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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2  2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 และ 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ บุคลากรของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 จ านวน 306 คน รวบรวม
ข้อมูลด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ 
อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)  
            ผลการวิจัย พบว่า  
   1) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ได้แก่   ด้านโครงสร้าง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60, ด้านเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52, ด้านคน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และด้าน
วัฒนธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  ส่วน 2) การบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ 
ด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  ด้าน
การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56  ด้านการจัดบุคลากร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบกับด้านการให้ค าปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครู และบุคลากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และด้านการสรรหาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และทั้งนี้ 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีอิทธิพลส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01  ดังสมการ   Ytot   =  .977  +  .545 X1 +.705 X2 +.719 X3 
+.495 X4  โดยด้านเทคโนโลยี (X2) และด้านคน (X3 ) มีอิทธิพลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ในระดับสูง เท่ากับร้อยละ 49.70 และร้อยละ 51.70 
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The purposes of this research were to study the transformational adminis- 

tration of administrators under Chonburi Primary Education Service  Area Office 2, 
personnel management in schools under Chonburi Primary Education Service  Area 
Office 2, and the transformational administration of administrators affecting 
personnel management in schools. The samples were 306 personnel in schools 
under Chonburi Primary Education Service Area Office 2. The data were collected 
with 5 levels rating scale questionnaires and analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. 

The results of this research were found that: 
1) The transformational administration of administrators under was at the 

highest level overall. Considering the average of each aspect sorted by descending 
from maximum to minimum; mean of the structure was at 4.60, the technology at 
4.52, the manpower at 4.48, and the culture was at 4.48. 2) The personnel 
management in schools was at the highest level overall (4.53). When considered in 
each category, the mean in strengthening the morale and spirit of teachers and 
personnel was at 4.58, the development of teachers and personnel to perform 
effective duty at 4.56, personnel management to response in counseling and solve 
problems for teachers appropriately at 4.51, and recruiting qualified personnel was at 
4.47. 3) The transformational administration of administrators directly affected 
personnel management in schools with the statistical significance at .05 and .01 level 
overall. The concluded equation was: Ytot = .977  +  .545 X1 +.705 X2 +.719 X3 +.495 
X4. The correlation coefficient of technology aspect (X2) and manpower aspect (X3) 
affected personnel management in schools at the high level with 49.70% and 51.70 
% respectively. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความเมตตาและกรุณาจากเจ้าคุณพระอาจารย์พระราชรัตนมงคล ดร. 
ผู้ให้ค าปรึกษาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและคณะกรรมการทุกท่าน  รวมทั้งคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าปรึกษาแนะน า  อ่าน และตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ตลอดจน ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  และดูแลให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยด้วย       
ความเอาใจใส่อย่างดียิ่งเสมอมา  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรครูในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 ที่กรุณตอบแบบสอบถามของงานวิจัยนี้ รวมทั้งเพ่ือน ๆ ในชลบุรี สัตหีบ
พนัสนิคม และ ผศ.ดร. สิริวันทน์ ชัยญานะ ที่มีส่วนช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 
 คุณค่าและคุณประโยชน์ของการวิจัยนี้  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่คุณบิดา  มารดา  
บูรพคณาจารย์  ตลอดจนเจ้าของข้อมูล  เอกสาร ต ารา และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม        
ช่วยเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นแก่งานวิจัยนี้ อานิสงส์แห่งความดีจากงานวิจัยนี้  จงส่งผลดีงามแด่
ทุกท่านให้พบแต่ความดี สามารถก้าวข้ามความทุกขโ์ดยถ้วนหน้าเทอญ 
 
 

                            ธารินี กิตติกาญจนโสภณ   
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ประเทศไทยต้องรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกประเทศเสมอ การ

เปลี่ยนแปลงอาจเป็นเหตุการณ์ หรือกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้ว ท าให้ระบบที่ได้รับผลกระทบ จะต้อง
มีการปรับตัวให้แตกต่างไปจากเดิม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่มักเกิดขึ้น 
อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ในอดีต การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอัตราที่ช้า เรียบง่าย และมักจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบที่ซับซ้อนและรุนแรงต่อการด ารงชีวิตและการท างาน ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่าง 
รวดเร็ว หลายรูปแบบ และก่อให้เกิดผลกระทบที่เก่ียวเนื่องซับซ้อน สร้างความสับสน บ่อยครั้งอาจท า
ให้เกิดความรู้สึกว่ามีความรุนแรงเกินกว่าจะควบคุมได้ ซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้าง 
และจิตใจ (วิลาวัณย์ อันมาก, 2556, หน้า 8-11)  

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโลกอย่างมากในแทบทุกด้าน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การด าเนิน
ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอนาคตอย่างมากโดยเฉพาะการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงการ
บริหาร การศึกษา เพ่ือจะได้เรียนรู้วิธีการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสามารถน าไปสู่เป้าหมายพร้อม
รับกับ บริบทที่เปลี่ยนแปลง สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศหรือเทียบเท่า
กับ มาตรฐานสากลทางการศึกษาของประเทศต่าง ๆ จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้ง 
ทางความเจริญด้านเทคโนโลยี กระแสสังคมโลกาภิวัตน์ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครองที่มีลักษณะประชาธิปไตย ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ และด้านการปฏิรูประบบบริการ สุขภาพ 
ส่งผลที่ท าให้สภาพต่าง ๆ ภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป กระแสของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ 
ส่งผลกระทบและเป็นแรงผลักดันให้สภาพการจัดการศึกษาของประเทศเปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้ง ด้าน
ปรัชญา การศึกษา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการ
เรียนการสอน การนิเทศและการพัฒนาบุคลากร รูปแบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ บทบาท
ของผู้บริหารและ บุคลากรครูผู้สอน การบริหารการศึกษามีแนวโน้มเป็นไปในลักษณะเดียวกับการ
บริหารธุรกิจที่มุ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างจริงจัง (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2559, หน้า 51-52) 

สภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขับ 
เคลื่อนประเทศ การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศนั้น จะต้องพิจารณาภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกเป็นส าคัญ (วิลาวัณย์ อันมาก, 2556) ด้วยเหตุนี้การเตรียมการโดยการพัฒนาบุคลากร
ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มี
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มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, หน้า 2-16) ยิ่งในปัจจุบัน การปฏิรูปการศึกษาเป็นการปรับ 
เปลี่ยนการจัดการศึกษา และพัฒนาคนให้ดีมีคุณภาพ เป็นการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ถือได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บท ในการปฏิรูป
การศึกษา โดยหมวด 4 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหาร การจัด 
การศึกษา ทั้งด้านงานวิชาการ งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, หน้า 44-46) 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่กระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษา โดยมาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
คล่องตัว ให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และพระราช บัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายที่บัญญัติให้มีการกระจาย
อ านาจการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการลงไปสู่เขตพ้ืนที่การ  ศึกษาและสถานศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 27, 44-45) 

และท่ีผ่านมา คุรุสภา ได้ก าหนดข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2560 ไว้ดังนี้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา 
หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ดัง  
ต่อไปนี้ (ก) มำตรฐำนควำมรู้ ดังต่อไปนี้ 1) การพัฒนาวิชาชีพ 2) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3) การ
บริหารสถานศึกษา 4) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5) กิจการและกิจกรรม
นักเรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา 7) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ข) มำตรฐำน
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ดังนี้ 1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 2) มี
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในต าแหน่งหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าสาย 
หรือหัวหน้างาน หรือต าแหน่งบริหารอ่ืน ๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี (คุรุสภา, 2560, 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2560). 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนและสังคมภายใต้บทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ให้
ผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัยตาม
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นโยบายด้านการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 34) เพ่ือสร้างและพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ สถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารคุณภาพควบคู่กับการ
ปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ให้
มากที่สุด และกระตุ้นให้หน่วยงานที่จัดการศึกษามีการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552-2561) ได้ก าหนดจุดเน้นในเรื่องคุณภาพการ 
ศึกษาและการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ โดยพัฒนาครูประจ าการให้เป็นครูยุคใหม่ ยกเครื่องระบบบริหาร 
งานบุคคล รวมทั้งคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ส าหรับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโรงเรียน
ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร โรงเรียนทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาครัฐ หรือเอกชนจึง
ปรารถนาที่จะให้มี หรือได้มาซึ่งนักบริหารมืออาชีพมาบริหารโรงเรียน มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการบริหาร มีผลงาน ที่ประสบความส าเร็จ จนเป็นหลักประกันถึงความเป็นผู้บริหารที่
มีสมรรถนะสูง มีคุณภาพและมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับ ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการบริหาร
อย่างมืออาชีพจ านวนมากจึงเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่โดดเด่น ทั้งด้านความรู้ ความ 
สามารถ มีความประพฤติดีท่ีทุกคนยอมรับ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้
ใหม ่ๆ อยู่เสมอ สามารถชักจูงโน้มน้าวจิตใจผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ น าหลัก
ประชาธิปไตยมาใช้ในการบริหารงาน เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่น โดยเฉพาะมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ การสื่อสาร และความฉลาดทางอารมณ์ มุ่งม่ันในการท างานในหน้าที่ของตนให้บรรลุตามวัตถุ 
ประสงค์ ต้องมีความช านาญเฉพาะด้าน(วิธูโร) และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (นิสสยสัมปันโน) ต่อเพ่ือนร่วม 
งานและผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันต้องมีปัญญาที่มองภาพกว้างและไกล (จักขุมา) นอกจากนั้น
ต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานในการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์จากผู้บริหาร
ระดับสูงมาสู่การปฏิบัติในการบริหาร และน าผลการด าเนินงานที่ได้จากการปฏิบัติงานมาสรุปและน า 
เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต), 2554, หน้า 47; อ้างใน วีระ วงศ์
สรรค์, 2557) 

ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงต้องสร้างความพึงพอใจในการท างานให้เกิดขึ้นกับบุคลากร ให้ เกิด
ความเต็มใจปฏิบัติงานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (บรรยงค์ โตจินดา, 2558, หน้า 1) น า
ทรัพยากรการบริหารทั้ง 4 ปัจจัย คือ คน เงิน วัสดุ-อุปกรณ์ และการบริหารจัดการทรัพยากร มาใช้
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า การจัดการคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากรครู
ด าเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ตามความมุ่งหวังของสังคม 
และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ต้องสามารถจัดการในกระบวนการด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยการท าหน้าที่หลักของผู้บริหารประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ด้านโครงสร้าง 
(Structure)ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านคน (People) และด้านวัฒนธรรม (Culture) ตาม 
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ที่บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol and Martin, 1998, pp. 371-374 ; อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557 
หน้า 29) กล่าวไว้ว่า หากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถท าให้บุคลากรครูเกิด
ความศรัทธายอมรับในการบริหารและมอบหมายงานอย่างเหมาะสม ดังนั้น การบริหารสถานศึกษา 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องรู้และเข้าใจขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานบุคคล 

นอกเหนือไปจากการบริหารงานอ่ืน ๆ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2559, หน้า 46) อาทิเช่น การสรรหา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติ งาน การจัดบุคลากรให้ เหมาะสมกับหน้าที่ที่ รับผิด 
ชอบ การพัฒนาครูและบุคลากรครูให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริม 
สร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา และการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการ
ท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2557, 
หน้า 91) กระบวนการบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการบริหารที่ส าคัญมากในการพัฒนาบุคลากร 
เพราะเป็นกระบวนการแห่งความมุ่งมั่น พยายามที่จะต้องท าให้มีครูผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรที่มีความรู้ 
มีความ สามารถไว้ปฏิบัติงาน และสามารถถนอมธ ารงรักษาคนดีนี้ไว้ให้นานที่สุด เมื่อการบริหารงาน
บุคคลมีประสิทธิภาพแล้ว การบริหารงานอ่ืนก็ย่อมจะประสบความส าเร็จตามมาเช่นกัน  

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งเป็น องค์กรหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีความแตกต่างกันทั้งสภาพภูมิศาสตร์ 
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้คุณภาพของแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกัน จ าเป็นต้อง
ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพสู่ Top Ten ของระดับประเทศ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “องค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน และระดับสากล ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีพันธกิจ “การจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ระดับอาเซียนและสากล” ตาม
ค่านิยมขององค์กรที่ว่า “ธรรมาภิบาล คือ อุดมการณ์ของเรา”(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, 2558, หน้า 1) ปัจจุบันมีโรงเรียนภาครัฐที่ได้รับการประเมินภายนอก จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารอบสาม (2554-2558) มีจ านวน 48 แห่ง ที่
รายงานผลการประเมินแล้ว (ส านักงานรับรองคุณภาพและประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
(องค์การมหาชน), ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558) จากปัญหา การประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รอบที่ 3 ปี
การศึกษา 2557 ที่เข้ารับการประเมินจ านวน 48 โรงเรียน ภาพรวม มาตร ฐานด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้รับข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุง 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 
ไม่มีข้อเสนอแนะจ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ส่วนด้านการบริหารจัดการศึกษา ได้รับ
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ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุง 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.75 ไม่มีข้อเสนอแนะ จ านวน 3 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 6.25 (ส านักงานรับรองคุณภาพและประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา, 2558)  

นอกจากนี้ สภาพคุณภาพการศึกษา ปัจจุบันของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 มีการเคลื่อนย้ายของผู้บริหาร ข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี จึงท าให้สถานศึกษาบางแห่งได้ผู้บริหารใหม่ บางแห่งไม่มีผู้บริหาร 
บุคลากรครูผู้สอนต้องรักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนแทน นอกจากนั้นมีการบรรจุ
บุคลากรครูใหม่เสมอ ๆ ซึ่งยังขาดประสบการณ์ในการท างาน ท าให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การศึกษา ที่มาจากปัจจัย ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
การบริหาร สามารถดูได้จากมาตรฐานความรู้ในการบริหารงานบุคคลซึ่ งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิผลของงานโดยตรง ในวงการบริหาร ถือว่า การบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจส าคัญ
ของการบริหาร เพราะความส าเร็จของงานขึ้นอยู่กับคนเป็นส าคัญ แม้ว่าบรรดาสิ่งก่อสร้าง อาคาร
สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ การเงิน ถึงจะบริบูรณ์สักเพียงใด ก็เกือบจะไม่มีความหมาย ถ้าคนที่ใช้สิ่ง
เหล่านี้ไม่มีความสามารถเพียงพอหรือขาดขวัญ ขาดก าลังใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
หากทุกคนร่วมมือกัน ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จ  จึง
จ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี มี
ประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2557, หน้า 68)  

การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดระบบ บริหารงานบุคคลที่เหมาะสมกับภารกิจและ ระบบ
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากองค์การใด มีการก าหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานที่ดี มีการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่เหมาะสม มีความชัดเจนแน่นอน ไม่มีงานที่ทับซ้อนกัน องค์ 
การนั้น จะสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เมื่อองค์การมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
องค์การมักจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ ด้านที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง (Structure Changes) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ความเป็นทางการ กระบวนการใน การปฏิบัติงาน แผนภูมิองค์การ วิธีการงบประมาณขององค์การ
และกฎระเบียบต่าง ๆ ในองค์การ สายการบังคับบัญชา เป้าหมาย ลักษณะโครงสร้าง กระบวนการ
บริหารและระบบการจัดการ ด้านที่สอง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology Changes) โดยที่
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในองค์การจะสัมพันธ์กับกระบวนการในการผลิตและวิธีการท างานของคน
ในองค์การ ซึ่งจะรวมถึงความรู้และ ทักษะที่ใช้ในการท างานองค์การด้วย ด้านที่สาม การเปลี่ยนแปลง
คนหรือบุคลากร (People Changes) เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตหรือบุคลากรขององค์การซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ขององค์การ โดยเป็นการสร้างหรือเสนอ บริการใหม่แก่สังคมและสภาพแวดล้อม 
ส่วนด้านที่สี่เป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (Culture Changes) การเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้จะเปลี่ยน 
แปลงค่านิยม บรรทัดฐาน ความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมของ ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการเปลี่ยนแปลง
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องค์การที่ต้องพิจารณาองค์การในภาพรวมหรือมององค์การทั้งระบบ และเมื่อกล่าวถึง การบริหาร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านใดก็ตาม  จะส่งผลกระทบต่อ
องค์ประกอบด้านอื่น ๆ ขององค์การด้วยเสมอ (ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2558, หน้า 47)  

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโลกอย่างมากในแทบทุกด้าน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การด าเนิน
ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอนาคตอย่างมากโดยเฉพาะการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงการ
บริหาร การศึกษา เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสามารถน าไปสู่เป้าหมายพร้อม
รับมือกับ บริบทที่เปลี่ยนแปลง สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศหรือเทียบ 
เท่ากับ มาตรฐานสากลทางการศึกษาของประเทศต่าง ๆ จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ทั้ง ทางความเจริญด้านเทคโนโลยี กระแสสังคมโลกาภิวัตน์ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครองที่มีลักษณะประชาธิปไตย ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ และด้านการปฏิรูประบบบริการ สุขภาพ 
ส่งผลให้สภาพภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป กระแสของการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ เหล่านี้ยังส่งผล
กระทบและกลายเป็นแรงผลักดันให้สภาพการจัดการศึกษาของประเทศเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งด้าน
ปรัชญา การศึกษา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการ
เรียนการสอน การนิเทศและการพัฒนาบุคลากร รูปแบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ บทบาท
ของผู้บริหารและ บุคลากรครูผู้สอน การบริหารการศึกษามีแนวโน้มเป็นไปในลักษณะเดียวกับการ
บริหารธุรกิจที่มุ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงที่จะ
มีผลกระทบต่อ การจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถือเป็นการศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือเตรียมทรัพยากรอันมี
ค่าของประเทศ ออกสู่ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นการยกระดับคุณภาพของประชากรใน
ประเทศให้มากข้ึน ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต (ปองสิน วิเศษศิริ, 2554)  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เด่น ๆ และสามารถน ามา 
ประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ได้แก่ แนวคิดของเลวิน (Lewin, 1985; อ้างใน
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2557) ได้อธิบายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงใน 3 ขั้นตอน ได้แก่  

1) การละลายพฤติกรรม (Unfreezing) เป็นการท าให้ บุคคลมีความต้องการและเกิดความ
พร้อมในการเปลี่ยนแปลง 

2) การเปลี่ยนแปลงไปสู่พฤติกรรมใหม่ (Movement) เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่และลง
มือปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลง  

3) การท าให้พฤติกรรมใหม่ด ารงอยู่ (Refreezing) เป็นกระบวนการของการท าให้พฤติกรรม
ใหม่คงอยู่อย่างม่ันคง  

ทฤษฎี E และทฤษฎี O ของลียุค (Leucke, 2003 ; อ้างใน ไมค์ เบียร์, 2557) ทฤษฎี E นั้น
เป็นการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างรวดเร็วโดยเน้นที่ค่านิยมที่เปลี่ยน จากบน
ลงสู่ล่าง มีการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอกเป็นจ านวนมาก ทฤษฎี E นี้เน้นการลดค่าใช้จ่าย ลดขนาด 
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และการขายทรัพย์สิน เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ ส่วนทฤษฎี O เน้นที่เป้าหมาย การปรับ 
เปลี่ยนเป้าหมายเพ่ือให้มีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น เน้นวัฒนธรรมที่ทรงพลังและบุคลากรที่มี ความ 
สามารถและมีสมรรถนะสูง โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในระดับสูงและท า ให้โครงสร้างองค์การ อยู่ใน
ระนาบ มีการพยายาม สร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร  

ทั้งแนวคิดการเปลี่ยนแปลงของ เลวิน (Lewin) และทฤษฎี E ทฤษฎี O ผู้บริหารโรงเรียน
สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนได้ การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการ
ปฏิบัติงานในระยะยาว ดังที่แฮมลิน (Hamlin, 2001, pp. 275-280) ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
ส่วนใหญ่ครอบคลุมในมิติที่เป็นการท าให้เกิดผลในส่วนต่าง ๆ ขององค์ประกอบภายในองค์การ คือ  
1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Change) 2) การลดค่าใช้จ่าย (Cost Cutting) 3) การเปลี่ยน 
แปลงกระบวนการ (Process Change) 4) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (Cultural Change) การ
เปลี่ยนแปลง เหล่านี้อาจเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน อย่างผสมผสานหรือเกิดขึ้น ต่อเนื่องแต่ละประเภทก็ได้
แล้วแต่บริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง ในขณะเดียวกันโครงสร้างภายในองค์การก็จะต้องกระจาย
ความสามารถในการตัดสินใจให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ ให้มากที่สุดและมีล าดับชั้นการบริหารน้อยที่สุด 
และต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรเพ่ือรองรับและก้าวให้ทันความเจริญของเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
เรื่องท่ีท้าทายและมีอิทธิพลต่อความอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมาก (สัมมา รธนิธย์, 2557)  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าวข้างต้น ได้ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทย แต่ในสภาพจริง
ผู้บริหารสถานศึกษานั้น ย่อมไม่อาจที่จะท างานได้ทุกอย่าง โดยล าพังเพียงคนเดียว จึงจ าเป็นต้อง
อาศัยความสามารถของบุคลากรครู ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี กระบวนการที่ผู้บริหารสามารถใช้ “ภาวะผู้น า” (leadership) ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งเป็นทฤษฎีภาวะผู้น าแนวใหม่ หรือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (New paradigm) และเนื่องจากการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้าง เทคโนโลยี คนในองค์การและวัฒนธรรม 
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2559) อ้างใน ภาวะผู้น าและนานาทัศนะร่วมสมัยปัจจุบัน ตามแนวคิดทฤษฎี  
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของบาร์โทล (Bartol, 1998) พบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
สามารถท าให้ประสิทธิผลของงานและองค์การดีขึ้น แม้ว่าสภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจ ากัด 
ต่าง ๆ เพียงใด  

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุ เพราะงานในปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก และมีปริมาณมาก 
เครื่องมือและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและยุ่งยากมากขึ้น การท างานคนเดียวหรือบริหารงานคน
เดียวยากที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ (ปองสิน วิเศษศิริ, 2554) ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการใน
การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนวิธีการพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึง 
การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่บุคลากรครู ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ตามเป้าหมายขององค์การ หากผู้บริหารสามารถเรียนรู้และน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
จะส่งผลดีต่อองค์การเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ และ
ด้านการสร้างความแข็งแกร่งขององค์การ ท าให้องค์การเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
และการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ต่างเป็นตัวส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว ในปัจจุบัน เป็นยุคปฏิรูปการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็น
บุคคลที่ส าคัญยิ่ง เนื่องจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นความรับผิดชอบที่ส าคัญ และจ าเป็นมาก
ของสังคมในยุคปัจจุบัน เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่า (ธีรศักดิ์ บึงมุม, 2558, หน้า 62) ทั้งนี้ผู้น าที่
ชาญฉลาดนั้นจะส่งผลให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีคุณภาพ ก่อให้เกิดบุคลากรต่างร่วมมือร่วม
ใจกันปฏิบัติงาน ยอมอุทิศตน เพ่ือการปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า มี
ความกระตือรือร้น และมีความสุขในการท างานอันจะส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ผู้วิจัยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญการบริหาร จากสภาพปัญหา
ดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนแปลงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มี ฐานะเป็นนิติบุคคล 
ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็น
แนวคิดที่น่าสนใจ น่าศึกษาค้นคว้า เพ่ือการเสริมสร้าง และขยายองค์ความรู้ ตลอดจนการน ามา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนา และส่งผลให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สามารถปรับหรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้น ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล ในการจัด 
ท าแผนนโยบาย ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ปรับปรุงแก้ไข การบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารและหน่วยงานทางการศึกษาตลอดจนสถานศึกษาทั่วไป ให้การพัฒนาการจัด
การศึกษามีคุณภาพยิ่งข้ึนต่อไป  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  
1.2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
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1.2.2 เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาชลบุรี เขต 2 

1.2.3 เพ่ือศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 

 

1.3 ข้อค ำถำมในกำรวิจัย 
เพ่ือให้รองรับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งข้อค าถามส าหรับการ

วิจัยครั้งนี้ไว้ดังนี้ 
1.3.1 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อยู่ในระดับใด 
1.3.2 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรีเขต 2 อยู่ในระดับใด 
1.3.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล ใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 อย่างไร 
 

1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านใดด้านหนึ่ง มีอิทธิพลส่งผลต่อการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2  
 

1.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ บาร์โทล 

(Bartol) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้าง 2) ด้านเทคโนโลยี 3) ด้านคน และ 4) ด้าน
วัฒนธรรม และศึกษาแนวคิดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามขอบข่ายมาตรฐานความรู้การ
บริหารงานบุคคลของส านักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ (2557, หน้า 91) จ านวน 5 
ด้าน ประกอบด้วย 1) การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 2) การจัดบุคลากรให้
เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3) การพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
5) การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครู ดังแสดงในตารางแผนภูมภิูมทิี ่1.1 
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ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) 

 
 

ตัวแปรตำม 
(Dependent Variables) 

กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (Xtot) 

1. ด้านโครงสร้าง (X1) 
2. ด้านเทคโนโลยี (X2) 
3. ด้านคน (X3) 
4. ด้านวัฒนธรรม (X4) 

กำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ ( Ytot) 
1. การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามา
ปฏิบัติงาน (Y1) 
2. การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิด 
ชอบ (Y2) 
3. การพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Y3) 
4. การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครู
และบุคลากรในสถานศึกษา (Y4) 
5. การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้ 
 แก่ครู (Y5) 

 

แผนภูมิ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย  
 
ที่มำ : วิลาวัณย์ อันมาก (2556, หน้า 8-11). แนวคิดกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ของบาร์โทล 
(Bartol, 1998) ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) ด้านคน (People) และดา้นวัฒนธรรม (Culture) 
 : รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2557), แนวคิดกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ ตามขอบข่าย
มาตรฐานความรู้การบริหารงานบุคคลของส านักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ (2557 , 
หน้า 91) จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 2) 
การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3) การพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา 5) การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครู. 

 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.6.1 ทราบถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
1.6.2 ทราบถึงการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาชลบุรี เขต 2 
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1.6.3 ทราบถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

1.6.4. เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหารงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สามารถน าข้อค้นพบไปพัฒนา 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

1.7 ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
1.7.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รวมจ านวนบุคลากร 1,456 คน (ข้อมูล
สารสนเทศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, 2558, หน้า 5-6) 

1.7.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
  ได้แก่ สถานศึกษาของรัฐบาลที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ านวน 64 โรงเรียน  
1.7.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  ได้แก่ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาไว้ ดังนี้ 
   ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหาร ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านโครงสร้าง (Structure) (2) ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) (3) ด้านคน (People) และ (4 ) ด้านวัฒนธรรม (Culture)  

  ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ได้แก่ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
ตามขอบข่ายมาตรฐานความรู้การบริหารงานบุคคลของส านักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวง 
ศึกษาธิการ (2557, หน้า 91) จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้า
มาปฏิบัติงาน 2) การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3) การพัฒนาครูและบุคลากร ใน
สถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 5) การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครู 

1.7.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
  ได้แก่ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 

2560 รวมระยะเวลาประมาณ 15 เดือน 
 

 



12 

1.8 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงก าหนดนิยามขอบเขตของนิยามศัพท์

เฉพาะต่าง ๆ ที่น ามาใช้ ดังนี้ 
กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง หมายถึง สภาพการปฏิบัติของผู้บริหารในการปรับปรุง 

กระบวนการท างาน ตามแผนที่วางไว้ โดยการน าระบบและวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติในโรงเรียนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ตลอดจน 
การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้การบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
ด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านคน (People) และด้านวัฒนธรรม 
(Culture) 

ด้ำนโครงสร้ำง หมายถึง การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการชี้แจง นโยบาย ค าสั่ง และกฎระเบียบใน
การปฏิบัติงานตามโครงสร้างอยางชัดเจน การกระจายอ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใน
โรงเรียน การออกแบบ งานใหม่ หาวิธีการแกปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีการรับรูความส าเร็จใน
งานที่ปฏิบัติตามโครงสร้างโดยทันทีตามแนวทางอยางสรางสรรคในการปฏิบัติงาน ความเป็นทางการ 
กระบวนการในการปฏิบัติงาน การออกแบบแผนภูมิของโรงเรียน และรูปแบบการบริหารจัดการ การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้านโครงสร้างองค์การด้วยความ
ใสใจขั้นตอนการท างานตามโครงสร้าง มีการสอบถามหรือใหรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ  

ด้ำนเทคโนโลยี หมายถึง การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการชี้แจง นโยบายส่งเสริมเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน เน้นให้บุคลากรครใูนสถานศกึษามีความเขาใจตรงกันไดดีถึงจุดมุงหมายในการ
จัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีอยางชัดเจน ส าหรับการปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงวิธีการท างานด้วย
เทคโนโลยี และขั้นตอนการใช้สื่อเทคโนโลยี ปรับวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยี และเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารใหเกิดความสามัคคีรวมมือรวมใจในการท างานได
อยางดี มีการเปดโอกาสในการรับฟงปญหาการใช้เทคโนโลยีของครูและบุคลากรในสถานศึกษา การ
ออกแบบวิธีการท างาน แบบใหม่ แลกเปลี่ยนขอมูลเทคโนโลยีกับบุคลากรฝายตาง ๆ อยางทั่วถึง การ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในโรงเรียน ผู้บริหารใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ เช่น ระบบการ
ตัดสินใจ องค์ความรู้และวิทยาการใหม่  

ด้ำนคน หมายถึง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ การควบคุมอารมณ์ การปรับปรุงและ การ
เปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ความคาดหวังของบุคลากรครูในโรงเรียน ให้สามารถปรับตัวเพ่ือ ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารไมแสดงสีหนาหรือกลาววาจาที่ไม เหมาะสม ตอครูและบุคลากรในที่
สาธารณะ การสร้างแรงจูงในการเปลี่ยนแปลง การสร้างความกระตือรือร้น ผูบริหารมีการสื่อสารที่
สร้างสัมพันธอันดีกับบุคลากร ในสถานศึกษา ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร สามารถโนมนาวและชี้น าใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรครู และเกิดการพัฒนาการรับรู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการสื่อสาร
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แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เพ่ือลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง มีการปรับเปลี่ยน
ด้วยอารมณขันท าใหบรรยากาศการท างานผอนคลาย 

ด้ำนวัฒนธรรม หมายถึง การปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการประสาน งานกับ
ทุกฝ่ายในทุกสถานการณ์ รักษาวัฒนธรรมการกล าววาจาที่เหมาะสมตอครูและบุคลากรในที่
สาธารณะ มีการรับรูและเขาใจถึงอารมณความรูสึกของบุคลากรครูในสถานศึกษา การสร้างแรงจูงใจ
การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของบุคลากรครูจนบรรลุเป้าหมาย เน้นความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรครใูนโรงเรียน ผูบริหารสามารถแกไขปญหาวัฒนธรรมที่แตกต่างของครู ท าใหบรรยากาศการ
ท างานมีวัฒนธรรมที่ดี  

กำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง การจัดการกระบวนการที่ท าใหไดคน การจัดคนและบ ารุง 
รักษาคนที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในจ านวนที่เพียงพอและเหมาะสม นั่นคือ การปฏิบัติหนที่
ที่เกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือก ฝกอบรม การพัฒนาบุคลากร การใหสวัสดิการและการเปลี่ยน 
แปลงต าแหนงงาน ที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆ ให้ท างานได้ผลดีที่สุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุข มีความพอใจที่จะให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับ
ผู้บริหาร เพ่ือให้งานขององค์กรนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้คนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคงอยู่กับ
องค์กรตราบนานเท่านาน ประกอบด้วย 1) การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 2) 
การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3) การพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา 5) การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครู 

กำรสรรหำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพเข้ำมำปฏิบัติงำน หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร
ในการวิเคราะห์อัตราก าลังขาราชการครู เพ่ือประกอบ ในการสรรหา ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากร
ครูอัตราจาง และพนักงานราชการไวอยางชัดเจนเข้ามาท างานในหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก การ
ก าหนดนโยบาย การประชาสัมพันธ์และ ใหขาราชการครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก าหนด / ระบุ
ความตองการในการสรรหาขาราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจาง   

กำรจัดบุคลำกรให้เหมำะสมกับหน้ำที่ที่รับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารใน
การจัดบุคคลให้ปฏิบัติงาน วิเคราะหงาน เพ่ือสรรหาผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับงาน จัดใหขาราชการ
ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ปฏิบัติงานตามความถนัดและความช านาญการพิจารณาใช้คนให้
ท างานตรงตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของแต่ละคน โดยการวิเคราะห์ลักษณะงาน การ
วิเคราะห์คุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะกับงาน การเลือกสรรบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมกับงาน 
ผู้บริหารมีการปฐมนิเทศ ชี้แจง แนะน าเกี่ยวกับงาน ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติ 
งานขาราชการครู พนักงานราชการครูใหเขาใจภาระหนาที่กอนเริ่มปฏิบัติงาน  
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กำรพัฒนำครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพ หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริหาร ในการด าเนินการก าหนดทิศทาง แผนพัฒนาครูและบุคลากร ที่สอดคลองกับความตองการ
ของสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะความช านาญ มีประสบการณ์ และมีทัศนคติ เจตคติที่ดีใน
การท างาน เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงาน มีสมรรถภาพในการท างานสูงขึ้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบได้ดี รวมทั้งมีการประเมินผลประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาแล้ว 

กำรเสริมสร้ำงขวัญ และก ำลังใจส ำหรับครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ  หมายถึง ความ 
สามารถของผู้บริหารในการส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจ สนใจ กระตือรือร้น และใส่ใจที่จะ
ท างานในหน้าที่ของตน และร่วมแรงร่วมใจกันท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยไม่ย่อท้อ 
มีการแจงสิทธิหนาที่ ในการท างานและผลประโยชน์ อันพึงไดให้บุคลากรครูในสถานศึกษาทราบ เพ่ือ
ใหเกิดความรูสึกมั่นคงในการท างาน ผู้บริหารแสดงความทุมเทเปนแบบอยางในการท างาน ซึ่งท าให
ครูเกิดความรูสึกอยากท าตาม มีการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ประพฤติดี
หรือมีผลงานเปนที่ปรากฏใหก าลังใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากรครูในสถานศึกษา กระตุนจูงใจใน
การท างานมากกวาการใชอ านาจลงโทษ ท าใหผู้ร่วมงานรูสึกมีความสุขในการท างาน จึงท าใหบุคลากร
ในสถานศึกษากระตือรือรนและใสใจในการท างานในสถานศึกษามากข้ึน  

กำรให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำกำรท ำงำนให้แก่ครูและบุคลำกร หมายถึง ความสามารถ
ของผู้บริหารในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากร โดยการให้ความรู้ วิธีปฏิบัติ ยินดีรับฟงความคิดเห็น
ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน การชี้แนะแนวทาง จัดท าคูมือตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร
ครูในสถานศึกษา เพ่ือการให้ข้อมูลเพียงพอที่จะเลือกทางแก้ปัญหา เปดโอกาสให้บุคลากรครูในสถาน 
ศึกษาเขาพบได้ตลอดเวลา และเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมพิจารณาทางเลือกในการแก้ 
ปัญหาตัดสินใจ เลือกแนวทางการท างานอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล 
แนวทาง การแก้ไขปัญหาการท างาน 

สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 หมายถึง หน่วย 
งานหรือโรงเรียนที่ด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประสานงานและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้จัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชลบุรี เขต 2 ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ พานทอง เกาะจันทร์ บ่อทอง
และพนัสนิคม รวม 64 โรงเรียน 

บุคลำกรครู หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการศึกษา หัวหน้างาน/ฝ่าย 
และครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   

ข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 
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เพศ  หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 เพศ   
1) เพศชาย และ  2) เพศหญิง 

วุฒิกำรศึกษำ  หมายถึง การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ 1) ปริญญาตรี และ 2) สูงกว่าปริญญาตรี  

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  หมายถึง ประสบการณ์การท างานของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) ต่ ากว่า 10 ปี และ 2) 10 ปีขึ้นไป  

  
 
  
  
 
 
 
  



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร 

งานบุคคลาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2” ผู้วิจัยได้
ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกัน มาเป็นกรอบในการศึกษาเพ่ือน ามา
วิเคราะห์และอภิปรายผล มีรายละเอียดดังนี้  

2.1 แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหาร 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
ผู้บริหารหรือผู้น าหรือผู้จัดองค์การ หรือหัวหน้างาน ไม่ว่าหน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่ 

หน่วยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อการส าเร็จหรือประสิทธิภาพของงาน
เป็นอย่างยิ่ง บางครั้งการจัดองค์การแม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้าง ก็อาจได้รับผลงานสูงได้ หาก
ผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการน าของผู้บริหารไม่ดี แม้การจัด
องค์การถูกต้อง หรือดีเพียงใดก็ตาม ผลงานที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้น ๆ ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก นักวิชา 
การหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายของการบริหาร ดังนี้ สมยศ นาวีการ (2554, หน้า 18) ให้ความ 
หมายของการบริหารหรือการจัดการ (Management) ว่า การบริหาร หมายถึงกระบวนการของการ
วางแผนการจัดองค์การการสั่งการและการควบคุมก ากับความพยายามของสมาชิกองค์การและการใช้
ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ ต่อมา รุจิร์ ภู่สาระ และ 
จันทรานี สงวนนาม (2555, หน้า 4) ไดก้ล่าวว่า การบริหารเป็นเรื่องของการท ากิจกรรมโดยผู้บริหาร
และสมาชิกในองค์การเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย บาร์โทลและมาร์ติน (Bartol and Martin, 1998 อ้างใน 
สัมมา รธนิธย์, 2557 หน้า 25) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารหรือการจัดการ เป็นกระบวนการในการ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยการท าหน้าที่หลัก 4 ประการได้แก่ การวางแผน การ
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จัดการองค์การ การชี้น าและการควบคุมองค์การ ส่วน รูและเบอร์ (Rue and Byars, 2002 อ้างใน
สัมมา รธนิธย์, 2557, หน้า 26) กล่าวไว้ว่า การบริหารหรือการจัดการคือรูปแบบของงานซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการประสานทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การอันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ โดย โรบินและดีเซนโซ (Robbins and DeCenzo, 2005, p. 34 อ้างใน
สัมมา รธนิธย์, 2557, หน้า 27) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ท าให้งานกิจกรรม 
ต่าง ๆ ส าเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การซึ่งตาม
ความหมายนี้องค์ ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการได้แก่กระบวนการ (process) ประสิทธิภาพ 
(efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ในความหมายของการจัดการนี้ จึงหมายถึง หน้าที่
ต่าง ๆ ด้านการจัด การได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุม ทั้งนี้ วิโรจน์ สารรัตนะ 
(2559, หน้า 5) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร เป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์กร
โดยอาศัย “หน้าที่ทางการบริหาร” ที่ส าคัญคือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) 
การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) ดังนั้นการบริหารคือกระบวนการที่ใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ที่จะท าให้งานต่าง ๆ ลุล่วง 

สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ท าให้งานกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการบริหารคือการท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยวิธีการด าเนินการตามกระบวนการบริหารคือการวางแผน
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) หรือ
ส าเร็จโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยวิธีการด าเนินการตามกระบวนการบริหารซึ่ง
ผู้บริหารต้องอาศัยทั้งอ านาจหน้าที่ภาวะผู้น าทักษะและความรู้ทางการบริหารมาด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล 

