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บทคัดยอ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือศกึษา 1) ระดับการบรหิารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา  

2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 3) การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 270 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือ

ที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. การบรหิารการเปลีย่นแปลงของสถานศกึษา อยูระดบัมากทัง้ในภาพรวมและรายดาน 

เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังน้ี การเตรียมการ การดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง และ 
การสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน ตามลำดับ  

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน เรียงลำดับ 

จากมากไปนอย ดังน้ี ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก ความสามารถ 

ในการแกปญหาภายในโรงเรียน ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

และความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ตามลำดับ  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
Vol.4 No. 1 January-June 2013 116

 3. การบริหารการเปล่ียนแปลงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก การเตรียมการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการ

บริหารการเปล่ียนแปลง และการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน โดยรวมกันทำนายได

รอยละ 75  

 

คำสำคัญ: การบริหารการเปล่ียนแปลง  สถานศึกษา  ประสิทธิผล 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of educational institution’s change 

management; 2) the level of educational institution’s effectiveness; and 3) change 

management affecting educational institution’s effectiveness. The research samples were 

270 administrators and teachers of educational institution under the Jurisdiction of Suphan 

Buri Primary Educational Service Area 2 derived by proportional stratified random sampling. 

The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics 

used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise 

multiple regression analysis.  

 The findings of this research were as follows:  

 1) Overall and in specific aspects, educational institution’s change 

management was at the high level. The aspects were ranked from the highest to the 

lowest as follow; change preparation; change management implementation; and contribution 

for sustainable change. 
 2) Overall and in specific aspects, educational institution’s effectiveness was at 

the high level. The aspects were ranked from the highest to the lowest as follow; the ability 

for developing students with positive attitudes, the ability for solving school problem, the 
ability for producing students with high academic achievement, and the ability for school 

modification and development.  

 3) Change management affected institution’s effectiveness with statistical 

significance at .01 level in 3 aspects: change preparation; change management 

implementation; and contribution for sustainable change, accounting for 75% of variance 
explained.  

Keywords: change management, educational institution, effectiveness 
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บทนำ 
 สภาพการศึกษาของไทยในปจจุบันอยูภายใตสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

ในยุคของการบริหารจัดการศึกษาทามกลางกระแสแหงความเปนโลกาภิวัตน ซึ่งอยูภายใตเง่ือนไข

ของการปรับเปลี่ยน การแขงขัน เพ่ือสรางขอไดเปรียบและความมุงมั่นของสังคม ที่ดำเนินไปอยาง

รวดเร็ว และมีความหลากหลายน้ัน ดวยสภาวะของการเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบ 

ตอทุกวงการวิชาชีพ โดยเฉพาะดานการศึกษา ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากการปรับเปล่ียนบริบท และ 

โครงสรางของการบริหารจัดการศึกษาภายใตสาระแหงบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา ที่เรียกวา 

“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542” เปนการจัดโครงสรางการบริหารการศึกษา โดยยึด

หลักของการมีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ โดยเนนระบบการกระจายอำนาจ และ

การยึดหลักการมีสวนรวมของทองถิ่นเปนสำคัญ ผูบริหารหรือผูนำหรือผูจัดองคการ หรือหัวหนางาน 

ไมวาหนวยงานเล็กหรือหนวยงานใหญ หนวยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม ยอมมีบทบาทที่เปนผล

ตอการสำเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเปนอยางย่ิง ดังท่ี มัลลิกา ตนสอน (2546: 161) ไดกลาวไววา 

การเปล่ียนแปลงเปนเหตุการณหรือกระบวนการท่ีเกิดขึ้นแลวทำใหระบบที่ไดรับผลกระทบจะปรับตัว

แตกตางไปจากเดิม การเปล่ียนแปลงไมใชเร่ืองใหม แตเปนเร่ืองปกติที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา เพียงแต

ในอดีตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนในอัตราที่ชา เรียบงาย และไมกอใหเกิดผลกระทบที่ซับซอนและ

รุนแรงตอการดำรงชีวิต ปจจุบันการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว หลายรูปแบบ และกอใหเกิด

