่ ควบคู่
กับหลักสูตรเดิมทีใ่ ช้อยู่” (นายต้อยติง่ , วันที ่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558)
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3. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรูต้ ามโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
“ผอ. มีนโยบายให้ครูทุกคนจัดการสอนเสริมโดยเน้นอาเซียน แล้วก็รายงานให้ท่านทราบเดือนละ
ครัง้ เป็ นอย่างน้อย” (ครูกุหลาบ, วันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“บางวิชาครูจะให้ไปค้นเนื้อหาเกีย่ วกับประเทศเพือ่ นบ้าน แล้วมารายงานหน้าชัน้ ” (ด.ญ.ดาวเรือง,
วันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

4. แต่งตัง้ ครูในสถานศึกษา เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นครูผรู้ บั ผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา
“หัว หน้ า ศู น ย์ อ าเซี ย นที โ่ รงเรี ย นนี้ ก็ คื อ หัว หน้ า กลุ่ ม สาระสัง คมศึ ก ษา” (ครู ส ร้ อ ยทอง,
วันที ่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“ผู้ อ านวยการโรงเรีย นได้ แ ต่ ง ตัง้ คณะท างานในศู น ย์ อ าเซีย นไว้ เพือ่ ดู แ ลและให้ บ ริ ก าร
อย่างต่อเนือ่ ง” (ครูสายหยุด, วันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)

5. จัดกิจกรรมการเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน
“ในเดือนสิงหาคมจะมีกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โรงเรียนได้จดั กิจกรรมให้กบั นักเรียนในโรงเรียน
แล้วก็เชิญนักเรียนทีโ่ รงเรียนอืน่ มาร่วมด้วย” (ครูโกสน, วันที ่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“ตอนเช้า หลัง เคารพธงชาติ พีค่ ณะกรรมการนั ก เรีย นจะน าเสนอภาษาอาเซีย นวัน ละค า ”
(ด.ช.ดาหลา, วันที ่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

6. บริการสื่อการเรียนรูภ้ ายในโรงเรียนและบริการจัดการเรียนรูเ้ คลื่อนที่ให้กบั โรงเรียน
เครือข่ายอาเซียน
“ทีห่ ้องอาเซียนจะมีหนังสือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้ได้เรียนรู้
เยอะแยะเลยค่ะ” (ด.ญ.ดาวเรือง, วันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
“เคยให้โรงเรียนอืน่ ทีข่ าดงบประมาณ มายืมอุปกรณ์ของเราไปใช้สอนเด็กของเขา” (ครูประดู่,
วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“ครูโรงเรียนนี้กบั ครูโรงเรียนในเครือข่ายจะร่วมกันจัดกิจกรรม อย่างน้อยภาคเรียนละครัง้ เพือ่
ช่วยกันพัฒนาทักษะความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียนให้กบั นักเรียน” (ครูสายหยุด, วันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)

7. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
“ตอนเปิ ดเทอมใหม่ ๆ นั ก เรี ย นที น่ ี จ่ ะต้ อ งเข้ า ค่ า ยคุ ณ ธรรมและต่ อ ด้ ว ยค่ า ยอาเซี ย น ”
(นางพลับพลึง, วันที ่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
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8. ประสานสัมพันธ์กบั ประเทศสมาชิกอาเซียน
“โรงเรียนได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย แล้วก็ไปดูโรงเรียนทีเ่ ขาจัด
การศึกษาระดับเดียวกับเรา” (ครูเฟือ่ งฟ้ า, วันที ่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“โรงเรียนจากประเทศเวียดนามเคยมาศึกษาดูงานทีเ่ รา ตอนนัน้ ก็ไม่อยากเชือ่ ว่า เราจะสามารถ
เป็ นต้นแบบในบางเรือ่ งให้กบั เขาได้” (ครูกุหลาบ, วันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)

9. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการของศูนย์อ าเซีย นศึกษาต่ อ สานัก งาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
“พอสิ้นปี การศึกษา โรงเรียนจะรายงานผลศูนย์อาเซียนให้กบั ต้นสังกัดทราบทันที” (ครูทองกวาว,
วันที ่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558)

ตอนที่ 3 หัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน
การขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนนับได้ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ทีไ่ ม่สามารถทาได้ชวข้
ั ่ ามคืน แต่ตอ้ งใช้เวลาและการลงมือปฏิบตั อิ ย่างมุง่ มัน่ เพราะการเปลีย่ นแปลง
ที่ประสบความสาเร็จนัน้ ล้วนขึน้ อยู่กบั ปั จจัยที่แตกต่างกันหลายประการ แต่สาคัญที่สุดก็คอื ปั จจัย
ด้านบุคลากร ซึง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องคิดให้ได้ว่า ทาอย่างไรให้บุคลากรยอมรับในแนวคิดและ
พฤติกรรมใหม่ รวมทัง้ จะต้องปรับเปลี่ยนระบบ กระบวนการ และโครงสร้างของการสร้างแรงจูงใจ
ให้ พ วกเขาสนั บ สนุ น ทิศ ทางใหม่ ท่ีก าลัง จะเกิ ด ขึ้น ทัง้ นี้ ก ารพัฒ นาวุ ฒ ิภ าวะของผู้ น าแห่ ง
การเปลี่ย นแปลงจ าเป็ นจะต้ อ งค้น หาต่ อ มสุ ข ใจซึ่ง เป็ นขุ ม พลัง แห่ ง แรงบัน ดาลใจที่เ ป็ นบวก
สร้างพิมพ์เขียวเพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ตลอดจนวางรูปแบบของค่านิยมและ
วัฒนธรรมสถานศึกษาเพื่อสร้างความสุขและความสนุกในการเดินทางสู่เป้ าหมายของความสาเร็จ
“โรงเรียนส่วนมากเชือ่ ว่า การเปลีย่ นแปลงเกิดขึ้นเมือ่ กระตุ้นให้คนคิดต่าง แต่ ความคิดของพี ่
พีเ่ ชือ่ ว่ า การเปลีย่ นแปลงจะเกิด ขึ้น เมือ่ กระตุ้ น ให้ค นรู้สึก ต่ า ง” (ผอ.ร.ร.มัธ ยมศึก ษาแห่ ง ที ่ 1,
วันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“หัวใจของการเปลีย่ นแปลง คือ เปลีย่ นทีห่ วั ใจไม่ใช่ทสี ่ มอง ” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 3,
วันที ่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“กระบวนการใหม่ทจี ่ ะนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงได้นัน้ มั นคือกระบวนการทีเ่ ริม่ ต้นจากการเห็น
แล้วทาให้รสู้ กึ หลังจากนัน้ การเปลีย่ นแปลงก็จะตามมาเอง ... เราจะต้องกระตุน้ ให้คนลงมือทาด้วยการ
แสดงให้คนเห็นถึงความจาเป็ นเร่งด่วนทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ซึง่ จะต้องกระตุ้นให้พวกเขาเกิดความรู้สกึ
อยากเปลีย่ นแปลง” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
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“โรงเรียนให้ความสนใจในการบริหารการเปลีย่ นแปลง ซึง่ การทีจ่ ะทาให้โรงเรียนก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนนัน้ ถือเป็ นความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในโรงเรียน คาแนะนาของผมทีเ่ คยบอกกับเพือ่ นร่วมงาน
ก็คอื อย่าพยายามทาทุกอย่างนัน้ เพราะการกาหนดสิง่ ทีจ่ ะต้องทาเต็มไปหมดอาจทาให้รสู้ กึ รับไม่ไหว
ได้ ซึง่ ความรู้สกึ ดังกล่าวจะเป็ นตัวหยุดยัง้ การกระทามากกว่าทีจ่ ะเป็ นตัวกระตุ้น เช่นเดียวกับตาราง
นัด หมายทีอ่ ัด แน่ น จะเป็ น ตัว ท าลายความตระหนัก ถึง ความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นในการท าสิง่ ทีส่ าคัญ ”
(ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งและยังยื
่ นในการขับเคลือ่ นสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียน
จะต้องมีการนาการเปลีย่ นแปลงเป็ นหัวใจสาคัญในการบริหารสถานศึกษา” (รอง ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษา
แห่งที ่ 2, วันที ่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

สิ่งส าคัญ ที่ผู้บริห ารสถานศึกษาหรือ ผู้น าในระดับ หัว หน้ าพึง มีอ ยู่ใ นตน อันจะน าไปสู่
การเปลี่ย นแปลงด้า นอาเซีย นที่เ กิด ขึ้น ในสถานศึก ษา ซึ่ง เป็ น หัว ใจส าคัญ ของการขับ เคลื่อ น
สถานศึก ษาขัน้ พื้นฐานสู่ป ระชาคมอาเซีย น คือ การกระทาตามบทบาทหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ
ที่แสดงออกในฐานะผู้นาเพื่อดาเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมายของการเป็ นสถานศึกษา
อาเซียน สามารถปรับเปลี่ย นพฤติก รรมของบุค ลากรให้เ หมาะสมกับสถานการณ์ เ งื่อ นไขหรือ
สิ่ง แวดล้ อ มที่เ ปลี่ย นแปลงไปโดยใช้ ก ระบวนการบริห ารจัด การการท างานอย่ า งเป็ นระบบ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้งานสาเร็จและผู้ร่วมงานพึง พอใจในการทางาน มีการผลักดันสถานศึกษา
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
ผู้บริ หารสถานศึ กษาจะต้ องสร้างความรู้สึกถึงความจาเป็ นและเร่งด่วนที่ จะต้ องมี
การเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา
หัวใจสาคัญอย่างแรกนี้ ถือเป็ น “การปลุกให้ต่นื ” เพราะโดยปกติแล้ว มนุ ษ ย์เ ราทุกคน
มักจะชอบอยู่ในอาณาเขตสุขสบายของตนเอง (Comfort zone) ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะ
นาการเปลี่ยนแปลงได้ ต้องศึกษาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่จะเปลี่ยนแปลง และหาทาง
กระตุ้นให้ทุกคนในสถานศึกษาตื่นตัว ด้วยการสื่อสารถึงความจาเป็ นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ภายในสถานศึกษา อาจจะยกตัวอย่างการเปลีย่ นแปลงทีห่ น่ วยงานอื่นทาแล้วได้ผล และหันมาปลุก
คนในสถานศึกษา เพื่อให้เริม่ บอกต่อกันและกันว่า "มาเริม่ ลงมือกันเถอะ พวกเราทุกคนจาเป็ นต้อง
เปลีย่ นแปลงแล้ว" และพฤติกรรมทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาจะต้องหลีกเลีย่ งอันจะเป็ นการขัดขวางมิให้
คนเกิด ความรู้ส ึก ว่ า จ าเป็ น จะต้ อ งลงมือ เปลี่ย นแปลงอย่ า งเร่ ง ด่ ว น ได้แ ก่ ความหลงล าพอง
ความกลัวทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงและการปกป้ องตนเอง ความโกรธ และการคิดลบ
“โรงเรียนตระหนักดีถึงความท้าทายของการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซีย น และมีก ารเตรียมบุ ค ลากรให้พ ร้อมรับ กับการเปลีย่ นแปลงทีม่ าถึง ” (ผอ.ร.ร.มัธ ยมศึกษา
แห่งที ่ 1, วันที ่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558)
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“ผมมองว่าการตระหนักถึงความจาเป็ นเร่งด่วนในการเปลีย่ นแปลงให้กบั บุคลากรในโรงเรียน
ถือ เป็ น กลไกทีส่ าคัญ เพราะนัน่ เป็ น สิง่ ทีจ่ ะเป็ น จุ ด เริม่ ต้น สู่ค วามเปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่ ทีก่ าลัง
จะเกิดขึ้น ผมเชือ่ ว่าทุกอย่างเริม่ ต้นจากความตระหนักถึงความจาเป็ นเร่งด่วนในการเปลีย่ นแปลง
กล่าวคือ ในช่วงเริม่ ต้นของความพยายามทีจ่ ะสร้างความเปลีย่ นแปลงทัง้ ในเรือ่ งเล็กและเรือ่ งใหญ่ ”
(ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“ความตระหนักถึงความจาเป็ นเร่งด่วนในการเปลีย่ นแปลงไม่ได้เป็ นแค่องค์ประกอบในการสร้าง
ความเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้ แต่ยงั ถือเป็ นความสามารถหลักทีม่ คี ่าอย่างยิง่ ทีโ่ รงเรียนจะต้องนามาเป็ น
กลไกในการเดินต่ออีกด้วย” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“ผูบ้ ริหารจะต้องไม่หลงตนเอง ไม่หยิง่ ยโส และจะต้องลดความทิฐลิ งไปให้เยอะทีส่ ุด โกรธให้น้อย
ทีส่ ุด แล้วการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงโรงเรียนได้เนีย่ ต้องใจเย็นมาก ๆ รวมทัง้ ต้องไม่คดิ ลบ ไม่คดิ ว่าสิง่ ทีท่ า
จะก่อให้เกิดอุปสรรค ไม่งนั ้ ก็คงเดินหน้ าต่ อไปไม่ได้ ถ้าคิดลบแล้วลูกน้ องทีไ่ หนจะวางใจร่ว มเดิน
ไปกับเรา” (ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
“ถ้าเกิดการเปลีย่ นแปลงขึ้นมาจริง ๆ ครูหลายคนอาจจะแสดงท่าทีประมาณว่า อย่าหวังว่าคุณจะ
มาเปลีย่ นฉันได้ ฉันทาในสิง่ เดิม ๆ ก็ดอี ยู่แล้ว เราในฐานะผูบ้ ริหารจะต้องหาทางขจัด ความคิดนี้ออกไป
ด้วยความประนีประนอม และอย่าเอาตัวเองเป็ นทีต่ งั ้ จนทาให้พวกเขาถอยหลัง กลับหรือเอาไปบ่นต่าง
ๆ นานา สุ ด ท้ า ยการเปลีย่ นแปลงก็อ าจจะไม่ เ กิ ด ขึ้น อีก ” (รอง ผอ.ร.ร.มัธ ยมศึก ษาแห่ ง ที ่ 2,
วันที ่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

ดังนัน้ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้ อ งมีก ารสร้า งความรู้ส ึก ร่ ว มเร่ ง แก้ ว ิก ฤติร่ ว มกัน ซึ่ง เป็ นการลงมือ ท าร่ ว มกับ กลุ่ ม ผู้ น า
การขับเคลื่อนในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้ าหมาย นโยบาย และ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รบั ทราบ ชี้ให้เห็นถึงวิกฤติการณ์และโอกาสหรือ
ช่อ งทางในการผ่ านพ้นภาวะวิก ฤติ ตลอดจนการสร้างความตระหนัก การจัดล าดับปั ญ หา และ
การพัฒนาตนเอง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องสร้างที มผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาเพีย งคนเดีย วคงไม่ส ามารถที่จ ะก่ อ ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงได้
ผูบ้ ริหารจะต้องสร้างทีมหรือคณะทางานทีพ่ ร้อมจะทางานร่วมกันในการก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ภายในสถานศึก ษา ซึ่ง การตัง้ ทีม งานจะต้อ งมีค วามเหมาะสมทัง้ ในด้า นตัว สมาชิก ในทีม งาน
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของทีมงาน ความกว้างขวางในหมู่บุคลากรของทีมงาน
และทีส่ าคัญบุคคลในทีมจะต้องเป็ นผูท้ พ่ี ร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงด้วย
“นอกจากนัน้ โรงเรียนก็ต้องผนึกกาลังของทุกฝ่ ายงานในโรงเรียนให้สามารถทางานได้อย่า ง
คล่องตัว เสมือนว่าทุกคนคืออวัยวะของร่างกาย ทุกคน ทุกฝ่ าย มีส่วนสาคัญอย่างยิง่ จะขาดใครไป
ไม่ได้” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
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“ทีมทีจ่ ะเป็ นผู้นาในการเปลีย่ นแปลงอย่างมีประสิทธิภาพได้นัน้ จะต้องเป็ นคนทีม่ ีคุณสมบัติ
ถูกต้องเหมาะสม และมีความสามารถทางานเป็ นทีม เป็ นคนทีม่ ที กั ษะทีเ่ หมาะสม มีความเป็ นผู้นา
มีค วามน่ า เชือ่ ถื อ ในสายตาของคนอืน่ ๆ ในโรงเรีย น และมีอ านาจมากพอทีจ่ ะจัด การกับ การ
เปลี ย่ นแปลง แล้ ว ก็ ค งไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น ผู้ บ ริ ห ารก็ ไ ด้ ... ” (ผอ.ร.ร.ประถมศึ ก ษาแห่ ง ที ่ 2,
วันที ่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
“ก่อนจะเกิดการเปลีย่ นแปลง ผู้บริหารจะต้องตัง้ คาถามในตัวเองให้ได้ว่า เราจะสร้างทีมผู้นา
การเปลีย่ นแปลงทีป่ ระกอบด้วยคนทีม่ คี ุณสมบัติถูกต้องเหมาะสมได้อย่างไร” (ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษา
แห่งที ่ 1, วันที ่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“คนทีร่ ู้สกึ ว่ามีความจาเป็ นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลง มักจะเป็ นคนทีร่ วบรวมคนอืน่ ๆ ทีม่ ี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ามารวมกัน จนสามารถสร้างทีมทีม่ ีความแข็งแรง ... เมือ่ การเปลีย่ นแปลงเริม่
เกิดขึ้นทัวทั
่ ง้ โรงเรียน จะมีการจัดตัง้ กลุ่มในระดับกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่าง ๆ เพิม่ ขึ้น กลุ่มเหล่านี้จะช่วย
ผลักดันการเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึ้นภายในฝ่ ายงานของพวกเขาเอง” (ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 3,
วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

ดังนัน้ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีการสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อน โดยเป็ นการสร้างทีมผูน้ าการเปลีย่ นแปลง ด้วยการ
ก าหนดให้มกี ลุ่ มท างานเป็ นทีม และกาหนดหน้ า ที่ค วามรับผิด ชอบให้มอี านาจมากพอที่จ ะน า
คนอื่น ๆ ในสถานศึกษาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในการเปิ ดเสรีอาเซียน รวมทัง้ เปิ ดโอกาส
ให้ทุกกลุ่มงานได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องสร้างวิ สยั ทัศน์ ที่ถกู ต้อง
สถานศึกษาทุกแห่งต่างก็มวี สิ ยั ทัศน์อยู่แล้ว แต่วสิ ยั ทัศน์ในที่น้ีหมายถึง ภาพในอนาคต
ของสถานศึกษาทีผ่ บู้ ริหารอยากจะให้เป็ นภายหลังการเปลีย่ นแปลงไปสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
เป็ นการทาให้ทุกคนภายในสถานศึกษามองเห็นภาพร่วมกันว่าสถานศึกษาจะมีสภาพหรือหน้าตา
เป็ นอย่างไรในอนาคตภายหลังจากการเปลีย่ นแปลง
“แม้จะได้ทมี ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีป่ ระกอบด้วยคนทีม่ คี ุณสมบัติถูกต้องเหมาะสมแล้ว แต่การ
เปลีย่ นแปลงก็ยงั ไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากยังขาดทิศทางทีถ่ ูกต้อง สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้สามารถกาหนดทิศ
ทางการเปลี ย่ นแปลงที ถ่ ู ก ต้ อ ง คื อ งบประมาณ แผนการ กลยุ ท ธ์ ก ารเปลี ย่ นแปลง และ
วิสยั ทัศน์ "งบประมาณ" คือส่วนทีเ่ ป็ นเรือ่ งการเงินของแผนการ "แผนการ" ระบุขนั ้ ตอนต่าง ๆ ในการ
ดาเนินกลยุทธ์การเปลีย่ นแปลง แผนการจึงเป็ นกระบวนการทีด่ าเนินไปอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน "กลยุทธ์
การเปลีย่ นแปลง" คือวิธที จี ่ ะทาให้วสิ ยั ทัศน์กลายเป็ นจริง ซึง่ ต้องอาศัยข้อมูลทีถ่ ูกต้องแม่นยาในด้าน
ต่าง ๆ มาช่วยในการกาหนดกลยุทธ์ ส่วน "วิสยั ทัศน์" คือจุดหมายปลายทางทีแ่ ผนการและกลยุทธ์
ทัง้ หมดจะนาพาคุณไปถึง การจะกาหนดวิสยั ทัศน์ได้อย่างถูกต้อง จาเป็ น ต้องมีความสามารถในการ
มองเห็นอนาคตทีเ่ ป็ นไปได้ วิสยั ทัศน์ ของคุณควรสามารถเขียนจบในหน้ าเดียว ส่วนกลยุทธ์อาจมี
ความยาวได้ถงึ 10 หน้า สาหรับแผนการควรใช้สมุด 1 เล่ม ส่วนงบประมาณอาจต้องใช้สมุดจดเล่มโต
กว่านัน้ และการประชุมหลาย ๆ ครัง้ ” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 2, วันที ่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
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“จะเดินหรือไม่เดิน อยู่ที ่ ผอ. เพราะคนทีร่ บั นโยบายมา ไม่ใช่ครู คนทีไ่ ปประชุมคือ ผู้บริหาร
แล้วคนทีจ่ ะมาเดินต่ อภายในโรงเรีย นเนีย่ จริง ๆ แล้วมันไม่ได้อยู่ทฝี ่ ่ ายงานเพียงฝ่ ายเดียวหรอก
ทุกฝ่ ายต้องประสานงานกัน ถามว่าไม่มเี งินแล้วจะทางานได้มยั ้ ? …ไม่ได้ มันต้องมีฝ่ายงบประมาณ
มาเกีย่ วข้อ ง ไม่ มีร ะเบีย บไม่ มีวินั ย เด็ก ขาดคุ ณ ภาพ ไม่ มีฝ่ ายปกครองท างานได้ ม ัย้ ? …ไม่ ไ ด้
ไม่มอี ุปกรณ์เสริม ไม่มอี ะไร ปั จจัยพื้นฐาน ฝ่ ายบริการไม่มี ทางานได้มยั ้ ? .. ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ กลไก
ในโรงเรียนทีร่ บั นโยบายมาเนีย่ คือฝ่ ายบริหาร แต่คนทีน่ าไปปฏิบตั นิ ี ่ ปฏิบตั จิ ริงในการทีจ่ ะไปถ่ายทอด
แล้วก็เป็ นผูน้ า ก็คอื ครู และคนทีจ่ ะแสดงผลสัมฤทธิข์ องการทา การขับเคลือ่ นประชาคมอาเซียนภายใน
โรงเรียนก็คอื นักเรียน” (ครูทองกวาว, วันที ่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“กุ ญ แจส าคัญ ของกลยุ ท ธ์ก ารเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะท าให้วิส ัย ทัศ น์ ก ลายเป็ น จริง คือ การเน้ น
ทีค่ วามเร็ว การกาหนดตารางการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ชือ่ งช้าอาจหมายถึงในทีส่ ุดแล้วคุ ณจะไม่อาจทาสิง่ ใด
สาเร็จได้เลย อย่าลืมว่าขณะนี้เราอยู่ในโลกของศตวรรษที ่ 21 แล้ว การเปลีย่ นแปลงทีก่ าลังเกิดขึ้น
ภายนอกโรงเรียนนับวันแต่จะรวดเร็วยิง่ ขึ้นเรือ่ ย ๆ ซึง่ หมายความว่า การเปลีย่ นแปลงภายในโรงเรียน
ก็จะต้องเร่งระดับความเร็วยิง่ ขึ้นด้วยเช่นกัน เพือ่ ตามให้ทนั การเปลีย่ นแปลงภายนอก” (รอง ผอ.ร.ร.
มัธยมศึกษาแห่งที ่ 2, วันที ่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“อย่าคิดว่าเพียงแต่วางแผนและจัดทางบประมาณก็เพียงพอแล้ว โดยขาดการกาหนดกลยุทธ์
การเปลีย่ นแปลงและวิสยั ทัศน์” (ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“การทาให้ได้อย่างทีพ่ ูดเป็ นเรือ่ งทีท่ าได้ยาก แม้แต่ทมี ผู้นาการเปลีย่ นแปลงทีม่ คี วามมุ่งมันสู
่ ง
ก็ตาม ดังนัน้ สมาชิกทุกคนในทีมต้องคอยช่วยเหลือกัน เช่น หลังเสร็จสิ้นการประชุม สมาชิกในทีม
ควรถามกัน ว่ า สิง่ ทีพ่ วกเราท าไปเมือ่ สัป ดาห์ก่ อ นสอดคล้อ งกับ วิสยั ทัศ น์ ทีเ่ ราก าหนดไว้ห รื อ ไม่
ถ้าคาตอบคือ "ไม่" คาถามต่อไปทีพ่ วกเขาควรถามกันและกัน ก็คอื ถ้าอย่างนัน้ ตอนนี้เรากาลังทาอะไร
อยู่ และเราจะหลีก เลีย่ งความผิด พลาดนั น้ ได้ย ัง ไง ... บางครัง้ ผู้บ ริห ารอาจต้อ งเสีย สละส่ว นตัว
เพือ่ ส่วนรวมเพือ่ ทาให้ได้อย่างทีพ่ ดู ” (ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

ดังนัน้ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้อ งมีก ารพัฒนาวิส ยั ทัศ น์ แ ละกลยุทธ์ร่ว มกัน ด้ว ยการสร้างวิสยั ทัศ น์ ท่ชี ดั เจน อันจะนาไปสู่
การเปลี่ย นแปลงของสถานศึก ษาและบุค ลากรทางการศึกษา รวมทัง้ นักเ รีย นให้ท ัดเทีย มชาติ
ในอาเซียน ตลอดจนกาหนดกลยุทธ์การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะทาให้วสิ ยั ทัศน์นนั ้ กลายเป็ นจริง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องมีการสื่อสารและการถ่ายทอดวิ สยั ทัศน์
การสื่อสารและการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ จะทาให้ทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงวิสยั ทัศน์ ของ
สถานศึก ษา รวมทัง้ ก่ อ ให้เ กิด ความเชื่อ ที่ว่า การเปลี่ย นแปลงเป็ น สิ่ง ที่จ าเป็ น และเมื่อ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแล้ว ย่อ มจะทาให้ ส ถานศึกษาดีข้นึ การสื่อ สารจะต้อ งใช้ทุกช่อ งทางและแฝงอยู่ใ น
กิจกรรมทีด่ าเนินการ และสาคัญทีส่ ุดคือผูบ้ ริหารจะต้องมีพฤติกรรมสอดคล้องกับสิง่ ทีจ่ ะสื่อด้วย
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“ผูบ้ ริหารจะต้องสือ่ วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์การเปลีย่ นแปลงให้คนอืน่ รับรูเ้ ป็ นจานวนมากทีส่ ุดเท่าที ่
จะเป็ นไปได้ โดยมีเป้ าหมาย คือ เพือ่ ทาให้คนจานวนมากทีส่ ุดยอมรับวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์นัน้ และ
ลงมือทาเพือ่ ทาให้วสิ ยั ทัศน์นนั ้ เป็ นจริง” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“ในการสือ่ สารกับคนหมู่มาก เพือ่ หวังให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างขนานใหญ่ นัน้ ปฏิกิริยาที ่
มักพบอยู่เสมอคือ พวกเขาจะพูดว่า "ผม/ฉันไม่เห็นว่าเราจาเป็ นจะต้องเปลีย่ นแปลงมากขนาดนัน้ "
"เราไม่มวี นั จะเปลีย่ นมันได้หรอก" หรือ "พูดจริงหรือพูดเล่นนี"่ ผู้บริหารจะต้องไม่โต้เถียงขัดแย้งกับ
ปฏิกริ ยิ าเหล่านี้ แต่ควรจะรับฟั งความวิตกกังวล ความโกรธ และพยายามกระตุ้นศรัทธาต่อวิสยั ทัศน์
ให้เกิดขึ้นให้ได้” (ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“วิธีสือ่ ความจ าเป็ น ทีจ่ ะต้ อ งเปลีย่ นแปลงแก่ ค นในโรงเรี ย นด้ว ยการจัด ให้มีก ารถาม-ตอบ
เป็ นวิธกี ารหนึง่ ทีไ่ ด้ผล ถ้าหากสามารถทาให้ครูทเี ่ ข้าร่วมการถาม-ตอบรูส้ กึ ว่า พวกเขาสามารถจะถาม
ค าถามได้ทุ ก อย่ า ง ทัง้ นี้ ผู้น าเสนอข้อ มูล จะต้อ งตอบค าถามทุ ก ค าถามอย่ า งรวดเร็ว และชัด เจน
ด้ว ยความเชือ่ มัน่ อย่ า งเต็ม เปี ่ย มโดยไม่ พยายามปกป้ อ งตัว เอง ท่ า ทีเ ช่ น นี้ จ ะท าให้ทุ ก คนรู้สึก ว่า
วิสยั ทัศน์ชดั เจนไม่สบั สน และผูน้ าเสนอมีศรัทธาต่อวิสยั ทัศน์นนั ้ ทัง้ คิดว่าการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึ้น
เป็ นสิง่ ทีด่ ตี ่อทุกคนในโรงเรียน” (ครูสายหยุด, วันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“เนื้อหาและภาษาทีใ่ ช้ในการสือสารเพื
่
อ่ การเปลีย่ นแปลงกับครูจะต้องเข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา
ไม่ซบั ซ้อนหรือเต็มไปด้วยศัพท์เทคนิค ถ้าทาเช่นนี้ได้ ความกลัว ความโกรธ ความไม่ไว้ใจ และการคิด
ลบจะลดน้ อยลง และการมองในแง่ดีจะเพิม่ ขึ้น ครูจะเริม่ ยอมรับการเปลีย่ นแปลง และเสียเวลากับ
การโกรธหรือความกังวลน้ อยลง แต่ จะเริม่ ลงมือทาเพือ่ ทาให้การเปลีย่ นแปลงเกิดขึ้น ” (ครูชงโค,
วันที ่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

ดังนัน้ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีส่อื สารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ โดยเป็ นกระบวนการแลกเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ของการเปลีย่ นแปลง
ด้ว ยการใช้เ ครื่อ งมือ ทุ ก ชนิ ด เท่ า ที่จ ะเป็ น ไปได้แ ก่ บุ ค ลากรในสถานศึก ษา โดยผ่ า นช่ อ งทาง
การสื่อสารทีห่ ลากหลายด้วยการชีน้ า และการจาลองสถานการณ์ จนบุคลากรเริม่ ยอมรับวิสยั ทัศน์
นัน้ และเริม่ มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องมีการกาจัดอุปสรรคที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่วนใหญ่แล้วอุปสรรคที่ส าคัญต่อ การเปลี่ยนแปลงจะหนีไม่พ้น ผู้บริหารหรือบุค ลากร
บางกลุ่มที่ต่อต้านหรือไม่ยอมรับการเปลีย่ นแปลง การขาดระบบข้อมูลที่ทนั สมัยที่ช่วยให้สามารถ
ตัด สิน ใจได้เ ร็ว ขึ้น หรือ แม้ก ระทัง่ การขาดความมัน่ ใจในหมู่ผู้บ ริห ารและบุ ค ลากรต่ อ ผลของ
การเปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึน้ วิธกี ารขจัดอุปสรรค เช่น การปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์การ การย้าย
ผูบ้ ริหารทีไ่ ม่เห็นด้วย การปรับเปลีย่ นกฎ ระเบียบ เป็ นต้น
“เมือ่ คนในโรงเรียนเริม่ เข้าใจและเริม่ ลงมือเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ใหม่ในด้านอาเซียน
เราต้ อ งขจั ด อุ ป สรรคที ข่ ั ด ขวางการกระท าของพวกเขา ” (ผอ.ร.ร.มั ธ ยมศึ ก ษาแห่ ง ที ่ 3,
วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
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“อุปสรรคทีใ่ หญ่ทสี ่ ุดทีข่ ดั ขวางความพยายามเปลีย่ นแปลงก็คอื ครูบางคนหรือแม้แต่หวั หน้างาน
บางคน ถึงแม้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่จะยอมรับในวิสยั ทัศน์ ใหม่และอยากเปลีย่ นแปลงไปสู่ความเป็ น
อาเซี ย นก็ ต าม แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถท าได้ เมื อ่ หั ว หน้ า งานไม่ เ ห็ น ดี เ ห็ น งามด้ ว ย ” (ครู พุ ด ซ้ อ น,
วันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“การจะเอาชนะผู้ทที ่ าตัวขัดขวางการเปลีย่ นแปลงต้องใช้วธิ ที สี ่ ร้างสรรค์ ก่อนอืน่ ต้องเข้าใจว่า
การเปลีย่ นแปลงเป็ นเรือ่ งยาก โดยเฉพาะสาหรับคนทีม่ คี วามรู้สกึ เปราะบางและไม่มนคง
ั ่ พวกเขา
จะเกิด ความกลัว ซึง่ ท าให้พ วกเขาไม่ ก ล้า ท าอะไรทีแ่ ปลกใหม่ ไ ปจากสิง่ ทีเ่ ขาเคยท าอยู่ แต่ เ มือ่
การเปลีย่ นแปลงเริม่ เกิดขึ้นจริง ๆ ผู้ทที ่ าตัวเป็ นคนไม่ยอมเปลีย่ นแปลง จะเริม่ รู้สกึ ถึงความจาเป็ นที ่
ตนจะต้องเปลีย่ นแปลง พวกเขาจะเริม่ สร้างความศรัทธาในตัวคนทีเ่ ป็ นผู้นาการเปลีย่ นแปลง และ
เข้า ใจวิส ัย ทัศ น์ ใ หม่ อ ย่ า งชัด เจน และในทีส่ ุ ด พวกเขาก็จ ะสามารถยอมรับ การเปลีย่ นแปลงได้ ”
(ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“เมือ่ พูด ถึง การประเมิน ผลงานและการให้ ร างวัล เรามัก จะนึ ก ถึง รางวัลทีเ่ ป็ น ตัว เงิน ดัง นัน้
หากไม่มรี างวัลทีเ่ ป็ นตัวเงินให้แก่คนทีท่ าการเปลีย่ นแปลง สิง่ นี้กอ็ าจกลายเป็ นอุปสรรคใหญ่ทขี ่ ดั ขวาง
ความพยายามเปลีย่ นแปลงได้ อย่างไรก็ตาม การได้รบั รางวัลเป็ นเงินโบนัสหรือ การขึ้นเงินเดือน
อาจไม่สามารถจูงใจคนให้เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้เสมอไป รางวัลในรูปแบบอืน่ เช่น การจัดประกวด
การแข่งขันก็เป็ นรางวัลทีม่ คี ่าเช่นกัน” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 2, วันที ่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
“อุปสรรคสาคัญ คือ การขาดข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเราอย่างมากประเภทหนึง่ คือ
ความคิดเห็นและคาวิจารณ์จากคนอืน่ ๆ ซึง่ มักจะทาให้เรารู้สกึ ว่าเป็ นข้อมูลทีเ่ กิดจากความคิดเห็น
ส่ ว นตัว อคติ หรือ เป็ น การต าหนิ ติ เ ตี ย น เป็ น ข้อ มู ล ทีเ่ รามัก จะมองมัน ด้ ว ยความระแวงสงสัย
ข้อ มู ล ประเภทนี้ จึง อาจกลายเป็ น อุ ป สรรคขัด ขวางการเปลีย่ นแปลงได้ เ หมือ นกัน ” (ครู ช งโค,
วันที ่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

ดังนัน้ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้ อ งให้ พ ลัง จู ง ใจสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ต ามวิ ส ั ย ทัศ น์ โดยให้ พ ลั ง อ านาจกั บ เพื่ อ นร่ ว มงานหรื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีจ่ ะทาการเปลี่ยนแปลง ด้วยการปรับเปลี่ยนกลไกการทางาน หรื อโครงสร้างของ
สถานศึกษา หรือแม้กระทังก
่ าหนดกิจกรรมหรือวิธกี ารต่าง ๆ เพื่อขจัดอุปสรรคหรือความเสี่ยงที่ม ี
ต่อวิสยั ทัศน์อนั จะนาไปสู่การเปลีย่ นแปลง พร้อมกับการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึน้
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ เกิ ดความสาเร็จในระยะสัน้
การที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ดจี ะต้องรูจ้ กั ที่จะวางแผนเพื่อให้เกิดความสาเร็จของ
การเปลี่ยนแปลงในระยะสัน้ โดยความสาเร็จนี้อาจจะเป็ นเพียงความสาเร็จในขัน้ แรก ๆ ของการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ ทัง้ นี้ เพื่อก่อให้เกิดกาลังใจกับผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและยังเป็ นการ
รักษาระดับของความเร่งด่ว นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มคี วามสาเร็จในระยะสัน้ เกิดขึ้น
ในบางกรณีผทู้ ส่ี นับสนุนอาจจะเปลีย่ นใจไปต่อต้านการเปลีย่ นแปลงก็ได้

