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บทคัดย อ 
 การวิจัยในครั้งนี้เปZนการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อ
ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใชU
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ประชากรท่ีใชUในการวิจัยครั้งนี้คือ  ผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะ
กรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 2,075 คน ไดUจํานวนกลุ\มตัวอย\าง 500 คน มาจากการสุ\มแบบหลาย
ข้ันตอน เครื่องมือท่ีใชUในการวิจัยครั้งนี้ ไดUแก\ แบบสอบถาม เพ่ือหาค\าความสอดคลUองของรูปแบบ
ตามความคิดเห็นของผูUเชี่ยวชาญ และแบบสอบถามท่ีใชUเก็บขUอมูลเพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบกับ
ขUอมูลเชิงประจักษ�ดUวยโปรแกรมลิสเรล Version 8.80 รหัส LP880-SMR67-73449 
 ผลการวิจัยพบว\า 
 1) องค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดUวย 5 องค�ประกอบ ไดUแก\ 1) องค�ประกอบดUานภูมิหลัง
ของผูUบริหาร 2) คุณลักษณะของผูUบริหาร 3) พฤติกรรมของผูUบริหาร 4) ความสามารถเชิงบริหารของ
ผูUบริหาร และ 5) ปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหารของผูUบริหาร 
 2) การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใชUเทคนิค เดลฟาย
ปรับปรุจากการประเมินความเหมาะสมและความเปZนไปไดUของร\างรูปแบบ พบว\า รูปแบบท่ีพัฒนาทุก
องค�ประกอบมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย ยกเวUนตัวแปรสังเกตไดU 
เรื่องวุฒิการศึกษา 
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 3) การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว\า 
  3.1) รูปแบบความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีผูUวิจัยพัฒนาข้ึนนั้นมีความสอดคลUองกับขUอมูลเชิงประจักษ� โดย
รูปแบบมีค\าสถิติต\อไปนี้ χ2 = 348.97, p = .00, df = 178, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, CN = 303.20, 
RMR = 0.042, RMSEA = 0.045  
  3.2) ตัวแปรสังเกตท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเรียงค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานจากมากไปหา
นUอย ไดUแก\ 1) ปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหารของผูUบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.34 
2) คุณลักษณะของผูUบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.25 3) พฤติกรรมของผูUบริหารมีค\า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.18 4) ภูมิหลังของผูUบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน 0.18 
และตัวแปรสังเกตท่ีมีอิทธิพลนUอยต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดUแก\ ความสามารถเชิงบริหารของผูUบริหารมีค\าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน 0.05 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the development on causal structural 
relationship model of factors affecting transformational leadership of vocational 
college administrators in vocational education commission by using Mixed Research 
Methodology. The population of this study consisted of 2,075 vocational college 
administrators in vocational education commission. The samples were 500 respondents 
selected by Multi stage Random Sampling. The instruments used in this study were 
Model form Experts’ View Questionnaire and Confirmatory Factor Analysis and 
Relation of Theory and Empirical Data Questionnaire by the use of LISREL version 
8.80 with the serial number: LP880-SMR67-73449. 
 The findings were as follows: 
 1) Factors affecting transformational leadership of vocational college 
administrators in vocational education commission consisted of 1) administrators’ 
background; 2) administrators’ characteristic such as general and occupational 
administrators; 3) administrators’ behavior, 4) administrative ability, and 5) administrators’ 
relation such as internal and external administration. 
 2) A development on causal structural relationship model of factors affecting 
transformational leadership of vocational college administrators in vocational 
education commission by the use of Modified Delphi Techniques was found that causal 
structural relationship model of all factors affected transformational leadership of 
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vocational college administrators in vocational education commission except observation 
variable: educational qualification. 
 3) Inspection and confirmation of transformational leadership of vocational 
College administrators in vocational education commission were as follows: 
  3.1) The format of transformational leadership of vocational college 
administrators in vocational education commission was related to empirical data: x2 = 
348.97, p = .00, df = 178, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, CN =303.20, RMR = 0.042, and RMSEA = 
0.045 
  3.2) Observation variables toward transformational leadership of vocational 
college administrators in vocational education commission  arranged from highest to 
lowest standard path coefficients were 1) administrators’ relation (0.34), 2) 
administrators’ characteristic (0.25), 3) administrators’ behavior (0.18), and 4) 
administrators’ background (0.18), respectively. The lowest observation variable toward 
transformational leadership of vocational college administrators in vocational education 
commission was administrative ability with standard path coefficient of 0.05. 
 