ผลกระทบท่ีเก่ียวเน่ืองซับซอน สรางความสับสน หลายคร้ังทำใหเกิดความรูสึกวามีความรุนแรงเกิน

กวาจะควบคุมได ซึ่งกอใหเกิดปญหาท้ังในเชิงโครงสรางและจิตใจทั้งตอการดำรงชีวิตและการทำงาน 
 สำหรับสถานศึกษาในประเทศไทยน้ัน การเปล่ียนแปลงในองคการจะมีผลกระทบ 

เน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัตนและพัฒนาการท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลกระทบและมี

บทบาทตอสังคมไทยอยางมากจนเกิดภาวะวิกฤติทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง รวมถึง

ดานการศึกษา โดยเฉพาะปญหาในการบริหารและจัดการศึกษาท่ียังไมสามารถพัฒนาคนไทย 

ใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพในสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังไมสามารถ

พัฒนาและสรางสรรคสังคมประเทศชาติใหเจริญกาวหนาในสังคมโลกได ดังนั้น รัฐบาลจึงไดกำหนด
นโยบายในการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแกไขปญหาท่ีกระทบตอคุณภาพ

การศึกษาไทยในภาพรวม จากนโยบายและมาตรการดังกลาว สงผลใหโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตองดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาตามแนวทางการ 

กระจายอำนาจและโรงเรียนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล และจากแนวคิดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง 

ที่เกิดขึ้นในองคการ จากท่ีกลาวมาเห็นไดวา การบริหารการเปล่ียนแปลงมีความสำคัญตอการพัฒนา
องคการทุกองคการ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงจึงเปนแนวคิดท่ีนาสนใจ นาศึกษา

คนควา เพ่ือการเสริมสรางและขยายองคความรู ตลอดจนการนำมาประยุกตใชกับการพัฒนา 
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สถานศึกษา และสงผลใหสถานศึกษาสามารถเปล่ียนแปลงการดำเนินงานตามแนวทางดังกลาว 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 จากสภาพความจำเปนและปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญของการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา จึงมุงประเด็นที่จะศึกษาเก่ียวกับผล 

การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา  

 2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา  

 3. เพ่ือศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
        1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการเตรียมการปรับปรุง พัฒนา 

ดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน ในการนำ

เทคโนโลยีใหม ระบบงานใหม และกระบวนการดำเนินงานใหม มาปรับปรุงศักยภาพใหเพ่ิมขึ้น 

อยางตอเน่ืองเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามกรอบแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก  

  1.1 การเตรียมการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กิจกรรมท่ีผูบริหารและครู

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ี เขต 2 มีการเตรียม
กอนนำการเปล่ียนแปลงเขาสูองคกร เพ่ือใหการเปล่ียนแปลงน้ันดำเนินไปในทิศทาง วัตถุประสงค 

และเปาหมายเดียวกัน เพ่ือมุงสรางเอกภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร ประกอบดวย 

1) การจัดตั้งคณะทำงาน 2) กำหนดบทบาทหนาท่ี ตลอดจนขั้นตอน และวิธีการทำงานรวมกัน  
3) กำหนดแผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงพรอมระยะเวลาดำเนินการรายกิจกรรม 

ตามความคืบหนาของกิจกรรมการปรับเปลี่ยน 
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  1.2 การดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การกำหนดกิจกรรมท่ี

ทำใหผูบริหาร และครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 ไดดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลงตามแผนกิจกรรมการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีกำหนด

ไวในข้ันการเตรียมการ โดยเนนการสรางความยอมรับในองคกรตามลำดับขั้นตอน ประกอบดวย  

การสรางการรับรู การสรางศรัทธาตอการเปล่ียนแปลง การศึกษาวิธีการเปล่ียนแปลง และความสามารถ

ในการปฏิบัติงานจริงได 

  1.3 การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน หมายถึง ผูบริหารและครู 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รวมกัน 

