
   
   

 

ง 

     :   สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

คําสําคญั     :   การบริหารการเปลียนแปลง 
จิรวรรณ  สรุเสียง:  รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน.  อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์:   

ผศ. วา่ที พต. ดร. นพดล เจนอกัษร  และ ผศ. ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์.  หน้า.   
 

 การวิจยัครังนีมีวัตถุประสงค์คือ .  เพือทราบองค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภท
ศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน  .  เพือทราบองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  และ 3. เพือทราบรูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน วิธีดําเนินการวิจยัประกอบด้วย ขนัตอนที 
  การศกึษา วิเคราะห์ตวัแปรทีเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ และตวัแปรเกียวกับการ
ปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ขนัตอนที  การวิเคราะห์องค์ประกอบความสมัพนัธ์และ
พฒันารูปแบบ  ขนัตอนที  การตรวจสอบและยืนยนัรูปแบบ กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วยโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สงักัด
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขันพนืฐาน  จํานวน   โรง  ผู้ ให้ข้อมลู คือ ผู้ อํานวยการ รองผู้ อํานวยการ และครู เครืองมือทีใช้
ในการเก็บข้อมลูได้แก่  แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง  แบบสอบถามความคิดเห็น  และแบบสอบถามเพือตรวจสอบและยืนยัน
ผลการวิจยั   สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การหาความถี (frequency) ร้อยละ (percentage) คา่เฉลีย (arithmetic mean)  
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (exploratory factor Analysis, EFA)  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  (Path 

Analysis)   และยืนยนัรูปแบบโดยวิธีการชาติพนัธ์วรรณา (Ethnographic  Futures  Research: EFR) 
 ผลการวิจยัพบวา่  
 . องค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน   มีจํานวน 4 องค์ประกอบ       โดยเรียงตามนําหนักองค์ประกอบทีได้จากมากไปหาน้อย คือ 

) คณุลกัษณะ  ประกอบด้วย  . ) คณุลักษณะส่วนตน . ) คณุลกัษณะท้องถิน    ) การสร้างแรงบนัดาลใจ   ประกอบด้วย 
. ) การกระตุ้นทางปัญญา  . ) ความเป็นเอกตัถบคุคล  ) ภาวะผู้ นํา  ) วิสยัทศัน์    

 . ผลการยืนยันองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สงักัด
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน  พบวา่รูปแบบการวดัมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์    
 .  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบด้านคุณลักษณะมีอิทธิพลทางตรงต่อ
องค์ประกอบด้านวิสยัทศัน์และด้านภาวะผู้ นํา  และองค์ประกอบด้านคณุลกัษณะมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่องค์ประกอบด้านวิสยัทศัน์
โดยผ่านองค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ   องค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงทุกองค์ประกอบไม่มีอิทธิพลต่อ
องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   และการยืนยนัรูปแบบพบว่ามีความ
เหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความถกูต้อง และใช้ประโยชน์ได้จริง 
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51252708     :  MAJOR:  EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEY WORD   : CHANGE MANAGEMENT AND EDUCATIONAL REFORM 

JIRAWAN SURASEING: THE MODEL OF CAUSAL EFFECT RELATION BETWEEN CHANGE 

MANAGEMENT AND EDUCATIONAL REFORM IN THE SECOND DECADE OF WELFARE SCHOOL UNDER THE 

JURISDICTION OF THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. MAJ. 

NOPADOL CHENAKSARA. RTAR., Ph.D.  AND ASST. PROF. PRASERT INTARAK, Ed.D.  378 pp. 

The purposes of this research were to determine: 1) the component of change management in welfare 

school   2) the components of educational reform in the second decade of welfare school   and 3)   the model of 

causal effect relation  between change management and educational  reform in second decade of welfare school   

under the jurisdiction of the office of basic education commission.     There were 3 steps of this research operation ; 

1)  studying the variable concerning the change management and educational reform in the second decade of 

welfare school  2) developing instrument, collecting data and analyzing  3) developing, evaluating and confirming the 

model of causal effect  relation  between change management and educational  reform in second decade of welfare 

school.   The samples were 44 welfare school. The respondent were school director, vice director and teacher. The 

instruments for collecting the data were semi-structural interview, opinionnaires and questionnaires for checking and 

confirming the research finding. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, 

standard deviation, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, path analysis and ethnographic future 

research. 

The results of this research found that: 

1. the component of change management in welfare school were 1)  characteristic 1.1) self characteristic 

1.2) local features   ) inspiration   2.1) intellectual stimulation   2.2) individualized consideration   3) leadership  and 

4) vision 

2. the result of confirmation the components of educational reform in the second decade of welfare 

school were Measurement model are consistent with empirical data. 

 3. The model of causal effect relation between change management and educational reform in the 

second decade of welfare school found that the component of change management in welfare school were 

characteristic affect direct to vision and leadership and indirect to vision by passing to inspiration.  Any component of 

change management were not correlate with the components of educational reform in the second decade of welfare 

school and result of confirmation the model were propriety, feasibility, utility and accordance with the theories and the 

research conceptual frameworks. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันี สําเร็จลลุว่งได้ด้วยดี     ทงันีได้รับความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ 
ดร. ศิริชยั  ชินะตงักรู  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีพนัตรี ดร.  นพดล เจนอกัษร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์  ดร.ปัญญา แก้วกียูร และคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านทีกรุณาให้คําแนะนําช่วยเหลือทีเป็นประโยชน์อย่างดียิง ผู้วิจยัขอ
กราบขอบพระคณุในความกรุณาของทกุทา่นเป็นอยา่งสงู 
 ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์    ดร.มนสิช   สิทธิสมบูรณ์     ดร.ชนม์ชกรณ์ 
วรอินทร์  ดร. สมเกียรติ  บุญรอด  ดร.เกรียงศกัดิ สุวรรณวจัน์   และดร. ช่วยชาติ  ตนัตระกูล ที
กรุณาเป็นผู้ เชียวชาญในการตรวจเครืองมือ กราบขอบพระคณุผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ดร.พะโยม 
ชินวงค์  ผู้ อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พืนฐาน   รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนในสงักดัสํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษทกุท่าน ตลอดจนท่าน 
ดร.บญัชร จนัทร์ดา  ดร. จิตราภรณ์  ใยศลิป์  และ ดร.ชาลี  ชลประทิน 
 ขอขอบคณุเพือนร่วมรุ่นสาขาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก รุ่น  มหาวิทยาลัย
ศลิปากรทกุทา่น และผู้ อํานวยการวฒุิศกัด ิ เหล็กคํา ทีเป็นกําลงัใจซงึกนัและกนัเสมอมา อานิสงค์
ใด ๆ  ทีพึงมีขอมอบแด่คณุพ่อ  พนัตํารวจโทประวิทย์  สรุเสียง และคณุแม่มุกดา สุรเสียง  อีกทงั
ญาตพีิน้อง นางศริาณีย์  สรุเสียง  ทีสง่เสริมสนบัสนนุในเรืองการศกึษาแก่ข้าพเจ้าตลอดมา 
 และหวงัเป็นอย่างยิงว่า งานวิจยัเรือง รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหาร
การเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐานจะเป็นประโยชน์ตอ่วงการศกึษาตอ่ไป   
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




