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การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2
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บทคัดยอ 

 ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่                          

การศกึษาประถมศกึษาชลบรุเีขต  2  ใน  4 ดาน  ไดแก  ดานโครงสราง ดานเทคโนโลยีดานคน และดานวัฒนธรรม

กลุมตวัอยางในการวจิยัไดแก บคุลากรในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี

เขต 2 จํานวน 336 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ คาเฉล่ีย                              

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวเิคราะหถดถอยพหคุณูแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจยั พบวา (1) การบรหิารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศกึษา  โดยภาพรวมอยูในระดบัมากทีสุ่ด 

(2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (3) การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ของผูบรหิารสถานศึกษาโดยภาพรวมมอีทิธพิลสงผลตอการบรหิารงานบุคคลในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังาน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 114

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานเทคโนโลยีและดานคนในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญ                             

ทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ 0.1ดังสมการ Ytot = .977 + .545 X
1
 +.705 X

2
 +.719 X

3
 +.495 X

4

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 X
1
 +.705 X

2
 +.719 X

3 

+.495 X
4

Keywords
 Transformational,   Administration,   Personnel  Management in School

บทนํา
 ประเทศไทยตองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ การบริหารการเปล่ียนแปลง จึงไมใชเรื่องใหม                  

แตเปนเรื่องที่มักเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา เพียงแตในอดีต การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในอัตราท่ีชา เรียบงาย                        

แตปจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว หลายรูปแบบ และกอใหเกิดผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องซับซอน 

สรางความสับสน บอยคร้ังอาจทาํใหเกดิความรูสกึวามคีวามรนุแรงเกนิกวาจะควบคุมได ซึง่เปนเหตุกอใหเกดิ

ปญหาทั้งในเชิงโครงสราง และจิตใจ (Tonsorn, 2013, 6)
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 สภาวะการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศสงผลกระทบโดยตรงตอการขับเคลื่อน

ประเทศ การกําหนดทศิทางการพฒันาประเทศนัน้ จะตองพิจารณาภายใตการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกเปน

สําคัญ (Charoenrat, 2013,8) ดวยเหตุนี้การเตรียมความพรอมดานการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวน            

โดยเฉพาะการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันการศึกษา ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล      

จึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง (The Office of the National Economic and Social Development Board, 

2016, 2-16)  ปจจุบนัการปฏิรปูการศึกษาเปนการปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา และพัฒนาคนใหดมีคีณุภาพ                          

โดยหมวด 4 มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษา                                  

ทั้งดานงานวิชาการ งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตโดยตรง (Ministry of Education, 2017)

 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีพัฒนาผูเรียนและสังคมภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ                       

การศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                  

มีการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนํา

ไปสูการผลิตและบริการที่ทันสมัยตามนโยบายการศึกษา (Ministry of Education, 2017, 34) เพื่อสรางและ

พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  สถานศึกษาจะตองมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารคุณภาพ

ควบคูกับการปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยี โดยทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ใหมากที่สุด 

กระตุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษามีการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง

 จากการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษที ่2  (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561)  ไดกาํหนดจดุเนนในเรือ่งคณุภาพ

การศกึษา และการเรียนรูของครยูคุใหม โดยการพฒันาครปูระจาํการใหเปนครูยคุใหม ยกเคร่ืองระบบบรหิาร

งานบุคคลรวมทัง้คณุภาพการบรหิารจดัการใหม สาํหรบัความสาํเรจ็หรือความลมเหลวของโรงเรียนข้ึนอยูกบั

ศักยภาพของผูบริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนจึงปรารถนาที่จะใหมีนักบริหารมืออาชีพมาบริหารโรงเรียนมี                      

ความรูความสามารถและมีประสบการณในการบริหาร มีผลงานที่ประสบความสําเร็จจนเปนหลักประกัน                  

ถงึความเปนผูบรหิารท่ีมสีมรรถนะสงู มคีณุภาพและมมีาตรฐานจนเปนทีย่อมรับ ผูบรหิารท่ีประสบความสําเรจ็