นำผลจากการเปลี่ยนแปลง เขาสูกระบวนการใหความดีความชอบทั้งในระดับหนวยงานและบุคคล 

และบูรณาการเขาเปนสวนหน่ึงของระบบบริหารจัดการท่ัวไปขององคกร อีกท้ังเปนสวนหน่ึง 

ของเน้ืองานอันเปนกิจวัตรของผูปฏิบัติงาน 

       2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบริหารและครูในสถาน

ศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่มุงใหสถานศึกษาเกิด  

ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ใหเกิดความกาวหนา มีการปฏิบัติงานตรงตาม

หนาท่ี ที่กําหนดไว สามารถบรรลุเปาหมายได ประกอบดวย  

  2.1 ความสามารถในการผลตินกัเรยีนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงู หมายถึง 

ความสามารถของผูบริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในการควบคุมคุณภาพนักเรียนท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพและประสิทธิผล

ของสถานศึกษา พิจารณาจากปริมาณนักเรียนเหมาะสมและคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสงู 

ความพรอมทั้งดานปจจัยในการบริหารสถานศึกษา 

  2.2 ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก หมายถึง  

ความสามารถของผูบรหิารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 การพัฒนาใหนักเรียนมีความคิดเห็น ทาทีความรูสึก หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ในทางที่ีดีงามสมเหตุสมผลและสอดคลองดับความตองการของสังคมในการสรางเสริมความเจริญ

ใหนักเรียนท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย ดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณ และดานสังคม 

  2.3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน หมายถึง ผูบริหาร 

และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม การกำหนดนโยบายตาง ๆ ของสถานศึกษา 

จะตองสอดคลองและทันสมัย ทันกับความเจริญกาวหนา การเปล่ียนแปลงนโยบายของสถานศึกษา 

สามารถปรับตัวใหทันสมััยทันความเปล่ียนแปลงตาง ๆ รูปแบบการบริหารงาน และการดำเนินงาน

ตาง ๆ ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน 
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  2.4 ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของ

ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  

เขต 2 สถานศึกษาสามารถบริหารงาน เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว การกำหนด 

รูปแบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาเหมาะสมกับขนาดและภารกิจของสถานศึกษา ประกอบดวย

การกำหนดเปาหมายสถานศึกษาการบริหารและการจัดการ ดำเนินการจัดสรรทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมดานองคการ ดานภาระงาน และดานสังคม

ที่มากระทบท้ังภายในและภายนอก สามารถแกไขปญหาและสรางความพึงพอใจแกครูอาจารยได 

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research) โดยผูวิจัยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

 ประชากร  

 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

ในปการศึกษา 2555 จำแนกตามขนาด 3 ขนาด โดยใชเกณฑการแบงขนาดสถานศึกษาของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษา แบงเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก 61 แหง ขนาดกลาง 72 แหง ขนาดใหญ  

3 แหง รวม 136 แหง  

 กลุมตัวอยาง  

 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 

136 แหง โดยใชตารางกำหนดของกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 

1970 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 303) ไดจำนวน 103 แหง การสุมตัวอยางสถานศึกษาได
ขนาดตัวอยางตามท่ีกำหนดตามสัดสวนจำแนกไดดังน้ี สถานศึกษาขนาดเล็ก 46 แหง ขนาดกลาง 

55 แหง ขนาดใหญ 2 แหง รวม 103 แหง 

 ผูใหขอมูล  

 ในแตละสถานศึกษาประกอบดวย ผูอำนวยการสถานศึกษา 1 คน และครูผูสอน 2 คน 
รวมผูใหขอมูล 309 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยผูวิจัยไดกำหนด

คุณสมบัติของครูที่จะใหขอมูลซึ่งตองมีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ 
 1. ครูที่ดำรงตำแหนงหัวหนาฝายวิชาการ หรือ รับผิดชอบดูแลงานวิชาการ 

 2. ครูที่มีวิทยฐานะระดับชำนาญการข้ึนไป 
 3. ครูที่เปนตัวแทนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 61 46 46 92 

