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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 2) เพื่อ
เปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครู โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จานวน 361 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชั้น
(Strata) กาหนดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นโดยการเทียบสัดส่วน และทาการสุ่มแบบง่าย (Simple
Random Sampling) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจนครบร้อยละ 100 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม ที่มีลักษณะการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.60-1.00 นาไปทดลองใช้ (Try-out) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ
0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบทีในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างอิสระจากกัน (t-test Independent)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แ ก่ ด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยี
ด้านคน และด้านวัฒนธรรม
2. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างและด้านวัฒนธรรม
มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านเทคโนโลยีและด้านคน ไม่แตกต่างกัน
3. ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมไม่ แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างแตกต่างกัน
ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

4. ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้าน
แตกต่างกัน
5. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
โครงสร้างและด้านวัฒนธรรม แตกต่างกันส่วนด้านเทคโนโลยีและด้านคน ไม่แตกต่างกัน
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The objectives of this research were; 1) to study change management of
government’s secondary school administrator in the secondary educational service area
office 2 2) to compare the level of change management of government’s secondary school
administrator in the secondary educational service area office 2 according to sex, the level
of education, teaching experience and school level.
The sampling group of this research was chosen from 361 teachers of the
secondary educational service area office 2 in the academic year of 2012. The stratified
random sampling was done by using school level as stratatic to calculate the sample size
and to do the simple random sampling. The data were collected from 100 percentage of the
sampling group. The rating scale questionnaire which is examine by the 5 experts as an
instrument to analyze the reliability of the data. The reliability coefficient was shown 0.98.
The quality of the data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test
independent.
The research findings were as follow.
1. The overall of the change management of government’s secondary school
administrator in the secondary education area office 2 were at the high level, when condiser
to the structure, technology, people and culture were at the high level.
2. The opinion of the differentiate of teacher’s sex to the overall change
management of school administrator were significantly different, when condiser to the
structure and culture were significantly different but technology and people were not
significantly different.
3. The opinion of the differentiate of teacher’s education level to the overall
change management of school administrator were not significantly different, when condiser
to the structure were significantly different but technology, people and culture were not
significantly different.
4. The opinion of the differentiate of teacher’s teaching experience to the overall
change management of school administrator were significantly different, when condiser to
the structure, technology, people and culture were significantly.

5. The opinion of the teacher in the difference school level to the change
management of school administrator in overall were significantly different, when condiser to
the structure and culture were significantly different but technology and people were not
significantly different.
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ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์และความกรุณา
อย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร. สมชาย เทพแสง อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้
ความช่วยเหลือในด้านการให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่ างยิ่งต่อสารนิพนธ์
รวมทั้งการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่และให้กาลังใจในการทางานวิจัย
ฉบับนี้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์ อาจารย์ ดร. ราชันย์ บุญธิมา
อาจารย์ ร.อ. ดร. อภิธีร์ ทรงบัณฑิต ร.น. และอาจารย์ ดร. สมชาย เทพแสง คณะกรรมการพิจารณา
เค้าโครงสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และขอขอบพระคุณ
อาจารย์ ร.อ. ดร. อภิธีร์ ทรงบัณฑิต ร.น. อาจารย์ ดร. สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์ อาจารย์
ดร. จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธารง และนายไพบูลย์ สุขชุม ที่กรุณารับเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและสละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบ แก้ไขและให้คาแนะนา เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยสมบูรณ์และมีคุณภาพ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. สมชาย เทพแสง อาจารย์ ดร. ราชันย์ บุญธิมา และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการทาสารนิพนธ์ให้ถูกต้องและมีคุณภาพตามหลักสูตรปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต
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ให้การศึกษาอบรม และขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(ภาคพิเศษ) รุ่น 21 ทุกคน รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมในการให้กาลังใจ ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดจน
ทาให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ด้วยดี
คุณค่า หรือคุณประโยชน์อันใดที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้ ขอมอบแด่ บิดา มารดา
ผู้มีพระคุณ และคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ และคาแนะนา
ที่ทรงคุณค่าจนส่งผลให้ประสบความสาเร็จ
วิลาวัลย์ อันมาก
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
การเปลีย่ นแปลง (Change) เป็นเหตุการณ์หรือกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ แล้วทาให้ระบบที่
ได้รบั ผลกระทบจะปรับตัวแตกต่างไปจากเดิม การเปลีย่ นแปลงไม่ใช่เรือ่ งใหม่ แต่เป็นเรือ่ งปกติท่ี
เกิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา เพียงแต่ในอดีตการเปลีย่ นแปลงจะเกิดขึน้ ในอัตราทีช่ า้ เรียบง่าย และไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบทีซ่ บั ซ้อนและรุนแรงต่อการดารงชีวติ ปจั จุบนั การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ อย่าง
รวดเร็ว หลายรูปแบบ และก่อให้เกิดผลกระทบทีเ่ กีย่ วเนื่องซับซ้อน สร้างความสับสน หลายครัง้
ทาให้เกิดความรูส้ กึ ว่ามีความรุนแรงเกินกว่าจะควบคุมได้ ซึง่ ก่อให้เกิดปญั หาทัง้ ในเชิงโครงสร้าง
และจิตใจทัง้ ต่อการดารงชีวติ และการทางาน (มัลลิกา ต้นสอน. 2546: 161)
ปกติองค์การทุกองค์การจะต้องมีการเปลีย่ นแปลง เพื่อความอยูร่ อดและความก้าวหน้า
ในขณะทีส่ งิ่ แวดล้อมภายในและภายนอกเปลีย่ นแปลง โดยองค์การจะต้องตอบสนองต่อ
การเปลีย่ นแปลงนัน้ ให้เหมาะสม อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์การพยายามปรับตัวทัง้ ทางด้านทรัพยากร
และการดาเนินงานเพื่อรองรับแรงผลักดันของสภาพแวดล้อม แต่การดาเนินงานตอบสนองเพียง
ด้านเดียวก็ไม่สามารถรับประกันความสาเร็จทีจ่ ะเกิดขึน้ เนื่องจากความซับซ้อนและผันผวนของ
สภาพแวดล้อมในปจั จุบนั ทาให้องค์การต้องพยายามปรับตัวในเชิงรุก (Proactive) โดยไม่ตอ้ งรอให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมขึน้ แล้วค่อยวิเคราะห์สถานการณ์ กาหนดแผนและปรับตัว
ตามไป การเปลีย่ นแปลงองค์การ (Organizational Change) เป็นกระบวนการสร้างการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การหรือพยายามปรับองค์การ
ให้กา้ วหน้า โดยอาศัยการวิเคราะห์ปญั หา การวางแผน และดาเนินการจัดสร้างวัฒนธรรมองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีก่ ระบวนการเปลีย่ นแปลงองค์การจะใช้เทคนิคทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
สังคมวิทยา และการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงภายในองค์การในทิศทาง
ทีต่ อ้ งการการเปลีย่ นแปลง ไม่ใช่เรือ่ งเฉพาะต่อองค์การขนาดใหญ่ทม่ี อี ายุยาวนานและประสบ
ความสาเร็จ องค์การทีเ่ กิดขึน้ ใหม่กต็ อ้ งการเปลีย่ นแปลงเช่นเดียวกัน โดยการปรับตัวในด้านต่างๆ
ทัง้ ด้านโครงสร้างองค์การ กระบวนการดาเนินงาน เทคโนโลยี หรือบุคลากร เพื่อให้องค์การ
เจริญเติบโตและพบกับสิง่ ทีท่ า้ ทายใหม่ๆ โดยแสวงหาโอกาสในการอยูร่ อดและเติบโตอย่างมันคงใน
่
อนาคต (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. 2545: 32-34) องค์การต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนต่างเร่งปรับตัว
รับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ทัง้ การปรับขนาดองค์การให้เหมาะสมกับภารกิจ การปรับรือ้ โครงสร้าง
องค์การให้มคี วามสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและ
รวดเร็ว ตลอดจนการเรียนรูท้ จ่ี ะแสวงหาโอกาสสร้างความสาเร็จให้กบั องค์การ ภายใต้กระแส
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ (ทวีศกั ดิ ์ สูทกวาทิน. 2548: 4)

2
การเปลีย่ นแปลงอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวตั น์และพัฒนาการทีร่ วดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมาก จนเกิดภาวะวิกฤติทงั ้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ตลอดจนการศึกษา ทาให้ประเทศต้องเผชิญกับความท้าทายของสภาวะการแข่งขันในเวทีโลก
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ หากประชากรของประเทศมีความรูก้ จ็ ะเป็นปจั จัยทีช่ ่วยส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขัน จึงส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านการศึกษา เกิดการปฏิรปู การศึกษา โดยการออก
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ เน้นการกระจายอานาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็ นไปตามหลักการ
ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส่งผลให้
ผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องบริหารและจัดการศึกษาในฐานะเป็นนิตบิ ุคคล นอกจากนี้ยงั มีการปรับเปลีย่ น
โครงสร้างของการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดบุคลากรเข้าสู่โครงสร้างใหม่ การปรับเปลีย่ น
บทบาทในการทาหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและผูบ้ ริหารโรงเรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกระจายอานาจสู่เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและ
โรงเรียน ตามบทบัญญัตมิ าตรา 39 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีก่ าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทัง้ ด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัวไป
่ การกระจายอานาจดังกล่าวทาให้ การบริหารโรงเรียน
เกิดความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ เป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็ นฐาน (School Based Management : SBM) ซึง่ จะเป็นการเปิดโอกาสในการบริหารโรงเรียน
ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการปฏิรปู ระบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ (2542: 13) ได้กาหนด
หลักการและแนวทางในการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กบั โรงเรียน ทัง้ ใน
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัวไป
่ เพื่อให้การบริหารงานด้าน
ต่างๆ สิน้ สุดในระดับโรงเรียนมากทีส่ ุด ด้วยการจัดระบบโครงสร้างการบริหาร การจัดองค์การ และ
การกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบขององค์การ
สานักงานปฏิรปู การศึกษา (2545: 10) ได้สรุปถึงปจั จัยสาคัญทีจ่ ะทาให้องค์การสามารถ
ดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดระบบ
บริหารงานบุคคลทีเ่ หมาะกับภารกิจและ การจัดระบบทรัพยากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ หากองค์การใด
มีการกาหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานทีด่ ี มีการกาหนดอานาจหน้าทีร่ ะหว่างหน่วยงานที่
เหมาะสม มีความชัดเจนแน่ นอน ไม่มงี านทีท่ บั ซ้อนกัน จะเป็ นทีห่ วังได้ว่าองค์การนัน้ จะสามารถ
ดาเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้
เมือ่ องค์การมีความจาเป็นต้องเปลีย่ นแปลง องค์การมักจะมีการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ
ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้ ด้านทีห่ นึ่ง การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง (Structure and System Changes)
ซึง่ เป็นการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งของแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ความเป็นทางการ กระบวนการใน
การปฏิบตั งิ าน แผนภูมอิ งค์การ วิธกี ารงบประมาณขององค์การและกฎระเบียบต่างๆในองค์การ
สายการบังคับบัญชา เป้าหมาย ลักษณะโครงสร้าง กระบวนการบริหารและระบบการจัดการ ด้านที่
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สอง การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี (Technology Changes) โดยทีก่ ารเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีใน
องค์การจะสัมพันธ์กบั กระบวนการในการผลิตและวิธกี ารทางานขององค์การ ซึง่ จะรวมถึงความรูแ้ ละ
ทักษะทีใ่ ช้ในการทางานองค์การด้วย ด้านทีส่ าม การเปลีย่ นแปลงผลผลิต (Product and Service
Changes) เป็นการเปลีย่ นแปลงสินค้าผลผลิตหรือการบริการขององค์การซึง่ จะเกีย่ วข้องกับกลยุทธ์
ขององค์การ โดยเป็ นการสร้างหรือเสนอสินค้า บริการใหม่แก่สงั คมและสภาพแวดล้อม ส่วนด้านทีส่ ่ี
เป็นการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมหรือการเปลีย่ นแปลงด้านบุคลากร (Culture/People Changes)
การเปลีย่ นแปลงในส่วนนี้จะเปลีย่ นแปลงค่านิยม บรรทัดฐาน ความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน เป็นการเปลีย่ นแปลงองค์การทีพ่ จิ ารณาองค์การในภาพรวมหรือมององค์การทัง้ ระบบ
และเมือ่ กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การ ไม่ว่าจะเป็ นการเปลีย่ นแปลงในด้านใดก็ตาม
จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบด้านอื่นๆ ขององค์การด้วยเสมอ ดังนัน้ ในการเปลีย่ นแปลงองค์การ
ไม่ว่าจะเป็ นจุดใดจุดหนึ่งก็ตามจะต้องคานึงถึงผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ส่งผล
กระทบถึงส่วนอื่นๆ ด้วย (วันชัย มีชาติ. 2548: 307-312)
การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ในโลกอย่างมากในแทบทุกด้าน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การดาเนินชีวติ และความเป็ นอยู่ของมนุษย์ในอนาคตอย่างมาก เมือ่ การศึกษาเป็ นสิง่ สาคัญทีม่ ผี ล
ต่อการพัฒนามนุษย์จงึ ได้รบั ความสนใจ โดยเฉพาะการศึกษาเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงการบริหาร
การศึกษา เพื่อจะได้เรียนรูว้ ธิ กี ารบริหารการศึกษาทีเ่ หมาะสมสามารถนาไปสู่เป้าหมายพร้อมรับกับ
บริบททีเ่ ปลีย่ นแปลง สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามทีจ่ ะก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศหรือเทียบเท่ากับ
มาตรฐานสากลทางการศึกษาของประเทศต่างๆ จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทัง้
ทางความเจริญด้านเทคโนโลยี กระแสสังคมโลกาภิวตั น์ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครองทีม่ ลี กั ษณะประชาธิปไตย ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ และด้านการปฏิรปู ระบบบริการ
สุขภาพ ส่งผลทาให้สภาพภายในประเทศเปลีย่ นแปลงไป กระแสของการเปลีย่ นแปลงต่างๆ เหล่านี้ ส่งผล
กระทบและเป็นแรงผลักดันให้สภาพการจัดการศึกษาของประเทศเปลีย่ นแปลงไป ทัง้ ในด้านปรัชญา
การศึกษา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน
การนิเทศและการพัฒนาบุคลากร รูปแบบการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ บทบาทของผูบ้ ริหารและ
บุคลากรครูผสู้ อน การบริหารการศึกษามีแนวโน้มเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบริหารธุรกิจทีม่ งุ่
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะมีผลกระทบต่อ
การจัดการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ถือเป็นการศึกษาทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อเตรียมทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ
ออกสู่ยคุ สมัยแห่งการเปลีย่ นแปลง เป็นการยกระดับคุณภาพของประชากรในประเทศให้มากขึน้
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต (ปองสิน วิเศษศิร.ิ 2549: 1-2)
แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ด่นๆ และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้กบั การเปลีย่ นแปลงทางการศึกษา ได้แก่ แนวคิดของเลวิน (วุทธิศกั ดิ ์ โภชนุกุล. 2552:
ออนไลน์; อ้างอิงจาก Lewin. 1985. ไม่ปรากฎเลขหน้า) แนวคิดของเลวิน (Kurt Lewin) อธิบายถึง
กระบวนการเปลีย่ นแปลง 3 ขัน้ ตอน คือ 1) การละลายพฤติกรรม (Unfreezing) เป็นการทาให้
บุคคลมีความต้องการและเกิดความพร้อมในการเปลีย่ นแปลง 2) การเปลีย่ นแปลงไปสู่พฤติกรรมใหม่
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(Movement) เป็ นการเรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่และลงมือปฏิบตั ใิ นการเปลีย่ นแปลง 3) การทาให้พฤติกรรม
ใหม่ดารงอยู่ (Refreezing) เป็นกระบวนการของการทาให้พฤติกรรมใหม่คงอยูอ่ ย่างมันคง
่ ทฤษฎี E
และทฤษฎี O ของลียคุ (ไมค์ เบียร์. 2550: 158; อ้างอิงจาก Leucke. 2003: ไม่ปรากฎเลขหน้า) ทฤษฎี E
นัน้ เป็นการเปลีย่ นแปลงเป้าหมายจากหน้ามือเป็ นหลังมืออย่างรวดเร็วโดยเน้นที่ค่านิยมที่เปลี่ยน
จากบนลงสู่ล่าง มีการใช้ทป่ี รึกษาจากภายนอกเป็นจานวนมาก ทฤษฎี E นี้เน้นการลดค่าใช้จ่าย
ลดขนาด และการขายทรัพย์สนิ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ ส่วนทฤษฎี O เน้นการเปลีย่ น
เป้าหมายเพื่อให้เป้าหมายมีผล การปฏิบตั งิ านทีส่ งู ขึน้ เน้นวัฒนธรรมทีท่ รงพลังและบุคลากรที่ม ี
ความสามารถและมีสมรรถนะสูง โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในระดับสูงและทาให้โครงสร้างองค์การ
อยูใ่ นระนาบ มีการพยายาม สร้างความผูกพันระหว่างผูบ้ ริหารและบุคลากร ทฤษฎี O แตกต่างจาก
ทฤษฎี E โดยถือว่าการเปลีย่ นแปลงเป็นเรือ่ งของการปฏิบตั งิ านในระยะยาว ทัง้ แนวคิด
การเปลีย่ นแปลงของเลวิน (Lewin) และทฤษฎี E ทฤษฎี O ผูบ้ ริหารโรงเรียนสามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการบริหารการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียนได้ ดังที่ แฮมลิน (Hamlin. 2001: 275-280) ได้กล่าวว่า
การเปลีย่ นแปลงส่วนใหญ่ครอบคลุมในมิตทิ เ่ี ป็นการทาให้เกิดผลในส่วนต่างๆ ขององค์ประกอบใน
องค์การ คือ 1) การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง (Structural Change) 2) การลดค่าใช้จ่าย (Cost Cutting)
3) การเปลีย่ นแปลงกระบวนการ (Process Change) 4) การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม (Cultural
Change) ซึง่ การเปลีย่ นแปลงทัง้ 4 ประเภทนี้อาจเกิดขึน้ พร้อมๆกัน อย่างผสมผสานหรือเกิดขึน้
ต่อเนื่องแต่ละประเภทก็ได้แล้วแต่บริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์การเป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนต้องทาความเข้าใจและให้
ความสาคัญ เนื่องจากผูบ้ ริหารโรงเรียนจะต้องออกแบบโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับนโยบาย
และการดาเนินงานขององค์การ ดังที่ เอลมอร์ (Elmore. 2010: ออนไลน์) กล่าวว่า การบริหาร
การศึกษาไม่ได้หมายถึงการบริหารการสอน แต่หมายถึง การจัดโครงสร้างและกระบวนการเกีย่ วกับ
การสอน หากการจัดโครงสร้างองค์การไม่เอือ้ อานวยต่อการปฏิบตั งิ านแล้ว ย่อมเป็นการยากทีจ่ ะทาให้
การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทาให้โครงสร้างองค์การนัน้ อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อ
การดาเนินงานได้ สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2547: 20) กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ขององค์การจะมีส่วนสัมพันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์ เพราะว่าหน้าทีท่ างด้านการจัดองค์การนัน้
จะเป็ นหน้าทีท่ ต่ี ่อเนื่องมาจากหน้าทีท่ างด้านการวางแผนองค์การ โครงสร้างขององค์การจะเป็ นสิง่ ที่
ถูกนามาใช้เพื่อให้บรรลุถงึ เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในหน้าทีท่ างด้านการวางแผน การเปลีย่ นแปลง
ทางด้านโครงสร้างเพื่อพัฒนาองค์การนัน้ จึงเป็ นการกระทาทางด้านการบริหารทีพ่ ยายามจะปรับปรุง
การปฏิบตั งิ านด้วยการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทีเ่ ป็นทางการของงานและความสัมพันธ์ทางด้าน
อานาจหน้าที่ และในขณะเดียวกันเราจะต้องยอมรับว่าโครงสร้างขององค์การดังกล่าวเป็นสิง่ ที่
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านตัวบุคคล ซึง่ การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่างๆ
นัน้ อาจถูกต่อต้านจากสมาชิกขององค์การได้ สอดคล้องกับ ธวัช บุณยมณี (2550: ออนไลน์) ทีว่ ่า
องค์การทีม่ โี ครงสร้างองค์การชนิดทีม่ สี ายการบริหารหลายขัน้ ตอนหรือสังการหลายชั
่
น้ ภูมจิ ะอยูร่ อด
ได้ยาก ในอนาคตองค์การต่างๆต้องประสานความร่วมมือกันโยงใยเป็ นเครือข่าย ในขณะเดียวกัน