ในการบรหิารการเปลีย่นแปลงอยางมืออาชีพจงึเปนผูทีม่คุีณลกัษณะโดดเดน มวีสิยัทศันกวางไกลมคีวามคดิ

สรางสรรค สามารถชกัจูงโนมนาวจติใจผูเก่ียวของทกุฝายใหปฏิบตังิานดวยความเตม็ใจ โดยเฉพาะการสือ่สาร 

และความฉลาดทางอารมณ มุงม่ันในการทาํงานในหนาท่ีของตนใหบรรลตุามวตัถุประสงค ตองมคีวามชํานาญ

เฉพาะดาน(วิธูโร) และมนุษยสัมพันธที่ดี (นิสสยสัมปนโน) ตอเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา มีปญญา

ที่มองภาพกวางและไกล (จักขุมา) มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานในการถายทอดนโยบายและ

ยทุธศาสตรจากผูบรหิารระดับสงูมาสูการปฏบิตัใินการบริหาร และนาํผลการดาํเนนิงานทีไ่ดจากการปฏบิตังิาน

มาสรุปและนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง (Phra Methee Thummaporn & Prayoon Thammachitto, 2011, 

cited in Malakul, 2015,47)ในขณะเดียวกันโครงสรางภายในองคการก็จะตองกระจายความสามารถ                             

ในการตัดสินใจใหกับกลุมงานตางๆ ใหมากท่ีสุดและมีลําดับชั้นการบริหารนอยที่สุด และตองเปล่ียนแปลง

องคกรเพ่ือรองรับและกาวใหทันความเจริญของเทคโนโลยี สิ่งเหลาน้ีลวนเปนเร่ืองท่ีทาทายและมีอิทธิพล             



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 116

ตอความอยูรอดขององคกรในศตวรรษท่ี 21 เปนอยางมาก (Rotthanith, 2014, 28)  ดวยความสําคัญ                            

ของการบรหิารการเปลีย่นแปลงทีส่งผลตอการบริหารงานบคุคลในสถานศกึษา ซึง่สถานศกึษาสงักดัสํานกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต  2 ในฐานะเปนองคกรทางการศึกษาท่ีตองเปล่ียนแปลง                                  

ตามแนวทางการบรหิารงานโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน และในฐานะเปนนติบิคุคลตามแนวทางการกระจายอาํนาจ             

ทางการศึกษาประกอบกับแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนแนวคิดที่นาสนใจ นาศึกษาคนควา                       

เพื่อการเสริมสรางและขยายองคความรู ตลอดจนการนําองคความรูที่ไดจากการศึกษามาประยุกตใช                            

กับการพัฒนา และสงผลใหโรงเรียน สามารถเปล่ียนแปลงการดําเนินงานตามแนวทางดังกลาวไดอยางมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสิทธผิล รวมทัง้ปญหาและขอเสนอแนะทีจ่ะไดนาํไปใชเปนขอมลูในการจดัทาํแผน

และนโยบายในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ผู บริหารและหนวยงานทางการศึกษาตลอดจน                                      

สถานศึกษาทั่วไปอันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                             

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

 2. เพ่ือศึกษาการบรหิารงานบคุคลในสถานศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 2    

 3.  เพื่อศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร ที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถาน

ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเปลี่ยนแปลง

 รูและเบอร (Rue & Byars, 2012 cited in Rotthanith, 2014, 26) กลาวไววาการจัดการคือรูปแบบ

ของงานซ่ึงเกี่ยวของกับการประสานทรัพยากรตางๆ ขององคการอันไดแก ที่ดินแรงงานและทุนเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ

 บารโทลและมารติน (Bartol & Martin, 1998 cited in Rotthanith, 2014, 29) กลาวไววาการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการจัดการในกระบวนการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรโดยการทําหนาที่

หลักของผูบริหารประกอบดวย 4 ดานไดแกดานโครงสราง (Structure) ดานเทคโนโลยี (Technology)                         

ดานคน (People) และดานวัฒนธรรม (Culture) (Bartol & Martin, 1998, 371-374)

 Tongprasit (2014, 28) ไดกลาวถงึความหมายของการบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการจัดการองคกร 