 72 55 55 110 

 3 2 2 4 

 136 103 103 206 

ตารางที่ 1  จำนวนประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 

 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษา

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา เพ่ือนำมากำหนดนิยามตัวแปร สรางแบบสอบถาม 

โดยระบุพฤติกรรมบงชี้ตามนิยามตัวแปรท่ีกำหนด ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา นำ

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตรวจ

สอบคาของความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) และเลือกเฉพาะขอที่มีคา 

IOC  ตั้งแต 0.67-1.00 นำมาแกไขปรับปรุงขอกระทงคำถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและ

อาจารยท่ีปรึกษาแลวนำไปจัดทำเปนแบบสอบถาม ไดขอคำถามท้ังหมด 69 ขอ จากน้ันนำแบบสอบถาม

ไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 หรือ เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำ
แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง (reliability) โดยใชคาสัมฤทธิ์

แอลฟา (   -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161) ไดคาสัมฤทธ์ิแอลฟา เทากับ 

0.982 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง โดยผานการแนะนำ 
จากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บรวบรวมขอมูล 

กับกลุมตัวอยาง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

สำรวจรายการ (checklist)    
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 ตอนท่ี 2 สอบถามวัดระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา เปนมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  

 ตอนท่ี 3 สอบถามระดับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา มีลักษณะเปนมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 

 ตอนท่ี 4 สอบถามเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา เปนแบบสอบถามปลายเปด 

(open-ended) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 309 ฉบับ ไปยังผูบริหารและครูผูสอนเพ่ือขอ

ความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยใหสงคืนผูวิจัยทางไปรษณีย ไดแบบสอบถามที่สมบูรณกลับ

คืนมา 270 ฉบับ คิดเปนรอยละ 87.37 

 การวิเคราะหขอมูล 

   1. การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถ่ี (frequency) 

และคารอยละ (percentage)  

   2. การวิเคราะหระดับเก่ียวกับของการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    3. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารและ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะห

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: r
xy

)  

 4. การวิเคราะหการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression)  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 ตอนท่ี 1 ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 การบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติมาก ( x̄ = 4.12, S.D. = 0.47) และเม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทุกดานมีระดับปฏิบัติมาก เรียงตามลำดับคาเฉล่ีย คือ การเตรียม

การใหเกิดการเปล่ียนแปลง ( x̄ = 4.16, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ การดำเนินการบริหาร 

การเปล่ียนแปลง ( x̄ = 4.12, S.D. = 0.51) และการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน  

( x̄ = 4.06, S.D. = 0.50) ตามลำดับ  ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

 (n = 90) 

 X S.D.   
 4.16 .49  1 

 4.12 .51  3 

 4.06 .50  2 

 4.12 .47   

 ตอนท่ี 2  ระดับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต  2 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติมาก ( x̄ =4.21, S.D.=0.45) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาทุกดานมีระดับปฏิบัติมาก เรียงตามลำดับคาเฉลี่ย คือความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียน

มีทัศนคติทางบวก ( x̄ =4.25, S.D. = 0.52) รองลงมา คือความสามารถในการแกปญหาภายใน
โรงเรียน ( x̄  = 4.21, S.D. = 0.49) และความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนสูง ( x̄ = 4.19, S.D.=0.47) สำหรับการปฏิบัติในระดับมากท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีนอยท่ีสุดคือ

ความสามารถในการปรับเปลีย่นและพัฒนาโรงเรียน ( x̄ = 4.18, S.D. = 0.57) ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ระดับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

 ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

(n = 90) 

 
X S.D.   