คําสําคัญ 

รูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ องค�ประกอบ ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลง 
 
ความสําคัญของป@ญหา 
 เนื่องดUวยรัฐธรรมนูญแห\งราชอาณาจักรไทยกําหนดใหUรัฐตUองจัดการศึกษาอบรม และ
สนับสนุนใหUเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหUเกิดความรูUคู\คุณธรรม จัดใหUมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา
แห\งชาติ จึงตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห\งชาติ พ.ศ. 2542 ในส\วนท่ีเก่ียวขUองกับการจัดการ
อาชีวศึกษา ไดUตราไวUในมาตรา 20 ความว\า การจัดการอาชีวศึกษา การฝ�กอบรมวิชาชีพ ใหUจัดใน
สถานศึกษาของรัฐสถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร\วมมือระหว\าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังนี้ เปZนไปตามกฎหมายว\าดUวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ี
เก่ียวขUอง จากขUอบัญญัติดังกล\าวและจากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ จึงมีการตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห\งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกUไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 เก่ียวกับ
การจัดการศึกษาระดับต\างๆ ตามความในมาตรา 34 ท่ีเก่ียวขUองกับการอาชีวศึกษา ความว\า คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา มีหนUาท่ีเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ท่ี
สอดคลUองกับความตUองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห\งชาติ และแผนการศึกษาแห\งชาติ 
การส\งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปZนเลิศทาง
วิชาชีพ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล\าวส\งผลใหUเกิดการปฏิรูปการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีการตรา
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปZนกฎหมายท่ีกําหนดหลักการว\าดUวยการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝ�กอบรมวิชาชีพ ของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน และสถาน
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ประกอบการใหUมีความเปZนเอกภาพในเชิงนโยบาย และการศึกษาท่ีเปZนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือมุ\งสู\
ความเปZนเลิศทางวิชาชีพ โดยใหUมีการจัดการศึกษาแบบหลากหลายตามความตUองการของทUองถ่ิน 
เป�ดโอกาสใหUจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาข้ึนเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายวิชาชีพและ
เทคโนโลยี ท่ีเนUนการปฏิบัติเพ่ือเปZนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหUสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลUองกับความ
ตUองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ และเปZนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมรวมถึง
ความสามารถในการแข\งขันของประเทศ เนUนเปZนการกระจายอํานาจ ไปสู\สถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือ
สรUางความร\วมมือจากทุกฝ�ายในการประสานประโยชน�จากการใชUทรัพยากรร\วมกัน 
 ฉะนั้นเพ่ือเปZนการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล\าวผูUนําองค�การหรือผูUบริหารวิทยาลัย 
จําเปZนตUองมีความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหUสามารถบริหารจัดการและนําพาวิทยาลัยบรรลุ
เป�าหมายและวัตถุประสงค�ตลอดจนบริหารงานภายใตUสภาวการณ�เปลี่ยนแปลงต\างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนท้ัง
ในปgจจุบันและในอนาคตซ่ึง จอห�น ค็อตเตอร� (Kotter, 1996) กล\าวถึงบทบาทของผูUนําว\าเปZนผูU
ขับเคลื่อนหรือผลักดันในการเปลี่ยนแปลงโดยไดUเสนอแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงองค�การไวU 8 ข้ันตอน 
(Eight – Step Process for Learning Successful Change) ไดUแก\ 1) การเพ่ิมระดับความจําเปZนเร\งด\วน 
2) สรUางทีมผูUนําการเปลี่ยนแปลง 3) กําหนดวิสัยทัศน�ใหUชัดเจนถูกตUอง 4) สื่อสารเพ่ือหาเสียงสนับสนุน 
5) สนับสนุนใหUเกิดการลงมือทํา 6) สรUางผลงานใหUเปZนท่ีประจักษ�เบ้ืองตUนก\อน 7) มุ\งม่ันไม\ย\อทUอ     
8) รักษาผลการเปลี่ยนแปลงไวUใหUคงอยู\ สอดคลUองกับการศึกษาของอนุชา กอนพ\วง (2550) ไดUศึกษาเรื่อง
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของความเปZนผูUบริหารมืออาชีพในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พบว\า ปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับตัวผูUบริหารสถานศึกษาโดยตรง ไดUแก\ ภูมิหลังของผูUบริหารสถานศึกษา 
คุณลักษณะส\วนบุคคลของผูUบริหารสถานศึกษา แรงจูงใจ และพฤติกรรมการนําจะมีอิทธิพลท้ัง
ทางตรงและทางอUอมต\อความเปZนผูUบริหารมืออาชีพ ส\วนการสนับสนุนภายในสถานศึกษา และ
บรรยากาศของสถานศึกษา แมUว\าจะส\งอิทธิพลต\อความเปZนผูUบริหารมืออาชีพ แต\ก็ตUองอาศัยปgจจัยท่ี
เก่ียวกับตัวผูUบริหารสถานศึกษาในขUางตUน ส\งอิทธิพลทางตรงและทางอUอมมาหา จึงมีพลังเพียงพอท่ีจะ
ส\งอิทธิพลต\อความเปZนผูUบริหารมืออาชีพ 
 นักวิชาการและนักวิจัยหลายๆ ท\าน เช\น กมลวรรณ  ชัยวินิชศิริ (2536); เกียรติกําจร กุศล 
(2543); ชาญชัย  อาจิณสมาจารย� (2540); ภารดี  อนันต�นาวี (2551); ทองอินทร�  วงศ�โสธร (2535); 
ธร  สุนทรายุทธ (2551); นพพงษ�  บุญจิตราดุลย� (2540); เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ� (2536); สุนทร  
วงศ�ไวยวรรณ (2540); Litwin & Stringer (2002) ไดUศึกษา วิจัยโดยนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
องค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว\าประกอบดUวย ภูมิหลังของผูUบริหาร คุณลักษณะของผูUบริหาร 
พฤติกรรมของผูUบริหาร ความสามารถเชิงบริหารของผูUบริหาร และปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหาร
ของผูUบริหาร 
 ดUวยเหตุผลดังกล\าวขUางตUน และในฐานะท่ีผูUวิจัยศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
ขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นําไปสู\การกําหนดแนวทางพัฒนาผูUบริหารวิทยาลัยในอนาคตใหUเปZน
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ผูUนําการเปลี่ยนแปลงตรงตามความตUองการและคาดหวังของสังคมและผูUท่ีมีส\วนเก่ียวขUองกับการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาของชาติต\อไป 
 