2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
นักวิชาการส่วนใหญ่จะกล่าวถึง ทฤษฎีการบริหารต่าง ๆ ว่าเป็นกระบวนการที่ท าให้งานกิจ 

กรรมต่าง ๆ ส าเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การซึ่ง
ตามความหมายนี้ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือจัดการ ได้แก่ กระบวนการ (process) 
ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ในความหมายของการจัดการนี้ จึง
หมายถึง หน้าที่ต่าง ๆ ด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุม ดังนี้ 

กิลฟอร์ด (Guilford, 1980, pp. 5-9 ; อ้างใน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2557, หน้า 20) ได้
กล่าวถึงทฤษฎีการบริหารว่า เป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์กรโดยอาศัย 
“หน้าที่ทางการบริหาร” ที่ส าคัญคือการวางแผน (Planning)การจัดองค์การ (Organizing) การน า 
(Leading) และการควบคุม (Controlling) ดังนั้น การบริหาร คือ กระบวนการที่ใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ที่จะท าให้งานต่าง ๆ ลุล่วงการบริหารที่ดี สามารถท าให้ประสิทธิผลของงานและองค์การดีขึ้น 
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แม้ว่าสภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจ ากัดต่าง ๆ เพียงใด ต่อมา บาร์โทล (Bartol, 1998, p. 6 ; 
อ้างใน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2557, หน้า 20) กล่าวถึงทฤษฎีการบริหารว่า การบริหารเป็นกระบวน 
การที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์โดยการท างานผ่านบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การที่วางไว้ โดยการบริหารหรือการจัดการ เป็นกระบวนการในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุ  
ประสงค์ขององค์การ โดยการท าหน้าที่หลัก 4 ประการได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์การ การ
ชี้น าและการควบคุมองค์การ ส่วนเชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn. 2002, pp. 473-484 ; อ้างใน 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2557, หน้า 21) ได้แบ่งหน้าที่ทางการบริหารออกเป็น 4 อย่างด้วยกัน คือ การ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างานการน าและการควบคุม ดังนี้ 

1. การวางแผน เป็นขั้นตอนในการก าหนดวัตถุประสงค์และพิจารณาถึงวิธีการที่ควรปฏิบัติ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นดังนั้นผู้บริหารจึงต้องตัดสินใจว่าองค์การมีวัตถุประสงค์อะไรในอนาคต
และจะต้องดาเนินการอย่างไรประกอบด้วยการดาเนินการตรวจสอบตัวเองเพ่ือก าหนดสถานภาพใน
ปัจจุบันขององค์การการส ารวจสภาพแวดล้อมการก าหนดวัตถุประสงค์การพยากรณ์สถานการณ์ใน
อนาคตการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรการประเมินแนวทาง
ปฏิบัติงานที่วางไว้ การทบทวนและปรับแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการควบคุม
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดการติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการวางแผนเป็นไปอย่างทั่วถึง 

2. การจัดองค์การ เป็นขั้นตอนในการจัดบุคคลและ ทรัพยากรที่ใช้ในการท างานเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายในการท างานนั้น หรือเป็นการจัดแบ่งงานและจัดสรรทรัพยากรส าหรับใช้ในงาน เพ่ือให้
งานเหล่านั้นส าเร็จ การจัดองค์การประกอบด้วยการระบุและอธิบายงานที่จะถูกน าไปด าเนินการการ
กระจายงานออกเป็นหน้าที่การรวมหน้าที่ต่าง ๆ เข้าเป็นต าแหน่งงานการอธิบายสิ่งที่จ าเป็นหรือความ
ต้องการของต าแหน่งงานการรวมต าแหน่งงานต่าง  ๆ เป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
เหมาะสมการมอบหมายงานความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่การทบทวนและปรับโครงสร้างของ
องค์การเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที่ก าหนด การ
ติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการจัดองค์การต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง 

3. การจัดคนเข้าท างาน เป็นขั้นตอนในการคัดเลือกและจ้างบุคคลเข้าท างานรวมถึงการเลื่อน
ขั้น การโยกย้าย การสรรหาและ การวางแผนก าลังคน การจัดคนเข้าท างานประกอบด้วยการก าหนด
ความจ าเป็นของทรัพยากรบุคคล การสรรหาผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ การคัดเลือกบุคคลที่สรรหามา
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลการประเมินการปฏิบัติงาน การโอนย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การลด
ต าแหน่ง การพ้นจากงาน การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรบุคคล เมื่อสถาน 
การณ์เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

4. การน า เป็นขั้นตอนในการกระตุ้นเพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้น และชักน าความพยายาม
ของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้ความพยายามของผู้บริหารที่จะ
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กระตุ้นให้บุคลากรมีศักยภาพในการท างานสูง การน าจะช่วยให้งานบรรลุผลส าเร็จเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจพนักงาน การน าประกอบด้วยการติดต่อสื่อสารและอธิบายวัตถุประสงค์ให้แก่พนักงานได้
ทราบ การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบัติงานต่าง ๆ การให้ค าแนะนาและค าปรึกษาแก่พนักงาน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการปฏิบัติงาน การให้รางวัลแก่พนักงานบนพ้ืนฐานของผลการปฏิบัติ 
งาน การยกย่องสรรเสริญและการต าหนิติเตียนอย่างยุติธรรมและถูกต้องเหมาะสมการจัดหาสภาพ 
แวดล้อมมากระตุ้นการจูงใจโดยการติดต่อสื่อสารเพื่อส ารวจความต้องการและสถานการณ์การเปลี่ยน 
แปลงการทบทวนและปรับวิธีการของภาวะผู้น าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ ของการ
ควบคุมไม่เป็นไปตามที่ก าหนดการติดต่อสื่อสารโดยทั่วทุกแห่งในกระบวนการของภาวะผู้น า 

5. การควบคุม เป็นการติดตามผลการด าเนินงานและแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่จ าเป็น หรือเป็น
ขั้นตอนของการวัดผลการท างานและ ด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้บรรลุผลที่ต้องการการควบคุมประกอบ 
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานการแก้ไขความ
บกพร่องการทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการควบคุม
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการควบคุมเป็นไปอย่างทั่วถึง 

สรุปจากทฤษฎี การบริหาร คือ การจัดการกับสิ่งต่าง ๆ นั้นให้บรรลุผลส าเร็จเป็นกระบวน 
การที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์โดยการท างานผ่านบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การที่วางไว้ การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์กรโดยอาศัย 
“หน้าที่ทางการบริหาร” ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การน าและ
การควบคุม ดังนั้น การบริหาร คือ กระบวนการที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะท าให้งานต่าง ๆ ลุล่วงการ
บริหารที่ดี สามารถท าให้ประสิทธิผลของงานและองค์การดีขึ้น 

2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ 
ดาริกา เฉลยถ้อย (2554, หน้า 7-11, อ้างใน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2557, หน้า 23) ให้

ความหมายขององค์การ (Organization) ว่า หมายถึงหน่วยทางสังคมที่รู้จักกันและมีการประสานเข้า
ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับมีขอบเขตที่สามารถแยกชัดเป็นเอกเทศได้โดยในเวลาเดียวกันก็จะมี
หน้าที่หรือประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานที่กระท าอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางที่จะ
บรรลุในเป้าหมายร่วมกัน ซ่ึงคล้ายกับแนวคิดของ รรินทิพย์ โพธิรัชต์ (2554, หน้า 15) ได้กล่าวไว้ว่า
องค์การ หมายถึง การน าเอาส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้ามารวมกันเป็นระเบียบแบบแผน
อันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การใช้อ านาจปกครองบังคับบัญชา การประสานงานและ
การควบคุมด าเนินไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ต่อมา บัญชา วีระพันธ์ (2555, หน้า 16 ; 
อ้างใน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2557, หน้า 23) ให้ความหมายไว้ว่า องค์การ หมายถึง กระแสหรือแบบ
ของวิถีการด าเนินการที่กลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งได้ร่วมกันก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อยุ่งยากในการ
ติดต่อโดยตรงเพราะกลุ่มบุคคลประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ กันจ านวนมาก ติดต่อสัมพันธ์กันอย่าง



20 

สะดวกและยังช่วยรักษาผลประโยชน์ร่วมกันได้อีกด้วย องค์การ ย่อมรวมถึง การก าหนดระบบในการ
ท างานร่วมกันและด าเนินการเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ องค์การที่ดีสามารถอธิบายแบบของ
โครงสร้างได้ ส าหรับโครงสร้างองค์การที่เป็นทางการจะได้รับการยอมรับมากกว่าโครงสร้างของ
องค์การที่ไม่เป็นทางการ ดังนั้น ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2557, หนา้ 24) จึงให้ความหมายขององค์การ 
ไว้ว่า หมายถึง กลุ่มสังคมที่เกิดจากบุคคลต่าง ๆ มารวมตัวกันโดยมีการก าหนดโครงสร้าง ขอบเขตที่
ชัดเจน มีเป้าหมายเป็นเครื่องชี้น าในการด าเนินงาน และมักเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ 1. งาน (Task) 
2. โครงสร้าง (Struture) 3. คน (People) 4. เทคโนโลยี (Technology) และ 5. สิ่งแวดล้อม (Environ- 
ments) ตัวอย่างเช่น องค์การการค้าโลก องค์การโทรศัพท์ แห่งประเทศไทย หรือองค์การพัฒนา
เอกชน เป็นต้น 

สรุปความหมายขององค์การ คือ กระบวนการทางด้านโครงสร้างที่บุคคลต่าง ๆ เกี่ยวข้องกัน
เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์การ คือ การเกี่ยวข้องระหว่างกัน โครงสร้างของ
องค์การจะอธิบายสิ่งเชื่อมโยงระหว่างกันเหล่านี้ โดยการก าหนดบทบาท ความสัมพันธ์กิจกรรม การ
เรียงล าดับของเป้าหมายและลักษณะอ่ืน ๆ ขององค์การ ลักษณะของโครงสร้างและกระบวนการของ
การเก่ียวข้องระหว่างกันจะแตกต่างกันออกไป ระหว่างองค์การหนึ่งกับองค์การหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม
คนจะเกี่ยวข้องระหว่างกันเพื่อความส าเร็จในเป้าหมายของทุก ๆ องค์การ และความเกี่ยวข้องระหว่าง
กันนี้ ในการบริหารองค์การจึงมักเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและงานตามโครงสร้าง (Struture) 
เรื่องเทคโนโลยี (Technology) และเรื่องวัฒนธรรมและคน (Culture and People)  

2.1.4 ลักษณะองค์การระบบราชการ 
เวเบอร์ (Weber, 1974, p. 167 ; อ้างใน รรินทิพย์ โพธิรัชต์. 2554, หน้า 36) ได้ใช้แนวคิด

เรื่องพลวัต (Dynamics) วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการพัฒนา อธิบายถึง
ลักษณะขององค์การระบบบริหารแบบราชการซึ่งเป็นองค์การที่มีเหตุมีผลสมบูรณ์แบบ คุณลักษณะ
ของการบริหารงานระบบราชการที่น ามาใช้ในระบบการบริหารงานสถานศึกษาหรือโรงเรียน ดังนี้ 

1. การจัดองค์การในโรงเรียนต้องจัดระบบงานตามความช านาญพิเศษแบ่งแยกสายงานตาม
ความเหมาะสมของลักษณะวิชา คือ แบ่งเป็นภาควิชาและแผนกต่าง ๆ  

2. จัดระบบงานตามล าดับขั้นอย่างชัดเจนมีผู้บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและมีผู้ช่วย
ผู้บริหารเป็นอันดับรองลงมาจนถึงผู้ปฏิบัติงาน 

3. การบริหารงานโรงเรียนต้องมีกฎเกณฑ์เพ่ือควบคุมพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนด้วย 

4. การจัดระบบงานแบบราชการจะต้องสร้างระบบงานแบบประชาธิปไตยมากกว่าแบบ
ประเพณีนิยมหรือระบบเผด็จการ 

5. การจัดองค์การในสถานศึกษาในระบบราชการต้องค านึงถึงการใช้บุคลากรตามสมรรถภาพ
พ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมพูนความสามารถให้เกิดแก่ผู้เรียน 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์การเป็นหน่วยทางสังคมที่ประสานเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวที่ต้องมี
เป้าหมายหรือผลประโยชน์ร่วมกันมีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่
ก าหนดไว้หรือตอบสนองความต้องการของสมาชิกในองค์การด้วย ทั้งนี้ วิธีการปฏิบัติในองค์การ
จะต้องมีระเบียบแบบแผนโครงสร้างที่ชัดเจน องค์การระบบบริหารแบบราชการเป็นองค์การที่มีเหตุมี
ผลสมบูรณ์แบบ เหมาะกับการน ามาใช้ในระบบการบริหารงานสถานศึกษา 

2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในองค์การ 
อัศวิน จักษุสุวรรณ (2554, หน้า 135 ; อ้างใน ปัณรส มาลากุล) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยน 

แปลงในองค์การ ว่าคือ การท าให้เหตุการณ์สถานการณ์ในองค์การ มีลักษณะต่างไปจากเดิม ส่วน 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2556, หน้า 273 ) ได้กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงในองค์การเป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนได้กับทุกองค์การ ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีมากมาย อาทิ การปฏิรูประบบราชการ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจการออกนอกระบบ การร่วมทุน การรวม
กิจการ รวมทั้งการน าเทคนิคการจัดการใหม่ ๆ มาใช้ในองค์การแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงที่เด่น ๆ และสามารถน ามา ประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
ได้แก่ แนวคิดของ เลวิน (Lewin, 1985 ; อ้างใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2557) ได้อธิบายถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงใน 3 ขั้นตอน ได้แก่  

1) การละลายพฤติกรรม (Unfreezing) เป็นการท าให้ บุคคลมีความต้องการและเกิดความ
พร้อมในการเปลี่ยนแปลง 

2) การเปลี่ยนแปลงไปสู่พฤติกรรมใหม่ (Movement) เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่และลง
มือปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลง  

3) การท าให้พฤติกรรมใหม่ด ารงอยู่ (Refreezing) เป็นกระบวนการของการท าให้พฤติกรรม
ใหม่คงอยู่อย่างม่ันคง  

ทฤษฎี E และทฤษฎี O ของ ลียุค (Leucke, 2003 ; อ้างใน ไมค์ เบียร์, 2557) ทฤษฎี E นั้น
เป็นการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างรวดเร็วโดยเน้นที่ค่านิยมที่เปลี่ยน จากบน
ลงสู่ล่าง มีการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอกเป็นจ านวนมาก ทฤษฎี E นี้เน้นการลดค่าใช้จ่าย ลดขนาด 
และการขายทรัพย์สิน เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ ส่วนทฤษฎี O เน้นที่เป้าหมาย การปรับ 
เปลี่ยนเป้าหมายเพ่ือให้มีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น เน้นวัฒนธรรมที่ทรงพลังและบุคลากรที่มี ความ 
สามารถและมีสมรรถนะสูง โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในระดับสูงและท า ให้โครงสร้างองค์การ อยู่ใน
ระนาบ มีการพยายาม สร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ทั้งแนวคิดการเปลี่ยนแปลง
ของ เลวิน (Lewin) และทฤษฎี E ทฤษฎี O ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร 
โรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนได้ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงเป็น
เรื่องของการปฏิบัติงานในระยะยาว ดังที่แฮมลิน (Hamlin, 2001, pp. 275-280) ได้กล่าวว่า การ
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เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ครอบคลุมในมิติที่เป็นการท าให้เกิดผลในส่วนต่าง ๆ ขององค์ประกอบภายใน
องค์การ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Change) 2) การลดค่าใช้จ่าย (Cost Cutting) 
3) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ (Process Change) 4) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (Cultural 
Change)  

สรุป การเปลี่ยนแปลงในองค์การ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน อย่างผสมผสาน
หรือเกิดขึ้น ต่อเนื่องแต่ละประเภทก็ได้แล้วแต่บริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง  การบริหารการเปลี่ยน 
แปลงเป็นวัฒนธรรมที่ทรงพลังและจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่มี ความสามารถและมีสมรรถนะสูง โดย
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในระดับสูงและท า ให้โครงสร้างองค์การ อยู่ในระนาบ มีการพยายาม สร้างความ
ผูกพันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ในขณะเดียวกันโครงสร้างภายในองค์การก็จะต้องกระจายความ 
สามารถในการตัดสินใจให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ ให้มากที่สุดและมีล าดับชั้นการบริหารน้อยที่สุด และต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ือการรองรับและก้าวให้ทันความเจริญของเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
เรื่องที่ท้าทาย และมีอิทธิพลต่อความอยู่รอดในศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่างมาก (สัมมา รธนิธย์, 2557)  

 

2.2 แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ผู้บริหารในปัจจุบันนี้ก าลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็วมาก นวัต 

กรรมที่ต่อเนื่องในเรื่องของสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับโลกาภิวัฒน์ ซึ่งท าให้
เกิดความสับสนวุ่นวาย ผลที่เกิดขึ้นคือโลกปัจจุบันและองค์การที่ประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 
จ าเป็นต้องสามารถที่จะเรียนรู้และสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ จึงเกิดแนวคิดการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของนักวิชาการ อาทิ บาร์โทล (Bartol ; อ้างใน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2557) พบว่า การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี สามารถท าให้ประสิทธิผลของงานและองค์การดีขึ้น  แต่สภาพการณ์ของ
องค์การหรือสถานศึกษาส่วนใหญ่จะมีข้อจ ากัดต่าง ๆ การบริหารเปลี่ยนแปลงจึงสิ่งส าคัญเป็น
กระบวนการที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์โดยการท างานผ่านบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ขององค์การที่วางไว้ โดยการบริหารเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการในการด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ส่วนความเห็นของ กิลฟอร์ด (Guilford, 1980, pp. 6-8 , อ้างใน วิโรจน์ 
สารรัตนะ, 2559) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงองค์การที่เกิด
จากการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเพ่ือการจัดการในกระบวนการด าเนินการให้บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ขององค์การโดยการท าหน้าที่หลักของผู้บริหาร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านโครงสร้าง 
(Structure) 2. ด้านเทคโนโลยี (Technology) 3. ด้านคน (People) และ 4. ด้านวัฒนธรรม 
(Culture) ดังนั้นบทบาทของผู้บริหารจึงมีมีผลต่อการก าหนดแบบแผนวิธีการคิดและมีอิทธิพลต่อการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ต่อมาบาร์โทลและมาร์ติน (Bartol and Martin, 1998, pp. 371-374,  
อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557, หน้า 29) กล่าวไว้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร หมายถึง 
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การจัดการในกระบวนการด าเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยการท าหน้าที่หลักของ
ผู้บริหารทีป่ระกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก ่ด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้าน
คน (People) และด้านวัฒนธรรม (Culture) ส่วนเดวิด แมคเคลแลน (David C. McCelland ; อ้างใน 
ชาญชัย ทองประสิทธิ์, 2557, หน้า 47) กล่าวถึง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือการจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยบุคลิกลักษณะของผู้บริหารที่สามารถ
ผลักดันปัจเจกบุคคลหรือคน ๆ นั้นให้สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตน
รับผิดชอบ และ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2557, หน้า 32) ได้ให้ความหมาย การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ว่าหมายถึง การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการจัดการในกระบวนการด าเนินการให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ขององค์กร 
ซึ่งมีผลต่อการจัดโครงสร้าง แบบแผนวิธีการคิด วัฒนธรรมองค์การและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
เมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานร่วมกันหรืออยู่ร่วมใน
เหตุการณ์เดียวกัน ในอันที่จะท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายและประสบความส าเร็จ โดย
สนิท สายปินตา (2557, หน้า 7) ได้กล่าวถึง การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับงานพัฒนาบุคลากร ไว้ว่า 
เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนในการชักจูงผู้อ่ืนให้ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจ และมี
ความกระตือรือร้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันที่ได้ก าหนดไว้ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
โครงสร้าง (Structure) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านคน (People) และด้านวัฒนธรรม 
(Culture) รวมทั้ง วิโรจน์ สารรัตนะ (2559) ได้กล่าวว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ศิลปะ
ของบุคคลคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลง โน้มน้าวให้บุคคลคนหนึ่งหรือบุคคลหลายคนได้แสดงพฤติกรรมของ
ตนเองตามท่ีผู้บริหารพึงประสงค์ ภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เพ่ือให้บรรลุไปตามเป้าหมาย
ของส่วนรวมหรือของผู้น าอย่างไม่มี เงื่อนไข ในด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) ด้านคน (People) และด้านวัฒนธรรม (Culture) การบริหารการเปลี่ยน แปลง จึงเป็น
สภาพการปฏิบัติของผู้บริหารในการปรับปรุง กระบวนการท างาน ตามแผนที่วางไว้ โดยการน าระบบ
และวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติในโรงเรียนอย่างมปีระสิทธิภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ตลอดจน การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภาย ใต้การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง ที่แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) ด้านคน (People) และด้านวัฒนธรรม (Culture) ดังอธิบายรายละเอียดต่อไปนี้ 

ด้านโครงสร้าง หมายถึง การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการชี้แจง นโยบายค าสั่ง และกฎระเบียบใน
การปฏิบัติงานตามโครงสร้างอยางชัดเจน การกระจายอ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใน
โรงเรียน การออกแบบ งานใหม่ หาวิธีการแกปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีการรับรูความส าเร็จใน
งานที่ปฏิบัติตามโครงสร้างโดยทันทีตามแนวทางอยางสรางสรรคในการปฏิบัติงาน ความเป็นทางการ 
กระบวนการในการปฏิบัติงาน การออกแบบแผนภูมิของโรงเรียน และรูปแบบการบริหารจัดการ การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้านโครงสร้างองค์การด้วยความ
ใสใจขั้นตอนการท างานตามโครงสร้าง มีการสอบถามหรือใหรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ  
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ด้านเทคโนโลยี หมายถึง การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการชี้แจง นโยบายส่งเสริมเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน เน้นให้บุคลากรครูในสถานศึกษามีความเขาใจตรงกันไดดีถึงจุดมุงหมายในการ
จัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีอยางชัดเจน ส าหรับการปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงวิธีการท างานด้วย
เทคโนโลยี และขั้นตอนการใช้สื่อเทคโนโลยี ปรับวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยี และเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ใหเกิดความสามัคคีรวมมือรวมใจในการท างานได
อยางดี มีการ เปดโอกาสในการรับฟงปญหาการใช้เทคโนโลยีของครูและบุคลากร ในสถานศึกษา การ
ออกแบบวิธีการท างาน แบบใหม่ แลกเปลี่ยนขอมูลเทคโนโลยีกับบุคลากรฝายตาง ๆ อยางทั่วถึง การ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในโรงเรียน ผู้บริหารใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ เช่น ระบบการ
ตัดสินใจ องค์ความรู้และวิทยาการใหม่  

ด้านคน หมายถึง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ การควบคุมอารมณ์ การปรับปรุงและการ
เปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ความคาดหวังของบุคลากรครูในโรงเรียน ให้สามารถปรับตัวเพ่ือ ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารไมแสดงสีหนาหรือกลาววาจาที่ไมเหมาะสม ตอครูและบุคลากรในที่สาธารณะ 
การสร้างแรงจูงในการเปลี่ยนแปลง การสร้างความกระตือรือร้น ผูบริหารมีการสื่อสารที่สร้างสัมพันธ
อันดีกับบุคลากร ในสถานศึกษา ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร สามารถโนมนาวและชี้น าในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรครู และเกิดการพัฒนาการรับรู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการสื่อสารแนวทางการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เพ่ือลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง มีการปรับเปลี่ยนด้วยอารมณ
ขันท าใหบรรยากาศการท างานผอนคลาย 

ด้านวัฒนธรรม หมายถึง การปฏิบัติที่เก่ียวกับการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการประสาน งานกับ
ทุกฝ่ายในทุกสถานการณ์ รักษาวัฒนธรรมการกลาววาจาที่เหมาะสมตอครูและบุคลากรในที่สาธารณะ 
มีการรับรูและเขาใจถึงอารมณความรูสึกของบุคลากรครูในสถานศึกษา การสร้างแรงจูงใจการมีส่วน
ร่วมปฏิบัติงานของบุคลากรครูจนบรรลุเป้าหมาย เน้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ครูในโรงเรียน ผูบริหารสามารถแกไขปญหาวัฒนธรรมที่แตกต่างของครู ท าใหบรรยากาศการท างานมี
วัฒนธรรมที่ดี 

ดังนั้นสรุปได้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร เพ่ือการจัดการในกระบวนการ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมถึงกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนในการชักจูง
ผู้อ่ืนให้ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจ และมีความกระตือรือร้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันที่ได้
ก าหนดไว้ของผู้บริหาร ทั้งด้านโครงสร้าง เทคโนโลยี คน และด้านวัฒนธรรม ด้วยเทคนิคศิลปะหรือ
วิธีการที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ด้วยแบบแผนวิธีการคิด และมีอิทธิพลในการชักจูงผู้อ่ืนให้
ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันที่ได้ก าหนดไว้ตามความหมายข้างต้นนี้ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านคน 
(People) และด้านวัฒนธรรม (Culture) 
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2.2.1 ความส าคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
ในบริบทของการบริหารสถานศึกษานั้น บุคคลผู้ที่ท าหน้าที่ในต าแหน่งบริหารต่าง ๆ ในทุก

ระดับ ทุกองค์การต่างมีบทบาทของความเป็นผู้น าในการบริหาร และในยุคของการเปลี่ยนแปลงย่อมมี
ผลกระทบในการปฏิบัติงาน ทั้งภาวะผู้น า คุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้บริหาร ล้วนมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง การที่ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยน 
แปลง อาจจะเกี่ยวข้องกับอ านาจหรืออิทธิพลเหนือบุคคล การแสดงอ านาจของผู้บริหาร เช่น ภาวะ
ผู้น า ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ ที่มีเหนือบุคคลนั้น ๆ จนเกิดการ
ยอมรับ ของสมาชิก เกิดการกระตุ้นภายในกลุ่ม สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามเป้า หมาย ซึ่งจะน าไปสู่การได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล (Hoy; & Miskel, 
2010, p. 380 อ้างใน ปองสิน วิเศษศิริ, 2554) ต่อมารัศมี เจริญรัตน์ (2556, หน้า 69) ได้กล่าวถึง
ความหมาย การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ว่าหมายถึง กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุ้น ชี้น าผลักดันให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่น 
มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือ
องค์การเป็นเป้าหมาย สอดคล้องกับ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2557, หน้า 280) กล่าวว่า การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารจะเกี่ยวข้องกับอ านาจหรืออิทธิพลเหนือบุคคล การแสดงอ านาจของ
ผู้บริหาร เช่น ภาวะผู้น า ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ ที่มีอ านาจเหนือ
บุคคลนั้น ๆ อ านาจดังกล่าวจะเกิดการยอมรับของสมาชิก เกิดการกระตุ้นภายในกลุ่ม สามารถเปลี่ยน 
แปลงสถานการณ์น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และ สัมมา รธนิธย์ (2557, หน้า 29-30) ได้กล่าว
ว่า การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพท้ังในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่าง ๆ โดย
มุ่งหวังให้การจัดการศึกษา พัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach : WSA) บุคคลที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะต้องเป็นผู้น าและผู้
ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องการเรียนการสอน และการเรียนรู้ รวมทั้งประสานสัมพันธ์ ระดมและจัดสรรทรัพยากร เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่ที่จะบริหารจัดการและต้องน าทุกคนใน
องค์การให้ก้าวไปให้ไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติซึ่งผู้บริหารเองจะต้องปรับ
บทบาทและใช้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในสถานศึกษา
แห่งนั้น และให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันในยุคของการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับที่ ชาญชัย ทอง-
ประสิทธิ์ (2557, หน้า 7) ได้กล่าวว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในโครงสร้างการจัดการศึกษา เป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน มีอ านาจในการตัดสินใจ รวมทั้ง
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การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะที่ดี ทั้งทางด้าน
คุณวุฒิและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี เป็นผู้น าวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ 
ความรู้ ความสามารถ จึงจะน าไปสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารสถานศึกษาที่ดีมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังที่ บรรยงค์ โตจินดา (2558) กล่าวถึง ความส าคัญการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารไว้ว่า ทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ อันได้แก่ ค่านิยม 
จริยธรรมคุณธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพและอ่ืน ๆ ล้วนจ าเป็นและสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์การ การบริหารจัดการไม่ว่าจะเกี่ยวกับภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม ล้วนมีปัจจัยหลาย ๆ 
อย่างที่เกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ที่ได้ก าหนดไว้ 
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ ตัวผู้น าหรือผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนที่เปรียบเสมือนศูนย์บัญชา 
การในการวางแผนและสั่งงานคล้ายกับสมองของคน ผู้บริหารหรือผู้น าจะต้องมีภาวะผู้น าที่เป็น
คุณลักษณะพิเศษซึ่งจะต้องมีทั้งความรู้ ประสบการณ์และมีจริยธรรมรวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ที่
แตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นมืออาชีพ ดังนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ (2559, หน้า 
110) จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุ้น ชี้น าผลักดันให้บุคคลอ่ืนหรือ
กลุ่มบุคคลอ่ืน มีความศรัทธา เต็มใจและกระตือรือร้นในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานให้เปลี่ยนแปลงตามต้องการ สามารถเปลี่ยนแปลงโดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็น
เป้าหมาย   

จากการศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร จึงสรุปได้ว่า 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร หมายถึง พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโดยใช้ความ 
สามารถที่จะปรับรูป ยกระดับแรงจูงใจ และเป้าประสงค์ โดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
ผู้ร่วมงานให้ดีขึ้น สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่
สูงขึ้นและมีศักยภาพมากข้ึน ตระหนักรู้ภารกิจ และวิสัยทัศน์มีความจงรักภักดี และจูงใจให้ผู้ร่วมงาน
มองไกลเกินกว่าความสนใจของตน ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุประสิทธิผลขององค์การ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะมีผลโดยตรงต่อผู้มีบทบาทส าคัญ
ในโครงสร้างการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งจะสามารถน าไปสู่การได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
นอกจากผู้บริหารจะท างานเก่งแล้ว การเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าคนจะต้องมีคุณสมบัติด้านภาวะผู้น า
ด้วย เพ่ือให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงเกิดประสิทธิผลทั้งด้านคน วัฒนธรรม เทคโน-โลยีและด้าน
โครงสร้างงานได้ จึงจะช่วยให้ผลผลิตของหน่วยงานหรือองค์การมีประสิทธิผลสูงขึ้นตามไปด้วย 

2.2.2 ชนิดของการเปลี่ยนแปลง (Types of Change)  
สุเทพ เชาวลิต (2556, หน้า 12-13, อ้างใน ปัณรส มาลากุลณอยุธยา, 2558, หน้า 6-7) 

กล่าวถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงและชนิดของการเปลี่ยนแปลง  (Types of 
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Change) ว่ารูปแบบขององค์การปัจจุบันนั้นจะต้องสามารถตอบสนองความท้าทายใหม่  เช่น เทคโน-
โลยีใหม่ คู่แข่งที่เกิดขึ้นใหม่ ตลาดใหม่และความต้องการส าหรับประสิทธิภาพที่สูงกว่า ในการปฏิบัติ 
งานซึ่งต้องมีความหลากหลายยิ่งขึ้นในแต่ละชนิดของความเปลี่ยนแปลงสร้างขึ้นเพ่ือเอาชนะอุปสรรค
และสิ่งที่ขัดขวางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ชนิดของการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป 
จะมีดังตอ่ไปนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างองค์การ (Structural Change) การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้จะ
ปฏิบัติกับองค์การให้เปรียบเสมือนกับชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพชิ้นหนึ่งของเครื่องจักรซึ่งในระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั้น ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือจากที่ปรึกษาเพ่ือ 
ที่จะพยายามปรับเปลี่ยน ในส่วนของโครงสร้างขององค์การให้มากยิ่งขึ้น เช่น การรวมกิจการ การเข้า
ยึดกิจการ การรวมหน่วยงานหลายหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน และการยุบหน่วยงานที่ไม่จ า 
เป็น ล้วนแล้วแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การทั้งสิ้น 

2. การเปลี่ยนแปลงด้านการลดต้นทุน (Cost Cutting) การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ มุ่งเน้นที่จะ
ขจัดกิจกรรมที่ไม่มีความจ าเป็นต่อองค์การออกไป หรืออาจใช้วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะบีบลดต้นทุนที่
เกี่ยวกับการจัดการให้ได้มากที่สุด ควรใคร่ครวญเกี่ยวกับกิจกรรม และการจัดการอย่างละเอียด 
เพราะอาจมีผลกระทบต่อก าไรในระหว่างปี และควรค านึงว่าการลดต้นทุนนั้น อาจอยู่ในช่วงที่
องค์การอยู่ในสถานการณ์ที่ล าบากอยู่ก็ได้ 

3. การเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการ (Process Change) การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้มุ่งเน้นถึง
การปรับเปลี่ยนว่า จะท าอย่างไร ให้งานส าเร็จอย่างรวดเร็ว เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการให้
การอนุมัติการกู้ยืมให้รวดเร็วขึ้น การปฏิบัติงานต่อทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งให้เป็นการ
บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หรือการที่จะตัดสินใจอย่างไรให้รวดเร็วซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนเหล่านี้ จะเป็นเป้าหมาย ท าให้ขั้นตอนต่าง ๆ เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิด
ความผิดพลาดน้อยลง และท่ีส าคัญคือท าให้ต้นทุนลดลงด้วย 

4. การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม (Cultural Change) การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้จะมุ่งเน้นไป
ที่คนที่อยู่ในองค์การเป็นหลักอย่างเช่นจุดมุ่งหมายโดยรวมขององค์การคือมีหน้าที่ทาธุรกิจอย่างเดียว
หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและลูกจ้างการออกค าสั่งและการควบคุมการบริหารไป
จนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารคือตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การเช่นในการที่
จะก าหนดต าแหน่งใหม่ขององค์การจากเดิมที่มุ่งเน้นแค่ผลักดันตัวสินค้าสู่ตลาดเป็นหลักแต่ปัจจุบัน
ปรับเปลี่ยนให้มุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นหลัก 

  2.2.2.1 การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
  จุฑา เทียนไทย (2555, หน้า 274-276, อ้างใน ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2558, 

หน้า 5-9) กล่าวถึงสาเหตุการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
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  1. การเปลี่ยนแปลงไปขัดผลประโยชน์ส่วนตน 
  2. ความเข้าใจผิดท าให้ไม่ไว้วางใจ ไม่ยินยอมตามข้อเสนอ 
  3. ไม่ยอมเปลี่ยน เพราะ มองกันคนละมุม 
  4. ประเมินการเปลี่ยนแปลง หากไม่พร้อม ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง 
  อัศวิน จักษุสุวรรณ (2554, หน้า 147-148, อ้างใน ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 

2558, หน้า 5-9) กล่าวถึงเหตุผลในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  1. กลัวสูญเสียอ านาจที่ตนเคยมีอยู่ 
  2. กลัวรับงานเพิ่ม 
  3. กลัวเสียหน้า 
  4. กลัวตนเองจะท างานใหม่ไม่ได้ดี 
  5. การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไป 
  6. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ชัดเจน 
  7. การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถบอกผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
  8. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเอง 
  9. เปลี่ยนวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็อาจเปลี่ยนอีก 
  2.2.2.2 แหล่งที่มาของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
  ธวัช บุณยมณี (2558, หน้า 160-165) กล่าวถึงแหล่งที่มาของการต่อต้านการ

เปลี่ยนแปลงว่ามาจาก 2 แหล่งคือมาจากบุคคลและองค์การโดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) บุคคล 
(Individual) แหล่งที่มาของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของแต่ละบุคคล(Basic Human Characteristics) อาทิการรับรู้บุคลิกภาพและความต้องการ ได้แก่ 
(1.1) นิสัยส่วนบุคคล (Habit) บุคคลมักมีความเคยชินกับการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเมื่อกิจกรรม
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปก็มักจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจเพราะท าให้วิถีชีวิต  (Way of Life) 
เปลี่ยนไปโดยอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นความรับผิดชอบในการท างานเปลี่ยนไปจึงท าให้จิต
ใต้ส านึกเกิดการต่อต้านในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป (1.2) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) บุคคล
โดยทั่วไปต้องการความมั่นคงปลอดภัยในการท างานและมักจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คุกคามความรู้สึกความมั่นคงปลอดภัยของเขา (1.3) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
(Economic Factors) บุคคลจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาคิดหรือตระหนักว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะทาให้รายได้ของเขาลดลง (1.4) ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ (Fear of the 
Unknown) คือไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือจะมีอะไรเข้ามาในอนาคต (1.5) การขาดความเข้าใจ (Lack 
of Understanding and Purpose) บุคคลจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาไม่เข้าใจจุดประสงค์
และผลที่เกิดขึ้นไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการ



29 

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (1.6) เกิดขาดความเชื่อใจ (Lack of Trust ) บุคคลจะต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเขาไม่เชื่อมั่นหรือไม่มั่นใจในตัวบุคคลที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าจะสามารถท า
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้จริง (1.7) การขาดความมั่นใจ (Loss of Confidence) บุคคลจะ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะท างานได้ดีภายใต้สถานการณ์ใหม่หลังการ
เปลี่ยนแปลง (1.8) การเลือกประมวลผลข้อมูลข่าวสาร (Selective Information Processing) หรือ
การเลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่ตนเองสนใจบุคคลจะเลือกรับรู้รับฟังในสิ่งที่เขาอยากรู้อยากฟัง
เท่านั้น (2) องค์การ (Organization) ปกติแล้วองค์การมักจะมีลักษณะของการอนุรักษ์นิยมและมีแรง
ต้านต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐมหาวิทยาลัยวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสถานีอนามัยซึ่งด าเนินงานมาหลายสิบปีต่างมีระบบแล้ววิธีการท างานแบบนั้น ๆ 
มาตลอดหากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมักพบว่าจะมีการต่อต้านเปลี่ยนแปลงอย่างมากแหล่ง
ส าคัญที่มาจากองค์การที่ท าให้เกิดการต่อต้านเปลี่ยนแปลง 6 ประการด้วยกัน คือ (2.1) ความเฉื่อย
ชาของโครงสร้าง (Structural Inertia) โครงสร้างองค์การมักถูกสร้างหรือออกแบบระบบให้มีลักษณะ
ที่คงที่ อาทิ ระบบการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหนึ่งการพัฒนาความรู้และ
ทักษะของบุคคลเพื่อให้ทางานตามบทบาทหน้าที่ในต าแหน่งงานนั้น ๆ ได้กฎระเบียบข้อก าหนดภาระ
งาน (Job Description) บทบัญญัติแนวทางการปฏิบัติงานตลอดจนแบ่งงานกันท า การมอบหมาย
งานให้บุคคลท าในลักษณะเฉพาะด้านและมีการเปลี่ยนแปลงหรือหมุนเวียนกันท างานมีน้อยระบบ
โครงสร้างองค์การเช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก (2.2) ข้อจ ากัดของจุดที่จะท าการ
เปลี่ยนแปลง (Limited Focus of Change) องค์การส่วนใหญ่จะถูกออกแบบขึ้นมาโดยประกอบด้วย
ระบบย่อย ๆ ที่พ่ึงพาหรือเชื่อมโยงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Inter-dependent Subsystem) การ
เปลี่ยนแปลงเพียงระบบย่อยระบบใดระบบหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ให้กระทบกระเทือนระบบ
ย่อยอ่ืน ๆ ในองค์การนั้นไม่สามารถกระท าได้ (2.3) ความเฉื่อยชาของกลุ่ม (Group Inertia) ขณะที่มี
ผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขณะเดียวกันบรรทัดฐานของกลุ่ม (Group Norms) ก็จะท า
หน้าที่ควบคุมไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎ (2.4) ภาวะคุกคามต่อความเชี่ยวชาญ (Threat to Expertise) การ
เปลี่ยนแปลงองค์การที่มีผลคุกคามความเชี่ยวชาญหรือความช านาญของกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งหรือ
หลายกลุ่มมักจะถูกต่อต้าน (2.5) ภาวะคุกคามต่อความ สัมพันธ์เชิงอ านาจ (Threat to Established 
Power Relationships) การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานขององค์การโดยการกระจายอ านาจ
ของบุคคลในระยะยาวการน าแนวคิดของการกระจายอ านาจการตัดสินใจหรือทีมงานจัดการตนเอง  
(Self-Managed Work Teams) มาใช้ในองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งซึ่งกลุ่มผู้บริหาร
ระดับกลาง(Middle) และผู้ควบคุม (Supervisors) อาจจะไม่พอใจเพราะคิดว่าอ านาจที่พวกเขาเคยมี
อยู่จะถูกคุกคามท าให้มีอ านาจน้อยลงหรือหมดอ านาจ (2.6) ภาวะคุกคามต่อการจัดสรรทรัพยากร 
(Threat to Established Resource Allocations) กลุ่มงานต่าง ๆ ในองค์การจะมีการควบคุม
ทรัพยากรของกลุ่มงานตนเองบ่อยครั้งพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง 
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  2.2.2.3 วิธีการแก้ปัญหาการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
  อัศวิน จักษุสุวรรณ (2554, หน้า 149-150, อ้างใน ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 