 

 

 

4.19 

 

.47  3 

   4.25 .52  1 

 4.18 .57  4 

 4.21 .49  2 

 4.21 .45   

 ตอนท่ี 3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร 

สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไดแก การเตรียมการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (X
1
)  

การดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง (X
2
) และการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน 

(X
3
) มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางถึงระดับสูงกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (Y
 tot

) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหสหสมัพันธระหวางการบริหารการเปล่ียนแปลงกับประสทิธิผลการบรหิาร 

 สถานศึกษา  

                                                                                

 
      

 
 

 (Y
1) 

  
(Y

2) 

 (Y
3) 

  (Y
4) 

 (Y
to

t) 

  (X1) .683** .575** .735** .739** .761** 

  (X2)  .719** .611** .816** .816** .815** 

  (X3) .784** .657** .815** .815** .848** 

**  .01 

                                                                               (n = 90) 

 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลง 

ซึ่งไดแก การเตรียมการใหเกิดการเปล่ียนแปลง การดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง และ 

การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน เปนตัวแปรซึ่งไดรับการคัดเลือกเขาสมการและ

สามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประสิทธิภาพ 

ในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 0.75 ซึ่งแสดงวา การบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไดแก การเตรียม

การใหเกิดการเปล่ียนแปลง การดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง และการสนับสนุนใหเกิด 

การเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน สงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา และสามารถทำนาย

ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

ไดรอยละ 75  
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 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 

 สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ คือ  

  

 สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ  

  

 ดังปรากฏในตารางท่ี  5  

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน     

 

Ytot = 0.83 + 0.51 (X2) + 0.18 (X3) + 0.13 (X1)  

Ztot = 0.54 (Z2)+ 0.21 (Z3)+ 0.16 (Z1) 

 (n = 90) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 3 12.73 4.24 88.08** .00 

Residual 86 4.14 0.05   

Total 89 16.87    

 b 

 

beta 

 

SE.b 

 

t 

 

Sig. 

 0.83  0.21 3.94** .00 

 

 (X2) 0.51 

 

0.54 

 

0.09 

 

5.18** 

 

.00 

 

  (X3) 0.18 

 

0.21 

 

0.08 

 

1.66** 

 

.00 

 

 (X1) 0.13 

 

0.16 

 

0.08 

 

1.48** 

 

.00 

**  .01   

R = 0.87 R2 = 0.75 SEE. = 0.22  
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อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังน้ี 

 1. การบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

การบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา การบริหารดานการเตรียมการอยูในระดับสูงสุด  

รองลงมาคือ ดานการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง และดานสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง

อยางย่ังยืน ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษามีกระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ

และความไววางใจมาเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอยางเหมาะสม มีการกำหนดวิธีการ

ทำงานรวมกันของบุคลากรในสถานศึกษาอยางชัดเจน มีการกำหนดแนวทางในการประสานงาน 

ของบุคลากรในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดแผนการสรางความเขาใจใน 

การบริหารการเปล่ียนแปลงใหบุคลากรไดรับทราบอยางท่ัวถึง สอดคลองกับประทิน วิเศษสุวรรณ 

(2545: 105) ซึ่งไดศึกษาปจจัยการบริหารการศึกษาท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาเขตการศึกษา 1 พบวา 1) ปจจัยบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาเขตการศึกษา 1 ดานพฤติกรรมทางการบริหาร ซ่ึงไดแก พฤติกรรม

ผูนำทางการบริหาร พฤติกรรมการเปนผูนำทางวิชาการ พฤติกรรมผูนำทางการเปล่ียนแปลง และ

ปจจัยดานวัฒนธรรมโรงเรียน อยูในระดับมาก   

 2.  ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ประสิทธิผล 

การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี  

ดานความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการแกปญหา

ภายในโรงเรียน ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และ 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากประสิทธิผลของ

องคกรในสภาพจริงน้ันถือวา สถานศึกษาเปนองคกร ๆ หน่ึง ซึ่ง ประเสริฐ สมพงษธรรม (2548: 6) 
กลาววาประสิทธิผลของสถานศึกษา ในความหมายเดียวกับประสิทธิผลขององคกร ประสิทธิผลของ

องคกรมีความสำคัญในการบริหารและการจัดการ องคกรเปนการประเมินขั้นสุดทาย การบริหาร

องคกรน้ัน ๆ จะประสบความสำเร็จหรือไมเพียงใด องคกรจะอยูรอดและมีความมั่นคงจะขึ้นอยูกับ
องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคและดำรงอยูตอไป แตถาไมบรรลุวัตถุประสงค องคกรน้ันอาจ

ลมสลายไปในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับชุมพล เปยมศรี (2545: 79) ไดศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนประถม

ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวม อยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  
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รองลงมาไดแก ดานความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถ 

ในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาโรงเรียนมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  

 3. การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมาก 

ไปหานอย ซ่ึงไดแก ดานการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง

อยางย่ังยืน และดานการเตรียมการ เปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยางนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยจะสามารถทำนายประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 75 โดยอภิปรายผลเปนรายดาน

ดังน้ี 

  3.1 ดานการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลตอการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหาร

มีหนาท่ีในการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาข้ึน เพราะฉะน้ัน 

การบริหารการเปล่ียนแปลงจึงเปนองคประกอบท่ีสำคัญในการท่ีจะสงเสริมใหประสิทธิผลการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือใหเกิดกระบวนการในการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับอุทัยวรรณ โชชื่น (2546: 97) ไดศึกษาปจจยัท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภาคตะวันออก พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน จำแนกตามขนาด

ของโรงเรียน และประสบการณในการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับมานะชัย  

วงษธนสุภรณ (2546: 112-117) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานของผูบริหาร

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง พบวา ประสิทธิผลของ

โรงเรียนอยูในระดับมาก 

  3.2 ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน มีอิทธิพลตอการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทั้งนี้เน่ืองจาก 

ผูบริหารมีการเสริมแรงทางบวก สรางขวัญกำลังใจใหกับบุคลากรในสถานศึกษาใหยอมรับ 

การเปล่ียนแปลงอยางเหมาะสม และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินการเช่ือมโยงระบบการดำเนินงาน

ในโครงสรางใหมเขามาเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตการทำงานปกติ ผูบริหารมีการสนับสนุนเปาหมาย

การเปล่ียนแปลงท่ีสอดคลองกับความตองการของบุคลากรอยางเหมาะสม ผูบริหารมีการทบทวน
และการติดตามผลเปนการประเมินความคืบหนา เพ่ือปรับปรุงระบบบริหารจัดการท่ัวไปของ 

สถานศึกษาอยางสม่ำเสมอ และบุคลากรในสถานศึกษานำผลการเปล่ียนแปลงมาพิจารณาปรับปรุง

แกไขในสิ่งท่ีจำเปนตองไดรับการพัฒนา เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับอัมพวัน ภัทรลิขิต (2547: 209) ไดศึกษาวิสัยทัศนและพฤติกรรม 
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การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ในอำเภอเมืองลำพูน ในภาพรวมเก่ียวกับ

พฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ผูบริหารไดมีความคิด

รเิร่ิมในการวางแผนเพ่ือเปลีย่นแปลงสิง่ตาง ๆ ภายในสถานศึกษาและการติดตามขอมลูขาวสารตาง ๆ 

ทีม่ผีลกระทบตอสถานศึกษา แตไมไดใหขอมลูยอนกลบัแกคณะครูถึงผลดผีลเสยีท่ีไดรบั เมือ่คณะครู

นำวิธีการใหม ๆ มาใชในการสอนและการดำเนินการ และสอดคลองกับกัญญา โพธิวัฒน (2548: 149) 

ไดศึกษาทีมผูนำการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา: การศึกษาเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก พบวา 

ทีมผูนำการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนมีลักษณะสำคัญคือ เปนการรวมกันทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

เปนงานบุกเบิกท่ีพยายามใหไดผลงานท่ีดีที่สุด เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูแกบุคคล การกอตัวข้ึนของทีม 

มีพ้ืนฐานมาจากการรักษาเกียรติประวัติของโรงเรียน และการตอบสนองตามสายการบังคับบัญชา 

ทีมในโรงเรียนแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนโรงเรียน สวนหัวหนางาน และสวนปฏิบัติการ ทั้งน้ี

