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การบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 
CHANGE MANAGEMENT AFFECTING PERSONNEL’S TEAM WORK OF 

EDUCATIONAL INSTITUTION UNDER THE JURISDICTION OF  
SAMUT SAKHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 
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บทคัดยอ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือศกึษา 1) ระดับการบรหิารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา  

2) ระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 3) การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอ 

การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา และ 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับ 

การบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก 

ครูและผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ผูตอบแบบสอบถาม คือ ครู จำนวน 310 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน และผูให

สัมภาษณ คือ ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช 

ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน และการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1)  การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
 2)  การทำงานเปนทีมของบคุลากรในสถานศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 

 3) การบริหารการเปล่ียนแปลงสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จำนวน 2 ดาน ไดแก ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง
อยางย่ังยืน และดานการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 72 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 4) ปญหาและอุปสรรคในการบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงานเปนทีมของ

บุคลากรในสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาขาดการสำรวจการเตรียมพรอมในการเปลี่ยนแปลง  

บคุลากรมภีาระงานมาก ทำใหการปฏิบัติงานไมตรงเปาหมายท่ีวางไว ดังนั้น ผูบริหารควรใหความ

สำคัญแกบุคลากรอยางเทาเทียมกันในการมอบหมายภาระงานใหตรงตามความสามารถของบุคลากร 

คำสำคัญ: การบริหารการเปล่ียนแปลง การทำงานเปนทีม สถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

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

management; 2) the level of personnel’s team work of educational institutions; 3) change 

management affecting personnel’s team work of educational institutions; and 4) problems 

and suggestions on change management and personnel’s team work of educational 

institution. The research samples were teachers and administrators of educational institution 

under the Jurisdiction of Samut Sakhon Primary Educational Service Area, consisted of 

questionnaire respondents amounting 310 teachers derived by proportional stratified 

random sampling and interviewers amounting 9 administrators derived by purposive 

sampling. The research instruments were the questionnaire and the interview from constructed 

by the researcher. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 

standard deviation, stepwise multiple regression analysis and content 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. 

 2)  Overall and in specific aspects, personnel’s team work of educational 

institution was at the high level. 

 3) Change management affected personnel’s team work of educational 
institution with statistical significance at .01 level in 2 aspects: contribution for sustainable 

change and change management implementation accounting for 72% of variance explained. 

 4)  Regarding problems on change management and personnel’s team work, it 
was found that institutions lacked of surveying for change preparation and personnel had 

too much workload. Consequently, it caused unattainable goals. As a result, administrators 

should support personnel equally and assign suitable task in consistent with their capacity. 

Keywords: change management, team work, educational institution 
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บทนำ 

 โลกในยุคปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการสมัยใหมดำเนินไปอยางรวดเร็ว
และมีการแขงขันสูง สภาพการศึกษาของไทยในปจจุบันอยูทามกลางการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
ซึ่งอยูภายใตเง่ือนไขการปรับเปลี่ยน เพ่ือสรางขอไดเปรียบและความมุงมั่นของสังคม จึงเปน 
สิ่งจำเปนอยางย่ิงท่ีสถานศึกษาตองเตรียมพรอมสำหรับการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
และส่ิงท่ีทาทายผูบริหารในยุคใหม คือ การแสวงหากลยุทธตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหสถานศึกษา 
มีการพัฒนาการศึกษาอยางตอเน่ืองและเกิดความเจริญกาวหนา โดยมีพฤติกรรมของบุคคล 
เปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีจะทำใหองคกรดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค 
ดังท่ี ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน (2548: 4) ไดกลาววา ทามกลางกระแสโลกองคกรตาง ๆ ทั่วโลกท้ังภาครัฐ
และเอกชนตางเรงปรับตัวเพ่ือรับการเปล่ียนแปลงดังกลาว ทั้งการปรับขนาดองคกรใหเหมาะสมกับ
ภารกิจ การปรับรื้อโครงสรางองคกรใหมีความสามารถในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยแวดลอมไดอยางคลองแคลวและรวดเร็ว ตลอดจนการเรียนรูที่ จะแสวงหาโอกาสสราง 
ความสำเร็จใหกับองคกรในกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นและขณะท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551: 5) ไดสรุปไววา การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่แทจริง คือ  
ความรวมมือรวมใจกันของบุคลากรในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการนำเอานโยบายการจัดการศึกษา 
ของชาติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุงแกไข  
พุทธศักราช 2545 ไปสูการปฏิบัติ โดยแสดงใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงองคกรใด ๆ ไมใชส่ิงท่ีจะ
สามารถทำใหเกิดข้ึนไดโดยงาย เพราะการเปล่ียนแปลงเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาสำหรับ 
การปรับเปล่ียน โดยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษาไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงในดานใด
ก็ตามจะสงผลกระทบตอองคประกอบดานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาดวยเสมอ ดังน้ัน ในการเปล่ียนแปลง
องคกรไมวาจะเปนจุดใดจุดหน่ึงก็ตามจะตองคำนึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ซึ่งสงผลกระทบถึงสวนอ่ืน ๆ ดวย 

