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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2) ศึกษาระดับการบริหารการเปลีย่ นแปลงการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ 3) ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่สงผลการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จํานวน 322 คน คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie and Morgan (1970)
ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
ดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน
ผลการวิจยั พบวา (1) การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยูใ นระดับ
มาก (2) การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โดยรวม อยูในระดับมาก โดยดานการกํากับติดตามมีคามากที่สุด (3) การบริหารการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาสงผลตอการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ไดแก การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาดานการมีสวนรวม และดานการกํากับติดตาม
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สมการถดถอยพหุคณ
ู ของการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ การบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี = 1.5887 + 0.156 (การมีสวนรวม) + (การกํากับติดตาม)
คําสําคัญ: การบริหารการเปลี่ยนแปลง / การบริหารงานบุคคล
Abstract
The objectives of this research were to study: (1) level of administration
personnel administration in Rajamangala University of Technology Thanyaburi, (2) level
of transformation management in educational administration in Rajamangala University
of Technology Thanyaburi, (3) the transformation management affecting personnel
administration in Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The samples were
322 personnel of Rajamangala University of Technology Thanyaburi by using the Krejcie
and Morgan’s table and the samples were assigned by simple sampling method. The data
were collected by using a questionnaire and analyzed by frequency, percentage,
arithmetic mean, correlation coefﬁcient and stepwise multiple regression analysis.
The results revealed that (1) Personnel administration in Rajamangala University
of Technology Thanyaburi in overall was at a high; (2) Management of educational
management transformation of Rajamangala University of Technology Thanyaburi was at a
high level,especially in monitoring was at the highest level and (3) Educational management
transformation affected personnel management of Rajamangala University of Technology
Thanyaburi signiﬁcantly at .05 level,in educational participation and monitoring. Multiple
regression equations of personnel administration of Rajamangala University of Technology
Thanyaburi in personnel management of Rajamangala University of Technology Thanyaburi
= 1.5887 + 0.156 (participation) + (monitoring).
KEYWORDS: TRANSFORMATION MANAGEMENT / PERSONNEL ADMINISTRATION
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บทนํา
ในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี
ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยงและความไมแนนอน จึงจําเปนตองมีการแกไขปญหาและเปาหมาย
ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคแหงโลกาภิวัตน ที่เกิด
วิวฒ
ั นาการความกาวหนาในทุกดานอยางรวดเร็วและรุนแรง ทีส่ ง ผลตอการดําเนินชีวติ ของคน
ในสังคมอยางรวดเร็ว รวมทัง้ กอใหเกิดผลกระทบในดานการศึกษาของไทยในอนาคต ดวยเหตุนี้
การบริหารงานจึงมีความจําเปนอยางยิง่ ตอยุคปจจุบนั ทัง้ ในการบริหารองคการขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ จําเปนตองอาศัยทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสําคัญในดานการบริหารที่สําคัญอยู
4 ประการ ซึ่งไดแก ดานการเงิน ดานบุคลากร ดานวัสดุอุปกรณและดานวิธีการจัดการหรือ
ที่เรียกวา 4’Ms รวมถึงการใชยุทธศาสตรการบริหารเพื่อใหไดมาซึ่งประสิทธิภาพ โดยมุงเนน
ไปที่เรื่อง 2 เรื่อง คือ การใชคนทํางานเทาเดิมแตไดงานมากขึ้นและคุณภาพของงานตองดี
เทาเดิมหรือดีกวาเดิมแตใชคนทํางานนอยลง ซึ่งคุณภาพของงานเทาเดิมหรือดีกวาเดิมนั้น
ในองคการทุกประเภทไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มุงเนนความพึงพอใจของ
ผูใชบริการและมุงเนนที่ผลตามแทนที่เปนกําไร จอมพงศ มงคลวนิช (2555)
สถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานที่สําคัญยิ่งตอการผลักดันเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ ประเทศไทย โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดาํ เนินการจัดทํามาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค
และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกัน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําจากคณะกรรมการ การอุดมศึกษาใหประกาศมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ประกอบดวย มาตรฐานดานการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและ
พั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวตั น (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2552)

ชรินทิพย อิศรางกูร ณ อยุธยา และ สุรชัย สิกขาบัณฑิต 143

ดังนั้น สถานศึกษาทุกแหงจําเปนตองใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล เพื่อให
สถานศึกษาของตนเองไดมีการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โสภณ สวยขุนทด
(2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการกับสมรรถนะของผูป ระกอบวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ผลการวิจยั พบวา 1) การบริหารงานบุคคลดานการเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ริ าชการ อยูใ นระดับมากทัง้ โดยภาพรวมและรายดาน 2) สมรรถนะของผูป ระกอบ
วิชาชีพครู อยูใ นระดับมากทัง้ โดยภาพรวมและรายดาน 3) ความสัมพันธระหวางการบริหารงาน
บุคคลดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการกับสมรรถนะของผูป ระกอบวิชาชีพครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีความสัมพันธกัน
อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พระครูสิทธิวรธรรมวิเทศ จารุธมฺโม (ลือบางใหญ) (2559)
ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารบุคลากรในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาโรงเรียน
ประถมศึกษา สํานักงานเขตบางกอกใหญ ผลการวิจัยพบวา ดานการวางแผนงานบุคลากร
ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจในวิชาชีพ มีจิตสาธารณกุศลทําประโยชนเพื่อสวนรวม
ดานการจัดบุคลากรเขาทํางาน ผูบ ริหารและครูมศี ลี ธรรม พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรู
มีคณ
ุ ธรรม ดานดํารงรักษาบุคลากร ผูบ ริหารและครูยกยองผูท ไี่ ดรบั ความสําเร็จและสนับสนุน
ใหอาจารยและบุคลากรในโรงเรียนไดรับการเรียนรูท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
ดานวัดผลการปฏิบัติของบุคลากร ผูบริหารและครูสามารถควบคุมตนเองใหอยูในศีลธรรม
และมีการประชุมแกไขปญหารวมกัน ลีนา พอนมาเจดี และ เสาวนี ตรีพุทธรัตน (2555) ที่
ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพปญหา และแนวทางแกไขการบริหารงานบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ผลการวิจยั พบวา โดยภาพรวมอยูใ นระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ
ดานที่มีปญหามากที่สุดคือ ดานการสรรหาบุคลากร รองลงมาคือ ดานการธํารงรักษาบุคลากร
และดานที่ปญหานอยที่สุดคือ ดานการพัฒนาบุคลากร
จะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนสําหรับการอยูรอดของ
องคการ อยางไรก็ตาม เปนเรือ่ งทีไ่ มงา ยทีผ่ บู ริหารจะนําการเปลีย่ นแปลงไปปฏิบตั ใิ หเกิดผลได
ตามเปาหมายโดยปราศจากการตอตานจากบุคลากรในองคการ ดวยเหตุผลนี้ผูบริหารตองมี
การพัฒนาสนับสนุนที่จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในองคการที่จะเกิดขึ้น นับไดวาเปนสิ่งที่
ผูบริหารไมวาในภาครัฐหรือภาคเอกชนตางตองเรงมองหาแนวทางกลยุทธในการปรับเปลี่ยน
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การเปลี่ยนในภายใตการบริหารตามบริบทขององคการ ดังนั้น สถานศึกษาทุกแหงจําเปนตอง
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารงานบุคคล เพื่อใหสถานศึกษาของตนเองไดพัฒนา
จนกอใหเกิดประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนสถานะจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่มีวิทยาเขต
มาเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ มุง เนนการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพือ่ ใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินการโดยอิสระและมีความคลองตัว
ในการบริหารจัดการ และไดมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2548 ในการเปลี่ยนสถานะจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ในการปรับเปลี่ยนดังกลาว มีการกําหนดโครงสรางและสายการบังคับบัญชา
ไวอยางคงที่ มีการแบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบการทํางานตามความชํานาญของเฉพาะดาน ทําให
มีขอจํากัดในเรื่องของกําลังคนที่ไมเหมาะสมตามกรอบอัตรากําลังขององคกรที่มีอยู ทําให
ไมสามารถที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบาย
สรางระบบเพือ่ ใชในการตรวจสอบในการบริหารงานของสถาบันการศึกษา มีการกําหนดตัวชีว้ ดั
ในดานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณงานและดานคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ซึ่งประกอบกับมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใน
เรื่องการวิเคราะห ความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการเปนสําคัญ
ดังนัน้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดเปนสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับองคการ เพราะบุคลากรเปนทรัพยากร
บุคคลของความสําเร็จในการการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาใหบรรลุตาม
กลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ แผน และโครงสรางของสถานศึกษา การบริหารงานบุคคลจึงเปน
ลําดับแรกในการสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับสถานศึกษา ผูวิจัยในฐานะเปนสวนหนึ่งของ
บุ ค ลากรมี ค วามประสงค ที่ จ ะมุ  ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงที่ ส  ง ผลต อ
