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ABSTRACT

 The purposes of this study were to investigate 1) the change leadership of school administrators 2) the

effectiveness of personnel management in schools, 3) the relationship between the change leadership of school 

administrators and the effectiveness of personnel management in those schools and 4) the prediction coefficients 

of the change leadership of school administrators affecting to the effectiveness of personnel management in those 

schools. The 379 samples divided into 82 administrators and 297 teachers by the simple sampling according to the 

Krejcie and Morgan’s table for determining sample size. Questionnaires were used for collecting data. Frequency, 

percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation (Pearson product moment correlation coefficient) 

and multiple regression analysis (stepwise method) were employed for data analysis.

 The findings revealed as follow :

 1) The change leadership of school administrators under the Office of Chonburi Primary Educational Service 

Area 3 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were the aspects of 

conflict management, staff development, commitment building, and inspiration respectively. 

 2) The effectiveness of personnel management in schools under the Office of Chonburi Primary Educational 

Service Area 3 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were the aspects 

of discipline and maintenance, promotion of work efficiency, position planning and setting, and retirement.

 3) The change leadership of school administrators and the effectiveness of personnel management in schools 

under the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 3 was significantly positive correlation at a high level 

(r
xy
=.650) of .05 respectively. 

 4) The change leadership of school administrators affected to the effectiveness of personnel management 

in schools under the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 3 which can be accounted for cooperative 

team work, change stimulation, commitment building, inspiration, and conflict management, and could 

concurrently predicted for 47.70 % on the effectiveness of personnel management in schools at a level of .05 

respectively.
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บทคัดยอ

   การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา 1) ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษา 2) ประสิทธผิลการบรหิารงานบคุคล

ของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 4) ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่

สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใช

ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2556 จํานวน 379 คน 

จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 82 คน และครู จํานวน 297 คน ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางเครจซี่ และมอรแกน 

(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation 

coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple regression analysis)

 ผลการวิจัยพบวา

 1) ภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 3 โดยภาพรวม

และรายดาน อยูในระดบัมาก เรยีงลาํดบัคาเฉลีย่จากมากไปนอย คอื การบรหิารความขดัแยง รองลงมา คอื การพฒันาผูรวมงาน การสราง

ความผูกพัน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การสรางแรงบันดาลใจ

 2) ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวม

และรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานวินัยและการรักษาวินัย รองลงมา คือ ดานการ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ดานการออกจากราชการ 

 3) ภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศกึษาและประสทิธผิลการบรหิารงานบคุคลของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก (r
xy
=.650) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4) ภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศึกษาทีส่งผลตอประสิทธผิลการบริหารงานบคุคลของสถานศึกษา สังกัดสํานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 คือ ดานการทํางานรวมกันเปนทีม ดานการเปนตัวเรงการเปลี่ยนแปลง ดานการสรางความ

ผูกพัน ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการบริหารความขัดแยง รวมกันพยากรณ ไดรอยละ 47.70 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิผล, การบริหารงานบุคคล

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 จากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ระบุไววาใหกระทรวงศึกษาธิการ

กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยัง

คณะกรรมการและสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษาใน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาโดยตรง จงึทาํใหสถานศกึษาเกิดการตืน่ตวั มีการ

บรหิารจดัการโดยยดึแนวการปฏริปูการศกึษา และการพฒันาอยาง

ตอเน่ืองในทุกๆ ดาน ดังนั้น การบริหารการศึกษาจึงมีลักษณะ

แตกตางไปจากเดิม โดยสถานศึกษา จะมีอํานาจในการบริหารและ

จัดการศึกษาดวยตนเองมากข้ึน ทําใหผูบริหารสถานศึกษาตอง

ปรับเปล่ียนบทบาทหนาท่ีเพื่อบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม 

พรอมใชความรูความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จาํกดั ประกอบดวย คน เงนิ วสัด ุอปุกรณ เครือ่งมอืเครือ่งใชใหเกดิ

ประโยชนสงูสดุ ทัง้ดานปรมิาณและดานคณุภาพ และสงผลสัมฤทธิ์

ถึงผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 20)

 การพัฒนาองคการทางการศึกษาจะมีประสิทธิผลมากนอย

เพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน แตปจจัยอยางหนึ่งที่มีความ

สําคัญเปนอยางยิ่ง คือ องคการจะตองมีบุคคลทางการศึกษาที่มี

ประสทิธภิาพ มคีณุภาพเหมาะสมกบัภาระงานและเพยีงพอตอการ

บริหารจัดการ (อุดม พินธุรักษ, 2553, หนา 5) ดังนั้น การบริหาร

งานบุคคลจึงเปนรากฐานสําคัญยิ่งของการพัฒนาประเทศ ความ

สําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหารงานของภาครัฐหรือภาค

เอกชน ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ กลุมบุคคลที่ทํางาน
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ในหนวยงาน ทั้งนี้เพราะวาแมองคการจะมีกําลังเงิน เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช วัสดุ อุปกรณ มากมายเพียงใดก็ตาม แตทรัพยากร

เหลานัน้เปนสิง่ทีป่ราศจากชวีติและไมเกิดดอกออกผล ถาปราศจาก

บุคลากรที่มีความเต็มใจ รู จักใชความคิด และผนึกกําลังกัน

นาํทรพัยากรทีม่ไีปใชใหเกิดผลสาํเรจ็ ซ่ึงตองอาศยัการเปนผูนาํของ

ผูบรหิาร ผูบรหิารการศกึษาจงึตองเรยีนรูและเขาใจพืน้ฐานของการ

เปนผูนาํ ตัง้แตความหมายของผูนาํ ภาวะผูนาํ ตลอดจนความสาํคญั 

และการกาวขึ้นไปสูการเปนผูนํา นอกจากน้ียังตองรูวา ภาวะผูนํา

เกดิขึน้ไดตองอาศัยอาํนาจและอทิธพิลทีต่นมอียู ประกอบกบัอาํนาจ

หนาทีต่ามตาํแหนงทีต่นครอง เพ่ือใหบคุคลอืน่หรือกลุมเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมหรอืมคีวามคดิคลอยตาม อนัจะสงผลใหองคกรหรอืกลุม

ประสบความสําเร็จ มีความกาวหนา และบรรลุวัตถุประสงคตามที่

คาดไว จะเห็นไดวาองคการใดๆ ก็ตามจะดําเนินภารกิจไปไดดีและ

ประสบผลสาํเร็จตองอาศยัผูนาํ เพราะผูนาํเปนองคประกอบทีสํ่าคัญ

ในการบรหิารงานในองคการ และอีกปจจัยหนึง่ทีส่าํคญัคอื บคุลากร 

ในองคการใดๆ ก็ตามถาเร่ิมตนดวยการมีบุคคลท่ีดีมีความรูความ

สามารถเหมาะสมกบังานทีท่าํ กจ็ะสงผลใหปจจยัดานอืน่ประสบผล

สําเร็จไปดวย ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545, 

หนา 179) กลาววา ทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่มีคุณคามากที่สุดตอ

องคการ แตในขณะเดยีวกนัทรพัยากรมนษุยอาจจะถกูมองขาม และ

ไมไดรับการเอาใจใสเทาทีค่วร เชน ขาดการอบรม หรอืมกีารคดัเลอืก

และสรรหาจากแหลงท่ีไมมีคุณภาพ จึงกอใหเกิดปญหาขึ้นภายใน

องคการ เพราะฉะน้ันผูบริหารท่ีดีจึงควรจะทําหนาท่ีในการสรรหา

และคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงและหนาที่ท่ีตองการ 

พรอมทั้งมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะในการ

ดําเนินงาน

 จากสภาพการบริหารองคการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จะเห็นไดวา ปญหาดาน

คุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลวนแตมี

ปจจยัทีเ่กีย่วของกบับคุลากรซึง่ผูบริหารโรงเรยีนมีหนาทีบ่รหิารงาน

บุคคลโดยตรงตามกฎหมาย ตามกรอบบริหารงานบุคคลตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2546 ผูบริหารซึ่งเปนผูนําการบริหารจัดการศึกษา จําเปนตองมี

ภาวะผูนาํ เน่ืองจากการบริหารงานใดๆ จะเกดิประสิทธิผลไดผูบรหิาร 

จะตองใชภาวะผูนํา กระจายความรับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสู

ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน ผูบริหารในยุคโลกาภิวัตน จึง

มีความจําเปนท่ีจะตองใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง 

ตางๆ โดยสามารถปรับตัวกบัทกุสถานการณได และใชความรูความ

สามารถของตนใหเกดิประโยชนตอการบริหารงานอยางมีประสทิธผิล 

(Owen, 1981, p. 45; อางถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2545, หนา 8)

 จากความเปนมาและความสําคัญดงักลาวขางตนทาํใหผูวจิยั

สนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอ

ประสิทธิผล การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อนําผลการวิจัย

ที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข พัฒนาสถานศึกษา

ใหเกิดความเจริญกาวหนาตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผู บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3

  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 

  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ ระหว างภาวะผู นํ าการ

เปล่ียนแปลงของผูบรหิารสถานศกึษากบัประสทิธผิลการบรหิารงาน

บุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี เขต 3

 4. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผู บริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสถาน

ศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบรุ ีเขต 3

ขอบเขตของเนื้อหา

 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากร ไดแก ผูบรหิารสถานศกึษาและครสัูงกดัสํานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2556 

จํานวน 82 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหาร จํานวน 82 คน คร ู

จํานวน 1,238 คน รวม 1,320 คน

 กลุมตวัอยาง ไดแก ผูบรหิารและครสัูงกดัสํานกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 3 ปการศกึษา 2555 จาํนวน 379 

คน จําแนกเปนผูบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 82 คน และคร ูจาํนวน 

297 คน ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่

และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)

 ตัวแปรที่ศึกษา

 ตัวแปรตน ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 7 ดาน คือ 1) การสรางแรงบันดาลใจ 2) การ

มีอิทธิพลตอผูรวมงาน 3) การพัฒนาผูรวมงาน 4) การเปนตัวเรง

การเปลี่ยนแปลง 5) การบริหารความขัดแยง 6) การสรางความ

ผูกพัน 7) การทํางานรวมกันเปนทีม

 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา ประกอบดวย 1) ดานการวางแผนอัตรากําลังและ
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กําหนดตําแหนง 2) ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 3) ดานการ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) ดานวินัยและ

การรักษาวินัย 5) ดานการออกจากราชการ

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

 เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูในการวจิยัครัง้นีเ้ปน

แบบสอบถาม ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ซ่ึงเปนแบบสอบถามเรื่อง ภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา และแบบสอบถาม

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา แบบสอบถาม

แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเกีย่ว

กับสถานภาพสวนตัวของผู ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการ

บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

การเก็บรวบรวมขอมูล

 บันทึกเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครนิทร ออกหนงัสอืขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม

ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว

 นาํหนงัสอืเสนอตอผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวนํา

หนังสือที่ผานการพิจารณาเห็นชอบแลวเสนอตอผู อํานวยการ

สถานศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเองและสงผาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อให

ผู บริหารสถานศึกษากลุมตัวอยางเก็บรวบรวมขอมูลใหสําหรับ

การเกบ็แบบสอบถามคนืนัน้ผูวจิยัเกบ็รวบรวมดวยตนเองและสงคืน

ทางไปรษณียในบางสวน

 นาํแบบสอบถามทีร่วบรวมได ทาํการตรวจสอบความถกูตอง

สมบูรณ และนําผลขอมูลมาวิเคราะห

การวิเคราะหขอมูล

 วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยใชการแจกแจงความถี่และคํานวณเปนคารอยละ

 วิเคราะหขอมูล ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 โดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 วิเคราะหขอมูลประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน

 วิ เคราะห ภาวะผู  นําการเปลี่ยนแปลงของผู บริหาร

สถานศึกษาที่ส งผลตอประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 โดยหาคาสมการถดถอยพหุคูณ แบบ stepwise (Multiple 

Regression Analysis : stepwise)

สรุปผลการวิจัย

 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มวีฒุกิารศกึษาปรญิญาตรี 

มากที่สุด คือ จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 71.24 รองลงมา คือ 

ปรญิญาโท จาํนวน 107 คน คดิเปนรอยละ 28.23 และปรญิญาเอก 

จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.53 ประสบการณในการทํางานมาก

ที่สุด คือ ประสบการณในการทํางาน 6 - 10 ป จํานวน 123 คน 

คิดเปนรอยละ 32.45 รองลงมา ประสบการณในการทํางาน 11-15 

ปขึน้ไป จาํนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 31.66 ประสบการณในการ

ทาํงานไมเกนิ 5 ป จาํนวน 82 คน คดิเปนรอยละ 21.64 ประสบการณ

ในการทํางาน 16 ปขึ้นไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 14.25 

และเปนคร ูจาํนวน 297 คน คดิเปนรอยละ 78.36 และเปนผูบรหิาร 

จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 21.64 

 2. ผลของการศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผู 

บรหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( x =4.07) 

เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ การบริหารความขัดแยง

( x =4.09) รองลงมา คือ การพัฒนาผูรวมงาน ( x =4.08) การสราง

ความผูกพัน ( x =4.08) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การสราง

แรงบันดาลใจ ( x =4.01)

 เมื่อพิจารณารายดานพบวา

 1) ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

( x =4.01) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารกระตุน

และสรางแรงจูงใจใหขาราชการครูคิด เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ในโรงเรียน ( x =4.30) รองลงมา คือ ผูบริหารสรางความมั่นใจให

ขาราชการครเูหน็คุณคาของงานทีท่าํ ( x =4.07) และผูบรหิารสราง

ความคาดหวงัใหเกิดกับขาราชการครวูาสามารถทาํงานไดสาํเรจ็และ

บรรลุเกินเปาหมายที่กําหนด ( x =4.04) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
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ทีส่ดุ คอื ผูบรหิารดาํเนนิงานอยางเปนกระบวนการทาํใหขาราชการ

ครูมีเจตคติที่ดีทํางานดวยใจรัก ไมเห็นแกประโยชนสวนตน 

( x =3.82)

 2) ดานการมีอิทธิพลตอผูรวมงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก ( x =4.04) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมี

ความสามารถความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับใน

สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ( x =4.26) รองลงมา คือ 

ผูบริหารปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี ขาราชการครูยึดถือเปนแบบ

อยางได ( x =4.19) และผูบรหิารมคีวามซือ่สตัยสจุรติมคีวามจริงใจ 

รักษาคําพูด ( x =4.12) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหาร

ใชอํานาจการบริหารตามตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางตรงไป

ตรงมา ( x =3.91) 

 3) ดานการพัฒนาผูรวมงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

( x =4.08) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมีแผน

พฒันาขาราชการครูดานความรูความสามารถ และทกัษะการปฏิบัติ

งานอยางตอเนื่อง ( x =4.23) รองลงมา คือ ผู บริหารสงเสริม

พฒันาขาราชการครูใหกาวหนาในการเลือ่นตําแหนงและวิทยฐานะ 

( x =4.17) และผูบริหารมีแผนพัฒนาขาราชการครูดานคุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณอยางตอเน่ือง ( x =4.14) สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมขาราชการครูใหมี

ความรูความสามารถเจคตบิคุลกิภาพดวยรปูแบบการพฒันาหลายๆ 

รูปแบบ ( x =3.94) 

 4) ดานการเปนตัวเรงการเปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ยอยู 

ในระดับมาก ( x =4.05) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ

ผูบริหารสามารถสื่อสารใหขาราชการครูทราบถึงวิสัยทัศน และ

พฤติกรรมใหมท่ีตองการมองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงชัดเจน 

( x =4.14) รองลงมา คือ ผู บริหารเปนผู ริเริ่มในการทําการ

เปลี่ยนแปลงโดยเช่ือมโยงกลุมตางๆ ภายในผลักดันใหเกิดการ

เปลีย่นแปลงรวมกนั ( x =4.11) และ ผูบรหิารเปนผูนาํไปสูผลสาํเรจ็

ของการเปลี่ยนแปลงมีการวางแผนการทํางานตามที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง ( x =4.05) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหาร

มีการชี้แจงใหขาราชการครูทราบถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงไปสู

สิ่งใหมๆ ( x =4.00) 

 5) ดานการบริหารจัดการความขัดแยง มีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก ( x =4.09) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 

ผูบรหิารมกีารกาํหนดกฎเกณฑระเบยีบปฏิบตัเิพือ่ควบคมุพฤตกิรรม

ที่กาวราวของบุคลากร ( x =4.20) รองลงมา คือ ผูบริหารรับฟงขอ

ขัดแยงที่เกิดขึ้นและใหทุกฝายเสนอแนวทางการแกปญหารวมกัน

โดยไมเขาขางฝายใดฝายหนึง่ ( x =4.19) และผูบรหิารมีการปรบัปรงุ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบงานการมอบหมายงานขอบเขตอํานาจหนาที่

และเรือ่งอืน่ๆ ทีม่ผีลตอความสมัพนัธระหวางบคุคลหรือกลุมเพือ่ลด

ความขัดแยง ( x =4.10) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหาร

สรางตําแหนงพิเศษที่รับผิดชอบในการประนีประนอมและตัดสิน

ชี้ขาดเพื่อยุติความขัดแยง ( x =3.96)

 6) ดานการสรางความผูกพัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

( x =4.07) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารพัฒนา

ความสามารถของขาราชการครูใหมีศักยภาพมากขึ้น สถานศึกษา

มีช่ือเสียงบุคลากรมีความเชื่อมั่น ในการบริหารของผู บริหาร 

( x =4.20) รองลงมา คือ ผูบริหารมีความยุติธรรมในการใหขวัญ

กําลังใจแกขาราชการครูในสถานศึกษา ( x =4.16) และผูบริหารมี

ความมุงมั่นจริงใจท่ีจะสงเสริมพัฒนาขาราชการครูใหมีความมั่นคง

และกาวหนาในวิชาชีพครู ( x =4.00) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ ผูบริหารใหความสําคัญกับขาราชการครูทําใหทุกคนรูสึกมีสวน

รวมเปนเจาของสถานศึกษาและมีสวนเสริมสรางประสิทธิภาพให

เกิดขึ้นแกสถานศึกษา ( x =3.94)

 7) ดานการทาํงานรวมกนัเปนทมี มคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก 

( x =4.06) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารปฏิบัติ

ตนเปนสมาชิกที่ดีของทีมงานเปนตนแบบใหขาราชการครูเห็นถึง

การใหความชวยเหลือและการใหความรวมมือท่ีดี ( x =4.14) รอง

ลงมา คือ ผูบรหิารมอบหมายงานใหขาราชการครูปฏบิตังิานตรงกบั

ความรูความสามารถทั้งในดานรายบุคคลและรายกลุม ( x =4.12) 

และผู บริหารสรางบรรยากาศของการปฏิบัติงานใหเปนไปใน

ลักษณะการสรางขวัญกําลังใจแกขาราชการครู ทุกคนมีอิสระที่จะ

แสดงความรูสึกและความคดิเหน็ ( x =4.11) สวนขอทีม่คีาเฉลีย่นอย

ที่สุด คือผูบริหารมอบหมายหนาที่เมื่อจะลงมือปฏิบัติงานอยาง

ชัดเจนสมาชิกทุกคนใหการยอมรับหนาที่ที่ได รับมอบหมาย 

( x =3.94)

 3. ผลการศกึษาประสทิธผิลการบรหิารงานของบคุคล ของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน มีคาเฉล่ียอยู ในระดับมาก 

( x =4.07) เรยีงลาํดับคาเฉลีย่จากมากไปนอย คอื ดานวนัิยและการ

รกัษาวนิยั ( x =4.15) รองลงมา คอื ดานการเสรมิสรางประสทิธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ ( x =4.09) และดานการวางแผนอัตรากําลัง

และกําหนดตําแหนง ( x =4.06) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ดานการออกจากราชการ ( x =3.99)

 เมื่อพิจารณารายดานพบวา

 1) ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง มีคา

เฉลีย่อยูในระดบัมาก ( x =4.06) เรยีงลําดบัคาเฉลีย่จากมากไปนอย 

คือ ผูบริหารมีการกําหนดภารกิจใหบุคลากรปฏิบัติงานตามสภาพ

งานได อย างชัดเจนและเหมาะสมกับความรู ความสามารถ 
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( x =4.06) รองลงมา คือ ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหบุคลากร

ปฏิบัติโดยคํานึงถึงประโยชนของโรงเรียนสูงสุด ( x =4.12) และ

ผู บริหารมีการกําหนดความตองการบุคลากรตามนโยบายและ

แผนงานบุคลากรของโรงเรียน ( x =4.11) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอย

ที่สุด คือ ผูบริหารมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานไดอยาง

ชัดเจน ( x =3.96) 

 2) ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก ( x =4.04) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหาร

ดาํเนนิการใหมกีระบวนการสรรหาและบรรจแุตงตัง้ ในการใหไดมา

ซึ่งบุคลากรที่มีความรูความสามารถและเปนไปตามหลักยุติธรรม

( x =4.15) รองลงมา คอื ผูบรหิารมกีารเสนอความตองการบคุลากร

สาขาวิชาที่ขาดแคลนไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี เขต 3 ( x =4.10) และผู บริหารมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดคณุสมบตัขิองบคุลากรและดาํเนนิการ

คัดสรรตามขั้นตอนในการสรรหาบุคคลภายนอก ( x =3.97) สวน

ขอท่ีมคีาเฉลีย่นอยทีสุ่ด คอื ผูบรหิารใหความเห็นชอบและพิจารณา

คุณสมบัติในการรีบยาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ( x =3.96) 

 3)  ดานการสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

มคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก ( x =4.09) เรยีงลาํดบัคาเฉลีย่จากมากไป

นอย คือ ผูบริหารจัดใหมีคณะกรรมการประเมินผลงานปฏิบัติงาน

และพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน ( x =4.27) รองลงมา คือ 

ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น ( x =4.21) และผูบริหารเสนอขอ

เครือ่งราชอสิริยาภรณใหขาราชการครตูามระเบยีบและเปนปจจบุนั 

( x =4.18) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารดําเนินการ

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องตาม

แผนพัฒนาที่วางไวทุกป ( x =3.93)

 4) ดานวินัยและรักษาวินัย มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก 

( x =4.15) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารจัดใหมี

เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบขอบังคับ ในดานวินัย การรักษา

