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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างพหุ
ระดับของภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สังกัดอยู่ในคณะที่จัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจของสถาบัน
อุดมศึกษารัฐบาลและเอกชน จำ�นวน 50 สถาบัน รวม 1,000 คนสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สำ�หรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับด้วยโปรแกรม Mplus 6.0 ผลการวิจัยพบว่า
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขา
วิชาบริหารธุรกิจมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยโมเดลระดับบุคคล พบว่า บุคลิกภาพ
ความฉลาดทางอารมณ์ และ จริยธรรมของนักศึกษา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ของนักศึกษา อีกทั้งบุคลิกภาพของนักศึกษายังส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา
โดยส่งผ่านความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ สำ�หรับโมเดลระดับองค์กรพบว่า
บริบทองค์กรของคณะวิชา และ ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้นำ�นักศึกษา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ อีกทั้งบริบทองค์กรของคณะวิชาส่งอิทธิพล
ทางอ้อมต่อภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาโดยส่งผ่านภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้นำ�นักศึกษา
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ทั้งนี้ตัวแปรทำ�นายทั้งหมดในระดับบุคคลและระดับองค์กรสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาได้ร้อยละ 42 และ 64 ตามลำ�ดับ
คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง  โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ  นักศึกษาปริญญาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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Abstract

The objective of this research was to develop and check validity of multi-level structural
equation model of transformational leadership of undergraduate students in business administration. The sample was 1,000 undergraduate students in business administration from 50 public
and private universities. Multi-stage random sampling was used in this study.  Research instrument was questionnaire.  Descriptive statistics and analysis of multi-level structural equation
model by Mplus 6.0 program were used in data analysis.  
The research results showed that: Multi-level structural equation model of transformational leadership of undergraduate students in business administration fit quite well with empirical
data set. In individual level, personality, emotional intelligence, and ethics had a positive direct
effect on transformational leadership. Furthermore, personality had a significant indirect effect on
transformational leadership through emotional intelligence. In institutional level, organizational
contexts and transformational leadership of student leaders had a positive direct effect on transformational leadership of students. Furthermore, organizational contexts had a significant indirect
effect on transformational leadership of students through transformational leadership of student
leaders. Predictor variables in individual level and institutional level accounted for the variances
of transformational leadership of undergraduate students at 42% and 64% respectively.
Keywords: Transformational Leadership  Multi-Level Structural Equation Model  
    Undergraduate Students in Business Administration

1.ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง
ชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ถึงฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) ที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น ได้ เ น้ น ให้ ค นเป็ น
ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นา โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายให้ ทุ ก
คนมีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ การพัฒนาคน
ให้มีศักยภาพได้นั้นจำ�เป็นต้องสร้างให้แต่ละบุคคลมี
ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ คุณธรรมและ
จริยธรรม วิสัยทัศน์ การมองการณ์ไกล ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถเตรียม
ตนเองให้พร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีของโลกในอนาคต
ซึ่งล้วนเป็นคุณลักษณะของผู้ที่มีภาวะผู้นำ�ในตนเอง
(Fuqua &Newman,2007, pp.107-109 ;  Martinko,

Harvey & Douglas, 2007, pp. 562-584) นอกจาก
นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542
(ฉบับแก้ไข พ.ศ.2545) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ยังนำ�
การศึกษามาพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและ
มีความเป็นผูน้ ำ � ดังนัน้ ภาวะผูน้ �ำ จึงมีความสำ�คัญต่อ
การพัฒนาสังคมและเป็นกลไกสำ�คัญที่จะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้น
แต่ภาวะผู้นำ�ของคนในสังคมนับว่ายังมีอยู่น้อย ซึ่ง
เกิดจากเมื่อตอนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ได้ถูก
ส่งเสริมให้มีภาวะผู้นำ�มากนัก จึงส่งผลต่อการเป็น
ผู้ใหญ่ที่ขาดภาวะผู้นำ�  ดังนั้นการจะสร้างสังคมแห่ง
ภาวะผู้นำ�ควรจะสร้างตั้งแต่วัยเรียนเพื่อเป็นการปลูก
ฝังให้นักเรียนและนักศึกษามีภาวะผู้นำ�และเติบโต
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เป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะผู้นำ�ในตนเองสูง (Dempster &
Lizzio, 2000, pp. 280-284) อีกทั้งงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับภาวะผู้นำ�ของนักเรียนและนักศึกษามีน้อย
มาก โดยส่วนใหญ่จะศึกษากับผู้ใหญ่ซึ่งเป็นวัยทำ�งาน
แต่ในความเป็นจริงแล้วแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะผู้นำ�  สามารถนำ�มาศึกษาและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาวะผู้นำ�ของนักเรียนและนักศึกษาได้
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ทีค่ วรจะศึกษาเกีย่ วกับภาวะผูน้ �ำ ตัง้ แต่วยั เรียน โดย
เฉพาะระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นกำ�ลังสำ�คัญของ
ประเทศและเป็นทีค่ าดหวังของสังคมทีต่ อ้ งการบัณฑิต
ทีเ่ ป็นตัวอย่างทีด่ ตี อ่ บุคคลทัว่ ไป มีวสิ ยั ทัศน์ทก่ี ว้างไกล
มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี สามารถบริหารจัดการกับสิง่ ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำ�
ความรูม้ าพัฒนาบ้านเมือง และสร้างสรรค์สง่ิ ทีด่ ใี ห้กบั
สังคมอย่างปัญญาชน ดังนัน้ นักศึกษาจะต้องมีภาวะ
ผูน้ �ำ ในตนเอง และจากงานวิจยั ของ Burke et al.
(2006, pp. 300-304) ซึง่ ศึกษารูปแบบและพฤติกรรม
ของผูน้ �ำ ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการทำ�งานด้วยการ
วิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) พบว่ารูปแบบผูน้ �ำ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการทำ�งานสูงสุด คือ ภาวะผูน้ �ำ
การเปลีย่ นแปลง (Transformational leadership)
นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ของ Bono and Judge (2004,
pp. 906-908) และ Eagly, Johannesen-Schmidt,
and van Engen (2003, pp. 583-590) ทีส่ นับสนุน
ในประเด็นดังกล่าวว่า ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงเป็น
ภาวะผูน้ �ำ แนวใหม่ทเ่ี ป็นการเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์
ไปสูภ่ าวะผูน้ �ำ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ มีการกระจายอำ�นาจ มี
คุณธรรม และกระตุน้ ให้ผตู้ ามมีความเป็นผูน้ �ำ ด้วย โดย
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ต้องการ
ให้บัณฑิตเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรม ส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่นื ปฏิบัติ
ตาม (อังศินนั ท์ อินทรกำ�แหง และทัศนา ทองภักดี,
2549)

นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ทำ � การศึ ก ษางานวิ จั ย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้ นำ � การ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาในอดีตทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (Brown, trevino harrison et al.
,2005: 119-128; Ergeneli, Gohar, & Temirbekova, 2007, pp. 706-715 ; Shao & Webber, 2006,
pp. 937-940 ; Zacharatos, Barling, & Kelloway,
2000, pp. 212-220) ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษา
เฉพาะปัจจัยในระดับบุคคลและศึกษาเฉพาะอิทธิพล
ทางตรงเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วตามแนวคิด
ของ Dyer, Hanges, and Hall (2005, pp. 150161) และ Yammarino and Dansereau (2008,
pp.136-140) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงควรจะมาจากปัจจัยต่างระดับที่ลดหลั่น
กัน ได้แก่ ปัจจัยระดับบุคคล และปัจจัยระดับองค์กร
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yammarino et al.
(2005, pp. 881-914) เรื่องภาวะผู้นำ�และระดับของ
การวิเคราะห์ (Leadership and Level of analysis)
ที่ทำ�การทบทวนงานวิจัยจำ�นวน 348 เรื่อง ตั้งแต่ปี
1995 -2005 พบว่ามีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่คำ�นึง
ถึ ง เรื่ อ งระดั บ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยเสนอว่ า
ธรรมชาติของข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำ�จะมีลักษณะ
เป็นพหุระดับ (Multi-level) คือ ระดับบุคคล และ
ระดับองค์กรหรือสังคม เนื่องจากแต่ละบุคคลนั้นมี
ความเป็นผู้นำ�อยู่ในแต่ละบุคคลอยู่แล้วมากบ้างน้อย
บ้างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่เมื่อคนอยู่ในองค์กรใด
หรือสังคมใดก็จะมีภาวะผู้นำ�ตามองค์กรหรือสังคม
นั้น เพราะฉะนั้นองค์กรหรือสังคมต่างกันก็จะทำ�ให้
แต่ละบุคคลมีภาวะผู้นำ�ที่แตกต่างกันตามไปด้วย อีก
ทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงมีทั้ง
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ทำ � การทบทวนงานวิ จั ย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้ นำ � การ
เปลี่ยนแปลงแล้วทำ�การคัดสรรตัวแปรที่สอดคล้อง
กั บ บริ บ ทของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ มาพั ฒ นาเป็ น โมเดล
สมการ
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โครงสร้างพหุระดับ (Multi-level structural equation modeling: MLSEM) ซึ่งจะทำ�การศึกษาทั้ง
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง โดยตัวแปรที่นำ�
มาศึกษามีลักษณะเป็นตัวแปรแฝง (Latent variable) รวมทั้งยังเป็นปัจจัยที่มาจากต่างระดับที่ลด
หลั่นกัน ได้แก่ 1) ปัจจัยระดับบุคคล ประกอบด้วย
บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ และจริยธรรม
และ 2) ปัจจัยระดับองค์กรประกอบด้วย ภาวะผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงของผู้นำ�นักศึกษา และบริบทองค์กร
โดยจะศึกษากับนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เนื่องจาก
คณะที่จัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจมีจุดมุ่ง
หมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางธุรกิจเป็นอย่าง
ดี   มีความสามารถในการปรับพฤติกรรมของตนเอง
ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการ
พัฒนานักศึกษาให้มีจิตสำ�นึกที่ดี วิสัยทัศน์กว้างไกล
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ คุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการทำ�งานเป็นทีม มี
พฤติกรรมที่น่าเชื่อถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป
และพร้อมทำ�งานในตลาดแรงงานหรือเป็นผู้ประกอบ
การที่มีคุณภาพ โดยคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับบุคคลที่มีภาวะ
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงในตนเอง ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาภาวะ
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาอันจะนำ�
ไปสู่ ก ารสร้ า งบั ณฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องสถาบั นการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ
ต่อไป