การบริหารงานบุคคล
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กรอบแนวคิดการวิจยั ของการศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาทีส่ ง ผล
ตอการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังปรากฏ
ในภาพ 1
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การบริหารการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาประกอบดวย
1. การติดตอสื่อสาร
2. การมีสวนรวม
3. การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
4. การเจรจาขอตกลงรวมกัน
5. การกํากับติดตาม

การบริหารงานบุคคล ประกอบดวย
1. การวางแผนและอัตรากําลังคน
2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร
➤ ทางการศึกษา
3. การเลื่อนวิทยฐานะและตําแหนง
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. กฎระเบียบ ขอบังคับ วินัย
6. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึก ษาระดับการบริห ารการบริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. เพือ่ ศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาทีส่ ง ผลการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในปการศึกษา
2560 จํานวน 2,098 คน
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กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน
322 คน ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นเอง
โดยแบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check list) ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มีลักษณะเปนมาตรวัด (Scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีลักษณะเปนมาตรวัด
(Scale) 5 ระดับ ทําการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามเสนอให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยใช
เทคนิค IOC มีคาความเที่ยงเปนรายขอตั้งแต 0.75-1.00 แลวนําไปทดลองใช (Try out)
กั บ บุ ค ลากรที่ ไ ม ใช ก ลุ  ม ตั ว อย า งจํ า นวน 30 คน นํ า ผลมาวิ เ คราะห ห าค า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha–coefﬁcient) ตามแบบของครอนบาค
(Cronbach) ซึ่งมีคาเปน .818
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน และเวลา
ที่นัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับมาจํานวน 322 ชุด คิดเปน 100%
4. การวิเคราะหและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
4.1 วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหดวย
สถิติที่เปน ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และการถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน (Stepwise
multiple regression analysis)
4.2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยนําเสนอดวยตารางประคําบรรยาย
ผลการวิจัย
1. การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้
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ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ วินัย ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ดานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ดานการเลื่อนวิทยฐานะและตําแหนงงาน ดานการวางแผนและอัตรากําลังคน
และดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีคาเฉลี่ย
เรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการกํากับติดตาม ดานการมีสว นรวม ดานการเจรจาขอตกลง
รวมกัน และดานการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสงผลตอการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 โดย
การเปลี่ยนแปลงดานการมีสวนรวม และดานการกํากับติดตามโดยสงผลตอการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
3.1 การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาดานการมีสวนรวม และดาน
การกํากับติดตาม สงผลตอการบริหารงานบุคคลดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร
ทางการศึกษา
3.2 การบริหารการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาดานการมีสว นรวม ดานการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาและดานการกํากับติดตาม สงผลตอการบริหารงานบุคคลดาน
การเลื่อนวิทยฐานะและตําแหนงงาน
3.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาดานการมีสวนรวม และดาน
การกํากับติดตาม สงผลตอการบริหารงานบุคคลดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.4 การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาดานการมีสวนรวม และดาน
การกํากับติดตาม สงผลตอการบริหารงานบุคคล ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ วินัย
3.5 การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาดานการกํากับติดตาม สงผลตอ
การบริหารงานบุคคล ดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
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อภิปรายผล
1. ผลจากการวิจยั ทีพ่ บวา การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธั ญ บุ รี โ ดยรวมและรายด า นอยู  ใ นระดั บ มากนั้ น เป น เพราะการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตามการเปลี่ ย นแปลงของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งมีการปรับเปลี่ยนสถานะจากสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติก ารศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และอยู  ในช วงของการเตรี ย มการเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งทําใหมีการแขงขันในเรื่องของบุคลากรสูง มหาวิทยาลัยมี
ความจําเปนตองสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรู มีความสามารถทีต่ รงตามความตองการของมหาวิทยาลัย
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศทําให
การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยอยูในระดับมาก แตการวิจัยครั้งนี้ทําขึ้นในบริบทของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันยังเปนหนวยงานราชการที่การบริหารงานบุคคลมีกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และวินยั ของหนวยงานราชการกํากับอยู ทําใหการบริหารงานบุคคลดานกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และวินัยมีการบริหารงานบุคคลสูงที่สุดใน 6 ดาน ผลการวิจัยสอดคลองกับ สุดหทัย
เบ็ ญ จศิ ริ ว รรณ (2548) ซึ่ ง ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพฤติ ก รรมผู  นํ า ของ
ผูบ ริหารโรงเรียนกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตราชเทวีสงั กัด
กรุงเทพมหานคร ซึง่ พบวา การบริหารงานบุคคลของผูบ ริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยู
ในระดับมาก นอกจากนั้นผลการวิจัยยังสอดคลองกับ สนิท คงภักดี (2549) ซึ่งทําการศึกษา
การบริหารงานบุคคลของผูบ ริหาร สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุรี เขต 2
ซึ่งผลการศึกษาพบวามีการบริหารงานบุคคลในระดับมาก แตดานที่มีคะแนนการบริหารงาน
บุคคลสูงที่สุดคือดานการวางแผนและกําหนดตําแหนง ซึ่งไมสอดคลองกับการวิจัยครั้งนี้
ที่คะแนนการบริหารงานบุคคลสูงที่สุดคือดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และวินัย โดยสาเหตุที่
ผลการศึกษามีความแตกตางกันอาจจะเนื่องมาจากบริบทที่แตกตางในระดับของการศึกษา
ที่งานวิจัยของ สนิท คงภักดี (2549) ทําการศึกษาในขั้นพื้นฐาน แตงานวิจัยครั้งนี้ทําในบริบท
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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นอกจากนั้ น ผลการวิ จั ย ยั ง สอดคล อ งกั บ Meier (2001) ซึ่ ง ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในรัฐนอรทแคลิฟอรเนีย พบวา การบริหารงานบุคคลผูบ ริหาร
ควรกําหนดบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร การพัฒนาบุคลากรตองจัด
อบรมใหความรูหลักการและวิธีการทํางานใหทันกับเทคโนโลยีที่กาวหนาอยางสมํ่าเสมอ และ
พั ฒ นาระบบการทํ า งานปรั บ ปรุ ง การทํ า งานให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก าร
การไกลเกลี่ยปญหาดานบุคลากร การสรางมนุษยสัมพันธระหวางผูบริหารและบุคคลเปน
สิ่งสําคัญที่จะแกไขความยัดแยงไดดี ผูบริหารตองศรัทธาและมีความจริงใจตอบุคลากร และ
ใชระเบียบวินัยในการไกลเกลี่ยปญหาดานบุคลากรอยางเหมาะสม
2. ผลจากการศึกษา พบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน มีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการกํากับติดตาม ดานการมีสวนรวม
ดานการเจรจาขอตกลงรวมกัน ดานการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ซึง่ การทีผ่ ลการวิจยั
เปนเชนนี้ อาจจะเปนเพราะวาที่ผานมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีการปรับเปลี่ยน
สถานะจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามแนวทาง
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงหลายประการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงอยูในระดับมาก โดยการที่จะ
ทําใหการปฏิบัติงานภายใตการเปลี่ยนแปลงมีความราบรื่นจึงตองมีการกํากับและติดตาม
การปฏิบัติงานอยางใกลชิด โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลนั้น ถือเปนการเปลี่ยนแปลงบริบทของมหาวิทยาลัยในหลายบทบาทหนาที่ และ
ตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรในทุกระดับ จึงตองบริหารการมีสวนรวมของบุคลากร
ใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมมากขึ้น เนนใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหารงานตาง ๆ
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหสามารถปรับตัวและเห็นความสําคัญในการสราง
ศักยภาพใหม ๆ เพื่อตอบรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพกับองคการ
เพิ่ มขึ้ น ผลการศึก ษาสอดคลองกับ สาทร สมบุ ญ (2554) ซึ่ ง ได ทํ า การศึ ก ษารู ปแบบ
การพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผลการวิจัย
พบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยทุกดานมีการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก โดยการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานงานบุคคลมีคะแนน
เฉลี่ยสูงเปนอันดับ 1
3. ผลจากการศึ ก ษาตามสมมติ ฐ านการวิ จั ย พบว า ยอมรั บ สมมติ ฐ าน นั่ น คื อ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสงผลตอการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แสดงใหเห็นวาการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานการมีสวนรวม
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา และการกํากับติดตาม โดยการมีสว นรวมจะเปนกระบวนการ
ที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยไดรวมกันวางแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในมหาวิทยาลัย โดยผูบริหารจะตองมีกระบวนการในการโนมนาวใหผูที่มีความคิดเห็นขัดแยง