โจทย�วิจัย/ป@ญหาวิจัย 

1. องค�ประกอบอะไรบUางท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหาร
วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีลักษณะ
อย\างไร 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

การวิจัยนี้มีจุดมุ\งหมายท่ัวไป เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ี
มีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค�ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาองค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. เพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อ
ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย    

การวิจัยครั้งนี้เปZนการดําเนินการวิจัยโดยใชUระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Research 
Methodology) โดยใชUการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research) และเทคนิคเดลฟายปรับปรุง 
(Modified Delphi Techniques) เพ่ือเสนอเรื่อง การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของ
องค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอนต\างๆ ดังต\อไปนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษาองค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหาร
วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดUวย 
 1. การศึกษาและสํารวจขUอมูลเบ้ืองตUนเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. ศึกษาสภาพปgญหา (สัมภาษณ�) เก่ียวกับการบริหารงานของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 5 ท\านตามประเภทสถานศึกษา 
 3. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  

ข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อ
ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประกอบดUวย 
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1. ร\างรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. ประเมินความเหมาะสมและความเปZนไปไดUของร\างรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของ
องค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใชUเทคนิคเดลฟายปรับปรุง (Modified Delphi Techniques) ใหU
ผูUเชี่ยวชาญจํานวน 21 ท\าน ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 รอบ 

ข้ันตอนท่ี 3 เพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมี
อิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประกอบดUวย 

1. ประชากร ไดUแก\ ผูU อํานวยการหรือผูUรักษาการในตําแหน\งผูU อํานวยการและรอง
ผูUอํานวยการหรือผูUท่ีทําหนUาท่ีรองผูUอํานวยการ จากจํานวนวิทยาลัย 415 แห\ง รวม 2,075 คน 

2. กลุ\มตัวอย\าง โดยการสุ\มแบบหลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) และ
การสุ\มอย\างมีระบบ (Systematic Sampling) จากจํานวน 76 จังหวัด รวม 500 คน ดUวยวิธีดังนี้ 