3. สมมติฐานการวิจยั

โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะ
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์

4. การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด

ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรม
ของบุ ค คลที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ชั ด เจน มี
จิตสำ�นึกที่ดี ทำ�งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เน้น
การกระจายอำ�นาจและทำ�งานเป็นทีม มีทักษะการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ดี สร้ า งแรงบั นดาลใจให้ กั บ ผู้ อื่ น
เสมอ และพร้ อ มที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงตนเองตลอด
เวลา รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงความพยายามของบุคคลอื่นให้สูงขึ้นกว่า
ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของ
บุคคลอื่นให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น
ทำ�ให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของ
กลุ่ม จูงใจให้มองไกลเกินกว่าความสนใจของตนเอง
อันจะนำ�ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม เพื่อร่วมกันช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ (Bass & Riggio, 2006,
pp. 1-52) โดยผู้ที่มีภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงถือ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในสังคม เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
และไว้วางใจของคนทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันนับว่ามีความ
จำ�เป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักศึกษาที่
ถือเป็นทรัพยากรสำ�คัญของชาติ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ภ า ว ะ ผู้ นำ � ก า ร
เปลี่ยนแปลงมี 5 องค์ประกอบดังนี้ 1) คุณลักษณะ
ของการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence attributed: IIA) หมายถึง ลักษณะของบุคคล
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาด ความมุ่งมั่นทุ่มเท ความ
เพื่ อ พั ฒ นาและตรวจสอบความตรงของ แน่วแน่ในการทำ�งานที่สอดคล้องกับความเชื่อและ
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นำ�การ ค่านิยมของตนเอง ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชา ทำ�ให้ผู้ที่ร่วมงานด้วยเกิดการยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธา
บริหารธุรกิจ
และไว้วางใจในความสามารถจนเกิดความภูมิใจใน
การทำ�งานร่วมกัน 2) พฤติกรรมของการมีอิทธิพล
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อย่างมีอุดมการณ์ (Idealized inflflfflluence behaviors:
IIB) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลต่อผู้
ร่วมงานที่แสดงถึงการมีวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นทุ่มเท
ความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค การทำ�งานที่มีเป้า
หมายชัดเจน มีศีลธรรมและจริยธรรม และการเสีย
สละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ทำ�ให้ผู้ร่วมงานเกิด
ความศรัทธา ยกย่อง เคารพนับถือ และทุ่มเทความ
พยายามอย่างเต็มศักยภาพในการทำ�งานร่วมกันเพื่อ
ให้บรรลุความสำ�เร็จเกินกว่าที่คาดหวังไว้ 3) การ
สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation: IM)
หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ความ
ตั้งใจที่แน่วแน่ อุทิศตนเพื่อกลุ่ม และมีการสื่อสาร
ที่สามารถโน้มน้าวจิตใจและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่
ทำ�งานร่วมกันเกิดกำ�ลังใจ  มีความกระตือรือร้น เกิด
ความท้าทายในการทำ�งาน และทุ่มเทความพยายาม
ในการทำ�งานให้บรรลุเป้าหมาย 4) การกระตุ้นทาง
ปัญญา (Intellectual stimulation: IS) หมายถึง
พฤติกรรมของบุคคลที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
มองปั ญ หาจากมุ ม มองใหม่ ๆ และสามารถแก้ ไข
ปัญหาได้โดยใช้ความคิดที่สร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น และมีการ
ตั้งสมมติฐานในการทำ�งานเสมอ และ 5) การคำ�นึง
ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration: IC) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่คำ�นึง
และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
จนสามารถตอบสนองความต้ อ งการและให้ ค วาม
สนใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลอย่างจริงใจ รวมทั้ง
สามารถให้คำ�แนะนำ�และส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมอง
เห็นคุณค่าของตนเองและพยายามพัฒนาศักยภาพใน
การทำ�งานให้ได้อย่างเต็มที่
นอกจากนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ทำ � การทบทวนงาน
วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้ นำ � การ
เปลี่ยนแปลงแล้วทำ�การคัดสรรตัวแปรที่สอดคล้อง
กับบริบทของนักศึกษาเพือ่ มาพัฒนาเป็นโมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ของนั ก ศึ ก ษา โดยตั ว แปรที่ นำ � มาศึ ก ษามี ลั ก ษณะ

เป็นตัวแปรแฝง (Latent variable) รวมทั้งยังเป็น
ปัจจัยที่มาจากต่างระดับที่ลดหลั่นกัน ได้แก่ 1) ปัจจัย
ระดับบุคคล ประกอบด้วย บุคลิกภาพ ความฉลาด
ทางอารมณ์ และจริยธรรม โดยตัวแปรความฉลาด
ทางอารมณ์ และจริยธรรมจะมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ภาวะผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ
บุคคล ส่วนตัวแปรบุคลิกภาพจะมีทั้งอิทธิพลทางตรง
และอิทธิพลทางอ้อมโดยส่งผ่านตัวแปรความฉลาด
ทางอารมณ์ ไปยั ง ภาวะผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงของ
นักศึกษาในระดับบุคคล และ 2) ปัจจัยระดับองค์กร
ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้นำ�
นักศึกษา และบริบทองค์กร โดยตัวแปรภาวะผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงของผู้นำ�นักศึกษา มีอิทธิพลทางตรง
ต่อภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาในระดับ
องค์กร ส่วนตัวแปรบริบทองค์กรมีทั้งอิทธิพลทางตรง
และอิทธิพลทางอ้อมโดยส่งผ่านตัวแปรภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงของผู้นำ�นักศึกษาไปยังภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาในระดับองค์กร

