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บทคัดย่ อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 2) ระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และ 4) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครู จ�ำนวน 333 คน ได้มาโดยการก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากตารางของทาโร ยามาเน่ โดยใช้วธิ กี ารสุม่
แบบหลายขัน้ ตอน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบ
ขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การติดต่อสื่อสาร รองลงมาคือ พลังอ�ำนาจ และด้านที่มีค่า
เฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 2) ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ รองลงมาคือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ การ
นิเทศภายในสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่สุด (rxy=.908) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 4) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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ของสถานศึกษา คือ การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วม การก�ำกับติดตาม พลังอ�ำนาจ การสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษา การเจรจาและข้อตกลง ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 83.20 ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 สามารถ
เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z’y=.181X1+.302X2+.187X5+.203X6+.148X3+.101X4
ค�ำส� ำคัญ: การบริหารการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการ

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 (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�ำ

จากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ถือได้วา่ เป็นกฎหมายแม่บททีเ่ ป็นเสมือนธรรมนูญการศึกษาของประเทศ ทีก่ ำ� หนดการจัดโครงสร้างการ
บริหารการศึกษายึดหลักความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายมีความหลากหลายในการน�ำไปปฏิบัติ เน้นระบบการกระจา
ยอ�ำนาจในการบริหาร และยึดหลักการมีสว่ นร่วมของท้องถิน่ ด้านการบริหารบุคลากร เน้นหลักการส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง จึงทำ� ให้สถานศึกษาจะต้องหาแนวทาง
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น [1] การเปลี่ยนแปลงของวิถีโลกได้ส่งผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจสิ่ง
แวดล้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเมืองของทุกประเทศรวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาของไทยใน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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อนาคต [2] การเปลีย่ นแปลงจึงเป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้และเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา องค์การที่
มีประสิทธิผลจึงเป็นองค์การทีส่ ามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ให้อยูร่ อดเจริญ
เติบโต และบรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้และการตัดสินใจเปลีย่ นแปลงองค์การเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับผูบ้ ริหารทุก
ระดับท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลง [3]
จากแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบปัญหา
ในการบริหารงานวิชาการ โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2560
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา
2560 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สูงกว่าระดับประเทศ
ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ และระดับต�่ำกว่าประเทศ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ส่วน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2560 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 พบว่า คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ต�่ำกว่าระดับประเทศทั้ง 4 กลุ่มสาระวิชา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคะแนนทั้ง 2 ระดับที่จัดการ
ศึกษาแล้วมีผลโดยเฉลี่ยต�่ำกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ยังพบปัญหาในประสิทธิภาพด้านวิชาการ เช่น ปัญหาครูเวียนสอน ครูไม่ครบชั้น ครูไม่จบ
ตรงตามวิชาเอก ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รียน [4] จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นได้วา่ การจะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ควรให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานวิชาการ ซึ่งงานวิชาการเป็นงานหลักของการ
บริหารสถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษาจัดเป็นประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผล
งานด้านวิชาการ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกลไกส�ำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ปรับปรุง และ
ปรับเปลีย่ นการบริหารงานด้านวิชาการของสถานศึกษาให้ได้ผลแตกต่างไปจากเดิม ผูบ้ ริหารต้องนำ� ระบบและวิธกี าร
ใหม่ๆ มาปฏิบตั ใิ นองค์กรทีท่ ำ� ให้การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ อย่างมีระบบตามแผนทีไ่ ด้กำ� หนด เพือ่ ลดผลกระทบท�ำให้
องค์กรสนองตอบต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ [5]
หากผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการบริหารการเปลีย่ นแปลงจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการท�ำงานแนวใหม่ ช่วย
ให้สถานศึกษามองภาพอนาคตทีห่ วังให้สถานศึกษาเป็น หรือต้องการไปให้ถงึ ภาพทีช่ ดั เจนและแน่นอน โดยมีจดุ มุง่
หมายเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนให้สงู ขึน้ และมีการปรับเปลีย่ นวิธกี ารเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการศึกษาไทย [6] จากปัญหาและความส�ำคัญทีก่ ล่าวมาผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิชาการของ
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และได้รบั การยอมรับจากชุมชน สังคม และเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาของชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
2. เพือ่ ศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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4. เพือ่ ศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ขอบเขตการวิจยั

1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
1.1 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารได้พิจารณาจากกรอบแนวคิด การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของไครท์เนอร์และคินิกกี [7] โดยมีรายละเอียด 6 ด้าน คือ 1) ด้านการติดต่อสื่อสาร 2) ด้านการมีส่วนร่วม 3) ด้าน
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 4) ด้านการเจรจาและข้อตกลง 5) ด้านการก�ำกับติดตาม 6) ด้านพลังอ�ำนาจ
1.2 ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ได้ศกึ ษาตามขอบข่ายของกฎกระทรวงศึกษาธิการ
[8] โดยเลือกศึกษาเฉพาะประเด็นที่พบปัญหาและมีส่วนเกีย่ วข้องกับผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ของสถาน
ศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา 4) ด้านการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 5) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 6) ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 1 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 138 โรงเรียนเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจ�ำนวน 138 คน และครูจ�ำนวน
1,765 คน รวมประชากรทั้งหมด 1,903 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 333 คน โดยการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางของ
ทาโร ยามาเน [9] และใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ จากนั้นใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยจ�ำแนกสัดส่วนของผู้
บริหารสถานศึกษา 63 คน และครู 270 คน

