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บทคดัย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ระดับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร 2) ระดับ

ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้

บริหำรกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ และ 4) กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ผู้บริหำรสถำน

ศกึษำและครู จสำนวน 333 คน ได้มำโดยกำรกสำหนดขนำดกลุม่ตวัอยำ่งจำกตำรำงของทำโร ยำมำเน่ โดยใชว้ธิกีำรสุม่

แบบหลำยขัน้ตอน เครือ่งมือท่ีใช้ในกำรวจิยัได้แก่ แบบสอบถำม สถติิท่ีใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ำควำมถี ่ค่ำ

ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน ค่ำสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สัน และกำรวเิครำะห์ถดถอยพหคุณูแบบ

ขั้นตอน

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ระดับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรโดยมีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมและรำย

ด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนท่ีมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ กำรติดต่อส่ือสำร รองลงมำคือ พลังอสำนำจ และด้ำนที่มีค่ำ

เฉลี่ยอันดับสุดท้ำย คือ กำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 2) ระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำร

ของสถำนศึกษำ โดยมีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ กำรวัดผล

และประเมินผลกำรเรียนรู้ รองลงมำคือ กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำยคือ กำร

นิเทศภำยในสถำนศึกษำ 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรกับประสิทธิภำพกำร

บริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับมำกที่สุด (r
xy

=.908) อย่ำงมีนัยสสำคัญทำง

สถิติที่ระดับ .05 4) กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำร
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ของสถำนศึกษำ คือ กำรติดต่อสื่อสำร กำรมีส่วนร่วม กำรกสำกับติดตำม พลังอสำนำจ กำรสนับสนุนทรัพยำกร 

ทำงกำรศึกษำ กำรเจรจำและข้อตกลง ร่วมกันพยำกรณ์ได้ร้อยละ 83.20 ที่ระดับนัยสสำคัญทำงสถิติ .05 สำมำรถ

เขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน คือ Z’y=.181X
1
+.302X

2
+.187X

5
+.203X

6
+.148X

3
+.101X

4
  

 

ค�าส�าคญั: กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภำพ กำรบริหำรงำนวิชำกำร

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, percentage, 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 of schools at the 

highest level (r
xy

=.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 = .181X
1
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บทน�า
 จำกพระรำชบัญญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่3) 

พ.ศ. 2553 ถอืได้ว่ำเป็นกฎหมำยแม่บทท่ีเป็นเสมือนธรรมนญูกำรศึกษำของประเทศ ทีก่สำหนดกำรจัดโครงสร้ำงกำร

บริหำรกำรศึกษำยึดหลักควำมเป็นเอกภำพเชิงนโยบำยมีควำมหลำกหลำยในกำรนสำไปปฏิบัติ เน้นระบบกำรกระจำ

ยอสำนำจในกำรบรหิำร และยดึหลกักำรมีส่วนร่วมของท้องถิน่ด้ำนกำรบรหิำรบุคลำกร เน้นหลกักำรส่งเสรมิมำตรฐำน

วชิำชพีและกำรพฒันำคร ูคณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนือ่ง จงึทสำให้สถำนศึกษำจะต้องหำแนวทำง

กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน [1] กำรเปลี่ยนแปลงของวิถีโลกได้ส่งผลกระทบทำงสังคมเศรษฐกิจส่ิง

แวดล้อมวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเมืองของทุกประเทศรวมท้ังก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรศึกษำของไทยใน
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อนำคต [2] กำรเปลีย่นแปลงจงึเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้และเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงสงัคมท่ีเกดิขึน้ตลอดเวลำ องค์กำรท่ี

มีประสิทธิผลจงึเป็นองค์กำรท่ีสำมำรถปรบัตัวให้สอดคล้องกบัสภำพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่ให้อยูร่อดเจรญิ

เติบโต และบรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่สำหนดไว้และกำรตัดสนิใจเปลีย่นแปลงองค์กำรเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัผูบ้รหิำรทุก

ระดับท่ำมกลำงกระแสของกำรเปลี่ยนแปลง [3] 

 จำกแผนปฏิบัติกำรประจสำปีของสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 พบปัญหำ