 ปจจุบันองคกรของรัฐและเอกชนไดใหการยอมรับและนำแนวทางการทำงานเปนทีม 
มาใช โดยเนนใหมีการสรางทีมงานใหแข็งแกรง ใหบุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของกระบวนการ
ทำงานรวมกันเปนทีม สถานศึกษาจึงควรสงเสริมการทำงานเปนทีมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ การรวมมือและการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเปนเทคนิคการบริหารงานอันสำคัญ
และจำเปนอยางย่ิงที่ทั้งผูบริหารและผูรวมงานตองมีความเขาใจใหลึกซึ้งถึงประสิทธิภาพของ 
การทำงานเปนทีม จากเหตุผลดังกลาว ผูบริหารและครูควรใหความสนใจและใหความสำคัญ 
ตอการศึกษาการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ อันเปนแนวทางหลักท่ีจะสงเสริมการทำงานรวมกัน
ใหเกิดประสิทธิผลของการทำงานสูงสุด ดังที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
(2550: 8-10) กลาวถึง การบริหารเปล่ียนแปลงในองคกรวาเปนการดำเนินการขององคกรไปใน
ทิศทางวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน เพ่ือมุงสรางเอกภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ตอองคกร ขั้นตอนนี้ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 1) การจัดตั้งคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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ควรเปนบุคคลท่ีมีวิสัยทัศนไดรับการยอมรับและความไววางใจจากบุคลากรสวนใหญภายในองคกร
เห็นความสำคัญและความจำเปนของการเปลี่ยนแปลงมีความรูความเขาใจกับการเปล่ียนแปลงน้ัน
เปนอยางดี 2) กำหนดบทบาทหนาท่ีตลอดจนข้ันตอนและวิธีการทำงานรวมกัน เพ่ือใหคณะทำงาน 
มแีนวทางมาตรฐานในการประสานงานและบรรลุผลรวมกัน ลดการสูญเสียประสิทธิภาพอันเน่ืองมา
จากขอขัดแยงความเขาใจผิด 3) กำหนดแผนกิจกรรมการบริหารการเปล่ียนแปลงพรอมระยะเวลา
ดำเนินรายการกิจกรรมตามความคืบหนาของกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองคกร 4) สำรวจความพรอม
ของคนในองคกรตอการปรับเปลี่ยนองคกรในเร่ืองนั้น 5) กำหนดกลุมเปาหมายท่ีประสงคจะใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคกรและกลุมบุคคลที่ภารกิจการบริหารการเปล่ียนแปลงจำเปนตองไดรับ
การสนับสนุน 6) ประเมินกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการเปล่ียนแปลง และแนวทางการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเปนรายกลุม และ 7) กำหนดแผนการสรางความเขาใจท่ีครอบคลุมกลุมผูมีสวนได 
สวนเสียทุกกลุม ผลที่ไดในขั้นตอนน้ี ไดแก แผนกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองคกรและแผนกิจกรรม 
การบริหารการเปล่ียนแปลง ดังจะเห็นวา ขั้นตอนการเตรียมการในการบริหารการเปล่ียนแปลง  
ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ จะทำใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการทำงานและมีเปาหมายเดียวกัน 
เพ่ือใหเกิดการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 จากสภาพความจำเปนและปญหาดังที่กลาวมา ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญของ 
การบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงานเปนทีมของบุคลากรวามีความสำคัญในการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาเปนอยางย่ิง จึงมุงประเด็นท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผล
ตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 2.  เพ่ือศึกษาระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 3.  เพ่ือศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร 
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 4.  เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงาน
เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 การบริหารการเปล่ียนแปลงสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในการจัดการบริหารการวางแผน 
การดำเนินการตาง ๆ ที่ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมีระบบตามแผนท่ีกำหนดไว เพ่ือสนับสนุน 
ใหสถานศึกษาและบุคลากรสามารถปรับตัวพรอมท้ังสรางศักยภาพใหม ๆ และตอบรับการเปล่ียนแปลง
ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในท่ีนี้ประเมินจาก 1) การเตรียมการใน 
การบริหารการเปล่ียนแปลง 2) การดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง และ 3) การสนับสนุนใหเกิด 
การเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน 
 2.  การทำงานเปนทีม หมายถึง การท่ีบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร รวมกันทำงาน มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเดียวกัน โดยบุคลากร 
ในทีมมีความผูกพันกัน ใหความรวมมือรวมใจอยางมีประสิทธิภาพท่ีดี ประสานงาน มีการติดตอ
ส่ือสารคอยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหงานท่ีตนรับผิดชอบน้ันบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
ที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในท่ีนี้ประเมินจาก 1) ความไวเน้ือเช่ือใจ 2) การมี
สวนรวมในการทำงาน 3) การมีเปาหมายเดียวกัน 4) การมีมนุษยสัมพันธ 5) การยอมรับนับถือซึ่งกัน
และกัน และ 6) การติดตอสื่อสาร 
 