148
“พีเ่ ป็ นคนทีช่ อบสร้างชัยชนะระยะสัน้ ก็คือ ชัยชนะทีไ่ ด้มาอย่างรวดเร็ว ซึง่ จะช่วยหล่อเลี้ยง
ศรัท ธาทีม่ ีต่ อ ความพยายามเปลีย่ นแปลง เป็ น การให้ร างวัล ทางใจแก่ ค รู ทีท่ างานหนั ก เพือ่ การ
เปลีย่ นแปลง เป็ นสิง่ ทีท่ าให้พวกทีค่ อยเยาะเย้ยถากถางต้องปิ ดปากเงียบ และสามารถสร้างแรงเหวีย่ ง
ของการเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึ้นได้ หากปราศจากชัยชนะระยะสัน้ ทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจน ได้มา
อย่างรวดเร็ว ไม่คลุมเครือและมีคุณค่าความหมายแล้ว แสดงว่าความพยายามเปลีย่ นแปลงนัน้ กาลัง
ประสบปั ญหาหนัก” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“ผู้บริหารจะต้องสร้างศรัทธาให้เกิด ดึงดูดใจผู้ทยี ่ งั ไม่ลงมือทา” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 3,
วันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“ในการทางานทีผ่ ่านมาจะมุ่งเน้นทีก่ ารเปลีย่ นแปลงทีส่ ามารถทาได้สาเร็จในเวลารวดเร็ว เพราะ
เป็ นการช่วยยืนยัน ว่า วิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์นัน้ ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ... เหมือนเป็ นการตบไหล่ให้
ก าลัง ใจแก่ ผู้ ที ท่ างานหนั ก เพื อ่ ท าให้ วิ ส ัย ทัศ น์ เ ป็ นจริ ง ” (รอง ผอ.ร.ร.มัธ ยมศึ ก ษาแห่ ง ที ่ 2,
วันที ่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“การประกาศความสาเร็จในเวลาอันรวดเร็วก็เหมือนกับการปิ ดปากผูท้ ีร่ อคอยเยาะเย้ยถากถาง
ถ้าหากการเปลีย่ นแปลงสู่อาเซียนครัง้ นี้ ล้มเหลว ไม่ประสบผลสาเร็จ ” (ครูกุหลาบ, วันที ่ 5 มีนาคม
พ.ศ. 2558)
“ถ้าไม่มกี ารตัดสินความสาเร็จบ้าง การเปลีย่ นแปลงอย่างขนานใหญ่ของโรงเรียนจะเกิดขึ้นไม่ได้
แน่ นอน ไม่ว่าวิสยั ทัศน์จะดีเลิศเพียงใด หรือการเปลีย่ นแปลงทีต่ ้องการให้เกิดขึ้นมีความจาเป็ นมาก
เพียงใด เพราะการรูว้ ่าสาเร็จไปขัน้ หนึง่ แล้ว มันจะทาให้คนทางานเกิดความฮึก เหิม มีกาลังใจในการ
ทางานต่อ อยากทา อยากเดินต่อไปข้างหน้า” (ครูพุดซ้อน, วันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“ความพยายามเปลีย่ นแปลงไปสู่อ าเซีย นอย่า งขนานใหญ่ น้ ี อาจต้อ งใช้กิจกรรมเป็ นร้อ ย ๆ
กิจกรรม ถ้าทาหลายกิจกรรมพร้อมกัน กว่าจะพบชัยชนะครัง้ แรก อาจต้องใช้เวลาเป็ นปี สองปี ซึง่ ก็คง
จะนานเกินไป เพราะฉะนัน้ จงอย่าทาร้อยกิจกรรมพร้อมกัน แต่ให้เลือกมาสัก 2 – 3 กิจกรรมทีด่ ูท่าว่า
จะสามารถทาสาเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว และต้องเป็ นไปได้ด้วย ร่วมมือกันด้วย ไม่ใช่ทาคนเดียว”
(ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“ความสาเร็จในครัง้ แรก ๆ ยิง่ เห็นชัดมากเท่าไรก็ยงิ ่ ช่วยให้กระบวนการเปลีย่ นแปลงเดินหน้าไป
ได้มากเท่านัน้ หลายครัง้ ทีเ่ ราสร้างชัยชนะทีม่ ีแต่ ตัวเราเองมองเห็น แต่ คนอืน่ มองไม่เห็น ซึง่ ไม่มี
ประโยชน์” (ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“การเลือกทาโครงการใดก่อนหลัง อาจไม่ข้นึ อยู่กบั ความสมเหตุสมผล แต่ข้นึ อยู่กบั ว่าโครงการนัน้
จะสามารถสร้างชัยชนะระยะสัน้ ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดเป็ นแรงเหวีย่ งการเปลีย่ นแปลงได้เร็วพอหรือไม่ ”
(ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“ความส าเร็จ แรกนี้ จ ะต้ อ งผ่ า นหลัก เกณฑ์ พ้ ืน ฐาน 4 ประการคือ เห็น ได้ ช ัด เจน มีคุ ณ ค่ า
ความหมาย ไม่ ค ลุ ม เครื อ และท าได้ ส าเร็ จ อย่ า งรวดเร็ ว ” (ผอ.ร.ร.ประถมศึ ก ษาแห่ ง ที ่ 3,
วันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
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ดังนัน้ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องวางแผนเพื่อความสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้ ซึง่ เป็ นการสร้างชัยชนะระยะสัน้ ด้วยการทา
ให้การเปลีย่ นแปลงปรากฏผลออกมาในรูปของความสาเร็จหรือชัยชนะ มีการกาหนดแนวทางในการ
ขับ เคลื่อ นตามนโยบายของต้ น สัง กัด ตลอดจนเป็ นการจัด สรรทรัพ ยากรในการด าเนิ น งาน
อย่างเพียงพอ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอย่าเพิ่ งยิ นดีกบั ความสาเร็จในเบือ้ งต้ น
อย่าหลงยินดีกบั ความสาเร็จเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึน้ เพราะจะทาให้ผู้บริหารและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องมัวแต่เฉลิมฉลองในชัยชนะเล็ก ๆ จนลืมนึกถึงความสาเร็จหลักที่รออยู่ขา้ งหน้ า เมื่อมี
ความสาเร็จขึน้ แล้ว การเปลีย่ นแปลงยังจาเป็ นต้องดาเนินต่อไป
“หลังจากได้ชยั ชนะระยะสัน้ ครัง้ แรก ๆ แล้ว ความพยายามทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงก็จะเริม่ มีทศิ ทางที ่
ชัด เจนและมีแรงเหวีย่ งทีจ่ ะก่ อ ให้เ กิด การเปลีย่ นแปลงระลอกแล้วระลอกเล่ า จนกว่ า วิสยั ทัศน์ จะ
กลายเป็ นจริง หากสามารถรักษาระดับความรู้สกึ เร่งด่วนให้เพิม่ ขึ้นได้ตลอดเวลา พร้อมทัง้ ลดระดับ
ความหลงลาพองลงเรือ่ ย ๆ และสามารถกาจัดงานทีไ่ ม่จาเป็ นซึง่ ทาให้ตอ้ งทางานหนักเกินไปหรือเป็ น
งานทีบ่ นทอนขวั
ั่
ญกาลังใจทิ้งไปได้” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“ปั ญหาทีพ่ บบ่อยทีส่ ุดในกระบวนการเปลีย่ นแปลง คือ การชะลอลงของระดับความรู้สกึ เร่งด่วน
เพราะชัยชนะระยะสัน้ ทีไ่ ด้รบั ในช่วงแรก ๆ กลับกลายเป็ นตัวถ่วง ด้วยความรู้สกึ ว่า "เราชนะแล้ว"
ซึง่ ทาให้เรากลับไปสู่การมีพฤติกรรมทีเ่ ป็ นอุป สรรคต่ อการเปลีย่ นแปลง นัน่ คือความหลงลาพอง”
(ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“เมือ่ เผชิญกับปั ญหาใหญ่ ถ้าต้องการประสบความสาเร็จอย่างแท้จริง อย่าหยุดความพยายามแต่
กลางคัน แต่ ต้ อ งใช้ค วามกล้า และความเพีย รพยายามเข้า จัด การกับ ปั ญ หายากนั น้ การจ าลอง
สถานการณ์ปัญหาเพือ่ ให้คนในโรงเรียนได้ลองจัดการกับปั ญหายาก ๆ โดยไม่มคี วามเสีย่ งใด ๆ เป็ น
วิธกี ารทีด่ ที จี ่ ะขจัดอุปสรรคนี้ สถานการณ์จาลองยังจะช่วยฝึกให้บุคลากรมีอานาจเพิม่ ขึ้น และสามารถ
เอาชนะปั ญหาทีย่ ากทีส่ ดุ ได้ อานาจในทีน่ ้ ไี ม่ได้หมายความเพียงแค่อานาจหน้าที ่ แต่หมายรวมถึงการมี
เวลาและมี ท รัพ ยากรที จ่ ะจัด การกับ ปั ญหานั ้น ได้ ด้ ว ย” (รอง ผอ.ร.ร.มัธ ยมศึ ก ษาแห่ ง ที ่ 2,
วันที ่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

ดังนัน้ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีการปรับปรุงงานต่อเนื่อง รักษาการเปลี่ยนแปลงให้คงอยู่ และสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่
ทีด่ กี ว่า ด้วยการปรับเปลีย่ นระบบโครงสร้าง และนโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางการเปลีย่ นแปลง
การสนับสนุ นและพัฒนาบุค ลากรที่เ ป็ นกาลังสาคัญ ในการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ การหาช่อ งทาง
หรือแนวคิดใหม่ และการสร้างกลุ่มผู้นาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระลอกแล้วระลอกเล่าอย่างไม่ขาดสาย
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ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต้ อ งท าให้ ผ ลของการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น คงอยู่ ก ับ
สถานศึกษา
ภายหลัง การเปลี่ย นแปลงแล้ ว จะต้ อ งท าให้ ผ ลของการเปลี่ย นแปลงนั ้น คงอยู่ กับ
สถานศึกษา ซึ่งวิธกี ารที่เหมาะสมที่สุดที่จะทาให้ผลของการเปลี่ยนแปลงนัน้ คงอยู่กบั สถานศึกษา
ก็คอื ทาให้ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงนัน้ แปลงเป็ นวัฒนธรรมสถานศึกษา หรือเป็ นค่านิยมของ
พฤติกรรมที่บุคลากรประพฤติปฏิบตั ิ เนื่องจากถ้าไม่สามารถนาผลของการเปลี่ยนแปลงเป็ นวิธ ี
ประพฤติปฏิบตั ิภายในสถานศึกษาได้ เมื่อหมดสิ้นช่วงของการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน
ผลลัพธ์นนั ้ ก็จะสูญหายไป
“ท้ายทีส่ ดุ ของกระบวนการเปลีย่ นแปลง คือ การรักษาการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ้นนัน้ ให้คงอยู่ ซึง่ จะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ สร้างวัฒนธรรมใหม่ทแี ่ ข็งแรงขึ้นมาสนับสนุ นค้ าจุนการเปลีย่ นแปลงนัน้ หากไม่
สามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ข้นึ ได้ในตอนสุดท้ายของการเปลีย่ นแปลง ความพยายามเปลีย่ นแปลงที ่
ผ่านมาทัง้ มวลอาจสูญเปล่า” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“ผมได้พยายามสร้างบรรทัดฐานพฤติกรรมของกลุ่มและคุณค่าทีก่ ลุ่มยึดถือร่วมกัน เป็ นความรูส้ กึ
ร่ ว มกั น ของกลุ่ ม เกี ่ย วกั บ การตั ด สิ น ว่ า อะไรที ม่ ี คุ ณ ค่ า และพฤติ ก รรมใดที ค่ วรกระท า”
(ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“การสร้างวัฒนธรรมใหม่เป็ นเรือ่ งยาก เพราะการสร้างบรรทัดฐานใหม่หมายถึงต้องเปลีย่ นบรรทัด
ฐานเดิมทีฝ่ ั งรากลึกในความคิดของกลุ่ม แต่บุคลากรใหม่จะต้องได้รบั การปลูกฝั งวัฒนธรรมใหม่แต่เนิน่
ๆ เพือ่ ช่วยให้พวกเขากลายเป็ นส่วนหนึง่ ของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว ” (ครูเฟื อ่ งฟ้ า, วันที ่ 2 มิถุนายน
พ.ศ. 2558)
“ในการพิจารณาเลือ่ นขัน้ เงินเดือน ทีน่ ีก่ เ็ ลือ่ นขัน้ เงินเดือนให้กบั ครูทมี ่ พี ฤติกรรมตามมาตรฐาน
ของวัฒนธรรมใหม่ เพราะผมต้องการวางรากฐานทีม่ นคงและแข็
ั่
งแกร่งให้แก่โรงเรียน อยากให้โรงเรียน
มีความเป็ นอาเซียนอย่างทีน่ โยบายของกระทรวงได้กาหนดเอาไว้ ” (ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 3,
วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“โดยภาพรวมแล้วถือว่ามีความพึงพอใจกันทุกฝ่ าย เพราะตัง้ แต่เริม่ ผลักดันโรงเรียนให้ก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนนัน้ ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องก็เกิดการพัฒนาทัง้ ตนเอง และงาน มีการให้ความสนใจกับสิง่
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง มีการพูดถึงกันบ่อยขึ้น และทีส่ าคัญโรงเรียนอืน่ ๆ ก็ให้ความสนใจศูนย์อาเซียนศึกษา
ของเรา เอาไปเป็ นแบบอย่าง ซึง่ หากเรายังรักษาระดับการทางานแบบนี้ไว้ได้ และไม่ละทิ้ง พีเ่ ชือ่ ว่าการ
ด าเนิ น งานสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นก็ จ ะประสบผลส าเร็ จ ได้ แ ละมี ค วามยั ง่ ยื น ” (ครู ส ร้ อ ยทอง,
วันที ่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“โรงเรียนมีการพัฒนามากขึ้นอย่างรอบด้าน สังคมภายนอกก็เข้ามาเรียนรู้ ถูกไต่ถามมากขึ้น
กลายเป็ นว่าโรงเรียนดังไปโดยปริยายว่ามีการขับเคลือ่ นผลักดันให้กา้ วทันความเปลีย่ นแปลง บุคลากร
ทีเ่ กีย่ วข้อ งทุ ก ฝ่ ายล้ว นพอใจ และมีแ รงจู ง ใจในการสานงานต่ อ ” (ครู ป ระดู่ , วัน ที ่ 29 มิถุ น ายน
พ.ศ. 2558)
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“การบริหารงานบุคคลทีม่ ีทิศทางในการสร้างความร่วมมือร่วมใจร่วมกันอย่างชัดเจน และให้
ค่าตอบแทนให้เกิดความพึงพอใจทีเ่ หมาะสมกับสิง่ ทีเ่ ขาควรจะได้ สร้างความยุตธิ รรมในบทบาทตรงนี้
ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน สิง่ ทีจ่ บั ประเด็นได้ คาเดียวสัน้ ๆ คือ ความชัดเจน เพราะเมือ่ ทุกอย่างเข้าใจ
ชัดเจนถ่องแท้ ทุกคนก็คงไม่มปี ั ญหาอะไรและก็ทางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เกิดความพึงพอใจ
ในการท างาน ส่ ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษาก้ า วเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นได้ ส าเร็ จ อย่ า งแน่ นอน”
(ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“ถ้าการทาสิง่ หนึง่ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ก็ให้เลิกทาสิง่ นัน้ ไปเสีย แต่ถ้าหากทาแล้วได้ผล ก็ให้
พิจารณาว่าควรทาให้มากขึ้นหรือไม่ จะต้องทาให้บางสิง่ บางอย่างเกิดขึ้นเพือ่ ให้งานเดินหน้าต่อไปได้
จากนัน้ ก็ให้หนั ไปทาสิง่ ทีใ่ หญ่ข้นึ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องวางแผนล่วงหน้ าหรือใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่อย่าง
จากัดของโรงเรียนเพือ่ การทาสิง่ นัน้ ทางแก้ทดี ่ ที สี ่ ดุ สาหรับปั ญหาการลดลงของความตระหนักถึงความ
จาเป็ นเร่งด่วนในการเปลีย่ นแปลงหลังความสาเร็จ ก็คอื การสร้างวัฒนธรรมทีถ่ ูกต้องขึ้นในโรงเรียน
เนื อ่ งจากเราก าลัง ก้า วจากโลกทีม่ ีก ารเปลีย่ นแปลงเกิด ขึ้น เฉพาะบางช่ ว งเวลาเข้า สู่โ ลกทีม่ ีก าร
เปลีย่ นแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ โรงเรียนมีวฒ
ั นธรรมของความตระหนักถึงความจาเป็ นเร่งด่วน
ในการเปลีย่ นแปลง บุคลากรในโรงเรียนก็จะให้ความสาคัญอย่างยิง่ กับการคว้าโอกาสใหม่ ๆ และการ
ค้นหาวิธีทจี ่ ะสร้างความสาเร็จอย่างต่ อเนือ่ ง” (รอง ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 2, วันที ่ 2 มิถุนายน
พ.ศ. 2558)

ดังนัน้ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียน โดยการรักษาการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ให้คงอยู่เป็ น
วัฒนธรรมของสถานศึกษาด้วยการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมสถานศึกษาใหม่ทใ่ี ห้ความสาคัญกับการ
พัฒนา การสร้างภาวะผูน้ า และความสาเร็จจากการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
จะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนเป็ นวิธกี ารที่ทาให้
คนเกิดความตระหนัก มีส่วนร่วม และนาไปสู่ความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง อันประกอบไปด้วย
1) สร้างให้เกิดความตระหนักถึงความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลง 2) สร้างทีมทีจ่ ะผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 3) กาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ท่จี ะทาให้ไปถึงวิสยั ทัศน์นัน้ 4) สื่อสารวิสยั ทัศน์และ
กลยุทธ์ในทุกรูปแบบ 5) ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ โดยการให้กระจายอานาจ 6) กาหนดเป้ าหมายระยะ
สัน้ 7) ปรับเปลีย่ นการทางานในระบบต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้เกิดการสนับสนุ นการเปลีย่ นแปลง
และ 8) สร้างระบบเพื่อทาให้ผกู ติดกับพฤติกรรมทีต่ อ้ งการจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมของสถานศึกษา
ตอนที่ 4 คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา: ตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อน
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศจะก้าวสู่การเป็ น
“ประชาคมอาเซียน” ทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้า ความมันคง
่ สันติสุข และความมังคั
่ ง่ โดยมีเป้ าหมาย
ในการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก
สูงขึน้ มีเครือข่ายการผลิตของภูมภิ าคทีเ่ ข้มแข็ง เป็ นศูนย์กลางการค้าภายในภูมภิ าค สร้างอานาจ
ต่ อ รองกับ ประเทศอื่น ๆ พัฒ นากฎระเบีย บและธรรมาภิบ าล ขจัด ความแตกต่ า งระหว่ า งกัน
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ทางสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน โดยมุ่งหวังเป็ นประชาคมที่มปี ระชาชนเป็ นศูนย์กลาง มีสงั คม
ที่เ อื้อ อาทรและแบ่ งปั น ประชากรอาเซีย นมีส ภาพความเป็ นอยู่ท่ดี ีและมีก ารพัฒ นาในทุ ก ด้า น
เพื่อยกระดับคุณภาพชีว ิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น รวมทัง้
ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) และกาหนดให้การศึกษาเป็ นเครื่องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตอบสนองการสร้างประชาคมอาเซียนทัง้ 3 เสาหลัก
“การศึกษาจะต้องส่งเสริมให้เด็กเป็ นผู้ทสี ่ ามารถนาสิ ง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้และตอบสนอง
ต่ อ โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่ า งรวดเร็ว เพือ่ สร้า งอนาคตทีด่ ียิง่ ขึ้น ของตัว เอง ครอบครัว และสัง คม ”
(ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“สังคมอาเซียนมีการสนับสนุ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกันมากยิง่ ขึ้นในการทางานด้านการศึกษา
ทัง้ ประถมและมัธยม ... ช่วยให้ตระหนักถึงเป้ าหมายทีก่ ว้างยิง่ ขึ้นของอาเซียน เช่น การให้ประชาชน
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง การมีค วามเป็ น เอกภาพ หรือ แม้ แ ต่ ก ารมีค วามรับ ผิด ชอบทางสัง คมร่ ว มกัน ”
(ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“หัว ใจของการขับ เคลือ่ นการศึก ษาสู่ อ าเซีย นก็คือ การพัฒ นาสือ่ การศึก ษาทีม่ ีเ ป้ า หมาย
เพือ่ ส่ ง เสริม การตระหนั ก รู้ เ กีย่ วกับ อาเซีย น รวมทัง้ การสร้ า งอัต ลัก ษณ์ ร่ ว มกัน ของอาเซี ย น ”
(รอง ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 2, วันที ่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“อาเซียนมีการสร้างสังคมทีเ่ อื้ออาทรและแบ่งปั น ซึง่ รวมกันเป็ นหนึง่ เดียวและมีความปรองดอง
เพือ่ ส่งเสริมสภาพชีวติ ความเป็ นอยู่ทดี ่ ”ี (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“โรงเรียนได้ปลูกฝั งให้นักเรียนมีพ้นื ฐานความเข้าใจทีด่ ยี งิ ่ ขึ้น ได้เรียนรูก้ ารเป็ นเพือ่ นบ้านทีด่ ตี ่อ
กัน และยังสร้างจิตสานึกในความรับผิดชอบร่วมกัน” (ครูพุดซ้อน, วันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“ครูทนี ่ ีจ่ ะสอนให้นักเรียนเคารพในความแตกต่ างทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาของประชาชน
อาเซีย น และการมุ่ ง เน้ น ค่ านิ ยมร่ว มกัน ของประชาชนทีม่ ีจิตวิญญาณของความเป็ น หนึ ง่ ในความ
หลากหลาย และปรับตัวเพือ่ เผชิญกับความเป็ นจริง โอกาส และความท้าทายทีเ่ กิดขึ้นในภายหน้ า ”
(ครูชงโค, วันที ่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
“สิง่ หนึง่ ทีพ่ บได้ทนี ่ กี ่ ค็ อื นักเรียนและครูสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ภายใต้ความงดงาม
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (นางบุหงา, วันที ่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ควรเน้นการพัฒนาบุคลากร
การเปลี่ยนกรอบความคิดให้ขา้ มแดน การหล่อหลอมอนาคตของอาเซียน การส่งเสริมให้นักเรียน
เป็ นทัง้ ประชาชนของประเทศและประชาชนของอาเซียน ส่งเสริมการเตรียมทักษะ การปรับเจตคติ
และเพิ่มสมรรถนะ การเตรียมพร้อ มด้านทักษะภาษา ความรู้เ กี่ยวกับอาเซียน การเรียนรู้เ รื่อ ง
การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง การเปิ ดโลกทัศน์ เป็ นต้น และทีส่ าคัญ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้อง
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มีค วามเป็ น ผู้น า และให้ค วามส าคัญ กับ กระบวนการถ่ า ยทอดทางสัง คมและอัต ลัก ษณ์ ท่ีพึง มี
ในตนเอง
“ตัวผู้บริหารเองจะต้องมีความรู้ความสามารถ สร้างความมันใจให้
่
กบั ผู้ร่วมงานว่าจะเอาชนะ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานเกีย่ วกับ อาเซีย นได้ ” (รอง ผอ.ร.ร.มัธ ยมศึก ษาแห่ ง ที ่ 2,
วันที ่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“จะต้องทาให้ผรู้ ่วมงานเกิดความสนใจทีจ่ ะคิดค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบตั งิ านอาเซียน
ให้ประสบผลสาเร็จ” (ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“มีความตัง้ ใจให้ผู้ร่วมงานทราบถึงการเปลีย่ นแปลงสู่ประชาคมอาเซียนทีส่ ถานศึกษาจะต้อง
ดาเนินการ” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“จะต้องทาหน้าทีเ่ สมือนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก คอยแนะนาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวิธกี าร
ทางานของบุคลากรในสถานศึกษา” (ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“ผูบ้ ริหารต้องมีความเป็ นกัลยาณมิตรต่อผูร้ ่วมงาน ปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สุ จริต ตลอดจน
เป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อผูอ้ นื ่ ได้” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 2, วันที ่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
“จะต้องปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบให้บรรลุเป้ าหมายตามกรอบของแผนงานทีก่ าหนด ใช้กระบวนการ
ขัน้ ตอน และวิธกี ารของแผนเป็ นเครือ่ งมือสาคัญในการบริหารจัดการ สามารถวางแผนปฏิบตั กิ าร และ
นาแผนกลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 17 มีนาคม
พ.ศ. 2558)
“ท่าน ผอ. ได้มีการพัฒนาตนเองให้มคี วามสามารถตามมาตรฐานสากล เช่น ด้านการจัดการ
เรียนรู้ การวิจยั บริการวิชาการ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงร่วมสืบสาน ส่งเสริม อนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิน่ ” (ครูโกสน, วันที ่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“ท่ า นครองตนและประพฤติป ฏิบตั ิตนตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทย และวัฒ นธรรมของ
สถานศึกษา โดยยึดกฎระเบียบของสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ” (ครูสร้อยทอง, วันที ่ 3 มิถุนายน
พ.ศ. 2558)
“ท่านปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบให้บรรลุเป้ าหมายตามกรอบของแผนงานทีก่ าหนด ใช้กระบวนการ
ขัน้ ตอน และวิธกี ารของแผนเป็ นเครือ่ งมือสาคัญในการบริหารจัดการ สามารถวางแผนปฏิบตั กิ าร และ
น าแผนกลยุ ท ธ์สู่ก ารปฏิบ ัติไ ด้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ แล้ว ยัง มีค วามสามารถในการวางแผนการ
ด าเนิ น งานและน าผลการด าเนิ น งานมาปรับ ปรุ ง แก้ไ ขให้เ กิด คุ ณ ภาพ (Best Practice) และสร้า ง
มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน” (ครูพุดซ้อน, วันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“ปกติท่านจะสนับสนุ นการทางานทีส่ อดคล้องกับเป้ าหมายของสถานศึกษา ยึดถือเป้ าหมายของ
สถานศึกษาอย่างเคร่งครัด และท่านก็ยงั รูว้ ่าจะปฏิบตั ติ นอย่างไรจึงจะได้รบั การสนับสนุนจากต้นสังกัด ”
(ครูประดู่, วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
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นอกจากนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสนับสนุ นการจัดการเรียนรูใ้ ห้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักในการสร้างจิตสานึกที่จะสร้างและรักษามรดกทางวัฒนธรรม อารยธรรม ประวัตศิ าสตร์
และเอกลัก ษณ์ ภูมภิ าค ตลอดจนร่ว มมือ กันจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดความภูมใิ จในมรดกของ
ชาติไ ทย นาไปสู่ก ารยอมรับของอาเซีย นและสากล สร้างผู้เ รียนให้ มคี วามรับผิด ชอบต่ อ สัง คม
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เ รียนมีทกั ษะวิชาชีพ ก็เป็ นสิง่ สาคัญ เพื่อ รองรับการเคลื่อ นย้ายแรงงาน
7 สาขา ได้ แ ก่ วิ ศ วกร พยาบาล สถาปนิ ก นั ก ส ารวจ แพทย์ ทัน ตแพทย์ และนั ก บัญ ชี
ส่วนการเตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ให้เป็ นพลเมืองอาเซียนนัน้ ต้องฝึ กให้
นั ก เรีย นเป็ น ผู้น า จัด กิจ กรรมฝึ ก ฝนภาษาอัง กฤษและภาษาประเทศสมาชิ ก อาเซีย น ดัง นั น้
สถานศึกษาจาเป็ นต้องสร้างแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน และเลือกจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ตามบริบท
ของสถานศึกษาให้ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเมือง-สิทธิมนุษยชน ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
“การเคลือ่ นย้ายแรงงานฝี มือเสรีในกลุ่ม 7 อาชีพนัน้ มีผลดีต่อไทยไม่น้อย เพราะในภาพรวม
สถาบันการศึกษาในไทยมีศกั ยภาพในด้านการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพทัง้ 7 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูง ซึง่ ทาให้ผจู้ บการศึกษาในสายวิชาชีพทัง้ 7 ตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมีตลาดงานที ่
เปิ ดกว้างมากขึ้น แต่ทงั ้ นี้ในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ก็จะต้องทาหน้าทีส่ ร้างรากฐานความเป็ นผู้นา
ให้กบั เด็กก่อน” (ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมให้เห็นทัง้ 3 ความร่วมมือหลักของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ทีจ่ ะช่วยหล่อ
หลอมทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเป็ นหนึง่ เดียว มีความแข็งแกร่งและเข้มแข็ง สามารถแข่งขัน
ในทุก ๆ ด้านกับภูมภิ าคอืน่ ๆ ได้” (ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษามีประโยชน์ หลายประการไม่ว่าจะเป็ นการสนับสนุ น
ให้เ กิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกทัง้ 10 ประเทศ และสร้างความ
ร่ ว มมือ ด้า นการศึก ษา การส่ ง เสริม การใช้คู่ ม ือ แนวทางการจัด ท าหลัก สู ต รอาเซีย น (ASEAN
Curriculum Sourcebook) ซึ่ง เป็ น แนวทางในการจัด ท าหลัก สู ต รอาเซีย นของประเทศสมาชิก
ให้เ ป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน และเป็ น แนวทางส าหรับ ครูท่ีต้อ งการจะจัด ท าหลัก สูต รอาเซีย น
และสนับสนุ นให้มกี ารแลกเปลี่ยนและการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้มโี อกาสและได้รบั
ประสบการณ์ในการศึกษา ดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ฝึกฝนการใช้ทกั ษะด้านภาษา ทัง้ ภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพื่อนบ้าน
“หลักสูตรอาเซียนเป็ นการนาเสนอกลวิธกี ารสอนความคิดรวบยอดเกีย่ วกับอาเซียนทีห่ ลากหลาย
และได้ อ อกแบบมาเพื อ่ ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น หลัก สู ต รปั จ จุ บ ัน ของประเทศสมาชิ ก อาเซีย น ”
(ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
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“การออกแบบหลัก สูต รอาเซีย นและวิธีป ฏิบ ัติต่ า ง ๆ ได้ม าจากการสรุ ป กรอบแนวคิด จาก
การทบทวนและวิเคราะห์หลักสูตร ประกอบกับตาราและเอกสารประกอบการสอนอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ในโรงเรียน
และชี้ใ ห้เ ห็น แนวทางในการเรีย นการสอนทีม่ ากกว่ า การส ารวจด้ า นข นบธรรมเนี ย มประเพณี
การแต่งกาย และวัฒนธรรม ซึง่ ไม่เพียงแค่ช่วยเพิม่ พูนความรู้เกีย่ วกับประเทศชาติ ประชาชน และ
วัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ในภูมิภาค แต่ ยงั ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างเชื้อชาติต่าง ๆ อีกด้วย”
(ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“การขับเคลือ่ นการศึกษาสู่อาเซียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย คือ การทาให้เกิดความสัมพันธ์ทแี ่ น่นแฟ้
นของกลุ่มนานาประเทศ ทัศนคติ นวัตกรรม ความร่วมมือทีเ่ ข้มแข็ง และความสานึกร่วมกันของประชา
ชนทีก่ าลังปรับตัวให้เข้ากับสังคมและเศรษฐกิจโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ... ช่ วยให้ผู้เรียนใน
วันนี้กลายเป็ นผู้นา เป็ นแรงงาน และเป็ นพลเมืองในอนาคต สามารถนิยามและเห็นคุณค่าของการที ่
ตนเองมีจุดยืนในอาเซียน ตระหนักว่าสิง่ เหล่านี้สร้างเสริมประสบการณ์และส่งผลต่อวิถชี วี ติ ของตนใน
ชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และโลกอย่างไรบ้าง” (รอง ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 2, วันที ่ 2 มิถุนายน
พ.ศ. 2558)
“หลักสูตรอาเซียนใช้หลักการบูรณาการของการตระหนักรูด้ ้านอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม วิธกี าร
ปฏิบตั แิ ละค่านิยมทีเ่ หมาะสมในการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ เพือ่ ช่วยให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้
กลวิธกี ารเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย” (ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 3, วันที ่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
“กรอบเนื้ อ หาของหลัก สูต รอาเซีย น ประกอบด้ว ย 5 ส่ ว น คือ ความรู้ การเห็น คุ ณ ค่ า ของ
ความหลากหลาย การเชื อ่ มโยงสากล การส่ ง เสริ ม ความเสมอภาค และการท างานร่ ว มกัน ”
(ผอ.ร.ร.มัธยมศึกษาแห่งที ่ 1, วันที ่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“หลักสูตรอาเซียน มีสาระสาคัญในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียน การเห็นคุณค่า
ของอัต ลัก ษณ์ แ ละความหลากหลาย การเชือ่ มโยงโลกและท้อ งถิน่ การส่ ง เสริม ความเสมอภาค
และความยุ ติธ รรม และการท างานร่ ว มกัน เพือ่ อนาคตทีย่ ัง่ ยืน ” (ผอ.ร.ร.ประถมศึก ษาแห่ ง ที ่ 1,
วันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
“โรงเรียนได้นาหลักสูตรอาเซียนสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยอาศัยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
เรีย นรู้ แนวทาง สาระสาคัญ และค าถามสาคัญ ประจ าหน่ ว ยการเรีย นรู้ ข องหลัก สูต รอาเซีย นกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พ.ศ. 2551” (ผอ.ร.ร.ประถมศึกษาแห่งที ่ 2, วันที ่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

ดังนัน้ สถานศึกษาสามารถนาคู่มอื หลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
ไปใช้เ ป็ นแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยการวิเ คราะห์หลักสูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิม่ เติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเตรียม
นักเรียนให้มคี วามพร้อมในการใช้ชวี ติ มีสมรรถนะที่สาคัญ มีจติ สานึกความเป็ นพลเมืองไทยและ
พลเมืองอาเซียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
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การขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน

นโยบายต้นสังกัดด้านอาเซียน

เงื่อนไขสาเหตุที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการขับเคลื่อนฯ

กระทรวงศึ
กระทรวงศึกกษาธิ
ษาธิกการ
าร
กกาหนดนโยบาย
าหนดนโยบาย
สพฐ. กาหนดจุดเน้น

ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จะต้อง ...
-

-

สร้างความรูส้ กึ ถึงความจาเป็ นและ
เร่งด่วนทีจ่ ะต้องมีการเปลีย่ นแปลง
ภายในสถานศึกษา
สร้างทีมผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี
สร้างวิสยั ทัศน์ทถ่ี ูกต้อง
มีการสือ่ สารและถ่ายทอดวิสยั ทัศน์
มีการกาจัดอุปสรรคทีม่ ตี ่อ
การเปลีย่ นแปลง
มีการวางแผนเพือ่ ให้เกิดความสาเร็จ
ในระยะสัน้
อย่าเพิง่ ยินดีกบั ความสาเร็จในเบือ้ งต้น
ทาให้ผลของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
คงอยู่กบั สถานศึกษา

เงือ่ นไขส่วนบุคคล
- อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
- อัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
- ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
เงือ่ นไขสภาพแวดล้อม
- การถ่ายทอดทางสังคม
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ภาพประกอบ 10 การขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียน
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ผลการวิ จยั ระยะที่ 2 : การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
สร้างและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง
ที่มีต่อพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั เชิงปริมาณนี้ภายหลังที่ได้ผลการวิจยั จากการวิจยั ในระยะที่ 1
ร่วมกับการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นพืน้ ฐานของการวางแนวคิด การกาหนด
และนิยามตัวแปร กาหนดสมมติฐานการวิจยั การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร เพื่อรวบรวมข้อมูล และ
ทดสอบสมมติฐ านเพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ข องภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลง ที่ม ีต่ อ
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เปรียบเทียบระหว่างผู้นาการขับเคลื่อน
ในสถานศึ ก ษาสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและผู้ น าการขับ เคลื่ อ น
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐาน ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2) ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่าง
กลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและกลุ่มผู้นา
การขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
3) ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉ ลี่ ย ตั ว แปรแฝงเชิ ง สาเหตุ ข องภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างกลุ่มผู้นา
การขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาและกลุ่ ม ผู้น า
การขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา

สัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ระยะนี้ ผูว้ จิ ยั
ได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการแปลผล ดังนี้
n
หมายถึง จานวนคนในกลุ่ม
M
หมายถึง ค่าเฉลีย่
SD
หมายถึง ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
Sk
หมายถึง ค่าความเบ้ (Skewness)
Ku
หมายถึง ค่าความโด่ง (Kurtosis)
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TE
หมายถึง
IE
หมายถึง
DE
หมายถึง
2
หมายถึง
p
หมายถึง
df
หมายถึง
GFI
หมายถึง
AGFI
หมายถึง
RMSEA หมายถึง
SRMR หมายถึง
CFI
หมายถึง
BEHAVIORหมายถึง
Behav01 หมายถึง
Behav02 หมายถึง
Behav03 หมายถึง
Behav04 หมายถึง
Behav05 หมายถึง
Behav06 หมายถึง
Behav07 หมายถึง
Behav08 หมายถึง
LEADER หมายถึง
Lead01 หมายถึง
Lead02 หมายถึง
Lead03 หมายถึง
Lead04 หมายถึง
IDENTITY หมายถึง
Iden01 หมายถึง
Iden02 หมายถึง
SOCIAL หมายถึง
Soc01
หมายถึง
Soc02
หมายถึง

อิทธิพลรวม
อิทธิพลทางอ้อม
อิทธิพลทางตรง
ค่าสถิตทิ ดสอบไค-สแควร์
ค่าความน่าจะเป็ นทางสถิติ
องศาอิสระ
ดัชนีวดั ความกลมกลืน
ดัชนีวดั ความกลมกลืนปรับแก้แล้ว
ดัชนีความกลมกลืนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
ดัชนีรากมาตรฐานค่าเฉลีย่ กาลังสองของส่วนทีเ่ หลือ
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
การสร้างความรูส้ กึ ร่วมเร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน
การสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์รว่ มกัน
การสื่อสารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ
การให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
การวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้
การปรับปรุงงานต่อเนื่อง
การคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียน
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุน้ ทางปั ญญา
การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
อัตลักษณ์แห่งตน
อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
อัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
การถ่ายทอดทางสังคม
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา
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ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นกลุ่ ม ผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน รวมจานวน
ทัง้ สิน้ 500 คน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
ตาราง 6 จานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
รวม
สถานภาพการดารงตาแหน่ ง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
- รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา

สังกัด สพป.
สังกัด สพม.
กลุ่มร่วม
(n = 250)
(n = 250)
(n = 500)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
79
171
250

31.60
68.40
100.00

73
177
250

29.20
70.80
100.00

152
348
500

30.40
69.60
100.00

8
159
83
250

3.20
63.60
33.20
100.00

6
172
72
250

2.40
68.80
28.80
100.00

14
331
155
500

2.80
66.20
31.00
100.00

36
19

14.40
7.60

30
44

12.00
17.60

66
63

13.20
12.60

14
15
14
13

5.60
6.00
5.60
5.20

13
11
10
13

5.20
4.40
4.00
5.20

27
26
24
26

5.40
5.20
4.80
5.20

หัวหน้ากลุ่มบริหาร
- งานวิชาการ
- งานงบประมาณ
- งานบุคคล
- งานทั ่วไป
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ตาราง 6 (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล

สังกัด สพป.
สังกัด สพม.
กลุ่มร่วม
(n = 250)
(n = 250)
(n = 500)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้างานอาเซียน
รวม

12
13
13
17
13
13
13
14
31
250

4.80
5.20
5.20
6.80
5.20
5.20
5.20
5.60
12.40
100.00

14
10
13
15
10
11
11
10
35
250

5.60
4.00
5.20
6.00
4.00
4.40
4.40
4.00
14.00
100.00

26
23
26
32
23
24
24
24
66
500

5.20
4.60
5.20
6.40
4.60
4.80
4.80
4.80
13.20
100.00

จากตาราง 6 พบว่า ผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนในกลุ่มรวม เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 69.60 และเป็ นเพศชาย ร้อยละ 30.40 เมื่อพิจารณา
ตามสังกัดของสถานศึกษา พบว่า ผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 68.40 และเป็ นเพศ
ชาย ร้อยละ 31.60 และผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึกษาเป็ นเพศหญิง ร้อ ยละ 70.80 และเป็ นเพศชาย
ร้อยละ 29.20
ส่วนระดับการศึกษาของผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนในกลุ่มรวม ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 66.20 รองลงมา คือ ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 31.00 และการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 2.80 ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษา พบว่า ผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนสังกัดส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส่ ว นใหญ่ มกี ารศึกษาระดับ
ปริญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 63.60 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญ ญาตรี ร้อยละ 33.20 และ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 3.20 ตามลาดับ ส่วนผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาส่วนใหญ่มกี ารศึกษา
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ระดับปริญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 68.80 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 28.80 และ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 2.40 ตามลาดับ
นอกจากนั น้ สถาพการด ารงต าแหน่ ง ของผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มรวม ส่วนใหญ่ดารงตาแหน่ งผู้อานวยการสถานศึกษา และ
หัว หน้ างานอาเซียน คิดเป็ นร้อ ยละ 13.20 เท่ากัน รองลงมา คือ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหัวหน้างานวิชาการ คิดเป็ น
ร้อยละ 12.60, 6.40 และ 5.40 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษา พบว่า ผู้นา
การขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้น แบบการพัฒ นาสู่ป ระชาคมอาเซีย นสัง กัดส านัก งานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาส่ ว นใหญ่ ดารงต าแหน่ งผู้อ านวยการสถานศึกษา คิดเป็ นร้อ ยละ 14.40
ในขณะที่ผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาส่ ว นใหญ่ ด ารงต าแหน่ ง รองผู้อ านวยการสถานศึก ษา คิด เป็ น
ร้อยละ 17.60
ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลส่วนบุคคลของผูน้ าการขับเคลื่อน
ในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ (ปี )
ประสบการณ์
ในตาแหน่ งปัจจุบนั (ปี )