ไววา เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่นในการชักจูงผูอื่นใหรวมกันทํางานดวยความเต็มใจและ                              

มีความกระตือรือรน เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันที่ไดกําหนดไวซึ่งมีผลตอการกําหนดโครงสราง แบบแผน

วิธีการคิด และวัฒนธรรมองคการประกอบดวย 4 ดานไดแกดานโครงสราง (Structure) ดานเทคโนโลยี 

(Technology) ดานคน (People) และดานวัฒนธรรม (Culture)
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 LorSuwannarat, (2014, 273) กลาววาการเปลีย่นแปลงเปนสิง่ท่ีเกดิข้ึนไดกบัทุกองคการในปจจุบนั

การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้มมีากมายอาทกิารปฏริปูระบบราชการการปรบัเปล่ียนโครงสรางองคการการแปรรปู

รัฐวิสาหกิจการออกนอกระบบการรวมทุนการรวมกิจการรวมท้ังการนําเทคนิคการจัดการใหมๆ มาใชใน

องคการ

 แนวคิดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

 McCormick & Ilgen (1985, 65) กลาววา การที่คนมีความรูที่เหมาะสมกับงานมีผลตอความสําเร็จ

ขององคกร ทัง้นีเ้พราะการมีความรูเปนปจจยัหนึง่ทีส่ามารถกระตุนใหบคุคลเกิดความพยายามในการทํางาน 

สามารถปฏิบตังิานดวยความม่ันใจและจรงิจงัดงัที ่Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand 

(2014, 91) ไดกาํหนดมาตรฐานความรูการบริหารงานบคุคลทีแ่สดงออกเปนพฤตกิรรมท่ีเก่ียวกบัการปฏบิตังิาน

เพื่อใหการบริหารงานบุคคล หรือการพัฒนาบุคลากรประสบผลสําเร็จ ใน 5 ดาน คือ  1) การสรรหาบุคลากร

ที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน 2) การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาท่ีที่รับผิดชอบ 3) การพัฒนาครู                     

และบุคลากรในสถานศกึษาใหสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดอยางมีประสิทธภิาพ  4) การเสรมิสรางขวัญและกําลงัใจ

สาํหรับครูและบคุลากร  5) การใหคาํปรึกษาและแกไขปญหาการทาํงานใหแกครแูละบคุลากรในสถานศกึษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 

1.  (Structure) (X1) 

2.  (Technology) (X2) 

3.  (People) (X3) 

4.  (Culture)  (X4) 

1. (Y1) 

2. (Y2) 

3.  (Y3) 

4. (Y4) 

5.  (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                                

ตามขอบขายมาตรฐานความรูการบรหิารงานบุคคลของ  The Office of the Primary Education Service Area 

(2015, 91) จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย 1) การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน                                          

2)  การจัดบคุลากรใหเหมาะสมกับหนาทีท่ีร่บัผดิชอบ 3) การพัฒนาครูและบคุลากรในสถานศึกษาใหสามารถ

ปฏิบตัหินาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) การเสรมิสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

5) การใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทาํงานใหแกครู

 3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูในวจิยัคร้ังนีเ้ปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดงันี้

  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  แบบสอบถามในตอนท่ี 2 และ 3 มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ                 

5 อันดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s Five Levels Rating Scale) โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ 

(Likert, 1961cited in Kunnasoot,  2011,161) นาํแบบสอบถามทีป่รับปรุงแกไขแลวไป  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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห ในการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 336 คนโดยเก็บรวบรวมขอมูล ดวยแบบสอบถามและรวบรวมเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ

แลวจัดระเบียบขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาทางสถิติ

 5.  สถิติที่ใชในการวิจัย

  5.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี่                         

(Frequency)  และอัตราสวนรอยละ (Percentage) 
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  5.2. วิเคราะหระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารงานบุคคลสังกัดสํานักงาน                 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                               

พิจารณาขอบเขตคานํ้าหนักคะแนนเฉลี่ยในการแปลความหมายของขอมูลโดยเทียบกับเกณฑ  ตามแนวคิด

ของเบสท (Best, 1993 cited in Kunnasoot, 2011,190)

  5.3 วิเคราะหการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล                           

ในสถานศกึษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ใชวธิวีเิคราะหการถดถอยพหุคณู

แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
 การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี      

เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.52, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับ                    

คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี  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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2   

 ( )  S.D.  