วินัยใหบุคลากรศึกษาไดอยางตอเนื่อง ( x =4.32) รองลงมา คือ 

ผูบริหารจดัใหมมีาตรการใหการปองกนัมใิหขาราชการครทูาํผดิวนิยั

และปกปองคุ มครองให พ นจากเหตุที่ทําให กระทําผิดวิ นัย

( x =4.21) และผูบริหารกาํหนดมาตรการหรอืกฎเกณฑใหขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบ

วินัยทางราชการ ( x =4.15) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ 

เพื่อไมใหประพฤติผิดวินัย ( x =4.03)

 5)  ดานการออกจากราชการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก

(x=3.99) เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ผูบริหารแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ในกรณีการใหออก ปลดออก หรือไลออกดวยความยุติธรรม 

(x=4.06) รองลงมา คือ ผูบริหารจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแก

บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ลาออก เพื่อสรางเสริมกําลังใจและ

ยกยองคุณงามความดีใหเปนที่ประจักษ (x=4.02) และผูบริหาร

เสนอความเห็นในการออกของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (x=3.98) สวนขอที่มีคา

เฉลีย่นอยทีสุ่ด คอื ผูบรหิารอาํนวยความสะดวกใหแกขาราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษาทีเ่กษยีณอายรุาชการลาออก ทุพพลภาพ

และถึงแกกรรม เพื่อใหไดรับบําเหน็จ บํานาญ และสวัสดิภาพอื่นๆ 

ตามที่สิทธิพึงมี (x=3.91) 

 4. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผู นําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหาร

งานของบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก 

(r
xy
=.650) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว

 5. ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานของบุคคลของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการทํางานรวมกันเปนทีม (X
7
) ดานการเปนตัวเรงการ

เปลี่ยนแปลง (X
4
) ดานการสรางความผูกพัน (X

6
) ดานการสราง

แรงบันดาลใจ (X
1
) และดานการบริหารความขัดแยง (X

5
) สงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานของบุคคลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สวนดาน

การมีอิทธิพลตอผูรวมงาน (X
2
) และดานการพัฒนาผูรวมงาน (X

3
) 

ไมสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานของบุคคลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

อภิปรายผล

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศกึษาทีส่งผลตอประสทิธผิลการบรหิารงานของบคุคล

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 3 มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปราย ดังนี้

 1. จากการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยู
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ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วิจลน โกษาแสง (2548, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนแบบแลกเปลี่ยน

โดยรวม อยู ในระดับปานกลาง ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อุดม พินธุรักษ (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศกึษากบัประสทิธผิล

การบรหิารงานบคุคลโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาอุดรธานี พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศกึษาขนาดเลก็ตามความคดิเหน็ ของครผููสอนในภาพรวมราย

ดาน อยูในระดับมากที่สุด

 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เปนผูบริหารท่ีมีความตั้งใจ

ทําใหองคการประสบความสําเร็จ ตามเปาหมายหรือนโยบายของ

องคการดวยเหตุผล และหลักการ ซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยทั่ว มีการ

ประยุกตทฤษฎี หรือแนวทางตางๆ อยางผสมผสานกลมกลืนแลว

นําไปสูการปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์ มีการกระตุนใหเกิดความสนใจ

ในระหวางผูรวมงาน เปนที่ยอมรับใหเปนผูนําในกลุม มีความ

สามารถในการแกปญหาตางๆ ที่กลุมเผชิญอยูไดมีความสามารถใน

การชักจูงหรือช้ีนําบุคคลอื่นใหปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่

วางไว เปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตามเปาหมาย 

 ดังนั้น จะเห็นไดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนความ

สามารถของผูบริหารในการยกระดับแรงจูงใจของผูตาม กระตุนให

ผูตามมีความตองการสูงขึ้นกวาที่เปนอยูและเห็นคุณคา ตลอดจน

การที่จะบรรลุวัตถุประสงคโดยไมคํานึงถึงประโยชนของสวนตัว 

โดยจะเนนใหผูตามเกิดความรูสึกเห็นความสําคัญ และคุณคาของ

งานที่ผลิตออกมา จูงใจใหผูตามสนใจทํางานเพื่อหนวยงาน ตลอด

จนเปลี่ยนแปลงระดับความตองการในผลงานของผูตามใหสูงขึ้น 

และใชความสามารถของตนเองตามดวยศักยภาพทั้งหมดในการ

ทาํงานจากเหตผุลดงักลาว ผูบรหิารในสงักัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศกึษาประถมศึกษาชลบรุ ีเขต 3 ไดตระหนกัถงึความสาํคญัของการ

บริหารแบบมืออาชีพจึงสงผลใหมีคาเฉลี่ยโดยรวม และรายดานอยู

ในระดับมาก 

 2. ผลการวิจัยพบวาภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการบริหารความขัดแยง มีคาเฉลี่ยโดยรวม

อยูในระดับมาก และอยูในอันดับท่ี 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ

ประนอม สรอยวัน (2547, หนา 79) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหาร

ความขดัแยงในการปฏบิตังิานของผูบรหิารโรงเรยีน ชวงช้ันท่ี 1 และ 

2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผลการวิจัย

พบวา การบริหารความขัดแยงในการปฏิบัติงานของผู บริหาร

โรงเรียน ชวงชั้นที่ 1 และ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3 มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เนือ่งมาจาก ผูบรหิาร ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาชลบุรี เขต 3 มีลักษณะเฉพาะของผูบริหารที่มีความรู 

มีทักษะวิธีการนํามาใชบริหารความขัดแยง เพื่อปองกันและลด

ปญหาความขัดแยงในทีมงาน โดยผูนําแสดงความเปนกลางใหการ

ยอมรบัตอความรูสึกและทศันะของทกุๆ ฝาย พรอมปรบัแนวคดิของ

ทุกฝายใหเปนขอยุติรวมท่ีทุกฝายสามารถยอมรับได โดยที่มีการ

กาํหนดกฎเกณฑระเบยีบปฏิบตัเิพือ่ควบคุมพฤตกิรรมทีก่าวราวของ

บคุลากร มกีารปรบัปรงุเปล่ียนแปลงรูปแบบงาน การมอบหมายงาน

ขอบเขตอาํนาจหนาทีแ่ละเรือ่งอืน่ๆ ทีม่ผีลตอความสัมพนัธระหวาง

บุคคลหรือกลุมเพื่อลดความขัดแยง ใหทุกฝายมีสวนรวมกําหนด

นโยบายเพ่ือใหรวมกันแกไขปญหาโดยการเผชิญหนากัน สราง

ตําแหนงพิเศษที่รับผิดชอบในการประนีประนอมและตัดสินชี้ขาด

เพื่อยุติความขัดแยง มีการรับฟงขอขัดแยงที่เกิดขึ้นและใหทุกฝาย

เสนอแนวทางการแกปญหารวมกันโดยไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง

มีวิธีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบผลตอบแทนเพื่อสนับสนุนการ

แขงขนัหรอืความรวมมอืและมกีารจดักจิกรรมเพ่ือความสมัพนัธทาง

สังคมระหวางกลุมใหมากขึ้นเพื่อลดความระแวงสงสัยในขอขัดแยง

ระหวางกลุม ดังนั้น จากเหตุผลดังกลาวจึงทําให ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการบริหารความขัดแยง 

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในอันดับที่ 1 

 3. ผลการวิจัยพบวา ภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดบัมาก อยูในอนัดบัสดุทาย สอดคลองกบังานวจิยัของ ทพิวรรณ 

โอษคลัง (2549, บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําการ

เปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผู นําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการสรางแรงบันดาลใจ 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ คํานึง ผุดผอง 

