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บทคัดยอ
ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรเี ขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก ดานโครงสราง ดานเทคโนโลยีดา นคน และดานวัฒนธรรม
กลุม ตัวอยางในการวิจยั ไดแก บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 จํานวน 336 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบวา (1) การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
(2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (3) การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีอทิ ธิพลสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
*ผูเขียนหลัก
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานเทคโนโลยีและดานคนในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ 0.1ดังสมการ Ytot = .977 + .545 X1 +.705 X2 +.719 X3 +.495 X4

คําสําคัญ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

Abstract
The purposes of this research were to study the transformational administration of
administrators affecting the personnel management in schools under the office of Chonburi
Primary Education Service Area 2, in four aspects: the structure, the technology, the people and
the culture. The sample were 336 personnel in schools under the office of Chonburi Primary
Education Service Area 2. The data was collected by questionnaires. To analyze data by frequency,
percentage, arithmetic mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.
The results of this research were found that (1) the total of the transformational administration
of administrators of schools under the office of Chonburi primary education service area 2,
(2) the total of the personnel management in schools under the office of Chonburi Primary Education
Service Area 2 were at the highest level and (3) transformational administration of administrators
affecting the personnel management in schools under the office of Chonburi Primary Education
Service Area 2, especially the technology aspect and the people aspect were at high level,
with statistically significant at 0.5 and 0.1 as the equation; Ytot = .977 + .545 X1 +.705 X2 +.719 X3
+.495 X4