สังกัด สพป.
(n = 250)
M
SD
36.85
7.71

สังกัด สพม.
(n = 250)
M
SD
35.80
6.66

กลุ่มร่วม
(n = 500)
M
SD
36.32
7.22

7.89

7.70

7.79

8.06

6.37

7.26

จากตาราง 7 พบว่า ผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนในกลุ่มรวม มีอายุเฉลีย่ 36.32 ปี (SD = 7.22) และมีประสบการณ์ในตาแหน่ งปั จจุบนั เฉลีย่
7.79 ปี (SD = 7.26) และเมือ่ พิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษา พบว่า
1. ผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา มีอายุเฉลีย่ 36.85 ปี (SD = 7.71) และมีประสบการณ์
ในตาแหน่งปั จจุบนั เฉลีย่ 7.89 ปี (SD = 8.06)
2. ผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา มีอายุเฉลี่ย 35.80 ปี (SD = 6.66) และมีประสบการณ์
ในตาแหน่งปั จจุบนั เฉลีย่ 7.70 ปี (SD = 6.37)
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ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์สถิ ติพื้นฐานของตัวแปร
การศึก ษาค่ า สถิติพ้ืน ฐานของตัว แปรสัง เกตที่ท าการศึก ษาในรูป แบบความสัม พัน ธ์
เชิงสาเหตุในกลุ่มรวม กลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
(สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา และสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธ ยมศึก ษา) ผู้ ว ิจ ัย ได้ ท าการศึก ษาโดยค านวณค่ า เฉลี่ย (M) ค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (SD)
ค่ า ความเบ้ (Sk) ค่ า ความโด่ ง (Ku) และค่ า p-value ของสถิ ติ ท ดสอบ Kolmogorov-Smirnov
Goodness-of-Fit Test โดยผู้ว ิจ ยั ได้แ ปลงค่ า ตัว แปรให้ก ลายเป็ น ค่ า คะแนนแบบปกติ (Normal
score) แล้วทดสอบว่าตัวแปรสังเกตทีท่ าการศึกษาในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมกี ารแจกแจง
เป็ นโค้งปกติหรือไม่ โดยพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิตขิ องทัง้ ค่าความเบ้และความ
โด่ ง ถ้า ไม่ม ีนัย ส าคัญ ทางสถิติแ สดงว่า ตัว แปรมีก ารแจกแจงเป็ น โค้งปกติ ซึ่ง ผลการวิเ คราะห์
แสดงในตาราง 8-10
ตาราง 8 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรสังเกตทีท่ าการศึกษาในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ในกลุ่มรวม (n = 500)
ตัวแปร
M
SD
Sk
พฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน
การสร้างความรูส้ กึ
ร่วมเร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน
4.83
0.77 -0.235
การสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อน
4.73
0.84 -0.266
การพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์รว่ มกัน 4.81
0.80 -0.273
การสื่อสารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ
4.72
0.80 -0.267
การให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ิ
ตามวิสยั ทัศน์
4.95
0.73 -0.110
การวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมาย
ระยะสัน้
4.91
0.76 -0.079
การปรับปรุงงานต่อเนื่อง
4.90
0.73 -0.214
การคงความสาเร็จ
เป็ นสถานศึกษาอาเซียน
4.82
0.76 -0.186
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
4.87
0.64 -0.187
การสร้างแรงบันดาลใจ
4.88
0.69 -0.436

Ku

p-value

-0.033
0.037
0.069
0.024

0.35
0.53
0.41
0.38

-0.100

0.44

0.002
0.014

0.68
0.61

0.030

0.49

-0.037
-0.306

0.33
0.21
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ตาราง 8 (ต่อ)
ตัวแปร
การกระตุน้ ทางปั ญญา
การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
อัตลักษณ์ แห่งตน
อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
อัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
การถ่ายทอดทางสังคม
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา

M
4.93
5.04

SD
0.69
0.63

Sk
-0.341
-0.382

Ku
-0.604
-0.539

p-value
0.55
0.32

5.42
5.08

0.52
0.59

-0.861
-0.373

0.146
-0.341

0.66
0.49

4.81
4.67

0.60
0.63

-0.092
0.044

-0.231
-0.332

0.43
0.58

จากตาราง 8 พบว่า ผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนในกลุ่มรวม มีอตั ลักษณ์ความเป็ นไทย อัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน และการคานึงถึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคล อยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ ของระดับการปฏิบตั ิ เท่ากับ 5.42, 5.08 และ
5.04 ตามล าดับ นอกจากนัน้ ยังพบว่ามีการปฏิบตั ิรายการอื่น ๆ อยู่ใ นระดับมาก ซึ่งมีค่ าเฉลี่ย
ระหว่าง 4.67 – 4.95 เมือ่ ทาการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวม ผูว้ จิ ยั ได้แปลง
ค่าตัวแปรให้กลายเป็ นค่าคะแนนแบบปกติ (Normal score) แล้วจึงนาไปทดสอบว่าตัวแปรเหล่านัน้
ในกลุ่มตัวอย่างรวมมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติหรือไม่ โดยการศึกษาจากค่าเฉลีย่ (M) ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku) และค่า p-value ของสถิตทิ ดสอบ KolmogorovSmirnov Goodness-of-Fit Test ถ้ า ไม่ ม ีนั ย ส าคัญ ทางสถิติแ สดงว่ า ตัว แปรมีก ารแจกแจงเป็ น
โค้งปกติ ผลการทดสอบปรากฏว่าตัวแปรที่ทาการศึกษาทุกตัว ไม่มนี ัยสาคัญ ทางสถิติ (p-value
มากกว่า .05) ซึง่ แสดงว่าตัวแปรสังเกตทีท่ าการศึกษาทุกตัวมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ
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ตาราง 9 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรสังเกตทีท่ าการศึกษาในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ในกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา (n = 250)
ตัวแปร
M
SD
Sk
พฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน
การสร้างความรูส้ กึ
ร่วมเร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน
4.87
0.76 -0.202
การสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อน
4.74
0.84 -0.248
การพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ร่วมกัน 4.86
0.79 -0.360
การสื่อสารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ
4.81
0.77 -0.227
การให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ิ
ตามวิสยั ทัศน์
4.98
0.73 -0.074
การวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมาย
ระยะสัน้
4.94
0.75 -0.041
การปรับปรุงงานต่อเนื่อง
4.95
0.71 -0.191
.การคงความสาเร็จ
เป็ นสถานศึกษาอาเซียน
4.84
0.75 -0.056
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
4.90
0.61 -0.075
การสร้างแรงบันดาลใจ
4.90
0.62 -0.468
การกระตุน้ ทางปั ญญา
4.93
0.63 -0.580
การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
5.06
0.61 -0.411
อัตลักษณ์ แห่งตน
อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
5.42
0.52 -0.082
อัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
5.10
0.53 -0.342
การถ่ายทอดทางสังคม
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
4.79
0.58 -0.116
การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา 4.67
0.59 0.335

Ku

p-value

0.150
0.004
0.138
0.145

0.63
0.41
0.54
0.49

0.039

0.30

-0.027
0.114

0.35
0.36

0.018

0.42

-0.149
-0.855
-0.697
-0.496

0.43
0.04
0.04
0.05

-0.013
-0.278

0.35
0.10

0.229
-0.488

0.15
0.06

จากตาราง 9 พบว่า ผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒ นาสู่ป ระชาคม
อาเซียนสังกัดส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา มีอตั ลักษณ์ความเป็ นไทย อัตลักษณ์
ความเป็ นอาเซียน และการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
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ของระดับการปฏิบตั ิ เท่ากับ 5.42, 5.10 และ 5.06 ตามลาดับ นอกจากนัน้ ยังพบว่ามีการปฏิบตั ิ
รายการอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.67 – 4.98 เมื่อทาการตรวจสอบการแจกแจง
ของตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวม ผู้วจิ ยั ได้แปลงค่าตัวแปรให้กลายเป็ นค่าคะแนนแบบปกติ (Normal
score) แล้วจึงนาไปทดสอบว่าตัวแปรเหล่านัน้ ในกลุ่มตัวอย่างรวมมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติหรือไม่
โดยการศึกษาจากค่าเฉลี่ย (M) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku)
และค่า p-value ของสถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-Fit Test ถ้าไม่มนี ัยสาคัญ
ทางสถิตแิ สดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ ผลการทดสอบปรากฏว่าตัวแปรทีท่ าการศึกษา
ทุกตัวไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ (p-value มากกว่า .05) ซึง่ แสดงว่าตัวแปรสังเกตทีท่ าการศึกษาทุกตัว
มีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ แต่ยงั พบว่าตัวแปรสังเกต ได้แก่ การกระตุ้นทางปั ญญา และการสร้าง
แรงบันดาลใจ มีการแจกแจงไม่เป็ นโค้งปกติ (p-value น้อยกว่า .05)
ตาราง 10 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรสังเกตทีท่ าการศึกษาในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ในกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา (n = 250)
ตัวแปร
M
SD
Sk
พฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน
การสร้างความรูส้ กึ
ร่วมเร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน
4.78
0.77 -0.271
การสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อน
4.72
0.83 -0.281
การพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์รว่ มกัน 4.77
0.81 -0.201
การสื่อสารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ
4.63
0.83 -0.310
การให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ิ
ตามวิสยั ทัศน์
4.92
0.73 -0.146
การวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมาย
ระยะสัน้
4.88
0.76 -0.125
การปรับปรุงงานต่อเนื่อง
4.85
0.74 -0.238
การคงความสาเร็จ
เป็ นสถานศึกษาอาเซียน
4.80
0.78 -0.326
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
4.85
0.66 -0.294
การสร้างแรงบันดาลใจ
4.87
0.75 -0.559

Ku

p-value

-0.194
0.080
0.033
-0.083

0.26
0.34
0.36
0.43

-0.220

0.41

0.042
-0.060

0.33
0.27

0.074

0.38

0.084
-0.218

0.37
0.10
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ตาราง 10 (ต่อ)
ตัวแปร
การกระตุน้ ทางปั ญญา
การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
อัตลักษณ์ แห่งตน
อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
อัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
การถ่ายทอดทางสังคม
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา

M
4.93
5.03

SD
0.74
0.66

Sk
-0.441
-0.350

Ku
0.635
-0.585

p-value
0.04
0.05

5.43
5.05

0.53
0.65

-0.946
-0.355

0.346
-0.509

0.03
0.04

4.84
4.66

0.61
0.67

-0.086
-0.154

-0.599
-0.295

0.05
0.16

จากตาราง 10 พบว่า ผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนสังกัดส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธ ยมศึกษา มีอ ัต ลักษณ์ ค วามเป็ นไทย อัต ลักษณ์
ความเป็ นอาเซียน และการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ของระดับการปฏิบตั ิ เท่ากับ 5.43, 5.05 และ 5.03 ตามลาดับ นอกจากนัน้ ยังพบว่ามีการปฏิบตั ิ
รายการอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.63 – 4.92 เมื่อทาการตรวจสอบการแจกแจง
ของตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวม ผู้วจิ ยั ได้แปลงค่าตัวแปรให้กลายเป็ นค่าคะแนนแบบปกติ (Normal
score) แล้วจึงนาไปทดสอบว่าตัวแปรเหล่านัน้ ในกลุ่มตัวอย่างรวมมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติหรือไม่
โดยการศึกษาจากค่าเฉลี่ย (M) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku)
และค่า p-value ของสถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-Fit Test ถ้าไม่มนี ัยสาคัญ
ทางสถิตแิ สดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ ผลการทดสอบปรากฏว่าตัวแปรทีท่ าการศึกษา
ทุกตัวไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ (p-value มากกว่า .05) ซึง่ แสดงว่าตัวแปรสังเกตทีท่ าการศึกษาทุกตัว
มีก ารแจกแจงเป็ นโค้งปกติ แต่ ยงั พบว่าตัวแปรสังเกต ได้แก่ การกระตุ้นทางปั ญ ญา อัต ลักษณ์
ความเป็ นไทย และอัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน มีการแจกแจงไม่เป็ นโค้งปกติ (p-value น้อยกว่า
.05)
หลัง จากที่ไ ด้ด าเนิ น การตรวจสอบค่ า สถิติพ้ืน ฐานของตัว แปรสัง เกตที่ท าการศึก ษา
ในรูปแบบความสัม พันธ์เ ชิง สาเหตุ ใ นกลุ่ ม รวม กลุ่ มผู้นาการขับ เคลื่อ นในสถานศึกษาต้ น แบบ
การพัฒ นาสู่ป ระชาคมอาเซีย น (สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา และสัง กัด
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา) แล้ว ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร โดยใช้การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate Relationship) ด้วยการ
ค านว ณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ส์ หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ ส ั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ซึง่ มีรายละเอียดดังตาราง 11-13
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ตาราง 11 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการศึกษาในกลุ่มรวม
ตัวแปรสังเกต

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.การสร้างความรูส้ กึ ร่วมเร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน
2.การสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลือ่ น
3.การพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์รว่ มกัน
4.การสือ่ สารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ
5.การให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
6.การวางแผนเพือ่ สาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้
7.การปรับปรุงงานต่อเนื่อง
8.การคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียน
9.การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
10.การสร้างแรงบันดาลใจ
11.การกระตุน้ ทางปั ญญา
12.การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
13.อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
14.อัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
15.การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
16.การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา

1
.829**
.740**
.701**
.691**
.730**
.732**
.749**
.619**
.639**
.584**
.504**
.308**
.489**
.445**
.520**

1
.802**
.733**
.713**
.741**
.731**
.741**
.636**
.646**
.617**
.509**
.265**
.466**
.407**
.481**

1
.815**
.817**
.840**
.797**
.825**
.686**
.696**
.695**
.633**
.320**
.485**
.475**
.537**

1
.787**
.836**
.768**
.827**
.657**
.708**
.676**
.588**
.255**
.467**
.496**
.540**

1
.834**
.798**
.800**
.724**
.768**
.724**
.775**
.394**
.527**
.520**
.522**

1
.833**
.847**
.699**
.749**
.743**
.692**
.385**
.539**
.475**
.530**

1
.841**
.701**
.698**
.668**
.650**
.403**
.538**
.428**
.533**

1
.693**
.759**
.726**
.650**
.328**
.506**
.505**
.568**

1
.849**
.857**
.845**
.472**
.648**
.605**
.676**

1
.812**
.847**
.488**
.707**
.655**
.723**

1
.841**
.499**
.673**
.606**
.671**

12

13

14

15

1
.548**
1
.682** .612**
1
.559** .406** .554**
1
.579** .338** .692** .779**

16

1

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

167

168
จากตาราง 11 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษา พบว่า มีค่า
สหสัมพันธ์ระหว่ าง .255 ถึง .857 โดยที่ต ัว แปรที่มคี วามสัมพันธ์ม ากที่สุ ด ได้แก่ การกระตุ้น
ทางปั ญ ญากับ การมีอิท ธิพ ลอย่ า งมีอุ ด มการณ์ (r = .857, p < .05) รองลงมา คือ การสร้ า ง
แรงบันดาลใจกับการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (r = .849, p < .05) การคานึงถึงความเป็ นปั จเจก
บุค คลกับ การสร้างแรงบัน ดาลใจ (r = .847, p < .05) และการคงความส าเร็จ เป็ น สถานศึก ษา
อาเซียนกับการวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้ (r = .847, p < .05)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรตามแนวคิดของไคลน์ (Kline. 2005:
56) ที่กล่าวว่า ถ้าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั สูงกว่า .850 จะเกิดปั ญหาภาวะร่ว มเส้นตรงเชิงพหุ
(Multicollinerity) ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ทุกคู่มคี ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ไม่เกิน .850 ยกเว้นการกระตุ้นทางปั ญญากับการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
สูงถึง .857 แต่ อ ย่างไรก็ต าม ทาบาชนิค และไฟเดล (Tabachnick; & Fidell. 2005) ได้กล่ าวว่า
ปั ญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุเริม่ มีความเสีย่ งที่จะเกิดขึ้น เมื่อค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เกินกว่า
.90 ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าตัวแปรทีศ่ กึ ษาไม่มปี ั ญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ

169
ตาราง 12 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการศึกษาในกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ตัวแปรสังเกต

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.การสร้างความรูส้ กึ ร่วมเร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน
2.การสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลือ่ น
3.การพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์รว่ มกัน
4.การสือ่ สารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ
5.การให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
6.การวางแผนเพือ่ สาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้
7.การปรับปรุงงานต่อเนื่อง
8.การคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียน
9.การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
10.การสร้างแรงบันดาลใจ
11.การกระตุน้ ทางปั ญญา
12.การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
13.อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
14.อัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
15.การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
16.การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา

1
.850**
.827**
.757**
.699**
.778**
.782**
.803**
.650**
.667**
.647**
.524**
.335**
.454**
.445**
.461**

1
.845**
.789**
.756**
.815**
.793**
.795**
.674**
.713**
.720**
.557**
.344**
.473**
.438**
.427**

1
.833**
.816**
.846**
.804**
.835**
.748**
.740**
.737**
.662**
.381**
.553**
.467**
.511**

1
.788**
.816**
.806**
.845**
.709**
.767**
.704**
.595**
.273**
.504**
.441**
.524**

1
.810**
.816**
.767**
.756**
.776**
.710**
.795**
.427**
.522**
.465**
.438**

1
.845**
.841**
.745**
.757**
.768**
.727**
.427**
.575**
.401**
.475**

1
.831**
.719**
.712**
.710**
.699**
.439**
.573**
.407**
.470**

1
.736**
.784**
.770**
.672**
.342**
.524**
.496**
.521**

1
.832**
.824**
.850**
.564**
.635**
.552**
.588**

1
.809**
.826**
.521**
.693**
.577**
.661**

1
.837**
.525**
.673**
.516**
.609**

12

13

14

15

1
.594**
1
.653** .670**
1
.468** .404** .482**
1
.509** .380** .681** .753**

16

1

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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170
จากตาราง 12 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษา พบว่า มีค่า
สหสัมพันธ์ระหว่ าง .273 ถึง .850 โดยที่ตวั แปรที่มคี วามสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ การสร้างกลุ่ ม
แกนนาในการขับเคลื่อนกับการสร้างความรู้สกึ ร่ว มเร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน (r = .850, p < .05) และ
การค านึ ง ถึง ความเป็ นปั จ เจกบุ ค คลกับ การมีอิท ธิพ ลอย่ า งมีอุ ด มการณ์ ( r = .850, p < .05)
รองลงมา คือ การวางแผนเพื่อส าเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้ กับการพัฒนาวิสยั ทัศ น์ และกลยุทธ์
ร่ ว มกัน (r = .846, p < .05) การพัฒ นาวิส ัย ทัศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ร่ ว มกัน กับ การสร้า งกลุ่ ม แกนน า
ในการขับเคลื่อน (r = .845, p < .05) การคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียนกับการสื่อ สาร
วิสยั ทัศน์สู่การปฏิบตั ิ (r = .845, p < .05) และการปรับปรุงงานต่อเนื่องกับการวางแผนเพื่อสาเร็จ
ตามเป้ าหมายระยะสัน้ (r = .845, p < .05)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรตามแนวคิดของไคลน์ (Kline. 2005:
56) ที่กล่าวว่า ถ้าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั สูงกว่า .850 จะเกิดปั ญหาภาวะร่ว มเส้นตรงเชิงพหุ
(Multicollinerity) ซึ่ง ตัว แปรที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ ม ีค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร
ไม่เกิน .850 จึงกล่าวได้ว่า ตัวแปรทีศ่ กึ ษาไม่มปี ั ญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ

171
ตาราง 13 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการศึกษาในกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ตัวแปรสังเกต

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.การสร้างความรูส้ กึ ร่วมเร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน
2.การสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลือ่ น
3.การพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์รว่ มกัน
4.การสือ่ สารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ
5.การให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
6.การวางแผนเพือ่ สาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้
7.การปรับปรุงงานต่อเนื่อง
8.การคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียน
9.การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
10.การสร้างแรงบันดาลใจ
11.การกระตุน้ ทางปั ญญา
12.การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
13.อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
14.อัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
15.การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
16.การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา

1
.841**
.655**
.648**
.681**
.683**
.681**
.698**
.590**
.620**
.536**
.486**
.283**
.519**
.452**
.573**

1
.740**
.687**
.670**
.666**
.673**
.689**
.602**
.597**
.533**
.465**
.186**
.465**
.380**
.532**

1
.849**
.816**
.834**
.789**
.816**
.630**
.666**
.666**
.607**
.264**
.432**
.488**
.561**

1
.789**
.849**
.732**
.816**
.612**
.668**
.664**
.583**
.244**
.438**
.560**
.559**

1
.848**
.780**
.832**
.696**
.767**
.742**
.757**
.364**
.535**
.578**
.598**

1
.822**
.842**
.657**
.747**
.727**
.661**
.346**
.512**
.550**
.581**

1
.841**
.684**
.690**
.640**
.607**
.370**
.512**
.454**
.589**

1
.654**
.743**
.694**
.631**
.315**
.495**
.517**
.609**

1
.844**
.839**
.832**
.390**
.658**
.656**
.749**

1
.816**
.846**
.464**
.717**
.722**
.770**

1
.843**
.480**
.674**
.682**
.717**

12

13

14

15

1
.508**
1
.706** .571**
1
.644** .408** .618**
1
.637** .303** .702** .804**

16

1

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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172
จากตาราง 13 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษา พบว่า มีค่า
สหสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง .186 ถึง .849 โดยที่ต ัว แปรที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ม ากที่สุ ด ได้แ ก่ การสื่อ สาร
วิส ัย ทัศ น์ สู่ ก ารปฏิ บ ัติ ก ั บ การพัฒ นาวิส ัย ทัศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ ร่ ว มกั น (r = .849, p < .05) และ
การวางแผนเพื่อ ส าเร็จ ตามเป้ า หมายระยะสัน้ กับ การสื่อ สารวิส ัย ทัศ น์ สู่ก ารปฏิบ ัติ (r = .849,
p < .05) รองลงมา คือ การวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้ กับการให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ิ
ตามวิ ส ัย ทัศ น์ (r = .848, p < .05) และการค านึ ง ถึ ง ความเป็ นปั จเจกบุ ค คลกั บ การสร้ า ง
แรงบันดาลใจ (r = .846, p < .05)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรตามแนวคิดของไคลน์ (Kline. 2005:
56) ที่กล่าวว่า ถ้าตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั สูงกว่า .850 จะเกิดปั ญหาภาวะร่ว มเส้นตรงเชิงพหุ
(Multicollinerity) ซึ่ง ตัว แปรที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ ม ีค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปร
ไม่เกิน .850 จึงกล่าวได้ว่า ตัวแปรทีศ่ กึ ษาไม่มปี ั ญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ

ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ข้อมูลตามสมมติ ฐาน
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอเรียงตามความมุ่งหมายของ
การวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
1) ผลการวิเ คราะห์รูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ข องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2) ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลีย่ นของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างผู้นา
การขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและผูน้ าการขับเคลื่อน
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
3) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
และพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการวิ เ คราะห์ รูป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง
ที่มีต่อพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (Linear
Structural Relationship Model: LISREL) เป็ นการตรวจสอบรู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิง สาเหตุ
ที่ไ ด้พ ฒ
ั นาขึ้นจากรากฐานทางทฤษฎีว่ามีค วามกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์หรือไม่ จากนัน้
จึงทาการพิจารณาถึงขนาดอิทธิพลที่ปรากฏในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้น สาหรับการวิจยั
ในครัง้ นี้ซ่งึ เกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐาน ถ้าพบว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ไ ม่มคี วามกลมกลืนกับข้อ มูล เชิง ประจักษ์ ผู้ว ิจยั จะดาเนิ นการปรับ แก้
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รูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ใ ห้ม ีค วามกลมกลืน มากยิ่ง ขึ้น โดยพิจ ารณาจากการายงาน
ค่ า ดัช นี ก ารปรับ แก้ (Modification Index) และค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ในเชิง แนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจ ยั ที่เ กี่ย วข้อ งและความเป็ น ไปได้ใ นการอภิป ราย
ผลการวิจยั จากการปรับแก้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วย ซึ่งผลการวิเคราะห์มรี ายละเอียด
ดังนี้
1. ผลการวิ เคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ที่มีต่อพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มรวม
ผลการตรวจสอบความกลมกลืน ของรู ป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ กับ ข้อ มู ล
เชิงประจักษ์ พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute Fit Indices พบว่า ค่าไค-สแควร์ (2)
มี ค่ า เ ท่ า กั บ 537.31, df = 98 (p = .00), SRMR = .05, RMSEA = .09, GFI = . 8 8 ดั ช นี วั ด
ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental Fit Indices พบว่า NFI = .96, CFI = .97 และ TLI(NNFI) = .96
และดัช นี ว ัด ความสอดคล้อ งกลุ่ ม Parsimony Fit Indices พบว่ า AGFI = .84, PNFI = .78 และ
2/df = 5.48
เมื่อ พิจ ารณาถึง ค่ า ดัช นี ว ัด ความกลมกลืน เหล่ า นี้ กับ เกณฑ์ท่ีบ่ ง บอกว่ า รู ป แบบ
ความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ม ีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ พบว่ า รูป แบบความสัม พัน ธ์
เชิง สาเหตุ ต ามสมมติ ฐ านยัง ไม่ ม ีค วามกลมกลืน กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ เพราะว่ า ดัช นี ว ั ด
ความสอดคล้อ งกลุ่ ม Absolute Fit Indices นั น้ ค่ า ไค-สแควร์ (2) ยัง ไม่ ม ีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
ค่า RMSEA ยังมากกว่า .05 ค่า GFI ยังน้อยกว่า .90 และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony
Fit Indices พบว่า ค่า AGFI ยังน้อยกว่า .90 และ 2/df ยังมีค่ามากกว่า 5 ดังภาพประกอบ 11
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ตัวเลขในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Score)

ภาพประกอบ 11 ผลการวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มรวมทีย่ งั ไม่ได้ปรับแก้
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ผู้ว ิจ ัย จึง ด าเนิ น นการปรับ แก้ รูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ โ ดยการพิจ ารณา
ถึงความเป็ นไปได้ในทางทฤษฎีและการอภิปรายผล ประกอบกับการรายงานค่าดัชนีการปรับแก้
(Modification Index) โดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตบางคู่ให้มคี วามสัมพันธ์
กัน ซึ่งผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute Fit Indices พบว่า ค่าไค-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ
88.75, df = 76 (p = .15), SRMR = .01, RMSEA = .01, GFI = .98 ดั ช นี วั ด ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
ก ลุ่ ม Incremental Fit Indices พ บ ว่ า NFI .99, CFI = 1.00 แ ล ะ TLI(NNFI) = 1.00 แ ล ะ
ดั ช นี ว ั ด ความสอดคล้ อ งกลุ่ ม Parsimony Fit Indices พบว่ า AGFI = .96, PNFI = .63 และ
2/df = 1.16
เมื่อพิจารณาค่าดัชนีเ หล่านี้กับเกณฑ์ความกลมกลืน ของรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิง
สาเหตุ กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute Fit Indices ค่าไคสแควร์ (2) มีนัยสาคัญทางสถิติ ค่า SRMR มีค่าน้ อยกว่า .05 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ค่า
RMSEA มีค่าน้อยกว่า .05 ถือว่าอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ และค่า GFI มีค่ามากกว่า .90 ถือว่าอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ส่วนดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental Fit Indices พบว่า ค่า NFI มีค่า
เท่ากับ .99 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ค่า CFI และ TLI(NNFI) มีค่าเท่ากับ 1 ถือว่าอยู่ในระดับ
ทีย่ อมรับได้ และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony Fit Indices พบว่า ค่า AGFI มีค่ามากกว่า
.90 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ค่า PNFI อยู่ระหว่าง 0 กับ 1 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
ค่า 2/df มีค่าไม่เกิน 5 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จากค่าดัชนีดงั กล่าว จึงสรุปได้ว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ ป ระชาคมอาเซีย นในกลุ่ ม รวมที่ป รับ แก้ แ ล้ ว มีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ และ
การประมาณค่าขนาดอิทธพลในรูปแบบความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นทีย่ อมรับได้ ทงั ้ กลุ่ม Absolute Fit
Indices, กลุ่ ม Incremental Fit Indices และกลุ่ ม Parsimony Fit Indices ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห์
ดังภาพประกอบ 12 และตาราง 14

การถ่ายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพ

.95*

การถ่ายทอดทางสังคม .65*
ของสถานศึกษา

การถ่ายทอด
ทางสังคม

.90*

.95*

.95*

การคานึงถึง
ความเป็ นปัจเจกบุคคล

การกระตุ้นทางปัญญา

การมีอทิ ธิพล
อย่างมีอุดมการณ์

การสร้างแรงบันดาลใจ
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การสร้างกลุ่มแกนนา
ในการขับเคลือ่ น

.69*

.15*
.58*

การสร้างความรูส้ กึ ร่วม
เร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน

.89*

.05*

.77*

การพัฒนาวิสยั ทัศน์
.74* และกลยุทธ์รว่ มกัน

พฤติ กรรม
ภาวะผูน้ า

.43*

การเปลี่ยนแปลง

.68* การสือ่ สารวิสยั ทัศน์
สูก่ ารปฏิบตั ิ

การขับเคลื่อน
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อัตลักษณ์
ความเป็ นไทย
อัตลักษณ์
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.66*
.91*

อัตลักษณ์
แห่งตน

.15*

.75*
.67*

การวางแผนเพือ่ สาเร็จ
ตามเป้ าหมายระยะสัน้
การปรับปรุงงาน
ต่อเนื่อง
การคงความสาเร็จเป็ น
สถานศึกษาอาเซียน

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตัวเลขในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Score)

ภาพประกอบ 12 ผลการวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มรวมทีป่ รับแก้แล้ว
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ตาราง 14 คะแนนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวม
ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในกลุ่มรวมทีป่ รับแก้แล้ว
ตัวแปรตาม

R2

พฤติกรรมการขับเคลือ่ น
สถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน
ภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลง

.43

อัตลักษณ์แห่งตน

.34

.64

ความ
สัมพันธ์

ตัวแปรอิ สระ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง

อัตลักษณ์แห่งตน

การถ่ายทอดทางสังคม

DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

.43*
.43*
-

.15*
.34*
.49*
.77*
.77*
-

.15*
.31*
.46*
.05*
.45*
.50*
.58*
.58*

2 = 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, 2/df = 1.16
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากภาพประกอบ 12 และตาราง 14 พบว่า อิทธิพลของตัว แปรเชิงสาเหตุ ท่สี ่ งผลต่ อ
ตัวแปรผล มีรายละเอียดดังนี้
1. อิ ท ธิ พ ลของการถ่ า ยทอดทางสั ง คม อั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ตน และภาวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
จากภาพประกอบ 12 และตาราง 14 พบว่า ตัว แปรเชิงสาเหตุ ท่มี อี ิทธิพลรวม
(Total Effect) ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนมากทีส่ ุด คือ อัตลักษณ์
แห่งตน มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .49 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 รองลงมา คือ
การถ่ายทอดทางสังคม และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .45 และ
.43 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ตามลาดับ โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง (Direct Effect)
ต่ อ พฤติ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นมากที่ สุ ด คื อ ภาวะผู้ น า
การเปลี่ย นแปลง มีค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ล เท่ า กับ .43 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05
รองลงมา คือ การถ่ายทอดทางสังคม และอัตลักษณ์แห่งตน มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .15
และ .15 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ .05 ตามล าดับ และนอกจากนั ้น การถ่ า ยทอด
ทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซี ย น โดยมีค่ า สัม ประสิ ท ธิ อ์ ิ ท ธิ พ ล เท่ า กั บ .31 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ .05
ส่ ว นอั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ตน มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ อ์ ิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม (Indirect Effect) ต่ อ พฤติ ก รรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เท่ากับ .34 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนได้รอ้ ยละ 43
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นา
สู่ประชาคมอาเซียน มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .90) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .95) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในด้านการกระตุ้นทางปั ญญา (ค่าน้ าหนัก
องค์ป ระกอบ เท่ า กับ .95) และภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงในด้า นการค านึ ง ถึง ปั จ เจกบุ ค คล
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .89) มากเท่าใด ย่อมส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทัง้ ในด้านการสร้างความรู้สกึ ร่ว มเร่งแก้วกิ ฤตร่ว มกัน ด้านการ
สร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อ น ด้านการพัฒนาวิสยั ทัศ น์ และกลยุทธ์ร่ว มกัน ด้านการสื่อ สาร
วิสยั ทัศน์สู่การปฏิบตั ิ ด้านการให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ ด้านการวางแผนเพื่อสาเร็จ
ตามเป้ าหมายระยะสัน้ ด้านการปรับปรุงงานต่อเนื่อง และด้านการคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษา
อาเซีย น มากขึ้น เท่ า นัน้ และยัง พบว่ า อัต ลัก ษณ์ แห่ งตนส่ ง ผลทางอ้อ ม (Indirect Effect) ต่ อ
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนผ่านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง แสดงว่า
หากกลุ่ มผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒ นาสู่ป ระชาคมอาเซีย น มีอ ัต ลักษณ์
แห่งตนในด้านอัตลักษณ์ความเป็ นไทย (ค่าน้ าหนัก องค์ประกอบ เท่ากับ .66) และด้านอัตลักษณ์
ความเป็ นอาเซียน (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .91) ย่อมส่งผลให้เกิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และช่วยให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
นอกจากนั น้ การถ่ า ยทอดทางสัง คมก็ส่ ง ผลทางอ้อ ม (Indirect Effect) ต่ อ
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนผ่านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง นัน่ คือ
หากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีการถ่ายทอด
ทางสัง คมเชิง วิช าชีพ (ค่ า น้ า หนัก องค์ป ระกอบ เท่ า กับ .95) และการถ่ า ยทอดทางสัง คมของ
สถานศึกษา (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .65) ย่อมส่งผลให้เกิดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและ
ช่ว ยให้เ กิดพฤติก รรมการขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซีย น ในขณะเดียวกันยังพบว่ า
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและอัตลักษณ์แห่งตน ยังเป็ นตัวแปรคันกลางของการถ่
่
ายทอดทางสังคม
ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ป ระชาคมอาเซีย นอีก ด้ว ย อธิบ ายได้ว่ า
หากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนมีการถ่ายทอด
ทางสัง คมก็จ ะส่ ง ผลให้ม ีอ ัต ลัก ษณ์ แห่ ง ตนเพิ่ม ขึ้น และอัต ลักษณ์ แ ห่ งตนก็จ ะช่ ว ยส่ ง ผลให้เ กิด
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอันจะนาไปสู่การเกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนในทีส่ ุด
2. อิท ธิพ ลของการถ่ า ยทอดทางสัง คม และอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน ที่ม ีต่ อ ภาวะผู้น า
การเปลีย่ นแปลง
จากภาพประกอบ 12 และตาราง 14 พบว่า ตัว แปรเชิงสาเหตุ ท่มี อี ิทธิพลรวม
(Total Effect) ต่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมากที่สุ ด คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน มีค่ า สัม ประสิท ธิ ์
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อิท ธิพ ล เท่ า กับ .77 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 ส่ ว นการถ่ า ยทอดทางสัง คม มีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล เท่ ากับ .50 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยตัว แปรที่มอี ิท ธิพ ล
ทางตรง (Direct Effect) ต่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมากที่สุ ด คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน มีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ 77 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ส่วนการถ่ายทอดทางสังคม
มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .05 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และนอกจากนัน้ การ
ถ่ ายทอดทางสังคมมีอิทธิพ ลทางอ้อ ม (Indirect Effect) ต่ อ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .45 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าว
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงได้รอ้ ยละ 64
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นา
สู่ประชาคมอาเซียน มีการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .95) และ
การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา (ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .65) มากเท่าใด ย่อมส่งผล
ท าให้เ กิด ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงทัง้ ในด้า นการมีอิทธิพ ลอย่า งมีอุ ดมการณ์ ด้า นการสร้า ง
แรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา และด้านการคานึงถึงปั จเจกบุคคลมากขึน้ เท่านัน้ และหาก
กลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซีย น มีอ ัต ลัก ษณ์
แห่งตนในด้านอัตลักษณ์ความเป็ นไทย (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .66) และด้านอัตลักษณ์
ความเป็ นอาเซี ย น (ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ เท่ า กั บ . 91) ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงเช่นกัน และยังพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมส่ งผลทางอ้อ ม (Indirect Effect)
ต่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงผ่ า นอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน แสดงว่ า การที่ ก ลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึก ษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีการถ่ ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพและ
การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา จะส่งผลทาให้เกิดอัตลักษณ์แห่งตนอันจะนาไปสู่การเกิด
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงได้
3. อิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคม ทีม่ ตี ่ออัตลักษณ์แห่งตน
จากภาพประกอบ 12 และตาราง 14 พบว่า การถ่ายทอดทางสังคม มีอทิ ธิพลรวม
(Total Effect) และอิท ธิพ ลทางตรง (Direct Effect) ต่ อ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน โดยมีค่ า สัม ประสิ ท ธิ ์
อิท ธิพ ล เท่ า กับ .58 และ .58 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 ตามล าดับ ทัง้ นี้ ต ัว แปร
เชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตลักษณ์แห่งตน ได้รอ้ ยละ 34
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นา
สู่ประชาคมอาเซียน มีการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .95) และ
การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา (ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .65) มากเท่าใด ย่อมส่งผล
ทาให้เกิดอัตลักษณ์แห่งตนทัง้ ในด้านอัตลักษณ์ความเป็ นไทย และด้านอัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
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2. ผลการวิ เคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ที่ มีต่อพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึ กษาสู่ประชาคมอาเซี ยนในกลุ่มผู้นาการขับเคลื่ อน
ในสถานศึ กษาต้ นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา
ผลการตรวจสอบความกลมกลืน ของรู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิง สาเหตุ กับ ข้อ มู ล
เชิงประจักษ์ พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute Fit Indices พบว่า ค่าไค-สแควร์ (2)
มี ค่ า เ ท่ า กั บ 273.64, df = 98 (p = .00), SRMR = .03, RMSEA = .08, GFI = . 8 8 ดั ช นี วั ด
ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental Fit Indices พบว่า NFI = .96, CFI = .97 และ TLI(NNFI) = .97
และดัช นี ว ัด ความสอดคล้อ งกลุ่ ม Parsimony Fit Indices พบว่ า AGFI = .83, PNFI = .78 และ
2/df = 2.79
เมื่อ พิจ ารณาถึง ค่ า ดัช นี ว ัด ความกลมกลืน เหล่ า นี้ กับ เกณฑ์ท่ีบ่ ง บอกว่ า รู ป แบบ
ความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ม ีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ พบว่ า รูป แบบความสัม พัน ธ์
เชิง สาเหตุ ต ามสมมติ ฐ านยัง ไม่ ม ีค วามกลมกลืน กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ เพราะว่ า ดัช นี ว ั ด
ความสอดคล้อ งกลุ่ ม Absolute Fit Indices นั น้ ค่ า ไค-สแควร์ (2) ยัง ไม่ ม ีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
ค่า RMSEA ยังมากกว่า .05 ค่า GFI ยังน้อยกว่า .90 และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony
Fit Indices พบว่า ค่า AGFI ยังน้อยกว่า .90 ดังภาพประกอบ 13

Soc01

Soc02

.29

Lead04

Lead03

.44

Lead02

Lead01
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Behav01

SOCIAL

.59

.64

.64

.58

.07
.52

.25

.16

.34

LEADER

.29

.47

BEHAVIOR

.39

Iden02

.55

IDENTITY

Behav04
Behav05
Behav06

.16

.36

Behav03

.39

.70
Iden01

Behav02

.32

.32
.32

Behav07
Behav08

ตัวเลขในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Score)