เกิ ด คล อ ยตามกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนดขึ้ น ใหม นอกจากนั้ น ผู  บ ริ ห ารยั ง มี ห น า ที่ ต  อ งให
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ซึง่ หมายความรวมถึงทัง้ บุคลากร ทรัพยากรทีจ่ าํ เปนแก
บุคลากรเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกในการสนับสนุน
สงเสริมใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผูบริหารของมหาวิทยาลัย
จะตองมีกระบวนการในการกํากับติดตามซึ่งการรวมกันแกปญหาและความขัดแยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุดหทัย เบ็ญจศิริวรรณ (2548) ซึ่งศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารบุคคลในโรงเรียน
ประถมศึกษา สํานักงานเขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร และพบวา การบริหารงานบุคคล
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
อยูใ นระดับมาก 4 ดาน โดยมีคา เฉลีย่ จากมากไปนอย ดังนีด้ า นการพัฒนาและธํารงรักษาบุคคล
ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ดานการกําหนดความตองการของบุคคล และดาน
การควบคุมกํากับติดตามและนิเทศบุคคล
ทั้งนี้ การที่การมีสวนรวมสงผลตอการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี อาจจะเปนเพราะการมีสวนรวมนั้นเปนกระบวนการที่จะทําใหบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยไดรวมกันวางแนวทางในการดําเนินการ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
มหาวิทยาลัย โดยการทีท่ าํ ใหบคุ คลทีจ่ ะไดรบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงเขามามีสว นรวม
ในการวางแผนดําเนินงาน การตรวจสอบ การประเมินผลและการปรับปรุงแกไข รวมทั้ง
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ตัดสินใจ และใหการสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เพือ่ ลดความขัดแยงและการตอตาน
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ผลการศึกษาสอดคลองกับ ณรงค จันทรา (2549) ซึ่งไดศึกษา
เกี่ ย วกั บ ผลกระทบของประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงที่ มี ต  อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การทํางานของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี และพบวา
บุคลากรมีความเห็นดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิ์ผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและ
รายดานทุกดานอยูในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรใหความสําคัญกับการรับฟงขอมูลหรือ
การแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกันจากผูอื่น ใหความรวมมือและความชวยเหลือแกสมาชิก
ในทีมงานเมื่อไดรับการรองขอ รับฟงปญหาหรือขอขัดแยงที่เกิดขึ้นจากสมาชิกระหวางกลุม
ตาง ๆ เขารวมกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของ
หนวยงาน การคิดริเริ่มโครงการใหม ๆ ที่สงผลดีตอชื่อเสียงและภาพลักษณของหนวยงาน
หาโอกาสเรียนรูงานที่รับผิดชอบจากผูรูทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน และเรียนรูพยายาม
หาวิธีการใหมในการแกไขปญหาในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
4. ผลจากการศึ ก ษาตามสมมติ ฐ านการวิ จั ย พบว า ยอมรั บ สมมติ ฐ าน นั่ น คื อ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสงผลตอการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาทีส่ ง ผลตอการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจจะเปนเพราะวาการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาไมวาจะเปนงบประมาณ บุคลากร หรือวัสดุครุภัณฑตาง ๆ อันเปนการเพิ่ม
แรงจูงใจในการทํางาน เพิ่มความสะดวกสบาย ความสุข หรือประสิทธิภาพในการทํางาน
ทําใหบุคลากรรูสึกวาการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้น ทําใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติงานจะมีความสะดวกสบายและมีความสุขมากขึ้น ผลการศึกษาสอดคลองกับ
ศิริพร สุขสวัสดิ์ (2551) ซึ่งไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงราย และพบวา สถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐานในจังหวัดเชียงราย มีปญ
 หาทรัพยากรทางการศึกษาดานงบประมาณ และดานการจัดการ
อยูในระดับมากทรัพยากรดานวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสรางและดานบุคลากรอยูในระดับ
ปานกลาง และมีความตองการทรัพยากรทางการศึกษาดานงบประมาณ ดานวัสดุ ครุภัณฑ
และสิง่ กอสราง ดานบุคลากรและดานการจัดการมีความตองการอยูใ นระดับมาก ดานบุคลากร
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พบวาสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดเชียงรายมีความตองการเรือ่ งการจัดสรรครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหครบชั้นเรียนมากที่สุด
5. ผลจากการศึ ก ษาตามสมมติ ฐ านการวิ จั ย พบว า ยอมรั บ สมมติ ฐ าน นั่ น คื อ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสงผลตอการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี โดยการกํ า กั บ ติ ด ตามที่ ส  ง ผลต อ การบริ ห ารงานบุ ค คลใน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี อาจจะเป น เพราะว า การกํ า กั บ ติ ด ตามเป น