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โครงสร้างภายในองค์การก็จะต้องกระจายความสามารถในการตัดสินใจให้กบั กลุ่มงานต่างๆให้มาก
ทีส่ ุดและมีลาดับชัน้ การบริหารน้อยทีส่ ุด และต้องเปลีย่ นแปลงองค์การเพื่อรองรับและก้าวให้ทนั
ความเจริญของเทคโนโลยี สิง่ ต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายและมีอทิ ธิพลต่อความอยูร่ อดของ
องค์การในศตวรรษที่ 21 เป็ นอย่างมาก
ผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารการเปลีย่ นแปลงต่อการพัฒนาโรงเรียน ซึง่ เป็น
องค์การทางการศึกษาทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลงตามแนวทางการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มี
ฐานะเป็นนิตบิ ุคคล ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แนวคิด
เกีย่ วกับการบริหารการเปลีย่ นแปลงจึงเป็ นแนวคิดทีน่ ่าสนใจ น่ าศึกษาค้นคว้า เพื่อการเสริมสร้าง
และขยายองค์ความรู้ ตลอดจนการนามาประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาโรงเรียน และส่งผลให้โรงเรียน
สามารถเปลีย่ นแปลงการดาเนินงานตามแนวทางดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล จากความเป็ นมาและความสาคัญของปญั หาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 อันจะเป็นประโยชน์ทงั ้ ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และคุณภาพทางการศึกษาโดยรวมของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามเพศ
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน

ควำมสำคัญของกำรวิ จยั
ผลการวิจยั ครัง้ นี้จะเป็นประโยชน์สาหรับสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ตลอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ดังนี้
1. ทาให้ทราบระดับการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสาหรับสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นาผลการศึกษาไปใช้ในการกาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และนาผลการศึกษาไป
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
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ขอบเขตของกำรวิ จยั
การศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตของเนื้ อหำ
ศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามแนวคิดของบาร์โทล (Bartol. 1998: 371-374)
ซึง่ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ ด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านคน
(People) และด้านวัฒนธรรม (Culture)
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
2.1 ประชำกร คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียน 52 โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2555 จานวนทัง้ สิน้
5,610 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่ำง คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียน 27 โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2555
จานวนทัง้ สิน้ 361 คน ซึง่ ได้มาโดยวิธกี ารกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางสาเร็จของ
เคร็จซี่ และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) จากนัน้ ใช้วธิ กี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ (Stratified Random Sampling )โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้ (Strata) แล้วจึงทาการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling )
3. ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ได้แก่
3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ดังนี้
3.1.1 เพศ จาแนกเป็น
1) เพศชาย
2) เพศหญิง
3.1.2 วุฒกิ ารศึกษา จาแนกเป็น
1) ปริญญาตรี
2) สูงกว่าปริญญาตรี
3.1.3 ประสบการณ์การทางาน จาแนกเป็น
1) ต่ากว่า 10 ปี
2) 10 ปีขน้ึ ไป
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3.1.4 ขนาดโรงเรียน จาแนกเป็น
1) ขนาดเล็กและกลาง
2) ขนาดใหญ่
3.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ได้แก่ การบริหารการเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
3.2.1 ด้านโครงสร้าง (Structure)
3.2.2 ด้านเทคโนโลยี (Technology)
3.2.3 ด้านคน (People)
3.2.4 ด้านวัฒนธรรม (Culture)

นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
ผูว้ จิ ยั กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อความเข้าใจทีต่ รงกันดังต่อไปนี้
1. กำรบริ หำรกำรเปลี่ยนแปลง หมายถึง สภาพการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารในการปรับปรุง
กระบวนการทางาน ตามแผนทีว่ างไว้ โดยการนาระบบและวิธกี ารใหม่ๆ มาปฏิบตั ใิ นโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ตลอดจน
การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารการเปลีย่ นแปลง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ
1.1 ด้ำนโครงสร้ำง หมายถึง การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการออกแบบโครงสร้างใหม่
การกระจายอานาจ แบ่งแยกอานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในโรงเรียน การออกแบบ
งานใหม่ การจัดรูปแบบสายการบังคับบัญชา นโยบาย กฎระเบียบของโรงเรียน แนวทาง
การปฏิบตั งิ าน ความเป็นทางการ กระบวนการในการปฏิบตั งิ าน การออกแบบแผนภูมขิ องโรงเรียน
และรูปแบบการบริหารจัดการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ด้านโครงสร้างองค์การ
1.2 ด้ำนเทคโนโลยี หมายถึง การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการปรับปรุงวิธกี ารทางานด้วย
เทคโนโลยี วิธกี ารและขัน้ ตอนการใช้ส่อื เทคโนโลยี ปรับวิธกี ารบริหารจัดการเทคโนโลยี ปรับ
ระเบียบวิธกี ารจัดการกับสื่อ อุปกรณ์และเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ าน การออกแบบวิธกี ารทางาน
แบบใหม่ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในโรงเรียน การสร้างและผลิตอุปกรณ์ ความพร้อมของสถานที่
ปฏิบตั งิ าน ระบบการตัดสินใจ องค์ความรูแ้ ละวิทยาการใหม่
1.3 ด้ำนคน หมายถึง การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการ การควบคุม การปรับปรุง และ
การเปลีย่ นพฤติกรรม ทัศนคติ ความคาดหวังของครูและบุคลากรในโรงเรียน ให้สามารถปรับตัวเพื่อ
ตอบรับการเปลีย่ นแปลง การสร้างแรงจูงในการเปลีย่ นแปลง การสร้างความกระตือรือร้น การจัดการ
ฝึกอบรมพัฒนา ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทักษะการเป็นผูน้ า
การเปลีย่ นแปลง ให้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ และเกิดการพัฒนาการรับรูร้ บั ฟงั ความคิดเห็น
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ของผูอ้ ่นื มีการสื่อสารแนวทางการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ เพื่อลดการต่อต้าน
การเปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นความสัมพันธ์ของบุคลากร ตลอดจนการเพิม่ หรือลดกาลังคน
1.4 ด้ำนวัฒนธรรม หมายถึง การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการด้านความรู้ ความเชื่อ
ความคิด ค่านิยมประเพณี บรรทัดฐาน ลักษณะการปฏิบตั งิ านในโรงเรียน การจัดการบริหารให้เกิด
การมีส่วนร่วม เน้นความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียน การสร้างความภูมใิ จ
การกาหนดทิศทางการปฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ คุณค่าสู่ผรู้ บั บริการ และมุง่ การปฏิบตั สิ ่ผู ลสาเร็จร่วมกัน
2. เพศ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของครู จาแนกเป็น เพศชาย และเพศหญิง
3. วุฒิกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาขัน้ สูงสุดของครู ที่ทาหน้าทีส่ อนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาแนกเป็น ระดับ
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
4. ประสบกำรณ์ กำรทำงำน หมายถึง ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านในตาแหน่งครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ จาแนกเป็น ต่ากว่า 10 ปี และ10 ปีขน้ึ ไป
5. ขนำดโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนทีม่ จี านวนนักเรียนมากหรือน้อย จาแนกเป็ น
โรงเรียนขนาดเล็กและกลาง มีจานวนนักเรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2500 คน และโรงเรียนขนาด
ใหญ่ มีจานวนนักเรียนมากกว่า 2,500 คน
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 หมายถึง หน่วยงานทีท่ าหน้าที่
ดูแล กากับและติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตท้องทีบ่ างรัก วัฒนา สาทร
พระโขนง บางนา คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ประเวศ สวนหลวง ห้วยขวาง จตุจกั ร
ลาดพร้าว บางเขน สายไหม บึงกุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดกระบัง สะพานสูง
คันนายาว มีนบุร ี คลองสามวา หนองจอก ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
7. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
8. ผู้บริ หำร หมายถึง ผูบ้ ริหารระดับต่างๆ ทีท่ าหน้าทีใ่ นการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐ สังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการ
โรงเรียนหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีร่ องผูอ้ านวยการโรงเรียน ทีร่ บั ผิดชอบกลุ่มงาน
บริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารทัวไป
่
9. ครู หมายถึง ครูทท่ี าหน้าทีส่ อนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

กรอบแนวคิ ดในกำรวิ จยั
การวิจยั เพื่อศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูว้ จิ ยั ศึกษาหลักการ แนวคิดและรายงาน
การวิจยั เพื่อนามาเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
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การกาหนดตัวแปรตาม ผูว้ จิ ยั ศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงตามแนวความคิดของ
บาร์โทล (Bartol. 1998: 371-374) ทีไ่ ด้ให้แนวคิดไว้ว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลงในองค์การหนึ่งๆ
นัน้ จะเปลีย่ นแปลงได้ทด่ี า้ นโครงสร้าง (Structure) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านคน (People) และ
ด้านวัฒนธรรม (Culture) โดยการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน
การเปลีย่ นแปลงในด้านหนึ่งอาจจะทาให้ดา้ นอื่นมีการเปลีย่ นแปลงด้วย การบริหารการเปลีย่ นแปลง
นัน้ ต้องอาศัยผูน้ าในการเปลีย่ นแปลง (Change Agent) ซึง่ ต้องทาการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบแต่ละ
ด้านดังนี้ 1) ด้านโครงสร้าง (Structure) เช่น ออกแบบโครงสร้างใหม่ กระจายอานาจ ออกแบบงานใหม่
2) ด้านเทคโนโลยี (Technology) เช่น ปรับเทคนิคการทางาน วิธกี ารและอุปกรณ์ 3) ด้านคน (People)
เช่น การสร้างทัศนคติ ความคาดหวัง การรับรูแ้ ละพฤติกรรม 4) ด้านวัฒนธรรม (Culture) เช่น การสร้าง
ความเชื่อและค่านิยมร่วมขององค์การ
ซึง่ แนวคิดการบริหารการเปลีย่ นแปลงของบาร์โทลมีความสอดคล้องกับการบริหารงานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทีไ่ ด้รบั การกระจาย
อานาจบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (School Based Management) มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ทัง้ ภายนอกและภายในองค์การมีการเปลีย่ นแปลงค่อนข้างสูง ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่
จะศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
การกาหนดตัวแปรต้น ผูว้ จิ ยั ศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรูต้ ่างๆ เพื่อ
การกาหนดตัวแปรต้นทีใ่ ช้ในการศึกษาแต่ละตัวแปร ดังนี้
ด้านเพศ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษารายงานการวิจยั ของ สุวรรณา พันขัน (2546: บทคัดย่อ) ซึง่ ศึกษา
ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง ในด้านพฤติกรรมการบริหารงานระหว่างผูบ้ ริหารโรงเรียนเพศหญิง
และชาย สังกัดสานักงานประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมการบริหารงานโดยรวม
คล้ายคลึงกัน แต่มพี ฤติกรรมการบริหารงานทีแ่ ตกต่างกันเรือ่ งการตัดสินใจในการบริหารงาน โดยทัวไป
่
เช่น การใช้ภาวะผูน้ า ตามความคิดเห็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูบ้ ริหารชายมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ มีเหตุผล
มีขอ้ มูลในการตัดสินใจมากกว่าผูห้ ญิง แต่สาหรับในเรือ่ งการใช้ถอ้ ยคา วาจาและน้ าเสียง ปฏิสมั พันธ์กบั
บุคลากรในโรงเรียนนัน้ พบว่า ผูบ้ ริหารหญิงส่วนใหญ่ใช้วาจา และมีน้ าเสียงทีน่ ุ่ มนวลกว่าผูบ้ ริหารชาย
สอดคล้องกับ มานิตย์ ไชยกิจ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับ บทบาทหน้าทีผ่ นู้ าของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะของครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก
เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพศชาย มีบทบาทหน้าทีผ่ นู้ าอยู่ในระดับมาก เมือ่
เปรียบเทียบบทบาทหน้าทีผ่ นู้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะของครู
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมือ่ พิจาณารายด้าน
พบว่าแตกต่างกัน 2 ด้าน จากทัง้ หมด 4 ด้าน เมือ่ เปรียบเทียบบทบาทหน้าทีผ่ นู้ าของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะของครูชาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก
เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ เปรียบเทียบบทบาทหน้าทีผ่ นู้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพศชาย
และเพศหญิงตามทรรศนะของครูหญิง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดย
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ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่ างกัน 1 ด้าน จาก ทัง้ หมด 4 ด้าน
สอดคล้องกับ กัมปนาท มีสวนนิล (2545: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของครูต่อวิธกี ารแก้ปญั หา
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่า ครูชายและ
ครูหญิง มีความพึงพอใจต่อวิธกี ารแก้ปญั หาความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับ วิรตั น์ สายสุด (2549: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูและ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอานาจเจริญ พบว่า ข้าราชการ
ครูและคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีม่ เี พศต่างกัน มีทศั นะต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกัน ผูว้ จิ ยั จึงนาตัวแปรเพศมากาหนดเป็ นตัวแปรต้น
ด้านวุฒกิ ารศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษารายงานการวิจยั ของ ณรงค์ จันทรา (2549: บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรทีม่ รี ะดับการศึกษาและ
ตาแหน่ งหน้าทีแ่ ตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิผลการบริหารการเปลีย่ นแปลง
โดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน และมีความเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพ
การทางานโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน สอดคล้องกับ วิรตั น์ สายสุด (2549: บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู
และคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอานาจเจริญ พบว่า
ข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีทศั นะต่อคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกัน ผูว้ จิ ยั จึงนาตัวแปรวุฒกิ ารศึกษามากาหนด
เป็ นตัวแปรต้น
ด้านประสบการณ์การทางาน ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษารายงานการวิจยั ของ ณัฐดิ า แสนสิงห์ (2548:
บทคัดย่อ) เรือ่ งทัศนคติของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ ตี ่อคุณลักษณะผูน้ าของกลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 1 พบว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ ี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ริ าชการต่างกัน มีทศั นคติในด้านคุณลักษณะผูน้ าของกลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของตน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับ
ลัดดาวัลย์ วิเศษภูติ (2549: 76) ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีพ่ งึ ประสงค์ตาม
ทัศนคติของครูผสู้ อนโรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจันทบุร ี เขต 1 พบว่า
ครูผสู้ อนทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานต่างกันมีทศั นคติเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน และสอดคล้องกับณรงค์ จันทรา (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา
ผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ใน
การทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกีย่ วกับการมีประสิทธิผลการบริหารการเปลีย่ นแปลง
โดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน สอดคล้องกับ กัมปนาท มีสวนนิล (2545: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา
ความพึงพอใจของครูต่อวิธกี ารแก้ปญั หาความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสานักงาน
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การประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่า ครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
วิธกี ารแก้ปญั หาความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผูว้ จิ ยั จึงนาตัวแปรประสบการณ์การทางานมากาหนดเป็ นตัวแปรต้น
ด้านขนาดโรงเรียน ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษารายงานการวิจยั ของ สมเดชน์ ชื่นเจริญ (2551:
บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบว่า 1) ผูบ้ ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 1
มีภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในระดับกลาง และเมือ่ พิจารณาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเป็นรายด้าน
พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่
พิจารณาจาแนกเป็ นรายด้าน ทุกด้านมีประสิทธิผลในระดับมากทุกด้าน 3) ภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและจาแนกในรายด้าน ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผล
โรงเรียน โดยรวมและจาแนกเป็นรายด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สมควร ไกรพน (2546:
บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาแบบภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของครู ผลการวิจยั พบว่า แบบภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของครู โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ตามความเห็นของข้าราชการครู จาแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่า ข้าราชการครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันหนึ่งคู่ คือ ข้าราชการครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนขนาดเล็กกับข้าราชการครูท่ี
ปฏิบตั งิ านในโรงเรียนขนาดกลาง สอดคล้องกับ พัชวิชญ์ โฮงยากุล (2552: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาบทบาท
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจยั ในชัน้ เรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาเลย เขต 1 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจยั ในชัน้
เรียนของสถานศึกษา จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มบี ทบาทสูงกว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก
สอดคล้องกับ วิรตั น์ สายสุด (2549: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอานาจเจริญ พบว่า ข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทีส่ งั กัดโรงเรียนทีม่ ขี นาดต่างกัน มีทศั นะต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ผูว้ จิ ยั จึงนาตัวแปรขนาดโรงเรียนมากาหนดเป็ นตัวแปรต้น
แนวคิดและหลักการทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว สามารถเขียนเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้
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ตัวแปรต้น
(Independent Variables)
สถำนภำพส่วนบุคคล
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. วุฒกิ ารศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 ต่ากว่า 10 ปี
3.2 10 ปีขน้ึ ไป
4. ขนาดโรงเรียน
4.1 ขนาดเล็กและกลาง
4.2 ขนาดใหญ่

ตัวแปรตำม
(Dependent Variables)
กำรบริ หำรกำรเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริ หำรโรงเรียนมัธยมศึกษำของรัฐ
1.
2.
3.
4.

ด้านโครงสร้าง (Structure)
ด้านเทคโนโลยี (Technology)
ด้านคน (People)
ด้านวัฒนธรรม (Culture)

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)

สมมติ ฐำนในกำรวิ จยั
1. ครูทม่ี เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แตกต่างกัน
2. ครูทม่ี วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แตกต่างกัน
3. ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
แตกต่างกัน
4. ครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
แตกต่างกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาการบริห ารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธ ยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิด หลักการและ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง มาเป็ นกรอบแนวคิดและแนวทางการศึกษา เพื่อเป็ นพืน้ ฐานนาไปสู่การอธิบาย
ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. หลักการ แนวคิ ดเกี่ยวกับการบริ หาร
3. หลักการ แนวคิ ดเกี่ยวกับองค์การ
4. หลักการ แนวคิ ดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
5. หลักการ แนวคิ ดเกี่ยวกับการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
5.1 ความหมายของการบริหารการเปลีย่ นแปลง
5.2 ความสาคัญของการบริหารการเปลีย่ นแปลง
5.3 หลักการบริหารการเปลีย่ นแปลง
5.4 รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลง
5.5 เทคนิคการบริหารการเปลีย่ นแปลง
5.6 กระบวนการบริหารการเปลีย่ นแปลง
5.7 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการกับการเปลีย่ นแปลง
5.8 องค์ประกอบทีจ่ ะทาให้เกิดผลสาเร็จในการบริหารการเปลีย่ นแปลง
6. หลักการ แนวคิ ดเกี่ยวกับผู้นากับการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
7. การบริ หารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารโรงเรียน
7.1 ด้านโครงสร้าง (Structure)
7.2 ด้านเทคโนโลยี (Technology)
7.3 ด้านคน (People)
7.4 ด้านวัฒนธรรม (Culture)
8. ตัวแปรที่ มีผลต่อการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
9. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
9.1 งานวิจยั ในประเทศ
9.2 งานวิจยั ในต่างประเทศ
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1. ข้อมูลพืน้ ฐานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
2545: 5) กาหนดให้มกี ารเปลีย่ นแปลงการจัดการศึกษาไทย ทัง้ ในด้านสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อย่างเสมอภาค ในการได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย และการจัดการศึกษาจะต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิน่ และเอกชน เป็นการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
การปฏิรปู การศึกษานอกจากเน้นการปฏิรปู ระบบและกระบวนการจัดการศึกษาแล้วยังเน้น
ในส่วนทีเ่ ป็ นแนวทางหลักการ โครงสร้างและระบบบริหาร
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้จดั ตัง้ ขึน้ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง การกาหนดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยม อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5
และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
โดยสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วยท้องที่ เขตพญาไท
บางซื่อ ดุสติ สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน
บางบอน ทุ่งครุราษฎร์บรู ณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุร ี ภาษีเจริญ ตลิง่ ชัน ทวีวฒ
ั นา บางพลัด
บางกอกน้อย บางกอกใหญ่และหนองแขม ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีพนั ธกิจ ในการพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุ นสถานศึกษา เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ผเู้ รียนทุกคน
ได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยวิถไี ทย เพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีความรู้ คุณธรรม
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
อานาจหน้าทีข่ องสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา มีดงั นี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา ของเขตพืน้ ทีใ่ ห้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและความต้องการของ
ท้องถิน่
2. วิเคราะห์การจัดตัง้ งบประมาณ เงินอุดหนุ นทัวไปของโรงเรี
่
ยนและหน่วยงาน ในเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณทีไ่ ด้รบั ให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และกากับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงาน
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมข้อมูลเอกสารสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพืน้ ที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทัง้ ทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลโรงเรียนในเขตพืน้ การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ บุคคล องค์การชุมชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นๆ ทีจ่ ดั รูปแบบทีห่ ลากหลายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ ที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะการทางานด้าน
การศึกษา
11. ประสานการปฏิบตั ริ าชการทัวไปกั
่ บองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน
และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ในฐานะสานักงานผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพืน้ ที่
การศึกษา
12. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ เกีย่ วกับกิจการภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ทีม่ ไิ ด้ระบุให้เป็ นหน้าที่
ของผูใ้ ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบตั งิ านอื่นตามทีม่ อบหมาย
หลักการบริ หารและการจัดการศึกษา
สานักงานการปฏิรปู การศึกษา (2545: 1-2) อธิบายถึงหลักการบริหารและการจัด
การศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาไว้ดงั นี้
1. บริบทของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
1.1 เป็นรูปแบบของเขตพืน้ ทีต่ ามแนวคิดของการปฏิรปู การศึกษา คือ เป็นเขต
ให้บริการทางการศึกษาทีก่ าหนดขึน้ โดยคานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จานวนประชากรเป็ นหลัก
และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย
1.2 ทรัพยากรการศึกษาและทรัพยากรบุคคลระหว่างสถานศึกษาและเขตพืน้ ที่
การศึกษาได้รบั การเกลีย่ ให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ กล้เคียงกัน
1.3 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็นองค์การเฉพาะทาง ด้านการกากับดูแล
สนับสนุ น ส่งเสริม ประสานงานในเชิงนโยบายโดยมีผชู้ านาญการสาขาต่างๆ ตามภารกิจงานที่
กาหนดในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา
ของเขตพืน้ ที่
1.4 สถานศึกษาในแต่ละเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะดาเนินการได้ดว้ ย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร สถานศึกษาใดทีไ่ ม่อยูใ่ นสภาพทีจ่ ะดาเนินการได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพหรือคุม้ ค่าลงทุนในการดาเนินการ ควรยุบ หรือรวม หรือแปรสภาพเป็ นแหล่งบริการ
ทางการศึกษาในรูปแบบอื่น
1.5 สถานศึกษาในแต่ละเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีความใกล้ชดิ และมีความสะดวกทีจ่ ะ
ติดต่อ สือ่ สาร ประสานงานและร่วมมือกันจัดบริการและพัฒนาการศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง
2. คุณลักษณะของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542
2.1 เป็นหน่วยงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเป็ นทีย่ อมรับในด้านการวิเคราะห์แผนและ
นโยบายของหน่วยเหนือและของสถานศึกษามีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะกาหนดนโยบายและจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ ที่ รวมทัง้ เป็ นองค์การนาการพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ดังนัน้ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจึงควรเป็ นองค์การทีเ่ น้นความเชีย่ วชาญเฉพาะทางในลักษณะ
การพัฒนามากกว่าการปฏิบตั งิ านตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ ห่ี น่วยเหนือกาหนด
2.2 มีศกั ยภาพและความคล่องตัวเพียงพอทีจ่ ะกากับ ดูแลการปฏิบตั งิ านเชิงนโยบาย
สนับสนุ น ส่งเสริมและประสานงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ดังนัน้
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจึงจาเป็นต้องมีบุคลากร เครือ่ งมือและแผนปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และมีศกั ยภาพเพียงพอทีส่ นับสนุ นส่งเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาได้
2.3 บุคลากรสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตัง้ แต่คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผูอ้ านวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและบุคลากรในองค์การควรเป็นทีย่ อมรับของสถานศึกษาและผูม้ ี
ส่วนร่วมในแต่ละเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทัง้ ในด้านความชานาญ ความเชีย่ วชาญ และคุณธรรม ดังนัน้
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจึงควรเป็นองค์การเปิด มีอสิ ระและมีวธิ กี ารสรรหาผูช้ านาญการ หรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม โดยการหมุนเวียนมาปฏิบตั งิ านและใช้วธิ กี ารและหลักเกณฑ์
ทีเ่ น้นคุณภาพ ไม่ใช่เกิดจากการแต่งตัง้ จากหน่วยเหนือในส่วนกลางเพียงอย่างเดียว
2.4 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาควรเป็นแหล่งบริการข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการศึกษาควบคู่
กับการกากับดูแลสถานศึกษา ดังนัน้ เครือ่ งมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี ข่าวสารและศักยภาพของ
บุคลากรจะต้องได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับพัฒนาการทางการศึกษา เศรษฐกิจและ
สังคมในระดับประเทศและในระดับสากล
ภาระงาน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษามีภาระงานดังนี้
ปรัชญา เวสารัชช์ (2545: 17-20) เสนอลักษณะงานของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาไว้
ว่า เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็นหน่วยงานกากับดูแล ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาปฏิบตั ติ ามหน้าทีท่ ม่ี ไี ด้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย กฎเกณฑ์
มาตรฐานและเป้าหมายทีก่ าหนด มิใช่ตอ้ งคอยควบคุมบังคับบัญชาลักษณะงานของแต่ละกลุ่มงาน
โดยทัวไป
่ คือ
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1. งานธุรการ จาแนกเป็ นงานธุรการของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและงานธุรการของ
สถานศึกษา รวมถึงการเชื่อมโยงงานระหว่างเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากับสถานศึกษาและหรือหน่วยงาน
อื่นในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและงานธุรการ ระหว่างกลุ่มงานต่างๆ ทัง้ นี้จะต้องมีการกาหนดภาระงาน
และขัน้ ตอนการดาเนินงานทีช่ ดั เจน มีสะดวก รวดเร็ว สัน้ และสามารถดาเนินการให้สน้ิ สุด
กระบวนงานได้ ณ จุดเดียว (One-Stop Service)
2. งานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ จาแนกเป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ซึง่ ควรมีระบบเครือข่ายเชื่อมโยง
สถานศึกษาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และระหว่างเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากับหน่วยงานส่วนกลาง โดยมี
การวางระบบการจัดเก็บข้อมูลทัง้ ของสถานศึกษาและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อมิให้เกิด
การซ้าซ้อนในการเก็บ สามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม
และประเมินผล จัดทานโยบายหรือการตัดสินใจ
3. งานประสานงาน จาแนกเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในเขตพืน้ ที่
การศึกษา และการประสานงานระหว่างเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากับหน่วยงานภายนอกเขตพืน้ ที่
การศึกษา (หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ท้องถิน่ และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอื่น) การประสานงานนี้
อาจเป็ นทัง้ แนวดิง่ หรือแนวราบและระบบประสานงานต้องมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
4. งานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ภายในองค์การและภายนอก
องค์การทัง้ ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อให้บุคลากรใน
องค์การและสาธารณชนได้รบั ทราบและเข้าใจร่วมกัน
5. งานส่งเสริมสนับสนุน ประกอบด้วยการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การส่งเสริมสนับสนุน
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของสถานศึกษา
การสนับสนุ นพัฒนาด้านงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาด้าน