ในกำรบริหำรงำนวิชำกำร โดยมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2560 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 พบว่ำ คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 

2560 ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 6 ระดบั สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชงิเทรำ เขต 1 สูงกว่ำระดับประเทศ 

ได้แก่ วิชำภำษำไทย วิชำคณิตศำสตร์ และวิชำวิทยำศำสตร์ และระดับตส่ำกว่ำประเทศ ได้แก่ วิชำภำษำอังกฤษ ส่วน

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2560 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 

3 พบว่ำ คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2560 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระดับ 

สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 1 ตส่ำกว่ำระดับประเทศทั้ง 4 กลุ่มสำระวิชำ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคะแนนทั้ง 2 ระดับที่จัดกำร

ศึกษำแล้วมีผลโดยเฉลี่ยตส่ำกว่ำระดับประเทศ นอกจำกนี้สถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถม

ศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ยังพบปัญหำในประสิทธิภำพด้ำนวิชำกำร เช่น ปัญหำครูเวียนสอน ครูไม่ครบชั้น ครูไม่จบ

ตรงตำมวชิำเอก ซ่ึงส่งผลต่อคุณภำพของผูเ้รยีน [4] จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นแสดงให้เหน็ได้ว่ำกำรจะพฒันำคุณภำพ

กำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพ ควรให้ควำมสสำคัญกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร ซึ่งงำนวิชำกำรเป็นงำนหลักของกำร

บริหำรสถำนศึกษำไม่ว่ำสถำนศึกษำจัดเป็นประเภทใดมำตรฐำนและคุณภำพของสถำนศึกษำจะพิจำรณำได้จำกผล

งำนด้ำนวิชำกำร 

 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกลไกสสำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดสำเนินงำน ปรับปรุง และ

ปรบัเปลีย่นกำรบรหิำรงำนด้ำนวชิำกำรของสถำนศึกษำให้ได้ผลแตกต่ำงไปจำกเดิม ผูบ้รหิำรต้องนสำระบบและวธีิกำร

ใหม่ๆ มำปฏบิติัในองค์กรทีท่สำให้กำรเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อย่ำงมีระบบตำมแผนทีไ่ด้กสำหนด เพือ่ลดผลกระทบทสำให้

องค์กรสนองตอบต่อกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จำกสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ [5] 

หำกผูบ้รหิำรได้ปฏบัิติตำมขัน้ตอนกำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงจะเป็นกำรสร้ำงวฒันธรรมในกำรทสำงำนแนวใหม่ ช่วย

ให้สถำนศกึษำมองภำพอนำคตท่ีหวงัให้สถำนศึกษำเป็น หรอืต้องกำรไปให้ถงึภำพทีช่ดัเจนและแน่นอน โดยมีจดุมุ่ง

หมำยเพือ่พฒันำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของนักเรยีนให้สูงขึน้และมีกำรปรบัเปลีย่นวธีิกำรเพือ่เพิม่ประสทิธิภำพและ

คณุภำพของกำรศึกษำไทย [6] จำกปัญหำและควำมสสำคัญท่ีกล่ำวมำผูว้จิยัจึงสนใจศึกษำกำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ซึ่งผลกำรวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรของ

โรงเรยีนให้เกดิประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้และได้รบักำรยอมรับจำกชมุชน สงัคม และเพื่อพัฒนำกำรจดักำรศกึษำให้มี

คุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรศึกษำของชำติต่อไป

วตัถุประสงค์การวจิยั
 1. เพื่อศึกษำระดับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1

 2. เพือ่ศึกษำระดับประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำ สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1

 3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
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 4. เพือ่ศึกษำกำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิำรทีส่่งผลต่อประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของ

สถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1

ขอบเขตการวจิยั

 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 1.1 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรได้พิจำรณำจำกกรอบแนวคิด กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
ของไครท์เนอร์และคินิกกี [7] โดยมีรำยละเอียด 6 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร 2) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 3) ด้ำน
กำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 4) ด้ำนกำรเจรจำและข้อตกลง 5) ด้ำนกำรกสำกับติดตำม 6) ด้ำนพลังอสำนำจ
 1.2 ประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำ ได้ศึกษำตำมขอบข่ำยของกฎกระทรวงศึกษำธิกำร 
[8] โดยเลอืกศกึษำเฉพำะประเดน็ที่พบปัญหำและมส่ีวนเกีย่วข้องกับผลกำรประเมนิระดบัชำต ิ(O-NET) ของสถำน
ศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำร
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 2) ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 3) ด้ำนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 4) ด้ำนกำร
พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 5) ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ 6) ด้ำนกำรวิจัยเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 2.1 ประชำกร ประกอบด้วย ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ และคร ูสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำเขต 1 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 138 โรงเรียนเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำจสำนวน 138 คน และครูจสำนวน 
1,765 คน รวมประชำกรทั้งหมด 1,903 คน
 2.2 กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม
ศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 333 คน โดยกำรกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรเปิดตำรำงของ
ทำโร ยำมำเน [9] และใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ จำกน้ันใช้วิธีสุ่มแบบหลำยขั้นตอน โดยจสำแนกสัดส่วนของผู้
บริหำรสถำนศึกษำ 63 คน และครู 270 คน 

วธีิด�าเนินการ
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวจิยั

 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ ซ่ึงผู้วิจัยสร้ำงข้ึนจำกแนวคิดทฤษฎีและผลงำนกำรวิจัยของ
นักกำรศึกษำหลำยท่ำนประกอบด้วย 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที ่1 แบบสอบถำมข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
เป็นแบบสอบถำมตรวจสอบรำยกำร ได้แก่ เพศ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรทสำงำน และตสำแหน่งหน้ำท่ี ตอน
ที ่2 แบบสอบถำมกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ และ ตอนที ่3 
แบบสอบถำมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ
 วธีิการสร้างเคร่ืองมอื
 1. ศึกษำหลักกำร แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรวิชำกำรของสถำนศึกษำ จำกหนังสือ เอกสำรบทควำม และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทำงกำรสร้ำงแบบสอบถำม
 2. กสำหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดและนิยำมศัพท์ในกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 3. พัฒนำร่ำงแบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย ตำมกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมเนื้อหำสำระและขอบเขตของงำน
วิจัย และดสำเนินกำรจัดทสำแบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย
 4. ผู้วิจัยร่ำงแบบสอบถำมและเสนออำจำรย์ที่ควบคุมวิทยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบและแนะนสำ
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 5. พจิำรณำควำมเท่ียงตรงโดยให้ผูเ้ชีย่วชำญตรวจสอบควำมเท่ียงตรงของเน้ือหำโดยใช้เทคนคิ IOC (Item 
Objective Congruence) แล้วนสำแบบสอบถำมมำปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 5 คน
 6.ทดลองใช้เครื่องมือ และหำค่ำควำมเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบำค ได้ควำมเชื่อมั่นแบบสอบถำมทั้งฉบับ
เท่ำกับ .955

 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล

 1. ทสำหนังสือเสนอต่อบัณฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์เพื่อออกหนังสือขอควำมร่วมมือ

ในกำรตอบแบบสอบถำมถึงสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เพื่อขออนุญำตในกำรเก็บ

ข้อมูลเพื่อกำรวิจัยจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่กสำหนดไว้ 

 2. นสำหนังสือเสนอต่อสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เพื่อพิจำรณำและเสนอ

หนังสือต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูที่ได้กสำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่ำง เพื่ออสำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บข้อมูล 

 3. กำรส่งแบบสอบถำมให้กลุ่มตัวอย่ำงโดยผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง และส่งผ่ำนสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 

 4. ผู้วิจัยรวบรวมด้วยตนเองและให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำส่งคืนสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ในช่องรับคืนแบบสอบถำม ได้รับคืนมำ จสำนวน 333 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 5. นสำแบบสอบถำมที่รวบรวมได้ ทสำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์และนสำผลข้อมูลมำวิเครำะห์

การวเิคราะห์ข้อมูล

 1. วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยใช้กำรวิเครำะห์หำค่ำควำมถี่ และแปลงค่ำควำมถี่