วิธีดำเนินการ 

 การวิจัยเร่ือง การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งนี้เปนการวิจัย 
เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวิธีการดำเนินการตามลำดับหัวขอดังตอไปนี้ 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 

 เพ่ือใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัยไวดังน้ี 
 1.  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 ประกอบดวย ครู จำนวน 1,568 คน 

 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 ในเขตอำเภอเมือง อำเภอบานแพว อำเภอ
กระทุมแบน ไดมาโดยวิธีดังน้ี 
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  2.1  กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากจำนวนประชากรท้ังหมด โดยเทียบกับตาราง
กำหนดขนาดกลุมตัวอยางสำเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970  
อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2551: 179) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 310 คน 
  2.2  ผูใหขอมูลในแตละโรงเรียน คือ ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ในปการศึกษา 2556 ในเขตอำเภอเมือง อำเภอบานแพว 
อำเภอกระทุมแบน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random 
sampling) กระจายตามอำเภอ รวมทั้งสิ้น 310 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
  2.3  ผูตอบแบบสัมภาษณ คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 จำนวน 9 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
(purposive sampling) 
 
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 
 ตัวแปรตน ไดแก การบริหารการเปล่ียนแปลง ประกอบดวย 1) การเตรียมการใน 
การบริหารการเปล่ียนแปลง 2) การดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง และ 3) การสนับสนุนใหเกิด
การเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน 
 ตัวแปรตาม ไดแก การทำงานเปนทีมประกอบดวย 1) ความไวเน้ือเชื่อใจ 2) การมี
สวนรวม ในการทำงาน 3) การมีเปาหมายเดียวกัน 4) การมีมนุษยสัมพันธ 5) การยอมรับนับถือ 
ซึ่งกันและกัน และ 6)  การติดตอสื่อสาร 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ประกอบดวย 4 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ 

  ตอนท่ี 2  สอบถามเกี่ยวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
  ตอนท่ี 3  สอบถามเกี่ยวกับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
  ตอนท่ี 4  สอบถามเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหาร 
การเปล่ียนแปลงและการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนแบบสอบถามปลายเปด 
 2. แบบสัมภาษณผูบริหารเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหาร 
การเปล่ียนแปลง และการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนแบบสัมภาษณปลายเปด 
 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผูวิจยัไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลูตามลำดบั ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
การเปล่ียนแปลง และการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือนำมากำหนดนิยามตัวแปร 
 ขั้นท่ี 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยาม ตัวแปร และนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นท่ี 3 นำกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ 
ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง 
ขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มี
คาดัชนีตั้งแต 0.67-1.00 ขึ้นไปไดขอคำถามท้ังหมด 63 ขอ 
 ขั้นที่ 4 แกไขขอกระทงคำถาม แลวจัดแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
และอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นท่ี 5 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 
 ขั้นท่ี 6 นำแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (reliability)
โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (    - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1978 อางถึงใน กาญจนา   
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สิริวงศาวรรธน, 2550: 87) คำนวณหาคาความเท่ียงของแบบสอบถามการบริหารการเปล่ียนแปลง
และการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ไดคาความเท่ียง เทากับ 0.98 
 ขั้นท่ี 7 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตอง 
โดยผานการแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บ
ขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปท่ีสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัย 

ไปรับคืนเองไดแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนมา 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และแบบสัมภาษณ

ผูบริหาร จำนวน 9 คน ผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหระดับเก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงานเปนทีมของ

บุคลากร ในสถานศึกษา ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 2. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงาน 

เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation  

coefficient: r
xy
) 

 3. การวิเคราะหการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพลตอการทำงานเปนทีมของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใชการวิเคราะห

การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis)  

 4. ศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงาน
เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของ

บุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศกึษาสมทุรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.03, S.D. = 0.59) เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา 

การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปนอยอันดับแรก คือ ดานการสนับสนุน 

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน ( x̄ = 4.05, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ ดานการดำเนินการ

บริหารการเปล่ียนแปลง ( x̄ = 4.02, S.D. = 0.59) และดานการเตรียมการในการบริหารการเปล่ียนแปลง 

( x̄ = 4.01, S.D. = 0.61) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาสมุทรสาคร                         

 

   X S.D. 
 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

4.01 

4.02 

4.05 

0.61 

0.59 

0.63 

 

 

 

3 

2 

1 

  4.03 0.59   

             (n = 310) 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.17, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย อันดับแรก 

คือ ดานการมีมนุษยสัมพันธ ( x̄ = 4.24, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ดานการยอมรับนับถือซึ่งกัน