วิชาการ เป็นต้น สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา อาจสนับสนุนการบริหารการเงิน การบัญชีของ
สถานศึกษาขนาดเล็กทีไ่ ม่สามารถจ้างเจ้าหน้าทีก่ ารเงินการบัญชีเป็นการเฉพาะได้ งานส่งเสริม
สนับสนุ น ยังรวมไปถึงการป้องกันและแก้ไขปญั หาของสถานศึกษาด้วย เช่น กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
การขาดแคลนครู ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น
6. งานประกันโอกาสในการศึกษา เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจะต้องประกันให้ผดู้ อ้ ยโอกาสได้รบั
การศึกษาทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึง่ รวมไปถึง
การรับนักเรียน ระบบทะเบียนผูเ้ รียน ระบบเทียบโอน เป็นต้น
7. งานอานวยการและติดตามตรวจสอบ ทัง้ ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
เกีย่ วข้องกับการบริหารการเงิน การบัญชี การโอน การเบิกจ่าย ระบบจัดซือ้ จัดจ้างและการพัสดุ
8. งานนโยบาย แผน และการจัดทางบประมาณ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาดูแลงาน
วิเคราะห์ การจัดทาแผนกลยุทธ์ การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาแผนกลยุทธ์ การจัดทางบประมาณ
และแผนการดาเนินงานประจาปี เป็นต้น
9. งานสนับสนุนการประชุมของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ
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10. งานพัฒนาการบริหาร ได้แก่ การปรับระบบการบริหารจัดการ การพัฒนา
ประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน การประกันคุณภาพ การเสริมสร้างคุณค่า และวัฒนธรรม
การทางานทีด่ ี เป็ นต้น
11. งานพัฒนาโครงสร้าง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอาจจัดโครงสร้างทีจ่ าเป็นต่างๆ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สรุปว่า สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเป็นหน่วยงานทีม่ อี านาจหน้าทีใ่ น
การประสาน ส่งเสริม กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารโรงเรียนของผูบ้ ริหารโรงเรียน
เพื่อให้การบริหารโรงเรียน ด้านบุคลากร เทคโนโลยี งบประมาณ มีความคล่องตัวมากขึน้

2. หลักการ แนวคิ ดเกี่ยวกับการบริ หาร
ภารดี อนันต์นาวี (2552: 1) ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า เป็ นกิจกรรมของคนตัง้ แต่
2 คนขึน้ ไป มีการร่วมมือกันทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้เทคนิคและวิธกี ารต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์รว่ มกัน
อัศวิน จักษุสุวรรณ (2547: 139) กล่าวว่า การบริหาร คือ การจัดการกับสิง่ นัน้ ให้บรรลุผล
สาเร็จ ซึง่ ประกอบด้วยการสังงาน
่ ควบคุมงานและดาเนินงาน
บาร์โทล (Bartol. 1998: 6) กล่าวว่า การบริหารเป็ นกระบวนการทีเ่ ป็ นทัง้ ศาสตร์และศิลป์
โดยการทางานผ่านบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การทีว่ างไว้
สเคอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn. 2002: 473-484) ได้แบ่งหน้าทีท่ างการบริหารออกเป็ น
4 อย่างด้วยกัน คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การนา และการควบคุม ดังนี้
1. การวางแผน เป็นขัน้ ตอนในการกาหนดวัตถุประสงค์และพิจารณาถึง วิธกี าร ทีค่ วร
ปฏิบตั เิ พื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์นนั ้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงต้องตัดสินใจว่า องค์การมีวตั ถุประสงค์อะไร
ในอนาคตและจะต้องดาเนินการอย่างไร ประกอบด้วย การดาเนินการตรวจสอบตัวเอง เพื่อกาหนด
สถานภาพในปจั จุบนั ขององค์การ การสารวจสภาพแวดล้อม การกาหนดวัตถุประสงค์ การพยากรณ์
สถานการณ์ในอนาคต การกาหนดแนวทางปฏิบตั งิ าน และความจาเป็ นในการใช้ทรัพยากร การ
ประเมินแนวทางปฏิบตั งิ านทีว่ างไว้ การทบทวนและปรับแผนเมือ่ สถานการณ์เปลีย่ นแปลง และ
ผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการวางแผน
เป็นไปอย่างทัวถึ
่ ง
2. การจัดองค์การ เป็นขัน้ ตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรทีใ่ ช้ในการทางานเพื่อให้
บรรลุจดุ มุ่งหมายในการทางานนัน้ หรือเป็ นการจัดแบ่งงานและจัดสรรทรัพยากรสาหรับงานเพื่อให้
งานเหล่านัน้ สาเร็จ การจัดองค์การประกอบด้วย การระบุและอธิบายงานทีจ่ ะถูกนาไปดาเนินการ
การกระจายงานออกเป็นหน้าที่ การรวมหน้าทีต่ ่างๆ เข้าเป็นตาแหน่งงาน การอธิบายสิง่ ทีจ่ าเป็นหรือ
ความต้องการของตาแหน่งงาน การรวมตาแหน่งงานต่างๆ เป็นหน่วยงานทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั อย่าง
เหมาะสม การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบ และอานาจหน้าที่ การทบทวนและปรับโครงสร้าง
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ขององค์การเมือ่ สถานการณ์เปลีย่ นแปลง และผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็ นไปตามที่กาหนด การ
ติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการจัด องค์การเป็ นไปอย่างทัวถึ
่ ง
3. การจัดคนเข้าทางาน เป็นขัน้ ตอนในการคัดเลือกและจ้างบุคคลเข้าทางาน รวมถึงการ
เลื่อนขัน้ การโยกย้าย การสรรหา และการวางแผนกาลังคน การจัดคนเข้าทางานประกอบด้วย การ
กาหนดความจาเป็ นของทรัพยากรบุคคล การสรรหาผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ศี กั ยภาพ การคัดเลือกบุคคลที่
สรรหามา การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล การประเมินการปฏิบตั งิ าน การโอนย้าย การเลื่อน
ตาแหน่ง การลดตาแหน่ง การพ้นจากงาน การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากร
บุคคล เมือ่ สถานการณ์เปลีย่ นแปลงและผลลัพธ์ของการควบคุม ไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนด
4. การนา เป็นขัน้ ตอนในการกระตุ้นเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นและชักนา ความ
พยายามของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับการใช้ความพยายามของ
ผูบ้ ริหารทีจ่ ะกระตุน้ ให้พนักงานมีศกั ยภาพในการทางานสูง การนาจะช่วยให้งานบรรลุ ผลสาเร็จ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจพนักงาน การนา ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารและอธิบายวัตถุประสงค์
ให้แก่พนักงานได้ทราบ การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบตั งิ านต่างๆ การให้คาแนะนาและ
คาปรึกษาแก่พนักงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการปฏิบตั งิ าน การให้รางวัลแก่พนักงานบน
พืน้ ฐานของผลการปฏิบตั งิ าน การยกย่องสรรเสริญและการตาหนิตเิ ตียนอย่างยุตธิ รรมและถูกต้อง
เหมาะสม การจัดหาสภาพแวดล้อมมากระตุน้ การจูงใจ โดยการติดต่อสื่อสารเพื่อสารวจความ
ต้องการและสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง การทบทวนและปรับวิธกี ารของภาวะผูน้ า เมือ่
สถานการณ์เปลีย่ นแปลง และผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด การติดต่อสื่อสารโดย
ทัวทุ
่ กแห่งในกระบวนการของภาวะผูน้ า
5. การควบคุม เป็นการติดตามผลการดาเนินงานและแก้ไขปรับปรุงในสิง่ ทีจ่ าเป็นหรือเป็น
ขัน้ ตอนของการวัดผล การทางานและดาเนินการแก้ไข เพื่อให้บรรลุผลทีต่ อ้ งการ การควบคุม
ประกอบด้วย การกาหนดมาตรฐาน การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบตั งิ านกับมาตรฐาน
การแก้ไขความบกพร่อง การทบทวนและปรับวิธกี ารควบคุมเมือ่ สถานการณ์เปลีย่ นแปลงและ
ผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการควบคุม
เป็นไปอย่างทัวถึ
่ ง
สรุปได้ว่า การบริหาร คือ การจัดการกับสิง่ นัน้ ให้บรรลุผลสาเร็จ เป็ นกระบวนการทีเ่ ป็นทัง้
ศาสตร์และศิลป์ โดยการทางานผ่านบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การที่
วางไว้ ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การนา และการควบคุม

3. หลักการ แนวคิ ดเกี่ยวกับองค์การ
ความหมายและองค์ประกอบ
ดาริกา เฉลยถ้อย (2544: 7-11)ให้ความหมายขององค์การ (Organization) ว่าหมายถึง
หน่วยทางสังคมทีร่ จู้ กั กัน และมีการประสานเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมกับมีขอบเขตทีส่ ามารถ
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แยกชัดเป็ นเอกเทศได้ โดยในเวลาเดียวกันก็จะมีหน้ าทีห่ รือประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่
เป็นงานทีก่ ระทาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางทีจ่ ะบรรลุในเป้าหมายร่วมกัน
รรินทิพย์ โพธิรชั ต์ (2546: 15) ให้ความหมายไว้ว่า องค์การ หมายถึง การนาเอาส่วนต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กนั เข้ามารวมกันเป็ นระเบียบแบบแผน อันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้การใช้อานาจปกครอง บังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุมดาเนินไปด้วยดี ตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
บัญชา วีระพันธ์ (2546: 16) ให้ความหมายไว้ว่า องค์การ หมายถึง กระแสหรือแบบ ของวิถี
การดาเนินการทีก่ ลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งได้รว่ มกันกาหนดขึน้ เพื่อแก้ไขข้อยุง่ ยาก ใน
การติดต่อโดยตรง เพราะกลุ่มบุคคลประกอบด้วยบุคคลต่างๆ กัน จานวนมากติดต่อสัมพันธ์กนั
อย่างสะดวกและยังช่วยรักษาผลประโยชน์รว่ มกันได้อกี ด้วย ดังนัน้ องค์การ ย่อมหมายถึง กาหนด
ระบบในการทางานร่วมกันและดาเนินการเพื่อให้บรรลุจุดมุง่ หมายทีต่ งั ้ ไว้
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2548: 24) ให้ความหมายไว้ว่า องค์การ หมายถึง กลุ่มสังคมทีเ่ กิด
จาก บุคคลต่างๆ มารวมตัวกัน โดยมีการกาหนดขอบเขตทีช่ ดั เจน มีเป้าหมายเป็นเครือ่ งชีน้ าใน
การดาเนินงาน และมีโครงสร้างของกิจกรรมอย่างมีระบบ เช่น องค์การการค้าโลก องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย หรือองค์การพัฒนาเอกชน เป็นต้น
สมยศ นาวีการ (2547: 8) ได้ให้ความหมายขององค์การไว้ว่า องค์การ คือ กระบวนการ
ทางด้านโครงสร้างทีบ่ ุคคลต่างๆ เกีย่ วข้องกันเพื่อความสาเร็จในเป้าหมาย สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
องค์การ คือการเกีย่ วข้องระหว่างกัน โครงสร้างขององค์การจะอธิบายสิง่ ระหว่างกันเหล่านี้โดย
การกาหนด บทบาท ความสัมพันธ์ กิจกรรม การเรียงลาดับของเป้าหมาย และคุณลักษณะอื่นๆของ
องค์การ ลักษณะของโครงสร้างและกระบวนการของการเกีย่ วข้องระหว่างกันจะแตกต่างกันออกไป
ระหว่าง องค์การหนึ่งกับองค์การหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามคนจะเกี่ยวข้องระหว่างกันเพื่อความสาเร็จใน
เป้าหมาย ของทุกๆ องค์การ และความเกีย่ วข้องระหว่างกันนี้จะอธิบายแบบของโครงสร้างบางอย่าง
สาหรับ โครงสร้างองค์การทีเ่ ป็นทางการจะได้รบั การยอมรับมากกว่าโครงสร้างขององค์การทีไ่ ม่เป็น
ทางการ
ภารดี อนันต์นาวี (2552: 41) สรุปถึงองค์การประกอบด้วยเรือ่ งต่อไปนี้
1. งาน (Task)
2. โครงสร้าง (Struture)
3. คน (People)
4. เทคโนโลยี (Technology)
5. สิง่ แวดล้อม (Environments)
ลักษณะองค์การระบบราชการ
เวเบอร์ ( (รรินทิพย์ โพธิรชั ต์. 2546: 62; อ้างอิงจาก Weber. 1974: หน้า 167) ได้ใช้
แนวคิดเรือ่ งพลวัต (Dynamics) วิเคราะห์เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของสังคม และการพัฒนา
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อธิบายถึงลักษณะขององค์การระบบบริหารแบบราชการ ซึง่ เป็นองค์การทีม่ เี หตุมผี ลสมบูรณ์แบบ