เป็นร้อยละ

 2. วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรโดยใช้กำรวิเครำะห์ด้วยค่ำเฉลี่ย ( ) 

และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)

 3. วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำโดยวิเครำะห์ด้วยค่ำเฉลี่ย 

( ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)

 4. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรกับประสิทธิภำพกำรบริหำร

งำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ ใช้กำรหำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

 5. วิเครำะห์กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ

จำกแบบสอบถำมด้วย กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ด้วยวิธี Stepwise

สรุปผลการวจิยั

 1. ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัการบริหารการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปรากฏผลดงัตาราง 1

ตำรำง 1 ค่าเฉลีย่และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเกีย่วกบัการบริหารการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร สังกดัส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
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กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร
ระดับควำมคิดเห็น (n=333)

X S.D. ระดับ อันดับที่

1. กำรติดต่อสื่อสำร 4.36 .50. มำก 1
2. กำรมีส่วนร่วม 4.31 .53 มำก 3
3. กำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 4.21 .54 มำก 6
4. กำรเจรจำและข้อตกลง 4.24 .53 มำก 5
5. กำรกสำกับติดตำม 4.27 .56 มำก 4
6. พลังอสำนำจ 4.33 .61 มำก 2

เฉลี่ยรวม 4.29 .44 มำก

 จำกตำรำง 1 พบว่ำกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรมีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดบั

มำก โดยด้ำนท่ีมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ กำรติดต่อส่ือสำร รองลงมำคือพลังอสำนำจ กำรมีส่วนร่วม กำรกสำกับติดตำม  

กำรเจรจำและข้อตกลง และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำย คือ กำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 

 2. ผลกำรวเิครำะห์เกีย่วกบัประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำ สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ปรำกฏผลดังตำรำง 2

ตาราง 2 ค่ำเฉลีย่และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนของประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำ สังกดัสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำน

ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
ระดับควำมคิดเห็น (n = 333)

X S.D. ระดับ อันดับที่

1. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 4.32 .56 มำก 3
2. กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 4.33 .56 มำก 2
3. กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 4.24 .55 มำก 6
4. กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 4.30 .55 มำก 4
5. กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ 4.37 .51 มำก 1
6. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 4.27 .54 มำก 5

เฉลี่ยรวม 4.31 .45 มำก

 จำกตำรำง 2 พบว่ำประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำ สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ กำร

วัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ รองลงมำคือ กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำร

พัฒนำส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ และด้ำนท่ีมีค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำย

คือ กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 

 3. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรกับประสิทธิภำพกำร

บริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ปรำกฏผล

ดังตำรำง 3
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ตาราง 3 ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรกับประสิทธิภำพกำรบริหำร

งำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X Y

X
1

1.00
X

2
.622 * 1.00

X
3

.664* 689* 1.00
X

4
685* 685* 752* 1.00

X
5

.595* .488* .618* 658* 1.00
X

6
.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

  * มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

  จำกตำรำง 3 พบว่ำกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ

สถำนศึกษำสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชงิเทรำ เขต 1 มีควำมสัมพนัธ์ในทำงบวกระดับมำก

ที่สุด (r
xy

=.908) อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้

 4. ผลกำรวเิครำะห์กำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำน

ศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ปรำกฏผลดังตำรำง 4

ตาราง 4 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณของกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1

ตัวแปร b S . E . b b  t sig

กำรติดต่อสื่อสำร (X
1
) .161 .034 .181 4.771 .000*

กำรมีส่วนร่วม (X
2
) .253 .029 .302 8.827 .000*

กำรกสำกับติดตำม (X
5
) .150 .026 .187 5.881 .000*

พลังอสำนำจ (X
6
) .149 .022 .203 6.615 .000*

กำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ (X
3
) .122 .032 .148 3.818 .000*

กำรเจรจำและข้อตกลง (X
4
) .085 .034 1.01 2.484 .013*

ค่ำคงที่ (a) = .361

R = . 9 1 2 ,  R 2 . 8 3 2 ,  S . E .
e s t

 = . 1 8 6 ,  F = 2 6 9 . 5 0 2 ,  p = . 0 0 0 *

 * มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

 จำกตำรำง 4 พบว่ำกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรด้ำน กำรติดต่อส่ือสำร (X
1
) กำรมีส่วนร่วม 