สมาชิกคนหน่ึงอาจเขาไปเปนสมาชิกของทีมไดหลายทีม เปาหมายของทีมคือการพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียน และเปนแหลงเรียนรูของบุคคลอื่น สำหรับพฤติกรรมของทีมท่ีสำคัญคือ การสรางวิสัย

ทัศนรวม การรวมคิดรวมทำ การพ่ึงพาและชวยเหลือกัน การแกปญหาและขจัดความขัดแยง  

การตัดสินใจรวม และความไวตอการเปล่ียนแปลง 

  3.3 ดานการเตรียมการใหเกิดการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สถานศึกษามีกระบวนการคัดเลือก

บุคคลท่ีไดรับการยอมรับและความไววางใจมาเปนคณะกรรมการ ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารมีกระบวนการ

คัดเลือกบุคคลที่ไดรับการยอมรับและความไววางใจมาเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

อยางเหมาะสม มีการกำหนดวิธีการทำงานรวมกันของบุคลากรในสถานศึกษาอยางชัดเจน  

มีการกำหนดแนวทางในการประสานงานของบุคลากรในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

มีการกำหนดแผนการสรางความเขาใจในการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหบุคลากรไดรับทราบอยาง

ทั่วถึง มีการกำหนดกลุมเปาหมายที่ประสงคจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสถานศึกษาอยาง
ชัดเจน มีการสำรวจระดับความพรอมของบุคลากรในสถานศึกษาตอการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา

อยางสม่ำเสมอ มีการประเมินแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลงอยางไดมีประสิทธิภาพ และมี 

การประเมินแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางไดมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับณรงค  

จันทรา (2549: 123) ไดศึกษาผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอประสิทธิภาพ

การทำงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี พบวา บุคลากร 
มีความคิดเห็นดวยมากเก่ียวกับการมีประสิทธิผลการเปล่ียนแปลงโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน 

ไดแก ดานขอมูลยอนกลับจากการสำรวจ ดานการสรางทีม ดานการพัฒนาระหวางกลุม  

ดานการปรับรื้อระบบ ดานองคการนวัตกรรม ดานองคการแหงการเรียนรู และดานการพัฒนา

องคการ อีกท้ังยังมีความคิดเห็นดวยมากเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและเปน 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
Vol.4 No. 1 January-June 2013 130

รายดานทุกดาน ไดแก ดานผลการปฏิบัติงานดานตนทุน และดานเวลา นอกจากน้ียังพบวา บุคลากร

ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลงโดยรวม  

ดานการสรางทีม ดานการพัฒนาระหวางกลุม ดานการปรับรื้อระบบ ดานองคการนวัตกรรม  

ดานองคการแหงการเรียนรู และดานการพัฒนาองคการแตกตางกัน บุคลากรที่มีระดับการศึกษาและ

ตำแหนงหนาท่ีแตกตางกัน มคีวามคิดเห็นดวยเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลงโดยรวม

และเปนรายดานแตกตางกัน บุคลากรท่ีมีประสบการณในการทำงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวย

เก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลงโดยรวม ดานขอมูลยอนกลับจากการสำรวจ  

ดานการสรางทีม ดานการพัฒนาระหวางกลุม ดานการปรับรื้อระบบ ดานองคการนวัตกรรม  

ดานองคการแหงการเรียนรูแตกตางกัน บุคลากรท่ีมีประสบการณในการทำงานแตกตางกัน  

มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ดานผลการปฏิบัติงานและดานตนทุน

แตกตางกัน บุคลากรที่มีระดับการศึกษาและตำแหนงหนาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและเปนรายดานทุกดานแตกตางกัน ในสวนของประสิทธิผล 

การบริหารการเปล่ียนแปลง ดานขอมูลยอนกลับจากผลการสำรวจ มีความสัมพันธและผลกระทบ

เชิงบวกประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ดานผลการปฏิบัติงาน ดานตนทุนและดานเวลา ประสิทธิผล 

การบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการสรางทีม มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกประสิทธิภาพ

การทำงานโดยรวม ดานผลการปฏิบัติงาน ดานตนทุน ประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลง 