Keywords
Transformational, Administration, Personnel Management in School

บทนํา
ประเทศไทยตองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ การบริหารการเปลี่ยนแปลง จึงไมใชเรื่องใหม
แตเปนเรื่องที่มักเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา เพียงแตในอดีต การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอัตราที่ชา เรียบงาย
แตปจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว หลายรูปแบบ และกอใหเกิดผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องซับซอน
สรางความสับสน บอยครัง้ อาจทําใหเกิดความรูส กึ วามีความรุนแรงเกินกวาจะควบคุมได ซึง่ เปนเหตุกอ ใหเกิด
ปญหาทั้งในเชิงโครงสราง และจิตใจ (Tonsorn, 2013, 6)
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สภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศสงผลกระทบโดยตรงตอการขับเคลื่อน
ประเทศ การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศนัน้ จะตองพิจารณาภายใตการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกเปน
สําคัญ (Charoenrat, 2013,8) ดวยเหตุนี้การเตรียมความพรอมดานการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวน
โดยเฉพาะการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันการศึกษา ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล
จึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง (The Office of the National Economic and Social Development Board,
2016, 2-16) ปจจุบนั การปฏิรปู การศึกษาเปนการปรับเปลีย่ นการจัดการศึกษา และพัฒนาคนใหดมี คี ณ
ุ ภาพ
โดยหมวด 4 มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษา
ทั้งดานงานวิชาการ งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตโดยตรง (Ministry of Education, 2017)
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่พัฒนาผูเรียนและสังคมภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ เพื่อใหการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื่อนํา
ไปสูการผลิตและบริการที่ทันสมัยตามนโยบายการศึกษา (Ministry of Education, 2017, 34) เพื่อสรางและ
พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ สถานศึกษาจะตองมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารคุณภาพ
ควบคูกับการปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยี โดยทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ใหมากที่สุด
กระตุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษามีการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง
จากการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561) ไดกาํ หนดจุดเนนในเรือ่ งคุณภาพ
การศึกษา และการเรียนรูข องครูยคุ ใหม โดยการพัฒนาครูประจําการใหเปนครูยคุ ใหม ยกเครือ่ งระบบบริหาร
งานบุคคลรวมทัง้ คุณภาพการบริหารจัดการใหม สําหรับความสําเร็จหรือความลมเหลวของโรงเรียนขึน้ อยูก บั
ศักยภาพของผูบริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนจึงปรารถนาที่จะใหมีนักบริหารมืออาชีพมาบริหารโรงเรียนมี
ความรูความสามารถและมีประสบการณในการบริหาร มีผลงานที่ประสบความสําเร็จจนเปนหลักประกัน
ถึงความเปนผูบ ริหารทีม่ สี มรรถนะสูง มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานจนเปนทีย่ อมรับ ผูบ ริหารทีป่ ระสบความสําเร็จ
ในการบริหารการเปลีย่ นแปลงอยางมืออาชีพจึงเปนผูท มี่ คี ณ
ุ ลักษณะโดดเดน มีวสิ ยั ทัศนกวางไกลมีความคิด
สรางสรรค สามารถชักจูงโนมนาวจิตใจผูเ กีย่ วของทุกฝายใหปฏิบตั งิ านดวยความเต็มใจ โดยเฉพาะการสือ่ สาร
และความฉลาดทางอารมณ มุง มัน่ ในการทํางานในหนาทีข่ องตนใหบรรลุตามวัตถุประสงค ตองมีความชํานาญ
เฉพาะดาน(วิธูโร) และมนุษยสัมพันธที่ดี (นิสสยสัมปนโน) ตอเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา มีปญญา
ที่มองภาพกวางและไกล (จักขุมา) มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานในการถายทอดนโยบายและ
ยุทธศาสตรจากผูบ ริหารระดับสูงมาสูก ารปฏิบตั ใิ นการบริหาร และนําผลการดําเนินงานทีไ่ ดจากการปฏิบตั งิ าน
มาสรุปและนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง (Phra Methee Thummaporn & Prayoon Thammachitto, 2011,
cited in Malakul, 2015,47)ในขณะเดียวกันโครงสรางภายในองคการก็จะตองกระจายความสามารถ
ในการตัดสินใจใหกับกลุมงานตางๆ ใหมากที่สุดและมีลําดับชั้นการบริหารนอยที่สุด และตองเปลี่ยนแปลง
องคกรเพื่อรองรับและกาวใหทันความเจริญของเทคโนโลยี สิ่งเหลานี้ลวนเปนเรื่องที่ทาทายและมีอิทธิพล
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ตอความอยูรอดขององคกรในศตวรรษที่ 21 เปนอยางมาก (Rotthanith, 2014, 28) ดวยความสําคัญ
ของการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีส่ ง ผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ซึง่ สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เ ขต 2 ในฐานะเป น องค ก รทางการศึ ก ษาที่ ต  อ งเปลี่ ย นแปลง
ตามแนวทางการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และในฐานะเปนนิตบิ คุ คลตามแนวทางการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษาประกอบกับแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนแนวคิดที่นาสนใจ นาศึกษาคนควา
เพื่อการเสริมสรางและขยายองคความรู ตลอดจนการนําองคความรูที่ไดจากการศึกษามาประยุกตใช
กับการพัฒนา และสงผลใหโรงเรียน สามารถเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานตามแนวทางดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทัง้ ปญหาและขอเสนอแนะทีจ่ ะไดนาํ ไปใชเปนขอมูลในการจัดทําแผน
และนโยบายในการพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คล ผู  บ ริ ห ารและหน ว ยงานทางการศึ ก ษาตลอดจน
สถานศึกษาทั่วไปอันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงของผู  บ ริ ห าร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
2. เพือ่ ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2
3. เพื่อศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถาน
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเปลี่ยนแปลง
รูและเบอร (Rue & Byars, 2012 cited in Rotthanith, 2014, 26) กลาวไววาการจัดการคือรูปแบบ
ของงานซึ่งเกี่ยวของกับการประสานทรัพยากรตางๆ ขององคการอันไดแก ที่ดินแรงงานและทุนเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ
บารโทลและมารติน (Bartol & Martin, 1998 cited in Rotthanith, 2014, 29) กลาวไววาการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการจัดการในกระบวนการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรโดยการทําหนาที่
หลักของผูบริหารประกอบดวย 4 ดานไดแกดานโครงสราง (Structure) ดานเทคโนโลยี (Technology)
ดานคน (People) และดานวัฒนธรรม (Culture) (Bartol & Martin, 1998, 371-374)
Tongprasit (2014, 28) ไดกลาวถึงความหมายของการบริหารการเปลีย่ นแปลงเพือ่ การจัดการองคกร
ไววา เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่นในการชักจูงผูอื่นใหรวมกันทํางานดวยความเต็มใจและ
มีความกระตือรือรน เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันที่ไดกําหนดไวซึ่งมีผลตอการกําหนดโครงสราง แบบแผน
วิธีการคิด และวัฒนธรรมองคการประกอบดวย 4 ดานไดแกดานโครงสราง (Structure) ดานเทคโนโลยี
(Technology) ดานคน (People) และดานวัฒนธรรม (Culture)
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LorSuwannarat, (2014, 273) กลาววาการเปลีย่ นแปลงเปนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ไดกบั ทุกองคการในปจจุบนั
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ มีมากมายอาทิการปฏิรปู ระบบราชการการปรับเปลีย่ นโครงสรางองคการการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจการออกนอกระบบการรวมทุนการรวมกิจการรวมทั้งการนําเทคนิคการจัดการใหมๆ มาใชใน
องคการ
แนวคิดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
McCormick & Ilgen (1985, 65) กลาววา การที่คนมีความรูที่เหมาะสมกับงานมีผลตอความสําเร็จ
ขององคกร ทัง้ นีเ้ พราะการมีความรูเ ปนปจจัยหนึง่ ทีส่ ามารถกระตุน ใหบคุ คลเกิดความพยายามในการทํางาน
สามารถปฏิบตั งิ านดวยความมัน่ ใจและจริงจังดังที่ Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand
(2014, 91) ไดกาํ หนดมาตรฐานความรูก ารบริหารงานบุคคลทีแ่ สดงออกเปนพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
เพื่อใหการบริหารงานบุคคล หรือการพัฒนาบุคลากรประสบผลสําเร็จ ใน 5 ดาน คือ 1) การสรรหาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน 2) การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบ 3) การพัฒนาครู
และบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ 4) การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
สําหรับครูและบุคลากร 5) การใหคาํ ปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
µ¦¦·®µ¦µ¦Á¨¸É¥Â¨ °¼o¦·®µ¦ ;WRW 
1. Ã¦¦oµ (Structure) (X1)
2. ÁÃÃ¨¥¸ (Technology) (X2)
3.  (People) (X3)
4. ª´¦¦¤ (Culture) (X4)