2558, หน้า 6-7) เสนอวิธีการแก้ปัญหาการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  1. เตรียมข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงให้พร้อมเช่นรายละเอียดเวลาพฤติกรรมที่ต้องการ

ผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นต้น 
  2. หาผู้ต่อต้านและให้เกียรติผู้ต่อต้านโดยการรับฟังยอมรับการต่อต้านให้ความส าคัญ

กับผู้ต่อต้าน 
  3. ทบทวนเหตุผลในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยการเก็บข้อมูลการต่อต้าน

พิจารณาข้อเท็จจริงตัดสินใจชี้แจงต่อหรือหยุดการเปลี่ยนแปลง 
  ธวัช บุณยมณี (2558, หน้า 165-167) อธิบายถึง วิธีการจัดการกับการต่อต้านการ

เปลี่ยน แปลง (Methods for Deal with Resistance to Change) ไว้เป็นวิธีการที่น ามาใช้ในการ
จัดการกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงองค์การ ประกอบด้วยหลายวิธีการด้วยกันได้แก่ 

  1. การสื่อสารและการศึกษา (Communication and Education) วิธีการหนึ่งที่มีประ
สิทธิ ผลมากและถูกนามาใช้เพ่ือเอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงคือการให้การศึกษาเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคคลเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการให้
การศึกษาที่มีประสิทธิผลต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับและเป็นการสื่อสารที่ผู้ฟังสามารถซักถาม
โต้ตอบได้ (Two Ways Communication) ซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลและการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงลงได้ 

  2. การมีส่วนรวมและเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง (Participation & Involvement) การให้
ผู้ที่ต่อ ต้านการเปลี่ยนแปลงเข้ามามีส่วนร่วมมาช่วยออกแบบและดาเนินการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
พบว่าช่วยลดการต่อต้านลงได้ช่วยเกิดความผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงเกิดความร่วมมือและความ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 

  3. การอ านวยความสะดวกและสนับสนุน (Facilitation and Support) เป็นการ
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการอานวยความสะดวก
ให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเสริมทักษะและสร้างความช านาญเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงอาจท าให้บุคคลเกิดความตึงเครียดจะต้องให้เวลากับบุคคลในการปรับตัวผู้น าการ
เปลี่ยน แปลงต้องให้ก าลังใจและช่วยเหลือเพ่ือให้บุคคลสามารถเอาชนะความกดดันในการท างานให้
ได้โดยการแสดงให้เห็นหรือให้ค ามั่นสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การโดย
ส่วนรวมและทุกคนซึ่งจะช่วยให้บุคคลเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง 

  4.  การเจรจาต่อรองและการให้รางวัล (Negotiation & Rewards) การเจรจาต่อรอง
และการให้รางวัลเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการเอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้โดย



31 

การต่อ รองกับผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและตกลงกันว่าหากยอมรับและให้ความร่วมมือในการ
เปลี่ยนแปลงองค์การจะให้ทรัพยากรบางอย่างหรือรางวัลแก่เขาซึ่งวิธีการนี้อยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 

  5.  การใช้อ านาจบังคับแบบชัดแจ้งและแอบแฝง (Explicit & Implicit Coercion) 
การใช้อ านาจบังคับอาจสามารถเอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้แต่อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลดี
เสมอไปผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ใช้อ านาจบังคับควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจังหวะและโอกาส
เพ่ือให้สามารถเอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้นุ่มนวลที่สุด 

  2.2.2.4 รูปแบบการเปลี่ยนแปลง 
  วรภัทร์ ภู่เจริญ (2554, อ้างใน ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2558, หน้า 9-10) 

กล่าวถึงพฤต ิกรรมการเปลี่ยนแปลง 3 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (ไปเปลี่ยนผู้อ่ืน)  
  2. การเปลี่ยนแปลงเชิงตั้งรับ (ถูกคนอ่ืนให้เปลี่ยนหรือจาเป็นต้องเปลี่ยน)  
  3. การเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนและเตรียมตัวรองรับเรื่องฉุกเฉิน 
  ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2558, หน้า 38-39) กล่าวถึง รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนในองค์การ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ 
  1) การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolutionary Change) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่

หวังผลอย่างฉับพลันทันทีซึ่งผู้บริหารมักจะใช้อ านาจและสั่งให้พนักงานปฏิบัติตามที่ตนต้องการไม่
ค านึงถึงความรู้สึกหรือความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและมักจะเป็นการกระทาตามความต้องการของ
ฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียวเช่นการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งระบบงานและโครงสร้างองค์การเป็นต้นการ
ปฏิวัติอาจจะมีผู้ต่อต้านมากเพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงอาจจะสร้างความไม่พอใจและความรู้สึก
ขัดแย้งระหว่างสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ได้ซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจความขัดแย้งและไม่ให้ความร่วม 
มือในอนาคต 

  2) การเปลี่ยนแปลงแบบมีวิวัฒนาการ (Evolutionary Change) เป็นการเปลี่ยน 
แปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้า ๆ จนเกือบจะอยู่ตรงกันข้ามกับวิธีการปฏิบัติโดยปกติการ
เปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการในองค์การจะไม่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นหรือประหลาดใจมากนักในหมู่
สมาชิกเพราะการเปลี่ยนแปลงจะค่อย ๆ เกิดขึ้นท าให้ผู้คนปรับตัวตามโดยไม่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยน 
แปลงนาน ๆ ครัง้จึงจะปรากฏว่าไปกระทบกระเทือนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องสักครั้ง 

  3) การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (Planned Change) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้ท า
กันอย่างเป็นระบบเพราะมีการศึกษาวิเคราะห์และวางแผนไว้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้องค์การเปลี่ยน  
แปลงและพัฒนาไปอย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอ่ืน ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเข้ามาร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง
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องค์การในรูปแบบต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์การนั้นต้องการจะน ารูปแบบใดมาใช้ซึ่งจะต้อง
ตัดสินใจโดยค านึง ถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเลือกใช้การเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมตามสภาพของสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ในองค์การซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการ
ตอบสนองที่ดีจากสมาชิกหรืออาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและแรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่ง
ผู้บริหารและตัว แทนการเปลี่ยนแปลงจะต้องท าการศึกษาถึงผลกระทบที่สะท้อนกลับมาอย่าง
รอบคอบและหาแนว ทางและวิธีแก้ไขท าให้การเปลี่ยนแปลงองค์การสามารถก้าวไปข้างหน้าและ
ประสบความส าเร็จได้ 

  นอกจากนี้ สตีฟ (Steve, 2002, อ้างใน ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2558, หน้า 41) 
ได้กล่าวถึง รูปแบบการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ต้องมีการสร้าง
ความสมดุลการท าให้สมบูรณ์และมีหลายมิติดังนั้นทักษะของการด าเนินการในพ้ืนที่การเปลี่ยนแปลง 
(Change Zone) จะต้องเก่ียวกับความสมดุลของการขับเคลื่อน 2 แบบหรือ มุมมองการเปลี่ยนแปลง 
4 แบบคือมุมมองจากบนลงล่างมุมมองจากล่างขึ้นบนมุมมองจากภายนอกสู่ภายในมุมมองภายในสู่
ภายนอกดังภาพมุมมอง 4 แบบในพ้ืนที่การเปลี่ยนแปลง (Steve Trivett. 2002. Dynamic Change 
Model. ) 

 
แผนภูมิที่ 2.1 มุมมอง 4 แบบในพื้นที่การเปลี่ยนแปลง 

ที่มา: Steve Trivett. (2002). Dynamic Change Model. (อ้างใน ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา) 
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  มุมมอง 4 แบบ ในพ้ืนที่การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 1. มุมมองจากบนลงล่าง 
(Top-Down) แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์และการแบ่งหน้าที่กฎระเบียบส าหรับการด าเนินงาน  2. มุมมอง
จากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) แสดงให้เห็นค่านิยมความเชื่อหรือประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ที่
แท้จริงของสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกัน 3. มุมมองจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-
In) ซึ่งถูกก าหนด และแสดงให้เห็นโลกของเหตุการณ์ของการแบ่งแยกสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
สิ่ง ประดิษฐ์และเทคโนโลยี 4. มุมมองภายในสู่ภายนอก (Inside-Out) เป็นการมองอย่างอิสระและ
ความ สามารถของมนุษย์ซึ่งรวมถึงแนวคิดการเปรียบเทียบและความคิดสร้างสรรค์ 

  เมื่อมุมมองทั้ง 4 แบบเหล่านี้ ได้ถูกน ามารวมกันจะท าให้เกิดการรับรู้ที่หลากหลายมิติ
ภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างชัดเจนทาให้เราทราบว่าอยู่ในพ้ืนที่การเปลี่ ยนแปลง (Change Zone) 
หรือไม่ซึ่งจะน าไปสู่การเผชิญปัญหาความต้องการความคาดหวังและวิสัยทัศน์ในการด าเนินการต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  พ้ืนที่การเปลี่ยนแปลง (Change Zone) เป็นผลจากมุมมองทั้ง 4 แบบ ดังนี้ 
  1. ท าให้มีข้อมูลที่สมดุลและมีความสอดคล้องกัน 
  2. ท าให้รับรู้ว่าอะไรที่ต้องการเปลี่ยนและทาไมจึงต้องเปลี่ยนแปลง 
  3. ท าให้รับรู้ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรถึงจะประสบความส าเร็จ 
  4. ท าให้สามารถสร้างทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
  5. ท าให้เห็นคุณค่าความหมายที่ได้รับจากความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง 
  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความตระหนักมีแรงผลักดันที่จะน ามุมมองทั้ง 

4 แบบไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด ดังนี้ -เมื่อเราอยู่ในพ้ืนที่ที่สะดวกสบาย (Comfort Zone) จะท าให้มีความโน้ม
เอียงต่อการน าเสนอมุมมองด้านเดียวต่อปัญหาและประเด็นต่าง ๆ เนื่องจากระดับความอยากรู้อยาก
เห็นความกระตือรือร้นและการขาดจุดสนใจอยู่ในเกณฑ์ต่ าดังนั้นการเชื่อถือทางเลือกใหม่  ๆ การรับรู้
ที่เพ่ิมขึ้นจะเป็นหัวใจของความส าเร็จที่มีความหมายและมีการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน -การอยู่ในพ้ืนที่
ของการเปลี่ยนแปลง (Change Zone) สิ่งที่ปรากฏออกมาเมื่อเราอยู่ในพ้ืนที่การเปลี่ยนแปลง 
ย่อมจะท าให้เห็นถึงคุณค่าท่ีได้รับจากความส าเร็จซึ่งมีหลาย ๆ แง่มุมและหลากหลายเป็นสิ่งที่เกิดจาก
ความท้าทายและเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์ซึ่ง
แตกต่างจากการอยู่ในพ้ืนที่ที่สะดวกสบาย การอยู่ในพ้ืนที่ของความสับสน (Panic Zone) ความกลัว
ความสับสนจะท าให้เกิดความกังวลจากการต่อต้านจนท าให้เกิดความเสแสร้งท าเป็นไม่รู้บางสิ่ง
เพราะว่ามันอาจจะบังคับให้ต้องเผชิญหน้าประเด็นหรือวิธีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์  คือ เรายังอยู่ใน
พ้ืนที่ที่สะดวกสบาย ปัญหาส าคัญ คือการปฏิเสธความเป็นจริงจนส่งผลให้มีความยุ่งยากต่อความ
ร่วมมือในการด าเนินงาน การอยู่ในพ้ืนที่ของการเปลี่ยนแปลงนั้น สภาพจิตใจ ซึ่งมีอยู่ระหว่างสภาพ
ของความสะดวกสบาย และสภาพของความสับสน ในบางสถานการณ์การหยุดและการสะท้อนให้เห็น
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ถึงสภาพปัญหาซึ่งจะเป็นแรงผลักดันและเป็นข้อมูลที่มาจากภายในตนเองจากสภาพแวดล้อมภายนอก
จากรอบ ๆ ตัวและ การริเริ่มที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งมีผลต่อทางเลือกการตอบสนองเหล่านี้จะอยู่ในพ้ืนที่ของ
การเปลี่ยนแปลงในที่สุด 

  สรุปว่า รูปแบบการเปลี่ยนแปลงจะมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
หรือแบบปฏิวัติเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หวังผลอย่างทันทีผู้บริหารใช้อ านาจและสั่งการให้ปฏิบัติตามที่
ต้องการ 2) การเปลี่ยนแปลงเชิงตั้งรับหรือแบบมีวิวัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อย
ไปและไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 3) การเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนหรือแบบวางแผนเป็นการ
เปลี่ยน แปลงอย่างเป็นระบบมีการพัฒนาเป็นขั้นตอนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยมีการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง 4 แบบคือ 1) จากบนลงล่าง 2) จากล่างขึ้นบน 3) จากภายนอกสู่ภายในและ 4) 
จากภายในสู่ภายนอกซึ่งถ้าเกิดความสมดุล ย่อมจะท าให้เข้าสู่พ้ืนที่การเปลี่ยนแปลงได้ 

  2.2.2.5  ตัวการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2557, หน้า 142-143, อ้างใน ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 

2558, หน้า 49-50 ) กล่าวถึงตัวการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพองค์การว่ามีอยู่  
2 ปัจจัย คือ 

  1. ตัวเร่งในการเปลี่ยนแปลง (Change Catalysts) หมายถึงเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่
คาดคิดมาก่อนและสร้างความวุ่นวายสับสนเหตุการณ์วิกฤตนี้จะสร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกทาให้
สมาชิกองค์การยอมรับถึงความจาเป็นต้องหาทางแก้ไขทาให้ได้แนวร่วมโดยไม่ต้องชี้แจงมาก 

  2. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ผู้น าจะท าหน้าที่นาการเปลี่ยนแปลงและ
รวบ รวมเอาบุคคลที่เห็นด้วยมาช่วยในการเปลี่ยนแปลง 

  ไมค์เบียร์ (2557, อ้างใน ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2558) กล่าวว่า ตัวบ่งชี้ที่บอก
ถึงการเปลี่ยนแปลง คือ 

  1. ผู้น าคนใหม ่
  2. เทคโนโลยีใหม่ 
  3. การควบรวมกิจการการซื้อกิจการหรือการตัดลดกิจการ 
  4. การน าเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ 
  ไมค์เบียร์ (2557, อ้างใน ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2558) ยังได้กล่าวว่าปัจจัยที่

พร้อมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้คือ 
  1.  องค์การต้องมีผู้น าที่มีประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับ 
  2. คนในองค์การมีแรงจูงใจโดยส่วนตัวที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากความไม่พอใจกับ

สถานะท่ีเป็นอยู่และยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 
  3. องค์การที่ไม่มีโครงสร้างหลายช่วงชั้น 
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  ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2557, อ้างใน ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2558) ได้กล่าวถึง 
ปัจจัยที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์การ ดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนหรือเจ้าของ 2. การเปลี่ยน
ผู้บริหาร 3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 4. ความต้องการของตลาด 5. การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร 
6. การเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ 7. วัฒนธรรมค่านิยมทัศนคติ 8. ความล้าสมัยของวิธีการท างานเครื่อง 
จักร 9. ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 10. ผลผลิตหรือตัวชี้วัดผลประกอบการ 11. การปรับปรุงและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 12. ยอมรับว่าสภาพการบริหารองค์การปัจจุบันไม่ทันต่อเหตุการณ์ 13. ความขัด 
แย้งหรือเกิดเหตุวิกฤต 14. การไม่มีทิศทางที่ชัดเจน 15. การควบคุม และต่อมา อัศวิน จักษุสุวรรณ 
(2557, หน้า 137,  อ้างใน ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2558) ได้กล่าวว่าสาเหตุการเปลี่ยนแปลงมา
จากทั้งภายในและภายนอกองค์การ ดังนี้ ภายในองค์การ ได้แก่ นายจ้างพนักงานนโยบายและการ
บริหาร ส่วนภายนอกองค์การ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมืองและเทคโนโลยี ส่วน สุ
พานี สฤษฎ์วานิช (2558, อ้างใน ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2558) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยน แปลงขององค์การแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1.1 แรงงานเช่น
ปัญหาความขาดแคลนแรงงานหรือแรงงานที่มีความรู้มากข้ึนมีการเรียกร้องคาดหวังจากผู้บริหารและ
องค์การมากข้ึน 1.2 เทคโนโลยีเช่นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีการผลิต
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1.3 ความผันผวนทางเศรษฐกิจเช่นเศรษฐกิจหดตัวซบเซาหรือเศรษฐกิจ
เจริญรุ่งเรือง 1.4 แนวโน้มทางสังคมเช่นกระแสในการรักษาสภาพแวดล้อมการเรียกร้องให้ธุรกิจมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีจริยธรรมในการด าเนินงานมากข้ึน 1.5 การเมืองกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ 
เช่นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการเปิดเสรีทางการค้าและการเปิดเสรีทางการเงินการจัดระเบียบสังคมเป็น
ต้น 1.6 ลูกค้าเช่นรสนิยมทัศนคติและความคาดหวังต่าง ๆ ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 1.7 คู่แข่งขันทั้ง
จากภายใน ประเทศและจากคู่แข่งที่มาจากต่างประเทศและคู่แข่งขันที่เป็นสินค้าทดแทนด้วย  1.8 
ผลกระทบในระดับโลกเช่นสงครามและการเมืองในระดับโลกเช่นกรณีอีรักอิหร่านปากีสถานอินเดียหรือ
เกาหลีเหนือหรือผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนซบเซาเช่นความผันผวนทางเศรษฐกิจใน
สหรัฐอเมริกาเป็นต้น 2. ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายในที่มีผลท าให้องค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการ
ที่องค์การผลผลิตต่ าลงผลงานมีข้อต าหนิบกพร่องมากขึ้นหรือมีการร้องเรียนต่าง ๆ จากฝ่ายแรงงาน
หรือมีการเปลี่ยน แปลงผู้ถือหุ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารระดับสูงมักจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การในด้านอ่ืน ๆ ตามมาด้วย เช่น เปลี่ยนแปลง
ภารกิจ นโยบายหรือกลยุทธ์หลักขององค์การและ โดยทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกมักจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

สรุปว่า ตัวการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมาจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์การโดย  
มีตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงเช่นการควบรวมกิจการการเปลี่ยนผู้บริหารความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ความผันผวนทางเศรษฐกิจการเมืองแนวโน้มทางสังคมเป็นต้นและมีผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change 
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Agent) ที่จะท าหน้าที่บริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
องค์การ ส่งผลให้องค์การเปลี่ยนไปจากเดิมสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกองค์การ โดยอาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน ลดกระบวนการ ด้านคนและ
ด้านวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน หรือบุคคลใน
องค์การ เช่น คนกลัวสูญเสียอ านาจที่เคยมีอยู่ ขัดผลประโยชน์ ขาดความเข้าใจ มีความเฉื่อยชาของ
โครงสร้างองค์การ เป็นต้น เมื่อจะบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การให้มีประสิทธิภาพจึงต้องหาวิธี  
การแก้ปัญหาการต่อต้านโดยการเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพ่ือการสื่อสารให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม
ตลอดจนใช้การเจรจาต่อรองหรือให้รางวัล การฝึกอบรมเพ่ือเสริมทักษะและสร้างความช านาญเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลง อาจท าให้บุคคลเกิดความตึงเครียด ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงต้องให้ก าลังใจและช่วยเหลือเพ่ือให้บุคคลสามารถเอาชนะความกดดันในการท างานให้ได้
โดยการแสดงให้เห็นหรือให้ค ามั่นสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การโดย
ส่วนรวมและทุกคนซึ่งจะช่วยให้บุคคลเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง 

2.2.3 ขอบเขตและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง 
ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2558, หน้า 13) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงขององค์การนั้นมี

องค์ประกอบส าคัญที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบซึ่งมีนักวิชาการได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์การเหล่านี้ไว้มากมายหลายแนวคิดแต่จะขอกล่าวถึงองค์  
ประกอบส าคัญที่ค่อนข้างเป็นพ้ืนฐานในองค์การทุกประเภทซึ่งมีด้วยกัน 3 ประการได้แก่ 1) เทคโน-
โลยี (Technology) หมายถึงอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงระเบียบกรรมวิธีปฏิบัติงานกับเครื่อง 
จักรเครื่องมือเหล่านั้นซึ่งเทคโนโลยีวิธีการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การนี้มักจะต้องปรับเปลี่ยน
ให้ทันสมัยเพ่ือให้มีผลิตภาพในระดับที่จะแข่งขันและอยู่รอดได้ 2) ระเบียบสังคม (Social Order) 
หมายถึง การจัดระเบียบโครงสร้างของกลุ่มสถาบันบรรทัดฐานระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในองค์การทั้ง
ที่ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการและที่ไม่เป็นทางการ 3) อุดมการณ์ (Ideology) หมายถึงความเชื่อค่า 
นิยมสูงสุดที่เป็นตัวก ากับทิศทางแบบแผนของพฤติกรรมในองค์การในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
องค์การนั้นอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากจะท าให้การเปลี่ยนแปลงของ
องค์การเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจัยทั้ง 3 ประการดังกล่าวควรจะต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างสอดคล้อง
กันสามารถสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงในองค์การมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
เครื่องจักรเครื่องมือ 2) ระเบียบสังคมเปน็กฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในองค์การและ 3) อุดมการณ์เป็นเรื่อง
ของค่านิยมความเชื่อเพ่ือเป็นตัวก าหนดทิศทางของพฤติกรรม ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2558, 
หน้า 38-39) กล่าวถึงปัจจัยที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงขององค์การที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายคือ
กรอบการปฏิบัติงาน 7-S ของแม็คคินเซส์ (McKinsey’s 7-S Framework) ว่าสามารถก าหนดเป็น
คุณลักษณะดีเด่นขององค์การบริษัทแม็คคินเซส์ (McKinsey’s) ซึ่งเป็นองค์การที่ประสบความส าเร็จ
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สูงของอเมริกาได้ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การด าเนินงาน (Strategy) 2) โครงสร้างองค์การ (Structure) 
3) ระบบกระบวนการทางาน (Systems) 4) การจัดอัตราก าลัง (Staff) 5) ทักษะความช านาญ (Skills) 
6) แบบแผนวัฒนธรรม (Style) และ 7) เป้าหมายค่านิยมหรือวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Values) ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันด้วย นอกจากนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2556, อ้างใน ปัณรส มาลากุล ณ 
อยุธยา, 2558) ได้กล่าวถึงกรอบการปฏิบัติงาน 7-S ของแม็คคินเซส์ (McKinsey’s 7-S Framework) 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
โครงร่างพ้ืนฐาน 7-S หน้าที่ของการบริหารจัดการ คุณลักษณะดีเด่น 

1. กลยุทธ์การด าเนินงาน
ขององค์การ (Strategy)  

- การวางแผนเช่นกลยุทธ์นโยบาย - ความใกล้ชิดกับลูกค้า 
- ท าแต่ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ 

2. โครงสร้างองค์การ 
(Structure)  

- การจัดองค์การเช่นการกระจาย
อ านาจหน้าที่สายงานหลักและ
สายงานสนับสนุน 

- รูปแบบที่เรียบง่ายและใช้คน
น้อย 

3. ระบบกระบวนการ
ท างาน (Systems)  

- การควบคุมเช่นกระบวนการ
ควบคุมเทคนิคของการควบคุม 

- มุง่การปฏิบัติการ 
- รูปแบบที่เรียบง่ายและใช้คน

น้อย 
4. การจัดอัตราก าลัง 

(Staff)  
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ความเป็นอิสระและความเป็น

เจ้าของ 
- การเพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยคน 

5. ทักษะความช านาญ 
(Skills)  

- การฝึกอบรมพัฒนา - การเข้มงวดและผ่อนปรนใน
ขณะเดียวกัน 

- ความเป็นอิสระและความเป็น
เจ้าของ 

6. แบบแผนวัฒนธรรม 
(Style)  

- การเป็นผู้น า - การสัมผัสและมุ่งคุณค่า 
- มุ่งการปฏิบัติการ 

7. เป้าหมายค่านิยมหรือ
วิสัยทัศน์ร่วม (Shared 
Values)  

- การจัดองค์การเช่นการเป็นผู้น า
และหน้าที่อ่ืน ๆ  

- การสัมผัสและมุ่งคุณค่า 

 

 
 



38 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลถือว่าเป็นภารกิจของผู้บริหารทุกคนเปนทั้งกลยุทธ (Strategies) และ

กระบวนการ (Process) ที่ผสมผสานในการบริหารทรัพยากรที่มีคาสูงสุดขององคการ นั้นคือบุคคลที่
ท างานตามล าพัง และท างานรวมกับผูอ่ืน เพ่ือใหองคการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงคเพ่ือให้
ปัจจัยด้านบุคลากรขององค์การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา (ธงชัย สันติวงษ์, 
2546, อ้างใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2559, หน้า 7) 

2.3.1 หลักการในการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคล (พระเส็ง ปภสฺสโร, 2554, หน้า 16, อ้างใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2559) 

เปนศัพททางวิชาการ ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดบัญญัติศัพท์ขึ้นใชโดย
ถอดความจากค าในภาษาอังกฤษวา“Personnel Administration” หรือ “Personnel Manage-
ment” การบริหารดานบุคลากรที่เรียกกันโดยทั่วไปวา“การบริหารงานบุคคล” นี้ ในภาษาอังกฤษนั้น
มีการใชกันหลายค าด้วยกันเชน Personnel Administration, Personnel Management, Labor 
Relations, IndustrialRelations และ Manpower Management เปนตน ในภาษาไทยก็มีใชอยู
หลายค าเชนเดียวกัน เชน การบริหารงานบุคคล การบริหารบุคลากร การจัดการงานบุคคล และการ
บริหารงานเจาหนาที่ เปนตน เนื่องจากในยุคปจจุบันนี้ วงวิชาการและวิชาชีพบริหารใชค า “การบริหาร 
งานบุคคล” กันอยางกวางขวางจนเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ความหมายของการบริหารงานบุคคลนั้น 
ไดมีผูใหนิยามความหมายไวหลายความหมาย เชน เสนาะ ติเยาว , หน้า 11) ไดกลาววา การ
บริหารงานบุคคลเปนกระบวนการที่ท าใหไดคน ใชคนและบ ารุงรักษาคนที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งาน ในจ านวนที่เพียงพอและเหมาะสม นั่นคือ หนาที่ทางดานการรับสมัคร การคัดเลือก การฝกอบรม 
การพัฒนาบุคลากร การรักษาระเบียบวินัย การใหสวัสดิการและการโยกยายเปลี่ยนแปลงต าแหนงงาน 
และต่อมา เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2543, หน้า 7) สรุปความหมายการบริหารงานบุคคลไว้ ดังนี้ (1) การ
บริหารงานบุคคล เป็นการให้ได้คน และใช้คนให้เหมาะสมกับงานตามวัตถุประสงค์และความต้องการ
ของหน่วยงาน (2) การบริหารงานบุคคลมีขอบข่ายกว้างขวาง ครอบคลุมตั้งแต่ การแสวงหา และการ
คัดเลือกบุคคลเข้าสู่หน่วยงาน จนกระท่ังพ้นจากการปฏิบัติงาน (3) การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวน 
การที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ตั้งแต่การวางนโยบายการก าหนดแผน การสรรหา การพัฒนา จนถึงการ
ให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ ดนัย เทียนพุฒ (2546, หน้า 17) ได้กล่าวว่า 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัดการในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เช่น เรื่องการ
สรรหา การพัฒนา การรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล ให้สามารถพัฒนาทันกับการเปลี่ยน 
แปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุคใหม่ รวมถึงการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคลากรให้มาก
ที่สุดด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการด้านต่าง ๆ และยังมีการกล่าวถึงของ พยอม วงค์สารศรี (2542, หน้า 5) 
ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารได้ใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนิน การ
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สรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งการพัฒนาธ ารง
รักษา ยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การที่ต้องพ้นจากการท างาน ได้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ส่วน บรรยงค โตจินดา (2558, หน้า 54) ได้กลาวไว้วา การ
บริหารงานบุคคล หมายถึงกระบวนการในการสรรหาบุคคลเขามาปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดบุคลากรทีมี
คุณภาพเหมาะกับงานที่ก าหนดไว้ ทั้งผู้บริหารยังใชเทคนิคการบริหารงานเพ่ือใหเกิดความพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ใหบุคคลที่ปฏิบัติงานมีการพัฒนาคุณภาพและฝมือในการท างาน มีการประเมินผลงาน การ
ธ ารงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคาเอาไว มีการจายคาตอบแทน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลแกบุคคล
ที่อยูในองคการ การสรางขวัญก าลังใจ สรางจริยธรรมและทัศนคติที่ดีตอองคการหรือเป็นวัฒนธรรม 
ที่ด ีและยังมแีนวคิด Dessler (1997, p. 2, อ้างใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2555, หน้า 8) กล่าวว่า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การก าหนดนโยบายและแนวปฎิบัติที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่มีค่าที่สุด
ขององค์การ ซึ่งหมายถึงทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้ปฎิบัติงาน อุทิศเวลาเพ่ือความส าเร็จที่ยั่งยืนตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ ต่อมา Robert and David (2001, p. 4, อ้างใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 
2555, หน้า 9) กล่าวไว้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้ทรัพยากรบุคคลอันทรงค่าของ
องค์การให้ปฎิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมีภารกิจหลัก 7 ด้าน คืด การวางแผน
ด้านก าลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา การจ้ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
เกื้อกูล การดูแลสุขภาพความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 

จากที่กลาวมา สรุปความหมายตามแนวคิดการบริหารงานบุคคลได้ว่า เป็นกระบวนการใน
การสรรหาบุคคลเขามาปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะกับงานที่ก าหนดไว้ หรือเป็น
การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์การนั้น ๆ ให้ท างานได้ผลดีที่สุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุข มีความพอใจที่จะให้ความร่วมมือและท างานร่วมกับ
ผู้บริหารเพ่ือให้งานขององค์การนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งได้รักษาคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
คงอยู่กับองคกรตราบนานเทานาน 

2.3.2 ทฤษฎีของการบริหารงานบุคคล 
ทฤษฎีของการบริหารเปนศาสตรที่มีองคประกอบของความรู หลักและกฎเกณฑที่น ามาจาก

ศาสตรสาขาตาง ๆ เพ่ือไปใชเปนแนวทางในการศึกษาความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแลวน าไป
สูการปฏิบัติจริง โดยเฉพาะการบริหารงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากรที่จะประสบผลส าเร็จไดนั้น ก็ขึ้นอยู
กับความสามารถประสบการณและทักษะของผูบริหาร การประยุกตเอาทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวของกับการ
บริหารไปสูการปฏิบัติจริงใหไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอม นับวาเปนศิลปะอยาง
หนึ่ง ซึ่งนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทาน ไดเสนอทฤษฎีของการบริหารงานบุคคลที่นาสนใจ 
อาทิ เทเลอร Taylor, อางใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2555, หนา 15) กลาวถึง ทฤษฎีการบริหาร
เชิงวิทยาศาสตร 6 ประการ คือ (1) หลักเรื่องเวลา ถือวา เปนการวัดความสามารถในการผลิต โดย
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การจัดเวลาในการผลิตและการตั้งเวลามาตรฐานส าหรับการผลิตทั้งหมด ซึ่งการวัดผลผลิตของการ
ท างานนั้น ถาจะวัดใหถูกตอง ตองใชเวลาเปนเครื่องตัดสิน และควรมีการก าหนดเกณฑมาตรฐานของ
เวลาที่ควรใชในการท างานแตละอยางหรือประเภทดวย (2) หลักการก าหนดหนวยคาจาง คาจาง
ส าหรับบุคลากรนั้นตองเหมาะสมกับผลงานและอัตราคาจางนั้นพิจารณา โดยยึดหลักเกณฑขอ 1 
นอกจากนั้นผูปฏิบัติงานควรไดท างานที่เหมาะกับความสามารถของตนเองมากที่สุด (3) หลักการแยก
งานวางแผนออกจากงานปฏิบัติ คือ ฝายบริหารควรท าหนาที่ดานการวางแผนและประสานงาน เพ่ือ
ใหฝายปฏิบัติงานท างานไดอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ ไมควรให้ฝายปฏิบัติงานเปนฝายรับผิดชอบ
ในการคิดและวางแนวทางในการท างาน ฝายบริหารควรวางแผนโดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักการ
เวลาและขอมูลอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑในขอ 1 และขอมูลที่เกี่ยวของสัมพันธกับการผลิต การปฏิบัติ 
งานนั้นจะตองสะดวกรวดเร็วขึ้น ทันต่อเหตุการณนอกจากนั้นการท างานตองมีระบบและวิธีการที่
เหมาะสม (4) หลักการท างานโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร ถือวา วิธีการของการท างานควรจะถูก
ก าหนดโดยฝายบริหาร ฝายบริหารควรจะเปนผูรับผิดชอบ (ไมใชฝายปฏิบัติงาน) ในการจัดวิธีการ
ท างาน แสวงหาวิธีและเทคนิคทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสมและดีที่สุดมาใช และฝายบริหารตองฝกอ
บรมใหแก ผูปฏิบัติงานใหมีความรูและความสามารถอยางเหมาะสมในการท างานตามเทคนิคนั้น ๆ 
โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหไดผลผลิตสูงสุด (5) หลักการควบคุมงานโดยฝายบริหาร ถือ 
วาฝายบริหารควรไดรับการฝกอบรมใน ดานการบริหารซึ่งตั้งอยูบนหลักการของวิทยาศาสตร และ
สามารถประยุกตหลักวิทยาศาสตรมาใชในการจัดการและการควบคุมใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น 
และฝายบริหารตองเปนฝายควบคุมการท างานของฝายปฏิบัติงานดวย (6) หลักการจัดระเบียบการ
ปฏิบัติงาน มีการพิจารณาน าหลักการบริหารแบบทหารมาใชควรมีการจัดองคการใหเหมาะสมเพ่ือให
เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและท างานอยางประสานสัมพันธกันระหวางแผนการตาง ๆ ในองคการ
นั้น โดยยึดถือความเครงครัดในระเบียบวินัยในการสงเสริมประสิทธิภาพการท างาน ต่อมา คริส อากีริส 
(Chris Argyris, อางใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2555, หน้า 30) ไดกลาวถึงทฤษฎีการบริหาร งาน
บุคคลแบบมีสวนรวม ไว 3 ประการ คือ (1) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น คือ บุคลากรใน
องคการยอมมีความปรารถนาที่จะได้รวมแสดงความคิดเห็นในการบริหารองคการ การรับฟงความคิด 
เห็นบุคลากร ก็จะท าให้รูสึกวาตนไดมีสวนรวมในการบริหารองคการแลว (2) การมีสวนรวมชวยให
เกิดการยอมรับใน เปาหมาย คือ เมื่อมีความรวมมือเกิดขึ้นภายในองคการ ก็ท าให้บุคลากรทั้งหมด
ภายในองคการมีเปาหมายเดียวกัน เปนการยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติ ซึ่งเปนผลทางใจอันน าไปสูการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ (3) การมีสวนรวมท าใหเกิดความส านึกในหนาที่ที่บุคลากรรับผิดชอบ คือ เปน 
การกระตุ้นใหเกิดความส านึกในหนาที่ที่ตนรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในองคการ และยังมีทฤษฎี 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอีก ได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลว Maslow, อางใน 
บรรยงค โตจินดา, 2558, หน้า 69) ไดกลาวถึง ทฤษฎีการจูงใจ 4 ประการ คือ (1) ความตองการของ
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มนุษยมีล าดับขั้นจะเริ่มจากความตองการขั้นต่ าสุดไปหาสูงสุด (2) ความตองการของมนุษยมีความต
อเนื่อง มีความตองการไมสิ้นสุด และตองการชนิดใหมขึ้นไปอีก (3) เมื่อมนุษยไดรับการตอบสนอง
ระดับต่ าแลว ก็จะมีความตองการระดับสูงขึน้หรือเมื่อความตองการระดับสูงไดรับการตอบสนองแลวก็
อาจเกิดความตองการระดับต่ออีกก็ได (4) ความตองการของมนุษยมีความเกี่ยวเนื่องกัน และซ้ าซอน
กันอยู แมวาความตองการระดับหนึ่งไดหายไปแลวก็เกิดความตองการระดับอ่ืนเขามาแทนที่ แตความ
จริงแลวความตองการเหลานั้นไดรับการตอบสนองเพียงบางสวนเทานั้น และต่อมา ฟาโยล Fayol,  
อางใน, บรรยงค โตจินดา, 2558, หน้า70) ไดกลาวถึง หลักการบริหาร 14 ประการ คือ (1) การแบง 
งานกันท า (Division of Work) คือ การท างานควรมีการแบงงานกันท าตามแตละฝายงาน เพ่ือสง 
เสริมความสามารถ ความมั่นใจ และความถูกตองแมนย าในการท างานที่จะชวยใหผลผลิตของงานเพ่ิม
สูงขึ้น (2)อ านาจหนาที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) คือ ในการท างานผูที่
ไดรับมอบใหปฏิบัติงานใดก็ควรจะไดรับการมอบอ านาจอยางเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานนั้นไปได
ดวยดี อ านาจหนาที่และความรับผิดชอบจึงควรไปดวยกัน (3) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) คือ 
ผูปฏิบัติงานที่ดีจะตองมีระเบียบวินัย ในการท างานจึงตองมีการออกกฎระเบียบเพ่ือใหมีการเคารพ
และเชื่อฟงผูบังคับบัญชา (4) ความมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) คือ ผู
ปฏิบัติควรเป็นผูไดรับการบังคับบัญชาสั่งการจากผูบริหารเพียงคนเดียว ภายใตแผนงานและเปาหมาย
ที่ก าหนดไว (5) เอกภาพในการอ านวยการ (Unity of Direction) คือ การท างานในกลุมเดียวกัน ควร
มีหัวหนาในการด าเนินการเพียงคนเดียว ภายใตแผนงานและเปาหมายที่ก าหนดไว (6) ประโยชนสวน
บุคคลถือวาเปนรองจากประโยชนสวนรวม (Subordination of Individual Interests to General 
Interests) คือ ในกิจกรรมใด ๆ ผูบริหารต้องไมเห็นแก่ประโยชนของคนใดคนหนึ่ง หรือเพ่ือน พ้องกลุ
มหนึ่ง โดยจะตองปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง ใหค าปรึกษาแนะน าและรวมมือกับทุกคนอยางทั่วถึง และ
ไมเห็นแกประโยชนของตนเปนที่ตั้ง (7) การใหผลประโยชนตอบแทน (Remuneration) คือ เงิน 
เดือน หรือคาจาง ควรถือหลักความยุติธรรม ค านึงถึงคาครองชีพ สภาวะทางเศรษฐกิจ ความตองการ 
ดานแรงงาน สถานภาพของผูรวมงาน เพ่ือความพึงพอใจของทั้งฝายทั้งนายจางและลูกจาง (8) การ
รวมอ านาจไวที่สวนกลาง (Centralization) คือ เมื่อมีการมอบอ านาจให้ผูบริหารคนใดแลว ก็ให
สามารถควบคุม บังคับบัญชาหรือสั่งการไดโดยใหผูบริหารพิจารณาตามความเหมาะสม/สถานการณ 
วาควรจะกระจายอ านาจหรือรวมอ านาจ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะขององคการ บุคลิกภาพสวนตัว และ
คุณคาทางจริยธรรมของผูบริหาร (9) สายการบังคับบัญชา (Chain of Common or Scalar Chain) 
เปนสิ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธอยางเปนทางการระหวางผูบังคับบัญชา ซึ่งควรจัดใหมีชวงของการ
บังคับบัญชาลดหลั่นที่เหมาะสม ไมควรหางเหินจนเกินไป เพราะจะกอใหเกิดชองวางของสายการ
บังคับบัญชา (10) ค าสั่ง (Order) คือ ในการบริหารงานนั้น จ าเปนตองมีการสั่งการที่จะตองออกเป
นค าสั่งหรือข้อบังคับ เพ่ือให้ทุกฝ่ายรับทราบและปฏิบัติตาม (11) ความเสมอภาค (Equity) คือ หลัก
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แหงความยุติธรรมที่ผูบริหารจะตองปฏิบัติตอบุคลากรทุกคน รวมทั้งมีความเมตตากรุณาต่อทุกคนโดย
เสมอภาค (12) ความมั่นคงในหนาที่การงาน (Stability of Tenure of Personnel) คือการด ารงอยู
ในต าแหน่ง ของบุคลากรที่มีความตองการเวลาในการเรียนรู งานเพ่ือที่สามารถปฏิบัติงานใหไดดี
บุคลากรจึงไมควรใหถูกปรับออกหรือเปลี่ยนแปลงต าแหนงกอนเวลาอันควร ทั้งนี้เพ่ือประโยชนแหงค
วามมั่นคงทั้งขององคการและบุคลากร (13) ความคิดริเริ่ม (Initiative) คือ ผูบริหารควรสงเสริมใหผู
ใตบังคับบัญชามี สวนรวมในการแสดงความคิด รวมวางแผนและรวมปฏิบัติงาน เพ่ือที่จะไดเปนผูที่มี
ประสบการณ และเกิดความพึงพอใจแกผูรวมงานทุกฝาย ความคิดริเริ่มเปนคุณสมบัติที่ส าคัญของผู
บริหาร (14) ความสามัคคี (Esprit de Corps) คือ ผูบริหารตองสรางความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค
การ เปนการกอใหเกิดความกลมเกลียวปรองดองและความสัมพันธที่ดีตอกัน นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎี
กระบวนการบริหารของลูเธอร กูลิค และ เลียนดอลล เออรวิค (Luther Gulick & Lyndall Urwick, 
อางใน บรรยงค โตจินดา, 2558, หน้า 74) ไดกลาวถึง กระบวนการหรือวิธีในการบริหารแบบ 
POSDCoRB เปนกระบวนการหรือวิธีในการบริหารที่ไดรับการยกยองมากวิธีหนึ่งอันเปนค ายอของ
ภาระหนาที่ที่ส าคัญของนักบริหาร 7 ประการ ไดแก (1) การวางแผน (P-Planning) เปนการวางเคา
โครงกิจกรรม ซึ่งเปนการเตรียมการกอนลงมือปฏิบัติเพ่ือใหการด าเนินการสามารถบรรลุเปาหมายที่
วางไวอยางมีประสิทธิภาพ (2) การจัดองคการ (O-Organizing) เปนการก าหนดโครงสรางขององค
การ โดยการพิจารณาใหเหมาะสมกับงาน เชน การแบงงาน (Division of Work) เปนกรม กอง หรือ
แผนก ตามปริมาณงาน คุณภาพของงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) อาจ
พิจารณาในแงของการควบคุม (Span of Control) หรือพิจารณาในแงของหนวยงาน เชน หนวยงาน
หลัก (Line) และหนวยงานที่ปรึกษา (Staff) เปนตน (3) การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน (S-Staffing) 
เปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการนั่นเอง ทั้งนี้เพ่ือใหไดบุคลากรมาปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการจัดแบงหนวยงานที่ก าหนดเอาไว (4) การอ านวยการ (D-
Directing) เปนภารกิจในการใชศิลปะในการบริหารงาน เชน ภาวะผูน า (Leadership) มนุษยสัมพันธ 
(Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจ (Decision Making) เปนตน (5) การ
ประสานงาน (Co-Coodinating) เปนการประสานใหสวนตาง ๆ ของกระบวนการท างานไดตอเนื่อง 
และเพ่ือให การด าเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและราบรื่น (6) การรายงาน (R-Reporting) เปนก
ระบวนการ และเทคนิคของการแจงให ผูบังคับบัญชาตามชั้นไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน (7) การ 
งบประมาณ (B-Budgeting) เปนภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการท าบัญชีการควบคุมเก่ียวกับการเงิน
และการคลัง 