1.  4.60 0.49  

2.  4.52 0.50  

3.  4.48 0.50  

4.        4.48 0.50  

 4.52 0.50  

 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 2 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.53, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย ดังนี้ ดานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา (  = 4.58, 

SD.= 0.49) ดานการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ                

(  = 4.56, SD. = 0.50) ดานการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาท่ีที่รับผิดชอบกับดานการใหคําปรึกษา               

และแกไขปญหาการทํางานใหแกครู และบุคลากรในสถานศึกษา (   = 4.51, S.D.= 0.50) และ                                    

ดานการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน  (  = 4.47, S.D.= 0.50) ตามลําดับ
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ตารางที่ 2

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี                       

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 ( ) S.D.  

1.   4.47 0.50  

2.    4.51 0.50  

3.    

     

4.56 0.50  

4.   

       

4.58 0.49  

5.    

       

4.51 0.50  

 4.53 0.50  
  

 3.โดยภาพรวมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีอิทธิพลตอการบริหารงานบุคคล                              

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ .01 

ตามสมการ Ytot = .977+.545X
1
+.705X

2
+.719X

3
+.495X

4

ตารางที่ 3

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในภาพรวมกับการบริหารงาน                

บุคคลในภาพรวม 

 X1  X2  X3  X4  Xtot Ytot 

X1  1      

X2  .631** 1     

X3  .574** .678** 1    

X4  .473* .480* .491* 1   

Xtot .849** .885** .867** .649* 1  

Ytot .545** .705** .719** .495* .757** 1 

*  .05 

**  .01 

 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 121

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีความคิดเห็นตอผลการวิจัยในประเด็นที่สําคัญๆ  ดังนี้

 1.  การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด

เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้  ดานโครงสรางดานเทคโนโลยี                             

ดานคน และดานวัฒนธรรม ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารมีความพรอมในการบริหารการเปล่ียนแปลง 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         

เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากร                     

ในสถานศกึษา ดานการพัฒนาครแูละบุคลากรในสถานศกึษาใหสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดอยางมีประสิทธภิาพ

ดานการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบกับ ดานการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางาน

ใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา  และดานการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงานท้ังน้ี                  

อาจเปนเพราะความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากร เชน ทักษะ                     

ความนึกคิด บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การส่ือสาร และดานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ สอดคลองกับ                              

แมคคอรมคิและอลิเจน (McCormick & Ilgen, 65) และยงัสอดคลองกับ  Khejornnan (2014, 49) ทีก่ลาววา

กลยุทธการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกร ยอมตองมีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับบุคลากร                        

ทั้งน้ีการที่ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีได                                       

อยางมปีระสทิธภิาพในระดบัมากทีส่ดุ อาจเปนเพราะวา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาชลบรุ ี เขต 2  

จดัใหมกีารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาไวในแผนปฏบิตักิารประจาํป ในทกุปการศึกษา โดยกําหนด

ใหบุคลากรสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และมีเจตคติที่ดีในการทํางาน เพ่ือให                             

ทกุคนในหนวยงาน มสีมรรถภาพในการทาํงานสูงขึน้ สามารถปฏิบตัหินาทีท่ีอ่ยูในความรบัผดิชอบไดดยีิง่ขึน้ 

และมคีวามคิดท่ีจะปรบัปรงุการปฏบิตังิาน ผูบริหารจงึกําหนดขอบเขตทศิทางและความจําเปนของการพัฒนา

บุคลากร วางแผนการพัฒนา เลือกสรรกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร กําหนดนโยบาย เปาหมาย และ                                  

จุดเนนพิเศษในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา (สพป.ชบ. 2) ทําใหสามารถจัดการเรียนการสอน

ไดอยางมีคุณภาพ รวมท้ังการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาท่ี มีการกํากับและติดตามการทํางาน                             

โดยทีมนิเทศเต็มพิกัด ทําใหผูบริหารตองมีความสามารถในการจัดบุคคลใหปฏิบัติงาน พิจารณาใชคนให