2.1 แบ\งประชากรเปZน 5 ภาค ไดUแก\ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใตUและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.2 ในแต\ละภาคแบ\งประชากรตามประเภทวิทยาลัย 5 ประเภท ไดUแก\ วิทยาลัยเทคนิค 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช\างและวิทยาลัยการอาชีพ 

2.3 เลือกวิทยาลัยแต\ละประเภทตามวิธีการสุ\มอย\างมีระบบ ดังนี้ 
1) วิทยาลัยเทคนิค (215x100)/415 = 30 วิทยาลัย 
2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา (47x100)/415 = 11 วิทยาลัย 
3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (48x100)/415 = 12 วิทยาลัย 
4) วิทยาลัยการอาชีพ (142x100)/415 = 34 วิทยาลัย 
5) วิทยาลัยสารพัดช\าง (53x100)/415 = 13 วิทยาลัย 

ใชUประชากรแต\ละวิทยาลัยเปZนกลุ\มตัวอย\าง ตามจํานวนท่ีกําหนด ดังนี้ 
1. เรียงลําดับรายชื่อวิทยาลัยแต\ละประเภทท้ัง 5 ภาค  
2. สุ\มเลือกวิทยาลัยแต\ละประเภทโดยการจับลําดับชื่อวิทยาลัยแต\ละประเภท 
3. จํานวนกลุ\มตัวอย\างแต\ละประเภทจากการสุ\มแบบหลายข้ันตอนและการสุ\ม

อย\างมีระบบ ดังนี้ 
1) วิทยาลัยเทคนิค    ไดUกลุ\มตัวอย\างจํานวน 150 คน 
2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา   ไดUกลุ\มตัวอย\างจํานวน  55 คน 
3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   ไดUกลุ\มตัวอย\างจํานวน  60 คน 
4) วิทยาลัยการอาชีพ    ไดUกลุ\มตัวอย\างจํานวน 170 คน 
5) วิทยาลัยสารพัดช\าง   ไดUกลุ\มตัวอย\างจํานวน  65 คน 

       รวมจํานวนกลุ\มตัวอย\าง 500 คน 
3. ตัวแปรในการวิจัย แบ\งออกเปZน 2 กลุ\ม ไดUแก\ 

3.1 ตัวแปรสาเหตุ ประกอบดUวย  
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1) ตัวแปรแฝงภายนอก จํานวน 3 ตัวแปร ไดUแก\ ตัวแปรแฝงดUานภูมิหลังของผูUบริหาร 
ตัวแปรแฝงดUานคุณลักษณะของผูUบริหาร และตัวแปรดUานปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหารของผูUบริหาร 

2) ตัวแปรแฝงภายใน จํานวน 2 ตัวแปร ไดUแก\ ตัวแปรแฝงดUานพฤติกรรมของผูUบริหาร 
และตัวแปรแฝงดUานความสามารถเชิงบริหาร 

3.2 ตัวแปรผล ไดUแก\ ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. เครื่องมือท่ีใชUในการวิจัย ประกอบดUวย 
4.1 แบบสัมภาษณ� เพ่ือศึกษาสภาพปgญหาเก่ียวกับการบริหารงานของผูUบริหารวิทยาลัยสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4.2 แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเปZนไปไดUของร\างรูปแบบ

ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหาร
วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใชUเทคนิคเดลฟายปรับปรุง (Modified 
Delphi Techniques)  

4.3 แบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความสอดคลUองของรูปแบบโดยใชUโปรแกรม LISREL  
5. ข้ันตอนในการสรUางเครื่องมือ 

5.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขUอง 
5.2 สรUางแบบสอบถามใหUผูUทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม และครอบคลุมประเด็น

การศึกษา 
5.3 นําแบบสอบถามไปทดลองใชUกับกลุ\มตัวอย\าง เพ่ือหาความเชื่อม่ันและปรับปรุง

แบบสอบถามฉบับท่ีพรUอมนําไปใชUจริง 
5.4 นําแบบสอบถามท่ีผ\านการทดลองใชU ไปเก็บขUอมูลจากผูUเชี่ยวชาญเพ่ือประเมินความ

เหมาะสมและความเปZนไปไดUของร\างรูปแบบ และปรับปรุงขUอคําถามตามผลการวิเคราะห� 
5.5 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงไปเก็บขUอมูลเชิงประจักษ�กับกลุ\มตัวอย\างท่ีตUองการศึกษา

