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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ระดบัการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร 2) ระดบัประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา และ 4) การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 333 คน ไดม้าโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางของทาโร ยามาเน่ โดย
ใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจยัพบว่า  1) ระดบัการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโดยมีค่าเฉล่ียในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดย
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การติดต่อส่ือสาร รองลงมาคือ พลงัอ  านาจ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย คือ การสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษา 2) ระดบัประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยมีค่าเฉล่ียในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ รองลงมาคือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ยคือ การ
นิเทศภายในสถานศึกษา 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัมากท่ีสุด (rxy=.908) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) การบริหารการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา       คือ การติดต่อส่ือสาร การมีส่วนร่วม การก ากบัติดตาม พลงั
อ  านาจ การสนับสนุนทรัพยากร  ทางการศึกษา การเจรจาและขอ้ตกลง ร่วมกันพยากรณ์ไดร้้อยละ 83.20 ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z’y=.181X1+.302X2+.187X5+.203X6+.148X3+.101X4  

 

ค าส าคัญ : การบริหารการเปล่ียนแปลง ประสิทธิภาพ การบริหารงานวชิาการ 
 
 
 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 9 (September - December)  66  - 75  (2019)       Vol. 9, No. 3 

67 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562 

Abstract  
The purposes of this research were to study 1) levels of change management of school administrators; 2) levels of academic 

administration efficiency of schools; 3) relationship between change management of school administrators and academic administration 
efficiency of schools; and 4) change management of school administrators affecting academic administration efficiency of schools. The 
samples consisted of 333 administrators and teachers. The sample size derived from the table of Taro Yamane with using multi-stage random 
sampling.  The instrument for collecting data was a questionnaire.   The statistics used for data analysis were frequency, pe rcentage, mean, 
standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis (stepwise method)  

The research results were as follows: 1) The level of change management of school administrators as a whole and in each aspect 
was at a high ranking. The mean scores from high to low were as follows: communication, power, and support of educational resources.   
2)  The level of academic administration efficiency of schools as a whole and in each aspect was at a high ranking. The mean scores from 
high to low were as follows: learning measurement and evaluation, development of learning process, and school internal supervision.  
3 There was a positive relationship between change management of school administrators and academic administration efficiency o f schools 
at the highest level ( rxy=.908 )  with statistical significance of .05. 4)Change management of school administrators affecting academic 
administration efficiency of schools was communication, participation, monitoring, power,  support of educational resources, and negotiation 
and agreement. It could concurrently predict at 83.20% with the statistical significance of .05. The predictive equation could be written in 
form of standard scores as Z’y = .181X1+.302X2+.187X5+.203X6+.148X3+.101X4 

    

Keywords : Change management, Efficiency, Academic Administration 
 
 

บทน า   
จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 

ถือไดว้า่เป็นกฎหมายแม่บทท่ีเป็นเสมือนธรรมนูญการศึกษาของประเทศ ท่ีก าหนดการจดัโครงสร้างการบริหารการศึกษายดึหลกั
ความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายมีความหลากหลายในการน าไปปฏิบติั เนน้ระบบการกระจายอ านาจในการบริหาร และยดึหลกัการมี
ส่วนร่วมของทอ้งถ่ินดา้นการบริหารบุคลากร เน้นหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง จึงท าใหส้ถานศึกษาจะตอ้งหาแนวทางการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน [1] การเปล่ียนแปลง
ของวิถีโลกไดส่้งผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจส่ิงแวดลอ้มวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเมืองของทุกประเทศรวมทั้งก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อการศึกษาของไทยในอนาคต [2] การเปล่ียนแปลงจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีเกิดข้ึน
ตลอดเวลา องคก์ารท่ีมีประสิทธิผลจึงเป็นองคก์ารท่ีสามารถปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้อยู่
รอดเจริญเติบโต และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ละการตดัสินใจเปล่ียนแปลงองคก์ารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารทุก
ระดบัท่ามกลางกระแสของการเปล่ียนแปลง [3]   

จากแผนปฏิบติัการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบปัญหาในการบริหารงาน
วิชาการ โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6  พบวา่ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2560  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดบั ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  สูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
วิทยาศาสตร์ และระดบัต ่ากวา่ประเทศ ไดแ้ก่ วิชาภาษาองักฤษ ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ในปีการศึกษา 2560  ของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ในปี
การศึกษา 2560  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระดบั สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ต ่ากวา่ระดบัประเทศทั้ง 4 กลุ่มสาระวิชา ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนทั้ง  2 ระดบัท่ีจดัการศึกษาแลว้มีผลโดยเฉล่ียต ่ากว่าระดบัประเทศ นอกจากน้ีสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ยงัพบปัญหาในประสิทธิภาพดา้นวิชาการ เช่น ปัญหาครูเวียนสอน ครูไม่ครบชั้น ครูไม่
จบตรงตามวชิาเอก ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน [4] จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นไดว้า่การจะพฒันาคุณภาพการศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพ ควรให้ความส าคญักบัการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงงานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษาไม่วา่
สถานศึกษาจดัเป็นประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้ากผลงานดา้นวชิาการ  