และกัน ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ ดานความไวเน้ือเชื่อใจ ( x̄ = 4.18, S.D. = 0.62) 
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รองลงมา คือ ดานการมีเปาหมายเดียวกัน (x̄ = 4.17, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวม 

ในการทำงาน ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.63) และดานการติดตอสื่อสาร ( x̄ = 4.08, S.D. = 0.65)  

ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3  ระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
                                                                                                                         (n = 310) 

  X S.D.   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

4.18 

4.15 

4.17 

4.24 

4.23 

4.08 

0.62 

0.63 

0.59 

0.65 

0.59 

0.65 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

4 

1 

2 

6 
  4.17 0.58   

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีสง

ผลตอการทำงาน เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรสาคร 

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษากับ

การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร อยูระหวาง 0.74-0.90 ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงานเปนทีม 

 ของบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

      
 

  (
X 1) 

  (
X 2)   (

X 3) 

   (
Y to

t) 

 

 (X1) 1.00    

 (X2) 0.88** 1.00   

 (X3) 0.86** 0.90** 1.00  

 (Ytot) 0.74** 0.80** 0.84** 1.00 

**  .01       

 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลงใน

สถานศึกษา คือ ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน (X
3
) และดานการดำเนินการ

บริหารการเปล่ียนแปลง (X
2
) เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการและสามารถอธิบาย 

ความผันแปรของการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาครไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาประสิทธิภาพในการทำนาย 

(R2) มีคาเทากับ 0.72 ซึ่งแสดงวา การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาดานการสนับสนุน 

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืนและดานการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงสงผลตอ 

การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษาและสามารถทำนายการทำงานเปนทีมของบุคลากร 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดรอยละ 72 

 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

 สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนดิบ คือ 
    

tot
 = 0.92 + 0.61 (X

3
) + 0.18 (X

2
) 

 สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

   
tot 

= 0.67 (Z
3
) + 0.19 (Z

2
) 

 ดังปรากฏในตารางท่ี  5  

 

Ẑ

Ŷ
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        (n = 310) 

 df SS MS F Sig 
Regression 

Residual 

Total 

2 

307 

309 

75.49 

28.96 

104.45 

37.74 

0.09 

400.11** 0.00 

 b SE.b Beta t Sig 
 

  (X1) 

  (X2) 

0.92 

0.61 

0.18 

0.11 

0.64 

0.68 

 

0.67 

0.19 

7.77** 

9.54** 

2.78** 

0.00 

0.00 

0.00 

**  .01   

R = 0.85 R2 = 0.72 SEE. = 0.30 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง และการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหารการเปล่ียนแปลงที่สงผล

ตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร พบวา ปญหาและอุปสรรคเกิดจากสถานศึกษาขาดการสำรวจเพื่อเตรียมพรอมใน 

การเปล่ียนแปลงอยางสม่ำเสมอ รองลงมา คือ 1) บุคลากรมีภาระงานมาก ทำใหการปฏิบัติงานได 

ไมดี ไมตรงเปาหมายท่ีวางไว ตองเตรียมรับนโยบายตาง ๆ จากหลายหนวยงาน 2) ผูบริหารบางทาน

ยังไมเห็นถึงความสำคญัในเรือ่ง การมอบหมายภาระงานใหบคุลากรรบัผดิชอบตรงตามความเหมาะสม
และความสามารถ 3) สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะงาน เน่ืองจาก 

บุคลากรบางทานขอยายกลับภูมิลำเนา 4) ผูบริหารและครูยังขาดการนำความรู ความเขาใจ 

ในการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลงไปใชในการปฏิบัติงานใหพัฒนาข้ึนได 5) บุคลากร 
มีความเช่ือมั่นในตนเองคอนขางสูง ไมคอยยอมรับและมีปญหาในการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ 

ดานเทคโนโลยีใหม ๆ ยังขาดความชำนาญในการนำไปใชใหเกิดประโยชน 6) บุคลากรเนนการทำ 

ผลงานของตนเองมากกวาเปาหมายของการเปนครูที่ตองทำเพ่ือนักเรียนและการทำงานเพ่ือ 

สถานศึกษา 7) ผูบริหารบางทานขาดความยุติธรรมขาดการเสริมแรงดานขวัญและกำลังใจใน 

การทำงาน ทำใหงานไมมีประสิทธิภาพ 8) สถานศึกษายังขาดการสรางความรวมมือจากครูผูปกครองและ
ชุมชน ทำใหการพัฒนางานในสถานศึกษาไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และ 9) บุคลากรบางสวนมักมี 

ความขัดแยง ไมคอยเปดใจรับฟงเหตุผลของผูอ่ืน สงผลใหการทำงานไมราบร่ืน งานไมมีประสิทธิภาพ 
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 ขอเสนอแนะท่ีควรนำมาดำเนินการมากท่ีสุด คือ ผูบริหารควรใหความสำคัญแก