(X
2
) กำรกสำกับติดตำม (X

5
) พลังอสำนำจ (X

6
) กำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ (X

3
) กำรเจรจำและข้อตกลง (X

4
) 
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ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ฉะเชิงเทรำ เขต 1 อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 มีค่ำสัมสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ำกับ .912 มี

ค่ำประสิทธิภำพในกำรพยำกรณ์ (R2) เท่ำกับ .832 แสดงว่ำกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสำมำรถร่วม

กันพยำกรณ์ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ฉะเชิงเทรำเขต 1 ได้ร้อยละ 83.20 

 สำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้

y ’ =  a  +  b X
1

+ b X
2

+  b X
3

+ b X
4

+  b X
5

+ b X
6
 

 y’= .361+1.61X
1
+.253X

2
+.150X

5
+.149X

6
+.122X

3
+.085X

4

สำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปแบบคะแนนมำตรฐำนได้ดังนี้

 Z’y = .181X
1
+.302X

2
+.187X

5
+.203X

6
+.148X

3
+.101X

4

อภปิรายผล
 จำกกำรศึกษำวิจัยเรื่องกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีประเด็นที่น่ำสนใจนสำ

มำอภิปรำยดังนี้

 1. กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ 

เขต 1 พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับงำนวิจัยของอุ่นเรือน อส่ำบุญ [10] 

กำญจนำ ธีระกลุ [11] ศศิวมิล ทิมพทัิกษ์ [12] ท้ังนีอ้ำจเนือ่งมำจำกในกำรบรหิำรและจดักำรศกึษำตำมพระรำชบญัญติั

กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ว่ำด้วยแนวทำง

ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้มีกำรกระจำยอสำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยให้สสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพเพื่อให้กำรเปล่ียนแปลงของสถำนศึกษำพัฒนำไป

ในทิศทำงท่ีปฏิรูประบบรำชกำร [13] ดังน้ัน กำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงจึงมีควำมสสำคัญท่ีสุดและหลีกเล่ียงไม่ได้

สสำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องปฏิบัติงำน ตำมกระบวนกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงของระบบรำชกำรผู้บริหำรและ

บุคลำกรต้องตระหนักทุกกระบวนกำรทุกกิจกรรม กำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงต้องเน้นให้เกิดคุณภำพเป็นท่ีพงึพอใจ

ท้ังภำยในและภำยนอกองค์กำรท่ีอยู่ภำยใต้ของกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นปัจจัยสสำคัญสู่ควำมสสำเร็จในกำร

บริหำรจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับภำระวี ศุขโรจน์ [5] กล่ำวว่ำกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลง (Change Management) 

หมำยถึง กำรนสำระบบและวิธีกำรใหม่ๆ มำปฏิบัติในองค์กรท่ีทสำให้กำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่ำงมีระบบตำมแผนท่ี

ได้กสำหนด เพือ่ลดผลกระทบทสำให้องค์กรสนองตอบต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนจำกสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและ

ภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ประกอบ ตันมูล [6] ท่ีกล่ำวว่ำ หำกผู้บริหำรได้ปฏิบัติ

ตำมข้ันตอนกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงจะเป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรมในกำรทสำงำนแนวใหม่ ช่วยให้สถำนศึกษำมอง

ภำพอนำคตท่ีหวังให้สถำนศึกษำเป็น หรือต้องกำรไปให้ถึงภำพท่ีชัดเจนและแน่นอน โดยทุกคนในสถำนศึกษำได้

รับรู้ร่วมกัน สถำนศึกษำจะได้ประเด็นยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

สถำนศกึษำ โดยมจุีดมุง่หมำยเพือ่พฒันำผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของนกัเรยีนให้สูงขึน้และมกีำรปรบัเปลีย่นทศิทำง 

วิธีกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพของกำรศึกษำไทย 

 2. ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ฉะเชิงเทรำเขต 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำ มีค่ำเฉลีย่ในภำพรวมและรำยด้ำนอยูใ่นระดับมำก สอดคล้องกับงำนวจัิยของพงษ์