การบริหารการเปล่ียนแปลงจึงเป็นกลไกส าคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ปรับปรุง และปรับเปล่ียนการ
บริหารงานดา้นวชิาการของสถานศึกษาให้ไดผ้ลแตกต่างไปจากเดิม ผูบ้ริหารตอ้งน าระบบและวธีิการใหม่ๆ มาปฏิบติัในองคก์รท่ี
ท าให้การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งมีระบบตามแผนท่ีไดก้ าหนด เพ่ือลดผลกระทบท าให้องคก์รสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ [5] หากผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนการบริหารการ
เปล่ียนแปลงจะเป็นการสร้างวฒันธรรมในการท างานแนวใหม่ ช่วยให้สถานศึกษามองภาพอนาคตท่ีหวงัให้สถานศึกษาเป็น หรือ
ตอ้งการไปให้ถึงภาพท่ีชดัเจนและแน่นอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนให้สูงข้ึนและมีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของการศึกษาไทย [6] จากปัญหาและความส าคญัท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงสนใจ
ศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซ่ึงผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อการใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันางานวชิาการ
ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและไดรั้บการยอมรับจากชุมชน สังคม และเพ่ือพฒันาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาของชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
1. เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
2. เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
4. เพ่ือศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

ขอบเขตของการวจัิย  
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา      

1.1 การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาจากกรอบแนวคิด การบริหารการเปล่ียนแปลงของไครท์
เนอร์และคินิกกี [7] โดยมีรายละเอียด 6 ดา้น คือ 1) ดา้นการติดต่อส่ือสาร 2) ดา้นการมีส่วนร่วม 3) ดา้นการสนบัสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษา 4) ดา้นการเจรจาและขอ้ตกลง 5) ดา้นการก ากบัติดตาม 6) ดา้นพลงัอ านาจ 

1.2 ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ไดศึ้กษาตามขอบข่ายของกฎกระทรวงศึกษาธิการ [8]  
โดยเลือกศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีพบปัญหาและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลการประเมินระดบัชาติ (O-NET) ของสถานศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ 1) ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 2) 
ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) ดา้นการนิเทศภายในสถานศึกษา 4) ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 5) ดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 6) ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
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2.1 ประชากร ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 138 โรงเรียนเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 138 คน และครูจ านวน 1,765 คน รวมประชากร
ทั้งหมด 1,903 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 333 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการเปิดตารางของทาโร ยามาเน [9] และ
ใชว้ธีิเทียบบญัญติัไตรยางศ ์จากนั้นใชว้ธีิสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยจ าแนกสดัส่วนของผูบ้ริหารสถานศึกษา 63 คน และครู 270 คน  

 

วธีิด าเนินการ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ซ่ึงผู ้วิจัยสร้างข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานการวิจัยของนักการศึกษาหลายท่าน
ประกอบดว้ย 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามตรวจสอบ
รายการ  ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งหน้าท่ี   ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และ ตอนที ่3 แบบสอบถามประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารวชิาการของสถานศึกษา จากหนงัสือ เอกสารบทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม 
2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดและนิยามศพัทใ์นการสร้างเคร่ืองมือ  
3. พฒันาร่างแบบสอบถามเพ่ือการวิจยั ตามกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมเน้ือหาสาระและขอบเขตของงานวิจยั และ

ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
4. ผูว้จิยัร่างแบบสอบถามและเสนออาจารยท่ี์ควบคุมวทิยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและแนะน า 
5. พิจารณาความเท่ียงตรงโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยใชเ้ทคนิค IOC (Item Objective 

Congruence) แลว้น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
6.ทดลองใชเ้คร่ืองมือ และหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวธีิของครอนบาค ไดค้วามเช่ือมัน่แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .955 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ท าหนังสือเสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์เพ่ือออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามถึงส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพ่ือขออนุญาตในการเก็บขอ้มูลเพ่ือการวจิยัจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้ 

2. น าหนังสือเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพ่ือพิจารณาและเสนอหนงัสือต่อ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีไดก้ าหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูล  

3. การส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดยผูว้ิจัยส่งด้วยตนเอง และส่งผ่านสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