5. วิธดี �ำ เนินการวิจยั

ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง สำ � รวจเพื่ อ ศึ ก ษา
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงของ
นักศึกษา ที่พัฒนาเป็นโมเดลสมการโครงสร้างพหุ
ระดับของภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งรายละเอียด
ของการดำ�เนินการวิจัยมีดังนี้
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรีที่สังกัดอยู่ในคณะที่ทำ�การจัดการ
เรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจของสถาบันอุดมศึกษา
รัฐบาลและเอกชนในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ยกเว้นมหาวิทยาลัยไม่จำ�กัด
รับ (มหาวิทยาลัยเปิด) วิทยาลัยชุมชน และสถาบัน
อุดมศึกษาทางศาสนา จำ�นวน 127 แห่ง

145

146 วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม
ตามหน่วยการวิเคราะห์สองระดับได้แก่ 1) ระดับ
บุคคลคือ นักศึกษาภายในคณะ และ 2) ระดับองค์กร
คือ คณะวิชา ซึ่งตัวแทนผู้ให้ข้อมูลของคณะวิชา
คือ นักศึกษาภายในคณะ การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ใช้ วิ ธีก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ นตอน (Multistage sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสถาบัน
อุดมศึกษารัฐบาลและเอกชนที่ทำ�การจัดการเรียน
การสอนด้านบริหารธุรกิจในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาครและนครปฐม) ทั้งหมด 50 แห่ง สถาบัน
ละ 20 คน รวมเป็น 1,000 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
การกำ � หนดขนาดตั ว อย่ า งที่ เหมาะสมสำ � หรั บ การ
วิเคราะห์พหุระดับ (Multi-level analysis) ที่ควร
มากกว่า 50 กลุ่มเพื่อให้การประมาณค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานระดับกลุ่มไม่ลำ�เอียง (Mass and
Hox, 2005 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550)
และเกณฑ์ขั้นตํ่าในการกำ�หนดขนาดตัวอย่างสำ�หรับ
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโมเดลสมการโครงสร้ า ง
(Structural equation model) ตามแนวคิดของ Hair
et al. (2006) กล่าวว่าจะต้องมีผู้ตอบประมาณ 5 10 คนต่อพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า 1 ตัว โดย
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาในการวิจัยครั้งนี้มีจำ�นวน
พารามิเตอร์ที่ต้องประมาณ 75 พารามิเตอร์ ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาทั้งหมด 1,000 คน ถือว่าเพียงพอที่
จะวิเคราะห์ข้อมูล
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออก
เป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับนักศึกษา 2) แบบวัดเกี่ยวกับคุณลักษณะและ
พฤติกรรมของนักศึกษาด้านบุคลิกภาพ ความฉลาด
ทางอารมณ์ และจริยธรรม 3) แบบวัดภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษา และ 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อคณะวิชาที่สังกัดอยู่

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้น
ตอน โดยจัดทำ�หนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย
จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งไป
ยังคณบดีของคณะที่ทำ�การจัดการเรียนการสอนด้าน
บริหารธุรกิจในแต่ละสถาบันที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์เข้าไปเก็บข้อมูล
กับกลุ่มนักศึกษา เมื่อได้รับการตอบกลับจากสถาบัน
การศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยจะทำ�การ
เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลในสถาบันอุดมศึกษาโดยจะ
นัดหมายวันเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ล่วงหน้า
กับกลุ่มตัวอย่าง ก่อนที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลทุกครั้งและ
ให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (selfadministered)
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2
ส่วน รายละเอียดแต่ละส่วนมีดังนี้
5.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรภูมิ
หลังของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ปรับเป็นตัวแปรจัด
ประเภท (Discrete variable) ทั้งหมดจึงใช้การ
แจกแจงความถี่ แ ละอั ต ราร้ อ ยละในการวิ เคราะห์
ข้อมูล
5.4.2 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ มเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับเพื่อตรวจสอบความตรง
ของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นำ�
การเปลี่ ย นแปลงของนั ก ศึ ก ษา และศึ ก ษาปั จ จั ย
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาวะผู้ นำ � การ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษา ด้วยโปรแกรม Mplus 6.0