ต\อไป 
6. การเก็บรวบรวมขUอมูล ผูUวิจัยไดUมีหนังสือขอความอนุเคราะห�เก็บขUอมูลจากมหาวิทยาลัย เพ่ือ

เก็บขUอมูลจากการศึกษาวิจัยต\อผูUเก่ียวขUองท้ังหมด เพ่ือนําขUอมูลไปวิเคราะห�ต\อไป 
7. การวิเคราะห�ขUอมูล โดยใชUโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห�ขUอมูล

เบ้ืองตUน และใชUโปรแกรมลิสเรล LISREL วิเคราะห�เพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อ
ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สรุปไดU ดังนี้ 

1. การศึกษาองค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการวิเคราะห�เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวขUอง และศึกษา
สภาพปgญหาเก่ียวกับการบริหารงานของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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ผลการศึกษาพบว\า องค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดUวย  1) องค�ประกอบดUานภูมิหลังของผูUบริหาร 
ไดUแก\ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ�ในการทํางาน ทัศนคติท่ีดีต\อการเปZนผูUนํา และเศรษฐานะ           
2) องค�ประกอบดUานคุณลักษณะของผูUบริหาร ไดUแก\ คุณลักษณะท่ัวไป และคุณลักษณะดUานวิชาชีพ                  
3) องค�ประกอบดUานพฤติกรรมของผูUบริหาร ไดUแก\ ความเปZนผูUนําแบบเนUนการมีอํานาจบารมี ความเปZน
ผูUนําแบบเนUนการกํากับ ผูUนําแบบเนUนการสรUางความสัมพันธ�กับเพ่ือนร\วมงาน ผูUนําแบบนักพัฒนา และ
ผูUนําแบบเนUนการมีส\วนร\วม 4) องค�ประกอบดUานความสามารถเชิงบริหารของผูUบริหาร ไดUแก\ การ
วิเคราะห�และวางแผน การกําหนดวิสัยทัศน�หรือพันธะกิจร\วมกัน การบริหารและการจัดการทรัพยากร 
การเสริมสรUางขวัญและกําลังใจ และการติดตามและประเมินผล 5) องค�ประกอบดUานปgจจัยท่ีเก่ียวขUอง
กับการบริหาร ไดUแก\ ปgจจัยภายในและปgจจัยภายนอก 

2. การสอบถามความคิดเห็นของผูUเชี่ยวชาญเพ่ือนํามาวิเคราะห�ประเมินความเหมาะสม
และความเปZนไปไดUของร\างรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZน
ผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใชU
เทคนิคเดลฟายปรับปรุง (Modified  Delphi Techniques) จํานวน 2 รอบ ซ่ึงประเด็นท่ีเกิดจากการ
วิเคราะห�คําตอบของผูUเชี่ยวชาญจํานวน 21 ท\าน โดยวิเคราะห�ค\ามัธยฐาน (Median) ค\าฐานนิยม 
(Mode) และค\าพิสัยระหว\างควอไทล� (Interquatile Range) พบว\า ร\างรูปแบบความสัมพันธ�               
เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามความคิดเห็นของผูUเชี่ยวชาญมีความสอดคลUองกับร\าง
รูปแบบเกือบทุกประเด็น ยกเวUน องค�ประกอบดUานภูมิหลัง เก่ียวกับวุฒิการศึกษาไม\สอดคลUองกับ
ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อ
ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พบว\า องค�ประกอบดUานภู มิหลังของผูUบริหาร องค�ประกอบดUานคุณลักษณะของผูUบริหาร 
องค�ประกอบดUานพฤติกรรมของผูUบริหาร และองค�ประกอบดUานปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหาร มี
ความสัมพันธ�โดยตรงและมีความสัมพันธ�กันมากกับความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหาร
วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส\วนองค�ประกอบดUานความสามารถเชิง
บริหารมีความสัมพันธ�นUอยกับความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วัดไดUจากองค�ประกอบท่ีมีความสัมพันธ�โดยตรงและมี
ความสัมพันธ�มาก 3 องค�ประกอบ ไดUแก\ องค�ประกอบดUานการสรUางแรงบันดาลใจ องค�ประกอบดUาน
การกระตุUนทางปgญญา และองค�ประกอบดUานการคํานึงถึงความเปZนปgจเจกบุคคล ส\วนองค�ประกอบ
ดUานการมีอิทธิพลอย\างมีอุดมการณ�มีอิทธิพลนUอย ต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหาร
วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความ

เปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี
วัตถุประสงค� 3 ขUอ ไดUแก\ 1. เพ่ือศึกษาองค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรมการการอาชีวศึกษา 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�         
เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 3. เพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
ขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลจากการวิเคราะห�ขUอมูลนํามาอภิปรายผลเปZนประเด็นดังต\อไปนี้ 

1. รูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว\ามีความสอดคลUองกลมกลืนกับ
ขUอมูลเชิงประจักษ� ท่ีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบท่ีปรับแกUแลUว (AGFI = 0.91) ซ่ึงถือว\าเปZน
รูปแบบความสัมพันธ�โครงสรUางเชิงเสUนท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติเปZนท่ีน\าเชื่อถือและยอมรับไดUอยู\ในระดับท่ีดี 
ไดUแก\ 1. องค�ประกอบดUานภูมิหลังของผูUบริหาร 2. องค�ประกอบดUานคุณลักษณะของผูUบริหาร 3. ดUาน
พฤติกรรมของผูUบริหาร 4. ดUานปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหาร ส\วนองค�ประกอบ 5. ดUานความสามารถเชิง
บริหารของผูUบริหาร มีอิทธิพลนUอยต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลง  

2. ตัวแปรท่ีส\งผลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากผลการวิจัยพบว\า ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (YY) ข้ึนอยู\กับ การสรUางแรงบันดาลใจ (FF) การกระตุUนทาง
ปgญญา (GG) การคํานึงถึงความเปZนปgจเจกบุคคล (HH) และตัวแปรองค�ประกอบท่ีส\งผลต\อความเปZนผูUนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้ึนอยู\กับ ภูมิหลัง
ของผูUบริหาร (xx) คุณลักษณะของผูUบริหาร (aa) พฤติกรรมของผูUบริหาร (bb) ปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการ
บริหารของผูUบริหาร (cc) ส\วนการมีอิทธิพลอย\างมีอุดมการณ�(EE) และความสามารถเชิงบริหารของ
ผูUบริหาร (dd) เปZนองค�ประกอบท่ีส\งผลนUอยต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงเม่ือนําองค�ประกอบต\างๆ มาเรียงลําดับค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานจากมากไปหานUอย ไดUดังนี้ 1. การสรUางแรงบันดาลใจ มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน = 0.42 
2. การกระตุUนทางปgญญา มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน = 0.39 3. การคํานึงถึงความเปZนปgจเจกบุคคล 
มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน = 0.36 4. ปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐาน = 0.34 5. คุณลักษณะของผูUบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน = 0.25 6. พฤติกรรม
ของผูUบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน = 0.18 7. ภูมิหลังของผูUบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐาน = 0.18 ส\วนองค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดUแก\ 1. การมีอิทธิพลอย\างมีอุดมการณ�มีค\าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน = 0.30 และ 2. ความสามารถเชิงบริหารของผูUบริหาร มีค\าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐาน = 0.05 

3. ตัวแปรสาเหตุท่ีส\งผลนUอยต\อรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพล
ต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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คือ ความสามารถเชิงบริหารของผูUบริหาร ท้ังนี้อาจเปZนเพราะความสามารถเชิงบริหาร เปZนเรื่องท่ี
เก่ียวกับการบริหารจัดการ ส\วนความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงเปZนเรื่องของพฤติกรรม ซ่ึงสอดคลUองกับ
หลักการ แนวคิดทฤษฎีของภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย�  โตวณะบุตร (อUางถึงใน ภารดี  อนันต�นาวี, 
2551), วิโรจน�  สารรัตนะ (2542), หวน  พินธุพันธ� (2549), Smith & et al., (อUางถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน�, 
2545) ท่ีว\า ความสามารถเชิงบริหาร เปZนเรื่องของศิลปะการทํางานในการทําใหUผูUปฏิบัติหรือผูUร\วมงาน
ทํางานจนเปZนผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค�และเป�าประสงค�ขององค�การ ภายใตUภารกิจท่ีไดUรับ
มอบหมายจากตUนสังกัด ภายใตUหลักการของเรื่องเวลา การแยกงานวางแผนออกจากงานปฏิบัติ ทํางาน
โดยวิธีทางวิทยาศาสตร� ภายใตUการควบคุมงานโดยฝ�ายบริหาร และการจัดระเบียบการปฏิบัติภายใตU
กรอบของกฎระเบียบ ขUอบังคับหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขUอง ท้ังนี้การบริหารจัดการประกอบดUวย การ
วางแผน การจัดองค�การ การออกคําสั่ง ความร\วมมือ การประสานงานและการควบคุม การรายงานและ
งบประมาณหรือ บริหารงานภายใตUหลักการแบ\งงานกันทํา อํานาจหนUาท่ีและความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินัย ความมีเอกภาพในการบังคับบัญชา และการอํานวยการ  