กระบวนการที่มีไวสําหรับประเมินผลการปฏิ บัติง านหรื อ กิ จกรรมต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ทําใหการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้นเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําให
ทราบปญหาและสามารถที่จะแกไขปญหาหรือขอจํากัดตาง ๆ ไดทันการณ รวมทั้งสามารถ
วางแผนงานและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสราง
ความเขาใจในแนวทางการประพฤติปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันได โดยการกํากับ
ติดตามเปนเครือ่ งมือสําคัญในการบริหารการเปลีย่ นแปลงผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษา
ของ ลักขณา กําแพงแกว (2556) ซึง่ ไดศกึ ษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีส่ ง ผลตอการทํางาน
เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผลการวิจัยพบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาอยูในระดับมาก โดยดาน
การบริหาร การเปลี่ยนแปลงสงผลตอการทํางานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษาอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน และ
ดานการดําเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ สุเทพ
บุญเติม (2549) ซึ่งไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการกํากับติดตามสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา
การกํากับติดตามดานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมของสภาพในการกํากับ
ติดตามดานบริหารงานบุคคลอยูใ นระดับมาก โดยสํานักงานมีการวิเคราะหและจัดระบบขอมูล
สารสนเทศเพือ่ การกํากับติดตามและการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามากทีส่ ดุ สวนสภาพการ
ปฏิบัติที่นอยที่สุด คือ มีการจัดหนวยบริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเคลื่อนที่เพื่อให
บริการดานบุคคลและกํากับติดตามงานเปนประจําเดือนทุกเดือน ทั้งนี้การกํากับติดตาม
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ก ารจั ด ระบบการกํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลในทุ ก เขตพื้ น ที่
การศึกษาคอนขางมาก โดยพิจารณาจากขอมูลการศึกษาเชิงสํารวจมีการกําหนดแผนการกํากับ
ติดตามงานไวเปนระยะ มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้การกํากับติดตาม โดยมีหลักการที่
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สําคัญ คือ การมีสวนรวมของสถานศึกษาและชุมชน ทองถิ่นมีโอกาสเขารวมกําหนดเปาหมาย
มาตรฐาน ตัวบงชี้ รวมทั้งการมีสวนรวมกํากับติดตามกับหนวยงาน คือ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีควรเปดโอกาสใหบุคลากรในทุกระดับ
มีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยการเปดโอกาสใหทุกหนวยงาน
วิเคราะหความตองการบุคลากร กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่หนวยงานนั้น ๆ มีความ
ตองการ รวมทัง้ ใหหนวยงานมีโอกาสในการสัมภาษณบคุ ลากรเพือ่ คัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบตั ิ
งานในหนวยงานของตนเอง นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรคี วรเปดโอกาส
ใหหนวยงานตาง ๆ มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของ
ตนเอง โดยรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ในการกําหนดเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่เปนธรรมและโปรงใส
2) เพื่อเปนการจูงใจในการปฏิบัติงานภายใตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีควรจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ใหหนวยงานอยางเทาเทียมตาม
ความจํ า เป น และบริ บ ทของงานในหน ว ยงานต า ง ๆ รวมทั้ ง ให มี ก ารจั ด ทํ า แผนสํ า หรั บ
ความตองการทรัพยากรทางการศึกษาทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให
บุคลากรมีความสะดวก สบาย มีความสุขในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
3) เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี มี
ประสิทธิผล จึงควรมีการกํากับติดตามโดยสรางกระบวนการในการตรวจสอบหรือติดตามผล
และประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมตาง ๆ ของบุคลากรในทุกระดับอยางใกลชิดและเปน
ระยะเวลาอยางสมํ่าเสมอ หรือตามระยะเวลาซึ่งกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน โดยใหมี
การรายงานถึงขอผิดพลาด หรือขอจํากัดหากการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย และมี
การรวมกันแกปญหาหรือขอจํากัดตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานอื่น ๆ เชน การบริหารงาน
งบประมาณการบริหารงานวิชาการ เปนตน เพื่อเปนขอมูลในดานอื่น ๆ สําหรับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใชเปนขอมูลสําหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีส่ ง ผลตอการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งมีบริบทคลายคลึงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการบริหารการเปลี่ยนแปลงระหวางมหาวิทยาลัย
3) ควรมีการศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในลักษณะการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ มีตวั แทนจากระดับหรือหนวยงานตาง ๆ เขามารวมสนทนา
กลุมเพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากขึ้น
รายการอางอิง
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