จากข้อมูลดังกลาว สรุปไดวา ทฤษฎีของการบริหารงานบุคคล มาจากแนวความคิดหรือความ
เชื่อที่เกิดขึ้นอยางมีหลักเกณฑ มีการสังเกตและทดสอบจนเปนที่แนใจ ทฤษฎีต่าง ๆ เปนสวนของมโน
ทัศนที่เชื่อมโยงกัน เปนขอสรุปแบบกวางที่ไดพรรณนาและอธิบายถึงวิธีการบริหารองคการทาง การ
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ศึกษาอยางเปนระบบ ถาทฤษฎีไดรับการพิสูจนบอย ๆ ก็จะกลายเปนกฎเป็นเกณฑ์ทฤษฎีการบริหาร 
งานบุคคล จึงเปนแนวความคิดที่มีเหตุผลและสามารถน าไปประยุกตและปฏิบัติได้ในการพัฒนา
บุคลากร และมีบทบาทในการใหค าอธิบายเกี่ยวกับแนวทางในการวิจัย 

2.3.3 หลักการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน 
การจัดสรรบุคคลใหท างานในต าแหนงที่เหมาะสม การใชคนใหเหมาะสมกับงาน (put the 

right man on the right job) การสรางขวัญและก าลังใจใหบุคลากร รัก ทุมเทรับผิดชอบงานและท า
ใหเห็นวาการปฏิบัติงานที่รับมอบหมายเปนเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีความม่ันคงในอาชีพ สิ่งเหลานี้นับเป็น
หลักการพื้นฐานของการบริหารงานบุคคลที่น าไปสูความส าเร็จซึ่งได้มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง
หลักการในการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ดังนี้ พิชัย เสงี่ยมจิตต , อ้างใน บรรยงค์ โตจินดา, 
2558, หน้า 76-78) ได้แสดงความคิดเห็นวา การบริหารงานบุคคลในปจจุบันมีความจ าเปนตองขยาย
หนาทีใ่นการปฏิบัติงานที่เก่ียวของอยูในองคการใหกวางขวางยิ่งขึ้นเพ่ือปองกันและควบคุมการลงทุน
ทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพ และประหยัดตามความมุงหมายขององคการ ระบบบริหารงาน
บุคคลที่ใชอยูยึด 2 ระบบ คือ (1) ระบบอุปถัมภ Patronage System) มีค าที่เรียกตางกันไป อาทิ 
ระบบชุบเลี้ยงหรือระบบสกปรก (Spoils System) ระบบชอบพอกันเปนพิเศษ (Favoritism) หรือ 
ระบบเลนพวก(Nepotism) ระบบอุปถัมภเปนระบบที่เอาต าแหนงทางราชการมา เปนเครื่องมือหรือ
ใชประโยชนทางการเมือง การใหต าแหนงทางราชการ โดยไมค านึงถึงความสามารถของบุคคลเป
นเกณฑในการคัดเลือก แตใชเหตุผลอื่นอาทิเชน ความเปนญาติ เพ่ือนฝูง ผูมีพระเดชพระคุณ เปนตน 
จึงเปนสาเหตุใหการบริหารราชการตามระบบอุปถัมภมีขอเสีย ท าให้ขาราชการขาดสมรรถภาพ 
เพราะบรรจุแตงตั้งตามความพอใจไมมีการเลือกสรรจากผูที่มีความรู ความสามารถ ท าใหงานไมก้าว
หนา มักถูกใชไปในทางสวนตัว ท าให้ฐานะของขาราชการคลอนแคลนขาดหลักประกันความมั่นคง ขา
ราชการบางส่วนท างานมุงประจบผูมีอ านาจ รักษาผลประโยชนของพวกพองมากกว่าองคการ เป็น
เหตุที่ ผูไมมีพรรคพวกจะไมมีโอกาสเขารับราชการ ไมไดรับความยุติธรรม เปนชองทางใหนักการเมือง
มาชี้น าขาราชการประจ า (2) ระบบคุณวุฒิ (Merit System) มีผู้ก าหนดศัพทเปนภาษาไทยไวต่าง ๆ 
กัน เชน ระบบคุณธรรม ระบบคุณความดี ระบบความรู ความสามารถ ระบบความดีความสามารถ เป
นตน ระบบคุณวุฒิเปนวิธีเลือกบุคคลเขาท างาน โดยวิธีการเลือกสรรบุคคลโดยการสอบแขงขัน
ประเมินความรู ความสามารถของบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามตองการโดยไมค านึงถึงเรื่อง
การเมืองหรือความสัมพันธสวนตัว การเกิดระบบคุณวุฒิมีเหตุผลและความจ าเปน คือ จ านวนขา
ราชการตองมีมากขึ้น ความสิ้นเปลืองงบประมาณที่เปนคาใชจายในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนใหม
ความสิ้นเปลืองคาใชจ่ายส าหรับการฝกอบรมใหบุคลากรรูจักท างานตามที่ไดรับมอบหมาย การปฏิบัติ
ราชการไมตอเนื่องสัมพันธกัน ผูปฏิบัติงานไมมีความสามารถเพียงพอและปองกันการใชต าแหนงหนา 
ที่ แสวงหาผลประโยชนสวนตัว ซึ่งแนวความคิดที่ยึดถือเปนหลักเกณฑในการบริหารงานบุคคลตาม
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ระบบคุณวุฒิ มีลักษณะเดน 4 ประการ คือ (1) หลักความเสมอภาค (Equality of Opportunity)  
(2) หลักความสามารถ (Competence) (3) หลักความมั่นคง (Socurity on Tenure) (4) หลักความ 
เปนกลางทางการเมือง (Political Neutrality) สอดคล้องกับความเห็นของ สมเดช สีแสง และเสนาะ 
ติเยาว (2543, อ้างใน วีระ วงศ์สรรค์, 2557) ไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการส าคัญในการ
บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม ไวว่ามีลักษณะเดน 4 ประการ คือ (1) หลักความเสมอภาค
(Equality of Opportunity) หรือหลักโอกาสเทาเทียมกันผูที่มีคุณสมบัติและพ้ืนความรู ตามหลัก
เกณฑที่ก าหนดไวทุกคนจะมีสิทธิ์ ในการสมัครสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก (2) หลักความสามารถ
(Competence) การคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานนั้น ต้องใชวิธีการคัดเลือกผู้สมัครใหไดผู้ที่มีความ
รูความสามารถเหมาะสมกับต าแหนงหนาที่ โดยรับสมัครผูที่มีความเหมาะสมอยางกวางขวาง แลว 
จัดใหมีการสอบแขงขันสอบคัดเลือก ผูที่มีความเหมาะสมตามเกณฑมากกวายอมมีสิทธิ์ไดรับบรรจุ 
แตงตั้งกอน นอกจากนี้ผู้ที่มีความรูความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดีเดนยอมไดรับการเลื่อนต า
แหนงกอนผูมีความเหมาะสมนอยกวา (3) หลักความมั่นคง (Security) เปนหลักประกันในการปฏิบัติ 
งานที่หนวยงานใหแกบุคลากร เพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้นยึดเปนอาชีพได โดยไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย ตราบใดบุคลากรยังมีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย สุจริตตอหน้า
ที่ จะไมถูกกลั่นแกล้งหรือถูกออกจากงานโดยไมมีความผิดมีเงินเดือนใหระหวางการปฏิบัติงาน มี
บ านาญ บ าเหน็จใหเมื่อพนงาน (4) หลักความเปนกลางทางการเมือง (PoliticalNeutrality) หลักการ
ข้อนี้มุ่งเนนเฉพาะ ขาราชการใหปฏิบัติหนาที่โดยอิสระ ขาราชการประจ าตองตั้งมั่นอยูในความเปน 
กลางทางการเมือง มิถูกแทรกแซงทางการเมือง หรือถูกบังคับใหอยูภายใตอาณัติหรืออิทธิพลของ
การเมือง และใหปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลอยางเต็มความสามารถและเต็มภาคภูมิและต่อมา
บรรยงค โตจินดา (2558, หน้า 84) ไดใหหลักของการบริหารงานบุคคลไว ประการ คือ  

1) หลักความเสมอภาค โดยยึดหลักการเปดโอกาสใหผูมีความสามารถทุกคนมาสมัครเขา 
ท างาน โดยไมกีดกัน 

2) หลักความสามารถ ยึดถือความรู ความสามารถ หลักคุณวุฒิเปนเกณฑในการเลือกสรร
บุคคลเขาท างาน รวมทั้งการพิจารณาความดี ความชอบ และการเลื่อนต าแหนง 

3) หลักความมั่นคง ยึดหลักการปฏิบัติงานระยะยาว รวมทั้งการยึดหลักเหตุผลเมื่อมีปญหา
ในการท างาน 

4) หลักความเปนธรรมทางการเมือง ยึดหลักการปฏิบัติงานใหบังเกิดผลดี ไมให้ความส าคัญ
กับฝายใดฝายหนึ่งโดยเฉพาะ 

5) หลักการพัฒนา ยึดหลักการใหความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย โดยการสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร การใหความรู การอบรม มีการจัดระบบนิเทศ และการตรวจตราการปฏิบัติงานที่ดี 
เพ่ือใหเกิดความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน 
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6) หลักความเหมาะสม ยึดหลักการใชคนใหเหมาะสมกับงาน โดยการแตงตั้งหรือมอบหมาย
งานที่เหมาะสมกับความสามารถ 

7) หลักความยุติธรรม ยึดหลักคุณธรรม ไมใหความส าคัญกับพรรคพวก มีการก าหนดคาตอบ
แทนใหเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะไมเอาเปรียบและลวงเกิน
ทางเพศ 

8) หลักสวัสดิการ ยึดหลักการบริการ เพ่ือเปนการสรางขวัญก าลังใจใหแกบุคลากร การจัด
สถานที่ท างานใหถูกสุขลักษณะ การรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย 

9) หลักเสริมสราง ไดแก ยึดหลักการเสริมสราง จริยธรรมและคุณภาพ ทั้งในการปองกันการ
กระท าผิด การผิดวินัยในการปฏิบัติงาน 

10) หลักมนุษยสัมพันธ การใหความส าคัญกับสังคม มีการสรางความสัมพันธ ระหวางผู
บริหาร และผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานดวยกัน เพ่ือการเสริมสรางบรรยากาศในการท างาน 

11) หลักประสิทธิภาพ ยึดหลักการท างานที่มีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลในการ
ท างาน โดยเนนในดานการใชทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

12) หลักการศึกษาวิจัยและพัฒนา ยึดหลักการพัฒนาปรับปรุงองคการใหมีประสิทธิภาพ 
และสามารถอยูรอดได ระบบการบริหารที่ดี จ าเปนตองมีการศึกษาวิจัย ปญหาอุปสรรคตาง ๆ เพ่ือจะ
ไดน าเทคนิควิทยาการตาง ๆ มาพัฒนาการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

การบริหารงานบุคคลในปจจุบัน ไดวิวัฒนาการมาจากแนวความคิดแบบเกาจากผูบังคับบัญชา 
สูงสุดเปนผูออกค าสั่งแตเพียงฝายเดียว ปรับเปนใหผู้ร่วมงานมีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอ 
การพัฒนาขององคการ (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2557) มีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

1) การบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) การด าเนินงานต้องมีการ
วางแผน มีระบบงาน และก าหนดวิธีการขึ้นมาอยางรัดกุม โดยน าความรูทางวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือ
ก าหนดระบบการท างานที่เหมาะสม การวัดผลงาน ระบบคาจางจะตองมีหลักเกณฑที่แนนอน 

2) งานทางดานสวัสดิการ (Welfare Movement) เปนการชวยเหลือทางดานสวัสดิการทั่วไป 
ไดแก สุขภาพอนามัย ความชวยเหลือทางสังคม และสภาพการท างาน เปนตน เพื่อใหบุคลากรในองค
การมีความพอใจในงานและสงผลตอการตั้งใจท างาน 

3) การบริหารการจางงาน (Employment Management) เปนหนวยงานหนึ่งในองคการที่
ถูกจัดตั้งขึ้นมา เพ่ือท าหนาที่รับคนเขาท างาน เลือกคนงาน บรรจุแตงตั้งการเก็บบันทึกเก่ียวกับคนงาน 
การฝกอบรมและสวัสดิการ เปนตน 

4) จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมของคนแต
ละคน ธรรมชาติของคน และการกระตุนใหคนท างานตามความเสมอภาคของตน ซึ่งเปนประโยชน์ใน
การคัดเลือกอบรม การบรรจุ การสงเสริมสมรรถภาพของคนและการแกปญหาอยางอ่ืนเกี่ยวกับคน 
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5) สุขภาพและความปลอดภัย (Healthand Safety) เปนการจัดใหมีการดูแลและประกัน
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คือ ใหคนงานมีประกันอุบัติเหตุไดรับการพยาบาลเมื่อได
รับการบาดเจ็บ มีรายไดเลี้ยงตัวขณะที่ไดรับการรักษาและไมสามารถท างานไดหรือในกรณีทุพพลภาพ 

6) ระบบสหภาพแรงงาน (Unionism) เปนการรวมกลุมของฝายพนักงานในรูปของสมาคม
แรงงาน เพื่อกอใหเกิดอ านาจตอรองกับนายจาง เมื่อเกิดกรณีขัดแยงสมาคมแรงงานจะเข้ามารับแทน
พนักงานเพ่ือท าขอตกลงที่ยุติธรรมทั้งสองฝาย 

7) การบริหารคาจางและเงินเดือน (Wage and Salary Administration) เปนเรื่องการ
พิจารณาอัตราคาจางที่จะตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ อยาง เชน คาครองชีพ ลักษณะงานความรู ความ 
สามารถของผูใชแรงงาน และระดับการจางทั่ว ๆ ไปในตลาดแรงงาน เพ่ือท าใหลูกจางไดล่วงหนาวา
โครงสรางของคาจางและเงินเดือนเปนอยางไร 

8) การพัฒนาและการฝกอบรม (Development and Training) ความกาวหนาทางวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีใหม ๆ ท าใหเกิดการแขงขันและเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในความสามารถ
ในการท างานใหมากขึ้น จึงจ าเปนตองจัดใหมีการฝกอบรมระดับผูปฏิบัติการและผูบริหาร   

จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา หลักการบริหารงานบุคคลควรที่จะตองใชหลักคุณธรรม หลัก
ความเสมอภาค โดยการเคารพในสิทธิ และความสามารถของบุคคล บริหารงานโดยมีการยืดหยุน ให้
สวัสดิการ ยึดหลักการบริการ เพ่ือเปนการสรางขวัญก าลังใจใหแกบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนา 
สนับสนุนใหบุคลากรไดปฏิบัติงานอยางเต็มความรู ความสามารถ สรางบรรยากาศที่ดีในองค์การสนับ 
สนุนใหมีการวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการท างานอยางตอเนื่อง มีการสื่อสาร แจง 
ขาวใหทุกคนในองค์การได้รับรู้ การท าใหรูสึกวาส าคัญและเปนสวนหนึ่งขององคการ และจากหลัก 
การดังกลาวมาข้างต้นการบริหารงานบุคคลระบบคุณวุฒิมีขอดีที่ท าใหบุคคลผูมีความรู ความสามารถ 
มีโอกาสเขารับราชการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานย่อมสูงขึ้นด้วยการสงเสริมขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง การบริหารงานบุคคลตามหลักประชาธิปไตย โดยการเคารพในสิทธิ 
และความสามารถของบุคคล มีความยุติธรรมมีการพัฒนาและการใหขวัญและก าลังใจบุคลากร สนับ 
สนุนใหบุคลากรไดปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถ ตลอดทั้งจัดสวัสดิการ สรางบรรยากาศที่
ดีในการบริหารงาน สนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการท างานอยางต
อเนื่องสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบาย คือ ยึดหลักความเปนธรรมในเรื่องคาจางและสภาพ
การท างาน การแจงขาวใหพนักงานทราบ การท าใหรสูึกวาส าคัญและเปนสวนหนึ่งขององคการ  

2.3.4 ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร 
การบริหารงานจะบรรลุผลส าเร็จตามเปาหมายและนโยบายในองคการใด ๆ ก็ตามยอมขึ้นอยู

กับการบริหารทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยูใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนส าคัญ 
ในบรรดาทรัพยากรทั้งหลาย คนหรือบุคลากร เปนทรัพยากรในการบริหารที่ส าคัญที่สุด มีคุณคาสูง 
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สุดมีประโยชนมากที่สุด และทรัพยากรดานก าลังคนเปนปจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่ง เพราะคนเปนกุญแจ
แหงประสิทธิผลของการบริหารกิจการตาง ๆ ดังนั้น การที่ผูบริหารสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จ
ในเรื่องของการบริหารไดนั้น จะตองค านึงถึงการมีระบบการบริหารงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากรที่ดี ที่
สามารถดึงดูดและบ ารุงรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถไวในหนวยงานใหมากและนานที่สุดเท
าที่หนวยงานตองการซึ่งไดมีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทานไดกลาวถึง ความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากร ไวตางกัน เช่น อาภัสสรี ไชยคุณนา (2542, หนา 2, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) ไดกลาว 
วา บุคลากรเปนผูใชทรัพยากรตาง ๆ ในการสร้างผลงานเปนองคประกอบและทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด
ขององคการ ถามีการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานให มี
คุณภาพเพ่ิมขึ้นได ก็สามารถใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดความสิ้นเปลืองของเวลา วัสดุ 
และงบประมาณ อันเปนการชวยลดตนทุนในการผลิตลง ผลงานที่ไดก็จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ตามมา และ วรนารถ แสงมณี (2543, หน้า 6, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) ได้เสนอความส าคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรไว้ 6 ประการ ดังนี้ (1) มีการแข่งขันมากข้ึน เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของบุคลากร บุคลากรไมไดอยูในฐานะที่จะต
องท างานใหกับองคการใดองคการหนึ่งแตเพียงที่เดียว อาจโยกยายไปท างานใหกับองคการใดก็ไดตาม
สิทธิและความพอใจเพราะความอยูรอดขององคการข้ึนอยกูับบุคลากรดวย ตางฝายตางก็ตองอาศัยซึ่ง
กันและกันผูบริหารไมไดอาศัยงานเพียงอยางเดียว แตตองอาศัยเกียรติยศและความมั่นคงในการ
ท างาน การยอมรับในความส าคัญของคน ความส าเร็จในชีวิตและการมีส วนรวมในการท างานเป
นเครื่องจูงใจ (2) เกิดจากกฎเกณฑและขอก าหนดของรัฐ รัฐไดเขามามีบทบาทในการก าหนดเกี่ยวกับ
เรื่องสวัสดิการ รายได สภาพการท างาน วันหยุดงานและเงินทดแทน ชดเชย (3) ความซับซอนทางดา
นเทคโนโลยี เชน มีการแบงงานท าตามหนาที่ตามความช านาญเฉพาะดาน ตองการบุคคลที่มีความรู
ความสามารถสูง จะตองไดรับการฝกอบรมและมีคุณสมบัติที่พรอมจะท าเพ่ือใหระบบการท างาน
ด าเนินไปอยางราบรื่น ผูบริหารจึงตองดูแลธ ารงรักษาสงเสริมสนับสนุนบุคลากรซึ่งเปรียบเสมือน
ทรัพยากรอันมีคาขององคการใหมีความกาวหนาในหนาที่ มีรายไดและสวัสดิการตาง ๆ เพ่ือใหเขาเกิด
ความพึงพอใจที่จะท างาน นั้นใหไดผลงานมากที่สุด (4) องคการมีความซับซอนมากขึ้น ทุกสวนของ
องคการไมไดอิสระที่จะด าเนินงานเองโดยไมถูกกระทบจากปจจัยที่อยูภายนอก ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและวัฒนธรรมมีสาเหตุหลายประการที่ท าใหการด าเนินงานในองคการมีความยุงยาก 
(5) บทบาทของฝายบริหารเปลี่ยนไปจากเดิม ปรัชญาทางการบริหารขั้นพ้ืนฐานที่ถือเอาวัตถุประสงค
ขององคการซึ่งนับวา เปนสิ่งส าคัญที่จะกอใหเกิดความรวมมือหรือความขัดแยงระหวางบุคคลฝายตาง 
ๆ ในองคการจึงตองใหความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเปนอันดับแรก (6) ความรูทางดานพฤติ
กรรมศาสตรมีมากขึ้น เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยคนควาของผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการทางดานพฤติ
กรรม เชน สิ่งแวดลอมในท่ีท างานและความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานจะกอใหเกิดผลกระทบในการ
ปฏิบัติงานใดบ้าง  
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สอดคล้องกับ บัญชา อ่ึงสกุล (2543, หน้า 6, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) ไดกลาววา การ
พัฒนาบุคลากรเปนหัวใจของการบริหาร ไมวาจะเปนการบริหารของหนวยงานประเภทใด หนวยงาน
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ จะด าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับความส าเร็จตามเปาหมาย ตอง 
ไดรับความรวมมือของบุคคลทุกคน ในหนวยงานที่เกี่ยวของ ถาการพัฒนาบุคลากรไมดีเทาที่ควรหรือ
บกพรอง หนวยงานนั้นจะเจริญกาวหนาไดยาก โดยความเห็นของ อ านวย แสงสวาง (2544, หน้า 35, 
อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) ไดสรุปความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรไว ดังนี้ 1. ชวยพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการวางแผน เพื่อจัดหาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพมาเปนบุคลากรที่ดีของ
องคการ 2. ชวยจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงานที่ต้องท าและปฏิบัติงานให
ตรงกับความรู ความสามารถและความถนัด ตลอดจนชวยประเมินผลประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร เพ่ือสรางผลส าเร็จในการด าเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการที่ก าหนด
ไว้ 3. ชวยพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและประสบการณในการท างานโดยวิธีการฝกอบรม
ทางวิชาการเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือใหบุคลากรมีความเชื่อมั่นในการท างานใหมากขึ้น 4. ชวยสราง
ขวัญและก าลังใจในการท างานใหแกบุคลากรทุกระดับภายในองคการอยางทั่วถึง โดยอาศัยกลยุทธและ
ศิลปะแหงการจัดการหรือการพัฒนาบุคลากร 5. ชวยพัฒนาสังคมภายในองคการใหเกิดความรวมมือ  
รวมใจในการท างานกอให้เกิดความรัก ความสามัคคี ขจัดปญหาการทะเลาะวิวาท การเอารัดเอาเปรียบ
กัน ชวยท าใหองคการเป็นสังคมที่มีความสงบสุข บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุขโดยทั่วกัน  

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะในการบริหารงานบุคคลนั้น
จะประกอบดวยองคประกอบ 2 สวน คืองานและคน งานเปนภารกิจที่จะตองด าเนินการใหส าเร็จ แต
การที่ด าเนินการใหภารกิจส าเร็จนั้นจะตองพัฒนาบุคลากรหรือท าให้มีคนที่มีความรู ความสามารถ
เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน กลาวคือ การพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญ คือ 1) คนเป็นปัจจัยที่ส าคัญ 
ที่สุดในการบริหารงาน เนื่องจากคนเปนผูท าใหงานส าเร็จและใชปจจัยอ่ืน ๆ ในการท างาน 2) งาน 
การท างานมิใชว่ามีแตคนท างานเทานั้น ในการท างานจ าเปนตองมีคนที่มีความรู ความสามารถ
เหมาะสมกับงานดวย จึงจะท าใหงานส าเร็จ และจ าเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรอยูเสมอ รวมทั้งการ
สรางขวัญก าลังใจ มีสวัสดิการที่เหมาะสม เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ถาหนวยงานใดมีบุคลากร
ที่มีคุณภาพและสามารถรักษาธ ารงไว ดึงดูดใหเขาเหลานั้นปฏิบัติงานใหกับหนวยงานนานที่สุดหนวย
งานนั้นจะตองมีประสิทธิภาพและมีความเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต ตามที่ พยอม วงศสารศรี 
(อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) เสนอไว้ คือ 1) ชวยพัฒนาองคการใหเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น  
2) ชวยใหบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีตอ 
องคการที่ตนปฏิบัติงาน 3) ชวยเสริมสรางความมั่นคงแกสังคมและประเทศชาติ ถาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยด าเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลว ยอมไมกอใหเกิดความขัดแยงระหวางองคการ
และผูปฏิบัติงาน ย่อมเป็นผลดีทีท่ าใหสภาพสังคมโดยสวนรวมมีความสุข 
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2.3.5 ขอบข่ายของการพัฒนาบุคลากร 
ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงขอบข่ายของการพัฒนาบุคลากร ไว้ อาทิ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2547, 

หน้า 34-38, อ้างใน วีระ วงศ์สรรค์, 2557) กล่าวถึงขอบข่ายของการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 1) การ 
สรรหาและคัดเลือก 2) การฝึกอบรมและการพัฒนา 3) ด้านการจูงใจและรักษาและ 4) การใช้คนให้
เกิดประโยชน์ ต่อมา อุษณีย์ จิตตะปาโล และ นุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ (2548, หน้า 21, อ้างใน  
วีระ วงศ์สรรค,์ 2557) กล่าวถึง ขอบข่ายการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 1) การวิเคราะห์งาน 2) การวางแผน
ก าลังคน 3) การสรรหา 4) การคัดเลือก 5) การบรรจุพนักงาน 6) การอบรมพัฒนา 7) การประเมินผล
งาน 8) การให้ค่าตอบแทน 9) การธ ารงรักษาพนักงาน 10) การวิจัยบุคคล  

กระบวนการพัฒนาบุคลากร  
มันดี และ นีโอ (Mondy & Neo, 1990, pp. 9-10, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) ไดเสนอ

กระบวนการพัฒนาบุคลากร ไว ประการ คือ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและคัด 
เลือก (Human Resources Planning, Recruitment and Selection) 2) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย Human Resources Development) 3) การจายคาตอบแทนและการอ านวยประโยชน์ 
(Compensation andBenefits)  4) การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health)  
5)  การแรงงานสัมพันธและสวัสดิการ (Employee and Labor Relations) 6) การวิจัยเกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษย (Human Resources Research) ต่อมา คาสสิโอ Cascio (1992, p. 182, อ้างใน วีระ 
วงศ์สรรค,์ 2557) ระบุกระบวนการบริหารงานบุคคลไว ประการ คือ 1) การสรางความสนใจ 2) การ
คัดเลือก 3) การบ ารุงรักษา 4) การพัฒนา 5)การประเมินผลการปฏิบัติงาน 6) การปรับปรุงแกไข 
สอดคล้องกับ อาร์มสตรอง Armstrong (1995, p. 97, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) ก าหนด
กระบวนการบริหารงานบุคคลไว ประการ ดังนี้ 1) การแสวงหาบุคคล 2) การจายคาตอบแทน 3) 
การประเมินผลการปฏิบัติ งาน 4) การพัฒนาบุคคล 5) การใหบริการกับบุคคล 6)การใหพนจากงาน 7) 
การเสริมแรงงานสัมพันธ นอกจากนี้ พยอม วงศ์สารศรี (2554, หน้า153, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) 
กล่าวถึงกระบวนการ พัฒนาบุคลากร ดังนี้ 1) การวิเคราะห์งาน 2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3) 
การสรรหาบุคคล 4) การคัดเลือก 5) การบรรจุและปฐมนิเทศ 6) การพิจารณาค่าตอบแทน 7) การ
ประเมินผลการปฏิบัติ งาน 8) การเปลี่ยนต าแหน่งและ 9) การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ส่วน ดนัย 
เทียนพุฒ (2555, หน้า 25, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) ได้กล่าวถึง ขอบข่ายของการพัฒนาบุคลากร 
ประกอบด้วย 1) การสรรหาหมายถึงการเสาะแสวงหาเพ่ือเลือกสรรให้ได้คนดีมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับงาน 2) การพัฒนาหมายถึงการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถทัศนคติ
และประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่
จะรับผิดชอบในต าแหน่งที่สูงขึ้น 3) การรักษาหมายถึงการพยายามให้พนักงานพึงพอใจในการท างาน
ด้วยการสร้างบรรยากาศให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 4) การใช้ประโยชน์หมายถึง
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การใช้คนให้ได้ผลประโยชน์เต็มที่โดยการใช้คนให้ตรงกับงานให้ท างานที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ  

ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการ 
ศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.
2545) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

“ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาใน
อ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้” 

 
(3) ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ 
 3.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
 3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 
 3.4 การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.5 การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 3.6 การลาทุกประเภท 
 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3.8 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 3.12 การออกจากราชการ 
 3.13 การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
 3.14 การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่อง 

ราชอิสริยาภรณ์ 
 3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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 3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
 3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และที่ส าคัญ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
(2557, หน้า 91) ได้ก าหนดมาตรฐานความรู้การบริหารงานบุคคลที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริหารงานบุคคล หรือบุคลากรประสบผลส าเร็จโดยก าหนดไว้ ใน 5 
ด้าน คือ (1) การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริหารในการแสวงหาชักจูง กระตุ้น จูงใจ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีทัศนคติ ตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงานเข้ามาท างานในหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก การก าหนดนโยบายและวางแผน 
การวิเคราะห์อัตราก าลัง การก าหนดความต้องการอัตราก าลัง ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ  
สรรหา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการคัดเลือกให้ได้ตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับต าแหน่งงานและให้ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ (2) การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิด 
ชอบ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการจัดบุคคลให้ปฏิบัติงาน การพิจารณาใช้คนให้ท างาน
ตรงตามความรู้ ความสามารถ อุปนิสัยและความถนัดของแต่ละคน โดยการวิเคราะห์ลักษณะงาน 
การวิเคราะห์คุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะกับงาน การเลือกสรรบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมกับงาน 
การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน การชี้แจง แนะน าให้ผู้ปฏิบัติงานท าความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ตลอดจน
ระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน (3) การพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร ในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะความช านาญ มีประสบการณ์มีก าลังใจ และมี
ทัศนคติ เจตคติที่ดีในการท างาน เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงาน มีสมรรถภาพในการท างานสูงขึ้นสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น และมีความคิดที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
โดยการก าหนดขอบเขตทิศทางและความจ าเป็นของการพัฒนา การวางแผนการพัฒนา การเลือกสรร
กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล และการประเมินผลการพัฒนาบุคคล จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคคล (4) การ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร 
ในการส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจ สนใจ กระตือรือร้น และใส่ใจที่จะท างานในหน้าที่ของตน 
และร่วมแรงร่วมใจกันท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยไม่ย่อท้อ สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สร้างความภักดีและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานสร้างความรู้สึกมั่นคงใน
อาชีพและต าแหน่งหน้าที่การงานที่ตนปฏิบัติ (5) การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการสร้างความสัมพันธ์ การให้
ความช่วยเหลือแก่บุคลากร โดยอาศัยความรู้ ความคิดประสบการณ์เดิม กฎเกณฑ์ และทักษะวิธีการ
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ต่าง ๆ เพ่ือประมวลเข้ากับสถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการให้ความรู้ วิธีปฏิบัติ การชี้แนะแนว 
ทาง การให้ข้อมูลเพียงพอที่จะเลือกทางแก้ปัญหาแก่บุคลากร และตัดสินใจเลือกแนวทางในการ
ท างานอย่างเหมาะสม จนสามารถแก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ 

สรุป ขอบข่ายหรือกระบวนการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาบุคคล การคัดเลือก การบรรจุและปฐมนิเทศ การพิจารณาค่าตอบแทน 
การประเมนิผลการปฏิบัติงานและ การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาจาก
มาตรฐานความรู้ในการบริหารงานบุคคลของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2557, หน้า 91) ที่ก าหนด
ไว้ส าหรับการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลส าเร็จ ที่กล่าวถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานความรู้การบริหารงานบุคคล ที่ท าให้การปฏิบัติงานด้าน การบริหาร 
งานบุคคลในสถานศึกษาประสบผลส าเร็จ 5 ด้าน คือ 1) การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามา
ปฏิบัติงาน 2) การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3) การพัฒนาครูและบุคลากรใน
สถานศกึษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาและ 5) การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  2.3.5.1 การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน  
  การสรรหานับเป็นขั้นตอนแรกในการน าบุคคลเข้าสู่หน่วยงานการที่จะได้คนที่ดีที่มี

ความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะตามที่องค์การต้องการและยังช่วยให้หน่วยงานประสบ
ความส าเร็จตามที่ตั้งไว้ 

  ความหมายของการสรรหาบุคลากร(Recruitment of personnel) 
  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เปนหนาที่พ้ืนฐานที่ส าคัญของหนวยงานที่รับผิดชอบ

