
วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 80

การบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

CHANGE MANAGEMENT AFFECTING PERSONNEL ADMINISTRATION  
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE JURISDICTION  

OF RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE 
AREA OFFICE 2 

 

เมตตา  สารีวงค / METTA  SARIWONG1  

พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA  YUENYAW2  

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI3  
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 

2) ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา และ 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนปจจัยท่ีสง 

ผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 

ในสถานศึกษาของรฐั สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ีเขต 2 จำนวน 310 คน 

ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามอำเภอ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถามทีส่รางข้ึนโดยผูวิจยั สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบวา 

1. การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 

เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้ พลังอำนาจ การมีสวนรวม การกำกับติดตาม การเจรจาขอตกลง

รวมกัน การติดตอสื่อสาร และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา  
2. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน เรียงลำดับ 

จากมากไปนอย ดังน้ี กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วินัย การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การวางแผน

อัตรากำลัง การเล่ือนวิทยฐานะและตำแหนงงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสรรหาและ
บรรจุแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3.  การบริหารการเปล่ียนแปลง ไดแก การกำกับติดตาม การติดตอสื่อสาร พลังอำนาจ  

และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 60.50 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

คำสำคัญ: การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารงานบุคคล ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) the level of change management in educational 

institutions; 2) the level of personnel administration in educational institutions; and  

3) change management affecting personnel administration in educational institutions.  

The research sample, derived by proportional stratified random sampling and distributed 

by districts, was 310 administrators and teachers of educational institutions under the 

Jurisdiction of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2. The research instrument 

was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis 

were percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.   

The findings of this research were as follows: 

1.  The change management in educational institutions was at a high level both in 

overall and in specific aspects. These were, ranked from the highest to the lowest, coercion, 

collaboration, manipulation and co-optation, negotiation, communication, and educational 

facilitation support. 

2.  The personnel administration of educational institutions was at a high level both 

in overall and in specific aspects. These were, ranked from the highest to the lowest, rules, 
discipline and regulations, educational personnel development, workforce planning, 

professional promotion, performance evaluation, and recruitment and appointment for 

educational personnel. 
3.  The change management in the aspects of manipulation and co-optation, 

communication, coercion, and educational facilitation support together predicted the 

personnel administration at the percentage of 60.50 with statistical significance at .01. 
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บทนำ 
ปจจุบัน สังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงระหวางกันในบริบทโลกาภิวัตนกอให

เกิดความเส่ียง ความไมแนนอน และความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว การศึกษาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
จึงมีความจำเปนในการแกปญหาและเปาหมายของหลายประชาสังคม แมแตสหประชาชาติ 
ที่กำหนดให พ.ศ. 2548 – 2557 เปนศตวรรษแหงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซึ่งมีเปาหมาย 
ในการเช่ือมโยงและพัฒนาการศึกษาใหทั่วถึงและมีคุณภาพจากกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคม 
ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคแหงความเปนโลกาภิวัตนที่เกิดวิวัฒนาการความกาวหนา 
ในทุกมิติไปอยางรวดเร็วและรุนแรง สงผลตอวิถีการดำรงชีพของสังคมอยางท่ัวถึง รวมท้ังกอใหเกิด
ผลกระทบดานมิติการศึกษาของไทยในอนาคต ดังน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ถือไดวาเปนกฎหมายแมบทท่ีเปนเสมือนธรรมนูญการศึกษาของประเทศ กลาวคือ กำหนด 
การจัดโครงสรางการบริหารศึกษายึดหลักความเปนเอกภาพเชิงนโยบายมีความหลากหลาย 
ในการนำไปปฏิบัติ เนนระบบการกระจายอำนาจในการบริหาร และยึดหลักการมีสวนรวม 
ของทองถ่ินดานการบริหารบุคลากร เนนหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 24) 

การจัดองคการท่ีมุงประสิทธิภาพตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความสามารถ องคการจึงจำเปน
ตองใหความสำคัญกับการจัดการทุนมนุษยหรือทรัพยากรบุคคลเพราะเปนท่ีมาของการไดเปรียบ 
ในการแขงขัน เน่ืองจากคนเปนทรัพยสินท่ีสำคัญย่ิงขององคการ และจำเปนจะตองมีกลยุทธ 
ในการบริหารบุคลากร หรือการบริหารบุคลากรเชิงกลยุทธเพ่ือผลักดันองคการใหสามารถขับเคล่ือน
สูวัตถุประสงคที่วางไว อีกท้ังสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 
บุคลากรในองคการจึงตองรับทราบถึงผลกระทบของการบริหารการเปล่ียนแปลง และถูกผลักดัน 
ใหปรับตัวกับรูปแบบการทำงานในรูปแบบใหม นอกจากน้ัน ความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ 
การละเมิดทางศีลธรรม และความไมปลอดภัยในดานตาง ๆ ทำใหผูบริหารตองทำงานหนักเพ่ือทำให
ผูใตบังคับบัญชา หรือบุคลากรในองคการมีขวัญและกำลังใจมีความมุงมั่นในการทำงาน เพ่ือนำไปสู
ความสำเร็จในเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับธวัช บุณยมณี (2550: 202) กลาววา ความจำเปน 
ในการพัฒนาระดับบุคคลเมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นตองพิจารณาวาใครบางท่ีเก่ียวของกับ 
การเปล่ียนแปลง และบุคคลเหลาน้ันตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง เพ่ือใหสามารถตอบสนองหรือ
รองรับการเปล่ียนแปลงได องคการหรือทุกหนวยงานควรใหความสำคัญของมนุษยวาเปนทรัพยากร
ที่มีคาสูงสุดขององคการ เพราะองคการจะประสบความสำเร็จไดเพียงใดข้ึนอยูกับบุคคลเปนสำคัญ 
ดังน้ัน จึงกลาวไดวาการบริหารงานบุคคลเปนหนาท่ีที่สำคัญในองคการ ผูบริหารซ่ึงเปนบุคคล 
ที่องคการมอบหมายใหดำเนินการ จึงตองคิดกระบวนการในการสรรหาบุคคลเขามาปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหไดบคุคลทีม่คีณุภาพเหมาะสมกับงานทีก่ำหนดไว ทัง้น้ีผูบรหิารยังตองใชเทคนิคการบรหิารงาน
เพ่ือใหเกิดความพอใจการปฏิบัติงาน ใหบุคคลท่ีปฏิบัติงานมีการพัฒนาคุณภาพและฝมือ 
ในการทำงานอีกดวย 
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จากท่ีกลาวมาในขางตนจะพบวา การบริหารงานบุคคลเพ่ือใหสถานศึกษาไดพัฒนาจน 

กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน จำเปนตองตระหนักถึงการเตรียมรับกับสภาพการเปล่ียนแปลง

ที่จะเกิดขึ้น ดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งเปนหนวยงาน 

ที่อยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

และมีการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีทั้ง 4 อำเภอในจังหวัดราชบุรี ประกอบดวย อำเภอ

บานโปง อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบางแพ มีโรงเรียนท่ีรับผิดชอบดูแลท้ังสิ้น 

150 โรงเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีนโยบายการดำเนินงาน

แบบมีสวนรวม โดยทุกภาคสวนไดรวมในการวางแผนการจัดการศึกษา ไดแก การมีสวนรวมคิด  

รวมทำ รวมรับผิดชอบ รวมติดตามประเมินผล และรวมสนับสนุนงบประมาณ ทั้งน้ี เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานใหเกิดผลผลิตและผลลัพธควบคูไปพรอม ๆ กับการกำกับ

ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบภายใตวิสัยทัศน อัตลักษณ ยุทธศาสตร เปาประสงค  

และกลยุทธ จากผลสรุปการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาท่ีรับการประเมิน 

ปงบประมาณ 2554-2556 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษาของรัฐ 140 แหง พบวามีระดับ

คุณภาพดีมาก 6 แหง คิดเปนรอยละ 4.28 ระดับคุณภาพดี 123 แหง คิดเปนรอยละ 87.86 ระดับ

คุณภาพพอใช 11 แหง คิดเปนรอยละ 7.86 การรับรองมาตรฐานไดการรับรอง 96 แหง คิดเปน 

รอยละ 68.57 ไมรับรอง 44 แหง คิดเปนรอยละ 31.43 นอกจากน้ี ยังพบปญหาประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก เชน ผลสมัฤทธิน์กัเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ปญหาครูไมครบชัน้ 

และคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ไดกำหนดกลยุทธในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จัดการเรียน 

การสอนในโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดประสิทธิภาพสามารถ แกปญหาครูไมครบชั้นเพ่ือยกระดับ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรม “สองประสาน  
สามประสาน และโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนนอง” (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต 2, 

2556: <http:...>) 

จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา สถานศึกษาจำเปนท่ีจะตองพัฒนาองคการใหสอดคลองกับ
ตัวบุคคล เพราะบุคลากรทางศึกษาเปนทรัพยากรบุคคลที่เปนศูนยกลางของความสำเร็จ 

ในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาใหบรรลุกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ แผน โครงสราง

ของสถานศึกษา การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาจึงนับไดวาเปนเปนบันไดข้ันแรกในการสราง
ความเปล่ียนแปลงใหกับสถานศึกษาทุกแหง โดยบุคลากรทุกภาคสวนในสถานศึกษาตองมีสวน 

ชวยกันขบัเคล่ือนการเปลีย่นแปลงสถานศกึษาของตน เพ่ือสงเสรมิใหเกิดประสทิธิภาพในการบริหารงาน

บุคคลตามมาดวย ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงสนใจ
ศึกษาเก่ียวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
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วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 
2.  เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
3.  เพ่ือศึกษาปจจัยดานการบริหารการเปล่ียนแปลงสงผลตอการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษา 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
การบริหารการเปล่ียนแปลง ประกอบดวย 1) การติดตอสื่อสาร 2) การมีสวนรวม  

3) การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 4) การเจรจาขอตกลงรวมกัน 5) การกำกับติดตาม และ 
6) พลังอำนาจ เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 

1.  การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสามารถในการดำเนินการบริหารจัดการอยางมีระบบ
ตามแผนที่กำหนดไว สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปรับตัว ตระหนักและ 
เล็งเห็นความสำคัญในการสรางศักยภาพใหม ๆ เพ่ือตอบรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ในสถานศึกษาที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการบริหารการเปล่ียนแปลง 
ของ Kreitner & Kinicki (2008: 550) ประกอบดวย  

 1) การติดตอสื่อสาร หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาไดทราบนโยบาย พันธกิจ  
วิสัยทัศน วัตถุประสงค และมาตรฐานของสถานศึกษา มีกระบวนการถายทอดขอมูล และเสนอ
ขาวสารท่ีเปนจริง มีระบบการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับ และมีชองทางใหบุคลากรไดรับขอมูลขาวสาร 
ที่หลากหลาย 

 2) การมีสวนรวม หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ 
รวมกันวางแผน ติดตาม ประเมินผลการบริหารการศึกษา สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรับรู
และยอมรับการเปล่ียนแปลง 

 3) การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษารวมกับชุมชน
จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาดานงบประมาณ จัดหาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา สนับสนุนสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูจากปราชญ 
ชาวบานและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 4) การเจรจาขอตกลงรวมกัน หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาไดรับการสงเสริม 