บุคลากรอยางเทาเทียมกันในการมอบหมายภาระงานใหตรงตามความสามารถของบุคลากร เพ่ือให

เกิดงานท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมา คือ 1) ผูบริหารและครูควรรวมมือกัน เพ่ือนำความรูในเร่ือง 

การเปลี่ยนแปลง มาพัฒนาและปรับใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 2) สถานศึกษาควรมี

การเตรียมการและการสำรวจความพรอมของบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือจัดการพัฒนา อบรม  

และทำความเขาใจในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาอยูเสมอ 3) ผูบริหารควรมี 

การจัดกิจกรรมใหบุคลากรไดทำงานรวมกัน ละลายพฤติกรรม ประสานสัมพันธอันดีตอกัน หาวิธีลด 

และจัดลำดับภาระงานตามความเหมาะสม 4) สถานศึกษาควรมีการประชุม สำรวจบุคลากรท่ีมี

ความชำนาญในดานเทคโนโลยีใหม ๆ คอยใหความชวยเหลือ การจัดอบรม สัมมนาใหความรู 

แกบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยวิทยากรผูมีความสามารถ 5) ผูบริหารควรใหการสนับสนุนบุคลากร 

ไดเรียนรูงานจากเพ่ือนรวมงานตามความเหมาะสมและความสามารถ สวนบุคลากรก็ควรเปดใจ

ยอมรับการเรียนรูงานใหม ๆ เพ่ือประโยชนของสวนรวม 6) สถานศึกษาควรเนนจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และความเปนครูใหเปนท่ีประจักษเพ่ือใหครูยุคใหมตระหนักในอาชีพของตน 7) สถานศึกษาควรมี

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางครู ผูปกครองและชุมชน ใหมากข้ึน เพ่ือใหเขาใจในวัตถุประสงค

ของการสรางงานใหมีประสิทธิภาพ 8) บุคลากรในสถานศึกษา ควรมีการพบปะพูดคุย สังสรรคกันอยู

เสมอ ทำความเขาใจหากเกิดขอสงสัยในการทำงานรวมกันอยางเปดเผย เพ่ือลดความขัดแยง 

ในการทำงาน และ 9) ผูบริหารควรมีการสรางขวัญและกำลังใจ ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา 

ดวยความเสมอภาคกัน เพ่ือใหปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีความสุข 
 

อภิปรายผล 

 การอภิปรายผล ตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังน้ี 
 1. การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน  
มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมา คือ ดานการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลงและดานการเตรียม

การในการบริหารการเปล่ียนแปลง ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษามีบุคลากรท่ีตระหนักใน 

การปฏิบัติงานรวมกัน มีการกำหนดแนวทางสรางความเขาใจในการทำงานอยางชัดเจนและเปนไป

ในทางท่ีเหมาะสมสนับสนุนใหปฏิบัติรวมงานอยูเสมอพรอมในการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง

ตามท่ีกำหนดอยางมีขั้นตอน วางแผนการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย

อยางรอบคอบ เพ่ือสรางงานท่ีมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายท่ีรวมกันกำหนดข้ึนใหเกิดใน 

สถานศึกษา ดังท่ี สุพานี สฤษฎวานิช (2549: 553) ไดกลาววา ผูบริหารจะตองเขาใจในธรรมชาติ 
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ดังกลาวและพยายามสรางความเขาใจและยอมรับ ตลอดจนสรางความรวมมือใหเกิดขึ้น ใหบุคลากร

ไดมีสวนรวมใหมากท่ีสุด ไดรับรูขาวสารขอมูล ชวยสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกใหแกคนท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหการจูงใจใหเกิดความเขาใจยอมรับและรวมมือ รวมท้ังผูบริหารจะตองใชความเปน
ผูนำแบบเชิงการเปล่ียนแปลง เพ่ือผลักดันการเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนดวยและสอดคลองกับรัศมี 

เจริญรัตน (2551: 304-308) ที่พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลง 5 ดาน คือ ดานภาวะผูนำ 

การเปลี่ยนแปลง ดานคุณธรรมนำความรูสูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานกลยุทธการเปลี่ยนแปลง 

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริการการเปล่ียนแปลง และดานทักษะการบริหารการเปล่ียนแปลง 

ดานภาวะผูนำการเปล่ียนแปลง ผูบริหารโรงเรียนไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ

ในการทำงานท่ีเปนกระบวนการ เปนท่ียอมรับและไววางใจในความสามารถของผูนำ มีวิสัยทัศน  

มกีารกระจายอำนาจไปยังผูรวมงาน กระตุนผูรวมงานใหเห็นแนวทางใหมในการแกปญหา สรางแรงจูงใจ 

สรางเจตคติที่ดีและความคิดสรางสรรค ทำงานโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

มีการติดตอส่ือสารแบบสองทาง และรายบุคคล สามารถส่ือสารใหบุคลากรไดรับรูถึงความจำเปน 

ในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมโรงเรียนมีการกำหนดเปาหมายอยางชัดเจนใชแผนกลยุทธ 