µ¦¦·®µ¦µ»¨ <WRW
1. µ¦¦¦®µ»¨µ¦(Y1)
2.µ¦´»¨µ¦Ä®oÁ®¤µ³¤´®oµ¸É(Y2)
3.µ¦¡´µ¦¼Â¨³»¨µ¦ (Y3)
4.µ¦Á¦·¤¦oµ ª´Â¨³Îµ¨´Ä(Y4)
5. µ¦Ä®oÎµ¦¹¬µÂ¨³ÂoÅ {®µ (Y5)

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework)
ที่มา: Bartol, 1998, 371-374 ; Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand, 2014, 91

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวนบุคลากร 1,456 คน (The Office of the Primary Education Service Area,
2015, 33-45) กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ จํานวน 336 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิและ
เทียบขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970, 607)
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2. ตัวแปร
2.1. ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
ตามแนวคิดของบารโทล (Bartol,1998,371-374) ซึ่งประกอบดานโครงสรางดานเทคโนโลยี ดานคน และ
ดานวัฒนธรรม
2.2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ตามขอบขายมาตรฐานความรูก ารบริหารงานบุคคลของ The Office of the Primary Education Service Area
(2015, 91) จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย 1) การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน
2) การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบ 3) การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถ
ปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ 4) การเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา
5) การใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครู
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลในวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม (Check List) เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามแนวคิดของบารโทล (Bartol,1998, 371-374)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 แบบสอบถามในตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ
5 อันดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s Five Levels Rating Scale) โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ
(Likert, 1961cited in Kunnasoot, 2011,161) นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแกไขแลวไป ทดลองใช (Try Out)
กับผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอนในโรงเรียนพนัสศึกษาลัย (ที่ไมใชกลุมตัวอยาง) จํานวน 30 คน และ
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach,1974,
cited in Kunnasoot, 2011,163) คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.84 และนําแบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจสอบคุณภาพแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือจากผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห ในการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 336 คนโดยเก็บรวบรวมขอมูล ดวยแบบสอบถามและรวบรวมเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ
แลวจัดระเบียบขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาทางสถิติ
5. สถิติที่ใชในการวิจัย
5.1 วิ เ คราะห ข  อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพส ว นตั ว ของผู  ต อบแบบสอบถาม ใช ค  า ความถี่
(Frequency) และอัตราสวนรอยละ (Percentage)
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5.2. วิเคราะหระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารงานบุคคลสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2 โดยการหาค า เฉลี่ ย และค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
พิจารณาขอบเขตคานํ้าหนักคะแนนเฉลี่ยในการแปลความหมายของขอมูลโดยเทียบกับเกณฑ ตามแนวคิด
ของเบสท (Best, 1993 cited in Kunnasoot, 2011,190)
5.3 วิเคราะหการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ใชวธิ วี เิ คราะหการถดถอยพหุคณ
ู
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.52, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานโครงสราง (  = 4.60, S.D.= 0.49) ดานเทคโนโลยี (  = 4.52,
S.D. = 0.50) ดานคน (  = 4.48, S.D.= 0.50) และดานวัฒนธรรม (  4.48, S.D.=0.50)
ตารางที่ 1
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2
»
µ¦¦·®µ¦µ¦Á¨¸É¥Â¨ °¼o¦·®µ¦

1. oµÃ¦¦oµ
2. oµÁÃÃ¨¥¸
3. oµ
4.oµª´¦¦¤
¦ª¤

(ത)
4.60
4.52
4.48
4.48
4.52

S.D.