ภาพประกอบ 13 ผลการวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อน
ในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาทีย่ งั ไม่ได้ปรับแก้
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ผู้ว ิจ ัย จึง ด าเนิ น นการปรับ แก้ รูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ โ ดยการพิจ ารณา
ถึงความเป็ นไปได้ในทางทฤษฎีและการอภิปรายผล ประกอบกับการรายงานค่าดัชนีการปรับแก้
(Modification Index) โดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตบางคู่ให้มคี วามสัมพันธ์
กัน ซึ่งผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute Fit Indices พบว่า ค่าไค-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ
91.25, df = 84 (p = .28), SRMR = .03, RMSEA = .01, GFI = .96 ดั ช นี วั ด ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
ก ลุ่ ม Incremental Fit Indices พ บ ว่ า NFI = .99, CFI = 1.00 แ ล ะ TLI(NNFI) = 1.00 แ ล ะ
ดั ช นี ว ั ด ความสอดคล้ อ งกลุ่ ม Parsimony Fit Indices พบว่ า AGFI = .93, PNFI = .69 และ
2/df = 1.08
เมื่อ พิจ ารณาค่ า ดัช นี เ หล่ า นี้ กับ เกณฑ์ค วามกลมกลืน ของรูป แบบความสัม พัน ธ์
เชิง สาเหตุ ก ับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ พบว่ า ค่ า ดัช นี ว ัด ความสอดคล้อ งกลุ่ ม Absolute Fit Indices
ค่าไค-สแควร์ (2) มีนัยสาคัญทางสถิติ ค่า SRMR มีค่าน้อยกว่า .05 ถือว่าอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
ค่า RMSEA มีค่าน้อยกว่า .05 ถือว่าอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ และค่า GFI มีค่ามากกว่า .90 ถือว่าอยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้ ส่วนดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental Fit Indices พบว่า ค่า NFI มีค่า
เท่ากับ .99 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ค่า CFI และ TLI(NNFI) มีค่าเท่ากับ 1 ถือว่าอยู่ในระดับ
ทีย่ อมรับได้ และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony Fit Indices พบว่า ค่า AGFI มีค่ามากกว่า
.90 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ค่า PNFI อยู่ระหว่าง 0 กับ 1 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
ค่า 2/df มีค่าไม่เกิน 5 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จากค่าดัชนีดงั กล่าว จึงสรุปได้ว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาที่ป รับ แก้ แ ล้ ว มีค วามกลมกลืน กับ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ และการประมาณค่าขนาดอิทธิพลในรูปแบบความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นที่ยอมรับได้
ทัง้ กลุ่ ม Absolute Fit Indices, กลุ่ ม Incremental Fit Indices และกลุ่ ม Parsimony Fit Indices
ซึง่ ผลการวิเคราะห์ดงั ภาพประกอบ 14 และตาราง 15

การถ่ายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพ

.43*

การถ่ายทอดทางสังคม .29*
ของสถานศึกษา

การถ่ายทอด
ทางสังคม

.59*

.64*

.64*

การคานึงถึง
ความเป็ นปัจเจกบุคคล

การกระตุ้นทางปัญญา

การมีอทิ ธิพล
อย่างมีอุดมการณ์

การสร้างแรงบันดาลใจ
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การสร้างกลุ่มแกนนา
ในการขับเคลือ่ น

.32*

.08*
.54*

การสร้างความรูส้ กึ ร่วม
เร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน

.47*

.15*

.32*

การพัฒนาวิสยั ทัศน์
.34* และกลยุทธ์รว่ มกัน

พฤติ กรรม
ภาวะผูน้ า

.42*

การเปลี่ยนแปลง

.29* การสือ่ สารวิสยั ทัศน์
สูก่ ารปฏิบตั ิ

การขับเคลื่อน
สถานศึกษา
่สูประชาคมอาเซียน

.33* การให้พลังจูงใจสูก่ าร
ปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
.38*

.72*

.33*
อัตลักษณ์
ความเป็ นไทย
อัตลักษณ์
ความเป็ นอาเซียน

.37*
.54*

อัตลักษณ์
แห่งตน

.16*

.27*

การวางแผนเพือ่ สาเร็จ
ตามเป้ าหมายระยะสัน้
การปรับปรุงงาน
ต่อเนื่อง
การคงความสาเร็จเป็ น
สถานศึกษาอาเซียน

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตัวเลขในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Score)

ภาพประกอบ 14 ผลการวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อน
ในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาทีป่ รับแก้แล้ว
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ตาราง 15 คะแนนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวม
ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาทีป่ รับแก้แล้ว
ตัวแปรตาม

R2

พฤติกรรมการขับเคลือ่ น
สถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน
ภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลง

.36

อัตลักษณ์แห่งตน

.29

.65

ความ
สัมพันธ์

ตัวแปรอิ สระ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง

อัตลักษณ์แห่งตน

การถ่ายทอดทางสังคม

DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

.42*
.42*
-

.16*
.30*
.46*
.72*
.72*
-

.08*
.31*
.39*
.15*
.39*
.54*
.54*
.54*

2 = 91.25, df = 84 (p = .28), SRMR = .03, RMSEA = .01, GFI = .96,
NFI = .99, CFI = 1.00, TLI (NNFI) = 1.00, AGFI = .93, PNFI = 69, 2/df = 1.08
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากภาพประกอบ 14 และตาราง 15 พบว่า อิทธิพลของตัว แปรเชิงสาเหตุ ท่สี ่ งผลต่ อ
ตัวแปรผล มีรายละเอียดดังนี้
1. อิ ท ธิ พ ลของการถ่ า ยทอดทางสั ง คม อั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ตน และภาวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
จากภาพประกอบ 14 และตาราง 15 พบว่า ตัว แปรเชิงสาเหตุ ท่มี อี ิทธิพลรวม
(Total Effect) ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ป ระชาคมอาเซียนมากทีส่ ุด คือ อัตลักษณ์
แห่งตน มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .46 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 รองลงมา คือ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และการถ่ายทอดทางสังคม มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .42 และ
.39 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ตามลาดับ โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง (Direct Effect)
ต่ อ พฤติ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นมากที่ สุ ด คื อ ภาวะผู้ น า
การเปลี่ย นแปลง มีค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ล เท่ า กับ .42 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05
รองลงมา คือ อัตลักษณ์แห่งตน และการถ่ายทอดทางสังคม มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .16
และ .08 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ .05 ตามล าดับ และนอกจากนั ้น การถ่ า ยทอด
ทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซี ย น โดยมีค่ า สัม ประสิ ท ธิ อ์ ิ ท ธิ พ ล เท่ า กั บ .31 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ .05
ส่ ว นอั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ตน มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ อ์ ิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม (Indirect Effect) ต่ อ พฤติ ก รรม
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การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เท่ากับ .30 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถร่วมกันอธิบ ายความแปรปรวนของพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนได้รอ้ ยละ 36
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นา
สู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ในด้ า นการมีอิ ท ธิพ ลอย่ า งมีอุ ด มการณ์ (ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ เท่ า กับ .59) ภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .64) ภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงในด้านการกระตุ้นทางปั ญญา (ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .64) และภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงในด้านการคานึงถึงปั จเจกบุคคล (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .47) มากเท่าใด
ย่อมส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทัง้ ในด้านการสร้าง
ความรู้ส ึก ร่ว มเร่งแก้ว ิก ฤตร่ว มกัน ด้านการสร้างกลุ่ มแกนนาในการขับเคลื่อ น ด้านการพัฒ นา
วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ร่วมกัน ด้านการสื่อสารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ ด้านการให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ิ
ตามวิสยั ทัศน์ ด้านการวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้ ด้านการปรับปรุงงานต่อเนื่อง และ
ด้านการคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียน มากขึ้นเท่านัน้ และยังพบว่า อัตลักษณ์แห่งตน
ส่ งผลทางอ้อ ม (Indirect Effect) ต่ อ พฤติกรรมการขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ป ระชาคมอาเซีย น
ผ่ า นภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง แสดงว่ า หากกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้น แบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีอ ัต ลักษณ์ แห่งตนในด้านอัตลักษณ์ ค วามเป็ นไทย (ค่ าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .37) และด้านอัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ
.54) ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิด ภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงและช่ ว ยให้ เ กิด พฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
นอกจากนั น้ การถ่ า ยทอดทางสัง คมก็ส่ ง ผลทางอ้อ ม (Indirect Effect) ต่ อ
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึก ษาสู่ประชาคมอาเซียนผ่านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง นัน่ คือ
หากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษามีก ารถ่ ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (ค่ าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .43) และการถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .29)
ย่อมส่งผลให้เกิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน ในขณะเดียวกันยังพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและอัตลักษณ์แห่งตน
ยัง เป็ นตัว แปรคัน่ กลางของการถ่ า ยทอดทางสัง คมที่ ม ีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย อธิบายได้ว่า หากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษา
ต้นแบบการพัฒ นาสู่ป ระชาคมอาเซีย นสัง กัด สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา มีก าร
ถ่ายทอดทางสังคมก็จะส่งผลให้มอี ตั ลักษณ์แห่งตนเพิม่ ขึน้ และอั ตลักษณ์แห่งตนก็จะช่วยส่งผลให้
เกิดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงอันจะนาไปสู่การเกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนในทีส่ ุด
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2. อิท ธิพ ลของการถ่ า ยทอดทางสัง คม และอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน ที่ม ีต่ อ ภาวะผู้น า
การเปลีย่ นแปลง
จากภาพประกอบ 14 และตาราง 15 พบว่า ตัว แปรเชิงสาเหตุ ท่มี อี ิทธิพลรวม
(Total Effect) ต่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมากที่สุ ด คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน มีค่ า สัม ประสิท ธิ ์
อิท ธิพ ล เท่ า กับ .72 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 ส่ ว นการถ่ า ยทอดทางสัง คม มีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล เท่ ากับ .54 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยตัว แปรที่มอี ิท ธิพ ล
ทางตรง (Direct Effect) ต่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมากที่สุ ด คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน มีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .72 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ส่วนการถ่ายทอดทางสังคม
มีค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ล เท่ า กับ .15 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 และนอกจากนั ้น
การถ่ายทอดทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .39 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าว
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงได้รอ้ ยละ 65
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นา
สู่ประชาคมอาเซียนสังกัดส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีการถ่ ายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพ (ค่ าน้ า หนัก องค์ประกอบ เท่ากับ .43) และการถ่ ายทอดทางสัง คมของสถานศึกษา
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .29) มากเท่าใด ย่อมส่งผลทาให้เกิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ในด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปั ญญา
และด้านการคานึงถึงปั จเจกบุคคลมากขึ้นเท่านัน้ และหากกลุ่มผู้นาการขับ เคลื่อนในสถานศึกษา
ต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา มีอตั ลักษณ์
แห่งตนในด้านอัตลักษณ์ความเป็ นไทย (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .37) และด้านอัตลักษณ์
ความเป็ นอาเซี ย น (ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ เท่ า กั บ . 54) ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงเช่นกัน และยังพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมส่ งผลทางอ้อ ม (Indirect Effect)
ต่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงผ่ า นอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน แสดงว่ า การที่ ก ลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซีย นสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษา มีก ารถ่ ายทอดทางสังคมเชิงวิช าชีพและการถ่ า ยทอดทางสังคมของสถานศึก ษา
จะส่งผลทาให้เกิดอัตลักษณ์แห่งตนอันจะนาไปสู่การเกิดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงได้
3. อิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคม ทีม่ ตี ่ออัตลักษณ์แห่งตน
จากภาพประกอบ 14 และตาราง 15 พบว่า การถ่ายทอดทางสังคม มีอทิ ธิพลรวม
(Total Effect) และอิท ธิพ ลทางตรง (Direct Effect) ต่ อ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน โดยมีค่ า สัม ประสิ ท ธิ ์
อิท ธิพ ล เท่ า กับ .54 และ .54 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 ตามล าดับ ทัง้ นี้ ต ัว แปร
เชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตลักษณ์แห่งตน ได้รอ้ ยละ 29
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นา
สู่ประชาคมอาเซีย นสังกัดส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษามีก ารถ่ า ยทอดทางสัง คม
เชิงวิชาชีพ (ค่ าน้ า หนัก องค์ประกอบ เท่ากับ .43) และการถ่ ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา
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(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .29) มากเท่าใด ย่อมส่งผลทาให้เกิดอัตลักษณ์แห่งตนทัง้ ในด้าน
อัตลักษณ์ความเป็ นไทย และด้านอัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
3. ผลการวิ เคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ที่ มีต่อพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึ กษาสู่ประชาคมอาเซี ยนในกลุ่มผู้นาการขับเคลื่ อน
ในสถานศึ กษาต้ นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา
ผลการตรวจสอบความกลมกลืน ของรู ป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ กับ ข้อ มู ล
เชิงประจักษ์ พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute Fit Indices พบว่า ค่าไค-สแควร์ (2)
มี ค่ า เ ท่ า กั บ 273.64, df = 98 (p = .00), SRMR = .03, RMSEA = .08, GFI = . 8 8 ดั ช นี วั ด
ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental Fit Indices พบว่า NFI = .96, CFI = .97 และ TLI(NNFI) = .97
และดัช นี ว ัด ความสอดคล้อ งกลุ่ ม Parsimony Fit Indices พบว่ า AGFI = .83, PNFI = .78 และ
2/df = 2.79
เมื่อ พิจ ารณาถึง ค่ า ดัช นี ว ัด ความกลมกลืน เหล่ า นี้ กับ เกณฑ์ท่ีบ่ ง บอกว่ า รู ป แบบ
ความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ม ีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ พบว่ า รูป แบบความสัม พัน ธ์
เชิง สาเหตุ ต ามสมมติ ฐ านยัง ไม่ ม ีค วามกลมกลืน กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ เพราะว่ า ดัช นี ว ั ด
ความสอดคล้อ งกลุ่ ม Absolute Fit Indices นั น้ ค่ า ไค-สแควร์ (2) ยัง ไม่ ม ีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
ค่า RMSEA ยังมากกว่า .05 ค่า GFI ยังน้อยกว่า .90 และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony
Fit Indices พบว่า ค่า AGFI ยังน้อยกว่า .90 ดังภาพประกอบ 15
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ตัวเลขในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Score)

ภาพประกอบ 15 ผลการวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อน
ในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาทีย่ งั ไม่ได้ปรับแก้
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ผู้ว ิจ ัย จึง ด าเนิ น นการปรับ แก้ รูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ โดยการพิจ ารณา
ถึงความเป็ นไปได้ในทางทฤษฎีและการอภิปรายผล ประกอบกับการรายงานค่าดัชนีการปรับแก้
(Modification Index) โดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตบางคู่ให้มคี วามสัมพันธ์
กัน ซึ่งผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกบั ข้อมูลเชิ งประจักษ์
พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute Fit Indices พบว่า ค่าไค-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ
85.31, df = 83 (p = .41), SRMR = .02, RMSEA = .01, GFI = .96 ดั ช นี วั ด ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
ก ลุ่ ม Incremental Fit Indices พ บ ว่ า NFI = .99, CFI = 1.00 แ ล ะ TLI(NNFI) = 1.00 แ ล ะ
ดั ช นี ว ั ด ความสอดคล้ อ งกลุ่ ม Parsimony Fit Indices พบว่ า AGFI = .93, PNFI = .68 และ
2/df = 1.02
เมื่อ พิจ ารณาค่ า ดัช นี เ หล่ า นี้ กับ เกณฑ์ค วามกลมกลืน ของรูป แบบความสัม พัน ธ์
เชิง สาเหตุ ก ับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ พบว่ า ค่ า ดัช นี ว ัด ความสอดคล้อ งกลุ่ ม Absolute Fit Indices
ค่าไค-สแควร์ (2) มีนัยสาคัญทางสถิติ ค่า SRMR มีค่าน้อยกว่า .05 ถือว่าอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
ค่า RMSEA มีค่าน้อยกว่า .05 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และค่า GFI มีค่ามากกว่า .90 ถือว่า
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental Fit Indices พบว่า ค่า NFI
มีค่ า เท่ า กับ .99 ถือ ว่ า อยู่ ใ นระดับ ที่ย อมรับ ได้ ค่ า CFI และ TLI(NNFI) มีค่ า เท่ า กับ 1 ถือ ว่ า
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Parsimony Fit Indices พบว่า ค่า AGFI
มีค่ามากกว่า .90 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ค่า PNFI อยู่ระหว่าง 0 กับ 1 ถือว่าอยู่ในระดับ
ที่ย อมรับ ได้ และค่ า 2/df มีค่ า ไม่ เ กิน 5 ถือ ว่ า อยู่ใ นระดับ ที่ย อมรับ ได้ จากค่ า ดัช นี ด ัง กล่ า ว
จึงสรุปได้ว่า รูปแบบความสัม พันธ์เ ชิง สาเหตุ ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่ อ พฤติก รรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่ มผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาต้นแบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาทีป่ รับแก้แล้ว มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และการประมาณค่าขนาดอิทธิพลในรูปแบบความสัมพันธ์ดงั กล่าว
เป็ นทีย่ อมรับได้ทงั ้ กลุ่ม Absolute Fit Indices, กลุ่ม Incremental Fit Indices และกลุ่ม Parsimony
Fit Indices ซึง่ ผลการวิเคราะห์ดงั ภาพประกอบ 16 และตาราง 16
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การสร้างกลุ่มแกนนา
ในการขับเคลือ่ น

.78*

.15*
.54*

การสร้างความรูส้ กึ ร่วม
เร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน

.55*

.07*

.55*

การพัฒนาวิสยั ทัศน์
.96* และกลยุทธ์รว่ มกัน

พฤติ กรรม
ภาวะผูน้ า

.42*

การเปลี่ยนแปลง

.34* การสือ่ สารวิสยั ทัศน์
สูก่ ารปฏิบตั ิ

การขับเคลื่อน
สถานศึกษา
่สูประชาคมอาเซียน

.32* การให้พลังจูงใจสูก่ าร
ปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
.77*

.77*

.33*
อัตลักษณ์
ความเป็ นไทย
อัตลักษณ์
ความเป็ นอาเซียน

.34*
.55*

อัตลักษณ์
แห่งตน

.18*

.28*

การวางแผนเพือ่ สาเร็จ
ตามเป้ าหมายระยะสัน้
การปรับปรุงงาน
ต่อเนื่อง
การคงความสาเร็จเป็ น
สถานศึกษาอาเซียน

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
ตัวเลขในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Score)

ภาพประกอบ 16 ผลการวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อน
ในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาทีป่ รับแก้แล้ว
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ตาราง 16 คะแนนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวม
ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาทีป่ รับแก้แล้ว
ตัวแปรตาม

R2

พฤติกรรมการขับเคลือ่ น
สถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน
ภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลง

.44

อัตลักษณ์แห่งตน

.29

.66

ความ
สัมพันธ์

ตัวแปรอิ สระ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง

อัตลักษณ์แห่งตน

การถ่ายทอดทางสังคม

DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

.42*
.42*
-

.18*
.32*
.50*
.77*
.77*
-

.15*
.30*
.45*
.07*
.41*
.49*
.54*
.54*

2 = 85.31, df = 83 (p = .41), SRMR = .02, RMSEA = .01, GFI = .96,
NFI = .99, CFI = 1.00, TLI (NNFI) = 1.00, AGFI = .93, PNFI = 68, 2/df = 1.02
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากภาพประกอบ 16 และตาราง 16 พบว่า อิทธิพลของตัว แปรเชิงสาเหตุ ท่สี ่ งผลต่ อ
ตัวแปรผล มีรายละเอียดดังนี้
1. อิ ท ธิ พ ลของการถ่ า ยทอดทางสั ง คม อั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ตน และภาวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
จากภาพประกอบ 16 และตาราง 16 พบว่า ตัว แปรเชิงสาเหตุ ท่มี อี ิทธิพลรวม
(Total Effect) ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนมากทีส่ ุด คือ อัตลักษณ์
แห่งตน มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 รองลงมา คือ
การถ่ายทอดทางสังคม และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .45 และ
.42 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ตามลาดับ โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง (Direct Effect)
ต่ อ พฤติ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นมากที่ สุ ด คื อ ภาวะผู้ น า
การเปลี่ย นแปลง มีค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ล เท่ า กับ .42 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05
รองลงมา คือ อัตลักษณ์แห่งตน และการถ่ายทอดทางสังคม มีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .18
และ .15 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ .05 ตามล าดับ และนอกจากนั ้น การถ่ า ยทอด
ทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซี ย น โดยมีค่ า สัม ประสิ ท ธิ อ์ ิ ท ธิ พ ล เท่ า กั บ .30 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ .05
ส่ ว นอั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ตน มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ อ์ ิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม (Indirect Effect) ต่ อ พฤติ ก รรม
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การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เท่ากับ .32 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนได้รอ้ ยละ 44
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นา
สู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในด้ า นการมีอิ ท ธิพ ลอย่ า งมีอุ ด มการณ์ (ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ เท่ า กับ . 56) ภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .63) ภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงในด้านการกระตุ้นทางปั ญญา (ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .63) และภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงในด้านการคานึงถึงปั จเจกบุคคล (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .55) มากเท่าใด
ย่อมส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทัง้ ในด้านการสร้าง
ความรู้ส ึก ร่ว มเร่งแก้ว ิก ฤตร่ว มกัน ด้านการสร้างกลุ่ มแกนนาในการขับเคลื่อ น ด้านการพัฒ นา
วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ร่วมกัน ด้านการสื่อสารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ ด้านการให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ิ
ตามวิสยั ทัศน์ ด้านการวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้ ด้านการปรับปรุงงานต่อเนื่อง และ
ด้านการคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียน มากขึ้นเท่านัน้ และยังพบว่า อัตลักษณ์แห่งตน
ส่ งผลทางอ้อ ม (Indirect Effect) ต่ อ พฤติกรรมการขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ป ระชาคมอาเซีย น
ผ่ า นภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง แสดงว่ า หากกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้น แบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีอ ัต ลักษณ์ แห่งตนในด้านอัตลักษณ์ ค วามเป็ นไทย (ค่ าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .34) และด้านอัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน (ค่าน้ าหนักองค์ป ระกอบ เท่ากับ
.55) ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิด ภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงและช่ ว ยให้ เ กิด พฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
นอกจากนั น้ การถ่ า ยทอดทางสัง คมก็ส่ ง ผลทางอ้อ ม (Indirect Effect) ต่ อ
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนผ่านภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง นัน่ คือ
หากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษามีการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ
.43) และการถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา (ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .32) ย่อมส่งผลให้
เกิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและช่ว ยให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน ในขณะเดียวกันยังพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและอัตลักษณ์แห่งตน ยังเป็ นตัวแปร
คันกลางของการถ่
่
ายทอดทางสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึก ษาสู่ประชาคม
อาเซีย นอีก ด้ว ย อธิบ ายได้ว่ า หากกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นา
สู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีการถ่ายทอดทางสังคมก็จะ
ส่ ง ผลให้ ม ีอ ัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนเพิ่ม ขึ้น และอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนก็ จ ะช่ ว ยส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงอันจะนาไปสู่ก ารเกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซีย น
ในทีส่ ุด
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2. อิท ธิพ ลของการถ่ า ยทอดทางสัง คม และอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน ที่ม ีต่ อ ภาวะผู้น า
การเปลีย่ นแปลง
จากภาพประกอบ 16 และตาราง 16 พบว่า ตัว แปรเชิงสาเหตุ ท่มี อี ิทธิพลรวม
(Total Effect) ต่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมากที่สุ ด คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน มีค่ า สัม ประสิท ธิ ์
อิท ธิพ ล เท่ า กับ .77 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 ส่ ว นการถ่ า ยทอดทางสัง คม มีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล เท่ ากับ .49 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยตัว แปรที่มอี ิท ธิพ ล
ทางตรง (Direct Effect) ต่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมากที่สุ ด คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน มีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .77 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ส่วนการถ่ายทอดทางสังคม
มีค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ล เท่ า กับ .07 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 และนอกจากนั ้น
การถ่ายทอดทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .41 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าว
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงได้รอ้ ยละ 66
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นา
สู่ป ระชาคมอาเซีย นสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา มีก ารถ่ า ยทอดทางสัง คม
เชิงวิชาชีพ (ค่ าน้ าหนัก องค์ประกอบ เท่ากับ .43) และการถ่ ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .32) มากเท่าใด ย่อมส่งผลทาให้เกิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ในด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปั ญญา
และด้านการคานึงถึงปั จเจกบุคคลมากขึ้นเท่านัน้ และหากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษา
ต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา มีอตั ลักษณ์
แห่งตนในด้านอัตลักษณ์ความเป็ นไทย (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .34) และด้านอัตลักษณ์
ความเป็ นอาเซี ย น (ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ เท่ า กั บ . 55) ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงเช่นกัน และยังพบว่ า การถ่ายทอดทางสังคมส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อ
ภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงผ่ า นอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน แสดงว่ า การที่ กลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซีย นสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึก ษา มีก ารถ่ า ยทอดทางสัง คมเชิง วิช าชีพ และการถ่ า ยทอดทางสัง คมของสถานศึก ษา
จะส่งผลทาให้เกิดอัตลักษณ์แห่งตนอันจะนาไปสู่การเกิดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงได้
3. อิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคม ทีม่ ตี ่ออัตลักษณ์แห่งตน
จากภาพประกอบ 16 และตาราง 16 พบว่า การถ่ายทอดทางสังคม มีอทิ ธิพลรวม
(Total Effect) และอิท ธิพ ลทางตรง (Direct Effect) ต่ อ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน โดยมีค่ า สัม ประสิ ท ธิ ์
อิท ธิพ ล เท่ า กับ .54 และ .54 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 ตามล าดับ ทัง้ นี้ ต ัว แปร
เชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตลักษณ์แห่งตน ได้รอ้ ยละ 29
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นา
สู่ป ระชาคมอาเซีย นสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษามีก ารถ่ า ยทอดทางสัง คม
เชิงวิชาชีพ (ค่ าน้ าหนัก องค์ประกอบ เท่ากับ .43) และการถ่ ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา
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(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .32) มากเท่าใด ย่อมส่งผลทาให้เกิดอัตลักษณ์แห่งตนทัง้ ในด้าน
อัตลักษณ์ความเป็ นไทย และด้านอัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
ผลการวิ เคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของภาวะ
ผู้น าการเปลี่ ย นแปลงที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการขับ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ระหว่างผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษา
และผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้ ว ิจ ัย ได้ ด าเนิ น การเปรีย บเที ย บ รู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงที่มตี ่ อ พฤติก รรมการขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ ป ระชาคมอาเซีย น ระหว่างผู้น า
การขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและผูน้ าการขับเคลื่อน
ในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา โดยด าเนิ น การเปรีย บเทีย บ
5 ขัน้ ตอน ได้แ ก่ 1) รูปแบบความสัมพันธ์เ หมือ นกันและไม่มกี ารกาหนดเงื่อ นไขให้ค่ าอิทธิพล
ในรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ เ ท่ากันระหว่างกลุ่ ม 2) เพิ่มเงื่อ นไขให้น้ าหนักองค์ประกอบ
ตัวแปรสังเกตภายนอกบนตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ เ ท่ ากัน
3) เพิม่ เงื่อนไขให้น้ าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตภายในบนตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเท่ากัน 4) เพิม่ เงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลต่อ
ตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเท่ากัน และ 5) เพิม่ เงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพล
ของตัวแปรแฝงภายในทีส่ ่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเท่ากัน
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่าง
ผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและ
ผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา

เงื่อนไข
1. รูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกัน
และไม่มกี ารกาหนดเงือ่ นไขให้
ค่าอิทธิพลในรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุเท่ากันระหว่างกลุ่ม
2. เพิม่ เงือ่ นไขให้น้าหนัก
องค์ประกอบตัวแปรสังเกต
ภายนอกบนตัวแปรแฝงภายนอก
ทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุเท่ากัน
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ตาราง 17 (ต่อ)

เงื่อนไข
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3. เพิม่ เงือ่ นไขให้น้าหนัก
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตภายใน
บนตัวแปรแฝงภายในทุกตัว
ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
เท่ากัน
4. เพิม่ เงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพลของ
ตัวแปรแฝงภายนอกทีส่ ่งผลต่อ
ตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเท่ากัน
5. เพิม่ เงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพลของ
ตัวแปรแฝงภายในทีส่ ่งผลต่อ
ตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเท่ากัน
5.1 เพิม่ เงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพลของ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีส่ ่งผล
ต่อพฤติกรรมการขับเคลือ่ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
เท่ากัน
5.2 เพิม่ เงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพลของ
อัตลักษณ์แห่งตนทีส่ ่งผลต่อ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเท่ากัน
5.3 เพิม่ เงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพลของ
อัตลักษณ์แห่งตนทีส่ ่งผลต่อ
พฤติกรรมการขับเคลือ่ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
เท่ากัน
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จากตาราง 17 แสดงผลการวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บความไม่ แ ปรเปลี่ย นของรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ป ระชาคมอาเซีย น ระหว่ า งกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษาประถมศึก ษาและกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า ในขัน้ ที่ 1 คือ การวิเคราะห์โดยไม่มกี ารกาหนดเงื่อนไขให้รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทัง้ สองกลุ่มมีความเท่ากัน พบว่า ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกดัชนี
บ่ ง บอกว่ า รูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ท่ีว ิเ คราะห์ใ นขัน้ ตอนนี้ ม ีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มูล
เชิงประจักษ์ แสดงว่า โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
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ทัง้ สองกลุ่มเหมือนกัน แต่อาจแตกต่างกันที่ขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จึงต้องดาเนินการ
ทดสอบในขัน้ ตอนต่อไป
ขัน้ ที่ 2 คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าน้ าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝง
ภายนอกทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเท่ากันหรือไม่ โดยใช้รูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุในขัน้ ที่ 1
และกาหนดเงื่อนไขเพิม่ ให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัว
ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทงั ้ สองกลุ่มเท่ากัน ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์
ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทงั ้ สองทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างของระดับองศาอิสระ
ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทงั ้ สอง ถ้ามีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่า ค่าน้ าหนัก
องค์ ป ระกอบอย่ า งน้ อ ย 1 ค่ า แตกต่ า งกัน ระหว่ า งกลุ่ ม โดยผลการทดสอบพบว่ า ผลต่ า ง
ค่าไค-สแควร์ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขนั ้ ที่ 2 กับขัน้ ที่ 1 ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (2diff
= 3.24, dfdiff = 4) แสดงว่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบของตัว แปรสัง เกตของตัว แปรแฝงภายนอก
ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเท่ากัน
ขัน้ ที่ 3 คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าน้ าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝง
ภายในทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุระหว่างผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเท่ากันหรือไม่ โดยใช้รูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุในขัน้ ที่ 2
และก าหนดเงื่อ นไขเพิ่มให้ค่ า น้ าหนักองค์ป ระกอบตัว แปรสังเกตของตัว แปรแฝงภายในทุ ก ตัว
ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทงั ้ สองกลุ่มเท่ากัน ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์
ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทงั ้ สองทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างของระดับองศาอิสระ
ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทงั ้ สอง ถ้ามีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่า ค่าน้ าหนัก
องค์ ป ระกอบอย่ า งน้ อ ย 1 ค่ า แตกต่ า งกัน ระหว่ า งกลุ่ ม โดยผลการทดสอบพบว่ า ผลต่ า ง
ค่าไค-สแควร์ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขนั ้ ที่ 3 กับขัน้ ที่ 2 ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (2diff
= 1.03, dfdiff = 4) แสดงว่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบของตัว แปรสัง เกตของตัว แปรแฝงภายใน
ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเท่ากัน
ขัน้ ที่ 4 คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอก
ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างผู้นาการขับเคลื่อ น
ในสถานศึ ก ษาสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและ ผู้ น าการขับ เคลื่ อ น
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ในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาเท่ า กัน หรือ ไม่ โดยใช้รูป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในขัน้ ที่ 3 และกาหนดเงื่อนไขเพิม่ ให้ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝง
ภายนอกที่ส่ ง ผลต่ อ ตัว แปรแฝงภายในในรูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ท งั ้ สองกลุ่ ม เท่ า กัน
ผลการทดสอบพิจ ารณาจากผลต่ างไค-สแควร์ร ะหว่ างรูป แบบความสัม พันธ์เ ชิง สาเหตุ ท ัง้ สอง
ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างของระดับองศาอิสระของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทงั ้ สอง
ถ้า มีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 แสดงว่ า ค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ลของตัว แปรแฝงภายนอก
ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในอย่างน้อย 1 ค่า แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยผลการทดสอบพบว่า
ผลต่ างค่ าไค-สแควร์ระหว่างรูปแบบความสัม พันธ์เ ชิงสาเหตุ ข นั ้ ที่ 4 กับขัน้ ที่ 3 ไม่มนี ัยส าคัญ
ทางสถิติ (2diff = 2.43, dfdiff = 3) แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผล
ต่ อ ตัว แปรแฝงภายในในรู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิง สาเหตุ ระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่ อ น
ในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาและกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเท่ากัน
ขัน้ ที่ 5 คือ การวิเ คราะห์เ พื่อ ทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ลของตัวแปรแฝงภายใน
ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างผู้นาการขับเคลื่อ น
ในสถานศึ ก ษาสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและผู้ น าการขับ เคลื่ อ น
ในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาเท่ า กัน หรือ ไม่ โดยใช้รูป แบบ
ความสัม พัน ธ์ เ ชิง สาเหตุ ใ นขัน้ ที่ 4 และก าหนดเงื่อ นไขเพิ่ ม ให้ ค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิ ท ธิ พ ลของ
ตัว แปรแฝงภายในที่ส่ งผลต่ อ ตัว แปรแฝงภายในในรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ทงั ้ สองกลุ่ม
เท่ากัน ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทงั ้ สอง
ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างของระดับองศาอิสระของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทงั ้ สอง
ถ้ามีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในทีส่ ่งผลต่อ
ตัว แปรแฝงภายในอย่างน้ อ ย 1 ค่ า แตกต่ างกันระหว่างกลุ่ ม โดยผลการทดสอบพบว่า ผลต่ าง
ค่ า ไค-สแควร์ร ะหว่ า งรูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิงสาเหตุ ข นั ้ ที่ 5 กับ ขัน้ ที่ 4 มีนัย ส าคัญ ทางสถิติ
(2diff = 9.81, dfdiff = 2) แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกทีส่ ่งผลต่อตัวแปร
แฝงภายในในรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ดังนัน้ จึงทาการวิเคราะห์
เพื่อค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ซึง่ ก็คอื การวิเคราะห์ในขัน้ ที่ 5.1-5.3
ขัน้ ที่ 5.1 คือ การวิเ คราะห์ เ พื่อ ทดสอบว่ า ค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ลของภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงที่ส่ งผลต่อ พฤติก รรมการขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในรูป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือไม่ โดยใช้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ในขัน้ ที่ 4 และกาหนดเงือ่ นไขเพิม่ ให้ค่าอิทธิพลของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียนในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของทัง้ สองกลุ่ ม
เท่ากัน ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่ างไค-สแควร์ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ
ขัน้ ที่ 5.1 กับขัน้ ที่ 4 ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างของระดับองศาอิสระของรูปแบบความสัมพันธ์

198
เชิงสาเหตุทงั ้ สอง ถ้ามีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ลที่ทดสอบ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างค่าไค-สแควร์ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุทงั ้ สองไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ (2diff = 1.61, dfdiff = 1) แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาทัง้ สองสังกัดเท่ากัน
ขัน้ ที่ 5.2 คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของอัตลักษณ์แห่งตน
ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแตกต่างกันระหว่างกลุ่ ม
หรือไม่ โดยใช้รูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุใ นขัน้ ที่ 4 และกาหนดเงื่อ นไขเพิ่มให้ค่ าอิทธิพ ล
ของอัตลักษณ์แห่งตนทีส่ ่งผลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของ
ทัง้ สองกลุ่มเท่ากัน ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุขนั ้ ที่ 5.2 กับขัน้ ที่ 4 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างของระดับองศาอิสระของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทงั ้ สอง ถ้ามีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
ที่ทดสอบแตกต่ า งกัน ระหว่ า งกลุ่ ม ผลการทดสอบพบว่ า ผลต่ างค่ าไค-สแควร์ระหว่ างรูป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทงั ้ สองมีนยั สาคัญทางสถิติ (2diff = 7.04, dfdiff = 1) แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ ์
อิท ธิพ ลของอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนที่ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงในรูป แบบความสัม พัน ธ์
เชิงสาเหตุระหว่างกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาทัง้ สองสังกัดมีความแตกต่างกัน
ขัน้ ที่ 5.3 คือ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของอัตลักษณ์แห่งตน
ที่ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซีย นในรูป แบบความสัม พัน ธ์
เชิงสาเหตุแตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือไม่ โดยใช้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในขัน้ ที่ 4 และ
ก าหนดเงื่อ นไขเพิ่ม ให้ค่ า อิท ธิพ ลของอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนที่ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
สถานศึก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซีย นในรู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิง สาเหตุ ของทัง้ สองกลุ่ ม เท่ า กัน
ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ขนั ้ ที่ 5.3 กับ
ขัน้ ที่ 4 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างของระดับองศาอิสระของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ทัง้ สอง ถ้ามีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 แสดงว่า ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลที่ทดสอบแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพบว่า ผลต่างค่าไค-สแควร์ระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ทัง้ สองไม่ ม ีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ( 2diff = 0.13, dfdiff = 1) แสดงว่ า ค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิ ท ธิพ ลของ
อัตลักษณ์แห่งตนที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาทัง้ สองสังกัดเท่ากัน

การถ่ายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพ

.95*

การถ่ายทอดทางสังคม .65*
ของสถานศึกษา

การถ่ายทอด
ทางสังคม

.90*

.95*

.95*

การคานึงถึง
ความเป็ นปัจเจกบุคคล

การกระตุ้นทางปัญญา

การมีอทิ ธิพล
อย่างมีอุดมการณ์

การสร้างแรงบันดาลใจ
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.05*
ภาวะผูน้ า

.43*

การเปลี่ยนแปลง

(.72*)
อัตลักษณ์
ความเป็ นไทย
อัตลักษณ์
ความเป็ นอาเซียน

.66*
.91*

การสร้างกลุ่มแกนนา
ในการขับเคลือ่ น

.69*

.15*
.58*

การสร้างความรูส้ กึ ร่วม
เร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน

.89*

.77*

การพัฒนาวิสยั ทัศน์
.74* และกลยุทธ์รว่ มกัน

พฤติ กรรม

.68* การสือ่ สารวิสยั ทัศน์
สูก่ ารปฏิบตั ิ

การขับเคลื่อน
สถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน

.69* การให้พลังจูงใจสูก่ าร
.85* ปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์

(.77*)

อัตลักษณ์
แห่งตน

(.15*)

.75*
.67*

การวางแผนเพือ่ สาเร็จ
ตามเป้ าหมายระยะสัน้
การปรับปรุงงาน
ต่อเนื่อง
การคงความสาเร็จเป็ น
สถานศึกษาอาเซียน

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตัวเลขในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Score)
เป็ นเส้นอิทธิพลทีม่ คี วามแปรเปลีย่ นของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
(.72*) เป็ นค่าอิทธิพลของกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
(.77*) เป็ นค่าอิทธิพลของกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ภาพประกอบ 17 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลีย่ นของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่างกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
และกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
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ผลการเปรียบเที ยบค่ าเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิ งสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและ
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อน
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อน
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา

ตัวแปรแฝง
1. พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูป่ ระชาคมอาเซียน
2. ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
3. อัตลักษณ์แห่งตน
4. การถ่ายทอดทางสังคม

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง
เชิ งสาเหตุระหว่างกลุ่มผู้นา
การขับเคลื่อนในสถานศึกษา
ทัง้ สองสังกัด
-0.08
-0.03
-0.02
0.02

จากตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบค่ า เฉลี่ยตัวแปรแฝงพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง อัตลักษณ์แห่งตน และการถ่ายทอดทาง
สัง คม ระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาและกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา ในการวิเคราะห์ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดให้กลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเป็ นกลุ่ ม ฐาน และให้ ก ลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่ อ น
ในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาเป็ น กลุ่ ม เปรีย บเทีย บ ดัง นั น้
ถ้าค่าผลต่างเป็ นค่าบวก แสดงว่า กลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามีค่ าเฉลี่ยตัวแปรแฝงสูงกว่ากลุ่ มผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาสังกัด
ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา แต่ ถ้ า ค่ า ผลต่ า งเป็ นค่ า ลบ แสดงว่ า กลุ่ ม ผู้ น า
การขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝง
ต่ ากว่ากลุ่ มผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
ซึ่ง ผลการทดสอบ พบว่ า ค่ า เฉลี่ย ตัว แปรแฝงทัง้ 4 ตัว แปร ได้แ ก่ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง อัตลักษณ์แห่งตน และการถ่ายทอด
ทางสังคม ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อ นสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานและรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน มีความมุ่งหมายของการวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาความเข้าใจ การให้ความหมาย และค้นหา
สาเหตุเงือ่ นไขทีเ่ กี่ยวข้องของการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาต้นแบบ 2) ศึกษาอิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ของอัตลักษณ์แห่งตนและการถ่ายทอดทางสังคมที่มตี ่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
การขับเคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ป ระชาคมอาเซีย น และ 3) ศึกษาความไม่แปรเปลี่ย นของรูป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ป ระชาคมอาเซีย น ระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสานวิธ ี (Mixed-methods research)
แบบสารวจตามกาลเวลา (Sequential exploratory design) ตามแนวคิดของเครสเวลล์ และพลาโน
คลาก (Creswell; & Plano Clark. 2011: 86-90) โดยเริม่ ต้นจากวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อทาความ
เข้าใจปรากฏการณ์ ท่เี กิดขึ้นภายใต้บริบทแวดล้อมที่ศึกษา เป็ นพื้นฐานในการวางแนวคิด นิยาม
ตัวแปร รวมถึงการสร้างเครื่องมือ เพื่อศึกษาและทดสอบสมมติฐานด้วยวิธ ีการวิจ ยั เชิงปริม าณ
โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษากระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษา
ขัน้ พื้น ฐานสู่ป ระชาคมอาเซีย นด้ว ยการศึก ษาเฉพาะกรณี เพื่อ อธิบ ายกระบวนการขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วจิ ยั ได้เน้ นศึกษาจากผู้ให้ข้อ มูลที่เป็ นผู้ประสบกับ
เหตุการณ์หรือมีประสบการณ์โ ดยตรง และมีความพร้อมและยินยอมในการให้ข้อมูลในฐานะผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ (Key informants) เพื่อทาการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนา
กลุ่ ม (Focus group) ซึ่ง ผู้ใ ห้ข้อ มูล ส าคัญ นี้ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คือ 1) ผู้ใ ห้ข้อ มูล หลัก ได้แ ก่
ผู้อ านวยการสถานศึก ษาหรือ รองผู้อ านวยการสถานศึก ษาในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นา
สู่ประชาคมอาเซียน จานวน 6 คน และ 2) ผู้ให้ขอ้ มูลรองจานวน 16 คน ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือเป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มนี้มสี ่วนสาคัญในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants) โดย
ไม่อาศัยความน่ าจะเป็ นด้วยวิธเี ลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑ์
และการเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball technique) สาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง
ส่ วนระยะที่ 2 เป็ นการสร้า งและพัฒ นารูปแบบความสัมพันธ์ เ ชิงสาเหตุ ของภาวะผู้น า
การเปลี่ย นแปลงที่ม ีต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ป ระชาคมอาเซีย น ซึ่ง ผู้ว ิจ ยั ได้
ดาเนินการวิจยั เชิงปริมาณนี้ภายหลังที่ได้ผลการวิจยั จากการวิจยั ในระยะที่ 1 ร่วมกับการศึกษา
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นพืน้ ฐานของการวางแนวคิด การกาหนดและนิยามตัวแปร
กาหนดสมมติฐานการวิจยั การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร เพื่อรวบรวมข้อมูล และทดสอบสมมติฐาน
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เปรียบเทียบระหว่างผู้นาการขับเคลื่อนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและผูน้ าการขับเคลื่อนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา โดยมี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จานวนทัง้ สิน้ 500 คน

สรุปผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั สรุปผลการวิจยั ตามความมุง่ หมายของการวิจยั ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาความเข้ า ใจ การให้ ค วามหมาย และค้ น หาสาเหตุ เ งื่ อ นไข
ที่ เกี่ ย วข้ องของการขับเคลื่ อ นสถานศึ กษาขัน้ พื้ น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของผู้บ ริ ห าร
สถานศึ กษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในสถานศึ กษาต้ นแบบ ตามความมุ่งหมายของการวิ จยั
ข้อที่ 1
ผลการวิจยั พบว่า กระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายในการดาเนินงานอาเซีย น
ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อให้บรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปั น
ตามปฏิญญาชะอา-หัวหิน กระทรวงศึกษาธิการได้มนี โยบายให้มกี ารเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
และเจตคติทด่ี เี กี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา นัก เรีย น และประชาชน เพื่อ ก้า วเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซีย นภายในปี พ.ศ. 2558
นอกจากนัน้ ได้ก าหนดให้ม ีก ารพัฒ นาศักยภาพของนัก เรีย นให้ม ีท ัก ษะที่เ หมาะสมเพื่อ เตรียม
ความพร้อ มในการก้ า วเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซีย น เช่ น ความรู้ภ าษาอัง กฤษ ภาษาเพื่อ นบ้ า น
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ทักษะและความชานาญการที่สอดคล้อ งกับการปรับตัว และเปลี่ยนแปลง
ทางอุ ต สาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานทา ตลอดจนได้พฒ
ั นามาตรฐานการศึก ษา
เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของครูในอาเซียน รวมทัง้ เพื่อให้มกี ารยอมรับในคุณสมบัตทิ างวิชาการ
ร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยน
เยาวชน ตลอดจนการพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็ นทรัพยากรสาคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ในขณะที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.) ได้กาหนดจุดเน้ น
ให้นัก เรียน ครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมคิ ุ้มกันต่ อ
การเปลีย่ นแปลงในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม (ASEAN Community) โดยมอบหมายให้สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึ ก ษาด าเนิ น การเตรีย มเยาวชนไทยให้ ม ีค วามพร้อ มในการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี
ของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ ร่วมกัน โดย สพฐ. ได้พฒ
ั นาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุกภูมภิ าค
ให้เป็ นต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันให้งานด้านการศึกษา
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ของประเทศเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเป็ นประชาคมอาเซียน โดยมี 2 โครงการหลัก ได้แก่
โครงการ Spirit of ASEAN และ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางในภูมภิ าค (Education
Hub)
นอกจากนี้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุ น
ให้สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากร
และโรงเรียนในเขตพื้นที่สู่ประชาคมอาเซียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่มศี ูนย์อาเซียน
ศึกษา เพื่อรองรับการเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รวมทัง้ จัดประชุม อบรม ชีแ้ จง สัมมนา
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเด็นสาคัญของ
อาเซียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ น้นอาเซียน การจัดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับประชาคมอาเซียน
การพัฒนาสื่อ การเรียนรู้แ ละแหล่ งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ตลอดจนการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศคู่เจรจา และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
จากเป้ าหมายและความสาคัญของอาเซียน รวมทัง้ นโยบายทางการศึกษาเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทาให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจาเป็ น
ต้องปรับตัวและเตรียมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อผลักดันการดาเนินการด้านการศึกษา
ของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็ นประชาคมอาเซียน และพัฒนานักเรียนให้มคี วามพร้อมในการ
เป็ นสมาชิก ที่ดีของประชาคมอาเซีย น และมีส มรรถนะที่ส าคัญ ในการด าเนิ นชีว ิต ในประชาคม
อาเซีย นและสัง คมโลก ซึ่ง ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาได้ ส นองนโยบายโดยการก าหนดแนวทาง
การขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนให้บรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ต้นสังกัดได้กาหนด ผู้บริหารสถานศึกษาจึงกาหนดบทบาท หน้าที่ และแนวทางการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังนี้
1. จัดตัง้ ศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรูโ้ ดยการจัดกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรู้ ให้บริการและพัฒนาการเรียนรูเ้ กีย่ วกับอาเซียน
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
3. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรูต้ ามโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
4. แต่งตัง้ ครูในสถานศึกษา เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นครูผรู้ บั ผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา
5. จัดกิจกรรมการเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน
6. บริการสื่อการเรียนรูภ้ ายในโรงเรียนและบริการจัดการเรียนรูเ้ คลื่อนที่ให้กบั
โรงเรียนเครือข่ายอาเซียน
7. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
8. ประสานสัมพันธ์กบั ประเทศสมาชิกอาเซียน
9. สรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น งานโครงการของศู น ย์อ าเซีย นศึก ษาต่ อ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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การขับ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเ ซี ย นนั บ ได้ ว่ า เป็ นการ
เปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่สามารถทาได้ชวข้
ั ่ ามคืน แต่ตอ้ งใช้เวลาและการลงมือปฏิบตั อิ ย่างมุง่ มัน่ เพราะการ
เปลีย่ นแปลงทีป่ ระสบความสาเร็จนัน้ ล้วนขึน้ อยู่กบั ปั จจัยทีแ่ ตกต่างกันหลายประการ แต่สาคัญทีส่ ุด
ก็คอื ปั จจัยด้านบุคลากร ซึง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องคิดให้ได้ว่าทาอย่างไรให้บุคลากรยอมรับใน
แนวคิดและพฤติกรรมใหม่ รวมทัง้ จะต้องปรับเปลีย่ นระบบ กระบวนการ และโครงสร้างของการสร้าง
แรงจูง ใจให้พ วกเขาสนับ สนุ น ทิศ ทางใหม่ ท่ีก าลัง จะเกิด ขึ้น ทัง้ นี้ ก ารพัฒ นาวุ ฒ ิภ าวะของผู้น า
แห่งการเปลี่ยนแปลงจาเป็ นจะต้องค้นหาต่อ มสุขใจซึ่งเป็ นขุมพลังแห่งแรงบันดาลใจที่เ ป็ นบวก
สร้างพิมพ์เขียวเพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ตลอดจนวางรูปแบบของค่านิยมและ
วัฒนธรรมสถานศึกษาเพื่อสร้างความสุขและความสนุกในการเดินทางสู่เป้ าหมายของความสาเร็จ
สิง่ สาคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้นาในระดับหัวหน้าพึงมีอยู่ในตน อันจะนาไปสู่
การเปลี่ย นแปลงด้า นอาเซีย นที่เ กิด ขึ้น ในสถานศึก ษา ซึ่ง เป็ น หัว ใจส าคั ญ ของการขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ถือเป็ นการกระทาตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่แสดงออกในฐานะผู้นาเพื่อดาเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมายของการเป็ นสถานศึกษา
อาเซียน สามารถปรับเปลี่ย นพฤติก รรมของบุค ลากรให้เ หมาะสมกับสถานการณ์ เ งื่อ นไขหรื อ
สิ่ง แวดล้ อ มที่เ ปลี่ย นแปลงไปโดยใช้ ก ระบวนการบริห ารจัด การการท างานอย่ า งเป็ นระบบ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้งานสาเร็จและผู้ร่วมงานพึงพอใจในการทางาน มีการผลักดันสถานศึกษา
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
1. ผู้บริห ารสถานศึกษาจะต้อ งมีการสร้างความรู้ส ึก ร่ว มเร่งแก้ว ิ กฤติร่ว มกัน
ซึ่งเป็ นการลงมือทาร่วมกับกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน มีการสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในเป้ าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รบั ทราบ
ชีใ้ ห้เห็นถึงวิกฤติการณ์และโอกาสหรือช่องทางในการผ่านพ้นภาวะวิกฤติ ตลอดจนการสร้างความ
ตระหนัก การจัดลาดับปั ญหา และการพัฒนาตนเอง
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องมีการสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อน โดยเป็ น
การสร้างทีมผูน้ าการเปลีย่ นแปลง ด้วยการกาหนดให้มกี ลุ่มทางานเป็ นทีม และกาหนดหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบให้มอี านาจมากพอที่จะนาคนอื่น ๆ ในสถานศึกษาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในการ
เปิ ดเสรีอาเซียน รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ทุกกลุ่มงานได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์รว่ มกัน ด้วยการ
สร้างวิสยั ทัศน์ท่ชี ดั เจน อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทัง้ นักเรียนให้ทดั เทียมชาติในอาเซียน ตลอดจนกาหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่จะท าให้
วิสยั ทัศน์นนั ้ กลายเป็ นจริง
4. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีส่อื สารวิสยั ทัศน์สู่การปฏิบตั ิ โดยเป็ นกระบวน
การแลกเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ ของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้ เครื่องมือทุกชนิดเท่าที่จะเป็ นไปได้แก่
บุคลากรในสถานศึกษา โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายด้ว ยการชี้นา และการจาลอง
สถานการณ์ จนบุคลากรเริม่ ยอมรับวิสยั ทัศน์นนั ้ และเริม่ มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
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5. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ติ ามวิส ัยทัศน์ โดยให้พลัง
อานาจกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บงั คับบัญชาที่จะทาการเปลี่ยนแปลง ด้วยการปรับเปลี่ยนกลไก
การทางาน หรือโครงสร้างของสถานศึกษา หรือแม้กระทังก
่ าหนดกิจกรรมหรือวิธกี ารต่าง ๆ เพื่อ
ขจัดอุปสรรคหรือความเสี่ยงที่มตี ่อวิสยั ทัศน์อนั จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง พร้อมกับการให้รางวัล
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึน้
6. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องวางแผนเพื่อความสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้
ซึ่ง เป็ น การสร้า งชัย ชนะระยะสัน้ ด้ว ยการท าให้ก ารเปลี่ย นแปลงปรากฏผลออกมาในรูป ของ
ความสาเร็จหรือชัยชนะ มีการกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนตามนโยบายของต้นสังกัด ตลอดจน
เป็ นการจัดสรรทรัพยากรในการดาเนินงานอย่างเพียงพอ
7. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องมีการปรับปรุงงานต่อเนื่อง รักษาการเปลีย่ นแปลง
ให้คงอยู่ และสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ท่ดี กี ว่า ด้วยการปรับเปลีย่ นระบบโครงสร้าง และนโยบาย
ให้สอดคล้องกับแนวทางการเปลีย่ นแปลง การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทีเ่ ป็ นกาลังสาคัญในการ
เปลี่ยนแปลง รวมทัง้ การหาช่อ งทาง หรือ แนวคิดใหม่ และการสร้างกลุ่ มผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงระลอกแล้วระลอกเล่าอย่างไม่ขาดสาย
8. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียน โดยการ
รัก ษาการเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น ให้ค งอยู่เ ป็ น วัฒ นธรรมของสถานศึกษาด้ว ยการเปลี่ย นแปลง
วัฒนธรรมสถานศึกษาใหม่ท่ใี ห้ความสาคัญกับการพัฒนา การสร้างภาวะผู้นา และความสาเร็จ
จากการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
จะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนเป็ นวิธกี ารทีท่ า
ให้คนเกิดความตระหนัก มีส่วนร่วม และนาไปสู่ความสาเร็จในการเปลีย่ นแปลง อันประกอบไปด้วย
1) สร้างให้เกิดความตระหนักถึงความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลง 2) สร้างทีมทีจ่ ะผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 3) กาหนดวิสยั ทัศ น์และกลยุทธ์ท่จี ะทาให้ไปถึงวิสยั ทัศน์นัน้ 4) สื่อสารวิสยั ทัศน์และ
กลยุทธ์ในทุกรูปแบบ 5) ขจัดอุปสรรต่าง ๆ โดยการให้กระจายอานาจ 6) กาหนดเป้ าหมายระยะสัน้
7) ปรับเปลีย่ นการทางานในระบบต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้เกิดการสนับสนุ นการเปลีย่ นแปลง และ
8) สร้างระบบเพื่อทาให้ผกู ติดกับพฤติกรรมทีต่ อ้ งการจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมของสถานศึกษา
นอกจากนัน้ ยัง พบว่ า ในวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิก อาเซียน
ทัง้ 10 ประเทศจะก้าวสู่การเป็ น “ประชาคมอาเซียน” ทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้า ความมันคง
่ สันติสุข
และความมัง่ คัง่ โดยมีเ ป้ า หมายในการรวมตัว ของประเทศสมาชิก อาเซีย น เพื่อ เสริม สร้ า ง
ขีด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ระดับ โลกสู ง ขึ้น มีเ ครือ ข่ า ยการผลิต ของภู ม ิภ าคที่เ ข้ม แข็ง
เป็ นศูนย์กลางการค้าภายในภูมภิ าค สร้างอานาจต่อรองกับประเทศอื่น ๆ พัฒนากฎระเบียบและ
ธรรมาภิบาล ขจัดความแตกต่างระหว่างกันทางสังคมและวั ฒนธรรมในอาเซียน โดยมุ่งหวังเป็ น
ประชาคมที่มปี ระชาชนเป็ นศูนย์กลาง มีสงั คมที่เอื้ออาทรและแบ่งปั น ประชากรอาเซียนมีสภาพ
ความเป็ นอยู่ทด่ี แี ละมีการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น รวมทัง้ ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) และกาหนดให้
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การศึก ษาเป็ น เครื่อ งมือ ในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ต อบสนองการสร้า งประชาคมอาเซียน
ทัง้ 3 เสาหลัก
ในการขับ เคลื่อ นสถานศึกษาขัน้ พื้น ฐานสู่ป ระชาคมอาเซีย น ควรเน้ น การพัฒ นา
บุคลากร การเปลีย่ นกรอบความคิดให้ขา้ มแดน การหล่อหลอมอนาคตของอาเซียน การส่งเสริมให้
นักเรียนเป็ นทัง้ ประชาชนของประเทศและประชาชนของอาเซียน ส่งเสริมการเตรียมทักษะ การปรับ
เจตคติและเพิม่ สมรรถนะ การเตรียมพร้อมด้านทักษะภาษา ความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียน การเรียนรูเ้ รื่อง
การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง การเปิ ดโลกทัศน์ เป็ นต้น และทีส่ าคัญ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้อง
มีความเป็ นผูน้ า และให้ความสาคัญกับกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมและอัตลักษณ์ทพ่ี งึ มีในตนเอง
นอกจากนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อ งสนับสนุ นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เ รีย นเกิด
ความตระหนั ก ในการสร้ า งจิต ส านึ ก ที่ จ ะสร้ า งและรัก ษามรดกทางวัฒ นธรรม อา รยธรรม
ประวัตศิ าสตร์ และเอกลักษณ์ภูมภิ าค ตลอดจนร่วมมือกันจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดความภูมใิ จใน
มรดกของชาติไทย นาไปสู่การยอมรับของอาเซียนและสากล สร้างผู้เรียนให้มคี วามรับผิดชอบต่อ
สังคม การจัดกิจกรรมเพื่อ ให้ผู้เ รีย นมีทกั ษะวิช าชีพ ก็เ ป็ นสิ่งสาคัญ เพื่อ รองรับการเคลื่อ นย้า ย
แรงงาน 7 สาขา ได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักสารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ส่วน
การเตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ให้เป็ นพลเมืองอาเซียนนัน้ ต้องฝึกให้นกั เรียน
เป็ นผู้นา จัดกิจกรรมฝึ กฝนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนัน้ สถานศึกษา
จาเป็ นต้องสร้างแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน และเลือกจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ตามบริบทของสถานศึกษา
ให้ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเมือง-สิทธิมนุ ษยชน ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
และความร่วมมือด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
ความร่ ว มมือ อาเซีย นด้า นการศึ ก ษามีป ระโยชน์ ห ลายประการไม่ ว่ า จะเป็ นการ
สนับสนุ นให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกทัง้ 10 ประเทศ และสร้าง
ความร่วมมือด้านการศึกษา การส่งเสริมการใช้คู่มอื แนวทางการจัดทาหลักสูตรอาเซียน (ASEAN
Curriculum Sourcebook) ซึ่งเป็ นแนวทางในการจัด ทาหลักสูต รอาเซีย นของประเทศสมาชิก ให้
เป็ นไปในทิศ ทางเดียวกันและเป็ นแนวทางส าหรับครูท่ตี ้อ งการจะจัด ทาหลักสูต รอาเซีย น และ
สนั บ สนุ น ให้ม ีก ารแลกเปลี่ย นและการให้ ทุ น การศึก ษาเพื่อ ให้ นั ก เรีย นได้ ม ีโ อกาสและได้ ร ับ
ประสบการณ์ในการศึกษา ดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถเข้าใจเกี่ ยวกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ฝึกฝนการใช้ทกั ษะด้านภาษา ทัง้ ภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพื่อนบ้าน
ดั ง นั ้น สถานศึ ก ษาสามารถน าคู่ ม ื อ หลั ก สู ต รอาเซี ย น ( ASEAN Curriculum
Sourcebook) ไปใช้เป็ นแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในรายวิชาพืน้ ฐาน
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิม่ เติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
เตรียมนักเรียนให้มคี วามพร้อมในการใช้ชวี ติ มีสมรรถนะทีส่ าคัญ มีจติ สานึกความเป็ นพลเมืองไทย
และพลเมืองอาเซียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
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2. ผลการศึ ก ษาอิ ท ธิ พลทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ มของอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนและ
การถ่ ายทอดทางสัง คมที่ มีต่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลงและพฤติ กรรมการขับ เคลื่ อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ตามความมุ่งหมายของการวิ จยั ข้อที่ 2
ผลการวิเ คราะห์รูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ห รือ การวิเ คราะห์โ มเดลลิส เรล
(Linear Structural Relationship Model: LISREL) เป็ นการตรว จสอ บรู ป แบบคว ามสั ม พั น ธ์
เชิงสาเหตุท่ไี ด้พฒ
ั นาขึ้นจากรากฐานทางทฤษฎีว่ามีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์หรือ ไม่
จากนัน้ จึงทาการพิจารณาถึงขนาดอิทธิพลทีป่ รากฏในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้น สาหรับการ
วิจยั ในครัง้ นี้ซ่งึ เกี่ยวกับการวิเ คราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ต ามสมมติฐาน ถ้าพบว่า
รูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ไ ม่มคี วามกลมกลืนกับข้อ มูล เชิงประจักษ์ ผู้ว ิจยั จะดาเนิ น การ
ปรับแก้รปู แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุให้มคี วามกลมกลืนมากยิง่ ขึน้ โดยพิจารณาจากการรายงาน
ค่ า ดัช นี ก ารปรับ แก้ (Modification Index) และค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ในเชิง แนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจ ยั ที่เ กี่ย วข้อ งและความเป็ น ไปได้ใ นการอภิป ราย
ผลการวิจยั จากการปรับแก้รปู แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดว้ ย ซึง่ ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในส่วนนี้
ได้ส นับสนุ น สมมติฐ านการวิจ ยั ข้อ ที่ 1 และยัง พบว่า อิทธิพลของตัว แปรเชิง สาเหตุ ท่ีส่ ง ผลต่ อ
ตัว แปรผล สนับ สนุ น สมมติฐ านย่อ ยตามเส้น อิท ธิพ ลของตัว แปรต่ า ง ๆ ข้อ ที่ 1.1 – 1.5 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 ผลการวิ เคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง
ที่มีต่อพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มรวม
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อ มูล
เชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มรวม ที่ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มาจากแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเ กี่ย วข้อ ง ภายหลัง การปรับ แก้ รูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ โ ดยการพิจ ารณาถึง
ความเป็ นไปได้ใ นทางทฤษฎีแ ละการอภิป รายผล ประกอบกับการรายงานค่ า ดัช นีการปรับ แก้
(Modification Index) โดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตบางคู่ให้มคี วามสัมพันธ์
กัน ซึ่งผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Absolute Fit Indices พบว่า ค่าไค-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ
88.75, df = 76 (p = .15), SRMR = .01, RMSEA = .01, GFI = .98 ดั ช นี วั ด ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
ก ลุ่ ม Incremental Fit Indices พ บ ว่ า NFI .99, CFI = 1.00 แ ล ะ TLI(NNFI) = 1.00 แ ล ะ
ดั ช นี ว ั ด ความสอดคล้ อ งกลุ่ ม Parsimony Fit Indices พบว่ า AGFI = .96, PNFI = .63 และ
2/df = 1.16

208
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของอัตลักษณ์แห่งตน
และการถ่ า ยทอดทางสัง คมที่ม ีต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงและพฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มรวม พบว่า
2.1.1 อิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคม อัตลักษณ์แห่งตน และภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ตัวแปร
เชิง สาเหตุ ท่ีม ีอิท ธิพ ลรวม (Total Effect) ต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ป ระชาคม
อาเซียนมากที่สุ ด คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ งตน มีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล เท่ ากับ .49 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 รองลงมา คือ การถ่ า ยทอดทางสัง คม และภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง
มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .45 และ .43 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ตามล าดับ
โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง (Direct Effect) ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนมากที่สุ ด คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ ากับ .43 อย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 รองลงมา คือ การถ่ า ยทอดทางสัง คม และอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน
มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .15 และ .15 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ตามลาดับ และ
นอกจากนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .31 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ส่วนอัตลักษณ์แห่งตน มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อพฤติกรรม
การขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เท่ากับ .34 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนได้รอ้ ยละ 43
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .90) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .95) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในด้านการกระตุ้นทางปั ญ ญา
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .95) และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในด้านการคานึงถึงปั จเจก
บุ ค คล (ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ เท่ า กับ .89) มากเท่ า ใด ย่ อ มส่ ง ผลท าให้ เ กิด พฤติก รรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทัง้ ในด้านการสร้างความรูส้ กึ ร่วมเร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน
ด้านการสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อน ด้านการพัฒนาวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ร่วมกัน ด้านการ
สื่อ สารวิส ยั ทัศ น์ สู่ก ารปฏิบตั ิ ด้านการให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ิต ามวิส ัยทัศ น์ ด้านการวางแผน
เพื่อสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้ ด้านการปรับปรุงงานต่อเนื่อง และด้านการคงความสาเร็จ เป็ น
สถานศึกษาอาเซียน มากขึน้ เท่านัน้ และยังพบว่า อัตลักษณ์แห่งตนส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect)
ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนผ่านภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง แสดงว่า
หากกลุ่ มผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒ นาสู่ป ระชาคมอาเซีย น มีอ ัต ลักษณ์
แห่งตนในด้านอัตลักษณ์ความเป็ นไทย (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .66) และด้านอัตลักษณ์
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ความเป็ นอาเซี ย น (ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ เท่ า กั บ . 91) ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงและช่วยให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
นอกจากนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมก็ส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect)
ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนผ่านภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง นัน่ คือ
หากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีการถ่ายทอด
ทางสัง คมเชิง วิช าชีพ (ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ เท่ า กับ .95) และการถ่ า ยทอดทางสัง คม
ของสถานศึกษา (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .65) ย่อมส่งผลให้เกิดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
และช่วยให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในขณะเดียวกันยังพบว่า
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและอัตลักษณ์แห่งตน ยังเป็ นตัวแปรคันกลางของการถ่
่
ายทอดทางสังคม
ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ป ระชาคมอาเซีย นอีก ด้ว ย อธิบ ายได้ว่ า
หากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนมีการถ่ายทอด
ทางสัง คมก็จ ะส่ ง ผลให้ม ีอ ัต ลัก ษณ์ แห่ ง ตนเพิ่ม ขึ้น และอัต ลักษณ์ แ ห่ งตนก็จ ะช่ ว ยส่ ง ผลให้เ กิด
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอันจะนาไปสู่การเกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนในทีส่ ุด
2.1.2 อิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคม และอัตลักษณ์แห่งตน ทีม่ ตี ่อภาวะ
ผู้ น าการเปลี่ยนแปลง พบว่ า ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ท่ี ม ีอิ ท ธิ พ ลรวม (Total Effect) ต่ อ ภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุ ด คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน มีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล เท่ ากับ .77 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนการถ่ ายทอดทางสังคม มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .50
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลทางตรง (Direct Effect) ต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ย นแปลงมากที่สุ ด คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน มีค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ล เท่ า กับ 77 อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนการถ่ ายทอดทางสังคม มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .05
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และนอกจากนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อ ม
(Indirect Effect) ต่ อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .45 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงได้รอ้ ยละ 64
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ
.95) และการถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .65) มากเท่าใด
ย่อมส่งผลทาให้เกิดภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปั ญญา และด้านการคานึงถึงปั จเจกบุคคลมากขึ้นเท่านัน้
และหากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีอตั ลักษณ์
แห่งตนในด้านอัตลักษณ์ความเป็ นไทย (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .66) และด้านอัตลักษณ์
ความเป็ นอาเซี ย น (ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ เท่ า กั บ . 91) ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงเช่นกัน และยังพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมส่ งผลทางอ้อ ม (Indirect Effect)
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ต่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงผ่ า นอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน แสดงว่ า การที่ ก ลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึก ษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีการถ่ ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพและ
การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา จะส่งผลทาให้เกิดอัตลักษณ์แห่งตนอันจะนาไปสู่การเกิด
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงได้
2.1.3 อิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคม ที่มตี ่ออัตลักษณ์แห่งตน พบว่า
การถ่ า ยทอดทางสัง คม มีอิท ธิพ ลรวม (Total Effect) และอิท ธิพ ลทางตรง (Direct Effect) ต่ อ
อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน โดยมีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล เท่ ากับ .58 และ .58 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ตามลาดับ ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตลักษณ์
แห่งตน ได้รอ้ ยละ 34
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ
.95) และการถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .65) มากเท่าใด
ย่ อ มส่ ง ผลท าให้เ กิด อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนทัง้ ในด้า นอัต ลัก ษณ์ ค วามเป็ น ไทย และด้า นอัต ลัก ษณ์
ความเป็ นอาเซียน
2.2 ผลการวิ เคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง
ที่ มีต่อพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึ กษาสู่ประชาคมอาเซี ยนในกลุ่มผู้นาการขับเคลื่ อน
ในสถานศึ กษาต้ นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อ มูล
เชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่ มผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาต้นแบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้
มาจากแนวคิด และทฤษฎีท่ีเ กี่ย วข้อ ง ภายหลัง การปรับ แก้ รูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ
โดยการพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในทางทฤษฎีและการอภิปรายผล ประกอบกับการรายงาน
ค่ าดัชนีก ารปรับแก้ (Modification Index) โดยยอมให้ค วามคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกต
บางคู่ให้มคี วามสัมพันธ์กนั ซึง่ ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
กับ ข้ อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ พบว่ า ค่ า ดัช นี ว ัด ความสอดคล้ อ งกลุ่ ม Absolute Fit Indices พบว่ า
ค่ า ไ ค - ส แ ค ว ร์ (2) มี ค่ า เ ท่ า กั บ 91.25, df = 84 (p = .28), SRMR = .03, RMSEA = .01,
GFI = .96 ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental Fit Indices พบว่า NFI = .99, CFI = 1.00 และ
TLI(NNFI) = 1.00 แ ล ะ ดั ช นี วั ด ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ก ลุ่ ม Parsimony Fit Indices พ บ ว่ า
AGFI = .93, PNFI = .69 และ 2/df = 1.08
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของอัตลักษณ์แห่งตน
และการถ่ า ยทอดทางสัง คมที่ม ี ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงและพฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
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สถานศึก ษาสู่ป ระชาคมอาเซีย นในกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นา
สู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา พบว่า
2.2.1 อิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคม อัตลักษณ์แห่งตน และภาวะผู้ นา
การเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ตัวแปร
เชิง สาเหตุ ท่ีม ีอิท ธิพ ลรวม (Total Effect) ต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ป ระชาคม
อาเซียนมากที่สุ ด คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ งตน มีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล เท่ ากับ .46 อย่างมีนัย สาคัญ
ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 รองลงมา คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง และการถ่ า ยทอดทางสัง คม
มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .42 และ .39 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ตามล าดับ
โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง (Direct Effect) ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ ประชาคม
อาเซียนมากที่สุ ด คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ ากับ .42 อย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 รองลงมา คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน และการถ่ า ยทอดทางสัง คม
มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .16 และ .08 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ตามลาดับ และ
นอกจากนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .31 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ส่วนอัตลักษณ์แห่งตน มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อพฤติกรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เท่ากับ .30 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนได้รอ้ ยละ 36
กล่าวได้ว่าหากกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ในด้ า นการมีอิ ท ธิพ ลอย่ า งมีอุ ด มการณ์ (ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ เท่ า กับ . 59) ภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .64) ภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงในด้านการกระตุ้นทางปั ญญา (ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .64) และภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงในด้านการคานึงถึงปั จเจกบุคคล (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .47) มากเท่าใด
ย่อมส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทัง้ ในด้านการสร้าง
ความรู้ส ึก ร่ว มเร่งแก้ว ิก ฤตร่ว มกัน ด้านการสร้างกลุ่ มแกนนาในการขับเคลื่อ น ด้านการพัฒ นา
วิส ัย ทัศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ ร่ ว มกัน ด้ า นการสื่อ สารวิส ัย ทัศ น์ สู่ ก ารปฏิบ ัติ ด้ า นการให้ พ ลัง จู ง ใจ
สู่การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ ด้านการวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้ ด้านการปรับปรุงงาน
ต่ อ เนื่ อ ง และด้า นการคงความส าเร็จ เป็ น สถานศึก ษาอาเซีย น มากขึ้น เท่ า นั น้ และยัง พบว่ า
อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนส่ ง ผลทางอ้อ ม (Indirect Effect) ต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษา
สู่ ป ระชาคมอาเซีย นผ่ า นภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลง แสดงว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซีย น มีอ ัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนในด้า นอัต ลัก ษณ์
ความเป็ น ไทย (ค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบ เท่ า กับ .37) และด้า นอัต ลัก ษณ์ ค วามเป็ น อาเซีย น
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ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .54) ย่อมส่งผลให้เกิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้เกิด
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
นอกจากนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมก็ส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect)
ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนผ่านภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง นัน่ คือ
หากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษามีก ารถ่ ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (ค่ าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .43) และการถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .29)
ย่อมส่งผลให้เกิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน ในขณะเดียวกันยังพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและอัตลักษณ์แห่งตน
ยัง เป็ นตัว แปรคัน่ กลางของการถ่ า ยทอดทางสัง คมที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย อธิบายได้ว่า หากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษา
ต้ น แบบการพัฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
มีการถ่ายทอดทางสังคมก็จะส่งผลให้มอี ตั ลักษณ์แห่งตนเพิ่มขึ้น และอัตลักษณ์แห่งตนก็จะช่ว ย
ส่งผลให้เกิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอันจะนาไปสู่การเกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียนในทีส่ ุด
2.2.2 อิทธิพ ลของการถ่ ายทอดทางสังคม และอัต ลักษณ์ แห่งตน ที่มตี ่ อ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี อี ิทธิพลรวม (Total Effect) ต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุ ด คือ อัต ลักษณ์ แห่งตน มีค่ าสั มประสิทธิ ์อิทธิพ ล เท่ ากับ .72 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนการถ่ ายทอดทางสังคม มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .54
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลทางตรง (Direct Effect) ต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุ ด คือ อัต ลักษณ์ แ ห่ ง ตน มีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล เท่ ากับ .72 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนการถ่ ายทอดทางสังคม มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .15
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และนอกจากนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อ ม
(Indirect Effect) ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .39 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงได้รอ้ ยละ 65
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา มีการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .43) และการถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .29) มากเท่าใด ย่อมส่งผลทาให้เกิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ในด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปั ญญา
และด้านการคานึงถึงปั จเจกบุคคลมากขึ้นเท่านัน้ และหากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษา
ต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา มีอตั ลักษณ์
แห่งตนในด้านอัตลักษณ์ความเป็ นไทย (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .37) และด้านอัตลักษณ์
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ความเป็ นอาเซี ย น (ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ เท่ า กั บ . 54) ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงเช่นกัน และยังพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อ
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงผ่ า นอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน แสดงว่ า การที่ ก ลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซีย นสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษา มีก ารถ่ ายทอดทางสังคมเชิงวิช าชีพและการถ่ า ยทอดทางสังคมของสถานศึก ษา
จะส่งผลทาให้เกิดอัตลักษณ์แห่งตนอันจะนาไปสู่การเกิดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงได้
2.2.3 อิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคม ที่มตี ่ออัตลักษณ์แห่งตน พบว่า
การถ่ า ยทอดทางสัง คม มีอิท ธิพ ลรวม (Total Effect) และอิท ธิพ ลทางตรง (Direct Effect) ต่ อ
อัต ลัก ษณ์ แห่ ง ตน โดยมีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล เท่ ากับ .54 และ .54 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ตามลาดับ ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตลักษณ์
แห่งตน ได้รอ้ ยละ 29
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษามีการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .43) และการถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .29) มากเท่าใด ย่อมส่งผลทาให้เกิดอัตลักษณ์แห่งตนทัง้ ในด้าน
อัตลักษณ์ความเป็ นไทย และด้านอัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
2.3 ผลการวิ เคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง
ที่ มีต่อพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึ กษาสู่ประชาคมอาเซี ยนในกลุ่มผู้นาการขับเคลื่ อน
ในสถานศึ กษาต้ นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อ มูล
เชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่ มผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาต้นแบบ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นา
ขึ้นมาจากแนวคิด และทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อ ง ภายหลังการปรับ แก้รูป แบบความสัม พันธ์เ ชิงสาเหตุ
โดยการพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในทางทฤษฎีและการอภิปรายผล ประกอบกับการรายงาน
ค่ าดัชนีก ารปรับแก้ (Modification Index) โดยยอมให้ค วามคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกต
บางคู่ให้มคี วามสัมพันธ์กนั ซึง่ ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
กับ ข้ อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ พบว่ า ค่ า ดัช นี ว ัด ความสอดคล้ อ งกลุ่ ม Absolute Fit Indices พบว่ า
ค่ า ไ ค - ส แ ค ว ร์ (2) มี ค่ า เ ท่ า กั บ 85.31, df = 83 (p = .41), SRMR = .02, RMSEA = .01,
GFI = .96 ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลุ่ม Incremental Fit Indices พบว่า NFI = .99, CFI = 1.00 และ
TLI(NNFI) = 1.00 แ ล ะ ดั ช นี วั ด ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ก ลุ่ ม Parsimony Fit Indices พ บ ว่ า
AGFI = .93, PNFI = .68 และ 2/df = 1.02
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เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของอัตลักษณ์แห่งตน
และการถ่ า ยทอดทางสัง คมที่ม ีต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงและพฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
สถานศึก ษาสู่ป ระชาคมอาเซีย นในกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นา
สู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา พบว่า
2.3.1 อิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคม อัตลักษณ์แห่งตน และภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ตัวแปร
เชิง สาเหตุ ท่ีม ีอิท ธิพ ลรวม (Total Effect) ต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ป ระชาคม
อาเซียนมากที่สุ ด คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ งตน มีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล เท่ ากับ .50 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 รองลงมา คือ การถ่ า ยทอดทางสัง คม และภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง
มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .45 และ .42 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ตามล าดับ
โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง (Direct Effect) ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนมากที่สุ ด คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ ากับ .42 อย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 รองลงมา คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน และการถ่ า ยทอดทางสั ง คม
มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .18 และ .15 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ตามลาดับ และ
นอกจากนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .30 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ส่วนอัตลักษณ์แห่งตน มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อพฤติกรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เท่ากับ .32 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนได้รอ้ ยละ 44
กล่ า วได้ ว่ า หากกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบ
การพัฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซีย นสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา มัธ ยมศึก ษา มีภ าวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงในด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .56) ภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .63) ภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงในด้านการกระตุ้นทางปั ญญา (ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .63) และภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงในด้านการคานึงถึงปั จเจกบุ คคล (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .55) มากเท่าใด
ย่อมส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทัง้ ในด้านการสร้าง
ความรู้ส ึก ร่ว มเร่งแก้ว ิก ฤตร่ว มกัน ด้านการสร้างกลุ่ มแกนนาในการขับเคลื่อ น ด้านการพัฒ นา
วิส ัย ทัศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ ร่ ว มกัน ด้ า นการสื่อ ส ารวิส ัย ทัศ น์ สู่ ก ารปฏิบ ัติ ด้ า นการให้ พ ลัง จู ง ใจ
สู่การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ ด้านการวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้ ด้านการปรับปรุงงาน
ต่ อ เนื่ อ ง และด้า นการคงความส าเร็จ เป็ น สถานศึก ษาอาเซีย น มากขึ้น เท่ า นั น้ และยัง พบว่ า
อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนส่ ง ผลทางอ้อ ม (Indirect Effect) ต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษา
สู่ ป ระชาคมอาเซีย นผ่ า นภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลง แสดงว่ า หาก กลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซีย น มีอ ัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนในด้า นอัต ลัก ษณ์
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ความเป็ น ไทย (ค่ า น้ า หนั ก องค์ป ระกอบ เท่ า กับ .34) และด้า นอัต ลัก ษณ์ ค วามเป็ น อาเซีย น
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .55) ย่อมส่งผลให้เกิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้เกิด
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
นอกจากนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมก็ส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect)
ต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนผ่านภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง นัน่ คือ
หากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษามีการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ
.43) และการถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา (ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .32) ย่อมส่งผลให้
เกิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและช่ว ยให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน ในขณะเดียวกันยังพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและอัตลักษณ์แห่งตน ยังเป็ นตัวแปร
คันกลางของการถ่
่
ายทอดทางสังคมที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซีย นอีก ด้ว ย อธิบ ายได้ว่ า หากกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นา
สู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีการถ่ายทอดทางสังคมก็จะ
ส่ ง ผลให้ ม ีอ ัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนเพิ่ม ขึ้น และอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนก็ จ ะช่ ว ยส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงอันจะนาไปสู่ก ารเกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซีย น
ในทีส่ ุด
2.3.2 อิทธิพ ลของการถ่ ายทอดทางสังคม และอัต ลักษณ์ แห่งตน ที่มตี ่ อ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี อี ิทธิพลรวม (Total Effect) ต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุ ด คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน มีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล เท่ ากับ .77 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนการถ่ ายทอดทางสังคม มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .49
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลทางตรง (Direct Effect) ต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุ ด คือ อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน มีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล เท่ ากับ .77 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนการถ่ ายทอดทางสังคม มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .07
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และนอกจากนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อ ม
(Indirect Effect) ต่ อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .41 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงได้รอ้ ยละ 66
กล่าวได้ว่าหากกลุ่ มผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาต้นแบบการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา มีการถ่ายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพ (ค่ าน้ าหนัก องค์ประกอบ เท่ากับ .43) และการถ่ ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .32) มากเท่าใด ย่อมส่งผลทาให้เกิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ในด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปั ญญา
และด้านการคานึงถึงปั จเจกบุคคลมากขึ้นเท่านัน้ และหากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษา
ต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา มีอตั ลักษณ์
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แห่งตนในด้านอัตลักษณ์ความเป็ นไทย (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .34) และด้านอัตลักษณ์
ความเป็ นอาเซี ย น (ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ เท่ า กั บ . 55) ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงเช่นกัน และยังพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อ
ภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงผ่ า นอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน แสดงว่ า การที่ กลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซีย นสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึก ษา มีก ารถ่ า ยทอดทางสัง คมเชิง วิช าชีพ และการถ่ า ยทอดทางสัง คมของสถานศึก ษา
จะส่งผลทาให้เกิดอัตลักษณ์แห่งตนอันจะนาไปสู่การเกิดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงได้
2.3.3 อิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคม ที่มตี ่ออัตลักษณ์แห่งตน พบว่า
การถ่ า ยทอดทางสัง คม มีอิท ธิพ ลรวม (Total Effect) และอิท ธิพ ลทางตรง (Direct Effect) ต่ อ
อัต ลัก ษณ์ แห่ ง ตน โดยมีค่ าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล เท่ ากับ .54 และ .54 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ตามลาดับ ทัง้ นี้ตวั แปรเชิงสาเหตุดงั กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตลักษณ์
แห่งตน ได้รอ้ ยละ 29
กล่าวได้ว่าหากกลุ่ มผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาต้นแบบการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษามีการถ่ายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพ (ค่ าน้ าหนัก องค์ประกอบ เท่ากับ .43) และการถ่ ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา
(ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .32) มากเท่าใด ย่อมส่งผลทาให้เกิดอัตลักษณ์แห่งตนทัง้ ในด้าน
อัตลักษณ์ความเป็ นไทย และด้านอัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
3. ผลการศึ กษาความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของรูป แบบความสัมพันธ์เชิ ง สาเหตุ ข อง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ มีต่อพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึ กษาสู่ประชาคมอาเซี ยน
ระหว่ า งกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่ อ นในสถานศึ ก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาและกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา ตามความมุ่งหมายของการวิ จยั ข้อที่ 3
ผู้ว ิจ ยั ได้ด าเนิ น การเปรีย บเทีย บรูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ข องภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงที่มตี ่ อ พฤติก รรมการขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ป ระชาคมอาเซีย น ระหว่างผู้น า
การขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและผูน้ าการขับเคลื่อน
ในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา โดยด าเนิ น การเปรีย บเทีย บ
5 ขัน้ ตอน ได้แ ก่ 1) รูปแบบความสัมพันธ์เ หมือ นกันและไม่มกี ารกาหนดเงื่อ นไขให้ค่ าอิทธิพล
ในรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ เ ท่ากันระหว่างกลุ่ ม 2) เพิ่มเงื่อ นไขให้น้ าหนักองค์ประกอบ
ตัวแปรสังเกตภายนอกบนตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุเ ท่ ากัน
3) เพิม่ เงื่อนไขให้น้ าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตภายในบนตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเท่ากัน 4) เพิม่ เงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลต่อ
ตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเท่ากัน และ 5) เพิม่ เงือ่ นไขให้ค่าอิทธิพล
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ของตัวแปรแฝงภายในที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเท่ากัน
ซึ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ พบว่า
รูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่ อพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาไม่แตกต่างกัน หรือมีความไม่แปรเปลีย่ นของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และมีค่ า น้ า หนัก องค์ ป ระกอบของตัว แปรภายนอกสัง เกตได้แ ละตัว แปรภายในสัง เกตได้ และ
ค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรภายนอกแฝงที่มตี ่อตัวแปรภายในแฝงไม่แตกต่างกัน แต่มคี ่าอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรภายในแฝงที่มตี ่อตัวแปรภายในแฝงแตกต่างกัน 1 เส้นทาง คือ อัตลักษณ์แห่งตน
ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยพบว่าในกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษาสังกัด
ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเส้ น ทางดัง กล่ า วมีค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ลที่ต่ า กว่ า
กลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนนี้ได้สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
นอกจากนี้ยงั พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง อัตลักษณ์แห่งตน และการถ่ายทอด
ทางสัง คม ระหว่ า งกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษาและกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธ ยมศึก ษา พบว่ า ค่ า เฉลี่ย ตัว แปรแฝงทัง้ 4 ตัว แปร ไม่ม ีค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมีนัย ส าคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