วิธีดำ� เนินการ

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานการวิจัยของ
นักการศึกษาหลายท่านประกอบด้วย 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำ� งาน และตำ� แหน่งหน้าที่ ตอน
ที่ 2 แบบสอบถามการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ ตอนที่ 3
แบบสอบถามประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
วิธีการสร้ างเครื่องมือ
1. ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษา จากหนังสือ เอกสารบทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางการสร้างแบบสอบถาม
2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดและนิยามศัพท์ในการสร้างเครื่องมือ
3. พัฒนาร่างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ตามกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระและขอบเขตของงาน
วิจัย และด�ำเนินการจัดท�ำแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
4. ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามและเสนออาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและแนะน�ำ
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5. พิจารณาความเทีย่ งตรงโดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนือ้ หาโดยใช้เทคนิค IOC (Item
Objective Congruence) แล้วน�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน
6.ทดลองใช้เครื่องมือ และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบาค ได้ความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ .955
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ท�ำหนังสือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อออกหนังสือขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามถึงส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อขออนุญาตในการเก็บ
ข้อมูลเพื่อการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้
2. น�ำหนังสือเสนอต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อพิจารณาและเสนอ
หนังสือต่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ได้ก�ำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล
3. การส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง และส่งผ่านสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
4. ผู้วิจัยรวบรวมด้วยตนเองและให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งคืนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในช่องรับคืนแบบสอบถาม ได้รับคืนมา จ�ำนวน 333 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
5. น�ำแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ท�ำการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และน�ำผลข้อมูลมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ และแปลงค่าความถี่
เป็นร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( )
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย
( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
5. วิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
จากแบบสอบถามด้วย การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ด้วยวิธี Stepwise

สรุปผลการวิจยั

1. ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหาร สั งกัดส� ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปรากฏผลดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่ าเฉลีย่ และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่ วกับการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหาร สั งกัดส� ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้ าน
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
1. การติดต่อสื่อสาร
2. การมีส่วนร่วม
3. การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
4. การเจรจาและข้อตกลง
5. การก�ำกับติดตาม
6. พลังอ�ำนาจ
เฉลี่ยรวม

X

4.36
4.31
4.21
4.24
4.27
4.33
4.29
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ระดับความคิดเห็น (n=333)
ระดับ
อันดับที่
S.D.
.50.
มาก
1
.53
มาก
3
.54
มาก
6
.53
มาก
5
.56
มาก
4
.61
มาก
2
.44
มาก

จากตาราง 1 พบว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การติดต่อสื่อสาร รองลงมาคือพลังอ�ำนาจ การมีส่วนร่วม การก�ำกับติดตาม
การเจรจาและข้อตกลง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
2. ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปรากฏผลดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การนิเทศภายในสถานศึกษา
4. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
6. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
เฉลี่ยรวม

ระดับความคิดเห็น (n = 333)
X

4.32
4.33
4.24
4.30
4.37
4.27
4.31

S.D.
.56
.56
.55
.55
.51
.54
.45

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับที่
3
2
6
4
1
5

จากตาราง 2 พบว่าประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ รองลงมาคือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย
คือ การนิเทศภายในสถานศึกษา
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปรากฏผล
ดังตาราง 3

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

72

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 66-76 (2019) Vol.9 No.3

ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ตัวแปร

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X
Y

X1

1.00
.622 *
.664*
685*
.595*
.662*
.857*
.781*

X2

X3

X4

X5

X6

X

1.00
689*
685*
.488*
.475*
.802*
.772*

1.00
752*
.618*
.496
.856*
.767*

1.00
658*
.535*
.875*
.774

1.00
453*
.776*
.691*

1.00
.748*
.678*

1.00
.908*

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Y

1.00

		 จากตาราง 3 พบว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวกระดับมาก
ที่สุด (rxy=.908) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. ผลการวิเคราะห์การบริหารการเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปรากฏผลดังตาราง 4
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ตัวแปร
การติดต่อสื่อสาร (X1)
การมีส่วนร่วม (X2)
การก�ำกับติดตาม (X5)
พลังอ�ำนาจ (X6)
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา (X3)
การเจรจาและข้อตกลง (X4)
ค่าคงที่ (a) = .361

b

S.E.b

b

.161
.253
.150
.149
.122
.085

.034
.029
.026
.022
.032
.034

.181
.302
.187
.203
.148
1.01

t
4.771
8.827
5.881
6.615
3.818
2.484

sig
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.013*

R = . 9 1 2 , R 2. 8 3 2 , S . E . est = . 1 8 6 , F = 2 6 9 . 5 0 2 , p = . 0 0 0 *
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 พบว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้าน การติดต่อสื่อสาร (X1) การมีส่วนร่วม
(X2) การก�ำกับติดตาม (X5) พลังอ�ำนาจ (X6) การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา (X3) การเจรจาและข้อตกลง (X4)
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ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .912 มี
ค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .832 แสดงว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสามารถร่วม
กันพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 1 ได้ร้อยละ 83.20
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้
y’=
a
+
b X 1+ b X 2+
b X 3+ b X 4+
b X 5+ b X 6
y’= .361+1.61X1+.253X2+.150X5+.149X6+.122X3+.085X4
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
Z’y = .181X1+.302X2+.187X5+.203X6+.148X3+.101X4

อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีประเด็นที่น่าสนใจน�ำ
มาอภิปรายดังนี้
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 พบว่า มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอุ่นเรือน ออ่ำบุญ [10]
กาญจนา ธีระกุล [11] ศศิวมิ ล ทิมพิทกั ษ์ [12] ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากในการบริหารและจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ว่าด้วยแนวทาง
ของการปฏิรูปการศึกษาให้มีการกระจายอ�ำนาจการบริหารและจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาพัฒนาไป
ในทิศทางที่ปฏิรูประบบราชการ [13] ดังนั้น การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงมีความส�ำคัญที่สุดและหลีกเลี่ยงไม่ได้
สำ� หรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องปฏิบตั งิ าน ตามกระบวนการบริหารการเปลีย่ นแปลงของระบบราชการผูบ้ ริหารและ
บุคลากรต้องตระหนักทุกกระบวนการทุกกิจกรรม การบริหารการเปลีย่ นแปลงต้องเน้นให้เกิดคุณภาพเป็นทีพ่ งึ พอใจ
ทั้งภายในและภายนอกองค์การที่อยู่ภายใต้ของการบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จในการ
บริหารจัดการศึกษา สอดคล้องกับภาระวี ศุขโรจน์ [5] กล่าวว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
หมายถึง การน�ำระบบและวิธีการใหม่ๆ มาปฏิบัติในองค์กรที่ท�ำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมีระบบตามแผนที่
ได้ก�ำหนด เพือ่ ลดผลกระทบท�ำให้องค์กรสนองตอบต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ประกอบ ตันมูล [6] ทีก่ ล่าวว่า หากผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการท�ำงานแนวใหม่ ช่วยให้สถานศึกษามอง
ภาพอนาคตที่หวังให้สถานศึกษาเป็น หรือต้องการไปให้ถึงภาพที่ชัดเจนและแน่นอน โดยทุกคนในสถานศึกษาได้
รับรู้ร่วมกัน สถานศึกษาจะได้ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนให้สงู ขึน้ และมีการปรับเปลีย่ นทิศทาง
วิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการศึกษาไทย
2. ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 1 ผลการวิจยั พบว่า มีคา่ เฉลีย่ ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของพงษ์
ไท วานิชพงษ์พันธุ์ [14] จีรนันท์ เชื้อดวงผุย [15] ณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์ [16] ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงานวิชาการ
เป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา เป็นงานทีส่ ำ� คัญของโรงเรียน ซึง่ เกีย่ วข้องกับกิจกรรมทุกกิจกรรมในสถานศึกษา เพราะจุดมุง่ หมายของสถาน
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ศึกษาก็คอื การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สงู สุดกับผูเ้ รียนสอดคล้องกับแนวคิดของเกลือ้

กูล พงไทสง [17] ที่กล่าวว่าประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ คือ ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในกา
รนํากระบวนการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ได้แก่ การวางแผนงานวิชาการ การจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ผลดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยั พบว่ามีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับมากที่สุด สอดคล้องปาริชาติ สวัสดิ์ถึก [18] พีรพรรณ ทองปั้น [19] รัศมี เจริญรัตน์ [20] ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มีความสามารถ
ในการบริหารการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ มีความสามารถในการบริหารตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีภาวะ
ผู้น�ำเพื่อควบคุมและผลักดันการด�ำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ดังที่
กระทรวงศึกษาธิการ [21] กล่าวไว้ว่า เราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การขยายตัวและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สภาพสังคมและ วัฒนธรรม การเมือง ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และกระบวนการโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดน ล้วนแต่มีส่วนผลักดันให้การจัดการศึกษาของไทย
มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกับพลวัตของสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม
4. การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลธวัช เสือสะอาด
[22] สิริกร ทิติยวงษ์ [23] อนุกูล ทองนุ้ย [24] นวลจันทร์ แสงอุไร [25] ผมหอม ไชยรัตน์ [26] สุคนธ์ มณีรัตน์ [27]
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตามนโยบายทีห่ น่วยงานทีเ่ หนือขึน้ ไปกำ� หนด มีการอบรมพัฒนาตนเอง ศึกษาดูงาน แลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ เพือ่
พัฒนางานวิชาการและงานด้านอืน่ ๆของสถานศึกษาทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ การจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอันเป็นเป้าหมายของสถานศึกษาทุกแห่ง

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั

1. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
3. ควรศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านอื่นๆ
เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทัว่ ไป และการบริหารงานงบประมาณ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
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