¦³´

0.49
0.50
0.50
0.50
0.50

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ
¤µ
¤µ¸É»

Ê É
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 2
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.53, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดังนี้ ดานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา (  = 4.58,
SD.= 0.49) ดานการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(  = 4.56, SD. = 0.50) ดานการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบกับดานการใหคําปรึกษา
และแก ไ ขป ญ หาการทํ า งานให แ ก ค รู และบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา (  = 4.51, S.D.= 0.50) และ
ดานการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน (  = 4.47, S.D.= 0.50) ตามลําดับ
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ตารางที่ 2
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
µ¦¦·®µ¦µ»¨
1. µ¦¦¦®µ»¨µ¦¸É¤¸¦³··£µ¡Á oµ¤µ·´·µ
2. µ¦´»¨µ¦Ä®oÁ®¤µ³¤´®oµ¸É ¸É¦´·°
3. µ¦¡´µ¦¼Â¨³»¨µ¦ Äµ«¹¬µÄ®oµ¤µ¦
·´·®oµ¸ÉÅo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡
4. µ¦Á¦·¤¦oµ ª´Â¨³Îµ¨´ÄÎµ®¦´¦¼Â¨³»¨µ¦
Äµ«¹¬µ
5. µ¦Ä®oÎµ¦¹¬µÂ¨³ÂoÅ {®µµ¦Îµµ Ä®oÂn¦¼
Â¨³»¨µ¦Äµ«¹¬µ
¦ª¤

(ത)
4.47

S.D.

¦³´

0.50

¤µ

4.51
4.56

0.50
0.50

¤µ¸É»
¤µ¸É»

4.58

0.49

¤µ¸É»

4.51

0.50

¤µ¸É»

4.53

0.50

¤µ¸É»

3.โดยภาพรวมการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงของผู  บ ริ ห ารมี อิ ท ธิ พ ลต อ การบริ ห ารงานบุ ค คล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ .01
ตามสมการ Ytot = .977+.545X1+.705X2+.719X3+.495X4
ตารางที่ 3
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในภาพรวมกับการบริหารงาน
บุคคลในภาพรวม
X1Ã¦¦oµ
X1 Ã¦¦oµ
1
X2 ÁÃÃ¨¥¸
.631**
X3 
.574**
X4 ª´¦¦¤
.473*
Xtot
.849**
Ytot
.545**
* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05
** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01