(2547, บทคดัยอ) ทาํการวจิยัเรือ่ง ความสมัพนัธระหวางภาวะผูนาํ

การเปลี่ยนแปลงของผู บริหารกับองคการแหงการเรียนรู ของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ผลการวิจัยพบวา ระดับ

ภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศกึษา สังกดัสาํนกังาน
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คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ในเขตพืน้ทีพ่ฒันาชายฝงทะเล

ตะวันออก ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก ผูบรหิารบางสวนในสถานศกึษาสงักดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีการให

กาํลงัใจกบัครยูงัไมสมํา่เสมอและไมเทาเทยีมกนั และอาจจะยงัไมมี

การกระตุนใหครูทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ รวมถึง

กระตุนใหครตูระหนกัถงึหนาทีใ่นการปฏบิติังาน สรางเจตคตทิีด่ตีอ

ครูในการบริหารงานของผู บริหาร แสดงความเชื่อม่ันในความ

สามารถของครูที่จะปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย จึงสงผลใหภาวะ

ผู นําการเปลี่ยนแปลงของผู บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการสราง

แรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 4. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย

รวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรัชญา ภัทรกําจร 

(2546, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทนา 

จิตมุสิก (2546, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคล

ของผู บริหารโรงเรียนสังกัดการประถมศึกษาจังหวัดระนอง 

พบวา ระดับการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดการประถมศึกษาจังหวัดระนอง โดยภาพรวมอยู  ใน

ระดับมาก 

 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 3 ไดใหความสาํคญักบัการบรหิาร

งานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยเห็นวาเปนปจจัย

สําคัญที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

โดยตรง ผูบริหารมีการใชความรูความสามารถในการบริหารงาน

บุคคล เพื่ออใหทุกคนรวมมือกันปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

และประสทิธผิลสงูสดุ มกีารวางนโยบาย การออกกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล การวางแผนกําลังคน การกําหนด

ตําแหนง การกําหนดเงินเดือน การสรรหาบุคคล การบรรจุแตงตั้ง 

การจัดทําทะเบียนประวัติ การพัฒนาบุคคล การประเมินผล

การปฏิบัติงาน และการพิจารณาความดี ความชอบ วินัยและ

การดําเนินการตามระเบียบวินัย การจัดสวัสดิการและประโยชน

เกื้อกูล การใหออกจากงานและบําเหน็จบํานาญอยางชัดเจน

 ดังน้ันจากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลให ประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก

 5. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดาน

วินัยและการรักษาวินัย โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

และอยูในลําดับที่ 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรัชญา ภัทรกําจร 

(2546, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดานวินัยและการรักษาวินัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผูบริหารมีกลยุทธ 

วิธีการบริหารใหบุคลากรควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตนตาม

ขอปฏิบตั ิอยูในแบบแผน การปฏิบตัติามคําส่ังผูบังคับบญัชา ซึง่เปน

ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากพื้นฐานของจิตใจโดยท่ีมี

การกําหนดมาตรการหรือกฎเกณฑใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยทางราชการ 

จัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบขอบังคับ ในดานวินัย 

การรกัษาวนิยัใหบคุลากรศกึษาไดอยางตอเนือ่ง สงเสรมิใหบคุลากร

ควบคุมตนเองใหปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ แบบแผนของทาง

ราชการอยางเครงครัด สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรเสริมสราง

และพัฒนาเจตคติ เพื่อไมใหประพฤติผิดวินัย ดําเนินการสอบสวน

เบือ้งตนหาความจรงิดวยความยตุธิรรม มมีาตรการใหการปองกนัมิ

ใหขาราชการครูทําผิดวินัยและปกปองคุมครองใหพนจากเหตุท่ี

ทําใหกระทําผิดวินัย สอดคลองกับ สมศักดิ์ คงเท่ียง (2544, 

หนา 92) กลาววา วินัย เปนการชี้แนะหรือขอบังคับสําหรับควบคุม

ความประพฤติตางๆ ของมนุษยในสังคมของการทํางานในองคการ

ตางๆ ซ่ึงรวมไปถึงระเบียบแบบแผนในการลงโทษของผูกระทําผิด

ดวย เชนเดียวกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 143) 

กลาววา วินัย เปนขอปฏิบัติที่กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญ

ปฏิบติั ซึง่รวมไปถงึขาราชการครอูาจารย ดงันัน้ จากเหตผุลดงักลาว 

แสดงใหเห็นไดวา วินัยและการรักษาวินัย เปนระเบียบ กฎเกณฑ 

แบบแผน ความประพฤต ิทีท่างราชการกาํหนดใหขาราชการจะตอง

ยึดถือปฏิบัติ มีลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ขาราชการแสดงออกมาใน

ทางที่ถูกที่ควร เปนการควบคุมตนเองใหแสดงพฤติกรรมท่ีถูก

ระเบียบ หลักเกณฑ หรือแบบแผนที่ทางราชการกําหนดให ซึ่งผู

บรหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ชลบุรี เขต 3 ไดใหความสําคัญในดาน วินัยและการรักษาวินัย 

ดังกลาว จึงสงผลใหมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อเทียบกับดานอื่น

จึงอยูในลําดับที่ 1 

 6. ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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ชลบุรี เขต 3 ดานการออกจากราชการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก และอยูในลําดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ปรชัญา ภทัรกาํจร (2546, บทคดัยอ) ไดทาํการวจิยัเรือ่ง การศกึษา

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการออกจากราชการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก 

 จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบรีุ เขต 3 ดานการออกจากราชการ มคีาเฉลีย่โดยรวมอยูในระดบั

มากนัน้ แสดงใหเหน็วาผูบรหิารและครไูดใหความสําคญักบัระเบยีบ

ขอบังคับในเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ 

(2546, หนา 60–61) อยางเครงครัด โดยเฉพาะในดานการลาออก

จากราชการ การใหออกจากราชการ การออกจากราชการ กรณขีาด

คณุสมบตัทิัว่ไป การใหออกจากราชการไวกอน และการใหออกจาก

ราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน ทั้งนี้ ผูบริหาร

ยังมีการวางระบบการจัดทําทะเบียนเพื่อควบคุม ตรวจสอบการ

เกษียณอายุของครูและบุคลากรในสถานศึกษา พิจารณาอนุญาต

หรือยับยั้งการลาออกของครูและบุคลากรโดยยึดผลประโยชนของ

ทางราชการที่สําคัญจากคาเฉลี่ยที่อยู ในระดับนอยนั้นแสดงให

เห็นวา อาจจะไมมีครูและบุคลากรที่เจ็บปวย ที่ไมอาจปฏิบัติหนาที่

ราชการของตนไดโดยสมํา่เสมอออกจากราชการตามเกณฑทีก่าํหนด 

ครู และบุคลากรในสถานศึกษาที่บกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับ

ผูประกอบวิชาชีพครู ออกจากราชการ รวมไปถึงไมมีผูที่ไดรับโทษ

จําคุกโดยคําสั่งของศาล ใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยความ

ประมาทหรือความผิดลหุโทษออกจากราชการ ตามที่ อ.ก.ค.ศ.