งาน ดานทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข าท างานเปนงานที่มี
ความส าคัญ ตอความส าเร็จหรือลมเหลวในการด าเนินงานขององคกรดังนั้นขั้นตอนและวิธีการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรจึงตองด าเนินการอยางจริงจัง มีหลักเกณฑและยุติธรรมเพ่ือใหไดบุคลากร ที่มี
ความเหมาะสมกับงานที่องคกรตองการมากที่สุดเขามารวมงานความก้าวหน้าของหน่วยงานขึ้นอยู่กับ
ปริมาณ และคุณภาพของบุคคลที่มีอยู่ในหน่วยงานหรือองค์การเป็นส าคัญนักวิชาการให้ความหมาย
การสรรหาบุคลากรหรือการสรรหาบุคคลไว้ ดังนี้ ดนัย เทียนพุฒ (2543, หน้า21) กล่าวถึง การสรร
หาบุคลากรว่าเป็นขั้นตอนการเสาะแสวงหาเพ่ือเลือกสรรให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับงาน และ สมเกียรติ พ่วงรอด (2544, หน้า112) กล่าวถึง การสรรหาว่าคือ วิธีการต่าง ๆ ที่
ผู้บริหารแสวงหาเพ่ือคัดเลือกให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการมาปฏิบัติงานในองค์การ 
ต่อมา พยอม วงศ์สารศรี (2554, หน้า159) กล่าวถึงการสรรหาบุคลากรว่าเป็นกระบวนการในการ
แสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้ามาท างานในองค์การกระบวนการนั้นเริ่มตั้งแต่การ
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แสวงหาคนเข้ามาท างานและสิ้นสุดเมื่อได้บุคคลมาสมัครงานในองค์การการสรรหาจึงเป็นศูนย์รวม
ของผู้สมัครงานเพ่ือด าเนินการคัดเลือกเป็นพนักงานต่อไป สอดคล้องกับ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 
(2557, หน้า 88) กล่าวถึง การสรรหา บุคลากรว่า หมายถึง กระบวนการในการค้นหาบุคคลที่มีความ
เหมาะสมกับต าแหน่งตรงตามที่องค์การต้องการมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานกับ
องค์การ 

  สรุปได้ว่าการสรรหาบุคลากรคือ ความสามารถของผู้บริหารในการแสวงหาชักจูง 
กระตุ้น จูงใจ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีทัศนคติ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานเข้ามา
ท างานในหน่วย งาน โดยพิจารณาจาก การก าหนดนโยบายและวางแผนการวิเคราะห์อัตราก าลัง การ
ก าหนดความต้อง การอัตราก าลัง ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหา และการคัดเลือกให้ได้ตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานและให้ได้ครบตาม
จ านวนที่ต้องการ 

  หลักการสรรหาบุคลากร 
  ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงหลักการบริหารงานบุคลากร ดังนี้ สมคิด บางโม (2542, หน้า 

163) กล่าวถึง หลักการสรรหาบุคลากร คือ การหาคนดีมีความสามารถที่สุดเท่าที่จะท าได้ทั้งนี้โดย
ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความเสมอภาคการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานต้องมีมาตรฐานเช่นสอบ
ต าแหน่งเดียวกันควรจะยากง่ายเท่า ๆ กัน ทั้งนี้ อาภัสสรี ไชยคุนา (2542, หน้า 50) ได้กล่าวถึง 
หลักการเลือกสรรบุคลากรที่ส าคัญ มีดังนี้ 1) ก าหนดงานที่จะต้องปฏิบัติในต าแหน่งนั้น ๆ ให้ชัดเจน  
2) ก าหนดคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น ๆ ให้ชัดเจนซึ่งโดยทั่วไปแล้วงานขององค์การ
แต่ละงานและแต่ละต าแหน่งมีลักษณะแตกต่างกันก็ควรจะท าให้การเลือกสรรบุคลากรมีความรู้
ความสามารถแตกต่างกันเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับงาน 3) การเลือกสรรบุคลากรต้องพยายามให้
ได้บุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่งมากที่สุด รวมถึงความเหมาะสมกับเพศความถนัดและความเหมาะสม
กับสภาพของงาน 4) การเลือกสรรบุคคลนั้นจะต้องมีการทดสอบหรือมีมาตรการวัดความรู้
ความสามารถที่มีประสิทธิภาพเชื่อได้และเป็นธรรม 5) การคัดเลือกบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ซึ่งมีลักษณะของงานต่างกันควรใช้วิธีการที่ไม่เหมือนกันทั้งนี้โดยค านึงถึงลักษณะของงานและสภาพ
การท างานประกอบด้วย ต่อมา สุภารัตน รวดเร็ว (2544, หน้า 30) ไดใ้หความเห็นวา การสรรหา คือ 
กระบวน การเลือกสรรจากแหลงบุคลากรมาใชประโยชนในหนวยงาน ซึ่งเปนการกระท าตาง ๆ เพ่ือ
ใหไดคนดีมาท างานนับตั้งแตการประกาศรับสมัคร การประชาสัมพันธ การเลือกใชขอสอบคัดเลือก 
การคนหาบุคคลจากแหลงบุคลากรตาง ๆ ทั้งภายในหนวยงานเดียวกันและภายนอกหนวยงาน การ
บรรจุบุคลากรเขามาท างานใหเหมาะสมกับงาน ตลอดจนการติดตามงานของการปฏิบัติงานดวย 

  สรุปว่า หลักการสรรหาบุคลากร คือ หลักในการเลือกสรรบุคคลที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่มากที่สุดโดยหลักการสรรหาตั้งอยู่บนรากฐานในเรื่องคุณภาพ ความเท่าเทียม และ
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ความ สามารถ โดยค านึงถึงการสรรหาบุคคลมิใช่เป็นการด าเนินการให้มีคนมาสมัครเข้าท างานมาก ๆ 
เท่านั้นแต่ต้องให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถสูงด้วยคือต้องสรรหาบุคคลโดยเน้นคุณภาพ เปิด
โอกาสให้เท่าเทียมกันหรือเป็นทางการทั่วไปโดยผู้มีความสามารถตรงตามคุณสมบัติสามารถสมัครเข้า
ท างานได้ และการยึดถือความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์โดยใช้หลักการสรรหาบุคคลตามหลักคุณวุฒิ  
จัดการแข่งขัน หรือ มีการทดสอบมากมายหลายวิธี เช่น สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  

  แหล่งที่มาของการสรรหาบุคลากร 
  การสรรหาบุคลากรเป็นวิธีการที่จะให้ได้บุคลากรมาร่วมงาน จึงถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ

ที่สุด ทั้งนี้เพราะว่าการได้มาซึ่งคนดี มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานมาท างานก็จะท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จ ดังนั้นแต่ละองค์การจึงต้องให้ความสนใจในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ จากแหล่งต่าง ๆ โดยเพ่ือท าการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานให้เข้า
มาร่วมงานกับองค์การได้อย่างเหมาะสมได้มีนักวิชาการกล่าวถึง ดังนี้ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2557, 
หน้า 93-94) ได้จ าแนกแหล่งที่มาในการสรรหาบุคคลได้  2 แหล่ง คือ 1) การสรรหาบุคลากรจาก
ภายในองค์การ องค์การสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ทักษะ และประสบการณ์จากภายใน
องค์การเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่างลง หรือต าแหน่งที่เปิดขึ้นใหม่ โดยที่การสรรหาบุคลากร
จากภายในองค์การจะมีข้อดีและข้อเสียที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ข้อดีของการสรรหาบุคลากรจากภายใน
องค์การคือ สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหา
บุคลากรขององค์การ ส่วนข้อเสีย คือ ส่งผลให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการประเมินโอกาสการ
แก้ปัญหา และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่มีความต้องการบุคลากร ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรขึ้นภายใน
องค์การ และ 2) การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การ องค์การจะท าการสรรหาบุคลากรที่มี
ความเหมาะสมจากภายนอกองค์การเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งงานที่ว่าง โดยการสรรหาบุคลากร
จากภายนอกองค์การจะมีข้อดี และข้อเสีย ที่ต้องพิจารณาคือ ข้อดี ของการสรรหาบุคลากรจาก
ภายนอกองค์การ ได้แก่ มีการสร้างความหลากหลายในการวิเคราะห์ โอกาส การแก้ปัญหา และการ
พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมในแต่ละหน้าที่งาน 
แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรภายในองค์การทั้งในด้านของจ านวนและคุณสมบัติ  ส่วนข้อเสีย 
ของการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การมีดังนี้ สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
ขององค์การ มีผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจของบุคลากร ไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศในการปฏิบัติงาน
ขององค์การนอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นของ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2554, หน้า 95-97, อ้างใน 
บรรยงค์ โตจินดา 2558, หน้า 131-132), กล่าวถึงแหล่งสรรหาบุคคล 2 แหล่งใหญ่ ๆ ดังนี้ 1) การ
สรรหาบุคคลจากภายในองค์การเป็นการสรรหาบุคคลจากการเลือกจากคนที่เหมาะสมในองค์การโดย
การโอนย้ายหรือเลื่อนต าแหน่งคนที่มีความรู้ความสามารถไปแทนในต าแหน่งที่ว่างได้ซึ่งต าแหน่งว่าง
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อาจอยู่ในแผนกเดียวกันหรือต่างแผนกก็ได้ 2) การสรรหาบุคคลจากภายนอกองค์การเป็นการสรรหา
บุคคลจากแหล่งภายนอกองค์การโดยท าได้หลายวิธีเช่นการติดต่อส านักจัดหางานการประกาศรับสมัคร
ทั่วไปการติดต่อกับสถาบันการศึกษาการติดต่อกับสหภาพแรงงานการติดต่อเป็นการส่วนตัวเป็นต้น 

  สรุปได้ว่าแหล่งสรรหาบุคลากรมาจากการสรรหาบุคคลจากภายในองค์การเป็นการ
เลือกบุคคลที่ท างานอยู่แล้วภายในองค์การและการสรรหาบุคคลจากภายนอกองค์การเป็นการสรรหา
บุคคลจากภายนอกองค์การ ข้อดีของการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การคือ สร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรขององค์การ ส่วน
ข้อเสีย คือ ส่งผลให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการประเมินโอกาสการแก้ปัญหา และการสร้าง
นวัตกรรมใหม ่ๆ ทางธุรกิจ ไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ที่มีความต้องการบุคลากร ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรขึ้นภายในองค์การ และการสรรหา
บุคลากรจากภายนอกองค์การจะมีข้อดี คือ มีการสร้างความหลากหลายในการวิเคราะห์ โอกาส การ
แก้ปัญหา และการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมใน
แต่ละหน้าที่งาน แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรภายในองค์การ 

  กระบวนการสรรหาบุคลากร ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงกระบวนการสรรหาบุคลากร
ดังนี้ 

  ธงชัย สันติวงษ ์(2540, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการสรรหา
พนักงานไว้ คือ (1) ก าหนดลักษณะงานเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้เข้าใจชัดเจนถึงลักษณะของงาน
เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะบุคคลตามคุณสมบัติที่ต้องการ (2) การพิจารณาการวางแผนการ 
สรรหาเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับเทคนิควิธีที่จะใช้สรรหาว่าควรจะเสาะหาจากผู้ใดด้วยวิธีการใด  (3) 
สร้างรายละเอียดให้เกิดการจูงใจในการสรรหาเป็นการมุ่งก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงานให้
ชัดเจนทั้งในแง่ของรางวัลผลตอบแทนและคุณลักษณะของพนักงานเพ่ือเป็นกลไกที่จะดึงดูดให้ผู้สมัคร
มาติดต่องาน (4)การด าเนินการสรรหาตามนโยบายและวิธีการที่ก าหนดไว้ ต่อมา สุภารัตน รวดเร็ว 
(2544, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) ได้กลาวถึงกระบวนการขั้นตอนของการสรรหาบุคลากรไว้ ดังนี้ 
1) การจัดท าใบสมัคร เมื่อพิจารณาวาควรจะแสวงหาก าลังคนจากจากที่ใดแลวโรงเรียนจัดท าใบสมัคร
เพ่ือใหผูสมัครกรอกขอมูลที่ตองการ ซึ่งเปนการเตรียมหลักฐานขั้นตนกอนที่จะรับสมัครต่อไป ขอมูล 
ในการประกาศตองระบุคุณสมบัติของผูสมัคร ทั้งในดานสวนตัวและในดานต าแหนงงานตามที่ตองการ 
2) การประกาศรับสมัคร ขั้นตอนนี้นับวามีความส าคัญคือ จะท าใหผูมีความรูความสามารถเหมาะสม
กับหนาที่และความรับผิดชอบของต าแหนงที่วางลง และตองการใหทราบโดยทั่วถึงกันจะไดเกิดความ
สนใจมาสมัคร สาระส าคัญในการประกาศ ไดแก ต าแหนงที่เปดรับสมัครระยะเวลาของการเปดรับ
สมัคร สถานที่หรือหนวยงานที่รับสมัคร 3) การรับและพิจารณาใบสมัคร เพ่ือตรวจสอบขอความตาง 
ๆ ในใบสมัครให้ ถูกตองครบถวน โดยพิจารณาวาผูสมัครมีสิทธิตามกฎหมายหรือไม และตองไมลืม
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ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต่ าตามความตองการของต าแหนง และมีหลักฐานตาง ๆ ครบถวน 4) การ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ กระท าภายหลังเมื่อตรวจสอบใบสมัครถี่ถวนแลวคัดเอาบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถวนไว คัดรายการที่ขาดคุณสมบัติออกใหเรียบรอย และประกาศชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ
ทั้งหมด โดยปดประกาศที่หนวยราชการนั้น ๆ 5) กระบวนการคัดเลือกบุคลากร โดยทั่วไปมีความคล
ายคลึงกันไดล าดับขั้นตอนไวดังนี้ การรับสมัครฝายงานบริหารงานบุคคลสัมภาษณขั้นตนกรอกใบ
สมัครงาน สอบคัดเลือกภาคขอเขียน สอบสัมภาษณ ตรวจสอบภูมิหลังของผูสมัคร สัมภาษณขั้นสุดท
ายโดยผูบริหารจากหน่วยงาน ตรวจโรค และปฐมนิเทศในการรับเขาท างาน และ นิรมล นิติกุล 
(2548, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) กล่าวถึงกระบวนการสรรหาบุคคลไว้ ดังนี้ 1) การพิจารณา
แหล่งก าลังคน 2) การจัดท าใบสมัคร 3) การประกาศรับสมัคร 4) การรับสมัครและพิจารณาใบสมัคร 
5) การประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และนักวิชาการที่ช านาญการสรรหาบุคลากร เช่น สมาน รังสิ-
โยกฤษฎ์ (2554, หน้า 72) กล่าวถึงกระบวนการสรรหาบุคคลว่ามีขั้นตอนดังนี้ 1) นโยบายในการสรรหา
บุคคลนโยบายการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการนั้นโดยทั่วไปจะมี 2 ระบบ คือ นโยบายเปิดและนโยบาย
ปิด นโยบายเปิดต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติมีโอกาสสมัครเข้ารับราชการเท่ากันได้ทุกระดับชั้น
ส่วนนโยบายปิดคือการรับสมัครเมื่อมีต าแหน่งว่างและมีการก าหนดวุฒิไว้แน่นอน 2) แหล่งที่สรรหา
บุคคลในการสรรหาบุคคลนั้น อาจจ าแนกแหล่งที่จะสรรหาได้เป็น 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ (1) สรรหาจาก
ภายในหน่วยงานซึ่งเป็นการเลื่อนบุคคลภายในหน่วยงานขึ้นมาด ารงต าแหน่งที่ว่างลงเพ่ือเป็นการ
เลื่อนขั้นการสรรหาจากภายในเป็นผลดีในด้านที่จะท านุบ ารุงขวัญของผู้ปฏิบัติงานในองค์การท าให้มี
ก าลังใจมีความจงรักดีต่อหน่วยงานมากขึ้นและเป็นการประหยัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในการรับคน
ใหม่เช่นการเลื่อนขั้นและการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง (2) สรรหาบุคคลภายนอกหน่วยงานหมายถึง
พยายามชักจูงบุคคลอ่ืนที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานซึ่งใช้บุคคลภายในมา
ด ารงต าแหน่งอาจไม่เหมาะสมก็ใช้วิธีสรรหาจากบุคคลภายนอกมีวิธีท าได้หลายอย่าง เช่น การรับโอน
มา ข้อดี การสรรหาภายนอก คือ ท าให้มีบุคลากรใหม่ที่มีประสบการณ์ต่าง ๆ จากต าแหน่งอ่ืนเข้ามา
ในหน่วยงาน ส่วนข้อเสียคือต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการรับบุคลากรใหม่ เช่น ค่าอบรม ค่าปฐมนิเทศ 
และค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก (3) กระบวนการสรรหาบุคคลกระบวนการสรรหาบุคคล อาจกล่าวได้ว่า 
เป็นขั้นตอนที่ส่งเสริมให้บุคคลมีโอกาสเท่าเทียมกันตามระบบคุณวุฒิมากที่สุด  เพราะหากสามารถ
ดึงดูดให้บุคคลภายนอกสนใจงาน ในหน่วยงานและต้องการที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานมาก
เท่าใดแล้วเท่ากับว่าเป็นการเปิดทางให้การเลือกสรรเป็นไปตามคุณวุฒิที่แท้จริงเท่านั้น สอดคล้องกับ
พยอม วงศ์สารศรี (2542, หน้า 159-160) กล่าวถึงกระบวนการสรรหาบุคคลไว้ ดังนี้ 1) การวาง 
แผนทรัพยากร 2) ความต้องการหรือการร้องขอของผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ 3) การระบุต าแหน่งที่จะรับ
บุคลากรใหม่ 4) การรวบรวมสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์งาน 5) ข้อคิดเห็นของผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ 
6) ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรที่ตรงกับงาน 7) ก าหนดวิธีการสรรหา และ 8) ความพึงพอใจที่ได้ผู้สมัคร
ตามคุณสมบัติที่ต้องการก าหนด  
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  สรุปได้ว่ากระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน หมายถึง การ
ก าหนดลักษณะงาน เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้เข้าใจชัดเจนถึงลักษณะของงานเพ่ือให้สามารถเข้าใจถึง
ลักษณะบุคคลตามคุณสมบัติที่ต้องการ จากเทคนิควิธีที่ใช้สรรหาว่าควรจะเสาะหาจากผู้ใด ด้วย
วิธีการใดนโยบายเปิด หรือนโยบายปิด ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงานให้ชัดเจน ทั้งในแง่ของ
รางวัล ผลตอบแทนและคุณลักษณะของพนักงาน เพ่ือเป็นกลไก ที่จะดึงดูดให้ผู้สมัครมาติดต่องาน
ตามนโยบายและวิธีการที่ก าหนดไว้ 

   2.3.5.2 การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  แมคคอร์มิค และอิลเจน (McCormick & Ilgen. 1985, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) 

กล่าวไว้ว่า ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น ขึ้นกับปัจจัยสองด้าน ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล เช่น ประสบการณ์การท างานนั้น ๆ และปัจจัยด้านสถานการณ์ เป็นองค์ประกอบภายนอก
ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น ลักษณะงาน สถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นการจัดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระบวนการสรรหาได้เข้าปฏิบัติงานและรับ
มอบหมายหน้าที่การงานตามต าแหน่งวุฒิและความรู้ความสามารถของแต่ละคนซึ่งมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายไว้ดังนี้ 

  ความหมายการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายการจัดบุคคลหรือบุคลากรกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไว้ 

ดังนี้ 
  ดูบริน (Dubrin, 1994, p. 228, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557, หน้า 155) กล่าวถึงการ

จัดบุคคลให้ปฏิบัติงานว่า เป็นกระบวนการที่ท าให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ที่จ าเป็นซึ่งจะ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายองค์การ จึงได้มีการจัดบุคลากรตามความต้องการขององค์การ 
และ มอนดี้ (Mondy, 1995, p. 269, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557, หน้า156) ได้กล่าวถึงการจัด
บุคคลให้ปฏิบัติงานว่า เป็นกิจกรรมอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้มั่นใจว่า องค์การจะมีบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับงานตามความต้องการ กระบวนการการจัดคนลงไปในงานจึงเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์งานการวางแผนการระดมสรรหาการคัดเลือกและการบริหารงานบุคคลในองค์การ  ต่อมา 
พยอม วงศ์สารศรี (2542, หน้า 151, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) ได้กล่าวถึง การจัดบุคคลให้
ปฏิบัติงานว่าเป็นขั้นตอนที่ด าเนินการต่อเนื่องจากการวางแผนและการจัดองค์การการจัดคนเข้า
ท างานเป็นล าดับที่ส าคัญขั้นหนึ่งของกระบวนการจัดการเป็นการจัดหาบุคคลและเจ้าหน้าที่ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ก าหนดไว้ ส่วนนักวิชาการท่านอ่ืน ๆ เช่น อุษณีย์ จิตตะปาโล และนุต-
ประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ (2557, หน้า 92) ได้กล่าวถึง การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานว่า หมายถึง การ
จัดคนให้เหมาะสมกับงาน หรือการรู้จักใช้คนให้ท างานในสิ่งที่ตรงตามความสามารถตรงตามความ
ถนัดของแต่ละคน อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดขององค์การ ดังนั้น  บรรยงค์ โตจินดา (2558, หน้า
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162) จึงกล่าวถึง การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ว่าหมายถึง การจัดบุคคลให้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่ก าหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ที่ก าหนดหรือการแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งซึ่งโดยปกติ  การ
จัดบุคลากรให้ท างานนี้จะด าเนินการ เป็นขั้นตอน ต่อจากการสรรหาบุคคลเพ่ือให้บุคคลปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

  สรุปได้ว่าการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ คือ ความสามารถของ
ผู้บริหารในการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงาน การพิจารณาใช้คนให้ท างานตรงตามความรู้ ความสามารถ 
อุปนิสัยและความถนัดของแต่ละคน โดยการวิเคราะห์ลักษณะงาน การวิเคราะห์คุณสมบัติของ
บุคลากรที่เหมาะกับงาน การเลือกสรรบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมกับงาน การมอบหมายให้
ปฏิบัติงาน การชี้แจง แนะน าให้ผู้ปฏิบัติงานท าความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ตลอดจนระเบียบต่าง  ๆ ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

  ขอบเขตของการจัดบุคคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงขอบเขตของการจัดบุคคลหรือบุคลากรดังนี้ 
  อุษณีย์ จิตตะปาโล และ นุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ (2557, หน้า 93-94) ได้

กล่าวถึง ขอบเขตของการจัดบุคคลให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้  1)การก าหนดความ
ต้องการของบุคคลความต้องการนี้ได้มาจากการวิเคราะห์งานหรือแผนก าลังคนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
และอนาคตว่าต้องการบุคคลประเภทใด 2) ขั้นตอนการสรรหาโดยการระดมสรรหาและคัดเลือก
เพ่ือให้มาปฏิบัติงานหรือมาด ารงต าแหน่งตามที่ต้องการ 3)การจัดบุคคลให้ปฏิบัติงานคือการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งหรือการก าหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ ต่อมา บรรยงค์ โตจินดา (2558, หน้า 167) ได้กล่าวถึง 
ขอบเขตการด าเนินการจัดบุคคลให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1) การก าหนดความต้องการ
ภายในองค์การโดยการวิเคราะห์งานก าหนดต าแหน่งหรือวิเคราะห์แผนก าลงคนว่าปัจจุบันและ
อนาคตต้องการบุคคลประเภทใดจ านวนเท่าใด 2) ขั้นตอนการสรรหาโดยการระดมสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือให้มาปฏิบัติงานหรือน ามาด ารงต าแหน่งที่ต้องการ 3) การจัดบุคคลให้ปฏิบัติงาน
คือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือก าหนดให้ปฏิบัติหน้าที่  นอกจากนั้นในการจัดบุคคลให้ปฏิบัติงาน
ยังต้องด าเนินการในเรื่องเกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้ผลดี เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การสอนงานและการทดลองปฏิบัติงาน  

  สรุปได้ว่า ขอบข่ายการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
การก าหนด ความต้องการของหน่วยงาน วิเคราะห์งาน ต าแหน่งว่าง วิเคราะห์คุณสมบัติบุคลากร การ
สรรหาบุคคลเพ่ือมาด ารงต าแหน่ง และด าเนินการในเรื่องเกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ได้ผลดีเช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การสอนงาน และการทดลองปฏิบัติงาน 

   ขั้นตอนการจัดบุคคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  นิรมลกิติกุล (2548, หน้า 131) กล่าวถึง การจัดบุคคลให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่

รับผิดชอบ ดังนี้ 
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  1)  การก าหนดอัตราก าลังรายละเอียดของต าแหน่งต่าง ๆ 2)การสรรหาบุคคล 3) การ
เลือกสรรบุคคล4) การฝึกอบรมและการพัฒนา 5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 6) การให้
ค่าตอบแทนและ 7) การเปลี่ยนต าแหน่ง ต่อมา อุษณีย์จิตตะปาโล และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ 
(2557, หน้า 94) ได้กล่าวถึง การจัดบุคคลให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1) ก าหนดความ
ต้องการบุคคล 2) ก าหนดต าแหน่งเพื่อท าใบพรรณนางาน 3) ลงมือท าใบพรรณนางาน 4) จัดงานตาม
ใบพรรณนางาน 5) ขั้นวิเคราะห์งาน 6) ระดมสรรหาได้แล้วคัดเลือก 7) ฝึกอบรมปฐมนิเทศแล้ว
ทดลองงาน 8) ติดตามผลงานประเมินผลงาน 9) พัฒนาและยกระดับคุณภาพทรัพยากร และ 
บรรยงค์ โตจินดา (2558, หน้า168) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการจัดบุคคลให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 1) ก าหนดความต้องการบุคคล 2) ก าหนดต าแหน่งเพ่ือท าใบพรรณนางาน 3) ลงมือ
ท าใบพรรณนางานประกอบด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งเงื่อนไขการจ้างเงินเดือนชั่วโมง
ท างานและลักษณะงานทางเทคนิคของต าแหน่ง 4) จัดงานตามใบพรรณนางานและน ามาจับคู่กับ
คุณสมบัติของผู้ที่จะมาท างานในต าแหน่งนั้น ๆ 5) ขั้นวิเคราะห์งานว่าในหน่วยงานท าอะไร ควรใช้คน
กี่ต าแหน่ง มีคนหรือยัง ถ้าไม่มี ก็สรรหาทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ ให้ได้คนตรงกับ
ลักษณะเฉพาะของงาน 6) ระดมสรรหาได้มาแล้วคัดเลือก 7) ฝึกอบรมปฐมนิเทศแล้วทดลองงานหรือ
บรรจุลงต าแหน่ง  8) ติดตามประเมินผลงานและเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 9) พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์   

  สรุปได้ว่าขั้นตอนการจัดบุคคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นการก าหนด
ความต้องการอัตราก าลังจัดท ารายละเอียดของต าแหน่งต่าง ๆ ก าหนดคุณสมบัติของผู้ต้องการสรรหา
ระดมการสรรหาเลือกสรรบุคคลการฝึกอบรมปฐมนิเทศและพัฒนารวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

  วิธีการในการจัดคนให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงวิธีการจัดบุคคลหรือบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ดังนี้ นิรมล กิติกุล (2548, หน้า 132) และ อุษณีย์จิตตะปาโล และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ (2557, 
หน้า 95) บรรยงค์ โตจินดา (2558, หน้า 172) กล่าวถึง วิธีการจัดบุคคลให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่
รับผิดชอบดังนี้ 1) การมอบหมายให้ปฏิบัติงานหรือก าหนดให้ปฏิบัติงาน 2) การชี้แจงแนะน าให้
ผู้ปฏิบัติงานท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่และภารกิจของงานว่าจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติงานอะไร
ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องทราบในการปฏิบัติงาน 3) การจัดการปฐมนิเทศ หรือ การแนะน าเกี่ยวกับ
งาน 4) การจัดฝึกอบรมนอกเหนือจากการปฐมนิเทศ 5) การทดลองการปฏิบัติงานเพ่ือต้องการทราบว่า
บุคคลนั้นเหมาะสมกับงานเพียงใด 

  ดังนั้น การจัดบุคคลหรือบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นการรู้จักใช้คน
ให้ท างานในสิ่งที่ตรงตามความสามารถตรงตามความถนัดของแต่ละคน และสามารถน าความสามารถ
ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดขององค์การการมอบหมายให้
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ปฏิบัติงานหรือก าหนดให้ปฏิบัติงาน ด้วยการชี้แจงแนะน าให้ผู้ปฏิบัติงานท าความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่และภารกิจของงานว่าจะปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติงานอะไร ตลอดจนแนะน าระเบียบต่าง ๆ ที่
ต้องทราบในการปฏิบัติงาน  

  2.3.5.3 การพัฒนาบุคลากร ในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  แมคคอร์มิค และอิลเจน (McCormick & Ilgen, 1985) กล่าวว่า การมีความรู้ที่
เหมาะสมกับงานเป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การ ทั้งนี้เพราะการมี
ความรู้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพยายามในการท างาน ซึ่งถ้าหากบุคคลใดมี
ความรู้ในงานเพียงพอก็อาจสามารถคาดการณ์ ได้ว่าเขาสามารถปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจและจริงจัง
การพัฒนาครูและบุคลากรถือว่าเป็นกระบวนการที่จะท าให้บุคลากรในหน่วยงานได้เพ่ิมพูนความรู้การ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งการพัฒนาครูและบุคลากรสามารถท าได้หลายวิธี  เช่น การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

  ความหมายของการพัฒนาบุคลากร ในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายไว้ ดังนี้ 

  พนัสหัน นาคินทร์ (2542, หน้า 80) กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากร ว่าหมายถึง การฝึกฝน 
(Training) กับการให้การศึกษา (Educating) ซึ่งการฝึกฝนนั้นเป็นการเพ่ิมความถนัดทักษะและ
ความสามารถเฉพาะอย่างในการท างานส่วนการให้การศึกษานั้นเน้นที่การพยายามจะเพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจมโนทัศน์ การพัฒนาบุคลากรจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูนและปรับปรุงคุณภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน ต่อมา ดนัย เทียนพุฒ (2543, หน้า21) กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรว่า หมายถึง การ
ด าเนินการส่งเสริมที่จะให้พนักงานมีความรู้ความสามารถทัศนคติและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะรับผิดชอบในต าแหน่งที่
สูงขึ้น และ พะยอม วงศ์สารศรี (2554, หน้า156) ได้กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากร ว่าหมายถึงการท าให้
บุคลากรมีคุณภาพมากขึ้นเป็นการด าเนินการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทัศนะที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจต่อองค์การ สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2556, หน้า 51) กล่าวถึง ความหมายของการพัฒนาบุคลากร ว่า 
หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีทักษะการท างานดีขึ้น 
อีกนัยหนึ่งการพัฒนาบุคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ 
เช่น ความรู้ความสามารถทักษะอุปนิสัยและวิธีการท างานอันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน และ 
สมพงษ์ เกษมสิน (2557, หน้า 531) กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรว่าหมายถึงกรรมวิธีต่าง ๆ ที่มุ่งจะ
เพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญและประสบการณ์เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังมีความมุ่งหมายที่จะ
พัฒนาทศันคติของผู้ปฏิบัติงานไปในทางที่ดีมีขวัญก าลังใจในการท างาน  
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  สรุปได้ว่าการพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร ในการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะความช านาญ มีประสบการณ์มีก าลังใจ และมีทัศนคติ เจตคติที่ดีใน
การท างาน เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงาน มีสมรรถภาพในการท างานสูงขึ้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบได้ดี และมีความคิดที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการก าหนดขอบเขต
ทิศทางและความจ าเป็นของการพัฒนา การวางแผนการพัฒนา การเลือกสรรกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากร และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

  หลักการพัฒนาบุคลากร ในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  แมคคอร์มิค และอิลเจน (McCormick & Ilgen, 1985) ได้กล่าวไว้ว่า การได้รับการ
ฝึกอบรมเป็นเงื่อนไขด้านสถานการณ์ขององค์การที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จขององค์การ ได้มีนักวิชาการท่านอ่ืน ๆ กล่าวถึง หลักการ
พัฒนาครูและบุคลากรอีก เช่น ดนัย เทียนพุฒ (2540, หน้า 51-52) กล่าวถึง หลักการพัฒนา
บุคลากร ว่าต้องวิเคราะห์หน่วยงานหรือองค์การว่าต้องการพัฒนาคนไปในทิศทางใดต้องสร้างระบบ
แรงจูงใจที่เหมาะสมกับแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ยุคโลกาภิวัตน์และ เมธี ปิลันธนานนท์ (2541, หน้า 107-108) กล่าวถึง หลักการพัฒนาบุคลากรว่า 
1) เป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นตั้งแต่การรับบรรจุเข้าท างานจนกระทั่งลาออกหรือปลดเกษียณและต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) ประสิทธิภาพของระบบงานขึ้นอยู่กับทักษะของสมาชิกของคณะบุคคลใน
องค์การประสิทธิผลของบุคลากรจะเพ่ิมข้ึนถ้าระบบงานให้โอกาสหรือจัดการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากร 3) จะต้องให้โอกาสแก่บุคลากรได้พัฒนาประสบการณ์อย่างกว้างขวางเพ่ือให้โอกาสแก่
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 4) การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคล ซึ่งจะ
ท าให้คนมีความสามารถและตั้งใจที่จะเสียสละตนให้กับเป้าประสงค์ของหน่วยงานอันจะเป็นการจูงใจ
ให้บุคลากรได้ทราบว่า การพัฒนาเป็นทางที่ก่อให้เกิดความพอใจ 5) ระบบของการศึกษาในอนาคต
จะต้องมีการกระจายอ านาจมากขึ้น โดยมุ่งที่จะสร้างให้บุคลากรมีประสิทธิผลในงานที่ได้รับมอบ 
หมายให้ท าและอุทิศงานให้กับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 6) ระบบของหน่วยงานจะต้องมีการ
วางแผนก าลังคนเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่และที่สรรหาใหม่ และ7) โปรแกรมการพัฒนาไม่ว่าจะเป็น
หน่วยกลุ่ม หรือปัจเจกบุคคลจะต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ดังนั้นหน่วยงานจึงควรจะ
ทบทวนบทบาทของแต่ละหน่วยงาน ต่อมา  สมคิด บางโม (2542, หน้า170-171) กล่าวถึง การ
พัฒนาบุคคลเป็นกรรมวิธีที่มุ่งจะเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญและประสบการณ์เพ่ือให้ทุกคนใน
หน่วยงานสามารถปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาทัศนคติ
ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางที่ดีให้มีก าลังใจรักงานและมีความคิดที่จะหาทางปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
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  สรุปได้ว่า หลักการพัฒนาครูและบุคลากรเป็นการวิเคราะห์หน่วยงาน หรือองค์การ ว่า
ต้องการพัฒนาคนไปในทิศทางใด ผู้บริหารต้องสร้างระบบแรงจูงใจมุ่งจะเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ
และประสบการณ์เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น 

  กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
  ได้มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้ 
  คาสเทตเตอร์ (Castetter, 1992, pp. 224-243, อ้างใน วีระ วงศ์สรรค์, 2557) 

กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการด าเนินงานตามขั้นตอน 4 ขัน้ตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรองค์การหรือหน่วยงานจะ

ด าเนินการพัฒนาบุคลากรจ าเป็นจะต้องศึกษาและพิจารณาก่อนว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดที่
จะต้องพัฒนาบุคลากรในองค์การหรือในหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากรไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความจ าเป็นที่ปรากฏชัดแจ้ง มีลักษณะเป็นปัญหาข้อขัดข้องและ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานอย่างชัดแจ้งในปัจจุบัน  2) ความจ าเป็นที่คาดว่าจะมีในอนาคต
เช่นเมื่อน านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในหน่วยงาน 3) ความจ าเป็นที่จะต้องอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของบุคลากรและหน่วยงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  ขั้นตอนที่ 2 วางแผนพัฒนาบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การที่มีความส าคัญยิ่งความส าเร็จหรือล้มเหลวในการบริหารงานขึ้นอยู่กับการวางแผนการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรควรสอดคล้องกับแผนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับก าลังคนด้วยการวางแผนพัฒนา
บุคลากรสามารถท าได้ ดังนี้ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนขึ้นซึ่งหมายถึงจุดมุ่งหมายของการ
ด าเนินงานที่มีลักษณะที่ชัดเจนขณะเดียวกันสามารถแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นด้วย  2) รวบรวม
ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เก่ียวข้องตลอดจนสภาพแวดล้อมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 3) การด าเนินการวางแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ควรพิจารณาค าถามต่อไปนี้คือจะต้องท า
อะไร (What) จะท าอย่างไร (How) จะให้ใครท า (Who) จะท าที่ไหน (Where) และจะท าเมื่อไร 
(When) 4) การเสนอขออนุมัติด าเนินการตามแผนจากผู้มีอ านาจ 

  ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ในการด าเนินการเลือกกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรที่จะได้ประโยชน์มากขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้นจัดได้ตามความต้องการของบุคลากรโดยทั่วไป
แล้ว ความต้องการ ในการพัฒนา หรือ ข้อบกพร่องของบุคลากรในการท างานจะมีอยู่ 3 ประเด็น คือ
1) ทักษะหมายถึงความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2) ความรู้ทั่วไปหมายถึงความรู้ในสาขาอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากความรู้ในสายอาชีพของตนแต่เป็น
ความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบเพ่ือช่วยให้การท างานด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น  
3) พฤติกรรมหมายถึงพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกของบุคลากรในองค์การพฤติกรรมที่ส าคัญเช่น
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องและมีความเชื่อถือในสิ่งที่ขัดกับวัตถุ  
ประสงค์ขององค์การ 
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  ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร การประเมนิผลการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญ เพราะ ผลจากการประเมินที่เป็นระบบจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากรครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในการประเมินการพัฒนา
บุคลากรพอสรุปได้ ดังนี้ 1) เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรว่าได้ผลตามจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ 2) ท าให้ทราบข้อดีข้อบกพร่องความเหมาะสมรวมไปถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 3) ท าให้ทราบถึงความเหมาะสมความ
คุ้มค่าคุณค่าหรือประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารใน
การพิจารณาว่าควรด าเนินการหรือตัดทอนงบประมาณ ต่อมา พนัส หันนาคินทร์ (2542, หน้า 135, 
อ้างใน วีระ วงศ์สรรค์, 2557) ได้เสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้ 

  1) ก าหนดขอบเขตและทิศทางของการพัฒนาเพ่ือจะได้พัฒนาให้ตรงกับความต้องการ
และจุดมุ่งหมายโดยพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกฝ่ายในองค์การให้มีความสอดคล้องและทันต่อ
เหตุการณ์และสถานการณ์ 

  2) วางแผนพัฒนาบุคคลตามนโยบายขององค์การได้แก่จะจัดท าไมจัดอย่างไรจัดที่ไหน
มีขอบเขตแค่ไหนมีขั้นตอนอย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบใช้งบประมาณเท่าไรประเมินผลอย่างไร มี
ความคาดหวังผลที่เกิดข้ึนแค่ไหน 

  3)  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคคลกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือมุ่งให้เกิดการประสานงานและ
การมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายอันจะน าไปสู่จุดหมายขององค์การ 

  4) ประเมินผลการพัฒนาบุคคลซึ่งมีการประเมิน 2 ประการ 
   (1) ประเมินวิธีการด าเนินการประเมินว่าใช้เทคนิควิธีการใดมีความละเอียด

รอบคอบเพียงใดสร้างเครื่องมือส าหรับการตรวจสอบผลการพัฒนาเที่ยงตรงแน่นอนเพียงใด 
   (2)  ประเมินผลด าเนินการประเมินว่าเกิดประโยชน์ต่อการบริหารและการ

ปฏิบัติงานในองค์การมากน้อยเพียงใด 
  สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากร หมายถึง ขั้นตอนในการพัฒนาครูและ