4. ผูว้ิจยัรวบรวมดว้ยตนเองและให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งคืนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ในช่องรับคืนแบบสอบถาม ไดรั้บคืนมา จ านวน 333 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

5. น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และน าผลขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความถ่ี และแปลงค่าความถ่ีเป็นร้อยละ 
2. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโดยใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย ( �̅�) และค่าเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 
3. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย ( �̅�) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา ใชก้ารหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
5. วเิคราะห์การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาจากแบบสอบถาม

ดว้ย การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ดว้ยวธีิ Stepwise 
 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้น 

 

การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร 
ระดบัความคิดเห็น (n=333) 

 S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 
1. การติดต่อส่ือสาร   4.36 .50. มาก 1 
2. การมีส่วนร่วม   4.31 .53 มาก 3 
3. การสนบัสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 4.21 .54 มาก 6 
4. การเจรจาและขอ้ตกลง   4.24 .53 มาก 5 
5. การก ากบัติดตาม 4.27 .56 มาก 4 
6. พลงัอ านาจ 4.33 .61 มาก 2 

เฉล่ียรวม 4.29 .44 มาก  
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การติดต่อส่ือสาร รองลงมาคือพลงัอ านาจ การมีส่วนร่วม การก ากบัติดตาม การเจรจาและขอ้ตกลง และดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย คือ การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา  

 

2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 

 
 
 
 

X
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้น 

 

ประสิทธิภาพการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา 
ระดบัความคิดเห็น (n = 333) 

 S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 
1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   4.32 .56 มาก 3 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 4.33 .56 มาก 2 
3. การนิเทศภายในสถานศึกษา 4.24 .55 มาก 6 
4. การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 4.30 .55 มาก 4 
5. การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 4.37 .51 มาก 1 
6. การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 4.27 .54 มาก 5 

เฉล่ียรวม 4.31 .45 มาก  
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉล่ียในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ รองลงมาคือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  การพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษา การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ยคือ การนิเทศภายในสถานศึกษา  

 

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัประสิทธิภาพการบริหารงาน
วชิาการของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

           * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

  จากตารางท่ี 3 พบวา่การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  มีความสัมพนัธ์ในทางบวกระดบัมากท่ีสุด (rxy=.908) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

X

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X Y 

X1 1.00        
X2 .622 * 1.00       
X3 .664* 689* 1.00      
X4 685* 685* 752* 1.00     
X5 .595* .488* .618* 658* 1.00    
X6 .662* .475* .496 .535* 453* 1.00   
X .857* .802* .856* .875* .776* .748* 1.00  
Y .781* .772* .767* .774 .691* .678* .908* 1.00 
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                 4. ผลการวิเคราะห์การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

ตวัแปร b S.E.b    t sig 

การติดต่อส่ือสาร (X1) .161 .034 .181 4.771 .000* 

การมีส่วนร่วม  (X2) .253 .029 .302 8.827 .000* 

การก ากบัติดตาม (X5) .150 .026 .187 5.881 .000* 

พลงัอ านาจ (X6)   .149 .022 .203 6.615 .000* 

การสนบัสนุนทรัพยากรทางการศึกษา (X3)   .122 .032 .148 3.818 .000* 

การเจรจาและขอ้ตกลง (X4) .085 .034 1.01 2.484 .013* 

ค่าคงท่ี (a) = .361      

R=.912, R2.832, S.E.est =.186, F=269.502, p=.000* 

             * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารดา้น การติดต่อส่ือสาร (X1) การมีส่วนร่วม (X2) การก ากบั
ติดตาม (X5) พลงัอ านาจ (X6)  การสนบัสนุนทรัพยากรทางการศึกษา (X3) การเจรจาและขอ้ตกลง (X4) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  มีค่าสัมสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั .912 มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .832 แสดงว่า
การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ไดร้้อยละ 83.20  
               สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบไดด้งัน้ี 

y’= a + bX1+bX2+ bX3+bX4+ bX5+bX6 
               y’= .361+1.61X1+.253X2+.150X5+.149X6+.122X3+.085X4 
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
              Z’y = .181X1+.302X2+.187X5+.203X6+.148X3+.101X4 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายดงัน้ี 
1. การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