ใหมีการส่ือสารปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนโดยความสมัครใจของบุคลากรทุกฝาย กำหนดเปาหมายและ 
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ผลประโยชนที่ตองการให เ กิดการเปล่ียนแปลง รวมกันแกปญหาความขัดแยง ท่ี เ กิดจาก 

การเปล่ียนแปลงอยางประนีประนอม 

 5) การกำกับติดตาม หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษารวมกันตรวจสอบหรือติดตามผล 

และประเมินผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมตาง ๆ สรางความเขาใจในแนวทางปฏิบัติตนตามกฎ

ระเบียบ ขอตกลงของสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย รวมกันดำเนินการพัฒนาสถานศึกษา 

ใหเกิดการเปล่ียนแปลง รวมกันปองกันปญหาการตอตานการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 

 6) พลังอำนาจ หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามงานรวมกันตาม

หนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ยอมรับคำสั่งในบทลงโทษตามระเบียบ ยอมรับผลประโยชน การเล่ือน

ตำแหนงและการประเมินความดีความชอบ 

2.  การบริหารงานบุคคล หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาราชบุรี เขต 2 มีกระบวนการบริหารจัดการเก่ียวกับบุคลากร การจัดการวางกระบวนการตาง ๆ 

เพ่ือประโยชน ในการท่ีจะไดมาซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามความตองการ และความจำเปนของ

องคการ รวมตลอดถึงการดำเนินการตาง ๆ โดยผูวิจัยสังเคราะหจากแนวคิดของพยอม วงศสารศรี  

(2545: 56-60) บรรยงค โตจินดา (2546: 86) ธงชัย สนัติวงษ (2548: 134-136) สำนักงานเลขาธิการ 

คุรุสภา (2548: 97-99) เสาวณี เพชรกาฬ (2548: 44) ลาวรรณ รพีพิศาล (2549: 61) สำนักงาน 

คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550: 13) สมาน อัศวภูมิ (2551: 76) ชำนาญ ปยวนิชพงษ 

และคณะ (2552: 89-92) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2553:  

80-85) ประกอบดวย  

 1) การวางแผนอัตรากำลัง หมายถึง สถานศึกษามวิีธีการข้ันตอนในการวางแผนบริหารงาน

บุคคลตามระเบียบราชการ กำหนดอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ

ตามนโยบายและแผนท่ีกำหนด และกำหนดแผนการใชบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2) การสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง สถานศึกษามี 

การกำหนดวิธีการสรรหาในกระบวนการสอบคัดเลือก พิจารณาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติทางการศึกษา

ตรงตามเกณฑที่กำหนด มีการกำหนดแนวทางในการบรรจุแตงตั้งบุคคลตามระเบียบราชการ 
 3) การเล่ือนวิทยฐานะและตำแหนงงาน หมายถึง สถานศึกษามกีระบวนการเปล่ียนแปลง

ตำแหนงงานบุคลากรในสถานศึกษา ในลักษณะการเล่ือนตำแหนง การโยกยาย การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

และการออกจากตำแหนง ตามความเหมาะสม 
 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากร มีกระบวนการในการตรวจสอบ

สมรรถภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา เปรียบเทียบผลงานท่ีปฏิบัติตรงกับวัตถุประสงค

หรือเกณฑที่ตั้งไว มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ 

ที่กำหนด และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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 5) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วินัย หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากร

ในสถานศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของสถานศึกษาไดถูกตองตามที่สถานศึกษาได

กำหนดมีกิจกรรมสงเสริมการใหความรูแกบุคลากรในการพัฒนาวินัย การปองกันการกระทำผิดวินัย 

การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ และการรองทุกข 

 6) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาของมีกระบวนการสนับสนุน

ใหบุคลากรในสถานศึกษาเขารับการอบรม พัฒนาวิชาชีพ จัดใหมีการประชุมอบรม สัมมนา จัดใหมี

การศึกษาดูงานในประเทศ ตางประเทศ สนับสนุนใหบุคลากรจัดทำผลงานทางวิชาการ และ 

การพัฒนาความรูในการปฏิบัติงาน  

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัย เร่ือง การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูเปน 

หนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต 2 ปการศึกษา 2557 ประกอบดวย ผูบรหิารและครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 1,563 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 ในเขตอำเภอโพธาราม อำเภอบานโปง 

อำเภอบางแพ และอำเภอดำเนินสะดวก ไดมาโดยตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie 

and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธี

การสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) ซึ่งจำแนกเปน 

ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 28 คน และครูผูสอน จำนวน 282 คน รวมผูใหขอมูลท้ังหมด 310 คน 
จากสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ดังปรากฏในตารางท่ี 1  
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ ดังนี้ 

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงและ 

การบริหารงานบุคคลเพ่ือวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ตัวแปรท่ีศึกษา 

และกำหนดดัชนีชี้วัด และนำไปสรางแบบสอบถาม ตามดัชนีชี้วัดใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา  

ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา จากน้ันนำแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษา 

เพ่ือตรวจสอบแกไข นำแบบสอบถามสงผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบ 

คาของความตรงดานเน้ือหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถาม 

กับวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนี

ระหวางต้ังแต 0.67-1.00 ไดกระทงคำถามดานการบริหารการเปล่ียนแปลง จำนวน 34 ขอ  
และกระทงคำถามการบริหารงานบุคคล จำนวน 30 ขอ และนำแบบสอบถามมาแกไขปรับปรุง 

ตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญกอนนำไปทดลองใช จากน้ันนำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) 

กับผูบริหารและครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน เพ่ือหา 

คาความเท่ียง (reliability) นำแบบสอบถามจากการทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของ

แบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach,1970: 161 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 
2551: 156) คุณภาพดานความเท่ียงของการบริหารการเปล่ียนแปลงไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 

0.97 และคุณภาพดานความเท่ียงของการบริหารงานบุคคลไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.98 

และไดปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง โดยผาน 

การแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บรวบรวม

ขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

   
          

 49 478 10 95 

 43 450 9 89 

 19 178 4 35 

 27 319 5 63 

             138     1,425              28         282 

 1,563 310 

ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูล

โดยใชเก็บขอมูลจากตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครูที่ปฏิบัติการสอน 

แบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองเพศ 

วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณการทำงาน วิทยฐานะ ที่ตั้งของอำเภอ มีลักษณะเปน

แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (checklist) 

ตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามวัดระดับการบริหารการเปล่ียนแปลง และ 

การบริหารงานบุคคล ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 

ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert) การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดกำหนด 

คาคะแนนของชวงน้ำหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งแตละระดับมีความหมายดังน้ี 

 5 หมายถึง   การบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง   การบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับมาก 

 3 หมายถึง   การบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง   การบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง  การบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับนอยท่ีสุด 
ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของการบริหาร 

การเปล่ียนแปลงและการบริหารงานบุคคล เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาที่มีผูบริหารและครู 

ที่ปฏิบัติการสอนที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืน

มาจำนวน 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
     

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการ ดังน้ี 
1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล จำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดังน้ี 

 1.1  การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดวยวิธีการแจกแจงความถ่ี  

(frequency) และคารอยละ (percentage) 
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 1.2  การวิเคราะหระดับเก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลง และการบริหารงานบุคคล 

ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายตามเกณฑ ผูวิจัยนำ

คาเฉล่ียไปเทียบเกณฑขอบเขตของคาเฉล่ียตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2553: 121) ดังน้ี 

   คาเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง  มกีารบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล 

            อยูในระดับมากท่ีสุด 

   คาเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง  มกีารบริหารการเปล่ียนแปลง/การบรหิารงานบุคคล 

            อยูในระดับมาก 

   คาเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง  มกีารบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล 

            อยูในระดับปานกลาง 

   คาเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง  มกีารบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล 

            อยูในระดับนอย 

   คาเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง  มกีารบริหารการเปล่ียนแปลง/การบริหารงานบุคคล 

            อยูในระดับนอยท่ีสุด 

2.  การวิเคราะหการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.22, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยพลังอำนาจอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.28, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ การมีสวนรวม ( x̄ =4.27, S.D. = 0.51) และ

การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ( x̄ = 4.10, S.D. = 0.51) มีระดับการดำเนินงานนอยท่ีสุด 

ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ระดับและลำดับการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   

           (n=310) 

   S.D.  
1.  4.19 0.49  5 

2.  4.27 0.51  2 

3.  4.10 0.51  6 

4.  4.22 0.52  4 

5.  4.26 0.49  3 

6.  4.28 0.52  1 

  4.22 0.45   

X

(n=310) 

  S.D.   
1.  4.19 0.48  3 

2.  4.10 0.56  6 

3.  4.16 0.51  4 

4.  4.15 0.51  5 

5.     4.25 0.53  1 

6.  4.23 0.54  2 

 4.18 0.44   

 

X

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.18, S.D. = 0.44) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

วินัยอยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.25, S.D. = 0.53) รองลงมาไดแกการพัฒนาบุคลากรทาง 

การศึกษา ( x̄ = 4.24, S.D. = 0.54) และการสรรหาและบรรจุแตงตัง้บคุลากรทางการศึกษา ( x̄ = 4.10, 

S.D. = 0.56) มีระดับการดำเนินงานนอยท่ีสุดดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 ระดับและลำดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

การบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการกำกับติดตาม (X
5
) การติดตอสื่อสาร (X

1
) พลังอำนาจ 

(X
6
) และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา (X

3
) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและ

สามารถอภิปรายความผันแปรของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Y

tot
) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 

คาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.605 ซึ่งแสดงวา ดานการกำกับติดตาม การติดตอ
สื่อสาร พลังอำนาจ และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาสงผลตอการบริหารงานบุคคล 
ในสถานศึกษา และสามารถทำนายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ไดรอยละ 60.50 โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณไดดงัน้ี 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

ดงัปรากฏในตารางท่ี  4 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอ 
  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  ราชบุรี เขต 2  

 

tot= 0.93 +0.12 (X5) +0.22 (X1) +0.25 (X6) +0.18 (X3)  

tot = 0.14 (Z5) +0.24 (Z1) +0.30 (Z6) +0.21 (Z3) 

(n=310) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 4 36.80 9.20 116.95** .00 

Residual 305 23.99 0.08   

Total 309 60.80    

 b Beta SEb t Sig. 