คุณลักษณะของการบริหารงานระบบราชการทีน่ ามาใช้ในระบบการบริหารงานโรงเรียน ดังนี้
1. การจัดองค์การในโรงเรียน ต้องจัดระบบงานตามความชานาญพิเศษ แบ่งแยกสายงาน
ตามความเหมาะสมของลักษณะวิชา คือ แบ่งเป็นภาควิชาและแผนกต่างๆ
2. จัดระบบงานตามลาดับขัน้ อย่างชัดเจน มีผบู้ ริหารเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุด และมีผชู้ ่วย
ผูบ้ ริหารเป็ นอันดับรองลงมาจนถึงผูป้ ฏิบตั งิ าน
3. การบริหารงานโรงเรียน ต้องมีกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมพฤติกรรมและ การปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรและผูเ้ ข้ารับการศึกษาในโรงเรียนด้วย
4. การจัดระบบงานแบบราชการ จะต้องสร้างระบบงานแบบประชาธิปไตย มากกว่าแบบ
ประเพณีนิยมหรือระบบเผด็จการ
5. การจัดองค์การในสถานศึกษาในระบบราชการ ต้องคานึงถึงการใช้บุคลากร ตาม
สมรรถภาพพืน้ ฐาน เพื่อเพิม่ พูนความสามารถให้เกิดแก่ผเู้ รียน
กล่าวโดยสรุป องค์การเป็ นหน่วยทางสังคมทีป่ ระสานเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว มี
เป้าหมายหรือผลประโยชน์ร่วมกัน มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การที่
กาหนดไว้ หรือตอบสนองความต้องการของสมาชิกในองค์การด้วย ทัง้ นี้วธิ กี ารปฏิบตั ใิ นองค์การ
จะต้องมีระเบียบแบบแผน

4. หลักการ แนวคิ ดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
ความหมายและความสาคัญ
อัศวิน จักษุสุวรรณ (2547: 135) กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงคือการทาให้เหตุการณ์
สถานการณ์ ลักษณะต่างไปจากเดิม
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2546: 273 ) กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้กบั
ทุกองค์การ ในปจั จุบนั การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ มีมากมาย อาทิ การปฏิรปู ระบบราชการ
การปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์การ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจการออกนอกระบบ การร่วมทุน การรวม
กิจการ รวมทัง้ การนาเทคนิคการจัดการใหม่ๆ มาใช้ในองค์การ
ชนิ ดของการเปลี่ยนแปลง (Types of Change)
สุเทพ เชาวลิต (2548: 12-13) กล่าวถึง รายละเอียดทีเ่ กี่ยวกับการจัดการการเปลีย่ นแปลง
และชนิดของการเปลีย่ นแปลง (Types of Change) ว่า รูปแบบขององค์การปจั จุบนั นัน้ จะต้อง
สามารถตอบสนองความท้าทายใหม่ เช่น เทคโนโลยีใหม่ คู่แข่งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ ตลาดใหม่ และ
ความต้องการสาหรับประสิทธิภาพทีส่ งู กว่าในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ต้องมีความหลากหลายยิง่ ขึน้ ใน
แต่ละชนิดของความเปลีย่ นแปลงสร้างขึน้ เพื่อเอาชนะอุปสรรคและสิง่ ทีข่ ดั ขวางในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ ชนิดของการเปลีย่ นแปลงโดยทัวไปจะมี
่
ดงั ต่อไปนี้
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1. การเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างองค์การ (Structural Change) การเปลีย่ นแปลงชนิดนี้
จะปฏิบตั กิ บั องค์การให้เปรียบเสมือนกับชิ้นส่วนทีม่ ปี ระสิทธิภาพชิน้ หนึ่งของเครือ่ งจักร ซึง่ ใน
ระหว่างการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างนัน้ ผูบ้ ริหารระดับสูงจะได้รบั การให้คาปรึกษาและช่วยเหลือจากที่
ปรึกษาเพื่อทีจ่ ะพยายามปรับเปลีย่ นในส่วนของโครงสร้างขององค์การให้มากยิง่ ขึน้ เช่น การรวม
กิจการ การเข้ายึดกิจการ การรามหน่วยงานหลายหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน และการยุบ
หน่วยงานทีไ่ ม่จาเป็ นล้วนแล้วแต่เป็นการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์การทัง้ สิน้
2. การเปลีย่ นแปลงด้านการลดต้นทุน (Cost Cutting) การเปลีย่ นแปลงเช่นนี้มงุ่ เน้นทีจ่ ะ
ขจัดกิจกรรมทีไ่ ม่มคี วามจาเป็นต่อองค์การออกไปหรืออาจใช้วธิ กี ารอื่นๆเพื่อทีจ่ ะบีบลดต้นทุนที่
เกีย่ วกับการจัดการให้ได้มากทีส่ ุดควรใคร่ครวญเกีย่ วกับกิจกรรมและการจัดการอย่างละเอียด
เพราะอาจมีผลกระทบต่อกาไรในระหว่างปี และควรคานึงว่าการลดต้นทุนนัน้ อาจอยู่ในช่วงที่
องค์การอยูใ่ นสถานการณ์ทล่ี าบากอยูก่ ไ็ ด้
3. การเปลีย่ นแปลงด้านกระบวนการ (Process Change) การเปลีย่ นแปลงชนิดนี้จะ
มุง่ เน้นถึงการปรับเปลีย่ นว่าจะทาอย่างไร ให้งานสาเร็จอย่างรวดเร็ว เช่น การปรับเปลีย่ นโครงสร้าง
ของการให้การอนุ มตั กิ ารกูย้ มื ให้รวดเร็วขึน้ การปฏิบตั งิ านต่อทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งให้
เป็นการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หรือการทีจ่ ะตัดสินใจอย่างไรให้รวดเร็ว
ซึง่ การปรับเปลีย่ นขัน้ ตอนเหล่านี้จะเป็ นเป้าหมายทาให้ขนั ้ ตอนต่างๆเร็วขึน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้
เกิดความผิดพลาดน้อยลง และทีส่ าคัญคือทาให้ตน้ ทุนลดลงด้วย
4. การเปลีย่ นแปลงด้านวัฒนธรรม (Cultural Change) การเปลีย่ นแปลงชนิดนี้จะมุ่งเน้น
ไปทีค่ นทีอ่ ยูใ่ นองค์การเป็นหลัก อย่างเช่นจุดมุง่ หมายโดยรวมขององค์การคือมีหน้าทีท่ าธุรกิจอย่าง
เดียวหรือสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างผูบ้ ริหารและลูกจ้าง การออกคาสังและการควบคุ
่
มการ
บริหาร ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารคือตัวอย่างทีด่ ขี องการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์การ
เช่นในการทีจ่ ะกาหนดตาแหน่งใหม่ขององค์การจากเดิมทีม่ งุ่ เน้นแค่ผลักดันตัวสินค้าสู่ตลาดเป็น
หลักแต่ปจั จุบนั ปรับเปลีย่ นให้มงุ่ เน้นทีล่ กู ค้าเป็ นหลัก
การต่อต้ านการเปลี่ยนแปลง
จุฑา เทียนไทย (2550: 274-276) กล่าวถึงสาเหตุการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง ดังนี้
1. การเปลีย่ นแปลงไปขัดผลประโยชน์ส่วนตน
2. ความเข้าใจผิด ทาให้ไม่ไว้วางใจ ไม่ยนิ ยอมตามข้อเสนอ
3. ไม่ยอมเปลีย่ นเพราะมองกันคนละมุม
4. ประเมินการเปลีย่ นแปลงหากไม่พร้อมไม่ยอมเปลีย่ นแปลง
อัศวิน จักษุสุวรรณ (2547: 147-148) กล่าวถึงเหตุผลในการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง ดังนี้
1. กลัวสูญเสียอานาจทีต่ นเคยมีอยู่
2. กลัวรับงานเพิม่
3. กลัวเสียหน้า
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4. กลัวตนเองจะทางานใหม่ไม่ได้ดี
5. การเปลีย่ นแปลงรวดเร็วเกินไป
6. การเปลีย่ นแปลงข้อมูลไม่ชดั เจน
7. การเปลีย่ นแปลงไม่สามารถบอกผลลัพธ์อย่างชัดเจน
8. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเอง
9. เปลีย่ นวันนี้ได้พรุง่ นี้กอ็ าจเปลีย่ นอีก
แหล่งที่มาของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ธวัช บุณยมณี (2550: 160-165) กล่าวถึงแหล่งทีม่ าของการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงว่ามา
จาก 2 แหล่ง คือมาจากบุคคลและองค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บุคคล (Individual)
แหล่งทีม่ าของการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงจากบุคคล จะขึน้ อยูก่ บั คุณลักษณะพืน้ ฐานของ
แต่ละบุคคล(Basic Human Characteristics) อาทิ การรับรู้ บุคลิกภาพ และความต้องการ
1.1 นิสยั ส่วนบุคคล (Habit) บุคคลมักมีความเคยชินกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เมื่อ
กิจกรรมดังกล่าวมีการเปลีย่ นแปลงไปก็จะก่อให้เกิดความไม่พงึ พอใจเพราะทาให้วถิ ชี วี ติ (Way of
Life) เปลีย่ นไป โดยอาจจะมีความยุง่ ยากซับซ้อนมากขึน้ ความรับผิดชอบในการทางานเปลีย่ นไป
จึงทาให้จติ ใต้สานึกเกิดการต่อต้านในสิง่ ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
1.2 ความมันคงปลอดภั
่
ย (Security) บุคคลโดยทัวไปต้
่ องการความมันคงปลอดภั
่
ยใน
การทางาน และมักจะต่อต้านการเปลีย่ นแปลง เพราะว่าการเปลีย่ นแปลงเป็นสิง่ ทีค่ ุกคามความรูส้ กึ
มันคงปลอดภั
่
ยของเขา
1.3 ปจั จัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors) บุคคลจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
เพราะเขาคิดหรือตระหนักว่าการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นัน้ จะทาให้รายได้ของเขาลดลง
1.4 ความกลัวในสิง่ ทีไ่ ม่รู้ (Fear of the Unknown) คือไม่รวู้ ่าอะไรจะเกิดขึน้ หรือจะมี
อะไรเข้ามาในอนาคต
1.5 การขาดความเข้าใจ (Lack of Understanding and Purpose) บุคคลจะต่อต้าน
การเปลีย่ นแปลงเมือ่ เขาไม่เข้าใจจุดประสงค์และผลทีเ่ กิดขึน้ ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของ
การเปลีย่ นแปลง หรือไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
1.6 เกิดขาดความเชื่อใจ (Lack of Trust ) บุคคลจะต่อต้านการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เขาไม่
เชื่อมัน่ หรือไม่มนใจในตั
ั่
วบุคคลทีเ่ ป็นผูน้ าการเปลีย่ นแปลงว่าจะสามารถทาการเปลีย่ นแปลงไปสู่สงิ่
ทีด่ กี ว่าได้จริง
1.7 การขาดความมันใจ
่ (Loss of Confidence) บุคคลจะต่อต้านการเปลีย่ นแปลงเมื่อ
เขารูส้ กึ ว่าเขาไม่สามารถจะทางานได้ดภี ายใต้สถานการณ์ใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
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1.8 การเลือกประมวลผลข้อมูลข่าวสาร (Selective Information Processing) หรือการ
เลือกรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเฉพาะทีต่ นเองสนใจ บุคคลจะเลือกรับรูร้ บั ฟงั ในสิง่ ทีเ่ ขาอยากรูอ้ ยากฟงั
เท่านัน้
2. องค์การ (Organization)
ปกติแล้วองค์การมักจะมีลกั ษณะของการอนุ รกั ษ์นิยมและมีแรงต้านต่อการเปลีย่ นแปลง
องค์การภาครัฐ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุขอาเภอ สถานี
อนามัย ซึง่ ดาเนินงานมาหลายสิบปี ต่างมีระบบแล้ววิธกี ารทางานแบบนัน้ ๆ มาตลอด หากจะให้ม ี
การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ มักพบว่าจะมีการต่อต้านเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แหล่งสาคัญทีม่ าจาก
องค์การทีท่ าให้เกิดการต่อต้านเปลีย่ นแปลง 6 ประการด้วยกันคือ
2.1 ความเฉื่อยชาของโครงสร้าง (Structural Inertia) โครงสร้างองค์การมักถูกสร้าง
หรือออกแบบระบบให้มลี กั ษณะทีค่ งที่ อาทิ ระบบการคัดเลือกและบรรจุแต่งตัง้ บุคคลให้ดารง
ตาแหน่งหนึ่ง การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของบุคคลเพื่อให้ทางานตามบทบาทหน้าทีใ่ นตาแหน่ง
งานนัน้ ๆ ได้ กฎระเบียบ ข้อกาหนดภาระงาน (Job Description) และบทบัญญัติ แนวทาง
การปฎิบตั งิ าน ตลอดจนแบ่งงานกันทาการมอบหมายงานให้บุคคลทาในลักษณะเฉพาะด้าน และมี
การเปลีย่ นแปลงหรือหมุนเวียนกันทางานมีน้อย ระบบโครงสร้างองค์การเช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อ
การเปลีย่ นแปลงอย่างมาก
2.2 ข้อจากัดของจุดทีจ่ ะทาการเปลีย่ นแปลง (Limited Focus of Change) องค์การจะ
ถูกออกแบบขึน้ มาโดยประกอบด้วยระบบย่อยๆ ทีพ่ ง่ึ พาหรือเชื่อมโยงเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน
(Interdependent Subsystem) การเปลีย่ นแปลงเพียงระบบย่อยระบบใดระบบหนึ่งหรือส่วนใดส่วน
หนึ่ง โดยไม่ให้กระทบกระเทือนระบบย่อยอื่นๆ ในองค์การนัน้ ไม่สามารถกระทาได้
2.3 ความเฉื่อยชาของกลุ่ม (Group Inertia) ขณะทีบ่ ุคคลต้องการจะเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม ขณะเดียวกันบรรทัดฐานของกลุ่ม (Group Norms) ก็จะทาหน้าทีค่ วบคุมไม่ให้ม ี