6. ผลการวิจยั

ผู้วิจัยจึงนำ�เสนอผลการวิจัย โดยแบ่งเป็น
2 ส่วน ดังนี้ 6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง และ 6.2 ผลการวิเคราะห์ความตรงของ
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชา
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บริหารธุรกิจ
6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์พบว่า จำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ สั ง กั ด อยู่ ใ นคณะ
ที่ทำ�การจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจมาจาก
สถาบันการศึกษา 50 สถาบันๆ ละ 20 คน แบ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล 20 สถาบัน (40%) และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 30 สถาบัน (60%) รวม
ทั้งหมด 1,000 คน เป็นเพศหญิงมากว่าเพศชาย
(หญิง 666 คน 66.6% และ ชาย 334 33.4%) มีอายุ
อยู่ระหว่าง 19 – 21 ปีมากที่สุด (624คน 62.4%)
สำ�หรับสัดส่วนของชั้นปีที่กำ�ลังศึกษามีจำ�นวนใกล้
เคียงกัน (ปีที่ 1 จำ�นวน 281 คน 28.1% ปีที่ 2
จำ�นวน 215 คน 21.5% ปีที่ 3 จำ�นวน 253 คน
25.3% และ ปีที่ 4 จำ�นวน 251 คน 25.1%)
6.2 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดล
สมการโครงสร้ า งพหุ ร ะดั บ ของภาวะผู้ นำ � การ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
พบว่า ค่า Chi-square = 99.883, df= 99
และ p-value = 0.051 กล่าวคือ ค่า χ2 แตกต่างจาก
ศูนย์อย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ อีกทั้งค่าดัชนี RMSEA= 0.028 SMRW = 0.016 และ SMRB = 0.004
ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 0 ค่าดัชนี CFI =0.918 และ TLI=
0.891 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 และ χ2/ df = 1.009 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 2 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของ
ตั ว แปรสัง เกตได้ข องตัวแปรแฝงทุก ตัวทั้งในระดั บ
บุ ค คลและระดั บ องค์ ก รมี ค่ า เป็ น บวกและแตกต่ า ง
จากศูนย์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รวม
ทั้งมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบในระดับที่ยอมรับได้ คือ
มากกว่า 0.30 (เสรี ชัดแช้ม, 2547, หน้า 37) ราย
ละเอียดแสดงตามแผนภาพ 1
ส่ ว นผลการวิ เคราะห์ อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปร
แฝงในโมเดลสมการโครงสร้ า งพหุ ร ะดั บ ของภาวะ

ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำ�แนกตามตัวแปรทำ�นายใน
แต่ละระดับได้ดังนี้
1) ตัวแปรทำ�นายระดับบุคคล เมื่อพิจารณา
ขนาดอิ ท ธิ พ ลทางตรงของตั ว แปรทำ � นายระดั บ
บุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงของ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พบ
ว่า บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม
ของนักศึกษามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก อย่างมีนัย
สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ต่ อ ภาวะผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงของ
นักศึกษา โดยบุคลิกภาพของนักศึกษา (PER) มี
อิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของ
นักศึกษา (TL) สูงสุด (ค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.76, p < 0.01) รองลงมาคือ จริยธรรม
(ETC) (ค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.37,
p < 0.01) และความฉลาดทางอารมณ์ (EI) (ค่า
สัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.31, p < 0.01)
ตามลำ�ดับ ส่วนอิทธิพลทางอ้อม พบว่า บุคลิกภาพ
ของนักศึกษา (PER) ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อภาวะ
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา (TL) โดยส่งผ่าน
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา (EI) อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์ขนาด
อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.13 สำ�หรับขนาดอิทธิพล
รวม พบว่าบุคลิกภาพของนักศึกษาส่งอิทธิพลรวม
ต่อภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ขนาดอิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.89 ซึ่ ง เป็ นค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
ขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.76 และขนาดอิทธิพล
ทางอ้อมเท่ากับ 0.13 โดยตัวแปรทั้งหมดในโมเดล
ระดับบุคคลสามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะ
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาได้ร้อยละ 42 ราย
ละเอียดแสดงตามแผนภาพ 1
2) ตั ว แปรทำ � นายระดั บ องค์ ก ร เมื่ อ
พิ จ ารณาขนาดอิ ท ธิ พ ลทางตรงของตั ว แปรทำ � นาย
ระดับองค์กรที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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ของสถาบั น การศึ ก ษา พบว่ า บริ บ ทองค์ ก รของ
สถาบั น การศึ ก ษา (ORG) และภาวะผู้ นำ � การ
เปลี่ยนแปลงของผู้นำ�นักศึกษาของสถาบันการศึกษา
(TLLED) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ขณะที่อิทธิพลทาง
อ้อม พบว่าตัวแปรสังเกตได้เชิงก่อตัวทั้ง 4 ตัวแปร
ที่ ร่ ว มกั น อธิ บ ายความเป็ น บริ บ ทองค์ ก ร (ORG)
ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน (INSPO) การ
จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร (EXCA) ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา (ADS) และบรรยากาศขององค์กร (ORCLI)
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของ
ผู้นำ�นักศึกษา (TLLED) ผ่านบริบทองค์กรของคณะ
วิชาในแต่ละสถาบันการศึกษา (ORG) อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อีกทั้งตัวแปรสังเกตได้
เชิงก่อตัวทั้ง 4 ตัวแปรยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อภาวะ
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา (TL) โดยส่งผ่าน
อยู่ 2 ทาง คือ 1) ผ่านบริบทองค์กรของคณะวิชาใน
แต่ละสถาบันการศึกษา (ORG) อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ 2) ผ่านบริบทองค์กรของคณะ
วิชาในแต่ละสถาบันการศึกษา (ORG) และภาวะผู้นำ�
	