 0.93  0.15 6.11** .00 

 (X5) 0.12 0.14 0.07 1.75** .00 

 (X1) 0.22    0.24 0.05 4.11** .00 

 (X6) 0.25 0.30 0.06 4.49** .00 

 (X3) 0.18 0.21 0.05 3.70** .00 

**  .01 

R = 0.778   R2 = 0.605 SEE. = 0.280 
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อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยเ ร่ือง การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผล

ตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 

1.  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหาร 

การเปล่ียนแปลงอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยได ดังน้ี ดานพลังอำนาจ 

ดานการมีสวนรวม ดานการกำกับติดตาม ดานการเจรจาขอตกลงรวมกัน ดานการติดตอสื่อสาร  

และดานการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพราะในการบริหารและจัดการศึกษาตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 วาดวย

แนวทางของการปฏิรูปการศึกษาใหมีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย 

ใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให 

การเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาพัฒนาไปในทิศทางท่ีปฏิรูประบบราชการ ดังน้ัน การบริหาร 

การเปล่ียนแปลงจงึมคีวามสำคญัท่ีสดุและหลกีเล่ียงไมได สำหรบัผูบรหิารสถานศึกษาตองปฏบิตังิาน

ตามกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงของระบบราชการ ผูบริหารและบุคลากรตองตระหนัก 

ทุกกระบวนการทุกกิจกรรมการบริหาร การเปล่ียนแปลงตองเนนใหเกิดคุณภาพเปนที่พึงพอใจ 

ทั้งภายในและภายนอกองคการท่ีอยูภายใตของการบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนปจจัยสำคัญ 

สูความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษา สอดคลองกับงานวิจยัของลักขณา กำแพงแกว และพิชญาภา 

ยืนยาว (2556: 134-153) ไดศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา 

การบริหารการเปล่ียนแปลงอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

อยางย่ังยืน มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมา คือ ดานการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง และ 

ดานการเตรียมการในการบริหารการเปล่ียนแปลง ตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจากสถานศึกษามีบุคลากร 
ที่ตระหนักในการปฏิบัติงานรวมกัน มีการกำหนดแนวทาง สรางความเขาใจในการทำงาน 

อยางชัด เจนและเปนไปในทาง ท่ี เหมาะสม สนับสนุนใหปฏิบัติ ร วมงานอยู เสมอพรอม 

ในการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง ตามทีก่ำหนดอยางมีขัน้ตอน วางแผนเตรียมการปฏิบตังิาน

และปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายอยางรอบคอบ เพ่ือสรางงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตรงตามเปาหมายท่ีรวมกันกำหนดข้ึนใหเกิดในสถานศึกษา 
2.  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารงานบุคคล

ในสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานกฎ ระเบียบ 
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ขอบังคับ ดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการวางแผนอัตรากำลัง ดานการเล่ือนวิทยฐานะ 

และตำแหนงงาน ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร

ทางการศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากวาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 วาดวยครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดใหมีการสงเสริม

กระบวนการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับ

วิชาชีพชั้นสูง สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีการนิเทศติดตามผล ให 

ความชวยเหลืออยางตอเนือ่ง ทำใหการบรหิารงานบคุคลเปนไปตามกรอบภารกจิตามแนวปฏบิตังิาน 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล สถานศึกษามีการกำกับดูแล และบังคับใช 

กฎระเบียบตอครูโดยเครงครัดและเปนธรรม ผูบริหารมุงสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด 

ในการบรหิารงานบุคคล ทัง้ทางดานการวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบประเมิน การปฏิบตังิาน 

รวมทั้งการกำหนดแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนางานอยางเปนระบบ สงเสริมใหครูไดรับ 

การพัฒนาอยางตอเน่ือง สงเสริมใหครูมีความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน มีความเช่ือมั่น

ในตนเอง สามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ครูมีขวัญและกำลังใจ และพึงพอใจ 

ในการเล่ือนตำแหนงและข้ันเงินเดือน ที่เปนไปตามเกณฑที่กำหนด และเปนธรรม สงเสริมยกยอง

เชิดชูเกียรติครูเน่ืองในโอกาสตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของสนิท คงภักดี (2549: 71-73) ไดศึกษา

การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุด คือ ดานการวางแผนและกำหนดตำแหนงดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

ดานวินัยและการดำเนินการทางวินัย ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการบรรจุ

และการแตงต้ัง และดานการออกจากราชการ ดังนั้น จะเห็นวา สถานศึกษาทุกแหงตางให 

ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคล เพราะบุคคลนับวาเปนองคประกอบสำคัญท่ีจะขับเคลื่อน 
ใหทุกหนวยงานประสบความสำเร็จและบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

3.  การบริหารการเปล่ียนแปลงสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมากไปนอย 
ซึ่งการกำกับติดตาม การติดตอสื่อสารดานพลังอำนาจ และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 

ที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถรวมกันทำนายการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาไดรอยละ 60.50 ทั้งนี้เน่ืองจากการบริหารการเปล่ียนแปลงเปนเร่ืองสำคัญและ

หลีกเล่ียงไมไดสำหรับการบริหารงานในองคการใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายภายใต
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญทางดานเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ และ 

ภายใตกฎ ระเบียบ นโยบายตาง ๆ บุคลากรทางการศึกษาจำเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู  
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การปฏิบัติหนาท่ีใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงตามสภาพของสังคมองคการ สามารถบริหาร

จัดการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลงานวิจัย

ของณรงค จันทรา (2549: 86-90) ไดศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของประสิทธิผลการบริหาร 

การเปล่ียนแปลงท่ีมีตอประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

ในจังหวัดอุดรธานี พบวา บุคลากรมีความเห็นดวยเก่ียวกับการมีประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลง

โดยรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก เน่ืองจากบุคลากรใหความสำคัญกับการรับฟงขอมูล

หรือการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางกันจากผูอื่น ใหความรวมมือและความชวยเหลือแกสมาชิก 

ในทีมงานเมื่อไดรับการรองขอ รับฟงปญหาหรือขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากสมาชิกระหวางกลุมตาง ๆ 

เขารวมกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของหนวยงาน การคิด

ริเริ่มโครงการใหม ๆ ที่สงผลดีตอชื่อเสียงและภาพลักษณของหนวยงาน หาโอกาสเรียนรูงาน 

ที่รับผิดชอบจากผูรูทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน และการเรียนรูพยายามหาวิธีการใหม 

ในการแกไขปญหาในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น กลาวไดวา การบริหาร 

การเปล่ียนแปลงในทุก ๆ องคการยอมสงผลกระทบตอบุคลากรในองคการน้ัน ๆ เน่ืองจากบุคคล 

เปนองคประกอบสำคัญท่ีจะทำใหการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน และเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และกอใหเกิดการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามมาดวย 

 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา องคประกอบของการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผล 

ตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  

เขต 2 ไดแก 

 3.1  การบริหารการเปล่ียนแปลงดานการกำกับติดตามสงผลตอการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ีผลของ 

การบริหารงานและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ันข้ึนอยูกับปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ  
ทั้งปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก โอกาสและอุปสรรคตาง ๆ กระบวนการบริหารจัดการและ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีดี และมีประสิทธิภาพถือวาเปนส่ิงสำคัญ ซึ่งสามารถรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก และสงตอคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิง หากองคการน้ัน 

มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะในการกำกับติดตามงานในองคการ ปฏิบัติงาน 
อยางเต็มกำลังและตอเน่ืองจะทำใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ บรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงค 

ท่ีกำหนดไว ดังน้ัน การกำกับติดตามจึงมีความสัมพันธตอการบริหารงานบุคลากรในดานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยสถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบสมรรถภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในสถานศึกษาใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนด สถานศึกษามีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการพิจารณาเปรียบเทียบผลงานของบุคลากรใหเปนไปตาม

วัตถุประสงค และเกณฑที่กำหนด และในสวนการนำผลในการกำกับติดตามมาสนับสนุนดาน 

การเล่ือนวิทยฐานะและตำแหนงงาน โดยสถานศึกษามีกระบวนการประเมินวิทยฐานะขาราชการครู 
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และบุคลากรทางการศึกษา การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติเปนไปตามเกณฑที่กำหนด และ 

สถานศึกษามีการกำหนดกระบวนการเปล่ียนแปลงตำแหนงงานบุคลากรในสถานศึกษาอยางชัดเจน 

สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550: 220) กลาวไววาการกำกับติดตาม 

เปนกลไกตาง ๆ ซึ่งใชเพ่ือติดตามการปฏิบัติและผลผลิตภายในขอบเขตท่ีมีการพิจารณาไว 

 ซ่ึงความสำคัญของการกำกับติดตามมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการวางแผน ผูบริหารใชกระบวนการ

วางแผนเพ่ือเตรียมการปฏิบัติการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการหนาท่ีการกำกับติดตาม 

เปนกระบวนการตอเน่ืองท่ีใชเพ่ือพิจารณาวา องคการสามารถบรรลุเปาหมายหรือไม การติดตาม

เปาหมายองคการ และใชการปอนกลับการปฏิบัติงาน หนาท่ีการกำกับติดตามจะชวยใหผูบริหาร 

มีวิธีการท่ีจะปรับปรุงแผน และชวยใหองคการเผชิญกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง ไดสอดคลอง

กับผลงานวิจัยของสุเทพ บุญเติม (2549: 77-78) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตาม 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา การกำกับติดตามดานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาพรวมของ

สภาพในการกำกับติดตามดานบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก โดยมีการวิเคราะหและจัดระบบ

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการกำกับติดตามงานและการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามากท่ีสุด  

สวนสภาพการปฏิบัติที่นอยท่ีสุด คือ มีการจัดหนวยบริการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเคล่ือนที่ 

เพ่ือใหบริการดานบุคคลและกำกับติดตามงานเปนประจำเดือนทุกเดือน ทั้งนี้ การกำกับติดตาม

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการจัดระบบการกำกับติดตามและประเมินผลในทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

คอนขางมากโดยพิจารณาจากขอมูลการศึกษาเชิงสำรวจ มีการกำหนดแผนการกำกับติดตามงาน 
ไวเปนระยะ มีการกำหนดมาตรฐานและตัวบงชี้การกำกับติดตาม โดยมีหลักการท่ีสำคัญคือ การมี

สวนรวมของสถานศึกษาและชุมชน ทองถ่ินมีโอกาสเขารวมกำหนดเปาหมาย มาตรฐาน และตัวบงชี้ 

รวมท้ังการมีสวนรวมกำกับติดตามกับหนวยงาน คือ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ดงัน้ัน จะเห็นไดวาการกำกับตดิตามการดำเนินงานของสถานศึกษาจะสงเสริมบคุลากรในสถานศึกษา 

มีการปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น 
 3.2  การบริหารการเปล่ียนแปลงดานการติดตอสื่อสารสงผลตอการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 การติดตอส่ือสาร 

ในสถานศึกษาอาจกระทำการไดหลายวิธีขึ้นอยูกับบรรยากาศขององคการน้ันวาเปนในรูปแบบใด 

อยางไรก็ตาม การติดตอสื่อสารถือไดวาเปนเร่ืองสำคัญ เพราะวาแมจะมียุทธศาสตรดีเย่ียมเพียงใด 

หากขาดการติดตอสื่อสารท่ีดีแลว ก็ยากท่ีจะนำมาซ่ึงความสำเร็จได ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมี
สวนรวมและมีกิจกรรมสัมพันธในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการทำงาน เปลี่ยนวิธีคิด การประสานงาน

ระหวางบุคลากรในสถานศึกษา มกีารนำขอมลูยอนกลับ มาปรบัปรงุพัฒนาและติดตามตรวจสอบงาน
อยูตลอดเวลา ดังนั้น การติดตอสื่อสารจึงมีความสัมพันธตอการบริหารงานบุคลากรในดาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบสมรรถภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในสถานศึกษาใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนด มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนด และดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

