: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คําสําคัญ : การบริหารการเปลียนแปลง
จิรวรรณ สุรเสียง: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
ผศ. ว่าที พต. ดร. นพดล เจนอักษร และ ผศ. ดร. ประเสริฐ อินทร์ รักษ์ . หน้ า.
การวิจยั ครังนีมีวัตถุประสงค์ คือ . เพือทราบองค์ประกอบของการบริ หารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน . เพือทราบองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และ 3. เพือทราบรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน วิธีดําเนินการวิจยั ประกอบด้ วย ขันตอนที
การศึกษา วิเคราะห์ตวั แปรทีเกียวกับการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ และตัวแปรเกี ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ขันตอนที การวิเคราะห์องค์ประกอบความสัมพันธ์ และ
พัฒนารูปแบบ ขันตอนที การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วยโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน โรง ผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และครู เครืองมือทีใช้
ในการเก็บข้ อมูลได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ กึงโครงสร้ าง แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสอบถามเพือตรวจสอบและยืนยัน
ผลการวิจยั สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การหาความถี (frequency) ร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลีย (arithmetic mean)
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor Analysis, EFA)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ (Path
Analysis) และยืนยันรูปแบบโดยวิธีการชาติพนั ธ์วรรณา (Ethnographic Futures Research: EFR)
ผลการวิจยั พบว่า
. องค์ ป ระกอบของการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงของโรงเรี ย นประเภทศึ ก ษาสงเคราะห์ สัง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีจํานวน 4 องค์ประกอบ โดยเรี ยงตามนําหนักองค์ป ระกอบทีได้ จากมากไปหาน้ อย คือ
) คุณลักษณะ ประกอบด้ วย . ) คุณลักษณะส่วนตน . ) คุณลักษณะท้ องถิน ) การสร้ างแรงบันดาลใจ ประกอบด้ วย
. ) การกระตุ้นทางปั ญญา . ) ความเป็ นเอกัตถบุคคล ) ภาวะผู้นํา ) วิสยั ทัศน์
. ผลการยืนยันองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่ารูปแบบการวัดมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
. รู ป แบบความสัมพันธ์ เ ชิง สาเหตุข ององค์ ป ระกอบการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงกับ องค์ ป ระกอบการปฏิรู ป
การศึก ษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึก ษาสงเคราะห์ พบว่า องค์ ประกอบด้ า นคุณลักษณะมีอิทธิ พลทางตรงต่อ
องค์ประกอบด้ านวิสยั ทัศน์และด้ านภาวะผู้นํา และองค์ประกอบด้ านคุณลักษณะมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อองค์ประกอบด้ านวิสยั ทัศน์
โดยผ่ า นองค์ ป ระกอบด้ า นแรงบัน ดาลใจ องค์ ป ระกอบของการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงทุก องค์ ป ระกอบไม่มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ และการยืนยันรู ปแบบพบว่า มีความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้ อง และใช้ ประโยชน์ ได้ จริง
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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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และหวังเป็ นอย่างยิงว่า งานวิจยั เรื อง รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หาร
การเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานจะเป็ นประโยชน์ตอ่ วงการศึกษาต่อไป
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