เขตพื้นที่การศึกษากําหนด

 ดังน้ัน จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศึกษาชลบรุ ีเขต 3 ดานการออกจากราชการมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในลําดับสุดทายเมื่อเทียบกับดาน

อื่นๆ

 7. ผลการวิจัยพบวาภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของ

ผู บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก (r
xy
=.650) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ คํานึง 

ผุดผอง (2547, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝ งทะเลตะวันออก ผลการวิจัยพบวา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก โดยรวมและรายดานมี

ความสัมพนัธทางบวก อยางมนียัสาํคญัทีส่ถติ ิ.05 สอดคลองกบังาน

วิจัยของ ทิพวรรณ โอษคลัง (2549, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางพฤติกรรมภาวะผู นํา การเปล่ียนแปลงของผู บริหาร

สถานศึกษากับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมภาวะ

ผูนาํการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษามคีวามสัมพนัธในทาง

บวกกบัความผกูพนัตอสถานศกึษาของคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทางบวก 

อยางมีนัยสําคัญที่สถิติ .05 

 ทั้งนี้ อาจเนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนความ

สามารถของผู บริหารโรงเรียนที่แสดงใหเห็นการบริหารงานใน

โรงเรยีนทีมุ่งเนนการเปลีย่นแปลงองคกรใหดขีึน้กวาเดมิ ทีส่ามารถ

สงเสริมใหผูรวมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางาน เปนผลใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย โดยที่

ผู บริหารใชวิธีการตางๆ ในการยกระดับความตองการ ความ

ตระหนักและความสํานึกของผูตาม ทําใหผูตามกาวพนจากความ

สนใจตนเอง มาเปนการทาํงานเพือ่ประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 

และมุงม่ันใชความพยายามอยางสูงในการทํางาน เพื่อใหบรรลุผล

สาํเรจ็ มกีารกระตุนใหผูตามมคีวามตองการสงูขึน้กวาทีเ่ปนอยูและ

เห็นคุณคา ตลอดจนการที่จะบรรลุวัตถุประสงคโดยไมคํานึงถึง

ประโยชนของสวนตวั มกีารจงูใจใหผูตามสนใจทาํงานเพือ่หนวยงาน 

ตลอดจนเปลี่ยนแปลงระดับความตองการในผลงานของผู ตาม

ใหสูงขึ้น และใชความสามารถของตนเองตามดวยศักยภาพทั้งหมด

ในการทํางาน สอดคลองกับ รัตติกรณ จงวิศาล (2543, หนา 5-6) 

กลาววาผูนําที่มีอิทธิพลตอผูรวมงาน จะมีการเปลี่ยนแปลงความ

พยายามของผูรวมงาน ใหสงูขึน้กวาความพยายามทีค่าดหวงั พฒันา

ความสามารถของผูรวมงานไปสูระดบัทีส่งูขึน้และมศีกัยภาพมากขึน้ 

ทําใหตระหนักรูในภารกิจ จูงใจใหผูรวมงานมองไกลเกินกวาความ

สนใจของตน ซึ่งจะนําไปสูประโยชนของกลุมหรือสังคม ดังนั้น 

การบริหารงานบุคคล จึงเปนรากฐานสําคัญยิ่งของการพัฒนา

ประเทศ ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหารงานของ

ภาครฐัหรอืภาคเอกชน ขึน้อยูกบัปจจยัสําคัญประการหนึง่ คอื กลุม

บคุคลทีท่าํงานในหนวยงาน ทัง้นีเ้พราะวาแมองคการจะมกีาํลงัเงิน 

เครือ่งมอืเครือ่งใช วสัด ุอปุกรณ มากมายเพยีงใดกต็าม แตทรพัยากร

เหลานัน้เปนสิง่ทีป่ราศจากชวีติและไมเกิดดอกออกผล ถาปราศจาก

บุคลากรที่มีความเต็มใจ รู จักใชความคิด และผนึกกําลังกันนํา
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ทรัพยากรที่มีไปใชใหเกิดผลสําเร็จ ซ่ึงตองอาศัยการเปนผูนําของ

ผูบรหิาร ผูบรหิารการศกึษาจงึตองเรยีนรูและเขาใจพืน้ฐานของการ

เปนผูนาํ ตัง้แตความหมายของผูนาํ ภาวะผูนาํ ตลอดจนความสาํคญั 

และการกาวขึ้นไปสูการเปนผูนํา นอกจากน้ียังตองรูวา ภาวะผูนํา

เกิดขึน้ไดตองอาศัยอาํนาจและอทิธพิลทีต่นมอียู ประกอบกบัอาํนาจ

หนาท่ีตามตาํแหนงทีต่นครอง เพ่ือใหบคุคลอืน่หรอืกลุมเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมหรอืมคีวามคดิคลอยตาม อนัจะสงผลใหองคกรหรอืกลุม

ประสบความสําเร็จมีความกาวหนา และบรรลุวัตถุประสงคตามที่

คาดไว (อาคม วัดไธสงค, 2547, หนา 18) ซึ่งเราสามารถเห็นภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงในตัวผูนําไดจากการที่ผูนําเปนผูเปลี่ยนแปลง

ผูรวมงานและผูตามทําใหผูรวมงานและผูตามทาํใหมองไกลเกนิกวา

ความสนใจเฉพาะตน เห็นตามวิสัยทัศน หรือภารกิจที่มีรวมกัน 

ภารกิจของผูบริหารไมวาจะเปนระดับไหนก็ตาม จะมีลักษณะ

คลายคลึงกัน ผูบริหารบางคนมีอํานาจเหนือบุคลากรในองคการ 

และมฐีานะจากอาํนาจนัน้ ในลกัษณะเชนนีท้าํใหผูบรหิารทกุคนตอง

เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อน และ

ผูอาวุโส ซึ่งจะเปนผูใหขอมูล ที่ใชในการตัดสินใจ ดังนั้นผูบริหารจึง

ตองมีบทบาทเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธ การเก็บและรวบรวม

ขอมูล และการตัดสินใจ (Henry Mintzborg, อางถึงใน นงนุช 

วงษสุวรรณ, 2553, หนา 13) 

  จะเห็นไดวา องคการใดๆ ก็ตามจะดําเนินภารกิจไปไดดี

และประสบผลสําเร็จตองอาศัยผูนํา เพราะผูนําเปนองคประกอบที่

สําคัญในการบริหารงานในองคการ และอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญ คือ 

บุคลากร ในองคการใดๆ ก็ตามถาเริ่มตนดวยการมีบุคคลที่ดี 

มคีวามรูความสามารถเหมาะสมกบังานทีท่าํ กจ็ะสงผลใหปจจยัดาน

อื่นประสบผลสําเร็จไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน 

และคณะ (2545, หนา 179) กลาววา ทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่มี

คณุคามากทีส่ดุตอองคการ แตในขณะเดยีวกนัทรพัยากรมนุษยอาจ

จะถูกมองขาม และไมไดรับการเอาใจใสเทาที่ควร เชน ขาดการ

อบรม หรอืมกีารคดัเลอืกและสรรหาจากแหลงทีไ่มมคุีณภาพ จึงกอ

ใหเกิดปญหาขึ้นภายในองคการ เพราะฉะนั้นผูบริหารที่ดีจึงควรจะ

ทําหนาที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนง

และหนาที่ท่ีตองการ พรอมท้ังมีการฝกอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู 

และทักษะในการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อใชคน

ใหเหมาะสมกับงาน ตามวัตถุประสงคและตามความตองการของ

หนวยงาน โดยมีขอบขายกวางขวาง ครอบคลุมตั้งแตการสรรหา

และการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ วนิยัและการรกัษาวนิยั และการออกจากราชการบรรลตุาม

วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด

 จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก (r
xy
=.650) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 8. ผลการวิจัยพบวาภาวะผู นําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบริหารสถานศกึษาทีส่งผลตอประสทิธผิลการบรหิารงานบคุคลของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานที่มีอํานาจพยากรณ คือ ดานการทํางานรวมกันเปนทีม (X
7
) 