อภิ ปรายผลการวิ จยั
ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ เป็ นการวิจ ัย แบบผสานวิ ธ ี (Mixed-methods research) แบบส ารวจ
ตามกาลเวลา (Sequential exploratory design) ตามแนวคิด ของเครสเวลล์ และพลาโน คลาก
(Creswell; & Plano Clark. 2011: 86-90) โดยเริ่ม ต้ น จากวิ ธ ี ก ารวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ อธิ บ าย
กระบวนการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ป ระชาคมอาเซี ย น ซึ่ง จากผลการวิจ ยั ที่พบว่า
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน เป็ น การกระทาตามบทบาท
หน้ าที่ความรับผิดชอบแสดงออกในฐานะผู้นาเพื่อ ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมายของ
การเป็ นสถานศึก ษาอาเซีย น สามารถปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมของบุ ค ลากรให้ เ ห มาะสมกั บ
สถานการณ์เงื่อนไขหรือสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการการทางาน
อย่างเป็ นระบบอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานสาเร็จและผูร้ ่วมงานพึงพอใจในการทางาน มีการผลักดัน
สถานศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับ ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ (Structural and
Functional Theory) ที่ร ะบุ ว่ า เป็ นทฤษฎี ร ะดับ มหภาคที่ม องโครงสร้า งสัง คมในภาพรวมที่ ม ี
องค์ประกอบต่าง ๆ ทาหน้าทีเ่ ฉพาะและแตกต่างกันไป แต่จะมีส่วนทีป่ ระสานกันเพื่อความอยู่รอด
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และเพื่อให้เกิดดุลยภาพในสังคม มองสังคมในฐานะทีเ่ ป็ นระบบ มีอาณาเขตทีแ่ น่นอน มีกฎ ระเบียบ
และมีการควบคุมตนเอง (สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์. 2550: 26) ซึง่ พาร์สนั ส์ (Parsons. 1966) ได้เสนอ
แนวคิดว่า การกระทา (Action) มีความสาคัญอย่างมากในการอธิบายและศึกษาระบบสังคม อธิบาย
ได้ว่ า พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ป ระชาคมอาเซีย นมีข้อ สมมติเ กี่ย วกับ
สถานศึกษาว่าภายในสถานศึกษาจะมีส่วนหรือหน่วยหรือระบบย่อย ๆ ทาหน้าทีต่ ่าง ๆ (Functions)
อย่า งเป็ น ระบบ เพื่อ ให้ ส ถานศึก ษาด ารงอยู่ไ ด้อ ย่า งมีร ะเบีย บ ซึ่ง เชื่อ ว่ า เป็ น จุด มุ่ง หมายของ
สถานศึก ษา โดยการวิจยั ครัง้ นี้ ยังพบว่าการที่ผู้น าการขับเคลื่อ นเข้าสู่ก ระบวนการขับเคลื่อ น
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนนัน้ โครงสร้างทางสังคมที่ประกอบด้วยสถาบันต่าง ๆ
ทางสังคมที่ทาหน้าที่ถ่ายทอด ขัดเกลาสมาชิก มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ปรากฏการณ์ดงั กล่าว
ตลอดจนการดารงอยู่ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อ งกับกระบวนการขับเคลื่อ นสถานศึกษาขัน้ พื้น ฐาน
สู่ประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา เป็ นต้น
นอกจากนัน้ ผลการวิจยั ครัง้ นี้ยงั สอดคล้องกับ แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมในมุมมอง
ของทฤษฎีโครงสร้างและหน้ า ที่ ซึ่งมองการถ่ายทอดทางสังคมในแง่ของกลุ่มสังคมโดยส่วนรวม
ถ่ายทอดค่านิยมตามบรรทัดฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมไปยังสมาชิก มองบุคคลในฐานะ
สมาชิก ของสัง คม กลุ่ ม ทางสัง คมจะท าการอบรมสมาชิก ของสัง คมเพื่อ ให้ม ีค วามผู ก พัน และ
มีสมรรถนะในสังคมโดยผ่านตัวแทนทางสังคม (Socializating agents) เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน
โรงเรียน สื่อมวลชน ฯลฯ โดยใช้กลไกการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ ถ่ายทอดถึงบรรทัดฐาน ค่านิยม และ
ความรู้ต่ าง ๆ ที่จาเป็ นต่ อ การกระทาบทบาทต่ าง ๆ ของสมาชิก (งามตา วนินทานนท์. 2545:
98-99) ผู้นาการขับเคลื่อนถือเป็ นหนึ่งในตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคม (Agent of socialization)
เป็ นกลุ่ ม ที่ทาหน้ า ที่ใ นการหล่ อ หลอมสมาชิก ให้มคี วามรู้ ความสามารถ อุ ดมการณ์ ให้เ ป็ น ไป
ตามความต้อ งการของสถานศึก ษา การที่ผู้นาการขับเคลื่อ นทัง้ ในสถานศึกษาสังกัดส านัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนนั ้น มีความเกี่ยวข้องกับ
การถ่ายทอดทางสังคมจากตัวแทนต่าง ๆ ทีท่ าให้เกิดการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีส่ งั คมปรารถนา
ซึง่ การให้บริการการศึกษากับสังคมด้วยการบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียม
กัน เป็ น สิ่ง หนึ่ ง ที่ส ัง คมปรารถนาให้ม ีข้นึ ตัว แทนในการถ่ า ยทอดทางสัง คมมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ
กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ครอบครัว เป็ นตัว แทน
ในการถ่ายทอดที่มคี วามสาคัญเป็ นสถาบันแรกที่ทาหน้าที่ในการถ่ายทอดทางสังคมให้แก่ส มาชิก
ผูน้ าการขับเคลื่อนอาจได้รบั การถ่ายทอดการเป็ นนักปฏิบตั มิ าจากครอบครัว นอกจากนัน้ กลุ่มเพื่อน
ก็อาจมีส่วนสาคัญในการถ่ายทอดและนาสู่การเป็ นนักปฏิบตั ใิ นขณะทีศ่ กึ ษาเล่าเรียนหรือในช่วงของ
การทางาน เป็ นต้น (สุพตั รา สุภาพ. 2541)
และจากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า สิง่ สาคัญทีผ่ บู้ ริหารสถานศึก ษาหรือผูน้ าในระดับหัวหน้าพึงมี
อยูใ่ นตน อันจะนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงด้านอาเซียนทีเ่ กิดขึน้ ในสถานศึกษา ซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญของ
การขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสู่ ป ระชาคมอาเซีย นนั น้ สอดคล้อ งกับ ทฤษฎีจ ิต วิท ยา

219
บุคลิกภาพของอิรคิ สัน (Erikson. 1964) ทีไ่ ด้แบ่งชีวติ มนุ ษย์ตงั ้ แต่เกิดจนเข้าสู่วยั สูงอายุเป็ น 8 ขัน้
เรียกว่า Psychosocial stage โดยเน้นลักษณะสัมพันธภาพที่บุคคลมีกบั กลุ่มบุคคลต่าง ๆ และข้อ
ขัดแย้งทางสังคมจิตวิทยาที่เกิดจากความสัมพันธ์นัน้ ๆ เป็ นจุดกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมและ
พัฒนาบุคลิกภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามลาดับวัย ตัง้ แต่เกิดจนถึงวัยสูงอายุ (ศรีเรือน แก้วกังวาล.
2554: 58-66) โดยเฉพาะในขัน้ ที่ 7 และขัน้ ที่ 8 ทีเ่ ป็ นวัยกลางคนซึง่ อยู่ในช่วงแห่งการทางาน มีการ
แบ่งปั น การเผื่อแผ่ การสร้างสรรค์ทงั ้ ในสิง่ ที่เป็ นวัตถุสงิ่ ของ และความรู้ ความคิด ความชานาญ
ต่าง ๆ ต่อบุคคลอื่น ต่อโลก และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อบุคคลเยาว์วยั กว่า แสดงถึงคุณสมบัติ
แห่ ง ความอาทร จนเกิด ความรู้ส ึก ว่ า ตนเองมีค วามพร้อ มที่จ ะเป็ น ผู้ใ ห้แ ละเกิด เป็ น พฤติก รรม
ในที่สุด อันจะนาไปสู่กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนของผู้นา
การขับเคลื่อนต่ อไป ผู้นาการขับเคลื่อนจะต้องปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างในด้านพฤติกรรม และเป็ น
ผูก้ าหนดพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษา การแสดงออกของผู้นาการขับเคลื่อนมีอทิ ธิพลต่อ
ความรูส้ กึ นึกคิดของนักเรียนด้วย ดังนัน้ ถ้าผูน้ าการขับเคลื่อนรูจ้ กั นาความมีภาวะผูน้ ามาใช้ในการ
ท างานให้เ หมาะสมกับ สภาพที่เ ปลี่ย นแปลงของสถานศึก ษา โดยท าให้ผู้ร่ว มงานรู้ส ึก ว่ า ผู้ น า
มีความบริสุทธิ ์ใจในการทางานและเป็ นตัวอย่างทีด่ แี ก่ผอู้ ่นื ในเรื่องต่าง ๆ จะก่อให้เกิดความศรัทธา
ความสามัค คี ร่ ว มมือ ร่ ว มใจในการท างาน ซึ่ง ส่ ง ผลให้ก ารด าเนิ น งานของสถานศึก ษาบรรลุ
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ โดยเฉพาะในยุ ค แห่ ง การก้ า วสู่ ป ระชาคมอาเซีย นและท่ า มกลางกระแส
ความเปลี่ย นแปลง จ าเป็ น ต้ อ งมีก ารบริห ารเพื่อ ก าหนดทิศ ทาง เป้ า หมายขององค์ก าร และ
นาทรัพยากรที่มอี ยู่หรือจัดหามาได้มาดาเนินการ ให้กลายเป็ นผลผลิตและผลลัพธ์ท่ตี ้องการ ซึ่ง
สุ ชาดา รังสินันท์ (2550: 128-129) ได้กล่ าวว่า การนาการเปลี่ยนแปลงไม่ใ ช่เ รื่อ งง่า ยเหมือ น
การวางแผนบริหารงานทัวไป
่ เพราะสิง่ ทีย่ ุ่งยากท้าทาย คือ ต้องสามารถมีพลังของการมองเห็น คือ
วิส ัย ทัศ น์ และสามารถเปลี่ย นวิส ัย ทัศ น์ ใ ห้เ ป็ น การปฏิบ ัติ และต้ อ งสามารถโน้ ม น้ า วกระตุ้ น
ผู้ปฏิบตั ิงาน ติดต่อประสานสัมพันธ์เพื่อให้ส่วนประกอบต่าง ๆ ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
นาการเปลีย่ นแปลงด้วยความมุ่งมันจากพลั
่
งภายในตน ทัง้ นี้จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่าการขับเคลื่อน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนเป็ นวิธกี ารทีท่ าให้คนเกิดความตระหนัก มีส่วนร่วม และ
น าไปสู่ค วามส าเร็จ ในการเปลี่ย นแปลง อัน ประกอบไปด้ว ย 1) สร้า งให้เ กิด ความตระหนัก ถึง
ความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลง 2) สร้างทีมทีจ่ ะผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลง 3) กาหนดวิสยั ทัศน์
และกลยุ ท ธ์ ท่ี จ ะท าให้ ไ ปถึ ง วิ ส ั ย ทั ศ น์ นั ้น 4) สื่ อ สารวิ ส ั ย ทั ศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ ใ นทุ ก รู ป แบบ
5) ขจัด อุ ป สรรต่ า ง ๆ โดยการให้ก ระจายอ านาจ 6) ก าหนดเป้ า หมายระยะสัน้ 7) ปรับ เปลี่ย น
การทางานในระบบต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้เกิดการสนับสนุ นการเปลีย่ นแปลง และ 8) สร้างระบบ
เพื่อ ท าให้ผูก ติด กับ พฤติก รรมที่ต้อ งการจนเกิด เป็ น วัฒ นธรรมของสถานศึก ษา สอดคล้อ งกับ
คอตเตอร์ (Kotter. 1996: 20-23) ทีไ่ ด้เสนอแนวคิดกระบวนการเปลีย่ นแปลง 8 ขัน้ ตอน (The EightStage Change Process) ซึ่งเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับต่อการเปลีย่ นแปลง และการแข่งขันในตลาดโลก และเป็ นการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต
ทีด่ กี ว่า กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย ขัน้ ตอนที่ 1 ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ส ึ ก ว่ า ต้ อ ง ล ง มื อ ท า
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อย่างเร่งด่วน ด้วยการประเมินสภาวะทางการตลาดและคู่แข่งขัน ชีใ้ ห้เห็นถึงวิกฤติการณ์และโอกาส
หรือช่องทางในการผ่านพ้นภาวะวิกฤติ ขัน้ ตอนที่ 2 สร้ า งที ม ผู้ น าการเปลี่ ย นแปล ง ด้ ว ยการ
ก าหนดให้ ม ีก ลุ่ ม ท างานเป็ นทีม และให้ ม ีอ านาจมากพอที่จ ะน าคนอื่ น ๆ ในองค์ ก ารไปสู่
การเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ ขัน้ ตอนที่ 3 การสร้ า งวิ ส ั ย ทั ศ น์ ที่ ช ั ด เ จ น ซึ่ ง จะเป็ นการ น า ไ ป สู่
การเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ ก าหนดกลยุทธ์การเปลี่ย นแปลงที่จะท าให้ว ิสยั ทัศ น์ นัน้ กลายเป็ น จริง
ขัน้ ตอนที่ 4 สื่อสารวิสยั ทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้เครื่องมือทุกชนิดเท่าที่จะเป็ นไปได้
จะต้อ งมีก ารสื่อ สารวิส ัย ทัศ น์ ก ับ บุ ค ลากรในองค์การด้ว ยการชี้น า และการจ าลองสถานการณ์
จนบุคลากรเกิดการยอมรับวิสยั ทัศน์และเริม่ เปลีย่ นแปลง ขัน้ ตอนที่ 5 การให้ อ านาจที่ จ ะท าการ
เปลี่ยนแปลงด้ว ยการปรับเปลี่ยนระบบ หรือ โครงสร้างขององค์การ หรือ แม้กระทังการก
่
าหนด
กิ จ กรรมหรือ วิ ธ ี ก ารต่ า ง ๆ เพื่ อ ขจัด อุ ป สรรคหรือ ความเสี่ ย งที่ ม ีต่ อ วิ ส ั ย ทัศ น์ อ ั น น าไปสู่
การเปลีย่ นแปลง ขัน้ ตอนที่ 6 สร้างชัยชนะระยะสัน้ ด้วยการทาให้การเปลีย่ นแปลงปรากฏผลออกมา
ในรูปของความสาเร็จหรือชัยชนะ พร้อมกับ การให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึน้ ขัน้ ตอนที่ 7
การรักษาการเปลีย่ นแปลงให้คงอยู่และสร้างการเปลีย่ นแปลงใหม่ทด่ี กี ว่า ด้วยการปรับเปลีย่ นระบบ
โครงสร้าง และนโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางการเปลีย่ นแปลง การสนับสนุ นและพัฒนาบุคลากร
ทีเ่ ป็ นกาลังสาคัญในการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ การหาช่องทางหรือแนวคิดใหม่ รวมทัง้ การสร้างกลุ่ม
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงกลุ่มใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงระลอกแล้วระลอกเล่าอย่างไม่ขาดสาย
และขัน้ ตอนที่ 8 รัก ษาการเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้นให้ค งอยู่เ ป็ นวัฒนธรรมขององค์การ ด้ว ยการ
เปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมองค์ ก ารใหม่ ท่ีใ ห้ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาการสร้า งภาวะผู้ น าและ
ความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การ
จากข้างต้นที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษากระทาตาม
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีแ่ สดงออกในฐานะผูน้ าเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมาย
ของการเป็ น สถานศึก ษาอาเซีย น สามารถปรับเปลี่ย นพฤติก รรมของบุค ลากรให้เ หมาะสมกับ
สถานการณ์เงื่อนไขหรือสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการการทางาน
อย่างเป็ นระบบอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานสาเร็จและผูร้ ่วมงานพึงพอใจในการทางาน มีการผลักดัน
สถานศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อันเป็ นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่ในระบบการบริหารและ
จัด การการศึก ษาของไทย ถือ ได้ว่ า เป็ น พฤติก รรมที่ส ัง คมปั จ จุ บ ัน จะต้อ งพึง มี ตามที่ อ่ อ งจิต
เมธยะประภาส (2554: บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) ได้ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนามาตรฐานและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน พบว่า ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้บริหารและครูผู้สอน
มีความต้องการจาเป็ นด้านกระบวนการดาเนินงานเป็ นลาดับแรก รองลงมา คือ ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และด้านปั จจัยสนับสนุ น ตามลาดับ (ค่า PNI เท่ากับ 0.224, 0.220,
0.211 และ 0.196 ตามลาดับ) และเมื่อพิจารณาลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒนามาตรฐานโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนจาแนกเป็ นรายด้าน สรุปได้ดงั นี้ ความต้องการจาเป็ น
ด้า นปั จ จัย สนับ สนุ น ล าดับ ความต้อ งการจ าเป็ น สูง สุ ด คือ โรงเรีย นจัด ตัง้ กองทุ น เพื่อ ส่ ง เสริม
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การศึกษาอาเซียนได้สอดคล้องกับความต้องการ รองลงมา คือ โรงเรียนจัดทาหลักสูตรอาเซียน
ศึกษาทีส่ อดคล้องกับบริบทโรงเรียน และครูได้รบั การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ความต้องการจาเป็ นด้านกระบวนการดาเนินงาน ประกอบด้วย ความต้องการจาเป็ น
ด้านการบริหารจัดการศึกษา ลาดับความต้องการสูงสุด คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู
ประกาศเกียรติคุณครูและนักเรียนที่มผี ลงานที่เกิดจากการเรียนรูอ้ าเซียน รองลงมา คือ โรงเรียน
ร่ ว มกับ ชุ ม ชน ในการระดมทรัพ ยากรและภู ม ิปั ญ ญาเพื่อ การเรีย นรู้อ าเซีย น และโรงเรีย น
ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาอาเซียนทีห่ ลากหลาย เช่น วารสาร เว็บไซต์ วิทยุชุมชน ตามลาดับ
และความต้องการจาเป็ นด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ลาดับความต้องการจาเป็ นสูงสุด คือ
ครูใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียน รองลงมา คือ ครูจดั กิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และครูจดั กิจกรรมโดยใช้ศลิ ปวัฒนธรรมอาเซียนเป็ นสื่อในการ
พัฒนาผูเ้ รียน ตามลาดับ และความต้องการจาเป็ นด้านคุณภาพผูเ้ รียน ลาดับความต้องการจาเป็ น
สูงสุด คือ ผู้เรียนมีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ รองลงมา คือ ผู้เรียนมีทกั ษะการคิด
แก้ปัญหา และผูเ้ รียนเป็ นผูใ้ ฝ่ รใู้ ฝ่ เรียนและรักการเรียนรู้
จากผลการวิจ ัย ที่พ บว่ า สิ่ง ส าคัญ ประการหนึ่ ง ในการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ ฐาน
สู่ประชาคมอาเซียน คือ การที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมให้มกี ารใช้คู่มอื แนวทางการจัดทา
หลักสูตรอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์บนรากฐานของหลักสูตรแกนกลาง
การศึก ษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551 อันเป็ นหลักสูต รอิงมาตรฐาน (Performance Standard-based
Curriculum) นัน้ ศักดิ ์สิน โรจน์ สราญรมย์ (2558: 5-8) ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาของประเทศ
ไทยในปั จ จุ บ ัน มีห ลัก สู ต รอิ ง มาตรฐานเป็ นสากล เป็ นหลัก สู ต รที่ดีส อดคล้ อ งกับ วิส ัย ทัศ น์
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็ นยุคสมัยที่ประเทศพัฒนาทางการศึกษาแล้ว ล้วนใช้หลักสูตรอิงมาตรฐาน
เช่นกัน เพราะมาตรฐานคือคาอธิบายคุณภาพมิตติ ่าง ๆ ทีน่ ามากาหนดเป็ นเป้ าหมายคุณภาพของ
ผู้เรียน ซึ่งเมื่อประเทศไทยมีหลักสูต รอิงมาตรฐานหรือหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ประเทศไทยจึงมีหลักสูตรที่ดี มีครูดี และผู้เรียนพร้อมจะพัฒนา แต่ คุณภาพการศึกษา
ทีว่ ดั จากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและผลการสอบ (O-NET) ตกต่ าลงทุก ๆ ปี โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก นับตัง้ แต่ปีการศึกษา 2549 เป็ นต้นมา ผลสัมฤทธิ ์ทาง
การเรียนระดับชาติต่ ากว่าร้อยละ 50 และนับจาก พ.ศ. 2554 คุณภาพยิง่ ต่ าเป็ นแนวลาดเอียงลง
และเมื่อนามาเทียบเคียงกันในแต่ละช่วงชัน้ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ค่าเฉลีย่ ป.6 สูงกว่า ม.3 และค่าเฉลีย่ ม.3 สูงกว่า ม.6
ค่าเฉลีย่ ต่าสุดของ ม.6 อยูร่ ะหว่างร้อยละ 21.74 – 32.54 (ศักดิ ์สิน โรจน์สราญรมย์. 2558: 5)
ทัง้ นี้ หลัก สูต รแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้น ฐาน พ.ศ. 2551 เป็ นหลักสูต รอิงมาตรฐาน
มีองค์ประกอบสาคัญ คือ เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั แนวทางการออกแบบการเรียนรู้
ตามแนวทาง Backward Design ซึง่ เป็ นเครื่องมือสาคัญทีต่ ดิ มากับมาตรฐาน กระบวนการคิดขัน้ สูง
เชิ ง ระบบ (GPAS 5 STEPs) ตามมาตรฐานสากล และมิ ติ คุ ณ ภาพ เห็ น ได้ ว่ า มาตรฐาน
มีอ งค์ป ระกอบต่ า ง ๆ หลายมิติ ซึ่ง มีผู้ใ ช้ห ลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานจ านวนมาก
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ยัง ไม่ เ ข้า ใจอย่ า งแตกฉาน ซึ่ง ศัก ดิส์ ิน โรจน์ ส ราญรมย์ (2558: 5) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า สถานศึก ษา
นาองค์ประกอบของมาตรฐานไปใช้เพียงเฉพาะเนื้อหา องค์ประกอบสาคัญอื่ น ๆ กลับไม่นาไปใช้
สาเหตุเพราะช่วงเวลาทีผ่ ่านมาถึง 5 ปี ไม่มกี ารสร้างความเข้าใจให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา ผูเ้ กีย่ วข้อง
กับการจัดการศึกษา ครูผู้สอน รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เรียน ให้เข้าใจและเห็นความสาคัญ
ในการน ามาตรฐานไปใช้ว่ า ต้อ งส่ ง ผลดีต่ อ ผู้เ รีย นอย่า งไร และคุ ณ ภาพนัน้ ตรงตามมาตรฐาน
การเรียนรูแ้ ละครบทุกตัวชี้วดั หรือไม่ ดังนัน้ ผู้บริหารและครูผู้สอน ผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้อง
ร่วมกันระดมความคิด กาหนดวิสยั ทัศน์ เป้ าหมายการเรียนรูใ้ นระดับความคิดรวบยอด หลักการ
ก าหนดกระบวนการที่ม ีป ระสิท ธิภ าพที่น าไปสู่ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รีย นให้บ รรลุ ต ัว ชี้ว ัด และ
มาตรฐานการเรียนรู้ต ามหลัก สูต ร การนาเสนอต้อ งมีแผนผังความคิด (Mind map) การพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเห็นภาพการพัฒนาตลอดแนว เห็นความเชื่อมโยง
สัมพันธ์ของการสร้างความรูท้ ุกมิตทิ งั ้ ระบบ จึงจะเป็ นการนาเสนอการแก้ไขปั ญหาอย่างไม่สบั สน
ไม่ควรมีการแก้ไขปั ญหาแบบแยกส่ว นเฉพาะ เพราะจะนาไปสู่การเพิ่มปั ญ หาให้กับการบริห าร
สถานศึกษา การสอนของครู และการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนมากยิง่ ขึน้
และเพื่อ ให้ ข้อ ค้น พบจากการวิจ ยั ครัง้ นี้ เ กิด ความเข้า ใจที่ช ัด เจนยิ่ง ขึ้น ในการอธิบ าย
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษา
ต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน โดยผูว้ จิ ยั อภิปรายผลการวิจยั เชิงปริมาณตามประเด็นต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 1 รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข อง ภาวะ ผู้ น า
การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ต่ อ พฤติ กรรมการขับ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ตามสมมติ ฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยมีแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุ
ตามเส้นอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลงกับ พฤติ กรรมการขับ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษา
สู่ประชาคมอาเซียน
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่ อ พฤติก รรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ดังภาพประกอบ 18
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ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง

พฤติ กรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน

ภาพประกอบ 18 ผลการวิจยั ทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
กับพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
จากผลการวิจ ัย แสดงให้ เ ห็น ว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงเป็ นตัว แปรที่ ม ี
ความสัมพันธ์ และมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งหาก
กลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้ น แบบการพัฒ นาสู่ ป ระชาคมอาเซีย น มีภ าวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงในด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้น
ทางปั ญญา และด้านการคานึงถึงปั จเจกบุคคลมากเท่าใด ย่อมส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทัง้ ในด้านการสร้างความรูส้ กึ ร่วมเร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน ด้านการสร้าง
กลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อน ด้านการพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ร่วมกัน ด้านการสื่อสารวิสยั ทัศน์
สู่ก ารปฏิบ ัติ ด้า นการให้พ ลัง จูง ใจสู่ก ารปฏิบ ัติต ามวิส ัย ทัศ น์ ด้า นการวางแผนเพื่อ ส าเร็จ ตาม
เป้ าหมายระยะสัน้ ด้านการปรับปรุงงานต่ อ เนื่อ ง และด้านการคงความส าเร็จเป็ นสถานศึก ษา
อาเซียนมากขึ้นเท่านัน้ ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดของแบส และอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1994: 3-4)
ทีไ่ ด้กล่าวว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง เป็ นกระบวนการทีผ่ นู้ ามีอทิ ธิพลต่อผูร้ ว่ มงานหรือบุคลากร
โดยเปลี่ย นแปลงความพยายามของบุ ค ลากรให้สู ง ขึ้น กว่ า ความพยายามที่ค าดหวัง รวมถึง
การพัฒ นาความสามารถของบุ ค ลากรไปสู่ ร ะดับ ที่สู ง ขึ้น และมีศ ัก ยภาพมากขึ้น ท าให้ เ กิ ด
การตระหนักรูใ้ นวิสยั ทัศน์และภารกิจของทีมและองค์การ การจูงใจให้มองไกลเกินกว่าความสนใจ
ของตนไปสู่ประโยชน์ ของกลุ่มองค์การหรือสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อบุคลากรจะ
กระทาโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ 1) การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ
ภาวะผู้น าเชิง บารมี (Idealized Influence or Charisma Leadership) 2) การสร้า งแรงบัน ดาลใจ
(Inspiration Motivation) 3) การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual Stimulation) และ 4) การคานึงถึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration)
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ส อดคล้องกับ ไบรแมน (Podsakoff; Mackenzie; & Bommer.
1996: 25; citing Bryman. 1992) ที่ได้กล่าวถึงการศึกษาในองค์การมากมายที่แสดงเห็นว่า ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ ความพยายามด้ว ยตนเอง และ
ผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้าง ซึ่งมีการรายงานผลการศึกษาในหลายสาขา จากหลายกลุ่ม ตัวอย่าง
และองค์การประเภทต่าง ๆ ซึง่ ยามมาริโน สแปงเกอเลอร์ และแบส (Yammarino; Spangerler; &
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Bass. 1993: 81-102) ได้ ศึก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงและผลการปฏิบ ัติง านแบบส ารวจ
ระยะยาว (Longitudinal investigation) กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่เ ป็ น ตัว แทนของนายทหารเรือ สหรัฐ
ทีจ่ บมาจากโรงเรียนนายเรือสหรัฐ (United States Naval Academy: USNA) และได้รบั การแต่งตัง้
ให้ทางานในหน่ วยรบบนผิวน้ า ข้อมูลระยะยาวซึง่ เกี่ยวกับนายทหารเหล่านี้รวบรวมจากการบันทึก
ของ USNA และข้อมูลจากนายทหารชัน้ รองลงมา 793 นาย และผูบ้ งั คับบัญชาของนายทหารเหล่านี้
ตัง้ แต่เวลาที่ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน ผลการศึกษาพบว่า สนับสนุ นแนวคิดที่เป็ นโมเดลของ
ความเกีย่ วข้องระยะยาว ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและผลการปฏิบตั งิ านของนายทหารเรือ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาแบบปล่อยตามสบาย สามารถทานายผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ สามารถทานายผลการปฏิบตั งิ านทางทหารขณะทีเ่ ป็ นนักเรียนที่ USNA ได้
สามารถทานายผลการปฏิบตั งิ านขณะทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ทางานในหน่ วยงานบนผิวน้ า ได้ และยังพบ
อีกว่าภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ขณะที่ได้รบั มอบหมายแต่งตัง้
ให้ทางานในหน่วยรบบนผิวน้ า สามารถทานายผลกระทบพฤติกรรมผูน้ าของพนักงานได้ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ คอช (Koh. 1991: 602) ที่ได้ศกึ ษาและทดสอบสมมติฐานหลาย
สมมติฐานเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในประเทศสิงคโปร์ ในกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้บริหารและ
อาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์ จานวน 90 โรงเรียน โรงเรียนละ 20 คน ผลการวิจยั
พบว่า ผลของภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง และภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่ นสามารถทานายพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ความผูกพันกับองค์การ ความพึงพอใจ และผลของการปฏิบตั งิ าน
ขององค์การ โดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ในขณะที่ วิลเลียม สเทียร์ และเทอร์
บอร์ก (William; Steers; & Terborg. 1995: 319-333) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่ างรูปแบบภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูน้ าของโรงเรียน 89 แห่งในประเทศสิงคโปร์ พบว่า รูปแบบภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมกลุ่ม และความพึงพอใจ
ในการทางานของครูผนู้ าโรงเรียน และส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน แบส (Bass. 1997:
130-139) ได้ศกึ ษาและรวบรวมงานวิจยั ทีพ่ สิ จู น์ยนื ยันได้ว่าความสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นลาดับขัน้ (Hierarchy
of correlations) ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ าแบบต่าง ๆ และผลลัพธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ ความพยายาม
และความพึงพอใจ ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมีประสิทธิภาพมากกว่า และทาให้
เกิด ความพยายาม และความพึง พอใจมากขึ้น กว่ า ภาวะผู้น าแบบให้ร างวัล ตามสถานการณ์
(Contingent reward) การบริหารแบบวางเฉย (Management-by-exception) แบบเชิงรุก (MBE-A)
และแบบเชิงรับ (MBE-P) และการปล่อยตามสบาย (Laissez-faire) ตามลาดับ
ผลจากการวิจยั ครัง้ นี้ทาให้พบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงกับ
พฤติกรรมการขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ เคนดริค (Kendrick.
1988: 1330-A) ที่ไ ด้ศึก ษาลัก ษณะภาวะผู้น าที่ม ีผ ลต่ อ การพัฒ นาโรงเรีย นระดับ มัธ ยมในเมือ ง
ให้มปี ระสิทธิผ ล โดยวิจยั เชิงคุ ณ ภาพ ผลการวิจยั พบว่ า ครูใ หญ่ ใ ช้ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ย น
ในระยะเริม่ แรก และต่อมาได้ใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินงาน จนสามารถปรับปรุง
โรงเรี ย นให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ส่ ว น แอ นเดอ ร์ ส ั น (Anderson. 2002: A) ก็ ไ ด้ ศึ ก ษ าเรื่ อ ง
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การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนประถมศึกษาสู่การศึกษาวิช าชีพชุมชน โดยเริม่ จากระดับบนสู่ระดับล่าง
ผลการวิจยั สรุปได้ว่า หลักเบื้องต้นที่สาคัญของผลสาเร็จของโรงเรียน รวมถึงวัฒนธรรมโรงเรียน
ที่ เ กี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นรู ป แบบการศึ ก ษาวิ ช าชี พ ชุ มชน และภาวะผู้ น าที่ จ าเป็ นส าหรับ
การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ ภารดี อนันต์นาวี (2549: 89-102)
ได้วจิ ยั เรื่อง การวิเคราะห์ภาวะผู้นาของผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและบรรยากาศองค์การ
ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดขี องสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก ซึ่งผลการวิจยั
สรุปได้ว่า ตัวแปรที่ส่งผลสูงสุดและมีนัยสาคัญทางสถิตติ ่อการบริหารจัดการที่ดขี องสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ บรรยากาศองค์การ
และร่วมกันทานายการบริหารจัดการที่ดไี ด้ร้อยละ 76 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศองค์การส่ งผลทางตรงต่อ การบริหารจัดการที่ดีของ
ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ภาคตะวัน ออก ขณะเดีย วกัน ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของ
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลทางอ้อมผ่านบรรยากาศองค์การไปยังการบริหารจัดการที่ดี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1.2 การถ่ า ยทอดทางสัง คมกับ ภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลงและพฤติ กรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการวิจ ยั พบว่ า 1) การถ่ า ยทอดทางสัง คมมีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ภาวะผู้น า
การเปลี่ย นแปลง 2) การถ่ า ยทอดทางสัง คมมีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน และ 3) การถ่ายทอดทางสัง คมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซีย นโดยผ่ า นภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง ดัง ภาพ
ประกอบ 19
การถ่ายทอด
ทางสังคม

ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง

พฤติ กรรม
การขับเคลื่อน
สถานศึกษา

ภาพประกอบ 19 ผลการวิจยั ทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงและพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
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จากผลการวิ จ ั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การถ่ า ยทอดทางสั ง คมเป็ นตั ว แปรที่ ม ี
ความสัมพันธ์ และมีอทิ ธิพลต่อภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่ง หากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน มีการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพและการถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษามากเท่าใด
ย่อมส่งผลให้เกิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้าง
แรงบัน ดาลใจ ด้า นการกระตุ้ น ทางปั ญ ญา และด้า นการค านึ ง ถึง ปั จ เจกบุ ค คล มากขึ้น เท่ า นั ้น
นอกจากนัน้ ยังช่วยให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทัง้ ในด้านการ
สร้างความรูส้ กึ ร่วมเร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน ด้านการสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อน ด้านการพัฒนา
วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ร่วมกัน ด้านการสื่อสารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ ด้านการให้พลังจูงใจสู่การปฏิ บตั ิ
ตามวิสยั ทัศน์ ด้านการวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้ ด้านการปรับปรุงงานต่อเนื่อง และ
ด้า นการคงความส าเร็จ เป็ น สถานศึก ษาอาเซีย นอีก ด้ว ย สามารถอธิบ ายได้ว่ า การถ่ า ยทอด
ทางสังคม (Socialization) เป็ นกระบวนการหรือ วิถีทางที่บุค คลได้เ รียนรู้ทกั ษะ ความรู้ ค่ านิ ย ม
แรงจูงใจ และบทบาทหน้าทีเ่ หมาะสมกับตาแหน่ งของเขาในกลุ่ม ถือได้ว่าเป็ นกระบวนการซับซ้อน
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตลอดช่วงชีวติ (Lifelong Process) ตัง้ แต่วยั ทารก วัยทางาน ตราบจนกระทัง่
วัยชรา ซึ่งขัน้ ตอนของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของแต่ละบุคคลเป็ นไปอย่างต่อเนื่อ งและ
มีความสัมพันธ์กบั ขัน้ ตอนของชีวติ (อ้อมเดือน สดมณี และคนอื่น ๆ. 2543: 14; อ้างอิงจาก Stryker.
1980: 64; Stryker; & Statham. 1985: 352) ซึ่ ง จาการวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ พบ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
การถ่ ายทอดทางสังคมกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึ กษา
สู่ประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับการศึกษาของ กุบตา และคริชแนน (Gupta; & Krishnan. 2004:
7-20) ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลกระทบของการถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง: บทบาท
แลกเปลีย่ นของผูน้ ากับสมาชิก โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมของ
ผู้ใต้บงั คับบัญชา การรายงานภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้บงั คับบัญชา และผู้ใต้บงั คับ
บัญชาที่มคี ุณภาพตามการจัดอันดับความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนของผู้นากับสมาชิก (LMX)
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้บงั คับบัญชาจากธนาคารภาครัฐขนาดใหญ่ในประเทศ
อินเดีย จานวน 102 คู่ ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาช่วยเพิม่ การ
แสดงภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง เช่นเดียวกับ ซากาล และพาทัก (Sahgal; & Pathak. 2007: 263279) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในประเด็นการถ่ายทอดทางสังคม แนวคิดส่วนตัว
และประสบการณ์ ซึง่ ใช้มุมมองการพัฒนาเพื่อศึกษาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในบริบทของอินเดีย
มุ่ง เน้ น ไปที่ป ระสบการณ์ ชีว ิต อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ซึ่ง ผู้น าที่ป ระสบความส าเร็จ นั น้ บทบาทของ
ครอบครัวและประสบการณ์ในวัยเด็กทีม่ ผี ลกระทบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับชีวติ ของพวกเขา แสดงให้
เห็นว่าผูน้ าเกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ชวี ติ ทีโ่ ดดเด่นและเป็ นกระบวนการ สุดท้ายจบลงด้วยการ
เป็ นผูน้ ามืออาชีพและประสบความสาเร็จ ในขณะที่ กฤษดา ตัง้ ชัยศักดิ ์ (Tanchaisak. 2006: 17-25)
ได้ศกึ ษาวิจยั เกี่ยวกับผู้นาการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พบว่า
การถ่ายทอดทางสังคมเป็ นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลภายนอกได้กลายเป็ นบุค คล
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ภายในองค์การ ซึ่งกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก สี่มติ ิของการเป็ นผู้นา
การเปลีย่ นแปลงต่างก็มสี ่วนช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในครัง้ นี้
1.3 อั ต ลั ก ษณ์ แห่ งตนกั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงและพฤติ ก รร ม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า 1) อั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ตนมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลง 2) อัตลักษณ์แห่งตนมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ป ระชาคมอาเซีย น และ 3) อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนมีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่ อ พฤติก รรมการขับ เคลื่อ น
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง ดังภาพประกอบ 20

อัตลักษณ์
แห่งตน

ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง

พฤติ กรรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน

ภาพประกอบ 20 ผลการวิจยั ทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์แห่งตนกับภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงและพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์แห่งตนเป็ นตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์ และ
มีอทิ ธิพลต่อภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ซึ่งหากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีอตั ลักษณ์
แห่งตนในด้านอัตลักษณ์ความเป็ นไทย และด้านอัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียนมากเท่าใด ย่อมส่งผล
ให้เกิดภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุ้นทางปั ญญา และด้านการคานึงถึงปั จเจกบุคคลมากขึน้ เท่านัน้ นอกจากนัน้ ยังช่วยให้
เกิด พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซีย นทัง้ ในด้ า นการสร้า งความรู้ ส ึก
ร่วมเร่งแก้วกิ ฤตร่วมกัน ด้านการสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อน ด้านการพัฒนาวิสยั ทัศน์ และ
กลยุทธ์รว่ มกัน ด้านการสื่อสารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ ด้านการให้พลังจูงใจสู่การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
ด้า นการวางแผนเพื่อ ส าเร็จ ตามเป้ าหมายระยะสัน้ ด้า นการปรับ ปรุ ง งานต่ อ เนื่ อ ง และด้ า น
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การคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียนอีกด้วย สามารถอธิบายได้ว่า อัตลักษณ์แห่งตน ซึง่ เป็ น
ความสามารถของบุคคลในการผสมผสานระหว่างลักษณะภายในตน ซึ่งเป็ น ลักษณะเฉพาะของ
แต่ละบุคคลกับลักษณะภายนอก คือ ประสบการณ์จากสังคมรอบด้าน แล้วสามารถประเมินหรือ
ตัดสินใจด้วยตนเองได้ว่าตนเองนัน้ คือใคร มีความสามารถอะไร ควรจะมีความเชื่อ และดาเนินชีวติ
ไปในทิศทางใด ซึง่ ลักษณะดังกล่าวมีความเป็ นลักษณะเฉพาะตัว และลักษณะทีเ่ หมือนกับบุคคลอื่น
ผสมกลมกลืนอยู่ ทัง้ นี้ มาร์เ ชีย (เสาวภา เบ็ญ จพันธุ์ทวี. 2540: 8-9; อ้างอิงจาก Marcia. 1975)
กล่ าวถึงอัต ลัก ษณ์ แ ห่ งตนในลัก ษณะโครงสร้างแห่งตน (Self-Structure) ว่าเป็ นสิ่งที่เ กิดภายใน
ตัวบุคคล มีการเปลีย่ นแปลงไปตามแรงขับ ความสามารถ ความเชื่อ และประวัตคิ วามเป็ นมาในการ
ปรับตัวของแต่ละคน ถ้าบุคคลมีโครงสร้างของพัฒนาการที่ดกี ็จะทาให้มคี วามเป็ นตัวของตัวเอง
รูถ้ งึ ความเหมือนและความแตกต่างของตนกับผู้อ่นื เข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของตนทาให้เกิดการ
ก าหนดแนวทางของตนเอง ถ้ า มีโ ครงสร้า งพัฒ นาการที่ไ ม่ ดีท าให้ เ กิด ความสับ สนในตนเอง
ส่ ว นความหมายของอัต ลัก ษณ์ แ ห่ งตนด้า นเนื้อ หานัน้ ประกอบด้ว ย จุดมุ่งหมาย ค่ านิยม และ
ความเชื่อ ที่บุ ค คลได้ต กลงใจอย่า งไม่ม ีข้อ สงสัย การตกลงใจนี้ ต้อ งมีพ ัฒ นาการที่ต่ อ เนื่ อ งเป็ น
เวลานานแล้ว จึงเลือกจุดมุ่งหมายและความเชื่อนัน้ อย่างเหมาะสมกับแนวทาง วัตถุประสงค์ และ
วิถีชีว ิต ของตน โดยอัต ลัก ษณ์ แ ห่งตนในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นความเข้าใจในตนเองว่าตนเป็ นใคร
มีค วามคิด ในการแสดงออกของตนเพื่อ การด าเนิ น ชีว ิต ในแนวทางใดแนวทางหนึ่ ง ยอมรับ
ความแตกต่าง และความเหมือนกันของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ความรูส้ กึ ของการมีอตั ลั กษณ์ของตน
เกิดจากการทีค่ นคนนัน้ ดารงความเหมือน (Sameness) และความต่อเนื่อง (Continuity) ภายในตน
ของแต่ละคนทีส่ อดคล้องกับผูอ้ ่นื มอง โดยสิง่ ทีเ่ กิดภายในตัวบุคคล มีการเปลีย่ นแปลงไปตามแรงขับ
ความสามารถ ความเชื่อ ค่านิยม และการถ่ายทอดทางสังคม ซึง่ จาการวิจยั ครัง้ นี้พบความสัมพันธ์
ระหว่างอัตลักษณ์แห่งตนกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน สอดคล้อ งกับการศึกษาของ เซ และชิว (Tse; & Chiu. 2014: 2827–2835)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและการปฏิบตั งิ าน: มุมมองของเอกลักษณ์ทางสัง คม มีรปู แบบ
การอธิบายกระบวนการพื้นฐานที่ผ่ า นการภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงที่มอี ิทธิพลต่ อ พฤติก รรม
ความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกขององค์การ ความแตกต่างของแต่ละบุคคลและ
เอกลักษณ์ของกลุ่มต่างเป็ นกลไกเอกลักษณ์ทางสังคมทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงลักษณะและผลกระทบทีม่ ี
ต่อพฤติกรรมการนาการเปลี่ยนแปลง และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ แคลงค์ (Klenke. 2007:
68-97) ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ พบว่า อัต ลักษณ์ ในตัวตนของบุคคลมีผลต่อ
การแสดงออกเกี่ย วกับ ผู้น า เนื่ อ งจากเป็ น รูป แบบที่เ กี่ย วข้อ งกับ ทฤษฎีท างจิต วิท ยาที่ว างอยู่
บนรากฐานปรัชญาอัตถิภาวนิยมและเอกลักษณ์ทางสังคม ในทานองเดียวกัน ซู และคนอื่น ๆ (Zhu;
et al. 2012: 186-212) ก็ได้ศกึ ษาพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมีความเกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์
ภายในองค์การ และยังสามารถอธิบายความสามารถต่าง ๆ ในการปฏิบตั งิ านได้อกี ด้วย
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1.4 การถ่ายทอดทางสังคมกับอัตลักษณ์ แห่งตน
ผลการวิจยั พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงต่ออัตลักษณ์แห่งตน
ดังภาพประกอบ 21
การถ่ายทอด
ทางสังคม

อัตลักษณ์
แห่งตน

ภาพประกอบ 21 ผลการวิจยั ทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับ
อัตลักษณ์แห่งตน
จากผลการวิ จ ั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การถ่ า ยทอดทางสั ง คมเป็ นตั ว แปรที่ ม ี
ความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์แห่งตน ซึ่งหากกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อ นในสถานศึกษา
ต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพและการถ่ายทอดทาง
สังคมของสถานศึกษามากเท่าใด ย่อมส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์แห่งตนในด้านอัตลักษณ์ความเป็ นไทย
และด้านอัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียนมากขึน้ เท่านัน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฮอลล์ (Chao;
et al. 1994: 737; citing Hall. 1972) ที่ อ ธิ บ ายว่ า เอกลัก ษณ์ เ ชิ ง วิ ช าชี พ ขึ้ น อยู่ กั บ การได้ ร ั บ
ประสบการณ์ทางอาชีพ โดยเฉพาะการได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การในระยะแรก และยัง
สอดคล้องกับ เชา และคนอื่น ๆ (Chao; et al. 1994: 730-743) ทีว่ จิ ยั พบว่า การถ่ายทอดทางสังคม
ขององค์การมีอทิ ธิพลต่อเอกลักษณ์วชิ าชีพ นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจยั ของ พงษ์สวัสดิ ์ สวัสดิพงษ์.
2532: 8; Broom; & Selznick. 1990: 94; Cohen. 1981: 14; Harden. 1993: Abstract; McGowen;
& Hart. 1990: 118-123 ทีพ่ บว่าเอกลักษณ์/อัตลักษณ์เป็ นผลมาจากการถ่ายทอดทางสังคม
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 2 รู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ งสาเหตุ ข องภาวะผู้ น า
การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ต่ อ พฤติ กรรมการขับ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ไม่ เท่ าเที ย มกันระหว่ างกลุ่มผู้นาการขับเคลื่ อ นในสถานศึ กษาสัง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและกลุ่มผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อ
พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซีย น ระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาและกลุ่ ม ผู้น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเมทริกซ์อทิ ธิพลเชิงสาเหตุ จาก
ตัวแปรภายในแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝงแตกต่างกัน โดยพบว่ามีความแตกต่างกันในเส้นทาง
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ความสัมพันธ์ของอิทธิพลของอัตลักษณ์แห่งตนทีส่ ่งผลต่อภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงซึง่ ในกลุ่มผูน้ า
การขับเคลื่อ นในสถานศึกษาสังกัดส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษา มีค่าสัมประสิทธิ ์
อิ ท ธิพ ล เท่ า กับ .72 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติท่ีร ะดับ .05 แต่ ใ นกลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ น
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ .77
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 ผลการวิจยั ดังกล่าว
แสดงให้ เ ห็น ว่ า กลุ่ ม ผู้ น าการขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา หากมีอตั ลักษณ์แห่งตนเพิม่ ขึ้นจะส่งผลทาให้เกิด ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
มากกว่ากลุ่มผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ทัง้ นี้
อาจเป็ นเพราะว่ า สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐาน
แต่ ล ะสถานศึก ษาย่ อ มมีก ระบวนการขับ เคลื่อ นที่แ ตกต่ า งกัน รวมทัง้ มีค วามเป็ น เอกลัก ษณ์
เฉพาะตนแม้ว่าจะอยู่ภายใต้นโยบายหรือยุทธศาสตร์เดียวกันก็ตาม ซึง่ สถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชดั เจน แต่การมอบหมายงานจะ
มอบตามความรู้ ความสามารถ และความถนัด เน้นการมีส่วนร่วมและการทางานเป็ นทีม ข้าราชการ
ครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาในสถานศึกษาสังกัดสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึก ษา
ส่วนใหญ่จะสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาเอก แต่สอนไปตามความถนัด มีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีอ่ ยู่ร่วมกัน
เหมือ นครอบครัว ช่ว ยเหลือ เกื้อ กู ล กันในการปฏิบตั ิงาน ไม่ค่ อ ยยึดกฎระเบียบ การปฏิบตั ิงาน
ไม่ต้องมีคาสังก็
่ สามารถปฏิบตั ิงานได้ ในขณะที่สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานัน้ ก็มโี ครงสร้างการบริหารงานที่ชดั เจนเช่นเดียวกัน แต่มกี ารมอบหมายงานและ
การปฏิบ ัติง านเฉพาะเจาะจงตามกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้เ ป็ นส่ ว นใหญ่ ท าให้บ างครัง้ ขาดการ
ประสานงานกันระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนัน้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะได้ส อนตรงตามสาขาวิชาเอก ใช้ค วามรู้ค วามสามารถที่มอี ยู่ได้อ ย่างเต็มที่ การจัดการเรีย น
การสอนก็เ น้ นในเนื้อ วิชาการมากกว่ าการสอนคน และวัฒนธรรมองค์กรจะเป็ นการปฏิบ ัติง าน
ตามค าสัง่ ยึดกฎระเบีย บในการปฏิบตั ิง านอย่างเคร่งครัด ค่ อ นข้างขาดการร่ว มแรงร่ว มใจกัน
เพราะต่างก็รบั ผิดชอบในส่วนของตนเองเท่านัน้
ซึ่งผลการวิจยั ครัง้ นี้ท่พี บว่าอัต ลักษณ์ แห่งตนส่ งผลต่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงนัน้
อาจเป็ นเพราะว่า ผู้นาที่มภี าวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ต ามให้ผู้ต าม
ปฏิบตั งิ านด้านอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามทีผ่ นู้ าต้องการ โดยการแสดง
พฤติก รรมให้ผู้ต ามยอมรับ ชื่น ชม ศรัท ธา และปฏิบ ัติต าม นอกจากนี้ ย ัง ให้ผู้ต ามมีส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการบริห ารสถานศึก ษา นอกจากนั ้น พัฒ นาการทางจิต สัง คม อัน ประกอบด้ ว ย
ความไว้วางใจ ความเป็ นอิสระ ความคิดริเริม่ ความขยันหมันเพี
่ ยร เป็ นคุณลักษณะที่ทาให้บุคคล
ประสบความสาเร็จในด้านต่าง ๆ มีผลทาให้เกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง กลายเป็ นบุคคลที่เห็น
คุณค่าในตนเองและนับถือตนเอง สามารถดาเนินชีวติ ได้ด้วยตนเอง ทาให้เกิดความมันใจที
่ ่จะทา
สิง่ ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ยอมรับตนเอง และมีความเป็ นตัวของตัวเอง ซึ่งตามทฤษฎีความต้องการ
ของมนุ ษ ย์ต ามแนวคิด ของมาสโลว์ ความต้ อ งการความภาคภู ม ิใ จในตนเองอยู่ใ นล าดับ ที่ 4
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ความต้องการนี้ประกอบด้วย ความยกย่องนับถือตนเอง ความเชื่อมันในตนเอง
่
มีความสามารถ
เพียงพอที่จะกระทาสิง่ ต่าง ๆ ซึ่งหากได้รบั การพัฒนาความภาคภูมใิ จในตนเองขึน้ ไปก็จะนาเข้าสู่
ความต้อ งการบรรลุ ส จั การแห่ งตน (Self actualization) คือ การรู้จกั เข้าใจ ยอมรับตนเอง และ
พร้อมที่จะแก้ไขตนเองได้ เป็ นตัวของตัวเอง รับผิดชอบต่อตนเอง ตระหนักถึงการดาเนินชีวติ และ
เป้ าหมายของชีว ิต (ละมัย ทุมพัฒน์ . 2550: 133; อ้างอิงจาก Maslow. 1970: 45) อย่างไรก็ตาม
ผูว้ จิ ยั เชื่อว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทไ่ี ด้จากการวิจยั ครัง้ นี้ยงั ไม่สามารถยืนยันความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุได้อย่างสมบูรณ์ ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุน้ี
ซ้าหลาย ๆ ครัง้ กับหลายกลุ่ ม ตัว อย่าง โดยนารูป แบบความสัม พันธ์จ ากการวิจ ยั ครัง้ นี้ไ ปเป็ น
รูป แบบความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ต ามภาวะสัน นิ ษ ฐานต่ อ ไป เพื่อ ตรวจสอบทฤษฎีป ระกอบกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึง่ จะทาให้ได้รปู แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทส่ี ามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในทางทฤษฎี
แนวคิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง 8 ขัน้ ตอน (The Eight-Stage Change Process)
ของคอตเตอร์ (Kotter. 1996: 33-158) ซึ่งเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับต่อการเปลีย่ นแปลง และการแข่งขันในตลาดโลก และเป็ นการเปลีย่ นแปลง
ไปสู่อ นาคตที่ดีก ว่า ส่ ว นใหญ่ ถู ก นามาใช้ใ นองค์การภาคเอกชน แต่ การศึกษาครัง้ นี้เ ป็ นการนา
แนวคิด นี้ ม าใช้ก ับ สถานศึก ษาซึ่ง เป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ และได้ท าการทดสอบความเที่ย งตรง
เชิงโครงสร้างของแบบสอบถามด้ว ยวิธ ีว ิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิงยืน ยัน (Confirmatory Factor
Ananlysis) พบว่ า รู ป แบบมีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ ท ัง้ 8 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
1) การสร้า งความรู้ส ึก ร่ ว มเร่ ง แก้ ว ิก ฤติร่ ว มกัน 2) การสร้า งกลุ่ ม แกนน าในการขับ เคลื่อ น
3) การพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ร่วมกัน 4) การสื่อสารวิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิ 5) การให้พลังจูงใจ
สู่การปฏิบตั ิตามวิสยั ทัศน์ 6) การวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้ 7) การปรับปรุงงาน
ต่อเนื่อง และ 8) การคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียน เป็ นตัวบ่งชี้พฤติกรรมการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน จึงเป็ นการยืนยันตามโครงสร้างทางทฤษฎี และเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน แม้ว่าองค์ประกอบพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ ประชาคม
อาเซียนจะพัฒนาขึน้ มาโดยอาศัยรากฐานของแนวคิด การนาการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)
แต่จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันดังกล่าวสะท้อนว่า มีโครงสร้างเดียวกัน ดังนัน้ เมื่อจะนา
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนไปใช้ในการวิจยั จึงควรยึดตามโครงสร้าง
และไม่ควรแยกศึกษาเป็ นรายองค์ประกอบ
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2. ข้อเสนอแนะในทางปฏิ บตั ิ
2.1 แนวคิด การน าการเปลี่ย นแปลง (Leading Change) ได้ร บั ความสนใจมานาน
ในแวดวงวิชาการต่างประเทศ สาหรับในประเทศไทยยังอยู่ในวงจากัดและยังไม่มผี ลงานวิจยั ที่ใ ช้
อาศัย แนวคิด นี้ เ ท่ า ที่ค วร ซึ่ง แท้จ ริง แล้ว แนวคิด ดัง กล่ า วมีค วามส าคัญ และมีค วามจ าเป็ น ต่ อ
สถานการณ์ปัจจุบนั ของไทยเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การที่ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ทัง้ นี้สถานศึกษาซึง่ เป็ น หนึ่งในหน่ วยงานหลักของรัฐที่จะต้องให้ความสาคัญกับ
การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและตัง้ รับต่อการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ท่เี กิดขึน้ เนื่องจาก
การเปลี่ย นแปลงในสถานศึก ษาจะประสบความส าเร็จ ได้นั น้ ต้ อ งให้ค วามส าคัญ กับ ขัน้ ตอน
การเปลีย่ นแปลง (Importance of sequence) ซึง่ จะต้องเป็ นไปตามลาดับ หากเกิดการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว หรือข้ามขัน้ ตอนก็มกั จะเกิดปั ญหาอยู่เสมอ ดังนัน้ หน่ วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
จึง ควรมีก ารศึก ษาวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาแนวทางการบริห ารเพื่อ ยืน ยัน ว่ า ลัก ษณะของการเป็ นผู้ น า
(Leadership) มีบทบาทสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการบริหารในลักษณะของการจัดการ
(Management) โดยการจัดการสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียนได้ ในขณะที่การเป็ นผู้นาสามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียนอันนามาซึง่ ผลประโยชน์ทม่ี ากกว่า และยังเป็ นแนวทางในการพัฒนาของอนาคต
ต่อไป
2.2 จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ในกลุ่ มรวมได้รบั อิทธิพ ลทางตรงสูงสุ ดจากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หรือ กล่ าวอีกนัยหนึ่งว่า
การที่ผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงนัน้ เป็ นปั จจัยสาคัญ
ทีม่ อี ทิ ธิพลทาให้เกิดพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ดังนัน้ หากต้องการให้
บุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน จาเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้อ งพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง อัน เป็ นความสามารถของบุค ลากรในความ
พยายามที่จะปฏิบตั ิงานของตนเองให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่ตนเองและสถานศึกษาคาดหวัง
ด้วยการส่งเสริม สนับสนุ นให้ตนเองและผู้อ่นื มีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะการปฏิบตั งิ านไปสู่ระดับที่สูงขึน้ มีศกั ยภาพมากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีด่ แี ละยังยื
่ น ทัง้ ในตัวบุคคลและสถานศึกษา
2.3 จากผลการวิจ ยั ที่พ บว่ า ภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงในกลุ่ ม รวมได้ร บั อิท ธิพ ล
ทางตรงสูงสุดจากอัตลักษณ์แห่งตน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การทีผ่ นู้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษา
ต้นแบบมีอตั ลักษณ์แห่งตนนัน้ เป็ นปั จจัยสาคัญที่มอี ิทธิพลทาให้เกิดภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลง
ดัง นัน้ หากต้อ งการให้ บุ ค ลากรในสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานมีภ าวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง จะต้อ ง
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งตน ซึ่งอาจพัฒนาให้มอี ตั ลักษณ์ความเป็ นไทย นัน่ คือ การสร้างความสานึก
ในความเป็ นชาติไทยและมีความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย อันเนื่องมาจากคนไทยได้รบั อิทธิพล
ของพระพุทธศาสนาจนหยังรากฝั
่
งลึกอยู่ในจิตใจ เป็ นผลให้โลกทัศน์ รูปแบบวัฒนธรรม นิสยั ใจคอ
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และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมไทยมีลกั ษณะที่สะท้อนให้เห็นพุทธธรรมชัดเจน
คนไทยมีความเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ภาษาไทยเป็ นปั จจัยสาคัญในการยึดโยง
คนไทยให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถติดต่อกันได้อย่างมีเอกภาพ โครงสร้างทางสังคมและ
ลัก ษณะความสัมพันธ์ของสมาชิก ในสังคมไทยมีล กั ษณะอ่ อ นตัว (Dynamic) และไม่มกี ฎเกณฑ์
ตายตัว นัก สามารถปรับตัว เข้ากับความเปลี่ยนแปลงอันมีม าจากภายนอกได้ด้ว ย สังคมไทยมี
ลักษณะเป็ นสัง คมเปิ ด ลักษณะนิสยั ประจาชาติของคนไทย มีลกั ษณะเด่นทัง้ ดีและไม่ดอี ยู่หลาย
ประการ เช่น คนไทยเป็ นชาติท่รี กั อิสระเสรี มีขนั ติธรรมสูง รูจ้ กั ประสานประโยชน์ สุภาพอ่อนโยน
มีความเกรงใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใฝ่ สันโดษ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ชอบประนีประนอม ผ่อนสัน้ ผ่อ นยาว
ไม่ผูกพยาบาท รักถิน่ ทีอ่ ยู่ และเป็ นชาตินักรบ สิง่ ดังกล่าวเหล่านี้ลว้ นมีส่วนช่วยทาให้เกิดภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงได้ นอกจากนัน้ จะต้องเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน โดยใช้แนวทางการ
ดาเนินงานทีส่ าคัญด้านการพัฒนาและบริหารกาลังคนภาครัฐ คือ การบริหารกาลังคนให้สอดคล้ อง
กับบทบาทภารกิจทีม่ ใี นปั จจุบนั และเตรียมพร้อมสาหรับอนาคต และการพัฒนาทักษะและศักยภาพ
ของก าลังคนภาครัฐและเตรียมความพร้อ มบุค ลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งนาไปสู่ก าร
กาหนดเป้ าหมายของการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐสามารถ
ปฏิบตั ิห น้ าที่ ภารกิจที่รบั ผิดชอบในปั จจุบนั สามารถปฏิบตั ิงานเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต และสามารถปฏิบตั งิ านเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทัง้ นี้จะต้องมุง่ หวังให้บุคลากร
ในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ได้แก่ มีความเป็ นมืออาชีพ (Professional)
มีความเป็ นนานาชาติ (International) และมีความเป็ นผูส้ นับสนุน (Facilitator)
2.4 จากผลการวิจยั ที่พบว่า อัตลักษณ์แห่งตนในกลุ่มรวมได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก
การถ่ายทอดทางสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การที่ผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาต้นแบบ
มีก ารถ่ า ยทอดทางสัง คมนั ้น เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ที่ม ีอิท ธิพ ลท าให้เ กิด อัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตน ดัง นั ้น
หากต้อ งการให้ บุ ค ลากรในสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานมีอ ัต ลัก ษณ์ แ ห่ง ตน มีค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้อ ง
พัฒนาการถ่ายทอดทางสังคม อันเป็ นกระบวนการหรือวิถที างที่ผู้นาการขับเคลื่อนได้เรียนรู้ทกั ษะ
ความรู้ ค่านิยม แรงจูงใจ และบทบาทหน้ าที่เ หมาะสมกับต าแหน่ ง ซึ่งขัน้ ตอนของกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมของแต่ละบุคคลเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กบั ขัน้ ตอนของชีวติ ทัง้ นี้
จะต้องมีการนาความรูแ้ ละทักษะไปทางานตามวิชาชีพได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโน้ มนาความรู้ท่จี ะ
บอกถึงพฤติกรรมของบทบาท เอกลักษณ์ และความผูกพันทางอาชีพ ซึ่งเป็ นแรงจูงใจให้ บุคลากร
ในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานดาเนินสู่วชิ าชีพได้ ความรู้ และทักษะถือเป็ นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะทาให้
ได้มาซึ่งการโน้ มนาและจูงใจที่คงทนถาวร บุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานไม่สามารถท างาน
ในวิชาชีพได้โดยปราศจากความรูแ้ ละทักษะทางความคิด เพราะเป็ นตัวสร้างพฤติกรรม เอกลักษณ์
และการจูงใจ ซึ่งเป็ นส่วนประกอบสาคัญที่จะพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานให้เกิดการ
ถ่ า ยทอดทางสัง คมอย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ นอกจากนั น้ จะต้อ งพัฒ นาการถ่ า ยทอดทางสัง คมของ
สถานศึก ษา ซึ่ง เป็ น กระบวนการที่ท าให้ บุ ค ลากรในสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานได้ร บั การสอนและ
การเรีย นรู้เ กี่ย วกับ ความรู้ และทัก ษะในการท างานตามบทบาทของสถานศึก ษา รวมทัง้ เป็ น

234
กระบวนการปลูกฝั งวัฒนธรรมสถานศึกษา อันได้แก่ ค่านิยม ทัศนคติ และประเพณีต่าง ๆ ให้กบั
บุ ค ลากรในสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน ตลอดจนเป็ น กระบวนการที่ท าให้บุ ค ลากรในสถานศึก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานเปลีย่ นจากการเป็ นบุคคลภายนอก จนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของสถานศึกษา
โดยที่การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษามีบทบาทในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ บุคลากรใน
สถานศึก ษาขัน้ พื้นฐานมีค วามรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของสถานศึกษา สามารถปฏิบ ัติง าน
ร่วมกันอย่างสอดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมายของสถานศึกษาได
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั
3.1 ส าหรับ นั ก วิจ ัย ที่ส นใจศึก ษารู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิง สาเหตุ ข อง ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงที่มตี ่ อ พฤติก รรมการขับเคลื่อ นสถานศึกษาสู่ป ระชาคมอาเซีย น อาจนารูป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ผี ู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างอื่นที่มบี ริบทแตกต่างกันออกไป
โดยอาจปรับเปลี่ย นตัว แปรให้เ หมาะสมกับ เนื้อ หา องค์ประกอบของตัว แปร หรือ ลักษณะของ
ข้อคาถามทีใ่ ช้วดั
3.2 ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ พ บว่ า ตัว แปรเชิง สาเหตุ ท่ีน าเข้า มาร่ ว มอธิบ ายพฤติก รรม
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มรวม สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนได้รอ้ ยละ 43 เมื่อพิจารณาในกลุ่มผูน้ า
การขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้น แบบการพัฒ นาสู่ป ระชาคมอาเซีย นสัง กัดส านัก งานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษา ตัว แปรเชิงสาเหตุ ดงั กล่ าวสามารถร่ว มกันอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติก รรมการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซีย นได้ เ พีย งร้อ ยละ 36 แต่ ใ นกลุ่ ม ผู้น า
การขับ เคลื่อ นในสถานศึก ษาต้น แบบการพัฒ นาสู่ป ระชาคมอาเซีย นสัง กัดส านัก งานเขตพื้นที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา ตัว แปรเชิง สาเหตุ ดงั กล่ า วสามารถร่ว มกัน อธิบ ายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนได้ถงึ ร้อยละ 44 แสดงว่า น่าจะมีตวั แปรอื่น
ทีย่ งั สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนได้
ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึ กษาตัวแปรอื่นเพิม่ เติม เช่น ความผูกพันต่อองค์การ หรือ
สมรรถนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.3 ผูว้ จิ ยั เชื่อว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทไ่ี ด้จากการวิจยั ครัง้ นี้ยงั ไม่สามารถ
ยืนยันความสัม พันธ์เ ชิง สาเหตุ ไ ด้อ ย่า งสมบูร ณ์ ดังนัน้ จึงมีค วามจ าเป็ นที่จ ะต้อ งศึก ษารูป แบบ
ความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ น้ีซ้าหลาย ๆ ครัง้ กับหลายกลุ่ มตัว อย่าง โดยนารูปแบบความสัม พัน ธ์
จากการวิจยั ครัง้ นี้ไปเป็ นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐานต่อไป เพื่อตรวจสอบ
ทฤษฎีประกอบกับข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ ซึ่งจะทาให้ได้รูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ท่สี ามารถ
อธิบายได้อย่างสมบูรณ์
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แนวคาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured interview protocol)
——————————————————————————

คาชี้แจง
1. แนวคาถามสัมภาษณ์น้จี ดั ทาขึน้ เพื่อเป็ นคู่มอื สาหรับผูว้ จิ ยั ใช้เป็ นแนวทางการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล ในขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเข้าใจ
การให้ความหมาย และค้นหาสาเหตุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ประชาคมอาเซียนของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในสถานศึกษาต้นแบบ
2. แนวค าถามสัม ภาษณ์ น้ี เ ป็ นเพีย งแนวทางส าหรับ การสัม ภาษณ์ ผู้ ว ิจ ัย สามารถ
ปรับเปลีย่ นและยืดหยุน่ ได้ตามสถานการณ์
3. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
3.1 ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อานวยการสถานศึกษา
ในสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน จานวน 6 คนที่ได้รบั รางวัลระดับภูม ิภ าค
หรือ ระดับชาติ โดยส านัก งานคณะกรรมการข้า ราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
กระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรอง
3.2 ผู้ใ ห้ข้อ มูล รอง จ านวน 15-20 คน ซึ่ง เป็ น บุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งหรือ เป็ น ผู้ม ีส่ ว นได้
ส่วนเสียกับสถานศึกษา เช่น คณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองของ
นักเรียน หรือคนในชุมชน
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ส่วนที่ 1:
การขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียนในระดับสถานศึกษา
1.1 สถานศึก ษาได้มกี ารก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อ นการจัดการศึกษาขัน้ พื้น ฐาน
สู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.) และ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (สพท.) อย่างไร
1.2 ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาได้ร บั การพัฒ นาอย่า งไรบ้า ง เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัติง าน
ด้านอาเซียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1.3 สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากร เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ที่ได้รบั
การสนับสนุ นจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างไร เพื่อให้ขบั เคลื่อนการดาเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์
และคุม้ ค่า
1.4 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาอย่างไร เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้
เกีย่ วกับอาเซียน
1.5 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอาเซียนอย่างไรบ้าง
1.6 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย
1.7 สถานศึกษามีการจัดห้อง/มุมอาเซียนศึกษาอย่างไรบ้าง เพื่อให้เป็ นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
1.8 สถานศึก ษาจัด ให้ม ีกิจ กรรมแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ร ะหว่ า งประเทศสมาชิก ในอาเซีย น
อย่างหลากหลายวิธกี ารและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างไรบ้าง
1.9 สถานศึกษามีการวิจยั และพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และนาผล
ไปพัฒนาการดาเนินงานหรือไม่ อย่างไร
1.10 สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม กากับ และประเมินผลพร้อมสรุปรายงานอย่างไร
และประชาสัมพันธ์การดาเนินงานการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนสู่ส าธารณชนในรูปแบบ
ใดบ้าง
1.11 สถานศึกษามีการจัดตัง้ สมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนในระดับสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน อันแสดงให้เห็นความร่วมมือดาเนินการหรือไม่ อย่างไร
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ส่วนที่ 2:
การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
2.1 ท่ า นคิด ว่ า พฤติก รรมการน ามีส่ ว นช่ ว ยในการขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขั น้ พื้น ฐาน
สู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้าง
2.2 ท่านมีก ารกระตุ้นให้บุค ลากรเกิดความตระหนักถึงความจาเป็ นในการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้าง
2.3 ท่านมีวธิ กี ารสร้างทีมทีจ่ ะผลักดันให้เกิดการปลีย่ นแปลงอย่างไร
2.4 ท่านได้กาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ทจ่ี ะทาให้ไปถึงวิสยั ทัศน์นนั ้ หรือไม่ อย่างไร
2.5 ท่านมีการสื่อสารวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์กบั บุคลากรอย่างไรบ้าง
2.6 ท่านขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างไรบ้าง
2.7 ท่านได้กาหนดเป้ าหมายของการทางานในระยะสัน้ ไว้หรือไม่ อย่างไร
2.8 ท่านปรับเปลี่ยนการทางานในระบบต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการสนับสนุ น
การเปลีย่ นแปลงจากบุคลากร อย่างไร
2.9 ท่านสร้างระบบเพื่อทาให้บุคลากรผูกติดกับพฤติกรรมทีต่ ้องการจนเกิดเป็ นวัฒนธรรม
ของสถานศึกษาอย่างไร