X2ÁÃÃ¨¥¸
1
.678**
.480*
.885**
.705**

X3

1
.491*
.867**
.719**

X4 ª´¦¦¤

1
.649*
.495*

Xtot

1
.757**

Ytot

1
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีความคิดเห็นตอผลการวิจัยในประเด็นที่สําคัญๆ ดังนี้
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานโครงสรางดานเทคโนโลยี
ดานคน และดานวัฒนธรรม ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ
ใหความสําคัญในการจัดหา สงเสริมใหบุคลากรใชเทคโนโลยีใหมๆ และปรับปรุงทัศนคติ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Unmak (2013) ที่พบวาการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับ Rotthanith
(2014) รวมทั้ง Tonsorn (2013) กลาววา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคการ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ในดานใดก็ตาม ยอมสงผลกระทบตอองคประกอบดานอื่นๆ ขององคการดวยเสมอ
2. การบริหารงานบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 2
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.53) โดยเกือบทุกดานอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา ดานการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบกับ ดานการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางาน
ใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา และดานการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงานทั้งนี้
อาจเปนเพราะความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร เชน ทักษะ
ความนึกคิด บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การสื่อสาร และดานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ สอดคลองกับ
แมคคอรมคิ และอิลเจน (McCormick & Ilgen, 65) และยังสอดคลองกับ Khejornnan (2014, 49) ทีก่ ลาววา
กลยุทธการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกร ยอมตองมีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับบุคลากร
ทั้ ง นี้ ก ารที่ ผ ลการวิ จั ย พบว า การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาให ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
อยางมีประสิทธิภาพในระดับมากทีส่ ดุ อาจเปนเพราะวา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
จัดใหมกี ารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไวในแผนปฏิบตั กิ ารประจําป ในทุกปการศึกษา โดยกําหนด
ใหบุคลากรสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และมีเจตคติที่ดีในการทํางาน เพื่อให
ทุกคนในหนวยงาน มีสมรรถภาพในการทํางานสูงขึน้ สามารถปฏิบตั หิ นาทีท่ อี่ ยูใ นความรับผิดชอบไดดยี งิ่ ขึน้
และมีความคิดทีจ่ ะปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน ผูบ ริหารจึงกําหนดขอบเขตทิศทางและความจําเปนของการพัฒนา
บุคลากร วางแผนการพัฒนา เลือกสรรกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กําหนดนโยบาย เปาหมาย และ
จุดเนนพิเศษในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา (สพป.ชบ. 2) ทําใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ มีการกํากับและติดตามการทํางาน
โดยทีมนิเทศเต็มพิกัด ทําใหผูบริหารตองมีความสามารถในการจัดบุคคลใหปฏิบัติงาน พิจารณาใชคนให
ทํ า งานได ต รงตามความรู  ความสามารถ สอดคล อ งกั บ SaiPinta (2014, 22) ได ศึ ก ษาการบริ ห าร
การเปลี่ ย นแปลงกั บ งานพั ฒ นาบุ ค ลากรในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษา
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อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย พบวา สวนใหญ ผูบริหารมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร และใหบุคลากร
มี ส  ว นร ว มในการวางแผนปฏิ บั ติ ง านของโรงเรี ย นและได บ ริ ห ารงานบุ ค คลในรู ป ของคณะกรรมการ
การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานไดแตงตั้งบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางชัดเจนโดยยึดระบบคุณธรรม
3. การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารทีส่ ง ผลตอการบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายภาพรวมไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ
.01 โดยดานที่มีอิทธิพลสูงที่สุด ไดแก ดานเทคโนโลยีและดานคน และสอดคลองกับงานวิจัยของ Unmak
(2013) ทีพ่ บวาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารโดยภาพรวมอยูใ นระดับมากทุกดาน เมือ่ พิจารณารายดาน
ดานเทคโนโลยีและดานคนมีความสัมพันธกบั การบริหารงานบุคคลในระดับสูงทีเ่ ปนเชนนี้ เนือ่ งจากผูบ ริหาร
มีการจัดหา สงเสริมใหบคุ ลากรใชเทคโนโลยีใหมๆ และปรับปรุงทัศนคติ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรที่แตกตางกัน เปนไปตามความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคคล เปนผลรวมกันจากการปฏิสัมพันธของบุคลากร เชน ทักษะ ความนึกคิด บุคลิกภาพ แรงจูงใจ
การสือ่ สาร และขวัญกําลังใจ เปนตน (Tongprasit, 2014) ซึง่ ยังสอดคลองกับ Malai (2017) ทีพ่ บวาภาวะผูน าํ
การเปลี่ ย นแปลงของผู  บ ริ ห ารส ง ผลต อ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรอาจารย ที่ ดี ส ว นแมคคอร มิ ค และ
อิลเจน (McCormic & Ilgen, 1985) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาบุคลากร สามารถทําไดโดย
การฝกอบรม และ โครงสรางภายในองคการ จําเปนตองกระจายความสามารถในการตัดสินใจใหกบั กลุม งานตางๆ
ใหมากที่สุดและมีลําดับชั้นการบริหารนอยที่สุด (Samuntriporn, 2017,3) และตองเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ในองคการเพื่อรองรับและกาวใหทันความเจริญของเทคโนโลยีที่ทาทายและมีอิทธิพลตอความอยูรอด
ขององคการเปนอยางมาก (Rotthanith, 2014, 28) และการฝกอบรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองยังสงผล
ตอการพัฒนาบุคลากรที่ดี (Kittikan janasophon, 2014, 59) ซึ่งจากการศึกษาของ Damrongrakthanya
(2017) พบว า ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นเทคโนโลยี เ สมอเพื่ อ ประสิ ท ธิ ผ ล
การเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคการ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงในดานใดก็ตาม
ยอมจะสงผลกระทบตอองคประกอบดานอื่นๆ ขององคการดวยเสมอ (Malakul, 2015)

สรุป
การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ สวนการบริหาร
งานบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เชนกัน
สําหรับการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในภาพรวม
สงผลตอการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ.01 โดยดานทีม่ อี ทิ ธิพล
สูงที่สุด ไดแก ดานเทคโนโลยีและดานคน ทั้งนี้มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้ ผูบริหาร
สถานศึกษาควรตระหนักในดานการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกบุคลากรในสถานศึกษา
และดานการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน ใหมากกวานี้ดวย เพื่อใหการบริหาร
เกิดประโยชนสูงสุดเนื่องจากผลการวิจัยพบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลสงผลตอการบริหาร
sงานบุคคล โดยเฉพาะดานคนและเทคโนโลยี
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