บุคลากร โดยเริ่มจากการก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรขององค์การหรือหน่วยงาน การ
วางแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับก าลังคน ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาบุคลากร และ ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรที่เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เพราะผลจากการ
ประเมินที่เป็นระบบ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนต่าง  ๆ ในการพัฒนา
บุคลากรครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

  2.2.5.4 การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
  แมคคอร์มิค และอิลเจน (McCormick & Ilgen, 1985) กล่าวว่า การมีทัศนคติที่

แตกต่างกันของบุคคลจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในทิศทางที่ต่างกันด้วย ทั้งนี้เนื่องจากทัศนคติเป็น
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ปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคล โดยการที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
จะท าให้บุคคลเกิดความเบื่อหน่าย และถอยหนีให้ห่างจากงานที่ท าอยู่ ในขณะเดียวกันหากมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้บุคคลนั้นปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้นเนื่องจากบุคคลมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานในองค์กรมากที่สุดผู้บริหารจึงต้อง
ค านึงถึงขวัญและก าลังใจในการท างานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

  ความหมายของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  “ขวัญ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Morale” ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
  สงวน ช้างฉัตร (2541, หน้า 117,  อ้างใน วีระ วงศ์สรรค์, 2557) กล่าวถึงขวัญว่า

หมายถึงความรู้สึกท่าทีหรือพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมแรงร่วมใจกันท างานอย่างใดอย่างหนึ่งโดย
ไม่ย่อท้อไม่หยุดยั้งเพ่ือให้ได้ผลงานร่วมกัน และ สุรพล พยอมแย้ม (2541, หน้า 65,  อ้างใน วีระ 
วงศ์สรรค์, 2557) กล่าวถึงขวัญในการปฏิบัติงานว่าหมายถึงพฤติกรรมของผู้ร่วมงานที่แสดงออกในรูป
ของความสนใจความกระตือรือร้นหรือความใส่ใจที่จะท างานในหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย ต่อมา
พนัส หันนาคินทร์ (2542, หน้า166 ; อ้างในวีระ วงศ์สรรค์, 2557) กล่าวถึงขวัญในการปฏิบัติงานว่า
หมายถึงปฏิกิริยาทางอารมณ์ท่ีคนในองค์การมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนหรือเห็นได้ชัดเจนอาจจะเป็นของ
บุคคลหรือของกลุ่มก็ได้ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือความส าเร็จโดยส่วนรวม  และวิจิตร อาวะกุล 
(2542, หน้า 223, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) กล่าวถึงขวัญในการปฏิบัติงานว่า หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิดเจตคติของบุคคลที่มีต่อสภาพการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นความสนใจของบุคคลใน
กลุ่มท่ีมุ่งปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนเองอย่างไม่ลดละเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กลุ่มได้วาง
ไว้ และ อาภัสสรี ไชยคุณ (2542, หน้า 81, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) กล่าวถึงขวัญในการ
ปฏิบัติงานว่า เป็นภาวะแห่งอารมณ์จิตใจความรู้สึกซึ่งแสดงออกให้เห็นได้ทางพฤติกรรมในการท างาน
เช่นความกระตือรือร้นตั้งใจและการให้ความร่วมมือซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพการท างาน สอดคล้องกับ
กิตติ คุ้มชาติ (2543, หน้า11, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) กล่าวถึง ขวัญในการปฏิบัติงานว่า ขวัญ
ในการปฏิบัติงาน หมายถึงความรู้สึกท่าทีและเจตคติของบุคคลที่มีต่องานการท างานท าให้เกิดก าลังใจ
และความพึงพอใจที่จะท างานให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

  สรุปว่าการสร้างขวัญและก าลังใจเป็นการท าให้จิตใจและพฤติกรรมการท างานของ
บุคลากรมีความตั้งใจสนใจกระตือรือร้นและใส่ใจที่จะท างานในหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายและท า
ให้บุคคลเกิดความพอใจในงานและตั้งใจท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตั้งใจที่จะร่วมแรง
ร่วมใจกันท างานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ย่อท้อรู้สึกยอมรับในผลส าเร็จของงาน 

  ความส าคัญของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงความส าคัญของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานดังนี้ 
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  ส ารวม พฤกษเสถียร (2543, หน้า 8, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) กล่าวถึงขวัญใน
การปฏิบัติงานว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญถ้าผู้ร่วมงานเป็นผู้ที่มีขวัญดีจะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเต็มใจและ
เพียรพยายามที่จะท างานให้ส าเร็จจะสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงาน และ วัฒนะ มหิพันธ์
(2544, หน้า 22,  อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) ได้กล่าวถึงขวัญในการปฏิบัติงานว่ามีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในองค์การที่เป็นราชการซึ่งถ้า
ข้าราชการมีขวัญและก าลังใจไม่ดีแล้วก็ย่อมจะน าซึ่งความเสื่อมและหย่อนสมรรถภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่อันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุดทั้งนี้เพราะข้าราชการเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ
ต่อมา ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2554, หน้า 135) กล่าวถึงขวัญในการปฏิบัติงานว่า เป็นเรื่องส าคัญ
ของการบริหารงานบุคคลผู้มีขวัญดีจะสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานขวัญท าให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การท าให้คนมีวินัยปฏิบัติตามข้อบังคับ
ระเบียบแบบแผนมีความเข้าใจในองค์การท าให้องค์การมีความเข็มแข็งฟันฝ่าอุปสรรคได้  ส่วน
ความเห็นของ กันตยา เพิ่มผล (2556, หน้า 102) กล่าวถึง ขวัญในการปฏิบัติงานว่ามีความส าคัญ
มากต่อความส าเร็จของทุกอย่างคนเราถ้าขวัญเสียงานต่าง ๆ ก็จะล้มเหลวในการท างานจะต้องมีการ
สร้างขวัญปลุกปลอบขวัญของผู้ท างานนอกจากนี้ผู้บริหารย่อมต้องการผลงานและน้ าใจของ
ผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารจึงต้องสร้างขวัญก าลังใจให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงาน ต่อมาอุษณีย์ จิตตะปาโลและนุต
ประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ (2557, หน้า 168-169, อ้างใน บรรยงค์ โต จินดา, 2558) กล่าวถึง
ความส าคัญของขวัญในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ขวัญท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน
สามัคคีในหมู่คณะเพ่ือให้เกิดพลังร่วม 2) ขวัญจะสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การ 3) ขวัญจะเกื้อหนุน
ให้ระเบียบข้อบังคับขององค์การเกิดผลในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในระเบียบ   
4) ขวัญจะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์การ 5) ขวัญจะจูงใจเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติที่ดี
กับองค์การ 6) ขวัญจะท าให้เจ้าหน้าที่มีความมั่นคงทางจิตใจและท างานอยู่ได้นาน 

  สรุปได้ว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความตั้งใจความมุ่งมั่นและความพยายามในการท างานความ
ร่วมมือร่วมใจความเข้าใจอันดีรวมทั้งความภักดีต่อองค์การ 

  องค์ประกอบของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ได้มีผู้กล่าวถึงองค์ประกอบของขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 
  สุรพล พลอยแย้ม (2554, หน้า 66-68, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) กล่าวถึง

องค์ประกอบของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) สภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
และภายในบริษัท 2) ความเหมาะสมของการจัดชั่วโมงการท างานในเวลาท างาน 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในการท างาน 4) ฐานะและการอมรมจากเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน 5) สภาพ 
แวดล้อมในการท างาน 6) ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือผู้บริหาร 7) วิธีการบริหารงานของหัวหน้างาน
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หรือผู้บริหาร 8) ความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่ สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2555, หน้า 
138-139, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557 ) กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) การติดต่อสื่อสารและการเข้าใจดีต่อกัน 2) ชั่วโมงท างานที่เหมาะสม 3) การ
แข่งขันที่เป็นการแข่งขันกับตนเอง 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างาน 5) ความร่วมมือกัน
ท างานจากเพ่ือนร่วมงาน 6) สภาพการท างาน 7) ความศรัทธาในหัวหน้างาน 8) วิธีการบริหารงาน
ของหัวหน้างาน 9) ความพึงพอใจในการท างาน และ กันตยา เพิ่มผล (2556, หน้า 108-110) 
กล่าวถึง องค์ประกอบของขวัญในการปฏิบัติงานดังนี้  1) คุณค่าของงาน 2) การนิเทศงาน 3) สภาพ
การท างาน 4) ค่าจ้างหรือค่าแรงงาน 5) โอกาสที่จะก้าวหน้า 6) ความปลอดภัย 7) องค์การและการ
จัดการ 8) สภาพแวดล้อมทางสังคม 9) การติดต่อสื่อสาร 10) ผลตอบแทนที่คนงานพึงจะได้ ดังนั้น 
บรรยงค์ โตจินดา (2558, หน้า 278) กล่าวถึง องค์ประกอบของขวัญในการปฏิบัติงานดังนี้  
1) ลักษณะท่าทางของผู้บริหารที่มีต่อบุคลากร 2) ความพึงพอใจในหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ 3) ความ
พอใจต่อจุดมุ่งหมายหลักและนโยบายองค์การ 4) สภาพแวดล้อมการท างาน 5) สุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 6) การให้แรงจูงใจโดยเลื่อนต าแหน่งและสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

  สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน คือ ลักษณะ
ท่าทางของผู้บริหารที่มีต่อบุคลากร ความศรัทธาในหัวหน้างาน วิธีการบริหารงานของหัวหน้างาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างาน สภาพการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความร่วมมือ
กันท างานจากเพ่ือนร่วมงาน ส่วนใหญ่ความพึงพอใจในหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่กับความพอใจต่อ
องค์การและสภาพในการท างาน 

  ลักษณะท่ีแสดงถึงสภาพของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงลักษณะที่แสดงถึงสภาพของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ดังนี้ สมคิด บางโม (2554, หน้า 193, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) กล่าวถึงลักษณะที่แสดงถึงขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานดังนี้ 1) ระดับความสม่ าเสมอของผลงาน 2) การขาดงานหรือมาสาย 
3) ลักษณะการปฏิบัติงาน 4) การลาออกหรือขอย้ายงาน 5) ค าร้องทุกข์หรือบัตรสนเทห์ 6) การเข้า
ร่วมประชุม 7) การแสดงความคิดเห็น ส่วนของ กันตยา เพิ่มผล (2556, หน้า102, อ้างใน สัมมา  
รธนิธย์, 2557) กล่าวถึงลักษณะที่แสดงถึงของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) การ
แสดงออกของบุคคลเช่นร่าเริงแจ่มใส 2) การด าเนินงานราบรื่นเรียบร้อยไม่ขัดแย้ง 3) การตั้งใจ
ท างาน 4) การช่วยกันเสนอแนะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 5) การวิพากษ์วิจารณ์ออกความคิดเห็นอย่าง
จริงใจ 6) ความเสียสละเอ้ือเฟ้ือในการท างาน 7) ยอมรับการมอบหมายงานด้วยความเต็มใจ 8) เผชิญ
เหตุการณ์ได้อย่างปกติสุข ต่อมา อุษณีย์จิตตะปาโล และนุตประวีณ์เลิศกาญจนวัติ (2557, หน้า 
69) กล่าวถึงลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ระดับความ
สม่ าเสมอของงานและคุณภาพของงานที่ปรากฏ 2) การขาดงาน 3) ค าร้องทุกข์หรือบัตรสนเท่ห์ 4) 
การวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่น 
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  สรุปได้ว่า การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา หมายถึง 
ความสามารถของผู้บริหารในการส่งเสริมให้บุคลากร มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ สนใจ กระตือรือร้น และใส่ใจที่
จะท างานในหน้าที่ของตน และร่วมแรงร่วมใจกันท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยไม่ย่อท้อ 
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สร้างความภักดีและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานสร้าง
ความรู้สึกมั่นคงในอาชีพและต าแหน่งหน้าที่การงานที่ตนปฏิบัติ 

  2.3.5.5 การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 
  การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้องด าเนินการ

เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
  ความหมายของการให้ค าปรึกษา 
  ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงการให้ค าปรึกษาไว้ดังนี้ 
  เบริกส์ (Burks, 1979, p. 78, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) กล่าวไว้ว่า การให้

ค าปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือ ติดต่อสื่อสารกันด้วยวาจาและกิริยาท่าทาง ที่เกิด
จากสัมพันธภาพทางวิชาชีพของบุคคลอย่างน้อย 2 คน คือ ผู้ให้และผู้รับค าปรึกษา  ผู้ให้ค าปรึกษาใน
ที่นี้หมายถึง หัวหน้างานที่มีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการให้ค าปรึกษา มีความรู้และทักษะในการให้
ค าปรึกษา ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับค าปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ก าลังประสบความยุ่งยากใจ หรือมี
ความทุกข์และต้องการความช่วยเหลือให้เข้าใจตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะในการตัดสินใจ 
และหาทางออกเพ่ือลดหรือขจัดความทุกข์ ความยุ่งยากใจด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ต่อมา (George & Cristiani, 1995, p. 51, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 
2557) กล่าวว่า การให้การปรึกษาเป็นบริการวิชาชีพหนึ่งที่เน้นถึงสัมพันธภาพของการช่วยเหลือและ
พัฒนาบุคลากรอย่างมีจุดหมาย เป็นเรื่องของชีวิตหนึ่งพยามยามให้ความช่วยเหลืออีกชีวิตหนึ่ง ซึ่งบุคคล
ที่ท าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข หรือ พัฒนานั้นคือ ผู้ให้การปรึกษาซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ในการให้การค าปรึกษา สามารถให้ความช่วยเหลือและให้การ
ปรึกษาแก่ผู้รับบริการให้สามารถเข้าใจเรื่องราวหรือปัญหาต่าง ๆ ที่น ามาปรึกษาให้กระจ่างยิ่งขึ้น 
สามารถใช้พลังปัญญาความสามารถของตนเองในการพิจารณา ตัดสิน ตกลงใจที่จะกระท าหรือเลือก
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในวิถีทางที่เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสมในที่สุด โดย
ความเห็นของ นิสยูล (Nysyul,  2003, p. 9, อ้างใน วีระ วงศ์สรรค์, 2557) ได้ให้ความหมายของการให้
ค าปรึกษาว่า เป็นกระบวนการพลวัตรระหว่างผู้ให้การปรึกษาที่ได้รับการฝึกฝนเพ่ือช่วยรับการปรึกษาที่
มีเรื่องกังวลใจเพ่ือเอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่งเสริมทักษะการเผชิญปัญหาการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน โพธิพันธ์ พานิช (2554, หน้า 24, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) 
กล่าวถึง การให้ค าปรึกษาว่าหมายถึงกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับ
ค าปรึกษาเพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้รู้จักตนเองเข้าใจและยอมรับตนเองสามารถแก้ปัญหาที่ก าลัง
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เผชิญอยู่ได้ตลอดจนพัฒนาตนเองได้ และ วัชรี ทรัพย์มี (2557, หน้า 5) ได้สรุปความหมายของ
บริการให้การปรึกษาว่า เป็นกระบวนการของสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้การปรึกษาซึ่งเป็นนักวิชาชีพที่
ได้รับการฝึกอบรมกับผู้รับการปรึกษาซึ่งต้องการความช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจตนเอง 
เข้าใจผู้ อ่ืน และเข้าใจสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขึ้น ได้ปรับปรุงทักษะในการตัดสินใจและทักษะในการ
แก้ปัญหา ตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการที่จะท าให้ตนเองพัฒนาขึ้น  

  สรุปได้ว่าการให้ค าปรึกษา หมายถึง กระบวนการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือการช่วยเหลือ
บุคลากรให้เข้าใจตนเอง สภาพสิ่งแวดล้อม และปัญหาของตนจนสามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนถึงการ
พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจเลือกแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 

  หลักการการให้ค าปรึกษา 
  ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงหลักการการให้ค าปรึกษาไว้ดังนี้ 
  ริคคีย์ และคริสเตียนี (Rickey & Christiani, 1995, p. 35,  อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 

2557) กล่าวถึง การศึกษาทฤษฎีการให้ค าปรึกษา ควรพิจารณาประเด็นส าคัญ ต่อไปนี้ 1) หลัก
เกี่ยวกับธรรมชาติหรือลักษณะของมนุษย์ เช่น มนุษย์มีความดีหรือความเลวติดตัวมาแต่ก าเนิดหรือไม่ 
อะไรเป็นแรงผลักดันพฤติกรรมบุคลิกภาพของมนุษย์พัฒนาอย่างไร  2) หลักการเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาทิเช่น สิ่งแวดล้อมท าให้บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ เขาสามารถเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง 3) วัตถุประสงค์ของทฤษฎีการให้ค าปรึกษานั้นเป็นอย่างไร 4) หลักฐาน
งานวิจัยหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสนับสนุนทฤษฎี และ นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์ (2554, 
หน้า 19-20, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) กล่าวถึง หลักการให้ค าปรึกษาไว้ดังนี้ 1) มุ่งให้เกิดการ
ช่วยเหลืออย่างเป็นกระบวนการ 2)ปฏิบัติต่อผู้รับการปรึกษาแต่ละบุคคลอย่างที่เขาเป็นอยู่3)สร้าง
ความยินยอมพร้อมใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้รับการปรึกษา 4) ท าให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจ
ตนเองสามารถเลือกทางที่จะตัดสินใจ 5) ให้โอกาสผู้รับค าปรึกษาแสดงออกอย่างอิสระ 6) ยอมรับ
พฤติกรรมของผู้รับการปรึกษา 7) รักษาความลับของผู้รับการปรึกษา ต่อมา สวัสดิ์ บันเทิงสุข 
(2556, หน้า 8, อ้างใน วีระ วงศ์สรรค์, 2557) ได้สรุปหลักการส าคัญของการให้ค าปรึกษา ดังนี้  
1) การให้ค าปรึกษาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าผู้รับค าปรึกษาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน   
2) การให้ค าปรึกษาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าผู้ให้ค าปรึกษาต้องได้รับการฝึกฝนเพ่ือความช านาญงานมา
ก่อน 3) การให้ค าปรึกษาเป็นการช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถพิจารณาตนเองได้ดี  เช่นเดียวกับ
ความสามารถในการพิจารณาสิ่งแวดล้อมของตนจนเกิดการตัดสินใจได้ในที่สุด 4) การให้ค าปรึกษายึด
หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล5) การให้ค าปรึกษาเป็นทั้งศาสตร์ (Science) และศิลป (Art) เป็นทั้ง
งานวิชาการและวิชาชีพที่ต้องอาศัยการฝึกฝนจนช านาญมากกว่าการใช้สามัญส านึก  6) การให้
ค าปรึกษาเป็นความร่วมมืออันดีส าหรับผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษาในอันที่จะช่วยกันค้นหา
ปัญหาหรือทางออกที่เหมาะสมแท้จริง 7) การให้ค าปรึกษาเน้นถึงจรรยาบรรณและบรรยากาศที่
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ปกปิด หรือความเป็นส่วนตัวเพ่ือสนับสนุนการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงส าหรับช่วยเหลือและรักษาผล 
ประโยชน์ของผู้รับค าปรึกษา 8) การให้ค าปรึกษาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้ค าปรึกษา
และผู้รับค าปรึกษามีระดับสูงมากพอที่ผู้รับค าปรึกษาเต็มใจที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของตนโดย
ไม่ปกปิดหรือซ่อนเร้น  

สรุปได้ว่าหลักการให้ค าปรึกษาเป็นการช่วยเหลือเป็นความร่วมมืออันดีที่อาศัยความสัมพันธ์
และการสื่อสารระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับการปรึกษาเพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความเข้าใจ
ตนเองเข้าใจปัญหาได้ความรู้และทางเลือกในการแก้ปัญหา 

กระบวนการให้ค าปรึกษา 
ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงกระบวนการให้ค าปรึกษาไว้ ดังนี้ 
แนวคิดของ ปีเตอร์สัน และไนเซนโฮลซ์ (Peterson & Nisenholz, 1991, pp. 95-102, 

อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) ที่กล่าวถึงกระบวนการให้ค าปรึกษาว่าประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 เริ่มต้น การให้ค าปรึกษา (Attenting) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากเพราะเป็นจุดเริ่มต้น

ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษาการสร้างความสัมพันธ์ในขั้น
เริ่มต้นจะมีผลต่อขั้นต่อ ๆ ไปดังนั้นผู้ให้ค าปรึกษาจึงจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะที่จะช่วยให้ผู้รับ
ค าปรึกษาเกิดความรู้สึกสบายใจอบอุ่นใจอันจะน ามาซึ่งการยอมรับและความไว้วางใจ 

ขั้นที่ 2 การส ารวจปัญหา (Exploration) เป็นขั้นต่อเนื่องจากการที่ผู้รับค าปรึกษาเกิดความ 
รู้สึกอบอุ่นไว้วางใจและพร้อมที่จะเปิดเผยตัวเองเพ่ือให้ผู้ให้ค าปรึกษาได้เรียนรู้โลกส่วนตัวความคับ
ข้องใจความคาดหวังความต้องการและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้รับค าปรึกษาและจะได้ส ารวจว่า
อะไรคือปัญหาที่ส าคัญที่ผู้รับค าปรึกษาก าลังเผชิญอยู่ในระดับที่ลึกซึ้ง 

ขั้นที่ 3 ท าความเข้าใจปัญหา (Understanding) เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องใช้
ทักษะหลายด้านหลายแบบเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจและตระหนักรู้ตนเองว่าตนเองมีส่วนอย่างไรใน
การท าให้เกิดปัญหามีอะไรที่ท าให้ปัญหายังคงอยู่และพร้อมที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ขั้นที่ 4 ตั้งเป้าหมายและด าเนินการแก้ปัญหา (Action) ขั้นนี้ผู้ให้ค าปรึกษาช่วยให้ผู้รับ
ค าปรึกษาตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและวางแผนการ
ปฏิบัติตนเพ่ือแก้ปัญหาซึ่งผู้ให้ค าปรึกษาจะท าหน้าที่ส่งเสริมและให้ก าลังใจเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษา
สามารถแก้ไขปัญหาได้และส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 

ขั้นที่ 5 ยุติการให้ค าปรึกษา (Termination) เป็นขั้นที่มีความส าคัญมาก ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
ขั้นเริ่มต้นการให้ค าปรึกษา เพราะเป็นขั้นยุติความสัมพันธ์ ผู้ให้ค าปรึกษาจึงควรมีบทบาทที่จะช่วยให้
ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจกระบวนการและสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการให้ค าปรึกษาไปพัฒนาตนเองได้
ตามล าพัง และต่อมา ดวงมณี จงรักษ์ (2554, หน้า 32, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) กล่าวถึง 
กระบวนการให้ค าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นเริ่มต้นการปรึกษาและสร้างสัมพันธภาพคือการที่
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ผู้ให้ค าปรึกษาต้องสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้รับค าปรึกษาโดยเร็วที่สุดก าหนดปัญหาของผู้รับการปรึกษา
อย่างเจาะจงและท าความเข้าใจกับผู้รับการปรึกษา 2) ขั้นส ารวจตนคือการตั้งเป้าหมายให้ผู้รับการ
ปรึกษาส ารวจภาพลักษณ์ของตนโดยมีความเข้าใจในระดับการส ารวจตนสร้างบรรยากาศให้ผู้รับการ
ปรึกษาได้ระบายเปิดเผยสารภาพโดยแสดงการยอมรับแสดงความจริงใจใช้ทักษะการฟังระมัดระวัง
ท่าทีใช้ทักษะการเผชิญหน้าอย่างอ่อนโยนโดยการใช้ค าน าหรือถามซักข้อมูลที่ได้ช่วยให้มองเห็นภาพ
ได้ชัดเจนเกี่ยวกับผู้รับการปรึกษา 3) ขั้นจัดการปัญหาคือการตั้งเป้าหมายให้ผู้รับการปรึกษามีความ
กระจ่างชัดในความรู้สึกของตนเกิดความเข้าใจอิทธิพลในอดีตและน าการหยั่งรู้ไปปฏิบัติให้เกิดการ
เรียนรู้และมีพฤติกรรมใหม่ 4) ขั้นยุติการให้ค าปรึกษาคือขั้นที่ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา
ประเมินร่วมกันหากพบว่าผู้รับการปรึกษามีความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการปรึกษาตนเองสามารถ
พ่ึงพิงตนเองและจัดการกับปัญหาได้ผู้ให้การปรึกษาควรเตรียมยุติการให้ค าปรึกษาโดยให้ผู้รับการ
ปรึกษาสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการปรึกษาเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อสัมพันธภาพทบทวนแผนการใน
อนาคตของผู้รับการปรึกษาและก าหนดวันเวลาเพื่อติดตามผล  

สรุปได้ว่าขั้นตอนการให้ค าปรึกษาประกอบด้วยการเริ่มต้นการให้ค าปรึกษาการส ารวจปัญหา
การท าความเข้าใจปัญหาการตั้งเป้าหมายและด าเนินการแก้ปัญหาการด าเนินการช่วยเหลือการฝึกฝน
ทักษะต่าง ๆ และการยุติการให้ค าปรึกษา 

การแก้ปัญหา 
ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงการแก้ปัญหาไว้ ดังนี้ 
กาเย่ (Gagne, 1977, p. 63, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 2557) กล่าวถึงการแก้ปัญหา หมายถึง 

การเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่สองประเภทขึ้น
ไปและใช้หลักการนั้น ๆ ประสมประสานกันจนเป็นความสามารถชนิดใหม่ที่เรียกว่าความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา ต่อมา ครูลิค และเรย์ (Krulik & Reys, 1980, pp. 3-4, อ้างใน สัมมา รธนิธย์, 
2557) ได้กล่าวถึงความหมายของการแก้ปัญหาสรุปได้ดังนี้ 1)การแก้ปัญหาเป็นเป้าหมายอันหนึ่ง 
(Problem solving as a goal)  2)การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการอันหนึ่ง (Problem solving as a 
process) 3) การแก้ปัญหาเป็นทักษะพ้ืนฐานอย่างหนึ่ง (Problem solving as a basic skill) 

กล่าวโดยสรุปการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่จะต้องอาศัยความรู้ความคิดประสบการณ์เดิม
กฎเกณฑ์และทักษะวิธีการต่าง ๆ เพ่ือประมวลเข้ากับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือจะได้
ข้อสรุปหรือค าตอบที่ชัดเจนครอบคลุมเป้าหมายในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ ยุดา รักไทย (2554, 
หน้า 9-11) กล่าวถึงขั้นตอนการแก้ปัญหา 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เข้าใจสถานการณ์ 2) ก าหนดปัญหาที่
ถูกต้องชัดเจน 3) วิเคราะห์สาเหตุส าคัญ 4) หาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 5) เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
6) วางแผนการปฏิบัติงาน 7) ติดตามและประเมินผล และ ดวงทิพย์ เพ็ชรนิล (2554, หน้า 57) สรุป
ล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหาไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การท าความเข้าใจปัญหาเป็นขั้นทบทวนปัญหา
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รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและส ารวจข้อมูลระบุปัญหาบอกข้อความส าคัญในปัญหาระลึกว่า เคย
พบปัญหาประเภทนี้มาก่อนหรือไม่ 2) การสร้างตัวแทนปัญหาเป็นขั้นสร้างตัวแทนความคิดรูปแบบ
ต่าง ๆ เลือกใช้ตัวแทนทางคณิตศาสตร์ใช้สัญลักษณ์วาดรูปเขียนตารางเขียนแผนภูมิเขียนโครงสร้าง  
3) การคิดวิธีการแก้ปัญหาเป็นขั้นที่สร้างรูปแบบในการแก้ปัญหาหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
พิจารณาความเหมาะสมแบ่งขั้นตอนและจัดล าดับเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาคาดคะเนค าตอบ  4)
การด าเนินการแก้ปัญหาเป็นขั้นลงมือแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ก าหนดใช้ทักษะในการคิดด าเนินการใช้
ทักษะพ้ืนฐานในการค านวณใช้กฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหาการประเมินผลด าเนินการแก้ปัญหาเป็นขั้น
ทบทวนการด าเนินการแก้ปัญหาทบทวนค าตอบตรวจสอบค าตอบ และ วศิน อังศุพานิช (2556, หน้า
2) ได้กล่าวว่า กระบวนการแก้ปัญหาประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ท าความเข้าใจในตัวปัญหาซึ่ง
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญที่สุด เพราะถ้าระบุปัญหาผิด จะท าให้เสียเวลา และความพยายามไร้ประโยชน์ 2) 
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหาเป็นขั้นตอนที่ต้องประเมินค่าข้อมูลและจัดข้อมูลแยกเป็นประเภท
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา 3) ล าดับข้อที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่  2 จะท าให้หาข้อ
ไขที่เป็นไปได้จากประสบการณ์ของท่านการใช้ความคิดสมเหตุสมผลและจากความคิดสร้างสรรค์ 4)
ทดสอบข้อไขเป็นการน าข้อไขมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย 5) เลือกข้อไขท่ีดีที่สุดหลังจากที่เปรียบเทียบ
ข้อดีข้อเสียของข้อไขแล้วขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาเลือกข้อไขที่ดีที่สุดจากข้อไขที่มีทั้งหมด  6)น าข้อ
ไขไปปฏิบัติการแก้ปัญหาจะสมบูรณ์ได้โดยการน าข้อไขที่ เลือกแล้วไปปฏิบัติกระบวนการตัดสินใจ
เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนท าความเข้าใจในตัวปัญหารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเลือกข้อที่ดี
ที่สุดการน าไปปฏิบัติจริงเพื่อปรับให้ได้การแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ 

จากการศึกษาดังกล่าว สรุปว่า การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาในทีน่ี้ จึงหมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการสร้างความสัมพันธ์ การให้
ความช่วยเหลือแก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยอาศัยภาวะผู้น า ความรู้ ความคิดประสบการณ์
เดิม กฎเกณฑ์ และทักษะวิธีการต่าง ๆ เพ่ือประมวลเข้ากับสถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการ
ให้ความรู้ วิธีปฏิบัติ การชี้แนะแนวทาง การให้ข้อมูลเพียงพอที่จะเลือกทางแก้ปัญหาแก่ครูและ
บุคลากร และตัดสินใจเลือกแนวทางในการท างานอย่างเหมาะสม จนสามารถแก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญ
อยู่ได ้ทั้งนี้ การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างาน เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารหรือผู้ให้ค าปรึกษาจ าเป็นต้องศึกษา แนวคิด ทัศนคติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
และน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร  

    

2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา  
ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 2 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2558, หน้า 5) ก าหนดให้มี
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การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไทยทั้งในด้านสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคในการ
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการ
จัดการศึกษาจะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนให้ทุกฝ่ายนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การปฏิรูปการศึกษานอกจากเน้นการปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการศึกษาแล้วยังเน้น
ในส่วนที่เป็นแนวทางหลักการโครงสร้างและระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 5 และ มาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 
และมาตรา 33 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2553 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพันธกิจในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพด้วยวิถีไทยเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้คุณธรรมความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล 

ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ เลขท่ี 79/4 หมู่ 6 ถนน
สุขุมวิท ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบการจัดการศึกษาในพ้ืนที่  4 
อ าเภอ คือ อ าเภอเกาะจันทร์ อ าเภอพานทอง อ าเภอพนัสนิคม และอ าเภอโพธิ์ทองพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบลุ่ม ชายทะเล มีคลองธรรมชาติและคลองขุดข้ึนเป็นจ านวนมากเชื่อมโยงติดต่อกันประดุจใยแมง
มุม ท าให้มีแหล่งชุมชนหนาแน่นตามริมฝั่งคลองสายต่าง ๆ พ้ืนที่ที่ห่างจากแม่น้ าและล าคลองเป็น
ชุมชนใหม่ มีถนนเชื่อมโยงใช้ในการคมนาคมหลายสายมีความสะดวกรวดเร็ว และมีพ้ืนที่บางส่วนของ
บางอ าเภอยังเป็นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม ซึ่งมีการจัดสรรที่ดินและก่อสร้างหมู่บ้าน
จัดสรร โรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอย่างหนาแน่น รวมถึงบางพ้ืนที่ที่ส่วนใหญ่เป็นการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ประกาศนโยบายสู่ความส าเร็จ  

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่ Top Ten ของระดับ 
ประเทศ โดยร่วมกับองค์คณะบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และจุดเน้นพิเศษใน
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา (สพป.ชลบุรี เขต 2, 2558, เกริ่นน า) 

วิสัยทัศน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต2"องค์กรคุณภาพจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียนและระดับสากลด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สพป.ชลบุรี เขต 2, 2558, หน้า 6)  
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พันธกิจ จัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติสู่ระดับอาเซียนและสากล 

ค่านิยมองค์กร“ธรรมาภิบาล คือ อุดมการณ์ของเรา” 
กลยุทธ์  
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ลดอัตราการออกกลางคัน เป็นศูนย์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพสร้างองค์กรให้
เข้มแข็งมีคุณภาพตามแนวทางการกระจายอ านาจบนหลักธรรมาภิบาลด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ข้อมูลสภาพการบริการทางการศึกษา 
ข้อมูลสภาพการบริการทางการศึกษาที่แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดและสังกัด ใน

ปีการศึกษา 2558 ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดและสังกัด ปีการศึกษา 2558 
 

ขนาดโรงเรียน (นักเรียน, คน) 
สพป. (ภาครัฐ) สพป. (เอกชน) 

จ านวน
โรงเรียน 

ร้อยละ 
จ านวน
โรงเรียน 

ร้อยละ 

ขนาดเล็ก (นร. 1-120) 14 21.88 20 33.33 
ขนาดกลาง (นร. 121-600) 37 57.81 17 28.34 
ขนาดใหญ ่(นร. 601-1,500) 13 20.31 11 18.33 
ขนาดใหญ่พิเศษ (1,501 คน ขึ้นไป) - - 12 20.00 

รวมทั้งหมด 64 100 60 100 
 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, (2558, หน้า 22) 
 
 จ านวนผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง จ าแนกตามเพศ ในปีการศึกษา 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงจ านวนผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง จ าแนกตามเพศ 
 

จ านวนโรงเรียน 
สพป. (ภาครัฐ) รวม 

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูประจ าการ ครูอัตราจ้าง 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 1,456 

64 40 20 6 7 168 780 112 323 
รวมทั้งหมด 60 13 948 435 1,456 

 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2, (2558, หน้า 73-76, 84-86) 
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 2 (สพป. ชลบุรี เขต 2, 2558, หน้า 4-5) ได้มีการประเมินผลคุณภาพการศึกษาหลาย
รูปแบบ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOTAnalysis) การ
วิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อาทิ การเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง เทคโนโลยีใหม่ ๆ โครงสร้างประชากรวัยเรียนที่เปลี่ยนไป และอ่ืน ๆ ซึ่งมีผลกระทบทั้ง
ทางบวกและลบต่อการพัฒนาการศึกษาของประชากรวัยเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพ่ือก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

จุดแข็ง หรือจุดเด่น (Strengths) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพการเรียนอยู่ในระดับดีมีการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้า
เรียนในระบบโรงเรียนมากข้ึนมีการติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาทุกโรงเรียน โดยใช้เครือข่ายระบบ e-
office, ระบบ Internet, การส่งข้อความจาก สพป.ถึงผู้บริหารการศึกษาผ่านระบบ SMS ทุกโรงเรียน
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสถานที่ตั้งของหน่วยราชการ มีสถาบันการศึกษาอยู่เป็นจ านวนมาก และ
หลากหลายสาขาที่ครอบคลุมทุกด้าน จึงมีศักยภาพของความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสู่
ความส าเร็จผู้บริหารการศึกษาระดับเขต/ระดับสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถในบทบาทภารกิจมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีบุคคลภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมมีระบบเครือข่ายการตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 

จุดอ่อนหรือจุดด้อย (Weaknesses)  
ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญในการจัดการความรู้ (KM) อย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง สถานศึกษาบางส่วนไม่ให้ความส าคัญในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร
จัดการศึกษาบุคลากรบางส่วนไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามภารกิจและโครงสร้างใหม่   
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ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จุดเน้นพิเศษ 9 จุดเน้น ได้แก่ 
จุดเน้นที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักเพ่ิมขึ้น โดยผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3 จุดเน้นที่ 2 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ จุดเน้นที่ 3 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานจุดเน้นที่ 4 นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียงจุดเน้นที่ 5 นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะศาสตร์ ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศจุดเน้นที่6
ประชากรวัยเรียนทุกคน มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เพ่ือลด
อัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพจุดเน้นที่  7 นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมพหุวัฒนธรรมจุดเน้นที่ 8 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก และจุด  
เน้นที่ 9 มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 

ส าหรับจุดเน้นในข้อที่ 8 และ 9 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานเขต
พ้ืนที่ซึ่งทั้ง 2 จุดเน้น ได้มีการก ากับ ติดตามประเมินผลการศึกษาสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและ
นโยบายที่ก าหนดไว้ในหลายรูปแบบ ทั้งการส ารวจข้อมูล การนิเทศติดตามช่วยเหลือสถานศึกษา การ
ประเมินรูปแบบ Three in one (มาตรฐานการศึกษาตัวชี้วัด กพร. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 
และงานวิจัยการศึกษาด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักการบริหารการศึกษาแบบบูรณา
การและมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลยึดหลักแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ หลักบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) 

จากการที่ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ก าหนดจุดเน้น
ดังกล่าว ให้ความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ง
นโยบายดังกล่าวจะสัมฤทธิผลได้ ย่อมอยู่ที่ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัด
การศึกษา เป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
นิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาใน
ปัจจุบัน มีอ านาจในการตัดสินใจ รวมทั้งการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของสถานศึกษา ผู้บริหารจึงควรมี
คุณลักษณะที่ดี ทั้งทางด้านคุณวุฒิและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งด้านจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี เป็น
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ผู้น าวิชาชีพที่ จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ จึงจะน าไปสู่การจัดและการบริหารสถาน 
ศึกษาท่ีดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นผู้น าองค์การ ต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ 
ที่จะบริหารงานบุคคลในองค์การนั้น ๆ ให้ร่วมกันท างานจนประสบผลส าเร็จบรรลุสู่เป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีดังนี้ 
1.  จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับนโยบาย

มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
2.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียนและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่

การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับตรวจสอบติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

3.  ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.  ก ากับดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.  ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลเอกสารสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลโรงเรียนในเขตพ้ืนการศึกษา 
8.  ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นรวมทั้งบุคคลองค์การชุมชนองค์การวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอ่ืน ๆ 
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9.  ด าเนินการและประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

10.  ประสานส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะการทางานด้านการศึกษา 
11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชนและ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ

ผู้ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
หลักการบริหารและการจัดการศึกษา 
ส านักงานการปฏิรูปการศึกษา (2545, หน้า 1-2) อธิบายถึงหลักการบริหารและการจัด

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
1.  บริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 1.1  เป็นรูปแบบของเขตพ้ืนที่ตามแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาคือเป็นเขตให้บริการ
ทางการศึกษาที่ก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษาจ านวนประชากรเป็นหลักและความ
เหมาะสมด้านอื่นด้วย 

 1.2  ทรัพยากรการศึกษาและทรัพยากรบุคคลระหว่างสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้รับการเกลี่ยให้อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกัน 

 1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์การเฉพาะทางด้านการกากับดูแลสนับสนุน
ส่งเสริมประสานงานในเชิงนโยบายโดยมีผู้ช านาญการสาขาต่าง  ๆ ตามภารกิจงานที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 