ในการปฏิบัติเพ่ือไปสูเปาหมายท่ีวางไว 

 2. การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาครโดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา มีระดับปฏิบัติมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจาก 

คาเฉล่ียมากไปนอย อันดับแรก คือ ดานการมีมนุษยสัมพันธ ดานการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 

ดานความไวเน้ือเชื่อใจ ดานการมีเปาหมายเดียวกัน ดานการมีสวนรวมในการทำงาน และ 

ดานการติดตอสื่อสาร ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากในการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 

เพ่ือใหเกิดปฏิบัติงานและไดงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกฝายควรมีการปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  

มีสวนรวมและยอมรับในการทำงานรวมกัน แสดงถึงความไววางใจตอกัน รวมท้ังมีการติดตอประสานงาน 
ที่ดี สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายท่ีกำหนดไวและบริหารจัดการสถานศึกษาใหทัน 

ตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันและเปนรูปแบบการทำงานท่ีไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมี
ประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึ้นเร่ือย ๆ ใหกาวสูความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงคสอดคลองกับธีระ ไชยสิทธ์ิ 

(2555: 62) ไดศึกษาสภาพการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูบริหารและ 

ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา สภาพการทำงานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมากและสอดคลองกับจินดาพร  นพนิยม (2555: 62-68) ไดศึกษา การทำงานเปนทีมของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอตาพระยา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) การทำงานเปนทีมของขาราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก การยอมรับ

นับถือ การมีเปาหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ การมีสวนรวม ความไววางใจซึ่งกันและกัน และ 

การส่ือสารอยางเปดเผย ตามลำดับ  

 3. การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรียงตามอิทธิพล 

จากมากไปนอย คือ ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน และดานการดำเนินการ

บริหารการเปล่ียนแปลง เปนปจจัยท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

สามารถทำนายการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดรอยละ 72 โดยอภิปรายผลเปนรายดาน ไดดังน้ี 

  3.1 ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน มีอิทธิพลตอการทำงาน

เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาโดยผูบริหารใหความสำคัญกับการบริหารงานและการทำงาน

ของบุคลากรอยูเสมอปฏิบัติตอบุคลากรอยางเทาเทียมกัน ใหการสนับสนุนในเปาหมายการเปล่ียนแปลง
ที่สอดคลองกับความตองการของบุคลากรอยางเหมาะสม บุคลากรสามารถดำเนินการบริหารและ

ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายอยางชัดเจน มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการทำงานอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือนำมาพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

สอดคลองกับกัญญา โพธิวัฒน (2548: 149) ไดศึกษา ทีมผูนำการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนประถม 

ศึกษา: การศึกษาเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก พบวา ทีมผูนำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนมีลักษณะ

สำคัญ คือ เปนการรวมกันทำงานท่ีไดรับมอบหมาย เปนงานบุกเบิกท่ีพยายามใหไดผลงานท่ีดีที่สุด 
เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูแกบุคคลอ่ืน การกอตัวข้ึนของทีมมีพ้ืนฐานมาจากการรักษาเกียรติประวัติของ
โรงเรียน และการตอบสนองตามสายการบังคับบัญชา ทีมในโรงเรียนแบงออกเปน 3 สวน คือ สวน

โรงเรียน สวนหัวหนางาน และสวนปฏิบัติการ ทั้งน้ีสมาชิกคนหน่ึงอาจเขาไปเปนสมาชิกของทีมได
หลายทีม เปาหมายของทีมคือ การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และเปนแหลงเรียนรูของบุคคลอ่ืน 

สำหรับพฤติกรรมของทีมที่สำคัญ คือ การสรางวิสัยทัศนรวม การรวมคิดรวมทำ การพ่ึงพาและ

ชวยเหลือกัน การแกปญหาและขจัดความขัดแยง การตัดสินใจรวม และความไวตอการเปล่ียนแปลง 
  3.2 ดานการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลตอการทำงานเปนทีมของ

บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทั้งน้ีเน่ืองจาก
สถานศึกษาโดยผูบริหารและบุคลากรรวมกันสรางและกำหนดแนวทางในการดำเนินการเปล่ียนแปลง 

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค บุคลากรพรอมดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกัน
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เกิดประสิทธิภาพ ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาและนำมาพัฒนาปรับปรุงแกไข

หรือเพ่ิมเติมแผนการเปล่ียนแปลงและแผนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สอดคลองกับ 

เสริม กัลยารัตน (2550: 89) ไดศึกษา การบริหารการเปล่ียนแปลงกรณีศึกษาการเตรียมออกนอก

ระบบราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความเปนไปได 

ตอการเปล่ียนแปลงองคการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตองมีการวางแผนและดำเนินการตอการบริหารการเปล่ียนแปลงอยางเปนระบบข้ันตอน เพ่ือเพ่ิม 