ไท วำนิชพงษ์พันธ์ุ [14] จีรนันท์ เชื้อดวงผุย [15] ณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์ [16] ท้ังน้ีอำจเน่ืองมำจำกกำรบริหำรงำนวิชำกำร

เป็นหวัใจของกำรบริหำรสถำนศึกษำ เป็นงำนทีส่สำคัญของโรงเรียน ซ่ึงเก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกกจิกรรมในสถำนศึกษำ เพรำะจดุมุ่งหมำยของสถำน
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ศึกษำกคื็อ กำรปรบัปรงุพฒันำคณุภำพกำรเรยีนกำรสอนให้ได้ผลดแีละมปีระสทิธภิำพเกดิประโยชน์สูงสดุกบัผูเ้รยีนสอดคล้องกบัแนวคดิของเกลือ้

กูล พงไทสง [17] ท่ีกล่ำวว่ำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำร คือ ควำมสำมำรถของผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำ

รนสำกระบวนกำรจดักิจกรรมทีเ่กีย่วกบักำรปรบัปรงุกำรเรยีนกำรสอน ได้แก่ กำรวำงแผนงำนวชิำกำร กำรจดักำรเรยีน

กำรสอนในสถำนศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัดผลและประเมินผลและกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มำ

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้ผลดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

 3. ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิำรกบัประสทิธภิำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำร

ของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำมีควำมสัมพันธ์

ทำงบวกในระดับมำกท่ีสุด สอดคล้องปำริชำติ สวัสด์ิถึก [18] พีรพรรณ ทองป้ัน [19] รัศมี เจริญรัตน์ [20] ท้ังน้ีอำจ

เน่ืองมำจำก ผู้บริหำรสถำนศึกในสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1 มีควำมสำมำรถ

ในกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนต่ำงๆ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม มีภำวะ

ผู้นสำเพ่ือควบคุมและผลักดันกำรดสำเนินกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ ดังท่ี

กระทรวงศึกษำธิกำร [21] กล่ำวไว้ว่ำ เรำต้องเผชิญกับกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ กำรขยำยตัวและเปล่ียนแปลง

อย่ำงรวดเร็วของสภำพแวดล้อมภำยนอก เช่น เศรษฐกิจ สภำพสังคมและ วัฒนธรรม กำรเมือง ควำมก้ำวหน้ำทำง

เทคโนโลยี และกระบวนกำรโลกำภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดน ล้วนแต่มีส่วนผลักดันให้กำรจัดกำรศึกษำของไทย 

มีกำรเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับกับพลวัตของสภำพแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม

 4. กำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิำรทีส่่งผลต่อประสทิธภิำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำนศกึษำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กุลธวัช เสือสะอำด 

[22] สิริกร ทิติยวงษ์ [23] อนุกูล ทองนุ้ย [24] นวลจันทร์ แสงอุไร [25] ผมหอม ไชยรัตน์ [26] สุคนธ์ มณีรัตน์ [27] 

ท้ังน้ีอำจเน่ืองมำจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มีกำรปรับตัวให้เท่ำทันต่อกำรเปล่ียนแปลง

ตำมนโยบำยทีห่น่วยงำนทีเ่หนอืขึน้ไปกสำหนด มีกำรอบรมพฒันำตนเอง ศึกษำดงูำน แลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ เพือ่

พฒันำงำนวชิำกำรและงำนด้ำนอืน่ๆของสถำนศกึษำทีเ่กดิประโยชน์ต่อกำรจดักำรเรยีนกำรสอนเพือ่พฒันำผูเ้รยีนให้

มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพที่ดีข้ึนอันเป็นเป้ำหมำยของสถำนศึกษำทุกแห่ง

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยั
 1. ควรศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำน

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 

 2. ควรศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1

 3. ควรศึกษำกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนด้ำนอื่นๆ 

เช่น กำรบรหิำรงำนบคุคล กำรบรหิำรงำนทัว่ไป และกำรบรหิำรงำนงบประมำณ สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
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