 1.4  สถานศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามีศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินการได้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพพอสมควรสถานศึกษาใดที่ไม่อยู่ในสภาพที่จะด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าลงทุนในการดาเนินการควรยุบหรือรวมหรือแปรสภาพเป็นแหล่ งบริการทาง
การศึกษาในรูปแบบอื่น 

 1.5 สถานศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามีความใกล้ชิดและมีความสะดวกที่จะ
ติดต่อสื่อสารประสานงานและร่วมมือกันจัดบริการและพัฒนาการศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง 

2.  คุณลักษณะของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 2.1 เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในด้านการวิเคราะห์แผนและนโยบาย

ของหน่วยเหนือและของสถานศึกษามีศักยภาพเพียงพอที่จะกาหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่รวมทั้งเป็นองค์การนาการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาดังนั้น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงควรเป็นองค์การที่เน้นการพัฒนาเฉพาะทาง มากกว่าการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่หน่วยเหนือก าหนด 

 2.2 มีศักยภาพและความคล่องตัวเพียงพอที่จะกากับดูแลการปฏิบัติงานเชิงนโยบาย
สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาดังนั้นส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรเครื่องมือและแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและมี
ศักยภาพเพียงพอที่สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาได ้

 2.3  บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งแต่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรในองค์การควรเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและผู้มีส่วน
ร่วมในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งในด้านความช านาญความเชี่ยวชาญและคุณธรรมดังนั้นส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจึงควรเป็นองค์การเปิดมีอิสระและมีวิธีการสรรหาผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญที่มี
คุณสมบัติที่หมาะสมโดยการหมุนเวียนมาปฏิบัติงานและใช้วิธีการและหลักเกณฑ์ที่เน้นคุณภาพไม่ใช่
เกิดจากการแต่งตั้งจากหน่วยเหนือในส่วนกลางเพียงอย่างเดียว 
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 2.4  เขตพ้ืนที่การศึกษาควรเป็นแหล่งบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาควบคู่กับ
การกากับดูแลสถานศึกษาดังนั้นเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีข่าวสารและศักยภาพของบุคลากร
จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ 
ประเทศ และในระดับสากล 

ภาระงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีภาระงาน ดังนี้ 
ปรัชญา เวสารัชช์ (2545, หน้า 17-20) เสนอลักษณะงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ไว้ว่าเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานก ากับดูแลประสานส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายกฎเกณฑ์มาตรฐาน
และเป้าหมายที่ก าหนดมิใช่ต้องคอยควบคุมบังคับบัญชาลักษณะงานของแต่ละกลุ่มงานโดยทั่วไป คือ 

1. งานธุรการ จ าแนกเป็นงานธุรการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและงานธุรการ
สถานศึกษารวมถึงการเชื่อมโยงงานระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษาและหรือหน่วยงานอ่ืน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและงานธุรการระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ ทั้งนี้จะต้องมีการก าหนดภาระงานและ
ขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจนมีสะดวกรวดเร็วสั้นและสามารถดาเนินการให้สิ้นสุดกระบวนงานได้ณ
จุดเดียว (One-Stop Service)  

2. งานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศจ าแนกเป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาน 
ศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งควรมีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงสถานศึกษา
เขตพ้ืนที่การศึกษาและระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษากับหน่วยงานส่วนกลางโดยมีการวางระบบการ
จัดเก็บข้อมูลทั้งของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างชัดเจนเพื่อมิให้เกิดการซ้ าซ้อนในการเก็บ
สามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์วางแผนติดตามและประเมินผลจัดทา
นโยบายหรือการตัดสินใจ 

3. งานประสานงาน จ าแนกเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาและการประสานงานระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษากับหน่วยงานภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(หน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาคท้องถิ่นและเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน) การประสานงานนี้อาจเป็นทั้ง
แนวดิ่งหรือแนวราบและระบบประสานงานต้องมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

4. งานประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ภายในองค์การและภายนอกองค์การ
ทั้งของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือให้บุคลากรในองค์การและ
สาธารณชนได้รับทราบและเข้าใจร่วมกัน 

5. งานส่งเสริมสนับสนุนประกอบด้วยการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การส่งเสริมสนับสนุน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของสถานศึกษา 
การสนับสนุนพัฒนาด้านงบประมาณการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาด้าน
วิชาการเป็นต้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจสนับสนุนการบริหารการเงินการบัญชีของสถาน 
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ศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่สามารถจ้างเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีเป็นการเฉพาะได้ งานส่งเสริมสนับสนุนยัง
รวมไปถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาด้วย เช่น กรณีเกิดภัยธรรมชาติ การขาดแคลน
คร ูขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

6.  งานประกันโอกาสในการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องประกันให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งรวมไปถึงการรับ
นักเรียนระบบทะเบียนผู้เรียนระบบเทียบโอน เป็นต้น 

7.  งานอ านวยการและติดตามตรวจสอบทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้อง
กับการบริหารการเงิน การบัญชี การโอนการเบิกจ่ายระบบจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ 

8.  งานนโยบายแผนและการจัดท างบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดูแลงาน
วิเคราะห์การจัดท าแผนกลยุทธ์ การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์ การจัดท างบประมาณ
และแผนการด าเนินงานประจ าปี เป็นต้น 

9.  งานสนับสนุนการประชุมของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ  
10.  งานพัฒนาการบริหารได้แก่การปรับระบบการบริหารจัดการการพัฒนาประสิทธิภาพของ

กระบวนการทางานการประกันคุณภาพการเสริมสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมการทางานที่ดีเป็นต้น 
11.  งานพัฒนาโครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจจัดโครงสร้างที่จ าเป็นต่าง ๆ เพ่ือ

สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สรุปว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการประสานส่งเสริม

สนับสนุน ประกอบด้วยการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริม ก ากับดูแลติดตามและประเมินผลการบริหาร
โรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือให้การบริหารโรงเรียนด้านบุคลากร เทคโนโลยี งบประมาณมีความ
คล่องตัวมากข้ึน 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กัญญา โพธิวัฒน์ (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง ผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนประถม 

ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในทัศนะผูบริหารและครูใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงชั้นที่ 3-4 ในชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผู
บริหารเป็นผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยรวม อยูในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบทัศนะ
ของผูบริหารการศึกษา จ าแนกตามสภานภาพ โดยรวม พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวม พบวา แตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ชัยสิทธิ์  สุวจสุวรรณ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ ระหวางการ
บริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูผูสอน พบวาความสัมพันธ
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ระหวางการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูผูสอน มีความ
สัมพันธกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

บุญสืบ เทียมหยิน (2554) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สงผลตอสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมมีสมรรถนะอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การสรรหาบุคลากร การจัดบุคลากร ให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ การพัฒนาบุคลากร การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการ
ท างาน และปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ปัจจัย
ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ความฉลาดทางอารมณ์และการสื่อสาร ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม บรรยากาศในสถานศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกันส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานบุคคล 

พระเส็ง ปภสฺสโร (วงษ์ พันธุ์เสือ) (2554) ได้วิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมอยู ในระดับมากเมื่อพิจารณารายดาน 
พบวาดานการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหนง ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ดานการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และดานวินัยและการรักษาวินัย ดานการออกจาก
ราชการ อยใูนระดับมาก เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณสอนที่แตกตางกัน อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตาม อายุ ต าแหนง และขนาดโรงเรียนแตกตาง งกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูในโรงเรียนขนาดใหญมีความเห็นมากกวาครูในโรงเรียนขนาดกลาง 

รรินทิพย์ โพธิรัชต์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
สภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารได้มี
การบริหารการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนประถมศึกษา ส่วนใหญ่มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ตาม
ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรโดยดูจากโครงสร้าง ผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล และมีการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร เป็นแบบปฏิบัติงานประจ าปี และก าหนดเป็นโครงการเฉพาะกิจ การปฏิบัติ
พัฒนาบุคลากร ได้แก่ การจัดประชุมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน สัมมนาทางวิชาการ 
โดยมีผูบริหารเปนผูจัดกิจกรรมการพัฒนากับการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร จะด าเนินการ
ภายหลังเสร็จสิ้นแผนงาน และประเมินระหวางด าเนินการ  
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สนิท คงภักดี (2554) ไดท าวิทยานิพนธ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นที่มีตอ การบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นจ าแนก
ตามประสบการณโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่.05 ยกเวน ดานการ
วางแผนและก าหนดต าแหนงดานการบรรจุแตงตั้ง และดานการออกจากราชการ แตกตางกันอยางไม
มีนัยส าคัญทางสถิติ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางไมมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

สินีนาฎ โพธิจิญญาโน (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่  22 ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย
โรงเรียนที่ 22 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ระดับปฏิบัติการจัดการความรู้ของครูในเครือข่าย
โรงเรียนที่ 22 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
เครือข่าย โรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานและกลุ่มสาระที่สอน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
และการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่
แตกต่างกัน แต่เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาระที่สอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ของครูใน
เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ในระดับปานกลาง (r= 0.53) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สมเกียรติ บาลลา (2554) ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อ าเภอเมืองปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี  (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการพัฒนาบุคลากร
กับประสิทธิผลของภาวะผู้น า พบว่า ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพผู้น ามี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังเสนอเพ่ิมเติมอีกว่าการรับรู้ถึงวัฒนธรรม
ของผู้ตามมีอิทธิพลต่อความสามารถในการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิผลของภาวะผู้น า 
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กอบศักดิ์ มูลมัย (2555) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการ 
วิจัยพบว่า 1) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก 2) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน 3) การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวก  
หรือสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน และในภาพรวมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 กาญจนา ธีระกุล (2556) ได้วิจัย การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา ของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารได้มีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 
โดยรวม อยูในระดับมาก ส่วนใหญ่มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ตามความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากร โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการวางแผนพัฒนา
บุคลากร เป็นแบบปฏิบัติงานประจ าปี และก าหนดเป็นโครงการเฉพาะกิจ การพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 
การจัดประชุมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน สัมมนาทางวิชาการ โดยมีผูบริหารเปนผูจัด
กิจกรรมการพัฒนา พร้อมกับการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

 พัชรี คงดี (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบวา 
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน  

รัศมี เจริญรัตน์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับสภาพการพัฒนา
บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง
และสภาพการพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธ์กับด้านเทคโนโลยีและด้านคน ในระดับมาก 

วิลาวัลย์ อันมาก (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 มีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จ าแนกตาม
เพศที่ต่างกัน ด้านโครงสร้างและวัฒนธรรมกับการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้าน
เทคโนโลยีและด้านคนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบตามวุฒิ
การศึกษา ที่แตกต่างกันพบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคล โดยรวมไม่
แตกต่างกัน และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคล มีความสัมพันธ์กับ
ด้านเทคโนโลยีและด้านคน ในทางบวก (r= 0.53) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สนิท สายปินตา (2556) ได้ศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พบว่า 
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมากครูผู้สอนส่วนใหญ่
เห็นว่าปฏิบัติคือการวางแผนบุคลากร ได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วมวางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนและได้
บริหารงานบุคลากรในรูปคณะกรรมการ การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ได้แต่งตั้งบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติโดยยึดระบบคุณธรรม การพัฒนาบุคลากร ได้ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การธ ารงรักษาและสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติ
ตามจรรยาบรรณและกฎระเบียบของทางราชการ มีการปกครองบุคลากรแบบประชาธิปไตย และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความยุติธรรม 
ยอมรับของเสนอแนะจากบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 

ชาญชัย ทองประสิทธิ์ (2557) ไดท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง) ผลการวิจัยพบว า รูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกับคุณลักษณะผูบริหารโดยรวมอยู ในระดับมากทุกกลุม โดยมีความตองการดาน
คุณลักษณะเฉพาะ/ ความสามารถและทักษะเฉพาะตัวมากที่สุด รองลงมาไดแก คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
และคุณลักษณะเชิงบูรณาการ สวนเพศชายและเพศหญิง มีความตองการคุณลักษณะผูบริหาร
โรงเรียนมืออาชีพโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนกลุมอาชีพตาง ๆ มีความตองการ
คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ธารินี กิตติกาญจนโสภณ  (2557) ไดท าการวิจัยเรื่องสภาพการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา บุคลากรสวนใหญ มีความต้องการรับการ
พัฒนาบุคลากร โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือด้านการพัฒนาบุคลากร การ
ฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
การนิเทศภายในนอกจากนี้พบว่า สถาบันศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองไดอยางอิสระ
ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการพิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรมและมีการเปด 
โอกาสให้ตัวแทนบุคลากรทุกฝ่าย มีสวนรวมในการประเมินผล การปฏิบัติงานของตนเอง ปญหาที่พบ 
คือ บุคลากรไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 

ทนุพันธ์ หิรัญเรือง (2547) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการที่ 15 
พบว่า สมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
โดยสมรรถนะด้านทักษะและศิลปะในการถ่ายทอดและโน้มน้าวบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการ
นิเทศและให้ค าปรึกษาแก่ครูและบุคคลมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส่วนจังหวัดที่ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะ
ในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดระนองกับจังหวัด
ชุมพรมีสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรด้านความยุติธรรมและความเป็นธรรมแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี มี
สมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศและให้ค าปรึกษาแก่ครูและบุคคลแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ลัดดาวัลย์ วิเศษภูต (2549) ไดท าวิทยานิพนธ เรื่อง “คุณลักษณะของผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จันทบุรี เขต 1” ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสวนใหญ เห็นวา มีการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ที่เกี่ยวของ กับการพัฒนาบุคลากร โดยรวมในระดับมากด้านการวางแผนใชบุคลากรไดประโยชน
สูงสุดการใชแผน ปฏิบัติงาน ควบคูกับการท างาน การมีค าสั่งแตงตั้งใหบุคลากรเขาปฏิบัติไวอยาง
ชัดเจนการประชุมชี้แจง แกบุคลากรกอนเริ่มปฏิบัติงาน การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองไดอยาง
อิสระการพิจารณา ความดีความชอบอยางยุติธรรม และการเปดโอกาสใหบุคลากร มีสวนรวมในการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานของตนเอง ปญหาที่พบ คือ บุคลากรไมเพียงพอ จัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน
ไมตรงกับความรู ความสามารถ ขาดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และขาดการวาง
แผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   

สมพร ใจค าปน (2547) ไดท าวิทยานิพนธ เรื่อง “การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสวนใหญ เห็นวา มีการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวของ กับการบริหารบุคคล ในเรื่อง การวางแผนใชบุคลากรไดประโยชนสูงสุดการใช
แผน ปฏิบัติงาน ควบคูกับการท างาน การมีค าสั่งแตงตั้งใหบุคลากรเขาปฏิบัติไวอยางชัดเจนการ
ประชุมชี้แจง แกบุคลากรกอนเริ่มปฏิบัติงาน การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองไดอยางอิสระการ
พิจารณา ความดีความชอบอยางยุติธรรม และการเปดโอกาสใหบุคลากร มีสวนรวมในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของตนเอง สวนปญหาที่พบ คือ บุคลากรไมเพียงพอ จัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานไมตรง
กับความรู ความสามารถ ขาดงบประมาณสนับสนุน การพัฒนาบุคลากร และขาดการวางแผนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สากล ฉิมวงศ์ (2547) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพร้อมในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี พบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความพร้อม
ในการบริหารงานพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีขนาดแตกต่างกัน ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน ความพร้อมอยู่ในระดับมากเหมือนกันทุกขนาด ความ
พร้อมในการบริหารงานพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีขนาดแตกต่างกัน ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และมีความพร้อมอยู่ในระดับ
มากเหมือนกันทุกขนาด ความพร้อมในการบริหารงานพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01และมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 
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สุกัญญา พูลกสิ (2557) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหาสถานศึกษาและวัฒนธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การกระตุ้นทางปัญญา การสร้างแรงจูงใจ และการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 2) วัฒนธรรมองค์การ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาและวัฒนธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นวทัศน แนวสุข (2548) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน มีภาพรวมอยูใน 
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการวางแผนอัตราก าลังและ การก าหนด ต าแหนง 
และดานเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก สวนดานการสรรหา ดานการ
รักษาวินัยและดานการลาออกจากราชการอยูในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหวางกลุม พบวาไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน ดาน
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน ในขณะที่ ดานการวางแผนอัตราก าลัง และการ
ก าหนดต าแหนง ดานการสรรหาดานการรักษาวินัย และดานการลาออก มีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน 

บรรจบ ศรีประภาพงศ 48) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหนง ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง และดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อยูในระดับมาก ดานวินัยและการรักษาวินัจอยูในระดับปานกลาง 
และดานออกจากราชการ อยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามต าแหนงและจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
แตกตางกัน สวน จ าแนกตามอายุราชการ ไมแตกตางกัน  

บุศรินทร จันทมาลา (2548) ไดท าวิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารงานบุคคลในกลุมโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมณฑลจันทบุรี” ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานบุคคลในกลุมโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูอยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน คือดาน
การวางแผนอัตราก าลัง ดานการก าหนดต าแหนง ดานการสรรหา ดานการบรรจุแตงตั้งดานการ
พัฒนาธ ารงรักษาบุคลากร และดานวินัย 
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 ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ (2549) ได้ศึกษา การศึกษาความสัมพันธ์ต่างระดับและโครง 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสื่อสาร การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ การ
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตาม และผลการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตอุตสาหกรรม พบว่า ด้าน
ความสามารถในการสื่อสารให้ค าปรึกษามีอิทธิพลและส่งผลต่อวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน 

ปรียาภรณ์ บุญรักษา (2548) ไดท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานพัฒนา
บุคลากรตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษายัง
ขาดความรูความเขาใจในการด าเนินงาน ยังขาดประสบการณในการท างานเกี่ยวกับเรื่องการวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหนง ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของตนเองและยังขาดความรวมมือในการบริหารงานบุคลากร 

เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร. (2560). ได้ศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจในยุคการ
เปลี่ยนแปลง พบว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม ส่งผล
กระทบต่อกลยุทธ์การบริหารพัฒนาบุคลากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อบริบททางเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพ่ือให้องค์การสามารถเติบโต
ในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ธุรกิจพร้อมต่อการแข่งขันด้วยการพัฒนา
บุคลากรด้านความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการตื่นตัวของการน า
นวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์การ การออกแบบลักษณะงาน และการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร ดูแลเอาใจใส่และรักษาบุคลากร การสร้างความผูกพันของบุคลากร และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  

เลวิน (Lewin, 1985) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญและรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
พบว่า ภาวะผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของงานและองค์การ 
เพราะต้องดึงความรู้ความสามารถต่าง ๆ ในตัวผู้บริหารมาใช้ ภาวะผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารจะช่วยประสานหรือบรรเทาความขัดแย้งต่าง  ๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใน
หน่วยงานช่วยโน้มน้าวชักชวน จูงใจ ให้ผู้ร่วมงานมีความยินดีและเต็มใจ ท าให้บุคคลากรทุ่มเทความรู้
ความสามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายให้แก่องค์การ เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากรเมื่อหน่วยงาน
เผชิญสภาวะคับขัน และรักษาสถานภาพขององค์การให้มีความมั่นคง ผู้บริหารจ าเป็นต้องเรียนรู้และ
ปรับตนเองให้เหมาะสมตามกาลเทศะ กล่าวคือจะต้องรู้จักเลือกและใช้เวลากับสังคมให้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เป็นนักเปลี่ยนแปลง (As a change agent) การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ผู้บริหารที่ดีต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปรับปรุง
โครงสร้าง วัฒนธรรมหรือวิธีท างาน เพ่ือให้เกิดความสนใจและมีชีวิตชีวา การเปลี่ยนแปลงต้อง
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ประกอบด้วยเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ต้องมีแนวความคิด โดยค านึงถึงความประหยัดและถูกต้อง
เหมาะสมด้วย ได้เสนอรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอน ได้แก่ การคลายตัว (unfreezing) 
เนื่องจากเกิดปัญหาจึงต้องเปลี่ยนแปลง (changing) คือ การเปลี่ยนจากพฤติกรรมเก่าไปสู่พฤติกรรมใหม่
และการคงตัวอย่างเดิม (refreezing) เพ่ือหล่อหลอมพฤติกรรมใหม่ให้มั่นคงถาวร 

จากการศึกษา ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในด้าน
ต่าง ๆ และเอกสารงานวิจัยการบริหารงานบุคคลหรือบุคลากร พบว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การบริหารงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
บริหารงานบุคคล รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อบริบททางเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลง การบริหารงานบุคคลหรือบุคลากร ยิ่งจ าเป็นต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพ่ือให้
องค์การสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลขององค์การต่อไป 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 งานวิจัยเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
(2) เพ่ือศึกษาการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2  และ (3) เพ่ือวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา/
รองผู้อ านวยการศึกษา หัวหน้างาน/ฝ่ายและบุคลากรครู ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาข้อมูลจากวารสาร แนวคิดทฤษฎี
จากต าราเอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับจากเอกสารมาเป็นข้อมูลใน
การสร้างกรอบแนวคิดและสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
วิจัย ดังมขีัน้ตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 

3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและระเบียบ ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียด
การด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ โดยเริ่มจากการศึกษา
เอกสาร ต ารา กฎระเบียบ ข้อมูลวรรณกรรม สถิติต่าง ๆ รายงานการวิจัย รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือขอค าแนะน าและความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ในการจัดท าโครงร่างการวิจัย เสนอโครงร่างการวิจัยเพ่ือขออนุมัติสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือและน าเครื่องมือที่สร้างขึ้น
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน 3 คน ได้แก่ ดร.อารมณ์ จินดาพันธ์     
ดร.สมใจ เดชบ ารุง และ ดร.สมคิด สกุลสถาปัตย์ ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือหาความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) และน าไปทดลองกับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (try-out) จ านวน 30 คน เพ่ือหา
ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปเก็บ
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ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างผลการวิจัย เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่
คณะกรรมการผู้ควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการขอจบการศึกษาตามหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือ การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ประชำกร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการศึกษา 
หัวหน้างาน/ฝ่าย และบุคลากรครู จ านวน 1,456 คน (ใน 64 โรงเรียน) ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการศึกษา 
หัวหน้างาน/ฝ่าย และบุคลากรครู จ านวน 336 คน (ใน 56 โรงเรียน) ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของ
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างใน ประคอง กรรณสูตร, 2554, หน้า 44-46) และ 
เทคนิคในการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบแบ่งชั้น (Stratified style random sampling) จึงท าการสุ่ม
ตัวอย่างในกลุ่มย่อย ๆ นั้น ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)  กับ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/รองผู้อ านวยการศึกษา หัวหน้างาน/ฝ่าย และ บุคลากรครู (โดยเทียบตามขนาดของ
สถานศึกษา) ดังแสดงตามตารางท่ี 3.1 และ 3.2 
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ตำรำงท่ี 3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รองผู้อ ำนวยกำรศึกษำ 
หัวหน้ำงำน และบุคลำกรครู จ ำแนกตำมผู้ให้ข้อมูล โดยกำรเปิดตำรำงส ำเร็จรูปของ
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 

 

ต ำแหน่งหน้ำที่ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง รวม 
จ ำนวนโรงเรียน 64 56  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการศึกษา 64x2 56x2 112 
หัวหน้างาน/ฝ่าย 64x2 56x2 112 
บุคลากรคร ู 64x2 56x2 112 

รวม 1,456 336 336 
 

ตำรำงท่ี 3.2 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รองผู้อ ำนวยกำร 
หัวหน้ำงำน/ฝ่ำย และบุคลำกรครู ค ำนวณเปรียบเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ค่ำร้อยละ 
จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำของรัฐ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำชลบุรี เขต 2 

 

สถำนศึกษำ 
ของรัฐ/ ขนำด 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง  
โรงเรียน โรงเรียน ผอ./รอง ผอ. หัวหน้ำ 

งำน/ฝ่ำย 
บุคลำกร

ครู 
รวม 

ใหญ ่ 13 12 24 24 24 72 
กลาง 37 31 62 62 62 186 
เล็ก 14 13 26 26 26 78 

รวม 64 56 112 112 112 336 
 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา, (2558), ข้อมูลสำรสนเทศ สพป. ชบ.2, ชลบุรี: 
ส านักพิมพ์มนตรี จ ากัด 

 

 ตัวแปรที่ใช้ศึกษำ 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดบาร์โทล 
(Bartol, 1998, อ้างใน วิลาวัณย์ อันมาก, 2556, หน้า 8-11) ดังนี้ แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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ของบาร์โทล (Bartol) ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน (Xtot)    ได้แก่ ด้านโครงสร้าง (Structure)  ด้าน
เทคโนโลยี (Technology)  ด้านคน (People) และด้านวัฒนธรรม (Culture) 
 2.  ตัวแปรตำม เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ตามขอบข่ายมาตรฐานความรู้การ
บริหารงานบุคคลของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (2557, อ้างใน รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี, 2557, หน้า 24) ดังนี้ แนวคิดการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  ตามขอบข่ายมาตรฐาน
ความรู้การบริหารงานบุคคลของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  5 ด้าน (Ytot) ประกอบด้วย  
1) การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 2) การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 3) การพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 5) การให้ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาการท างานให้แก่ครู  
 เครื่องมือที่ใช้กำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบ 
ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการท างาน  จ านวน 5 ข้อ 
ลักษณะของค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดบาร์โทล (Bartol, 
1998) ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 ในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ของแบบสอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ของลิเคิร์ท (Likert, อ้างใน ประคอง กรรณสูตร, 2554, หน้า 62) และได้ก าหนดค่าคะแนน
ของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
 ระดับ 5 หมายถึง การบริหารการเปลี่ยนแปลง/การบริหารงานบุคคล ที่ผู้บริหารมีการ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง การบริหารการเปลี่ยนแปลง/การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล 
ที่ผู้บริหารมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

 ระดับ 3 หมายถึง การบริหารการเปลี่ยนแปลง/การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล 
ที่ผู้บริหารมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

 ระดับ 2 หมายถึง การบริหารการเปลี่ยนแปลง/การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล 
ทีผู่้บริหารมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
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 ระดับ 1 หมายถึง การบริหารการเปลี่ยนแปลง/การบริหารงานบุคคล ที่ผู้บริหารมีการปฏิบัติ 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้วน าความรู้และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นเครื่องมือภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือสร้างกระทงค าถาม 
 ขั้นตอนที่ 2 น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน พิจารณา 
 ทั้งนี้เพ่ือพิจารณาในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถามรูปแบบของแบบสอบถาม
ตลอดจนภาษาท่ีใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 จากนั้นน าร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแล้ว มาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้
เสนอแนะพิจารณาปรับแก้ไขตามรายละเอียดของตัวแปร เทคนิคการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความคิดเห็นและ เกณฑ์ค่าความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ .05 
ขึ้นไป (ประคอง กรรณสูตร, 2554, หน้า 69)  
 การหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัยโดยให้
เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดังนี้ 
 ให้คะแนน +1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
   ให้คะแนน  0   ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
   ให้คะแนน -1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ผู้วิจัยได้น าผลการพิจารณามาค านวณค่า IOC เป็นรายข้อและคัดข้อรายการที่มีค่า IOC ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงว่า ข้อค าถามทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดสามารถน าไป
ทดลองใช้ (try-out) ได ้
 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (try-out) กับบุคลากรครู 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในสถานศึกษาคือโรงเรียนพนัสศึกษาลัย รวมผู้ให้ข้อมูล 30 คน  
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ไดท าการทดลองมาหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discri- 
mination)  โดยการหาคูสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้ง
ฉบับที่ไมรวมค่าของข้อนั้น (Corrected Item - total Correlation) และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ 
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ครอนบาค (Cronbach, อ้างใน ประคอง กรรณสูตร, 2554, หน้า 74) ได้ค่าความเชื่อมั่นของการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เท่ำกับ 0.80 
และการหาค่าความเชื่อมั่นการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เท่ำกับ 0.87 
 ขั้นตอนที่ 5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป   
 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถามไปยัง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพ่ือขออนุญาต
เก็บข้อมูลในสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

 2.  ผู้วิจัยด าเนินการไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์  
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด ผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา น ามาลงรหัส แล้วน าข้อมูลดังกล่าวไป
ค านวณหาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบค า
บรรยาย 
 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงกับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค าถามในการวิจัย 
ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะห์สถานภาพพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ในการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ (frequency) 
และค่าอัตราส่วนร้อยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลง/การบริหารงานบุคคล ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์แปลผล (ประคอง กรรณสูตร, 2554, หน้า 
119) ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 ถึง 5.00 แสดงว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง/การบริหารงานบุคคล ที่
ผู้บริหารมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.50 แสดงว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง/การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานบุคคล ที่ผู้บริหารมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 
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 ค่าเฉลี่ย 2.51 ถึง 3.50 แสดงว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง/ การบริหารงานบุคคล  ที่
ผู้บริหารมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 ถึง 2.50 แสดงว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง/การบริหารงานบุคคล ที่
ผู้บริหารมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.50 แสดงว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง/การบริหารงานบุคคล ที่
ผู้บริหารมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3. การวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล ใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
(Multiple Correlation & Coefficient of Determination) น าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (ชูศรี  
วงศ์รัตนะ, 2553, หน้า 316, อ้างใน ประคอง กรรณสูตร, 2554, หน้า 121) แปลความหมายได้ดังนี้ 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.71 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูง 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.31 – 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.01 – 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันต่ า 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 สรุปได้ว่า การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified style random sampling) โดยการเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 306  คน จากเทคนิคใน
การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบแบ่งชั้น (Stratified style random sampling) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และน า เสนอข้อมูล คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าถดถอยพหุคูณ  (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) วิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 336 คน และ
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 306 ฉบับ (เนื่องจาการตอบแบบสอบถามบางฉบับไม่สมบูรณ์จึง
จ าเป็นต้องตัดทิ้ง) คิดเป็นร้อยละ 91.07 ผลการวิเคราะห์มูลข้อ ดังนี้  
 4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
N แทน จ านวนประชากร 
* แทน    ความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** แทน     ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

4.2  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหป์ัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหาร 
งานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง โดยการหาค่าความถี่ และ
ค่าร้อยละ มีรายละเอียด ดังตารางที ่4.1-4.5 
 
ตารางท่ี  4.1  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 96 31.37 

หญิง 210 68.63 

รวม 306 100.00 
  

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 68.63 เป็นเพศหญิง จ านวน
210 คน และร้อยละ 31.37 เป็นเพศชาย จ านวน 96 คน 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 30 ปี 36 11.76 
31-40 ปี 96 31.37 
41-50 ปี 54 17.65 
51 ปีขึ้นไป 120 39.22 

รวม 306 100.00 
  

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 39.22 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป 120 
คน รองลงมา ร้อยละ 31.37 มีอายุ 31-40 ปี  จ านวน 96 คน ร้อยละ 17.65 มีอายุ 41-50 ปี  จ านวน 
54 คน และร้อยละ 11.76 มีอายุไม่เกิน 30 ปี  จ านวน 36 คน 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 191 62.42 
ปริญญาโท 115 37.58 
สูงกว่าปริญญาโท - - 

รวม 306 100.00 
  

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 62.42 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 191 คน และร้อยละ 37.58 จบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 115 คน  
 
ตารางที่ 4.4  แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ใน

ปัจจุบัน 
 

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
ผู้อ านวยการ/รอง ผอ. 66 21.57 
หัวหน้างาน/ฝา่ย 118 38.56 
บุคลากรครู/ครูผู้สอน 122 39.87 

รวม 306 100.00 
  

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 39.87 มีต าแหน่งเป็น
ครูผู้สอน จ านวน 122 คน รองลงมาร้อยละ 38.56 เป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย จ านวน 118 คน  และร้อยละ 
21.57 มีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ/รอง ผอ. จ านวน 66 คน ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานในสถานศึกษา 

 

ประสบการณ์การท างานใน
สถานศึกษา 

จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 10 ปี 214 69.94 
10 ปีขึ้นไป 92 30.06 

รวม 306 100.00 
  

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 69.94 มีประสบการณ์การ
ท างาน ไม่เกิน 10 ปี  จ านวน 214 คน และร้อยละ 30.06 มีประสบการณ์การท างาน 10 ปีขึ้นไป  

จ านวน 92 คน 
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 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดังตารางที ่4.6-4.10 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม  

             (n = 306) 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

  S.D. แปลผล 
1. ด้านโครงสร้าง 4.60 0.49 มากที่สุด 
2. ด้านเทคโนโลยี 4.52 0.50 มากที่สุด 
3. ด้านคน 4.48 0.50 มาก 
4. ด้านวัฒนธรรม       4.48 0.50 มาก 

รวม 4.52 0.50 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.6  พบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, 
S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านโครงสร้าง 
(  = 4.60, S.D.= 0.49) ด้านเทคโนโลยี (  = 4.52, S.D. = 0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน
คน (  = 4.48, S.D. = 0.50) และด้านวัฒนธรรม (  = 4.48, S.D. = 0.50) อยู่ในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านโครงสร้าง 

             (n = 306) 
ด้านโครงสร้าง 

  S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารได้ชี้แจง นโยบายค าสั่ง และกฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงานตามโครงสร้างอย่างชัดเจน     4.60 0.49 มากที่สุด 
2. ผู้บริหารมีความมุงมั่นในการท างานและไมยอทอตอ 

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น   4.66 0.48 มากที่สุด 
3. ผู้บริหารหาวิธีการแกปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วย

แนวทางอยางสรางสรรค 4.56 0.50 มากที่สุด 
4. ผูบริหารท างานประสบความส าเร็จดวยมาตรฐานสูง   4.63 0.48 มากที่สุด 
5. ผู้บริหารมีความตองการรับรูความส าเร็จในงานที่ปฏิบัติ

ตามโครงสร้างโดยทันที   4.54 0.50 มากที่สุด 
6. ผูบริหารท างานอย างอิสระภายในขอบเขตอ านาจ 

หนาที ่ 4.51 0.50 มากที่สุด 
7. ผู้บริหารใสใจขั้นตอนการท างานตามโครงสร้าง มีการ

สอบถามหรือใหรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ 4.58 0.49 มากที่สุด 
8. ผู้บริหารมีการแสดงความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน

ในสถานศึกษา 4.64 0.48 มากที่สุด 
9. ผู้บริหารมีการพัฒนาการท างานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 4.66 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.49 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.7  พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารการเปลี่ยน 
แปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน
โครงสร้าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีความมงุมั่นในการท างานและไมยอทอตอปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นและผู้บริหารมีการพัฒนาการท างานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ( = 4.66, S.D. 
= 0.48) รองลงมา คือ การแสดงความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ( = 4.64, S.D. = 
0.48) และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารท างานอย่างอิสระภายในขอบเขตอ านาจหนาที่ (  = 4.51, S.D. = 
0.50)  
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านเทคโนโลยี 

             (n = 306) 
ด้านเทคโนโลยี 

  S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารชี้แจง นโยบายส่งเสริมเทคโนโลยีในการ

ปฏิบัติงานอยางชัดเจน  4.60 0.49 มากที่สุด 
2. ผู้บริหารเน้นใหครูและบุคลากร ในสถานศึกษามีความเขาใจ

ตรงกันได ดีถึงจุดมุ งหมายในการจัดกิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีของสถานศึกษาอยางชัดเจน 4.56 0.50 มากที่สุด 

3. ผูบริหารจัดใหมีบริการขอมูลขาวสารแก่ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาอยางเหมาะสม  4.51 0.50 มากที่สุด 

4. ผู บริหารใช เทคโนโลยีเ พ่ือการสื่อสารให เกิดความ
สามัคคีรวมมือรวมใจในการท างานไดอยางดี  4.57 0.50 มากที่สุด 

5. ผูบริหารสามารถอธิบาย แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ขั้นตอนการท างานไดอยางชัดเจน 4.55 0.50 มากที่สุด 

6. ผูบริหารเปดโอกาสใหมีการรับฟงปญหาการใช้เทคโนโลยี
ของครูและบุคลากร ในสถานศึกษา 4.58 0.49 มากที่สุด 

7. ผู้บริหารแลกเปลี่ยนขอมูลเทคโนโลยีกับบุคลากรฝาย 
ตาง ๆ อยางทั่วถึง  4.48 0.51 มาก 

8. ผูบริหารใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ   4.31 0.50 มาก 

รวม 4.52 0.50 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารการเปลี่ยน 
แปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน
เทคโนโลยี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52, S.D. = 0.50)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบริหารชี้แจงนโยบายส่งเสริมเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
อยางชัดเจน (  = 4.60, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ผู้บริหาร เปดโอกาสใหมีการรับฟง 
ปญหาการใช้เทคโนโลยีของครูและบุคลากรในสถานศึกษา (  = 4.58, S.D. = 0.49) และน้อยที่สุด คือ 
ผูบริหารใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ  (  = 4.31, S.D. = 0.50)  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านคน 

             (n = 306) 
ด้านคน 

  S.D. แปลผล 
1. ผูบริหารสามารถควบคุมอารมณของตนเองได้กับทุกคน 4.46 0.50 มาก 
2. ผูบริหาร ไมแสดงสีหนาหรือกลาววาจาที่ไมเหมาะสมต

อครูและบุคลากรในที่สาธารณะ  4.51 0.50 มากที่สุด 
3. ผูบริหารแสดงความรับรูและเขาใจถึงอารมณความรูสึก

ของครูและบุคลากรของสถานศึกษา 4.48 0.50 มาก 
4. ผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจในการท างานจนบรรลุ

เป้าหมาย 4.52 0.50 มากที่สุด 
5. ผูบริหารสามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาตาง ๆ ได 4.50 0.50 มากที่สุด 
6. ผูบริหารมีการสื่อสารที่สร้างสัมพันธอันดีกับบุคลากร ใน

สถานศึกษา 4.53 0.50 มากที่สุด 
7. ผูบริหารสามารถโนมนาวและชี้น าในการปฏิบัติงานของ

ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 4.50 0.50 มากที่สุด 
8. ผูบริหารสามารถแกไขปญหาดานความสัมพันธกับครู

และบุคลากรในสถานศึกษาไดเปนอยางดี  4.45 0.50 มาก 
9. ผูบริหารมีอารมณขันท าใหบรรยากาศการท างานผอน 

คลาย 4.41 0.51 มาก 
รวม 4.48 0.50 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารการเปลี่ยน 
แปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านคน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.48, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบริหารมีการสื่อสารที่สร้างสัมพันธอันดีกับบุคลากร ( = 4.53, S.D.= 0.50) 
รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานจนบรรลุเป้าหมาย (  = 4.52, S.D.= 0.50)  
และน้อยที่สุด คือ ผู บริหารมีอารมณขันท าใหบรรยากาศการท างานผ อนคลาย (  = 4.41,  
S.D. = 0.51)  
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านวัฒนธรรม 

             (n = 306) 
ด้านวัฒนธรรม 

  S.D. แปลผล 
1. ผูบริหารสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการประสานงานกับทุก

ฝ่ายในทุกสถานการณ์ 4.46 0.50 มาก 
2. ผูบริหารรักษาวัฒนธรรมการกลาววาจาที่เหมาะสมตอครู