ดานการเปนตัวเรงการเปลี่ยนแปลง (X
4
) ดานการสรางความผูกพัน 

(X
6
) ดานการสรางแรงบันดาลใจ (X

1
) และดานการบริหารความ

ขัดแยง (X
5
) ซึ่งอธิบายเปนรายดานไดดังนี้ คือ

  1) ดานการทํางานรวมกันเปนทีม สงผลตอประสิทธิผล

การบรหิารงานบคุคลของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารใน

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 3 ปฏบิตัิ

ตนเปนสมาชิกที่ดีของทีมงานเปนตนแบบใหขาราชการครูเห็นถึง

การใหความชวยเหลือและการใหความรวมมือที่ดี มีการสราง

บรรยากาศของการปฏิบัติงานใหเปนไปในลักษณะการสรางขวัญ

กาํลงัใจแกขาราชการครทูกุคนมอีสิระทีจ่ะแสดงความรูสกึและความ

คดิเหน็ ผูบรหิารมกีารมอบหมายหนาทีเ่ม่ือจะลงมอืปฏบิตังิานอยาง

ชัดเจน สมาชิกทุกคนใหการยอมรับหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีการ

สงเสริมใหขาราชการครูทุกคนในทีมงานมีภาวะผูนํารวมไมจํากัด

เฉพาะผูบริหารหรือหัวหนางานเทาน้ันรวมถึงผูบริหารมอบหมาย

งานใหขาราชการครูปฏิบัติงานตรงกับความรูความสามารถทั้งใน

ดานรายบุคคลและรายกลุม จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการทํางานรวมกัน

เปนทีม สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานของบุคคลของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3

   2) ดานการเปนตัวเรงการเปล่ียนแปลง สงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 3 ทัง้นี ้อาจเนือ่งมาจาก 

ผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 มกีารช้ีแจงใหขาราชการครทูราบถงึเหตผุลในการเปล่ียนแปลง

ไปสูสิง่ใหมๆ  มกีารรเิริม่ในการทาํการเปลีย่นแปลงโดยเชือ่มโยงกลุม

ตางๆ ภายใน ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรวมกัน มีการสื่อสาร

ใหขาราชการครูทราบถงึวสิยัทศัน และพฤตกิรรมใหมทีต่องการมอง
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เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงชัดเจน เปนผูนําไปสูผลสําเร็จของการ

เปลี่ยนแปลง มีการวางแผนการทํางานตามท่ีตองการเปล่ียนแปลง 

มกีารสงเสรมิการพฒันาบคุลากรใหไดถงึผลของการเปลีย่นแปลงใน

อนาคต และใหความสําคัญกับพฤติกรรมใหมที่ไดเปลี่ยนแปลงและ

มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ืองใหมีความรับผิดชอบและสํานึก

ในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีการวางแผนการทํางานตามที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง สงเสริมการพัฒนาบุคลากร และใหความสําคัญกับ

พฤติกรรมใหมท่ีไดเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหดานการเปนตัวเรงการ

เปลี่ยนแปลง สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3

  3) ดานการสรางความผูกพัน สงผลตอประสิทธิผลการ

บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจาก ผูบริหาร

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

มีความยุติธรรมในการให ขวัญกําลังใจแก ข าราชการครูใน

สถานศึกษา ใหความสําคัญกับขาราชการครูทําใหทุกคนรูสึกมีสวน

รวมเปนเจาของสถานศึกษาและมีสวนเสริมสรางประสิทธิภาพให

เกิดขึ้นแกสถานศึกษา มีความมุงมั่นจริงใจที่จะสงเสริมพัฒนา

ขาราชการครูใหมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพครู และมีวิสัย

ทศันในการทีจ่ะพัฒนาความสามารถของขาราชการครใูหมศัีกยภาพ

มากขึ้นสถานศึกษามีชื่อเสียง บุคลากรมีความเชื่อมั่นในการบริหาร

ของผูบริหาร รวมไปถึงมีการแสดงออกในดานความผูกพัน มีการ

ผลกัดนัใหบคุคลเตม็ใจทีจ่ะอทุศิตวัเองเพ่ือการสรางสรรคใหองคการ

อยูในสภาพที่ดีขึ้น มีการสงเสริมความรูสึกท่ีดีของบุคคลที่มีตอ

องคการอยางเหนียวแนน ทําใหบุคคลแสดงออกมาในรูปของการ

ปฏบิตัตินใหเกดิประโยชนและบคุคลทีม่คีวามผกูพนัจะมพีฤตกิรรม

ที่สอดคลองกับเปาหมายขององคการซ่ึงเปนไปในทิศทางที่ดี 

โดยการแสดงออกมาในรูปของการกระทําตนใหเปนประโยชนตอ

องคการ เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายดวยความเต็มใจในการ

ปฏิบัติงาน เสียสละและอุทิศเวลาใหกับการปฏิบัติงาน การยอมรับ

เปาหมายและคณุคาขององคการ การมสีวนรวมและการเปนสมาชกิ

ขององคการ การปฏิบัติงานของตนอยางเต็มความรูความสามารถ 

การพทิกัษรกัษาผลประโยชน การรกัษาภาพลกัษณทีด่ขีององคการ 

โดยคํานึงถึงผลประโยชนขององคการเปนสําคัญ ความซื่อสัตยและ

จงรักภักดีตอองคการ ความรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งของ

องคการ และปรารถนาท่ีจะเปนสวนหน่ึงขององคการตอไป จาก

เหตผุลดังกลาวจงึอาจทาํใหภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 ดานการสรางความผูกพัน สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร

งานของบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

  4) ดานการสรางแรงบนัดาลใจ สงผลตอประสิทธผิลการ

บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหาร

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

มีพฤติกรรมการแสดงออกในทางจูงใจ และใหเกิดแรงบันดาลใจแก

ครใูน มกีารกระตุนจติวญิญาณของทมีใหมีชีวติชวีา มกีารแสดงออก

ซ่ึงความกระตือรือรนโดยการสรางเจตคติที่ดีในการคิดในแงบวก 

รวมไปถงึมวีธิกีารการสรางความมัน่ใจใหขาราชการครสูงเสรมิโดยท่ี

ใหเห็นคุณคาของงานท่ีทํา มีการกระตุ นและสรางแรงจูงใจให

ขาราชการครคูดิเพือ่ใหเกดิการเปลีย่นแปลงในโรงเรยีน สรางความ

คาดหวงัใหเกดิกบัขาราชการครวูาสามารถทาํงานไดสาํเรจ็และบรรลุ

เกนิเปาหมายทีก่าํหนด มกีารใหกาํลงัใจและกระตุนขาราชการครใูห

ตระหนกัถงึส่ิงทีสํ่าคัญ ในการทีจ่ะปฏิบตังิานใหบรรลุเปาหมาย และ

มีวิธีการดําเนินงานอยางเปนกระบวนการทําใหขาราชการครูมี

เจตคตทิีด่ ีทาํงานดวยใจรกั ไมเหน็แกประโยชนสวนตน จากเหตผุล

ดังกลาวจึงอาจทําใหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผู บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 ดานการสรางความผูกพัน สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร

งานของบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

  5) ดานการบริหารความขัดแยง สงผลตอประสิทธิผล

การบรหิารงานบคุคลของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ผูบริหาร

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได

มีการกําหนดกฎเกณฑระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุมพฤติกรรมท่ี