และการมีอิทธิพลอย\างมีอุดมการณ� ซ่ึงมีความสัมพันธ�นUอยต\อรูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
ขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจเปZนเพราะสภาพการณ�ปgจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ท้ังดUาน
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและประเพณีต\างๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการปฏิบัติจากประเพณี
ปฏิบัติเดิม  ฉะนั้นการท่ีผูUร\วมงานหรือผูUใตUบังคับบัญชาจะสังเกตพฤติกรรมและพยายามปฏิบัติตามผูUนํา
หรือตUองการเลียนแบบผูUนําของเขาอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเคยปฏิบัติในอดีตและในปgจจุบันการท่ีผูUนํา
จะใชUอํานาจหรืออิทธิพลบังคับใหUผูUร\วมงานหรือผูUใตUบังคับบัญชาปฏิบัติตามสิ่งท่ีผูUนําสั่งทุกประการ
เหมือนในอดีตไม\ไดUทุกเรื่อง แต\ผูUนําจะตUองใชUยุทธวิธีหรือกลยุทธ�ต\างๆ ท่ีจะทําใหUผูUตามยินดีและปฏิบัติ
ตามเพ่ือนําพาองค�การบรรลุสู\วัตถุประสงค�และเป�าหมายร\วมกันสอดคลUองกับแนวคิดของ เบนนิสและ
นานัส (Bennis & Nanus, 1985), แบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994) เสนอว\าคุณลักษณะของ
ผูUนําการเปลี่ยนแปลงประกอบดUวย การสรUางบารมี หมายถึง การท่ีอํานาจในตัวของผูUนํามีผลอย\างลึกซ้ึง
ต\อผูUตาม ทําใหUผูUตามนับถือ เชื่อฟgง จงรักภักดี พรUอมอุทิศตน โดยผูUตามจะเชื่อความเชื่อของผูUนําว\า
ถูกตUอง สามารถนําความสําเร็จมาสู\กลุ\มหรือองค�การไดU ประกอบดUวยการมองการณ�ไกล มีความคิดริเริ่ม
สรUางสรรค� รับรูUถึงภารกิจท่ีตUองทํา เปZนผูUกลUาเผชิญปgญหาและสามารถแกUปgญหาความขัดแยUงอย\าง             
เปZนธรรม สามารถลดทัศนคติต\อตUานการเปลี่ยนแปลงของลูกนUอง สามารถโนUมนUาวและจูงใจผูUอ่ืน          
อย\างเหมาะสม  
 
ข#อเสนอแนะ 

1. ขUอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อ

ความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ผูUวิจัยไดUศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขUองเพ่ือวิเคราะห�และสังเคราะห�หลักการ
แนวคิดเปZนองค�ประกอบท่ีจะนํามาศึกษาในครั้งนี้ จํานวน 5 องค�ประกอบ ไดUแก\ 1. ภูมิหลังของผูUบริหาร 
2. คุณลักษณะของผูUบริหาร 3. พฤติกรรมของผูUบริหาร 4. ความสามารถเชิงบริหารของผูUบริหาร และ         
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5. ปgจจัยท่ีเก่ียวขUองกับการบริหารของผูUบริหาร ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยท้ัง 5 องค�ประกอบ พบว\า ทุก
องค�ประกอบมีความสัมพันธ�และมีอิทธิพลต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อย\างมีนัยสําคัญทางสถิติ ฉะนั้นในการสรรหาหรือคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือดํารงตําแหน\งผูUบริหารวิทยาลัย หน\วยงานตUนสังกัดควรมีการพิจารณาจากองค�ประกอบ
ต\างๆ ท่ีเก่ียวขUองเพ่ือนํามาประกอบเปZนคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับตําแหน\ง ดังต\อไปนี้ 