พบวา่      มีค่าเฉล่ียในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุ่นเรือน อ ่าบุญ [10] กาญจนา ธีระกุล [11]  
ศศิวมิล ทิมพิทกัษ ์[12] ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในการบริหารและจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 วา่ดว้ยแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาใหมี้การกระจายอ านาจการ

http://202.28.199.89/tdc/basic.php?query=%20%CD%D8%E8%B9%E0%C3%D7%CD%B9%20%CD%E8%D3%BA%D8%AD&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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บริหารและจดัการศึกษา โดยมีเป้าหมายใหส้ านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
การเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาพัฒนาไปในทิศทางท่ีปฏิรูประบบราชการ [13] ดังนั้ น การบริหารการเปล่ียนแปลง 
จึงมีความส าคญัท่ีสุดและหลีกเล่ียงไม่ไดส้ าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปฏิบติังาน ตามกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงของ
ระบบราชการผูบ้ริหารและบุคลากรตอ้งตระหนกัทุกกระบวนการทุกกิจกรรม  การบริหารการเปล่ียนแปลงตอ้งเนน้ใหเ้กิดคุณภาพ
เป็นท่ีพึงพอใจทั้งภายในและภายนอกองคก์ารท่ีอยูภ่ายใตข้องการบริหารการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จในการ
บริหารจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบัภาระวี ศุขโรจน์ [5] กล่าววา่การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) หมายถึง การ
น าระบบและวธีิการใหม่ๆ มาปฏิบติัในองคก์รท่ีท าใหก้ารเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งมีระบบตามแผนท่ีไดก้ าหนด เพื่อลดผลกระทบ
ท าให้องค์กรสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้มทั้ งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประกอบ ตนัมูล [6] ท่ีกล่าววา่ หากผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนการบริหารการเปล่ียนแปลงจะเป็น
การสร้างวฒันธรรมในการท างานแนวใหม่ ช่วยให้สถานศึกษามองภาพอนาคตท่ีหวงัให้สถานศึกษาเป็น หรือตอ้งการไปให้ถึง
ภาพท่ีชดัเจนและแน่นอน โดยทุกคนในสถานศึกษาไดรั้บรู้ร่วมกนั สถานศึกษาจะไดป้ระเด็นยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการท่ี
เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน
และมีการปรับเปล่ียนทิศทาง วธีิการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของการศึกษาไทย  

2. ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 
1  ผลการวิจยัพบว่า มีค่าเฉล่ียในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพงษ์ไท วานิชพงษ์พนัธ์ุ [14] 
จีรนันท์ เช้ือดวงผุย [15] ณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์ [16] ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของการบริหาร
สถานศึกษา เป็นงานท่ีส าคญัของโรงเรียน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทุกกิจกรรมในสถานศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็
คือ การปรับปรุงพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของเกล้ือกูล พงไทสง [17] ท่ีกล่าววา่ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ คือ ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน า
กระบวนการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การวางแผนงานวิชาการ  การจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา การพฒันาหลกัสูตร การวดัผลและประเมินผลและการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา มาพฒันาคุณภาพการศึกษาให้
ไดผ้ลดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน  

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ผลการวจิยัพบวา่มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบั
มากท่ีสุด สอดคลอ้งปาริชาติ สวสัด์ิถึก [18] พีรพรรณ ทองป้ัน [19] รัศมี เจริญรัตน์ [20]  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกใน
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มีความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ มี
ความสามารถในการบริหารตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีภาวะผูน้ าเพื่อควบคุมและผลกัดนัการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไป
ตามนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา ดงัท่ีกระทรวงศึกษาธิการ [21] กล่าวไวว้่า เราตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การขยายตวัและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สภาพสังคมและ วฒันธรรม 
การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกระบวนการโลกาภิวตัน์หรือโลกไร้พรมแดน ลว้นแต่มีส่วนผลกัดันให้การจัด
การศึกษาของไทย มีการเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับกบัพลวตัของสภาพแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

4. การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กลุธวชั เสือสะอาด [22] สิริกร ทิติยวงษ ์[23] 
อนุกูล ทองนุย้ [24] นวลจนัทร์ แสงอุไร [25] ผมหอม ไชยรัตน์ [26] สุคนธ์ มณีรัตน์ [27] ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาไดมี้การปรับตวัให้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงตามนโยบายท่ีหน่วยงานท่ีเหนือข้ึนไปก าหนด  มีการ
อบรมพฒันาตนเอง ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้อยูเ่สมอ เพ่ือพฒันางานวชิาการและงานดา้นอ่ืนๆของสถานศึกษาท่ีเกิดประโยชน์
ต่อการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนอนัเป็นเป้าหมายของสถานศึกษาทุกแห่ง  

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%D5%C3%BE%C3%C3%B3%20%20%B7%CD%A7%BB%D1%E9%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
1. ควรศึกษาแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
3. ควรศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานดา้นอ่ืนๆ เช่น      การ

บริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานงบประมาณ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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