ส่วนที่ 3:
เงื่อนไขสาเหตุที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียน
3.1 ท่ า นคิด ว่ า อะไรเป็ นจุ ด แข็ง และโอกาสต่ อ การขับ เคลื่อ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน
สู่ประชาคมอาเซียน
3.2 ท่านคิดว่าอะไรเป็ นจุดอ่อนและภาวะคุกคามต่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ประชาคมอาเซียน
3.3 ท่านคิดว่ามีแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างไร
คาถามซักต่อเนื อ่ ง:
ซักถามถึงสาเหตุภายใน (จิตลักษณะ) และสาเหตุภายนอก (สภาพแวดล้อม) ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ประชาคมอาเซียน
- การถ่ายทอดทางสังคมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้ นแบบฯ
- อัตลักษณ์ความเป็ นไทยและอัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
- ภาวะผู้น าที เ่ หมาะส าหรับ การขับ เคลื อ่ นสถานศึ ก ษาขัน้ พื้ นฐานสู่ ป ระชาคม
อาเซียน
————————————————————————————

ภาคผนวก ง
รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญเชิ ญตรวจแบบสอบถามเพื่อการวิ จยั
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจยั ระยะที่ 2
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี จันทรา
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
รองศาตราจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกริ นทร์ สังข์ทอง Ph.D. (Educational Administration)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิ ชุดา กิ จธรธรรม
ค.ด. (วิ ธีวิทยาการวิ จยั )
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจาสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิ ลป์
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
5. ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร
ปร.ด. (เอเชียศึกษา)
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีวทิ ยาสมาคม
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์ เขต 3
6. ดร.สิ รินารถ แววสง่า
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
7. ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ
วท.ด. (การวิ จยั พฤติ กรรมศาสตร์ประยุกต์)
อาจารย์ประจาสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง
กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและรูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของ
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุ ด นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษาอิท ธิพ ลทัง้ ทางตรงและทางอ้อ มของ
อัต ลัก ษณ์ แ ห่ งตนและการถ่ า ยทอดทางสังคมที่มตี ่ อ ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงและพฤติก รรม
การขับเคลื่อ นสถานศึก ษาสู่ป ระชาคมอาเซียน และ 2) ศึกษาความไม่แ ปรเปลี่ย นของรูป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างผู้นาการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและผูน้ าการขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ซึง่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพืน้ ฐาน
ตอนที่ 2 สอบถามพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูป่ ระชาคมอาเซียน
ตอนที่ 3 สอบถามภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ตอนที่ 4 สอบถามอัตลักษณ์แห่งตน
ตอนที่ 5 สอบถามการถ่ายทอดทางสังคม

ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริงมากทีส่ ุด ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้
จะถือเป็ นความลับ และการสรุปผลการศึกษาค้นคว้าจะเป็ นไปในภาพรวม ซึ่งไม่มผี ลกระทบหรือ
เกิดความเสียหายต่อท่านหรือผูอ้ ่นื ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมแต่ประการใด
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็ นอย่างสูง
นายขจรศักดิ์ เขียวน้ อย
นิสติ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐาน
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็ นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ____________ปี
3. ระดับการศึกษา
 ปริญญาเอก
 ปริญญาโท
 ปริญญาตรี
 อื่น ๆ ระบุ_____________________________
4. สถานภาพการดารงตาแหน่ ง
 ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
 รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน____________________
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู_้ ________________
 หัวหน้างานอาเซียน
 อื่น ๆ ระบุ_____________________________
5. ประสบการณ์ ในตาแหน่ งปัจจุบนั ____________ปี
6. สังกัดของสถานศึกษา
 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา

267

ตอนที่ 2 พฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
คาชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาว่าท่านมีพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่
แล้วกรุณาทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องขวามือให้ตรงกับความเป็ นจริง
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้
ระดับ 6
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับค่อนข้างมาก
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับน้อย
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ

พฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ประชาคมอาเซียน
1. ท่านกระตุน้ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง
ความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลงสถานศึกษาสูป่ ระชาคมอาเซียน
2. ท่านสนับสนุน ส่งเสริมให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียนเพิม่ เติม
3. ท่านสนับสนุนให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงาน
ด้านอาเซียนในหน่วยงานอื่น เพื่อนาความรูม้ าพัฒนาสถานศึกษา
4. ท่านจัดสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างเหมาะสม เพื่อให้เอือ้ ต่อ
การพัฒนาสิง่ ใหม่ ๆ เกีย่ วกับอาเซียนในสถานศึกษา
5. ท่านปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างการเปลีย่ นแปลงสูอ่ าเซียนในสถานศึกษา
6. ท่านสร้างความตระหนัก และกระตุน้ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา
7. ท่านออกแบบ และใช้วธิ กี ารหรือกระบวนการใหม่ ๆ ในการปฏิบตั งิ าน
8. ท่านตัง้ คณะทางานเป็ นทีมให้รบั ผิดชอบงานอาเซียน
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
9. ท่านสนับสนุนให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบตั งิ านด้านอาเซียนร่วมกันเป็ นทีม
10. ท่านเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสาหรับการทางานเป็ นทีม
11. ท่านใช้วธิ กี ารบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิของงานอาเซี
ยน
์
ในรูปแบบทีมงานมากกว่าส่วนบุคคล
12. ท่านสนับสนุนให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แสดงความคิดเห็น โดยร่วมกันตัง้ เป้ าหมายในการทางานด้านอาเซียน

ระดับการปฏิ บตั ิ
มากที่สดุ
น้ อยที่สดุ
6 5 4 3 2 1
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พฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ประชาคมอาเซียน
13. ท่านสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานในสถานศึกษามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
14. ท่านมีวสิ ยั ทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
15. ท่านเปิ ดกว้างเพื่อรับข้อมูลและการเปลีย่ นแปลงใหม่ ๆ เพื่อนาไป
ปรับปรุงวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ เพื่อสนองการเปลีย่ นแปลงด้านอาเซียน
อย่างเหมาะสม
16. ท่านมีการประชุม ปรับปรุง พัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
ของสถานศึกษา
17. ท่ า นตัง้ คณะกรรมการสถานศึก ษา ชุ ม ชน และข้า ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
18. ท่านวางแผนการทางานของสถานศึกษาอย่างมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสนองตอบวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ในการพัฒนางานอาเซียน
19. ท่านและคณะทางานร่วมกันวิเคราะห์/วิจยั ปั ญหา/หาทางแก้
ด้วยกลยุทธ์ทม่ี ุ่งตรงสูย่ ุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
20. ท่านมีการติดตาม ประเมินผลวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์อย่างสม่าเสมอ
21. ท่านประชุมชีแ้ จงให้ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงวิสยั ทัศน์
ของสถานศึกษา
22. ท่านสือ่ สารวิสยั ทัศน์ไปยังบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านอาเซียน
เพื่อชักจูงให้นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
23. ท่านกระตุน้ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
มองอนาคตระยะยาว
24. ท่านนิเทศให้ความรูใ้ นเรื่องกระบวนการเปลีย่ นแปลงสูอ่ าเซียน
25. ท่านปรึกษาหารือ ติดต่อสือ่ สารซึง่ กันและกัน และมุ่งดาเนินการ
ให้บรรลุตามเป้ าหมายของสถานศึกษา
26. ท่านใช้ทศิ ทางการติดต่อสือ่ สารเป็ นลักษณะ 3 ทิศทาง คือ
จากบนลงสูล่ ่าง จากล่างสูบ่ น และแนวราบ ระหว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันเอง
27. ท่านกระจายอานาจแก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายตามสายงาน
การบังคับบัญชา
28. ท่านเปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการตัดสินใจแก้ปัญหาการทางานด้านอาเซียน
29. ท่านมอบหมายการตัดสินใจให้คณะกรรมการหรือกลุ่ม
ทีร่ บั ผิดชอบงาน ในการหาข้อยุตเิ พื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
30. ท่านยอมรับความรูค้ วามสามารถของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ ป็ นผูน้ าทุกคน
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พฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ประชาคมอาเซียน
31. ท่านมีความเชื่อมันและให้
่
ความไว้วางใจข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ ป็ นผูน้ าทุกคน
32. ท่านสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทีเ่ ป็ นผูน้ าในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านอาเซียนอย่างเต็มที่
33. ท่านให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสว่ นร่วมในการ
กาหนดเป้ าหมาย วิธกี ารดาเนินการ และประเมินความก้าวหน้าของงาน
34. ท่านให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสว่ นร่วม
ในการปรับเปลีย่ นระบบการทางานของแต่ละฝ่ าย
35. ท่านให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสว่ นร่วม
ในการพัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษาในด้านอาเซียน
36. ท่านประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบตั งิ านในระยะสัน้
37. ท่านให้ความสาคัญกับความสาเร็จในการปฏิบตั งิ านในระยะสัน้
38. ท่านกากับ ติดตาม ตรวจสอบประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านทีม่ อบหมาย
39. ท่านให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักว่า
ความสาเร็จของงานเป็ นของทุกคน
40. ท่านกระตุน้ ให้กาลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้กา้ วไปสูค่ วามสาเร็จในระดับทีส่ งู ขึน้
41. ท่านให้รางวัล ยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านทีม่ สี ว่ นส่งผลให้สถานศึกษาประสบความสาเร็จ
42. ท่านพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
43. ท่านสร้างวัฒนธรรมระบบการทางานทีม่ คี ุณภาพในสถานศึกษา
44. ท่านปรับระบบต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
45. ท่านพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทีเ่ ป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาสถานศึกษา ด้วยการเข้ารับการฝึกอบรม
46. ท่านจัดอบรมและนิเทศ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มคี วามรูด้ า้ นผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
47. ท่านส่งเสริม สนับสนุน ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แสวงหาความรูแ้ ละนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาสถานศึกษา
48. ท่านจัดบรรยากาศการทางานในสถานศึกษาให้ขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตื่นตัวต่อการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ
49. ท่านมีการนิเทศเพื่อกระตุน้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการสร้างความเปลีย่ นแปลงใหม่ทด่ี กี ว่า
50. ท่านนาสถานศึกษาไปสูร่ ปู แบบการบริหารงานใหม่ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
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พฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สู่ประชาคมอาเซียน
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51. ท่านพัฒนาและควบคุมคุณภาพของสถานศึกษาอาเซียน
อย่างต่อเนื่อง
52. ท่านพัฒนาให้สถานศึกษาเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
53. ท่านให้ความสาคัญกับการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
54. ท่านพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ ป็ นผูน้ า
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
55. ท่านนิเทศ และจัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกีย่ วกับแนวปฏิบตั ดิ า้ นวัฒนธรรมทีด่ ใี นสถานศึกษา
56. ท่านนิเทศ และจัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อสร้างความตระหนักในความเป็ นองค์กรวิชาชีพชัน้ สูงอย่างต่อเนื่อง
57. ท่านส่งเสริมให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรม
ศึกษาค้นคว้า เพื่อนาองค์ความรูม้ าพัฒนาสถานศึกษาอยู่เสมอ
58. ท่านพัฒนารูปแบบการบริหารงานทีร่ องรับการเปลีย่ นแปลงสูอ่ าเซียน
59. ท่านสร้างองค์ความรูด้ า้ นพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สูป่ ระชาคมอาเซียน
60. ท่านจัดรูปแบบการบริหารงานในสถานศึกษาบนรากฐาน
กฎบัตรอาเซียน

ตอนที่ 3 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาว่าท่านมีพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่
แล้วกรุณาทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องขวามือให้ตรงกับความเป็ นจริง
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้
ระดับ 6
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับค่อนข้างมาก
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับน้อย
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
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ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1. ท่านเป็ นผูม้ คี วามคิดสร้างสรรค์ในการทางานเกีย่ วกับอาเซียน
2. ท่านชอบแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ทห่ี ลากหลาย ให้ผรู้ ่วมงาน
เกิดความตระหนักในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูป่ ระชาคมอาเซียน
3. ท่านสามารถสร้างความมันใจให้
่
กบั ผูร้ ่วมงานว่า
จะเอาชนะปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานเกีย่ วกับอาเซียนได้
4. ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์
5. ท่านให้ความสาคัญกับค่านิยมทีด่ ใี นการทางานอาเซียนของผูร้ ่วมงาน
6. ท่านแสดงจุดยืนทีช่ ดั เจนในการแสดงความคิดเห็นต่อปั ญหา
ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้
7. ท่านมีความสามารถในการบริหารจัดการจนเป็ นทีย่ อมรับ
ของผูร้ ่วมงาน
8. ท่านมีความมุ่งมันอุ
่ ทศิ ตนในการปฏิบตั งิ านอาเซียน
เป็ นแบบอย่างทีด่ แี ละเป็ นทีน่ ่าเคารพนับถือ
9. ท่านให้อสิ ระในการตัดสินใจแก่เพื่อนร่วมงานอาเซียน
มากกว่าการยึดกฎระเบียบเป็ นเกณฑ์
10. ท่านเน้นความสาคัญเรื่องอุดมคติและค่านิยมในการทางานอาเซียน
11. ท่านเป็ นผูม้ คี ุณธรรม จริยธรรม และยึดมันในประโยชน์
่
สว่ นรวม
12. ท่านกระตุน้ ให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าของการปฏิบตั งิ านอาเซียน
13. ท่านสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบตั งิ านด้านอาเซียน
โดยคานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม
14. ท่านกาหนดชัดเจนว่าสถานศึกษาและบุคลากรจะได้รบั ผลตอบแทน
อย่างไร เมื่อการปฏิบตั งิ านอาเซียนบรรลุผลตามเป้ าหมาย
15. ท่านตัง้ เป้ าผลตอบแทนหรือรางวัลแก่บุคลากร
ซึง่ จะพิจารณาจากความสามารถและผลของการปฏิบตั งิ าน
16. ท่านให้ความเชื่อมันในตั
่ วผูร้ ่วมงานว่าจะสามารถทางานอาเซียน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ประสบผลสาเร็จ
17. ท่านตัง้ มาตรฐานการทางานด้านอาเซียนไว้สงู
เพื่อกระตุน้ และท้าทายความสามารถของผูร้ ่วมงาน
18. ท่านทาให้ผรู้ ่วมงานเกิดความสนใจทีจ่ ะคิดค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ
ในการปฏิบตั งิ านอาเซียนให้ประสบผลสาเร็จ
19. ท่านมีการตัง้ เป้ าหมายในการทางานด้านอาเซียนอย่างชัดเจน
20. ท่านมองการณ์ไกลถึงความเป็ นไปได้ใหม่ ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
21. ท่านมองปั ญหาในแง่ดไี ว้ก่อนเสมอ
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ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
22. ท่านให้กาลังใจแก่ผรู้ ่วมงานในการปฏิบตั งิ านด้านอาเซียน
23. ท่านทาให้ผรู้ ่วมงานมุ่งความสนใจในการหาคาตอบว่าจะทาอย่างไร
เพื่อทาให้งานอาเซียนเกิดผลสาเร็จ
24. ท่านพูดถึงเป้ าหมายในการทางานอาเซียนด้วยความกระตือรือร้น
25. ท่านกระตุน้ ผูร้ ่วมงานให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการทางานด้านอาเซียน
26. ท่านมีเป้ าหมายในอนาคตทีเ่ กีย่ วกับการทางานอาเซียนอย่างชัดเจน
27. ท่านแสดงให้เห็นถึงความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ทจ่ี ะทางานอาเซียน
ให้สาเร็จตามทีก่ าหนด
28. ท่านมีความตัง้ ใจให้ผรู้ ่วมงานทราบถึงการเปลีย่ นแปลง
สูป่ ระชาคมอาเซียนทีส่ ถานศึกษาจะต้องดาเนินการ
29. ท่านให้ความสนใจทีจ่ ะปรับปรุง เปลีย่ นแปลง ยุทธวิธกี ารทางาน
แบบวัฒนธรรมเดิม ๆ ให้หมดไป
30. ท่านให้ความสาคัญกับการตัง้ คาถามเพื่อนาไปสู่
การร่วมแสดงความคิดเห็นของผูร้ ่วมงาน
31. ท่านกระตุน้ ให้มกี ารวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาในการทางาน
โดยใช้ขอ้ มูลหลักฐาน
32. ท่านส่งเสริมให้ผรู้ ่วมงานพูดคุยหรือพิจารณา
ในเรื่องทีอ่ าจจะเป็ นปั ญหา
33. ท่านสามารถหามุมมองต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนสูอ่ าเซียนได้
34. ท่านกระตุน้ ให้บุคลากรมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนวคิดเกีย่ วกับการวางแผน และการปฏิบตั งิ าน
35. ท่านกระตุน้ ให้บุคลากรตระหนักถึงปั ญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในมุมมองทีเ่ ปิ ดกว้าง
36. ท่านกระตุน้ ให้บุคลากรวิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ฐาน
ของความมีเหตุและผล
37. ท่านกระตุน้ ให้บุคลากรแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ด้วยแนวคิด
หรือวิธกี ารใหม่ทด่ี กี ว่าเดิม
38. ท่านสนับสนุนให้บุคลากรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
ในการปฏิบตั งิ านอาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
39. ท่านยอมรับความแตกต่างในความรูค้ วามสามารถ และศักยภาพ
ในการปฏิบตั งิ านอาเซียนของบุคลากรเป็ นรายบุคคล
40. ท่านส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รบั การพัฒนาตนเอง
ทัง้ ในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั งิ านด้านอาเซียน

ระดับการปฏิ บตั ิ
มากที่สดุ
น้ อยที่สดุ
6 5 4 3 2 1
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ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

ระดับการปฏิ บตั ิ
มากที่สดุ
น้ อยที่สดุ
6 5 4 3 2 1

41. ท่านรับฟั งและให้ความสาคัญกับแนวคิด และปั ญหา
ของบุคลากรเป็ นรายบุคคล
42. ท่านให้แนวคิดและคาแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่บุคลากร
เป็ นรายบุคคล
43. ท่านส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รบั ความเจริญก้าวหน้า
ในการปฏิบตั งิ านในระดับทีส่ งู ขึน้
44. ท่านเน้นการให้ความสาคัญต่อเพื่อนร่วมงานเป็ นรายบุคคล
ในฐานะทีเ่ ป็ นทรัพยากรบุคคลทีส่ าคัญในสถานศึกษา
45. ท่านให้เวลาในการแนะนาการทางานแก่ผรู้ ่วมงานเป็ นรายบุคคล
46. ท่านเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก คอยแนะนาให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนวิธกี ารทางานของบุคลากรในสถานศึกษา
47. ท่านให้ความสนใจต่อผูร้ ่วมงานทีม่ ปี ั ญหา และไม่ได้รบั ความสนใจ
หรือไว้วางใจจากผูร้ ่วมงานเท่าทีค่ วร
48. ท่านเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผูร้ ่วมงานทุกคนด้วยความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน ด้วยความจริงใจและยุตธิ รรม

ตอนที่ 4 อัตลักษณ์ แห่งตน
คาชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาว่าท่านมีพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่
แล้วกรุณาทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องขวามือให้ตรงกับความเป็ นจริง
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้
ระดับ 6
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับค่อนข้างมาก
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับน้อย
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
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อัตลักษณ์ แห่งตน
1. ท่านมีความภูมใิ จในวัฒนธรรมไทย สามารถส่งเสริม
และพัฒนาเอกลักษณ์ไทย
2. ท่านเป็ นผูท้ ม่ี สี ว่ นร่วมในการพัฒนาชาติไทย
3. ท่านครองตนและประพฤติปฏิบตั ติ นตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
4. ท่านอุทศิ ตนเพื่อประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
5. ท่านมีความเป็ นกัลยาณมิตรต่อผูร้ ่วมงาน ปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตลอดจนเป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อผูอ้ ่นื ได้
6. ท่านภูมใิ จทีไ่ ด้เกิดมาเป็ นคนไทย
7. ท่านเห็นความสาคัญของเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ทางการเมืองไทย
8. ท่านยึดมันในวั
่ ฒนธรรมของสถานศึกษา โดยยึดกฎระเบียบของสังคม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
9. ศาสนามีอทิ ธิพลและมีความสาคัญต่อจิตใจของท่าน
10. ท่านยึดมันในการปฏิ
่
บตั ติ ามคาสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด
11. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
12. ท่านมีสว่ นร่วมในการปลูกฝั งจิตสานึกไทยผ่านวิธกี ารต่าง ๆ
และทาอย่างต่อเนื่อง
13. ท่านใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวติ
14. ท่านดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของสถานศึกษา
และนานโยบายดังกล่าวสูก่ ารปฏิบตั ใิ นงานทีร่ บั ผิดชอบ
15. ท่านปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามกรอบของแผนงานทีก่ าหนด
16. ท่านวางแผนพัฒนางาน และพัฒนาตนให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
ของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ
17. ท่านพัฒนาตนเองให้มคี วามสามารถตามมาตรฐานสากล เช่น
ด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจยั บริการวิชาการ การใช้ภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงร่วมสืบสาน ส่งเสริม
อนุรกั ษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิน่
18. ท่านปรับระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ความคุม้ ค่า และผลสัมฤทธิต่์ อภารกิจของสถานศึกษา
19. ท่านแสดงความคิดเห็นทีส่ ร้างสรรค์สถานศึกษา
ผลักดันภารกิจของสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จ
20. ท่านให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

ระดับการปฏิ บตั ิ
มากที่สดุ
น้ อยที่สดุ
6 5 4 3 2 1
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อัตลักษณ์ แห่งตน

ระดับการปฏิ บตั ิ
มากที่สดุ
น้ อยที่สดุ
6 5 4 3 2 1

21. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้
ของสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
22. ท่านให้ความร่วมมือพัฒนาศักยภาพผูอ้ ่นื ตามแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถานศึกษา
23. ท่านมีความสามารถในการวางแผนการดาเนินงาน
แล้วนาผลการดาเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณภาพ
และสร้างมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
24. ท่านประเมินสถานการณ์และแนวโน้มทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าที่
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพื่อพัฒนาเทคนิค/นวัตกรรมในการปฏิบตั งิ าน
25. ท่านแสดงออกถึงการมีความรูใ้ นสายวิชาชีพของตน
ทัง้ หน้าทีห่ ลักและหน้าทีร่ อง
26. ท่านปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านตามขอบเขต
ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับการปรับเปลีย่ นของสถานศึกษา
27. ท่านมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงปั จจัยต่าง ๆ
อย่างเป็ นระบบ
28. ท่านมีมาตรฐานในการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล
โปร่งใส ลดอุปสรรค เพื่ออานวยความสะดวกให้ผรู้ บั บริการ

ตอนที่ 5 การถ่ายทอดทางสังคม
คาชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาว่าท่านมีพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่
แล้วกรุณาทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องขวามือให้ตรงกับความเป็ นจริง
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้
ระดับ 6
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับค่อนข้างมาก
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับน้อย
มีระดับการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
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การถ่ายทอดทางสังคม
1. ท่านตัดสินใจในการทางานด้านอาเซียนด้วยตนเองด้วยความมันใจ
่
2. ท่านเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ตามทีห่ น่วยงานต่าง ๆ จัดขึน้ สม่าเสมอ
3. ท่านเต็มใจทางานด้านอาเซียน เพราะมีความสาคัญต่อสถานศึกษา
ซึง่ จะขาดเสียมิได้
4. ท่านเชื่อว่า ครูสามารถทางานอาเซียนในสถานศึกษาได้
5. ท่านภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ทุ่มเทให้กบั งานด้านอาเซียน
6. ท่านเชื่อว่าการทางานอาเซียนจะต้องมีการสอนงานจากผูร้ ู้
7. ท่านมันใจว่
่ างานอาเซียนจะช่วยเหลือสถานศึกษา
ในการก้าวเข้าสูก่ ารเปลีย่ นแปลงได้
8. ท่านเห็นว่าผูส้ าเร็จด้านวิชาชีพครู/ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มีความรูเ้ พียงพอต่อการทางานด้านอาเซียน
9. ท่านเชื่อว่า สพฐ. เป็ นองค์กรสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู/
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
10. ท่านรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีย่ ดึ มันในอุ
่ ดมการณ์วชิ าชีพนี้
11. ท่านเห็นว่าการตัดสินใจในการให้บริการงานอาเซียน
มักยึดหลักวิชาการมากกว่าหลักความเห็นส่วนตัว
12. ท่านเชื่อว่างานอาเซียนจะช่วยเพิม่ ศักยภาพของนักเรียนได้
13. แม้ว่าจะทางานหนัก ท่านก็ยงั เลือกทีจ่ ะพัฒนางานอาเซียน
14. ท่านมีความศรัทธาในวิชาชีพครู/ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตลอดจนมีความผูกพันกับงานอาเซียนในสถานศึกษา
15. ท่านทราบว่าหน่วยงานหรือบุคคลใดบ้างทีใ่ ห้การสนับสนุน
งานด้านอาเซียนของสถานศึกษา
16. ท่านรับรูภ้ ูมหิ ลังของงานอาเซียนในสถานศึกษา
17. ท่านสามารถใช้ศพั ท์เฉพาะในงานอาเซียนได้อย่างถูกต้อง
18. ท่านยึดถือเป้ าหมายด้านอาเซียนของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
19. ท่านเข้าใจปรัชญาด้านอาเซียนของสถานศึกษา
20. ท่านคุน้ เคยขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านอาเซียนของสถานศึกษา
21. ท่านรูว้ ธิ กี ารดาเนินงานอาเซียนให้ประสบความสาเร็จ
22. ท่านรูว้ ่าจะปฏิบตั ติ นอย่างไรจึงจะได้รบั การสนับสนุนจากต้นสังกัด
23. คณะกรรมการงานอาเซียนเป็ นเพื่อนร่วมงานทีด่ ขี องท่าน
24. ท่านให้การสนับสนุนการทางานอาเซียนทีส่ อดคล้อง
กับเป้ าหมายของสถานศึกษา
25. ท่านทราบวิธพี ฒ
ั นาทักษะการทางานอาเซียนในสถานศึกษา
26. ท่านเข้าใจวัฒนธรรมการทางานด้านอาเซียนของสถานศึกษา

ระดับการปฏิ บตั ิ
มากที่สดุ
น้ อยที่สดุ
6 5 4 3 2 1
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การถ่ายทอดทางสังคม

ระดับการปฏิ บตั ิ
มากที่สดุ
น้ อยที่สดุ
6 5 4 3 2 1

27. ท่านเข้าใจพรรณนางานของงานอาเซียนเป็ นอย่างดี
28. บุคลากรในสถานศึกษาทีร่ ่วมกันทางานด้านอาเซียน
มีความชื่นชมในตัวท่าน
29. เพื่อนร่วมงานมักช่วยเหลือท่านในการทางานด้านอาเซียนอยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

โปรดทบทวนและพิจารณาความสมบูรณ์ในการตอบอีกครัง้ หนึ่ง
ขอขอบคุณทีใ่ ห้ความกรุณาตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ฉ
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อการวิ จยั
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อการวิ จยั
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแต่ละด้าน
(Corrected Item-Total Correlation) ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ และผลการวิ เคราะห์ความตรง
เชิ งโครงสร้างข้อคาถามในตัวแปรพฤติ กรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ค่า Corrected Item-Total Correlation
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบ
ข้อ
ฉบับทดลองใช้
ฉบับใช้จริ ง
Standardize
R2
(N = 100)
(N = 500)
Loading
องค์ประกอบที่ 1 การสร้างความรู้สึกร่วมเร่งแก้วิกฤติ ร่วมกัน
1
.75
.75
.69
.57
2
.81
.82
.66
.54
3
.71
.75
.65
.53
4
.75
.78
.66
.56
5
.79
.80
.62
.57
6
.72
.76
.60
.54
7
.78
.77
.59
.53
.92
.93
ค่า α
องค์ประกอบที่ 2 การสร้างกลุ่มแกนนาในการขับเคลื่อน
8
.77
.77
.66
.44
9
.86
.86
.57
.51
10
.79
.83
.56
.53
11
.87
.86
.54
.52
12
.85
.85
.54
.59
13
.82
.84
.53
.50
.94
.94
ค่า α
องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาวิ สยั ทัศน์ และกลยุทธ์ร่วมกัน
14
.80
.80
.56
.58
15
.77
.78
.51
.55
16
.83
.83
.64
.54
17
.82
.84
.58
.54
18
.82
.83
.61
.53
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ค่า Corrected Item-Total Correlation
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบ
ข้อ
ฉบับทดลองใช้
ฉบับใช้จริ ง
Standardize
R2
(N = 100)
(N = 500)
Loading
19
.80
.79
.57
.56
20
.83
.83
.60
.58
.94
.94
ค่า α
องค์ประกอบที่ 4 การสื่อสารวิ สยั ทัศน์ ส่กู ารปฏิ บตั ิ
21
.79
.80
.74
.54
22
.76
.81
.67
.56
23
.79
.82
.66
.56
24
.81
.84
.64
.57
25
.84
.86
.60
.58
26
.83
.83
.65
.54
.93
.94
ค่า α
องค์ประกอบที่ 5 การให้พลังจูงใจสู่การปฏิ บตั ิ ตามวิ สยั ทัศน์
27
.73
.77
.48
.43
28
.77
.81
.65
.42
29
.81
.79
.49
.42
30
.86
.82
.77
.60
31
.85
.84
.70
.63
32
.83
.83
.72
.50
33
.83
.85
.76
.58
34
.75
.77
.66
.51
35
.83
.83
.64
.49
.95
.95
ค่า α
องค์ประกอบที่ 6 การวางแผนเพื่อสาเร็จตามเป้ าหมายระยะสัน้
36
.78
.80
.46
.55
37
.80
.80
.53
.39
38
.81
.81
.83
.68
39
.82
.82
.77
.68
40
.80
.81
.74
.63
41
.79
.74
.83
.57
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ค่า Corrected Item-Total Correlation
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบ
ข้อ
ฉบับทดลองใช้
ฉบับใช้จริ ง
Standardize
R2
(N = 100)
(N = 500)
Loading
.93
.93
ค่า α
องค์ประกอบที่ 7 การปรับปรุงงานต่อเนื่ อง
42
.70
.72
.68
.54
43
.82
.82
.58
.44
44
.78
.81
.75
.56
45
.72
.75
.69
.61
46
.78
.74
.62
.58
47
.80
.81
.78
.53
48
.82
.84
.69
.68
49
.80
.82
.62
.61
50
.87
.88
.78
.60
.94
.95
ค่า α
องค์ประกอบที่ 8 การคงความสาเร็จเป็ นสถานศึกษาอาเซียน
51
.75
.80
.58
.57
52
.83
.84
.69
.54
53
.78
.83
.62
.49
54
.86
.85
.77
.60
55
.82
.84
.71
.61
56
.80
.84
.73
.55
57
.84
.86
.68
.59
58
.85
.86
.66
.57
59
.88
.89
.59
.58
60
.87
.85
.70
.58
.96
.96
ค่า α
ค่าความ
เชื่อมัน่
.98
.98
ทัง้ ฉบับ
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ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแต่ละด้าน
(Corrected Item-Total Correlation) ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ และผลการวิ เคราะห์ความตรง
เชิ งโครงสร้างข้อคาถามในตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ค่า Corrected Item-Total Correlation
ข้อ
ฉบับทดลองใช้
ฉบับใช้จริ ง
(N = 100)
(N = 500)
องค์ประกอบที่ 1 การมีอิทธิ พลอย่างมีอดุ มการณ์
1
.61
.65
2
.76
.79
3
.77
.80
4
.63
.71
5
.75
.76
6
.76
.79
7
.81
.83
8
.76
.80
9
.66
.72
10
.72
.78
11
.67
.67
.93
.94
ค่า α
องค์ประกอบที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจ
12
.82
.82
13
.83
.83
14
.84
.84
15
.80
.78
16
.84
.84
17
.79
.81
18
.81
.81
19
.90
.88
20
.73
.75
21
.79
.77
22
.81
.80

ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบ
Standardize
R2
Loading
.71
.77
.76
.74
.70
.70
.72
.78
.74
.73
.73

.61
.65
.66
.65
.65
.64
.69
.70
.64
.63
.61

.68
.72
.73
.77
.79
.77
.72
.69
.66
.76
.77

.68
.60
.61
.64
.60
.60
.66
.67
.70
.59
.66
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ค่า Corrected Item-Total Correlation
ข้อ
ฉบับทดลองใช้
ฉบับใช้จริ ง
(N = 100)
(N = 500)
23
.82
.82
24
.83
.83
25
.86
.85
26
.86
.86
27
.88
.86
.97
.97
ค่า α
องค์ประกอบที่ 3 การกระตุ้นทางปัญญา
28
.80
.82
29
.69
.73
30
.76
.76
31
.81
.82
32
.85
.86
33
.82
.83
34
.88
.86
35
.88
.86
36
.86
.84
37
.83
.84
38
.82
.80
.96
.96
ค่า α
องค์ประกอบที่ 4 การคานึ งถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
39
.63
.71
40
.76
.80
41
.74
.78
42
.80
.81
43
.84
.84
44
.81
.83
45
.77
.80
46
.88
.86
47
.73
.78

ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบ
Standardize
R2
Loading
.70
.61
.69
.58
.68
.54
.70
.69
.75
.66

.73
.77
.79
.79
.70
.69
.64
.68
.77
.67
.79

.60
.65
.66
.67
.57
.59
.60
.61
.63
.63
.62

.70
.78
.77
.70
.77
.73
.71
.71
.72

.61
.60
.64
.68
.68
.67
.66
.69
.60
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ข้อ
48
ค่า α
ค่าความ
เชื่อมัน่
ทัง้ ฉบับ

ค่า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช้
ฉบับใช้จริ ง
(N = 100)
(N = 500)
.78
.81
.94
.95
.98

ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบ
Standardize
R2
Loading
.70
.64

.98

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแต่ละด้าน
(Corrected Item-Total Correlation) ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ และผลการวิ เคราะห์ความตรง
เชิ งโครงสร้างข้อคาถามในตัวแปรอัตลักษณ์ แห่งตน
ค่า Corrected Item-Total Correlation
ข้อ
ฉบับทดลองใช้
ฉบับใช้จริ ง
(N = 100)
(N = 500)
องค์ประกอบที่ 1 อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
1
.67
.75
2
.76
.77
3
.76
.80
4
.74
.74
5
.69
.73
6
.75
.82
7
.80
.83
8
.78
.81
9
.65
.63
10
.69
.61
11
.76
.68
12
.74
.72
13
.30
ตัดทิง้

ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบ
Standardize
R2
Loading
.67
.61
.68
.66
.61
.61
.59
.58
.50
.55
.57
.59

.59
.50
.51
.51
.55
.56
.60
.57
.49
.51
.52
.52
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ค่า Corrected Item-Total Correlation
ข้อ
ฉบับทดลองใช้
ฉบับใช้จริ ง
(N = 100)
(N = 500)
14
.77
.64
15
.40
ตัดทิง้
16
.35
ตัดทิง้
17
.49
ตัดทิง้
.93
.94
ค่า α
องค์ประกอบที่ 2 อัตลักษณ์ความเป็ นอาเซียน
18
.79
.75
19
.87
.83
20
.84
.80
21
.85
.83
22
.81
.79
23
.84
.81
24
.86
.81
25
.82
.79
26
.81
.79
27
.83
.81
28
.87
.86
29
.78
.75
30
.82
.81
31
.86
.84
32
.81
.79
33
.40
ตัดทิง้
.97
.96
ค่า α
ค่าความ
เชื่อมัน่
.97
.96
ทัง้ ฉบับ

ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบ
Standardize
R2
Loading
.61
.54

.66
.70
.71
.69
.66
.64
.68
.66
.70
.59
.68
.64
.64
.63
.61

.57
.55
.60
.61
.64
.64
.69
.66
.61
.60
.59
.61
.61
.60
.66
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ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแต่ละด้าน
(Corrected Item-Total Correlation) ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ และผลการวิ เคราะห์ความตรง
เชิ งโครงสร้างข้อคาถามในตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคม
ค่า Corrected Item-Total Correlation
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบ
ข้อ
ฉบับทดลองใช้
ฉบับใช้จริ ง
Standardize
R2
(N = 100)
(N = 500)
Loading
องค์ประกอบที่ 1 การถ่ายทอดทางสังคมเชิ งวิ ชาชีพ
1
.41
ตัดทิง้
2
.52
.57
.67
.53
3
.66
.60
.68
.54
4
.73
.73
.58
.44
5
.67
.69
.75
.56
6
.74
.74
.69
.61
7
.64
.67
.62
.58
8
.55
.60
.78
.53
9
.53
.59
.69
.68
10
.62
.66
.62
.61
11
.60
.64
.78
.60
12
.56
.61
.70
.59
13
.74
.74
.67
.55
14
.52
.56
.68
.50
15
.56
.60
.67
.51
.90
.92
ค่า α
องค์ประกอบที่ 2 การถ่ายทอดทางสังคมของสถานศึกษา
16
.68
.64
.69
.61
17
.63
.63
.66
.64
18
.72
.70
.64
.64
19
.66
.67
.68
.69
20
.64
.63
.66
.66
21
.64
.64
.70
.61
22
.83
.84
.65
.60

287

ข้อ
23
24
25
26
27
28
29
30
ค่า α
ค่าความ
เชื่อมัน่
ทัง้ ฉบับ

ค่า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช้
ฉบับใช้จริ ง
(N = 100)
(N = 500)
.76
.78
.72
.73
.69
.70
.62
.63
.72
.73
.72
.74
.73
.72
.57
.63
.93
.94
.95

.95

ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบ
Standardize
R2
Loading
.61
.56
.64
.61
.64
.58
.69
.53
.66
.68
.61
.61
.67
.59
.59
.60

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ตาแหน่ งงาน
สถานทีท่ างาน

ขจรศักดิ ์ เขียวน้อย
10 ตุลาคม พ.ศ. 2528
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พศิ ษิ ฐ์)
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2547 มัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
จาก โรงเรียนสตรีทุ่งสง
พ.ศ. 2552 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาคณิตศาสตร์ – สถิติ
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ทุนรัฐบาลโครงการผลิตครูการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รุ่นแรก)

พ.ศ. 2552 ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานทัวไป
่
จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2553 ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2555 Certificate in English Language Course in Teacher Training Program
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ทุนสโมสรโรตารี่ กรุงเทพฯ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน)

พ.ศ. 2555 ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2555 ปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2557 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน
จาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2559 ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