บุคลากรทางการศึกษา โดยสถานศึกษากำหนดวิธีการและกระบวนการสอบคัดเลือกไดอยางชัดเจน 

มีการจัดสอบคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามเกณฑที่กำหนด สอดคลองกับ

แนวคิดของกมล ฉายาวัฒนะ (2549: 153) ใหความหมายของการติดตอสื่อสาร คือ กระบวนการ

ถายทอด และการสื่อสารอยางมีศิลปะจากผูสงฝายหน่ึงไปยังผูรับฝายหน่ึง โดยผานส่ือหรือชองทาง 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกัน ซึ่งในการบริหารองคการจะตองมีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับผูคนมากมาย 

กิจกรรมเหลาน้ันตองอาศัยและเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารท้ังส้ิน เปนวิธีการประสานงาน 

การช้ีแจงใหความรู และสรางสัมพันธอันดีกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ผูปกครองและนักเรียน 

เพ่ือใหบุคคลเหลาน้ันเขาใจขาวสารขอมูลการปฏิบัติงานขององคการ อันจะทำใหการบริหาร 

ของผูบริหารองคการสำเร็จลุลวงไปดวยดี ไดสอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิรมย ชัยประทุม 

(2553: 98-99) ไดศึกษาสภาพและปญหาการติดตอสื่อสารภายในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 

เมืองชัยภูมิ พบวา สภาพการติดตอสื่อสารภายในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย 

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การติดตอส่ือสารในแนวนอน 

มีคาเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือการติดตอ สื่อสารจากบนลงลาง และแนวไขว 

ตามลำดับ ในขณะท่ีการส่ือสารในแนวจากลางข้ึนบนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นนอยท่ีสุด ตามลำดับ 

ดังน้ัน จึงกลาวไดวา องคการใดมีกระบวนการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ จะสงเสริมใหบุคลากร

ในองคการน้ันปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของ 

สถานศึกษาตามท่ีกำหนด 

 3.3  การบริหารการเปลี่ยนแปลงดานพลังอำนาจสงผลตอการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เน่ืองจากการบริหาร 

สถานศึกษาเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคนท่ีตองบริหารคน บริหารงานในหนวยงาน และปจจัย 

ท่ีเก่ียวของตาง ๆ ใหสามารถดำเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ และการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพน้ัน 
ผูบริหารจึงตองบริหารคนในหนวยงานใหเกิดประสิทธิผลของหนวยงานและมีความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด เน่ืองจากบุคคลในหนวยงานมีความแตกตางกัน ในดานอุปนิสัย เจตคติ  

หรือคุณลักษณะสวนตัว ผูบริหารจึงตองใชหลักการดานพลังอำนาจกับบุคคลในหนวยงาน ใหเกิด
ความรวมมอืรวมใจในการปฏบิตังิาน พลังอำนาจจงึเปนสวนผลักดันการดำเนินงานตาง ๆ ในหนวยงาน

ใหเปนตามนโยบาย ตลอดจนเปนองคประกอบสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงในองคการหรือ 

สถานศึกษา ดังน้ัน พลังอำนาจจึงมีอิทธิพลตอการบริหารงานบุคคลในดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

วินัย โดยสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของ

สถานศึกษาไดถูกตองตามท่ีสถานศึกษาไดกำหนด และดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาเขารับการอบรม พัฒนาวิชาชีพจรรยาบรรณของบุคลากรทาง 

การศึกษาอยูเสมอ สถานศึกษาจัดใหมีการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 
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การทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน  

(2550: 83) กลาววาพลังอำนาจเปนการใชอิทธิพลเพ่ือจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานและนำไปสู 

ความสำเร็จตาม เปาหมายท่ีระบุไว หรือเปนกระบวนการจัดการใหบุคลากรในองคการทำงานรวมกัน

ไดดวยวิธีการตาง ๆ เพราะทรัพยากรมนุษยเปนส่ิงท่ีซับซอนและเขาใจถองแทไดยาก การส่ังการ 

จึงตองใชความสามารถหลายเรื่องควบคูกันไป อาทิ ภาวะความเปนผูนำของผูบริหาร การติดตอ

สื่อสารในองคการ และการทำงานเปนทีม เปนตน ทั้งน้ีไดสอดคลองกับผลงานวิจัยของวัฒนา 

จนัทรโคตร (2551: 125-129) ไดศกึษา การใชพลังอำนาจของผูบรหิารและแรงจูงใจในการปฏิบตังิาน

ของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวา การใช 

พลังอำนาจของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 6 ดาน เรียงลำดับจากมาก 

ไปหานอย ดังนี้ พลังอำนาจรางวัล พลังอำนาจสารสนเทศ พลังอำนาจกฎหมาย พลังอำนาจ 

ความเช่ียวชาญ พลังอำนาจอางอิง และพลังอำนาจพ่ึงพา สวนการใชพลังอำนาจบังคับลงโทษ  

มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันกลาวไดวา การใชพลังอำนาจของผูบริหารมีผลตอบุคลากร 

ในสถานศึกษาอยางหลีกเล่ียงไมได 

 3.4  การบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาสงผล 

ตอการบริหาร งานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  

เขต 2 เน่ืองจากการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลากรใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ การแกไขปญหาหรือการดำเนินงานจัดการศึกษาจึงจำเปนอยางย่ิงที่ตอง

นำทรัพยากรทางการศึกษาในทุกดานมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น การสนับสนุนทรัพยากร