  

การเปลี่ยนแปลงของผู้นำ�นักศึกษา (TLLED) อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนั้นตัวแปร
สั ง เกตได้ เชิ ง ก่ อ ตั ว ทั้ ง 4 ตั ว แปรที่ ร่ ว มกั น อธิ บ าย
ความเป็นบริบทองค์กร (ORG) ยังสะท้อนให้เห็นถึง
ผลการปฏิบัติงานขององค์กร (ORPER) การอุทิศตน
ของนักศึกษาต่อองค์กร (ORCOM) และความมีชื่อ
เสียงขององค์กรที่ดีขึ้น (ORREP) รวมทั้งตัวแปร
สั ง เกตได้ เชิ ง ก่ อ ตั ว ทั้ ง 4 ตั ว แปรสามารถอธิ บ าย
ความแปรปรวนของความเป็นบริบทองค์กรได้ร้อย
ละ 62 ส่วนบริบทองค์กรของคณะวิชาที่จัดการเรียน
การสอนด้านบริหารธุรกิจในแต่ละสถาบันการศึกษา
ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อภาวะผู้น�ำ การเปลี่ยนแปลงของ
นักศึกษาโดยส่งผ่านภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของ
ผู้นำ�นักศึกษาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สำ�หรับขนาดอิทธิพลรวม พบว่าบริบทองค์กรของ
แต่ละสถาบันการศึกษาส่งอิทธิพลรวมต่อภาวะผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งหมดในโมเดลระดับ
องค์กรสามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาได้ร้อยละ 64 ราย
ละเอียดแสดงตามแผนภาพ 1
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แผนภาพ1 การตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้ า งพหุ ร ะดั บ ของภาวะผู้ นำ � การ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษา

7. อภิปรายผลการวิจยั

โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะ
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และเป็นไปตามสมมติฐานที่มาจากการ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สาเหตุ แ ละผลของภาวะผู้นำ�การเปลี่ย นแปลงของ
นักศึกษา อีกทั้งอิทธิพลของตัวแปรทำ�นายในการวิจัย
ครั้งนี้มาจากปัจจัยต่างระดับที่ลดหลั่นกันได้แก่ ปัจจัย
ระดับบุคคล และปัจจัยระดับองค์กร ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Dyer et al. (2005, pp. 150-161)
และ Yammarino and Dansereau (2008, pp.136140) โดยค่ า อิ ท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุ ร ะหว่ า งตั ว แปร

พบว่ า ตั ว แปรทำ � นายทั้ ง ระดั บ บุ ค คลและระดั บ
องค์กรทุกตัวแปรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษา โดยตัวแปรทำ�นายระดับ
องค์กรสามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาได้ดีกว่าตัวแปรทำ�นาย
ระดับบุคคล ผู้วิจัยจึงทำ�การอภิปรายผลการวิจัยใน
แต่ละส่วนดังนี้
7.1 ภาวะผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงของ
นักศึกษากับองค์ประกอบระดับบุคคล
ผลการวิ จั ย จากตั ว แปรทำ � นายระดั บ บุ ค คลพบว่ า
บุคลิกภาพของนักศึกษา (PER) ด้านการเปิดเผย (E)
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การเปิดรับประสบการณ์ (OE) การมีจิตสำ�นึก (C)
ความไม่หวั่นไหวทางอารมณ์ (N) และการเห็นคล้อย
ตามผู้ อ่ื น (A) มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ภาวะผู้ นำ � การ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษา (TL) สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) ในงานวิจัยของ
Bono and Judge (2004, pp. 902-908) และ Judge
et al. (2002, pp. 766-778) ที่ว่าบุคลิกภาพด้านการ
เปิดเผย การเปิดรับประสบการณ์ การมีจิตสำ�นึก
ความไม่หวั่นไหวทางอารมณ์และการเห็นคล้อยตามผู้
อื่นส่งผลทางบวกต่อภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง ส่วน
ความฉลาดทางอารมณ์ (EI) ด้านการตระหนักรู้ในตน
(WLBE) การควบคุมตนเอง(SELC) การชอบสังคม
(SOC) และความรู้สึกทางอารมณ์ (EMO) ส่งผลเชิง
บวกต่อภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษานั้น
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Downey et al. (2006,
pp. 260-261) ที่พบว่าผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์
สูงจะมีภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงที่สูงตาม และเป็น
ไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ Leban and
Zulauf (2004, pp. 561-562) ที่ว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะ
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
นอกจากนั้ น ความฉลาดทางอารมณ์
ของนั ก ศึ ก ษายั ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกจาก
บุ ค ลิ ก ภาพอี ก ด้ ว ยซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
Greven et al. (2008, pp.1570-1572) และ Kluemper (2008, pp. 1409-1410) ที่พบว่านักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีบุคลิกภาพด้านการเปิดเผย การเปิด
รับประสบการณ์ การมีจิตสำ�นึก ความไม่หวั่นไหว
ทางอารมณ์และการเห็นคล้อยตามผู้อื่นสูงจะมีความ
ฉลาดทางอารมณ์ ด้ า นการตระหนั ก รู้ ใ นตน การ
ควบคุมตนเอง การชอบสังคม และความรู้สึกทาง
อารมณ์สูงเช่นเดียวกัน ส่วนจริยธรรม (ETC) ด้าน
ความยุติธรรม (FAIR) ความเสียสละ (SACF) และ
ความซื่อสัตย์ (HON) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะ
ผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงของนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ผลเป็ น ไป
ตามแนวคิดของ Bass and Steidlmeier (1999,