กาวราวของบุคลากร มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบงาน

การมอบหมายงาน ขอบเขตอํานาจหนาที่และเรื่องอื่นๆ ท่ีมีผลตอ

ความสัมพนัธระหวางบคุคลหรอืกลุมเพือ่ลดความขัดแยง โดยใหทกุ

ฝายมีสวนรวมกําหนดนโยบายเพื่อใหรวมกันแกไขปญหาโดยการ

เผชิญหนากัน มีการสรางตําแหนงพิเศษที่รับผิดชอบ ในการ

ประนีประนอมและตัดสินชี้ขาดเพื่อยุติความขัดแยง โดยที่ผูบริหาร

รับฟงขอขัดแยงที่เกิดขึ้นและใหทุกฝายเสนอแนวทางการแก

ปญหารวมกันโดยไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง และมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงระบบผลตอบแทนเพื่อสนับสนุนการแขงขันหรือ

ความรวมมือ ผู บริหารจัดกิจกรรมเพื่อความสัมพันธทางสังคม

ระหวางกลุมใหมากขึ้นเพ่ือลดความระแวงสงสัยในขอขัดแยง

ระหวางกลุม ซึ่งสอดคลองกับ รุจิรา เรือนหมาย (online, 2011) 
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กลาววา ความขดัแยง เปนสภาพการณหรอืสถานการณทีเ่ปนความ

แตกตางที่บุคคล 2 คน หรือมากกวา แสดงพฤติกรรมเปดเผยออก

มาอยางแตกตางกัน สภาพการณเหลานี้คือความขัดแยง ซึ่งอาจจะ

เกดิจากมกีารรบัรูในเปาหมายทีแ่ตกตางกนั มคีวามเขาใจผิดหรอืไม

เขาใจวัตถุประสงค มีความตองการที่แตกตางกัน หรือแยงชิงกันใน

สิง่เดยีวกนั หรอืตองการความเทาเทยีมกนั ทัง้ดานวตัถปุระสงคและ

คุณคา เกิดความรูสึกตองการชนะหรือทําใหฝายตรงกันขามไมพึง

พอใจ สูญเสียหรือถูกกดดัน หรือเกิดจากความตองการที่จะมี

สถานภาพที่เหนือกวาอีกฝายหนึ่ง สถานการณเหลานี้จะทําใหเกิด

ความตงึเครียด เพราะความไมเหน็ดวยหรอืไมตกลงดวย และมแีนว

โนมทาํใหแตละฝายมทีศิทางตรงกนัขาม อีกนยัหน่ึงกค็อืความไมลง

รอยกนัโดยความขัดแยงจะประกอบไปดวยอาการท้ังขดัและแยง คือ 

แตละฝายนอกจากจะไมทําตามแลว ยงัสรางแรงถดถอยตอตานเปน

ปฏิปกษตอกันอีกดวย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หนา 176) จาก

เหตผุลดังกลาวจงึอาจทาํใหภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 ดานการสรางความผูกพัน สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร

งานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

  6) การมีอิทธิพลตอผูรวมงาน ไมสงผลตอประสิทธิผล

การบรหิารงานบคุคลของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารใน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 3 มรีะดบั

พฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นในการจัดการหรือการทํางานที่เปน

กระบวนการทีย่งัไมโดดเดน ทาํใหผูรวมงานหรอืผูตามมกีารยอมรบั 

เชื่อมั่นศรัทธา ภาคภูมิใจ และไววางใจในความสามารถ รวมถึงอาจ

จะยังไมมุงเนนประโยชนของกลุม หรือความสําคัญในเรื่องคานิยม 

ความเช่ือ และการมีเปาหมายท่ีชัดเจน รวมถึงอาจจะยังไมไดนํา

เทคนิค หรือวิธีในการดึงดูดใจผูฟง หวานลอม ชักจูง และทําใหคน

คลอยตามไดอยางมเีหตผุล อกีทัง้การดงึบคุคลสาํคญัเขามารวมกลุม

และการสรางเครือขาย ชวยเหลือสนับสนุน ไดตามเปาหมายเทาที่

ควร จากเหตุผลดงักลาวจงึอาจทาํใหภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการมีอิทธิพลตอผูรวมงาน ไมสงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

  7) การพัฒนาผูรวมงาน ไมสงผลตอประสิทธิผลการ

บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหาร

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

บางทานอาจจะยังไมไดแสดงความสนใจอยางแทจริงในการพัฒนา

ผูรวมงานโดยการกําหนดนโยบายแผนงานพัฒนาผูรวมงานไว

ลวงหนา สงเสรมิพฒันาผูรวมงานใหมคีวามกาวหนา และสนบัสนุน

สงเสริมใหผู ร วมงานมีความรู ความสามารถหลายๆ รูปแบบ 

ตลอดจนการสงเสริมทัศนคติ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 การพัฒนาผูรวมงาน ไมสงผล

ตอประสิทธิผลการบริหารงานของบุคคลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ขอเสนอแนะ
 1. จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และ

ผูบรหิารสถานศกึษาควรสงเสรมิในดานวสิยัทศัน หรอืภารกจิท่ีมรีวม

กนั การสือ่สารภารกจิรวมกนัโดยวธิกีารทีท่าํใหเกิดแรงบนัดาลใจให

ผูรวมงานทาํตามได มกีารกาํหนดเปาหมายรวมกนั ทีอ่ยูเหนอืขึน้ไป

จากงานท่ีทําในหนาที่แตละวัน ทําใหงานที่ทํามีความนาตื่นเตน

มากขึ้น ดวยการสรางความมั่นใจใหขาราชการครูเห็นคุณคาของ

งานที่ทํา กระตุนและสรางแรงจูงใจ สรางความคาดหวัง ใหกําลังใจ

และกระตุนใหขาราชการครูดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จไดตาม

ตองการ

 2. จากการศึกษาพบวา ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 3 ดานการออกจากราชการ มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกดาน 

ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และ

ผูบริหารสถานศึกษาควรพิจารณาถึงสาเหตุ ในดานการวางระบบ

การจัดทําทะเบียนเพื่อควบคุม ตรวจสอบการเกษียณอายุของครู

และบคุลากรในสถานศึกษา พจิารณาอนญุาตหรอืยบัยัง้การอนญุาต

ลาออกของครูและบุคลากรโดยยึดผลประโยชนของทางราชการ 

ใหครแูละบคุลากรในสถานศกึษาทีบ่กพรองในศลีธรรมอนัด ีสาํหรบั

ผูประกอบวิชาชีพครูออกจากราชการตามเกณฑที่กําหนด ใหครู

และบุคลากรในสถานศึกษาที่ไมผานประเมิน การทดลองปฏิบัติ

ราชการ ออกจากราชการ และใหครูและบุคลากรที่ไดรับโทษจําคุก

โดยคําส่ังของศาล ใหจาํคุกในความผิดทีไ่ดกระทาํโดยความประมาท

หรอืความผดิลหโุทษ ออกจากราชการ ตามที ่อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการ

ศึกษากําหนดอยางเครงครัด
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 3. จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน

บุคคลของสถานศึกษา ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษารวมทั้งผูที่มีสวน

เกี่ยวของควรใหความสําคัญในเรื่อง การบริหารงานในโรงเรียนที่มุง

เนนการเปลี่ยนแปลงองคกรใหดีข้ึนกวาเดิม ท่ีสามารถสงเสริมให

ผูรวมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงการทาํงาน เปนผลใหการปฏิบัตงิาน

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย

 4. จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบรีุ เขต 3 ดงันัน้สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุรี 

เขต 3 ควรจัดอบรมพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหมีความรู 

มศีกัยภาพ มภีาวะผูนาํการเปลีย่นแปลง เพือ่นาํไปสูความสําเรจ็และ

ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาตอไป

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาชลบุรี เขต 3

  2. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสราง ภาวะผู นําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

  3. ควรศึกษากลยทุธในการเสรมิสรางอทิธพิลตอผูรวมงาน 

ที่ส งผลตอประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

 4. ควรศึกษาทักษะในการพัฒนาผูรวมงาน ท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
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