และบุคลากรในที่สาธารณะ  4.51 0.50 มากที่สุด 
3. ผูบริหารแสดงวัฒนธรรมที่ดี ด้วยการรับรูและเขาใจถึง 

อารมณความรูสึกของครูและบุคลากรของสถานศึกษา 4.48 0.50 มาก 
4. ผูบริหารสามารถสรางวัฒนธรรมที่ดี จูงใจในการท างาน

ของบุคลากรครูจนบรรลุเป้าหมาย 4.52 0.50 มากที่สุด 
5. ผูบริหารสามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาตาง ๆ ได้

ด้วยอารมณขันท าให้เกิดวัฒนธรรมอันดี 4.50 0.50 มากที่สุด 
6. ผูบริหารมีความสัมพันธ อันดีกับครูและบุคลากร ใน

สถานศึกษา 4.53 0.50 มากที่สุด 
7. ผูบริหารสามารถโนมนาวและชี้น าในการปฏิบัติงานด้วย

วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับทุกคนในสถานศึกษา 4.50 0.50 มากที่สุด 
8. ผูบริหารสามารถแกไขปญหาวัฒนธรรมที่แตกต่างของครู

และบุคลากรในสถานศึกษาไดเปนอยางดี  4.45 0.50 มาก 
9. ผูบริหารท าใหบรรยากาศการท างานมีวัฒนธรรมที่ดี 4.41 0.51 มาก 

รวม 4.48 0.50 มาก 
 

           จากตารางที่ 4.10 พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารการเปลี่ยน 
แปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน
วัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.48, S.D. = 0.50)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบริหารมีความสัมพันธ อันดีกับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา  ( = 4.53, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ สามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานจนบรรลุ
เป้าหมาย (  = 4.52, S.D. = 0.50) และน้อยที่สุด คือ ผูบริหารมีอารมณขันท าใหบรรยากาศการ
ท างานผอนคลาย (  = 4.41, S.D. = 0.51)  
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          ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 4.11-
4.16 

 
ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานบุคคล

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวม 

             (n = 306) 
การพัฒนาบุคลากร 

  S.D. แปลผล 
1. การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 4.47 0.50 มาก 
2. การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ ที่รับผิดชอบ 4.51 0.50 มากที่สุด 
3. การพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.56 0.50 มากที่สุด 
4. การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรใน

สถานศึกษา   4.58 0.49 มากที่สุด 
5. การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างาน ให้แก่ครู

และบุคลากรในสถานศึกษา   4.51 0.50 มากที่สุด 
รวม 4.53 0.50 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.11  พบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53, S.D. = 0.50) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
ส าหรับครูและบุคลากร (  = 4.58, S.D. = 0.49) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( = 4.56, S.D. = 0.50)  ด้านการจัดบุคลากร ให้
เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบกับด้านการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา ( = 4.51, S.D. = 0.50) และด้านการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้า
มาปฏิบัติงาน (  = 4.47, S.D. = 0.50) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน
การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 

             (n = 306) 
ด้านการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 

  S.D. แปลผล 
1. ผูบริหารได้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังขาราชการครู เพ่ือ

ประกอบในการสรรหา ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรครู
อัตราจาง และพนักงานราชการไวอยางชัดเจน 4.51 0.50 มากที่สุด 

2. ผูบริหารได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ข าราชการครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา 4.51 0.50 มากที่สุด 

3. ผูบริหารบรรจุขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง 
ตรงตามสาขาวิชาที่สถานศึกษาตองการ 4.45 0.51 มาก 

4. ผู บริหารก าหนดวิธีการสรรหาครูอัตราจ าง พนักงาน
ราชการ 4.47 0.50 มาก 

5. ผูบริหารได้มีการประชาสัมพันธ์  ประกาศรับสมัครครู
อัตราจางพนักงานราชการ 4.48 0.50 มาก 

6. ผูบริหารใหขาราชการครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก าหนด 
/ ระบุความตองการในการสรรหาขาราชการครู พนักงาน
ราชการ และครูอัตราจาง 4.42 0.50 มาก 

รวม 4.47 0.50 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวม อยู่ใน ระดับมาก  (  = 4.47, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบริหารมีการวิเคราะห์อัตราก าลังข้าราชการครูเพ่ือประกอบในการสรรหา มี
การก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรครูอัตราจาง พนักงานราชการไว้ชัดเจน กับทั้งผู้บริหารได้จัดท า
แผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา (  = 4.51, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ มี
การประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจาง พนักงานราชการ (  = 4.48, S.D. = 0.50) และ
น้อยที่สุด คือ ผูบริหารใหขาราชการครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนด / ระบุความตองการ ในการ
สรรหาขาราชการครู พนักงานราชการและ ครูอัตราจาง (  = 4.42, S.D. = 0.50) 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน
การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ     

(n = 306) 
ด้านการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

  S.D. แปลผล 
1. ผูบริหารวิเคราะหงาน เพ่ือสรรหาผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม

กับงาน จัดใหขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง
ปฏิบัติงานตามความถนัดและความช านาญ 4.48 0.50 มาก 

2. ผูบริหารก าหนดขอบขายหนาที่รับผิดชอบของขาราชการ
ครูพนักงานราชการครูอัตราจางแตละคนไวอยางชัดเจน 4.50 0.50 มากที่สุด 

3. ผูบริหาร ไดชี้แจง นโยบาย เปาหมาย แนวทางการท างาน
ให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจางกอนการ
ท างาน 4.53 0.50 มากที่สุด 

4. ผูบริหารมีการปฐมนิเทศขาราชการครู พนักงานราชการ 
ครูอัตราจางใหเขาใจภาระหนาที่กอนเริ่มปฏิบัติงาน 4.52 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.50 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.13  พบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ ที่รับผิดชอบโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบริหารไดชี้แจง นโยบาย เปาหมาย แนวทางการท างานให 
ขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจาง   กอนการท างาน (  = 4.53, S.D. = 0.50) รองลงมา
คือ ผูบริหารมีการปฐมนิเทศ ขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจางใหเขาใจภาระหนาที่กอนเริ่ม
ปฏิบัติงาน (  = 4.52, S.D. = 0.50) และน้อยที่สุด คือ ผูบริหารได้วิเคราะหงาน เพ่ือสรรหาผู้ปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมกับงาน จัดใหขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจางปฏิบัติงานตามความถนัดและ
ความช านาญ (  = 4.48, S.D. = 0.50)  
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ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(n = 306) 
ด้านการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารก าหนดทิศทางความจ าเปนในการพัฒนาครูและ
บุคลากร 4.54 0.51 มากที่สุด 

2. ผูบริหารก าหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากร ที่สอดคลอง
กับความตองการพัฒนาของสถานศึกษา 4.54 0.50 มากที่สุด 

3. ผูบริหารจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือ
การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 4.56 0.50 มากที่สุด 

4. ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานไดมีโอกาสศึกษาตอหรือเข
ารับการฝกอบรม 4.64 0.48 มากที่สุด 

5. ผู บริหารจัดให มีการประเมินผล ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนา 4.55 0.50 มากที่สุด 

6. ผูบริหารใหค าปรึกษาในการพัฒนาตนเองของครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา 4.57 0.50 มากที่สุด 

7. ผูบริหารจัดผู เขาอบรมให เหมาะสมกับความรู ความ 
สามารถและหนาที ่ 4.54 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.50 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.56, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานไดมีโอกาสศึกษาตอ 
หรือเขารับการฝกอบรม (  = 4.64, S.D. = 0.48) และน้อยที่สุด คือ ผูบริหารก าหนดทิศทาง
ความจ าเปนในการพัฒนาครูและบุคลากรกับ ผูบริหารจัดผู เขาอบรมให เหมาะสมกับความรู
ความสามารถและหนาที ่(  = 4.54, S.D. = 0.51)  
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ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน
การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

(n = 306) 
ด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ส าหรับบุคลากรใน

สถานศึกษา   S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารแจงสิทธิหนาที่ ในการท างานและผลประโยชน์
อันพึงไดใหครูและบุคลากรทราบ เพ่ือความรูสึกมั่นคงใน
การท างาน 4.58 0.49 มากที่สุด 

2. ผูบริหารแสดงถึงความทุมเทเปนแบบอยางในการท างาน
ท าใหครูเกิดความรูสึกอยากท าตาม 4.61 0.49 มากที่สุด 

3. ผูบริหารยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ที่ประพฤติดีหรือมีผลงานเปนที่ปรากฏใหก าลังใจแกครู
และบุคลากรในสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน 4.66 0.47 มากที่สุด 

4. ผูบริหารท าใหผู้ร่วมงานรูสึกมีความสุขในการท างานใน
สถานศึกษา 4.56 0.50 มากที่สุด 

5. ผูบริหารท าใหครูและบุคลากรในสถานศึกษากระตือรือรน 
และใสใจในการท างานมากขึ้น 4.54 0.50 มากที่สุด 

6. ผูบริหารกระตุนจูงใจในการท างานมากกวาการใชอ านาจ
ลงโทษ 4.54 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.49 มากที่สุด 
 

 จากตารางที ่4.15  พบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.58, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบริหารยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ที่ประพฤติด ีหรือมีผลงาน เปนที่ปรากฏใหก าลังใจแกครูและบุคลากรในสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน 
(  = 4.66, S.D. = 0.47)  และน้อยที่สุด คือ ผูบริหารท าใหครูและบุคลากรในสถานศึกษากระตือ- 
รือรน และ ใสใจในการท างานมากขึ้น กับ ผูบริหารกระตุน จูงใจในการท างานมากกวา การใชอ านาจ
ลงโทษ (  = 4.54, S.D. = 0.50) 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน
การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 

(n = 306) 
ด้านการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่

บุคลากรในสถานศึกษา   S.D. แปลผล 

1. ผู บริหารยินดีรับฟงความคิดเห็นของผู้ ร่วมงานในการ
ปฏิบัติงาน 4.57 0.50 มากที่สุด 

2. ผูบริหารแสดงความเปนกันเองพรอมรับฟงปญหาและให้ 
ค าปรึกษาแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา 4.56 0.50 มากที่สุด 

3. ผูบริหารสามารถแนะน าแนวทางการท างานและแก  
ปญหาในการท างานแกครูและบุคลากรในสถานศึกษาได
อยางดี 4.58 0.49 มากที่สุด 

4. เปดโอกาสใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเขาพบได้
ตลอดเวลา 4.60 0.49 มากที่สุด 

5. ผูบริหารจัดท าคูมือตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหแกครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา 4.36 0.48 มาก 

6. ผูบริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมพิจารณา
ทางเลือกในการแก้ปัญหา 4.45 0.50 มาก 

7. ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผล แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการท างาน 4.49 0.50 มาก 

รวม 4.51 0.50 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างาน ให้แก่บุคลากร
ในสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (

 
= 4.51, S.D. = 0.50)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้า

พบไดตลอดเวลา (
 
= 4.60, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถแนะน าแนวทางการท างานและ

แกปญหา ในการท างานแกครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดอยางดี (  = 4.58, S.D. = 0.49) และ
น้อยที่สุด คือ ผูบริหารได้มีการจัดท าคมูือตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
(

 
= 4.36, S.D. = 0.48)  
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 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2  

 ผลการวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังตารางที ่4.17 

  
ตารางที่ 4.17  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ      

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษา ชลบุรี เขต 2 

                        (n = 306)                                                                               
 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 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05       
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มีอิทธิพลต่อการ
บริหาร งานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ดังสมการ 
    Ytot  =  .977 + .545 X1+ .705 X2 + .719 X3 +.495 X4 
 โดยการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านโครงสร้าง มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร้อยละ 29.70 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการบริหารงานบุคคลใน
สถานศกึษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร้อยละ 49.70 การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านคน มีอิทธิพลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร้อยละ 51.70 และการบริหารการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร้อยละ 24.50 
 สรุป การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ .01 เรียงตามล าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านคน ด้านเทคโนโลยี ด้าน
โครงสร้าง และด้านวัฒนธรรม 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 
 ในการวิจัย เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 
คือ (1) เพ่ือศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (2) เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และ (3) เพ่ือศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ผู้วิจัยได้
จ าแนกแบบสอบถามเป็น 4 ตอน สามารถน าเสนอ ดังนี้  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (210 คน) มีอายุ 51 ปีขึ้นไป (120 คน) จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (191 คน) มีต าแหน่งเป็นครูผู้สอน (122 คน) มีประสบการณ์การท างาน 
ไม่เกิน 10 ปี (214 คน)  

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้าน
โครงสร้าง ด้านเทคโนโลยี ด้านคน และด้านวัฒนธรรม 

  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ 
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ที่รับผิดชอบกับด้านการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
และด้านการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ .01 เรียงตามล าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านคนมีอิทธิพลร้อยละ 51.70 ด้าน
เทคโนโลยี มีอิทธิพลร้อยละ 49.70  ด้านโครงสร้าง มีอิทธิพลร้อยละ 29.70  และ ด้านวัฒนธรรม มี
อิทธิพลร้อยละ 24.50 
 

5.2 การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีความคิดเห็นต่อผลการวิจัย ในประเด็นที่ส าคัญๆ  ดังนี้ 

1) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยี ด้านคน และด้านวัฒนธรรมซึ่ง 
สอดคล้องกับ เดนนิส เอ. รอนดิเนลลิ ที่ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเอเชีย (Change and 
Transformational Management in Asia) และพบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส าคัญ 
รวมทั้งสอดคล้องกับ กัญญา โพธิวัฒน์ ที่ได้ศึกษาผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ในทัศนะผูบริหารและครู
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นที่  3-4 ในชลบุรี เขต 1 และพบวา คุณลักษณะผู
บริหารที่เป็นผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยรวม อยู ในระดับมากและสอดคล้องกับ รรินทิพย์ 
โพธิรัชต์ ที่ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี พบว่าผู้บริหารได้มีการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยรวมในระดับมาก 
และสอดคล้องกับ สินีนาฎ โพธิจิญญาโน ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
กับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนที่22โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ สมเกียรติ บาลลา ที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อ าเภอเมืองปทุมธานี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 และพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ  กอบศักดิ์ มูลมัย ที่ได้
ศึกษาเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา สังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และพบว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ กาญจนา ธีระกุล ที่
ได้ศึกษาเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถม ศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 และพบว่า ผู้บริหารมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน
ประถมศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก 
และสอดคล้องกับ วิลาวัลย ์อันมาก ที่ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 และพบว่าผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมากทุกด้านและยังสอดคล้องกับ ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ที่ไดศึกษา
เกี่ยวกับ รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง)  
พบวา คุณลักษณะผูบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูในระดับมากทุกกลุม และสอดคล้องกับ สากล 
ฉิมวงศ์ ที่ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงและความพร้อมในการบริหารงานพัฒนาบุคลากรของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้บริหารมีการบริหารการเปลี่ยนแปลง อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับ สุกัญญา พูลกสิ ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาสถานศึกษาและวัฒนธรรมองค์การตามความคิดเห็นของครูผู้สอน            
ในสถานศึกษาสังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และพบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากร ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ที่รับผิดชอบกับด้านการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา และด้านการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับ เดนนิส 
เอ. รอนดิเนลลิ ที่ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเอเชีย (Change and Transformational 
Management in Asia) พบว่าการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถาบันศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ และ
สอดคล้องกับ บุญสืบ เทียมหยิน ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่สงผลตอสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู
บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่เป ดสอนระดับมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  พบวา สมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในสถาน 
ศึกษา โดยภาพรวมมีสมรรถนะอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุก
ด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การสรรหาบุคลากร  การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่การ
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เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ การพัฒนาบุคลากร การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างาน และ
รวมทั้งสอดคล้องกับ พระเส็ง ปภสฺสโร (วงษ์ พันธุ์เสือ) ที่ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบวา 
การบริหารงานพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา ดานการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหนง ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  ดานการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และดานวินัยและการรักษาวินัย ดานการออกจากราชการ 
อยูในระดับมาก และสอดคล้องกับ รรินทิพย์ โพธิรัชต์ ที่ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสภาพ
ปัญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี พบว่าโรงเรียนประถมศึกษา ส่วนใหญ่มี
การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ตามความจ าเป็น และยังสอดคล้องกับ สนิท คงภักดี ที่ไดศึกษาการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 และ พบวา 
ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากและ 
สอดคล้องกับ กอบศักดิ์ มูลมัย  ที่ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
บุคลากรของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่าการ
บริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน และ สอดคล้องกับ ทนุพันธ์ 
หิรัญเรือง ได้ศึกษาสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการที่ 15 พบว่า สมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และ สอดคล้อง กับ ธารินี กิตติกาญจนโสภณ 
ที่ไดศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรชองมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร และพบวา บุคลากร 
สวนใหญมีความต้องการรับการพัฒนาบุคลากร โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้าน
การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและการนิเทศภายใน อีกท้ังยังมีความสอดคล้องกับ สมพร เสรีวัลลภ ที่ได้ศึกษาการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงและสภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรีย นประถมศึกษา สั งกัด
กรุงเทพมหานคร และพบว่า โรงเรียนประถมศึกษามีการพัฒนาบุคคลตามความจ าเป็น และสอดคล้อง
กับ สมพร  ใจคําปน ที่ไดศึกษาการบริหารงานพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา ในอ าเภอสอด 
จังหวัดเชียงใหม่ พบวา ผูบริหารสวนใหญมีการปฏิบัติงานหรือได้บริหารงานที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานบุคคลในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ สากล ฉิมวงศ์ ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และความพร้อมในการบริหารงานพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี 
พบว่า มีความพร้อมในการบริหารงานพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก 
และยังสอดคล้องกับ บุศรินทร จันทมาลา ที่ไดศึกษาการบริหารงานบุคคลในกลุมโรงเรียนคาทอลิก 
สังกัดมณฑลจันทบุรี พบวา การบริหารงานบุคคลในกลุมโรงเรียนคาทอลิกสังกัดมณฑลจันทบุรี ตาม
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ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน คือ ดานการวางแผนอัตราก าลัง ดานการ
ก าหนดต าแหนง ดานการสรรหา ดานการบรรจุแตงตั้ง ดานการพัฒนาธ ารงรักษาบุคลากร และ ดานวินัย 
แต่ไม่สอดคล้องกับ นวทัศน แนวสุข ที่ไดศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสระแกว และพบวาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 
และขัดแย้งกับ บรรจบ  ศรีประภาพงศ ที่ไดศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง และขัดแย้งกับ ปรียาภรณ์ บุญรักษา ที่ไดศึกษาสภาพการบริหารงาน
พัฒนาบุคลากรตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2  พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษายัง
ขาดความรูความเขาใจในการด าเนินงาน ขาดประสบการณในการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับเรื่องการ
วางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย รวมทั้งบุคลากรยังขาดความรู ความ 
เขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองและขาดความรวมมือในการบริหารงานบุคคล 

 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ .01 เรียงตามล าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านคน ด้านเทคโนโลยี ด้าน
โครงสร้างและด้านวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ เลวิน ที่ได้ศึกษาความส าคัญและรูปแบบการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และพบว่า ภาวะผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จ
ของงานและองค์การและสอดคล้องกับ ไรท์และโนล์ ที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพบว่า 
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและยังมีความสอดคล้องกับ กอบศักดิ์ มูลมัย ที่ได้ศึกษาการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และพบว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการบริหารงานบุคลากร
ของสถานศึกษาโดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกันและใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ รัศมี  เจริญรัตน์ ที่
ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับสภาพการพัฒนาบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดนครพนม และพบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงและสภาพการพัฒนาบุคลากรมีความ 
สัมพันธ์กับด้านเทคโนโลยีและด้านคน ในระดับมาก และสอดคล้องกับ วิลาวัลย์ อันมาก ที่ได้ศึกษาการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 และพบว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการพัฒนาบุคลากรมี
ความสัมพันธ์กับด้านเทคโนโลยีและด้านคน ในทางบวก (r= 0.53) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
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นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับ  สนิท สายปินตา ที่ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการ
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย พบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะในด้านคน หรือบุคลากรต้องมีการประเมินผลด้วยความยุติธรรม และสอดคล้องกับ ลัดดา-
วัลย์ วิเศษะภูติ ที่ไดศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จันทบุรี  เขต 1 และ พบวาบุคลากร 
สวนใหญมีความเห็นวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคลากร โดยรวมใน
ระดับมาก 
  สรุปจากการวิจัยนี้ การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลที่
ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาอยู่ในระดับสูง  โดยเฉพาะการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านคนและด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 51.70 และร้อยละ 49.70 
ตามล าดับ) สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยนี้  

   
5.3 ข้อเสนอแนะ 
       5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัยพบว่า  การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านคน และ
เทคโนโลยี มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล ในระดับสูง เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อย ด้านเทคโนโลยี และด้านคน  มีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ ผู้บริหารจัดให้มีบริการข้อมูล
ข่าวสารแก่บุคลากรครู และผู้บริหารใช้เทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. เขตพ้ืนที่การศึกษาควรก าหนดนโยบายส่งเสริมความรู้เรื่องเทคโนโลยีให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารควรจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรครู 
และผู้บริหารควรใช้เทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือประสิทธิผลในการบริหารมากยิ่งขึ้น 

2. ควรก าหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนักในการให้ค าปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  และวางแผนการสรรหาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน ให้มากยิ่งกว่านี้ เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
           5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1.  ควรส่งเสริมความรู้เรื่องเทคโนโลยีให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือประสิทธิผลในการบริหารมากยิ่งขึ้น 
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          2.  ควรวางแผนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน ให้ตรงกับ
ความจ าเป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากยิ่งกว่านี้ เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 5.3.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยต่อไป 
 ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี
โดยศึกษาความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ เช่น ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าด้านจิตวิทยา ด้านการสร้างแรงจูงใจ
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูในรูปเครือข่าย เป็นต้น  
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  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 

แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

 
ค าชี้แจง  

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

2. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและประสบการณ์การท างาน  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง  ค าตอบ

ของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะใช้ประโยชน์ต่อการวิจัยเท่านั้น ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

        ธารินี กิตติกาญจนโสภณ 
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ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ  
  ชาย   หญิง  
 
2. อายุ  
  ไม่เกิน 30 ปี   31 - 40 ปี  
  41 - 50 ปี   51 ปีขึ้นไป  
 
3. การศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี  
  ปริญญาโท  สูงกว่าปริญญาโท 
 
4. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน   หัวหน้างาน/ฝ่าย 
  ครูผู้สอน 
  
5. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง 
   ไม่เกิน 10 ปี   10 ปีขึ้นไป  
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสภาพการบริหารที่ตรงกับความเป็นจริง เพ่ือระบุการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ว่าอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด  

   

 
ข้อที่ 

 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร  

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ด้านโครงสร้าง (Structure)      
1. ผูบริหารได้มีการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร 

งานให้ทันสมัย 
     

2. ผูบริหารได้ชี้แจง นโยบายค าสั่ง และกฎระเบียบในการปฏิบัติ 
งานตามโครงสร้างด้วยแผนภูมิอยางชัดเจน  

     

3. ผูบริหารมีความมุงมั่นในการท างาน และไมยอทอตอปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น  

     

4. ผูบริหารหาวิธีการแกปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ด้วยแนว 
ทางอยางสรางสรรค 

     

5. ผูบริหารท างานประสบความส าเร็จดวยมาตรฐานสูง       
6. ผูบริหารมีความตองการรับรูความส าเร็จในงานที่ปฏิบัติ ตาม

โครงสร้างโดยทันที  
     

7. ผูบริหารได้ชี้แจงให้บุคลากรเห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยน 
แปลงโครงสร้างองค์การ 

     

8. ผูบริหารมีความใสใจขั้นตอนการท างานตามโครงสร้างมีการ
สอบถามหรือใหรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ 

     

9. 
 

ผูบริหารแสดงความรับผิดชอบผลของการปฏิบัติงานจากการ
ประเมินประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ 

     

10. ผูบริหารตองการพัฒนาการท างานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น      
11. ผูบริหารท างานอยางอิสระภายในขอบเขตอ านาจหนาที ่      
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ข้อที่ 

 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร  

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ด้านเทคโนโลยี (Technology)      
12. ผูบริหารชี้แจง นโยบายส่งเสริมเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

อยางชัดเจน  
     

13. ผูบริหารเน้นใหครูและบุคลากร ในสถานศึกษามีความเขาใจ
ตรงกันไดดีถึงจุดมุงหมายในการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยี  
อยางชัดเจน 

     

14. ผูบริหารจัดใหมีบริการขอมูลขาวสารแก่ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาอยางเหมาะสม  

     

15. ผูบริหารใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ใหเกิดความสามัคคีรวม
มือรวมใจในการท างานไดอยางดี  

     

16. ผูบริหารสามารถอธิบาย แนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งขั้นตอน 
การท างานไดอยางชัดเจน 

     

17. ผูบริหารเปดโอกาสใหมีการรับฟงปญหาการใช้เทคโนโลยีของ 
ครูและบุคลากร ในสถานศึกษา 

     

18. ผูบริหารได้แลกเปลี่ยนขอมูลเทคโนโลยีกับบุคลากรฝายตาง ๆ  
อยางทั่วถึง  

     

19. ผูบริหารใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ       
20. ผู้บริหารสนับสนุนการน านวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเสมอ 
     

ด้านคน (People)      
21. ผูบริหารสามารถควบคุมอารมณของตนเองได้กับทุกคน      
22. ผูบริหาร ไมแสดงสีหนาหรือกลาววาจาที่ไมเหมาะสมตอครู

และบุคลากรในที่สาธารณะ  
     

23. ผูบริหารแสดงความรับรูและเขาใจถงึอารมณความรูสึกของครู
และบุคลากรของสถานศึกษา 

     

24. ผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจในการท างานจนบรรลุเป้าหมาย      
25. ผูบริหารสามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาตาง ๆ ได      
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ข้อที่ 

 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร  

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

26. ผูบริหารมีความสัมพันธอันดีกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา      
27. ผูบริหารสามารถโนมนาวและชี้น าในการปฏิบัติงาน ของครูและ

บุคลากรในสถานศึกษา 
     

28. ผูบริหารสามารถแกไขปญหาดานความสัมพันธกับครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาไดเปนอยางดี  

     

29. ผูบริหารมีอารมณขันท าใหบรรยากาศการท างานผอนคลาย      
30. ผู้บริหารมีการประเมินสมรรถนะบุคลากรภายหลังการเปลี่ยน 

แปลง 
     

ด้านวัฒนธรรม (Culture)      
31. ผูบริหารสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการประสานงานกับทุกฝ่ายใน

ทุกสถานการณ์ 
     

32. ผูบริหารรักษาวัฒนธรรมการกลาววาจาที่เหมาะสมตอครูและ
บุคลากรในที่สาธารณะ  

     

33. ผูบริหารแสดงวัฒนธรรมที่ดี ด้วยการรับรูและเขาใจถึงอารมณ
ความรูสึกของครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

     

34. ผูบริหารสามารถสรางวัฒนธรรมที่ดี สามารถจูงใจการท างาน
ของบุคลากรครูจนบรรลุเป้าหมาย 

     

35. 
 

ผูบริหารสามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาตาง ๆ ได้ด้วย 
อารมณขันท าให้เกิดวัฒนธรรมอันดี 

     

36. ผูบริหารมีความสัมพันธอันดีกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา      
37. ผูบริหารสามารถโนมนาว และชี้น าในการปฏิบัติงานด้วย 

วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับทุกคนในสถานศึกษา 
     

38. ผูบริหารสามารถแกไขปญหาวัฒนธรรมที่แตกต่างของครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาไดเปนอยางดี  

     

39. ผูบริหารท าใหบรรยากาศการท างานมีวัฒนธรรมที่ดี      
40. ผูบริหารปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี  ตามบรรทัดฐานในการ

ปฏิบัติงานใหม ่ๆ อยู่เสมอ 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสภาพการปฏิบัติที่ตรงกับความเป็นจริง เพ่ือระบุการ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาของผู้บริหาร ว่าอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด 

 

ข้อที่ การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ      
1. ผูบริหารมีการวิเคราะหอัตราก าลังขาราชการครูเพ่ือประกอบใน 

การสรรหา ก าหนดคุณสมบัติของครูอัตราจาง พนักงานราชการ
ไวอยางชัดเจน 

     

2. ผูบริหารได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ขาราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

     

3. ผูบริหารบรรจุขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจางตรง
ตามสาขาวิชาที่สถานศึกษาตองการ 

     

4. ผูบริหารก าหนดวิธีการสรรหาครูอัตราจาง พนักงานราชการ      
5. ผูบริหารได้มีการประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครครูอัตราจาง

พนักงานราชการ 
     

6. ผูบริหารใหขาราชการครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมก าหนด
ความตองการในการสรรหาขาราชการครู พนักงานราชการ ครู
อัตราจาง 

     

ด้านการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ ที่รับผิดชอบ      
7. ผูบริหารวิเคราะหงาน เพ่ือสรรหาผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ

งาน จัดใหขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจางปฏิบัติ 
งานตามความถนัดและความช านาญา  

     

8. ผูบริหารก าหนดขอบขายหนาที่รับผิดชอบของขาราชการครู
พนักงานราชการครูอัตราจางแตละคนไวอยางชัดเจน 

     

9. ผูบริหาร ไดชี้แจง นโยบาย เปาหมาย แนวทางการท างาน ให้
ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจางกอนการท างาน 
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ข้อที่ การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

10. ผูบริหารมีการปฐมนิเทศขาราชการครู พนักงานราชการครู 
อัตราจางใหเขาใจภาระหนาที่กอนเริ่มปฏิบัติงาน 

     

ด้านการพัฒนาบุคลากร ในสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
11. ผูบริหารก าหนดทิศทางความจ าเปนในการพัฒนาครู และ

บุคลากร 
     

12. ผูบริหารก าหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากร ที่สอดคลองกับ
ความตองการพัฒนาของสถานศึกษา 

     

13. ผูบริหารจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ือการ
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

     

14. ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานไดมีโอกาสศึกษาตอหรือเขารับ
การฝกอบรม 

     

15. ผูบริหารจัดใหมีการประเมินผล ครูและบุคลากร ในสถานศึกษา
ที่ไดรับการพัฒนา 

     

16. ผูบริหารใหค าปรึกษาในการพัฒนาตนเองของครู และบุคลากร
ในสถานศึกษา 

     

17. ผูบริหารจัดผูเขาอบรมใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ
และหนาที่ 

     

18. ผู้บริหารพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

     

ด้านการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา     
19. ผูบริหารแจงสิทธิหนาที่ ในการท างานและผลประโยชน์ อันพึง

ไดใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาทราบ เพ่ือใหเกิดความรูสึก
มั่นคงในการท างาน 

     

20. ผูบริหารแสดงถึงความทุมเทเปนแบบอยางที่ดีในการท างานท า
ใหครูเกิดความรูสึกอยากท าตาม 
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ข้อที่ การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

21. 
 

ผูบริหารยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่
ประพฤติดีหรือมีผลงานเปนที่ปรากฏใหก าลังใจแกครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน 

     

22. ผูบริหารท าใหผู้ร่วมงานรูสึกมีความสุขกับการท างาน ในสถาน 
ศึกษา 

     

23. ผูบริหารท าใหครูและบุคลากรในสถานศึกษากระตือรือรน และ
ใสใจในการท างานมากข้ึน 

     

24. ผูบริหารกระตุนจูงใจในการท างานมากกวาการใชอ านาจลงโทษ      
25. ผู้บริหารพิจารณาให้ความดีความชอบแก่ครูผู้ที่มีผลงานดีเด่น

เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
     

ด้านการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างาน ให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
26. ผูบริหารยินดีรับฟงความคิดเห็นของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน      
27. ผูบริหารแสดงความเปนกันเองพรอมรับฟงปญหาและให้ค า 

ปรึกษาแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
     

28. ผูบริหารสามารถแนะน าแนวทางการท างาน และแกปญหา 
ในการท างานแกครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดอยางดี 

     

29. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา เขาพบ
ไดตลอดเวลา 

     

30. ผูบริหารจัดท าคู มือตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหแกครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา 

     

31. ผูบริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมพิจารณาทาง 
เลือกในการแก้ปัญหา 

     

32. ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ของการท างาน 

     

33. ผูบริหารตัดสินปัญหาด้วยหลักประชาธิปไตย      
34. ผูบริหารเสริมสร้าง พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยเพ่ือป้องกัน 

มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
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ข้อที่ การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

35. ผูบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง กรณีถูกกล่าวหา
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัย 

     

 
ขอขอบคุณที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาในข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  

(Index of congruence) 
 
แบบสอบถามตอนที่ 2 เรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 

 

ข้อที่ 
คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ   

ผลการวิเคราะห์ 
1 2 3 

ด้านที่ 1          
A1 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
A2 0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 
A3 1 1 0 2 0.7 สอดคล้อง 
A4 1 1 0 2 0.7 สอดคล้อง 
A5 1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
A6 1 1 0 2 0.7 สอดคล้อง 
A7 1 1 0 2 0.7 สอดคล้อง 
A8 1 1 0 2 0.7 สอดคล้อง 
A9 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 

ด้านที่ 2       
B1 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
B2 1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
B3 0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 
B4 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
B5 1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
B6 1 1 0 2 0.7 สอดคล้อง 
B7 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
B8 0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 

 
 

R
N

R
IOC
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ข้อที่ 
คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ   

ผลการวิเคราะห์ 
1 2 3 

ด้านที่ 3       
C1 0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 
C2 1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
C3 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
C4 1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
C5 1 1 0 2 0.7 สอดคล้อง 
C6 0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 
C7 1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
C8 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
C9 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 

ด้านที่ 4       
D1 0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 
D2 1 1 0 2 0.7 สอดคล้อง 
D3 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
D4 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
D5 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
D6 0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 
D7 1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
D8 0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 
D9 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
รวม (0.766+0.812+0.800+0.833)/4 = 0.8027 0.802 35 ข้อ 
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แบบสอบถามตอนที่ 3 เรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 

 

ข้อที่ 
คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ   

ผลการวิเคราะห์ 
1 2 3 

ด้านที่ 1       
A1 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
A2 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
A3 1 1 0 2 0.7 สอดคล้อง 
A4 1 1 0 2 0.7 สอดคล้อง 
A5 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
A6 1 1 0 2 0.7 สอดคล้อง 

ด้านที่ 2       
B1 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
B2 1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
B3 0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 
B4 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 

ด้านที่ 3       
C1 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
C2 1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
C3 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
C4 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
C5 1 1 0 2 0.7 สอดคล้อง 
C6 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
C7 1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 

ด้านที่ 4 
D1 0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 
D2 1 1 0 2 0.7 สอดคล้อง 
D3 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
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ข้อที่ 
คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ   

ผลการวิเคราะห์ 
1 2 3 

D4 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
D5 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
D6 0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 

ด้านที่ 5 
E1 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
E2 1 1 0 2 0.7 สอดคล้อง 
E3 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
E4 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
E5 1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
E6 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
E7 0 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
รวม (0.85+0.85+0.87+0.85+0.91)/5=0.87 0.87 30 ข้อ 

 

R
N

R
IOC






 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น 
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ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
 

ตอนที่-ด้านที่ ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
2/1 
2/2 
2/3 
2/4 

A1-A9 
B1-B8 
C1-C9 
D1-D9 

0.766 
0.812 
0.800 
0.833 

รวม 35 ข้อ เฉลี่ยความเชื่อม่ัน 0.80 
   
   

ตอนที่-ด้านที่ ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
3/1 
3/2 
3/3 
3/4 
3/5 

A1-A6 
B1-B4 
C1-C7 
D1-D6 
E1-E7 

0.850 
0.850 
0.870 
0.850 
0.910 

รวม 30 ข้อ เฉลี่ยความเชื่อม่ัน 0.87 
 



151 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - สกุล : นางธารินี กิตติกาญจนโสภณ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : 823 หมู่บ้านเพชรเกษม 1 ซอย 77/7 ถนนเพชรเกษม  
   หนองแขม กทม.10160 
   Mail Tarinee2004@outlook.co.th  
   Tel. 089-062-9887 
 
การศึกษา 
 พ.ศ. 2530 : ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 15 Courses  
   สถาบันสอนภาษา A.U.A 
 พ.ศ. 2535 : สูตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พ.ศ. 2543 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)  
   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
 พ.ศ. 2545 : เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   สช. กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2546 : ประสบการณ์วิชาชีพครู (ศึกษาศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2546 : นวัตกรรมการศึกษากับการวิจัยในชั้นเรียน 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2559 : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 พ.ศ. 2549  : ทัศนคติและความต้องการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
    ต่อสินค้าเกษตรไทย. 
 พ.ศ. 2551  : สิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
 พ.ศ. 2552 : ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้ 
   รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 
   ระดับชาติ สหวิทยาการวิจัย ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

mailto:Tarinee2004@outlook.co.th
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 พ.ศ. 2555  : ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียน  
   ชุมชน วัดพุทธบูชา บ้านแป้น ล าพูน. เผยแพร่ในการประชุม 
   วิชาการระดับชาติ สหวิทยา การวิจัย ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัย 
   กรุงเทพธนบุรี กรกฎาคม 2556. 
 พ.ศ. 2556 : ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็น 
   ส าคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม. เผยแพร่ในการ 
   ประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการวิจัย ครั้งที่ 2  
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 10 พฤษภาคม 2557. 
 พ.ศ. 2557  : สภาพการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชน  
   ใน กรุงเทพมหานคร. เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
   สหวิทยาการวิจัย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
   กรกฎาคม 2558. 
 พ.ศ. 2558 : พฤติกรรมและธรรมะของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
   กลุ่มโรงเรียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. เผยแพร่ในการประชุม 
   วิชาการระดับชาติ สหวิทยาการวิจัย ครั้งที่ 4  
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 23 กรกฎาคม 2559. 
 พ.ศ. 2559 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ  
   สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
   ชลบุรี เขต 2. เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  
   สหวิทยาการวิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
   “สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประเทศไทย 4.0”  
 พ.ศ. 2560 : การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิผลใน 
   สถาบันศึกษาเอกชน. เผยแพร่ในวารสาร วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์  
   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2560. 
 

ประสบการณ์การท างาน  
 พ.ศ. 2538-2541 : อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
   โรงเรียนวิทยาการจัดการเพชรเกษม 
 พ.ศ. 2541-2543 : อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  
   และอาจารย์ประจ าศูนย์ กศน. วัดอุดมรังสี 
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 พ.ศ. 2543-2545 : อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนวานิชพณิชยการและ  
    อาจารย์พิเศษ วิชาการตลาด โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 
 พ.ศ. 2545-2553 : อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด/หัวหน้าสาขาการตลาด 
    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 พ.ศ. 2554-2557  : อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  พ.ศ. 2557 -ปัจจุบัน : อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  

การท างานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
จัดโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ แก่ชุมชนและนักศึกษา (ท าเทียนหอมและการบูร) 
อาจารย์ สอนภาษาอังกฤษ ใน โครงการอบรมพัฒนาฝีมือผู้ใช้แรงงาน กรมการจัดหางาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ธารน้ าใจ และชมรม Smile Marketing ในโครงการปลูกป่าชายเลน 

ถวายพ่อหลวง (ร.9) 
ครูต้นแบบ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ถวาย ร.9) ในพระราชวังดุสิต 
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