pp. 202-209) และ Price (2003, pp. 69-78) ที่
ว่าบุคคลที่มีภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
(Authentic transformational leadership) จะ
ต้ อ งมี จ ริ ย ธรรมเป็ น พื้ นฐาน และผลงานวิ จั ย ของ
Brown et al. (2005, pp.127-131) ที่ว่าจริยธรรม
ของนักศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงกับการ
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำ�คัญ
ของบุคคลที่มีภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง อีกทั้งงาน
วิจัยของ Minett, Yaman, and Denizci (2009, pp.
491-492) ก็มีผลการวิจัยในลักษณะเดียวกันว่า ผู้ที่มี
ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และความยุติธรรมสูงจะ
มีภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสูงตาม
การที่บุคลิกภาพ (PER) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (EI) และจริยธรรมของนักศึกษา (ETC) มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง (TL)
สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า บุ ค คลที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะและ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความมั่นใจในความ
สามารถของตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวเข้า
กับสังคม ชอบสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น พยายาม
ค้นหาประสบการณ์ใหม่ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ มี
ระเบียบวินัย รอบคอบ มีเป้าหมายในการดำ�เนินชีวิต
ที่ชัดเจน มีความแน่วแน่ในการทำ�งาน มีทัศนคติเชิง
บวกในการดำ�เนินชีวิต มีความสามารถจัดการกับ
อารมณ์ และรู้วิธีการแสดงอารมณ์ของตนเองต่อผู้
อื่นอย่างเหมาะสม ประพฤติตนตามคำ�พูดและความ
คิดอย่างตรงไปตรงมา รักษาคำ�มั่นสัญญา เป็นที่น่า
ไว้วางใจของผู้อื่น ไม่มีความลำ�เอียง เคารพและไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง ย่อมจะเป็นบุคคลที่พร้อมรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปรับตัวตามสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากทั้งทางวัตถุและจิตใจ โดยถือว่าบุคคลนั้น
เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงในตนเอง และ
เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดีของบุคคลทั่วไปในการ
ประพฤติและปฏิบัติตาม
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7.2 ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษากับองค์
ประกอบระดับองค์กร
ผลจากการวิ จั ย จากตั ว แปรทำ � นายระดั บ
องค์กรพบว่า การจัดการเรียนการสอน (INSPO)
การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร (EXCA) ระบบอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษา (ADS) และบรรยากาศของคณะวิ ช า
และสถาบันการศึกษา (ORCLI) มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่ อ ภาวะผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงของผู้ นำ � นั ก ศึ ก ษา
(TLLED) และนักศึกษา (TL) อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ สอดคล้องกับแนวคิดของ เสถียร แป้นเหลือ
(2550) ที่ว่าปัจจัยที่ทางสถาบันการศึกษาจะช่วยส่ง
เสริมและพัฒนาภาวะผู้นำ�ของนักศึกษา ได้แก่ การ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารงานของ
สถาบัน บรรยากาศของสถาบัน และพันธกิจและ
นโยบายเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา นอกจาก
นั้ น ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด จากการดำ � เนิ นงานของคณะวิ ช า
และสถาบันการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมนอกหลักสูตร ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
การจัดบรรยากาศของคณะที่มีประสิทธิภาพจะเอื้อ
อำ�นวยและเป็นกลไกสำ�คัญในการกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดทักษะภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสะท้อน
กลับไปยังความผูกพันของผู้นำ�นักศึกษาและนักศึกษา
ที่แสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความ
เชื่อมั่นต่อเป้าหมายและค่านิยมของคณะวิชา ความ
ภู มิ ใ จในการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของคณะวิ ช า ความ
ภั ก ดี แ ละมุ่ ง มั่ น ปรารถนาที่ จ ะเป็ น พั ฒ นาคณะวิ ช า
และความเป็นเลิศทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาของคณะวิ ช าและสถาบั นการศึ ก ษา โดย
การจัดการเรียนการสอนจะมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำ�
การเปลี่ ย นแปลงของผู้ นำ � นั ก ศึ ก ษาและนั ก ศึ ก ษา
สูงสุด รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
บรรยากาศของคณะวิชาและสถาบันการศึกษา และ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามลำ�ดับ
นอกจากนั้นผลการวิจัยที่ว่าภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ ย นแปลงของผู้ นำ � นั ก ศึ ก ษามี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวก
ต่อภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ จึงเป็นการตรวจสอบและยืนยัน

ทฤษฎีภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง กล่าวคือภาวะผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงเป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมของ
ผู้นำ�ที่แสดงถึงการมีบารมี มีวิสัยทัศน์ มีความคิด
สร้างสรรค์  มีทักษะในการจูงใจ จนสร้างแรงบันดาล
ใจและกระตุ้นผู้ตามเกิดความต้องการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการพัฒนาความสามารถและศักยภาพให้มากขึ้น
รวมทั้งเป็นการยกระดับจริยธรรม ขวัญ และกำ�ลังใจ
ของผู้ตามให้สูงขึ้น จนนำ�ไปสู่ผลลัพธ์ที่มากเกินความ
คาดหวังไว้ ดังเห็นได้จากปัจจุบันสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ได้เร่งการพัฒนาภาวะผู้นำ�ให้กับนักศึกษาผ่าน
การสร้างสโมสรนักศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการใช้ระบบ
ที่รุ่นพี่จะเป็นผู้ฝึกทักษะภาวะผู้นำ�ให้แก่รุ่นน้องโดย
การกระตุ้นให้รุ่นน้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
รุ่นพี่จัดขึ้นเพื่อฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ� กิจกรรม
เหล่ า นี้ ส ามารถเป็ นเวที ฝึก ในการพั ฒนาภาวะผู้ นำ�
แห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี

8. ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจสำ�หรับเป็นข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางนำ�ไปสู่การ
ปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
ดังนี้
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 การพัฒนาภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ให้กับนักศึกษาจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้สถาบันการ
ศึกษาและคณะวิชาเป็นแกนนำ�สำ�คัญในการพัฒนา
เนื่ อ งจากผลจากการวิ จั ย ที่ ว่ า ตั ว แปรทำ � นายระดั บ
องค์กรสามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาได้ดีกว่าตัวแปรทำ�นาย
ระดับบุคคล โดยตัวแปรทำ�นายทั้งระดับบุคคลและ
ระดั บ องค์ ก รทุ ก ตั ว แปรมี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ภาวะ
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา ดังนั้นแนวทาง
การพัฒนาภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงให้กับนักศึกษา
ควรเริ่มจากการพัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดทาง
อารมณ์ และจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาโดยผ่ า นการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร การ
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จัดโครงการหรือกิจกรรมที่มีสอดแทรกแนวคิดและ
การฝึกทักษะความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการ
สร้างสโมสรนักศึกษาให้เข้มแข็ง และการจัดสภาพ
แวดล้ อ มภายในคณะที่ ก ระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาแสดง
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ มีการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์ การพัฒนาความ
สามารถด้านการวางแผน การตัดสินใจ การประสาน
งาน การแก้ปัญหา และการทำ�งานเป็นทีมที่เน้นการ
ทำ�งานร่วมกันระหว่างชั้นปีและมีการประสานงาน
กันระหว่างผู้นำ�นักศึกษากับกลุ่มนักศึกษา รวมทั้ง
การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการพัฒนา
ศักยภาพ และค้นพบจุดเด่นของตนเอง รวมถึง
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งมี ส่ ว นช่ ว ยในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุน และกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ
ในการเรียนให้ประสบความสำ�เร็จ มีจุดมุ่งหมายที่
ชัดเจนในการดำ�เนินชีวิต เห็นคุณค่าในตัวตน และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งจะสะท้อนกลับไปยังความ
ผูกพันของนักศึกษาที่แสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายและค่านิยม
ของคณะ ความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของคณะ
ความภักดีและมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเป็นพัฒนาคณะ
รวมทั้ ง ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด จากการดำ � เนิ นงานของคณะ
ด้านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลักสูตร
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดบรรยากาศของคณะ
และการเห็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำ�นักศึกษาจะเอื้อ
อำ�นวยและเป็นกลไกสำ�คัญในการกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดทักษะภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
8.1.2 คณะที่ทำ�การจัดการเรียนการสอน
ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนควรจะร่ ว มกั นกำ � หนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualiffifiications Framework for Higher Education (TQF:
H Ed)) ว่ า บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ จะต้ อ งมี
ภาวะผู้นำ�แห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณสมบัติหนึ่ง
ของบัณฑิต เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิต
ในสาขาวิชา รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการดำ�เนินการ

พัฒนาภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษานำ�
ไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ
8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ข อบเขตการ
ศึ ก ษาเฉพาะนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ดังนั้นการศึกษากับนักศึกษากลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ ย นแปลงของนั ก ศึ ก ษามี ค วามแปรเปลี่ ย นหรื อ
ไม่ เมื่อนักศึกษามีกลุ่มวิชาที่เรียนแตกต่างกัน โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มพหุ
8.2.2 ตั ว แปรทำ � นายระดั บ องค์ ก รใน
โมเดลการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพียงตัวแปรบริบทองค์กร
และตั ว แปรภาวะผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงของผู้ นำ �
นักศึกษาของคณะวิชาที่ทำ�การจัดการเรียนการสอน
ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะสถาบั นการศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงตัวแปร
ทำ�นายระดับคณะวิชาซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันการ
ศึกษาเท่านั้น มิได้เป็นตัวแปรทำ�นายระดับองค์กร
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่แท้จริง ดัง
นั้นการวิจัยควรเพิ่มเติมการศึกษาจากตัวแปรทำ�นาย
3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับคณะวิชา และระดับ
สถาบันการศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์พหุระดับ
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