ดานการปรับรื้อระบบ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม  

ดานผลการปฏิบัติงาน ดานตนทุนและดานเวลา ประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลงดานองคกร

แหงการเรียนรู มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพเฉพาะส่ิงท่ีจำเปน การวิเคราะห 

รายบุคคล และองคประกอบที่ 8 ปจจัยสนับสนุนใหการเปล่ียนแปลงการทำงานโดยรวม ดานผล 

การปฏิบัติงาน ดานตนทุน และการบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการพัฒนาองคกร มีความสัมพันธ
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ดานตนทุนและดานเวลา กลาวโดยสรุป  

พบวา ประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการสรางทีม มีความสัมพันธและผลกระทบ 

เชิงบวกประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรให
ความสำคัญเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารการเปล่ียนแปลงใหเกิดประสิทธิผล เพ่ือเปนการสะทอน

ถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร อันจะกอใหเกิดประโยชนและคุณคาตอบุคลากรซ่ึงจะสงผล

สำเร็จตอองคการในที่สุด และยังสอดคลองกับเสริม กัลยารัตน (2550: 89) ไดศึกษาการบริหาร 

การเปล่ียนแปลง กรณีศึกษาการเตรียมออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความเปนไปไดตอการเปล่ียนแปลงองคการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองมีการวางแผนและดำเนินการตอการบริหาร 

การเปล่ียนแปลงอยางเปนระบบข้ันตอนเพ่ือเพ่ิมแรงผลักและลดแรงตานตาง ๆ ที่มีอยู ไดแก  

1) กำหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน 2) หาแนวรวมการเปล่ียนแปลง 3) เตรียมการ 
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ดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ เก่ียวกับการออกนอกระบบราชการ 4) กำหนดระบบ 

การตรวจสอบติดตามผลกิจกรรมทุกคร้ังเพ่ือเปนการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการเปล่ียนแปลง

ตาง ๆ วาจะประสบความสำเร็จหรือไม มีอุปสรรคอยางไร และมีการนำขอมูลตอบกลับ (feedback) 

จากการประเมินไปปรับปรุงแกไขหรือเพ่ิมเติมแผนการเปล่ียนแปลงตอไป และ 5) ปลูกฝงใหเปน

วัฒนธรรมองคการท่ีเขมแข็ง 

  

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมี

การจัดอบรมใหผูบริหารมีความรูและความเขาใจ ในการบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา 

ใหมีประสิทธิภาพ และนำมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 

  1.2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรเห็นความสำคัญและใหการสนับสนุน 

ในดานงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีทันสมัย 

  1.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมี            

การตรวจสอบความตองการของสถานศึกษาวามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานการใช

เทคโนโลยีตอการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

  1.4 สถานศึกษาควรสนับสนุนครูใหไดรับการอบรมในการใชเทคโนโลยีสำหรับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1.5 สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกเขามาแลกเปล่ียนเรียนรูหรือ

เขามามีสวนรวมในการบรหิารงานในสถานศึกษา 

  1.6 สถานศึกษาควรนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและวางแผนในการบริหาร

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล

ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  2.2 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา 

  2.3 ควรศึกษาแนวปฏิบัติเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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สรุป 
 ผลการวิจัยสรุปไดวาการบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูระดับ

มากท้ังในภาพรวมและรายดาน ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและ 

รายดาน การบริหารการเปล่ียนแปลงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก การเตรียมการใหเกิดการเปล่ียนแปลง การดำเนินการบริหาร 

การเปล่ียนแปลง และการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน โดยรวมกันทำนายได 

รอยละ 75 ปญหาอุปสรรคการบริหารการเปล่ียนแปลงและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 

ไดแก สถานศึกษาขาดงบประมาณในดานการสนับสนุนเทคโนโลยี ครูไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ดานเทคโนโลยีและขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูบริหารควรสงเสริมใหครูตระหนักถึง 

ความสำคัญในดานการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม ๆ และจัดหาอุปกรณที่ทันสมัยใน 

การปฏิบัติงานเพ่ือใหครูพัฒนาตนเอง  
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