แรงผลักและลดแรงตานตาง ๆ ที่มีอยู ไดแก 1) กำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน  

2) หาแนวรวมการเปล่ียนแปลง 3) เตรียมการดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ เก่ียวกับ 

การออกนอกระบบราชการ 4) กำหนดระบบการตรวจสอบติดตามผลกิจกรรม ทุกคร้ังเพ่ือเปน 

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการเปล่ียนแปลงตาง ๆ วาจะประสบความสำเร็จหรือไม  

มีอุปสรรคอยางไรและมีการนำขอมูลตอบกลับ จากการประเมินไปปรับปรุงแกไขหรือเพ่ิมเติมแผนการ

เปลี่ยนแปลงตอไป และ 5) ปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคการท่ีเขมแข็ง 

 ทั้งน้ี การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ดานการเตรียมการในการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลง ไมมีอิทธิพลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ท้ังน้ีเน่ืองจากการเตรียมการในการบริหารการเปล่ียนแปลงน้ัน

บุคลากรในสถานศึกษามีการวางแผนกำหนดเปาหมายท่ีชัดเจน มีการสรางและกำหนดทางเลือก 

ในการทำงานรวมกัน และดำเนินการอยางรอบคอบ เพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงนั้นดำเนินไปในทิศทาง

วัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน ซึ่งบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนผูที่มีความรู ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานท่ีไดรบัผิดชอบเปน

อยางดี มีการศึกษาคนหาขอมูลในการทำงานอยูเสมอ รวมท้ังการเขารวมพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ตามหนวยงานท่ีจัดข้ึนเปนประจำ เพ่ือใหเปนผูท่ีมีความพรอมในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และงานเกิดประสิทธิผล ดังน้ัน ในการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงไมมีความจำเปนท่ีจะตองมีการเตรียมการใน 

การบริหารการเปล่ียนแปลงรวมกัน ดังที่ วิรัตน มาตันบุญ (2552: 49-51) ไดศึกษา การบริหาร 
การเปล่ียนแปลงดานโครงสรางองคการของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา  

ในการเตรียมการบริหารการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญไดใหขอมูลเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวไวดังน้ี ไดแตงตั้งคณะทำงานบริหารการเปล่ียนแปลง 
ดานโครงสรางของโรงเรียน จัดประชุมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของคณะทำงาน และกำหนดวัตถุประสงค

ของการเปล่ียนแปลงโครงสรางของโรงเรียน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเปล่ียนแปลง

โครงสรางของโรงเรียน 

 4. ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารเปล่ียนแปลงและการทำงานเปนทีม 

ของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา 
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สถานศึกษาขาดการสำรวจเพ่ือเตรียมพรอมในการเปล่ียนแปลงอยางสม่ำเสมอ บุคลากรมีภาระ 

งานมาก ทำใหการปฏิบัติงานไดไมดี ไมตรงตามเปาหมายท่ีวางไว ขาดบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถ มีความม่ันใจในตนเองสูง ไมยอมรับการเปล่ียนแปลง ผูบริหารบางทานขาด 

ความยุติธรรมขาดการเสริมแรงดานขวัญกำลังใจ บุคลากรมีความขัดแยงกันไมเปดใจ สงผล 

ใหการทำงานไมราบร่ืน ทำใหงานไมมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (2550: 24-25) กลาววา การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืนเปนขั้นตอน

ท่ีมุงดำเนินการในวิถีทางเหมาะสมท่ีเปนไปได เพ่ือเช่ือมโยงผลงานอันเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลง 

เขาสูกระบวนการใหความดีความชอบทั้งในระดับหนวยงานและบุคคล และบูรณาการเขาเปน 

สวนหน่ึงของระบบบริหารจัดการท่ัวไปขององคกร อีกท้ังเปนสวนหน่ึงของเน้ืองานอันเปนกิจวัตรของ

ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหการเปล่ียนแปลงดำเนินไปอยางตอเน่ืองและเกิดประโยชนแกองคกรอยางย่ังยืน

ถาวร เปนการปองกันมิใหบุคลากรในองคกรยอนกลับไปดำเนินวิถีการทำงานแบบเดิม 

 ขอเสนอแนะท่ีควรนำมาดำเนินการมากท่ีสุด คือ ผูบริหารควรใหความสำคัญแก

บุคลากรอยางเทาเทียมกันในการมอบหมายภาระงานใหตรงตามความสามารถ ผูบริหารและครู

รวมมือกันเพ่ือนำความรู ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงมาพัฒนาและปรับใชใหเกิดประโยชน มีการเตรียม

การสำรวจความพรอม จดัอบรมทำความเขาใจเร่ืองการเปล่ียนแปลงใหเกิดการยอมรับกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ในสถานศึกษาเสมอ สนบัสนนุใหเกิดการเรียนรูงาน เพ่ิมศกัยภาพในการทำงานใหมากข้ึน เพ่ือใหงาน