ทํางานไดตรงตามความรู  ความสามารถ สอดคลองกับ SaiPinta (2014, 22) ไดศึกษาการบริหาร                                        

การเปลี่ยนแปลงกับงานพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา                          
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อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย พบวา สวนใหญ ผูบริหารมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร และใหบุคลากร

มีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนและไดบริหารงานบุคคลในรูปของคณะกรรมการ                                 

การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานไดแตงตั้งบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางชัดเจนโดยยึดระบบคุณธรรม 

 3. การบรหิารการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารทีส่งผลตอการบริหารงานบุคคล สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 2 สามารถอภิปรายภาพรวมไดอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ  

.01 โดยดานที่มีอิทธิพลสูงที่สุด ไดแก  ดานเทคโนโลยีและดานคน และสอดคลองกับงานวิจัยของ Unmak 

(2013) ทีพ่บวาการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารโดยภาพรวมอยูในระดบัมากทกุดาน  เมือ่พจิารณารายดาน               

ดานเทคโนโลยแีละดานคนมคีวามสมัพนัธกบัการบริหารงานบคุคลในระดับสูงทีเ่ปนเชนนี ้ เนือ่งจากผูบริหาร

มกีารจดัหา สงเสรมิใหบคุลากรใชเทคโนโลยใีหมๆ  และปรบัปรงุทศันคต ิความสามารถในการปฏบิตังิานของ

บุคลากรที่แตกตางกัน เปนไปตามความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปฏิบัติงาน                           

ของบุคคล เปนผลรวมกันจากการปฏิสัมพันธของบุคลากร เชน ทักษะ ความนึกคิด บุคลิกภาพ แรงจูงใจ                           

การสือ่สาร และขวญักาํลงัใจ เปนตน (Tongprasit, 2014) ซึง่ยงัสอดคลองกับ Malai (2017) ทีพ่บวาภาวะผูนาํ

การเปล่ียนแปลงของผู บริหารสงผลตอพฤติกรรมของบุคลากรอาจารยที่ดี สวนแมคคอรมิคและ                                               

อิลเจน (McCormic & Ilgen, 1985) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาบุคลากร สามารถทําไดโดย                          

การฝกอบรม และ โครงสรางภายในองคการ จาํเปนตองกระจายความสามารถในการตดัสนิใจใหกบักลุมงานตางๆ 

ใหมากที่สุดและมีลําดับชั้นการบริหารนอยที่สุด (Samuntriporn, 2017,3) และตองเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี   

ในองคการเพ่ือรองรับและกาวใหทันความเจริญของเทคโนโลยีที่ทาทายและมีอิทธิพลตอความอยูรอด                      

ขององคการเปนอยางมาก (Rotthanith, 2014, 28) และการฝกอบรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองยังสงผล                

ตอการพัฒนาบุคลากรท่ีดี (Kittikan janasophon, 2014, 59) ซึ่งจากการศึกษาของ Damrongrakthanya 

(2017) พบวาผู บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีเสมอเพ่ือประสิทธิผล                                       

การเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคการ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงในดานใดก็ตาม      

ยอมจะสงผลกระทบตอองคประกอบดานอื่นๆ ขององคการดวยเสมอ (Malakul, 2015)

สรุป
 การบริหารการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ สวนการบรหิาร

งานบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เชนกัน 

สําหรับการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในภาพรวม 

สงผลตอการบรหิารงานบคุคลโดยภาพรวมอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ.01 โดยดานทีม่อีทิธพิล

สูงท่ีสุด ไดแก  ดานเทคโนโลยีและดานคน ทั้งนี้มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้ ผูบริหาร                     

สถานศึกษาควรตระหนักในดานการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกบุคลากรในสถานศึกษา                                

และดานการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน ใหมากกวาน้ีดวย เพ่ือใหการบริหาร                                  

เกิดประโยชนสูงสุดเน่ืองจากผลการวิจัยพบวา  การบริหารการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลสงผลตอการบริหาร                 

sงานบุคคล โดยเฉพาะดานคนและเทคโนโลยี   
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