ทางการศึกษานับวาเปนปจจัยหลักในการพัฒนาองคการท่ีมีความสัมพันธตอการบริหารงานบุคคล 

โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการวางแผนอัตรากำลัง ซึ่งสถานศึกษาควรมีการกำหนดแผนการใชบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสงูสดุ รวมทัง้มกีระบวนการและข้ันตอนการวางแผนบริหารงาน

บุคคลใหเปนไปตามระเบียบราชการ นอกจากน้ี การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษายังมีอิทธิพล

ตอการสรรหาและบรรจุแตงต้ังบุคลากรทางการศึกษา โดยตองมีการกำหนดวิธีการสรรหา และ

กระบวนการสอบคัดเลือกไวอยางชัดเจน มีการจัดสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเกณฑท่ีกำหนด รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดวยจัดใหมีกระบวนการท่ีสนับสนุน 

ใหบุคลากรในสถานศึกษาไดเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพไดอยางสอดคลองกับความตองการ

อยูเสมอ และจัดใหมีการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร 

ในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง สอดคลองกับแนวคิดของสิริพรรณ วัฒนวิชัย (2556: 14) ไดอธิบายวา 

ผูบริหารควรใหการสนับสนุนบุคลากรซ่ึงนับวาเปนทรัพยากรทางการศึกษาท่ีสำคัญย่ิงในสถานศึกษา 
โดยสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาไดพัฒนาความรู ความชำนาญในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหเปน 

การสรางแรงจูงใจ เชน การสนับสนุนการศึกษาตอ การจัดโปรแกรมอบรม การจัดวิทยากรมาบรรยาย 
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การใหเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางหนวยงานอ่ืนจัด หรือการจัดประชุมกลุมเพ่ือใหขอมูลขาวสาร 

ที่เก่ียวของแกบุคลากร เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรมากขึ้น สอดคลอง

กับผลงานวิจัยของศิริพร สุขสวัสดิ์ (2550: 74-76) ไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการ 

ในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดเชียงราย พบวา  

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดเชียงราย มีปญหาทรัพยากรทางการศึกษาดานงบประมาณ และ

ดานการจัดการอยูในระดับมาก ทรัพยากรดานวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง และดานบุคลากรอยูใน

ระดับปานกลาง และมีความตองการทรัพยากรทางการศึกษาดานงบประมาณ ดานวัสดุ ครุภัณฑ

และส่ิงกอสราง ดานบุคลากร และดานการจัดการอยูในระดับมาก สำหรับดานบุคลากร พบวา  

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดเชียงรายมีความตองการเรื่องการจัดสรรครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาใหครบชัน้เรียนมากท่ีสดุ ดงันัน้ จะเห็นวาทรัพยากรทางการศึกษาน้ันมผีลตอการบริหารงาน

บุคคล เพ่ือที่บุคลากรในสถานศึกษาจะสามารถนำทรัพยากรทางการศึกษามาพัฒนางานของตนเอง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

 1.1  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมใหครูไดรับความรูในเรื่อง

การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสาร โดยสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากร 

ในสถานศึกษารวมกันจัดทำระบบการตรวจสอบขอมูลท่ีเชื่อถือไดทั้งจากภายใน และภายนอก 

สถานศึกษา รวมท้ังใชชองทางหลากหลายในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

 1.2  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมใหครูไดรับความรูในเรื่อง

การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา โดยสงเสริมใหมี 

การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 1.3  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาในดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสงเสริมใหมีกระบวนการพิจารณาเปรียบเทียบ

ผลงานของบุคลากรใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเกณฑที่กำหนด 
 1.4  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาในดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดสอบคัดเลือก

บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามเกณฑที่กำหนด รวมท้ังบรรจุบุคลากรในสถานศึกษา 

ไดตรงตามความตองการของสถานศึกษา 

 1.5  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมใหครูไดรับความรูในเรื่อง
การบริหารการเปล่ียนแปลง ท่ีเก่ียวของกับดานพลังอำนาจ การติดตอส่ือสาร การสนับสนุนทรัพยากร
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ทางการศึกษา และการกำกับติดตาม เพ่ือพัฒนาและวางแผนในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

ทันตอการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอสถานศึกษา และบุคลากรใหดีย่ิงขึ้นตอไป 

 1.6  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสรางความตระหนักใหบุคลากร

เห็นความสำคัญของการเปล่ียนแปลง สรางความเขาใจ ในประโยชนและความสำคัญของ 

การเปล่ียนแปลง โดยการสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษารวมกันดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม

ตามแผนมีการประชุม และวางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือพัฒนา 

สถานศึกษาและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดาน 

การสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเปนเลิศ 

 2.2  ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2.3  ควรศึกษาแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา 

 2.4  ควรศึกษาความสัมพันธของการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการพัฒนา

บุคลากรในสถานศึกษา 

 

สรุป 
การบริหารการเปล่ียนแปลงสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารการเปล่ียนแปลง อยูใน

ระดับมากทุกดาน บริหารงาน บุคคลในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน การบริหารการเปล่ียนแปลง 
ท่ีสงผลตอบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไปหานอยดังนี้  

1) ดานการกำกับติดตาม 2) การติดตอส่ือสาร 3) ดานพลังอำนาจ และ 4) ดานการสนับสนุนทรัพยากร

ทางการศึกษาเปนปจจัยสงผลตอบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบวา 

การบริหารการเปล่ียนแปลงซ่ึงไดแก ดานพลังอำนาจ ดานการติดตอสื่อสารดานการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษา และดานการกำกับติดตาม และรวมกันทำนายบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 2 ในภาพรวมได 

รอยละ 60.50 
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