เกิดประสิทธิภาพ สอดคลองกับวิรัตน มาตันบุญ (2552: 49-51) ไดศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลง 

ดานโครงสรางองคการของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ในการเตรียม 

การบริหารการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดแตงตั้งคณะทำงานบริหาร 

การเปล่ียนแปลงดานโครงสรางของโรงเรียน จัดประชุมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของคณะทำงานและ

กำหนดวัตถุประสงคของการเปล่ียนแปลงโครงสรางของโรงเรียน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณใน 
การดำเนินการเปล่ียนแปลงโครงสรางของโรงเรียน สวนการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง ไดจัด

ทำแผนกิจกรรมการบริหารการเปล่ียนแปลงดานโครงสรางของโรงเรียนจัดวาระแนะนำภารกิจ 

การเปล่ียนแปลงโครงสรางของโรงเรียนใหบุคลากรในโรงเรียนไดทราบ กำกับการดำเนินการเปล่ียนแปลง
โครงสรางของโรงเรียนใหเปนไปตามแผนท่ีกำหนดไว ชี้แจงใหบุคลากรในโรงเรียนเห็นถึงประโยชน 

ที่แตละบุคคลจะไดรับจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน และจัดเตรียมชองทาง 

การใหความชวยเหลือ/คำปรึกษาแกบุคลากรในชวงเร่ิมใชโครงสรางใหมของโรงเรียนสำหรับ 

การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน ไดปรับปรุงระบบการดำเนินงานในโครงสรางใหม 

ของโรงเรียนใหสามารถอำนวยความสะดวกแกผูปฏบิตังิานไดดย่ิีงขึน้ ดำเนินการเช่ือมโยงการปฏิบตังิาน
ในโครงสรางใหมของโรงเรียนไปเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาผลงานของบุคลากร จัดกิจกรรมเสริม

ความรูใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโครงสรางใหมของโรงเรียน 
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 จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลงใน 
สถานศึกษาและการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนการประมวลผลจากปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
ในการบริหารงานดานการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาแตละแหง พบวา สถานศึกษาจะมีแนวทาง 
การดำเนินงานท่ีสอดคลองกับความสำเร็จจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหาร
จึงจำเปนตองแสวงหากลยุทธ วิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือนำมาปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากร 
ตามปจจัยแวดลอมไดอยางเหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดการยอมรับและการเตรียมพรอมที่จะ 
ปรับเปล่ียนเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา ดังน้ัน การสรางทีมงานท่ีเขมแข็ง มีบุคลากร 
ที่แสดงบทบาทไดทั้งผูนำและผูตามที่ดีในการสรางสรรคผลงานรวมกัน ก็ยอมทำใหผลการปฏิบัติงาน
นั้นบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคไดเปนอยางดี บุคลากรเกิดความเขาใจและตระหนักถึง 
ความสำคัญในเปาหมายของการทำงาน และสามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานรวมกันได
อยางลงตัว มีแรงบันดาลใจในการสรางงานท่ีมีประสิทธิภาพ เปนผลทำใหเกิดการพัฒนางาน 
ในสถานศึกษาตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
  1.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการบริหารการเปล่ียนแปลงในดานการเตรียม
การในการบริหารการเปล่ียนแปลง โดยใหบุคลากรในสถานศึกษาสรางทางเลือกไวหลาย ๆ ทางใน
การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลงอยาง
ตอเน่ือง 
  1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการทำงานเปนทีมในดานการติดตอสื่อสาร โดย
สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรับขอมูลขาวสารในการทำงานอยางถูกตองและสามารถแจง
ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของใหเพ่ือนรวมงานทราบอยางชัดเจน 
  1.3 สถานศึกษาควรตระหนักถึงการบริหารการเปล่ียนแปลงในดานการสนับสนุนให
เกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน เพ่ือใหเกิดการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ สามารถรวมกัน
บริหารและพัฒนางานใหประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรศึกษารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล
ตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.2   ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่ เปนเลิศเก่ียวกับการทำงานเปนทีมของบุคลากร 
ในสถานศึกษา 
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 สรุป 
 การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลง 

ในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน การทำงานเปนทีมของบุคลากร 

ในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดาน การบริหารการเปล่ียนแปลงสงผล 

ตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร ในสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน  

2 ดาน ไดแก ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน และดานการดำเนินการบริหาร

การเปล่ียนแปลง โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 72 ปญหาอุปสรรคการบริหารการเปล่ียนแปลงและ

การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาขาดการสำรวจการเตรียมพรอม 

ในการเปล่ียนแปลง บุคลากรมีภาระงานมากทำใหการปฏิบัติงานไมตรงเปาหมายท่ีวางไว ดังน้ัน  

ผูบริหารควรใหความสำคัญแกบุคลากรอยางเทาเทียมกันในการมอบหมาย ภาระงานใหตรงตาม

ความสามารถของบุคลากร 
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