1.1. องค�ประกอบดUานภูมิหลัง จากผลการวิจัย พบว\า ภูมิหลังของผูUบริหารท่ีส\งผลหรือ
มีอิทธิพลสูงต\อความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดUวย 1. ทัศนคติท่ีดีต\อการเปZนผูUนํา ฉะนั้นผูUท่ี
มีหนUาท่ีหรือรับผิดชอบในการพิจารณาหรือคัดเลือกบุคลากรสายบริหารควรมีการทดสอบหรือวัด
ทัศนคติของบุคลากรท่ีตUองการเปZนผูUบริหารว\า บุคลากรเหล\านั้นมีทัศนคติท่ีดีต\อการเปZนผูUนําหรือไม\ 
หรือเม่ือคัดเลือกบุคลากรใหUทําหนUาท่ีผูUบริหารควรมีการอบรมหรือพัฒนาบุคลากรใหUมีทัศนคติท่ีดีต\อ
การเปZนผูUนําก\อนบรรจุแต\งต้ังใหUทําหนUาท่ีต\อไป และ 2. เรื่องเศรษฐานะของผูUบริหาร ควรมีการ
ตรวจสอบหรือกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรท่ีตUองการเขUาสู\ตําแหน\งสายบริหารว\าเปZนบุคคลท่ีมี
คุณภาพชีวิตดUานการเงินหรือครอบครัวท่ีดีหรือไม\ ท้ังนี้เนื่องจากการเปZนผูUบริหารตUองมีการปฏิสัมพันธ� 
มีการสมาคมกับบุคคลต\างๆ ท้ังในหน\วยงาน ต\างหน\วยงาน ท้ังหน\วยงานภาครัฐและหน\วยงาน
ภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนทUองถ่ินซ่ึงหลายๆ วาระจําเปZนตUองใชUปgจจัยดUานการเงินเปZนสําคัญ ซ่ึงถUา
บุคลากรท่ีมีภาระหนี้สินจํานวนมากจะมีความกังวลต\อค\าใชUจ\ายและความเปZนอยู\ของครอบครัวและ
อาจเปZนเหตุนํามาซ่ึงการฉUอราษฎร�บังหลวงหรือการคอรัปชั่นในอนาคต ส\งผลกระทบต\อผูUเก่ียวขUอง
ต\างๆ ในองค�การ 

1.2 จากผลการวิจัย พบว\า ผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาควรมีความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต\างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังใน
ปgจจุบันและในอนาคต เพ่ือใหUสามารถนําพาองค�การสู\เป�าหมายหรือวัตถุประสงค� บรรลุผลสําเร็จ
อย\างมีประสิทธิภาพ ผูUวิจัยจึงเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความเปZนผูUนําของผูUบริหารวิทยาลัยต\อ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดต\อไปนี้ 

1.2.1 หน\วยงานท่ีรับผิดชอบต\อการพัฒนาผูUบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ควรจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูUบริหารวิทยาลัยใหUมีความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลง เช\น 

1) หลักสูตรเพ่ิมศักยภาพดUานวิชาชีพผูUบริหาร เก่ียวกับ กฎหมาย ระเบียบ 
ขUอบังคับ วิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวขUองกับการบริหารวิทยาลัย   

2) หลักสูตรเสริมสรUางความสามารถดUานการบริหาร เก่ียวกับ เทคนิคการ
วิเคราะห�และวางแผนแนวใหม\ การพัฒนาวิสัยทัศน� เทคนิคการบริหารแนวใหม\ เทคนิคการนิเทศกํากับ
ติดตามและการประเมินผล   

3) หลักสูตรการพัฒนาความเปZนผูUนําสมัยใหม\  เปZนตUน 
2. ขUอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต\อไป 

2.1 ควรศึกษารูปแบบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุขององค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต\อความเปZน
ผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแยกตาม
ประเภทของสถานศึกษา 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

172 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับตัวชี้วัดความเปZนผูUนําการเปลี่ยนแปลงของผูUบริหารวิทยาลัย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบการประเมินเพ่ือคัดเลือกหรือแต\งต้ังบุคลากรใหUดํารง
ตําแหน\งสายบริหาร 

2.3 ควรมีการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาความเปZนผูUนําหรือการบริหารจัดการแนวใหม\ของ
ผูUบริหารวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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