การฝา่ ฝื นกฎ
2.4 ภาวะคุกคามต่อความเชีย่ วชาญ (Threat to Expertise) การเปลีย่ นแปลงองค์การ
ทีม่ ผี ลคุกคามความเชีย่ วชาญ หรือความชานาญของกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งหรือหลายกลุ่มงาน
มักจะถูกต่อต้าน
2.5 ภาวะคุกคามต่อความสัมพันธ์เชิงอานาจ (Threat to Established Power
Relationships) การเปลีย่ นแปลงระบบการบริหารงานขององค์การ โดยการกระจายอานาจของ
บุคคลในระยะยาว การนาแนวคิดของการกระจายอานาจการตัดสินใจหรือทีมงานจัดการตนเอง
(Self-Managed Work Teams) มาใช้ในองค์การ เป็นการเปลีย่ นแปลงอย่างหนึ่งซึง่ กลุ่มผู้บริหาร
ระดับกลาง (Middle) และผูค้ วบคุม (Supervisors) อาจจะไม่พอใจ เพราะคิดว่าอานาจทีพ่ วกเขา
เคยมีอยู่จะถูกคุกคามทาให้มอี านาจน้อยลงหรือหมดอานาจ
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2.6 ภาวะคุกคามต่อการจัดสรรทรัพยากร (Threat to Established Resource
Allocations) กลุ่มงานต่างๆ ในองค์การจะมีการควบคุมทรัพยากรของกลุ่มงานตนเอง และบ่อยครัง้
พบว่า เป็นอุปสรรคต่อการเปลีย่ นแปลง
วิ ธีการแก้ปัญหาการต่อต้ านการเปลี่ยนแปลง
อัศวิน จักษุสุวรรณ (2547: 149-150) เสนอวิธกี ารแก้ปญั หาการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง
ดังนี้
1. เตรียมข้อมูลในการเปลีย่ นแปลงให้พร้อม เช่น รายละเอียด เวลา พฤติกรรมทีต่ อ้ งการ
ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ เป็นต้น
2. หาผูต้ ่อต้านและให้เกียรติผตู้ ่อต้าน โดยการรับฟงั ยอมรับการต่อต้านให้ความสาคัญกับ
ผูต้ ่อต้าน
3. ทบทวนเหตุผลในการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง โดยการเก็บข้อมูลการต่อต้าน พิจารณา
ข้อเท็จจริง ตัดสินใจชีแ้ จงต่อหรือหยุดการเปลีย่ นแปลง
ธวัช บุณยมณี (2550: 165-167) อธิบายถึงวิธกี ารจัดการกับการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง
(Methods for Deal with Resistance to Change) ไว้ดงั นี้
วิธกี ารทีน่ ามาใช้ในจัดการกับการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงองค์การประกอบด้วยหลาย
วิธกี ารด้วยกัน
1. การสื่อสารและการศึกษา (Communication and Education) วิธกี ารหนึ่งทีม่ ี
ประสิทธิผลมากและถูกนามาใช้เพื่อเอาชนะการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง คือ การให้การศึกษาเพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคคลเกีย่ วกับเหตุผลและความจาเป็นทีต่ อ้ งมีการเปลีย่ นแปลง
การให้การศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิผลต้องมีขอ้ มูลเชิงประจักษ์รองรับ และเป็นการสื่อสารทีผ่ ฟู้ งั สามารถ
ซักถามโต้ตอบได้ (Two Ways Communication) ซึง่ จะช่วยลดความวิตกกังวล และ การต่อต้าน
การเปลีย่ นแปลงลงได้
2. การมีส่วนรวมและเข้ามามีส่วนเกีย่ วข้อง (Participation & Involvement) การให้ผทู้ ่ี
ต่อต้านการเปลีย่ นแปลงเข้ามามีส่วนร่วมมาช่วยออกแบบและดาเนินการเปลีย่ นแปลงบ่อยครัง้ พบว่า
ช่วยลดการต่อต้านลงได้ ช่วยเกิดความผูกพันต่อการเปลีย่ นแปลง เกิดความร่วมมือและ
ความสนับสนุนการเปลีย่ นแปลง
3. การอานวยความสะดวกและสนับสนุ น (Facilitation and Support) เป็นการสนับสนุนให้
ความช่วยเหลือบุคคลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง และการอานวยความสะดวกให้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะและสร้างความชานาญ เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
การเปลีย่ นแปลงอาจทาให้บุคคลเกิดความตึงเครียดจะต้องให้เวลากับบุคคลในการปรับตัว ผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงต้องให้กาลังใจและช่วยเหลือ เพื่อให้บุคคลสามารถเอาชนะความกดดัน ใน
การทางานให้ได้ โดยการแสดงให้เห็นหรือให้คามันสั
่ ญญาว่าการเปลีย่ นแปลงจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์การโดยส่วนรวมและทุกคน ซึง่ จะช่วยให้บุคคลเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อการเปลีย่ นแปลง
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4. การเจรจาต่อรอง และ การให้รางวัล (Negotiation & Rewards) การเจรจาต่อรองและ
การให้รางวัลเป็นวิธกี ารหนึ่งทีส่ ามารถนามาใช้ในการเอาชนะการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงได้ โดย
การต่อรองกับผูต้ ่อต้านการเปลีย่ นแปลงและตกลงกันว่า หากยอมรับและให้ความร่วมมือใน
การเปลีย่ นแปลง องค์การจะให้ทรัพยากรบางอย่างหรือรางวัลแก่เขา ซึง่ วิธกี ารนี้อยู่บนพืน้ ฐานของ
แนวคิดทฤษฎีการแลกเปลีย่ น
5. การใช้อานาจบังคับแบบชัดแจ้งและแอบแฝง (Explicit & Implicit Coercion) การใช้
อานาจบังคับอาจสามารถเอาชนะการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงได้ แต่อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลดีเสมอไป
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีใ่ ช้อานาจบังคับควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจังหวะและโอกาสเพื่อให้
สามารถเอาชนะการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงได้นุ่มนวลทีส่ ุด
สรุปว่า การเปลีย่ นแปลงในองค์การทาให้องค์การเปลีย่ นไปจากเดิม สามารถเกิดขึน้ ได้กบั
ทุกองค์การ โดยอาจมีการเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้าง ด้านการลดต้นทุน ด้านกระบวนการ และด้าน
วัฒนธรรม ซึง่ จะทาให้เกิดการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง อันมาจากบุคคลและองค์การ เช่น กลัว
สูญเสียอานาจทีเ่ คยมีอยู่ ขัดผลประโยชน์ ขาดความเข้าใจ มีความเฉื่อยชาของโครงสร้างองค์การ
เป็นต้น เมือ่ จะเปลีย่ นแปลงจึงต้องหาวิธกี ารแก้ปญั หา โดยการเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อการสื่อสาร
ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนใช้การเจรจาต่อรองหรือให้รางวัล
รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
วรภัทร์ ภู่เจริญ (2547: 9-10) กล่าวถึงพฤติกรรมการเปลีย่ นแปลง 3 รูปแบบ ดังนี้
1. การเปลีย่ นแปลงเชิงรุก (ไปเปลีย่ นผูอ้ ่นื )
2. การเปลีย่ นแปลงเชิงตัง้ รับ (ถูกคนอื่นให้เปลีย่ นหรือจาเป็นต้องเปลีย่ น)
3. การเปลีย่ นแปลงทีม่ กี ารวางแผนและเตรียมตัวรองรับเรือ่ งฉุกเฉิน
ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา (2551: 38-39) กล่าวถึง รูปแบบการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ใน
องค์การจะประกอบอยู่ 3 ลักษณะ
1) การเปลีย่ นแปลงแบบปฏิวตั ิ (Revolutionary Change) เป็นการเปลีย่ นแปลงทีห่ วังผล
อย่างฉับพลันทันที ซึง่ ผูบ้ ริหารมักจะใช้อานาจและสังให้
่ พนักงานปฏิบตั ติ ามทีต่ นต้องการ โดยไม่
คานึงถึงความรูส้ กึ หรือความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง และมักจะเป็ นการกระทาตามความต้องการ
ของฝา่ ยบริหารเพียงฝ่ายเดียว เช่น การเปลีย่ นแปลงตาแหน่ง ระบบงาน และโครงสร้างองค์การ
เป็นต้น การปฏิวตั อิ าจจะมีผตู้ ่อต้านมาก เพราะผลจาการเปลีย่ นแปลงอาจจะสร้างความไม่พอใจ
และความรูส้ กึ ขัดแย้งระหว่าง สมาชิกกลุ่มต่างๆ ได้ ซึง่ จะก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ ความขัดแย้ง
และไม่ให้ความร่วมมือในอนาคต
2) การเปลีย่ นแปลงแบบมีววิ ฒ
ั นาการ (Evolutionary Change) เป็นการเปลีย่ นแปลงแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป อย่างช้า ๆ เกือบจะอยูต่ รงกันข้ามกับวิธกี ารปฏิบตั ิ โดยปกติ การเปลีย่ นแปลงแบบ
วิวฒ
ั นาการ ในองค์การจะไม่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นหรือประหลาดใจมากนัก ในหมู่สมาชิก เพราะ
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การเปลีย่ นแปลงจะค่อยๆเกิดขึน้ ทาให้ผคู้ นปรับตัวตาม โดยไม่รสู้ กึ ว่ามีการเปลีย่ นแปลงนานๆ ครัง้
จึงจะปรากฏว่าไปกระทบกระเทือนต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสักครัง้
3) การเปลีย่ นแปลงแบบวางแผน (Planned Change) เป็นการเปลีย่ นแปลงทีท่ าอย่างเป็น
ระบบ เพราะมีการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึง่ จะช่วยให้องค์การเปลีย่ นแปลงและ
พัฒนาไปอย่างเป็ นขัน้ ตอนและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธอี ่นื โดยเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ่วนเกีย่ วข้องกับ
การเปลีย่ นแปลงเข้ามาร่วมมือกับฝา่ ยบริหารในการเปลีย่ นแปลงการเปลีย่ นแปลงองค์การในรูปแบบ
ต่างๆ จะขึน้ อยูก่ บั ผูบ้ ริหารองค์การนัน้ ต้องการจะนารูปแบบใดมาใช้ ซึง่ เขาจะต้องตัดสินใจโดย
คานึงถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยเลือกใช้การเปลีย่ นแปลงได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามสภาพของสิง่ แวดล้อม และปจั จัยต่างๆ ในองค์การ ซึง่ อาจจะก่อให้เกิดการตอบสนอง
ทีด่ จี ากสมาชิก หรืออาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ และแรงต้านต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่
ผูบ้ ริหารและตัวแทนการเปลีย่ นแปลงจะต้องทาการศึกษา ถึงผลกระทบทีส่ ะท้อนกลับมาอย่าง
รอบคอบ และหาแนวทางและวิธแี ก้ไข เพื่อให้การเปลีย่ นแปลงองค์การสามารถก้าวไปข้างหน้าและ
ประสบความสาเร็จได้
นอกจากนี้ สตีฟ (Steve. 2002: ออนไลน์) ได้กล่าวถึง รูปแบบการขับเคลื่อนการ
เปลีย่ นแปลงไว้ว่า การเปลีย่ นแปลงทีย่ งยื
ั ่ นได้ตอ้ งมีการทาให้มคี วามสมดุล การทาให้สมบูรณ์ และมี
หลายมิติ ดังนัน้ ทักษะของการดาเนินการในพืน้ ทีก่ ารเปลีย่ นแปลง (Change Zone) จะต้องเกีย่ วกับ
ความสมดุล ของการขับเคลื่อน 2 แบบ หรือมุมมองการเปลีย่ นแปลง 4 แบบ คือ มุมมองจากบนลงล่าง
มุมมองจากล่างขึน้ บน มุมมองจากภายนอกสู่ภายใน มุมมองภายในสู่ภายนอก ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบ 2 มุมมอง 4 แบบ ในพืน้ ทีก่ ารเปลีย่ นแปลง
ทีม่ า: Steve Trivett. (2002). Dynamic Change Model. Online.
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1. มุมมองจากบนลงล่าง (Top-Down) แสดงให้เห็นวิสยั ทัศน์และการแบ่งหน้าที่ กฎระเบียบ
สาหรับการดาเนินงาน
2. มุมมองจากล่างขึน้ บน (Bottom-Up) แสดงให้เห็นค่านิยม ความเชื่อ หรือประสบการณ์
ด้านความสัมพันธ์ทแ่ี ท้จริงของสังคม ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามเกีย่ วพันเชื่อมโยงกัน
3. มุมมองจากภายนอกสู่ภายใน (Outside-In) ซึง่ ถูกกาหนดและแสดงให้เห็นโลกของเหตุการณ์
ของการแบ่งแยกสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นธรรมชาติ สิง่ ประดิษฐ์และเทคโนโลยี
4. มุมมองภายในสู่ภายนอก (Inside-Out) เป็นการมองอย่างอิสระ และความสามารถของ
มนุษย์ ซึง่ รวมถึงแนวคิด การเปรียบเทียบและความคิดสร้างสรรค์
เมือ่ มุมมองทัง้ 4 แบบเหล่านี้ถูกนามารวมกัน จะทาให้เกิดการรับรูท้ ห่ี ลากหลายมิตภิ ายใต้
สภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน ทาให้เราทราบว่าอยูใ่ นพืน้ ทีก่ ารเปลีย่ นแปลง (Change Zone) หรือไม่
ซึง่ จะนาไปสู่การเผชิญปญั หา ความต้องการ ความคาดหวัง และวิสยั ทัศน์ ในการดาเนินการต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
พืน้ ทีก่ ารเปลีย่ นแปลง (Change Zone) เป็นผลจากมุมมองทัง้ 4 แบบ ดังนี้
1. ทาให้มขี อ้ มูลทีส่ มดุล และมีความสอดคล้องกัน
2. ทาให้รบั รูว้ ่าอะไรทีต่ อ้ งการเปลีย่ นและทาไมจึงต้องเปลีย่ นแปลง
3. ทาให้รบั รูว้ ่าเปลีย่ นแปลงอย่างไรถึงจะประสบความสาเร็จ
4. ทาให้สามารถสร้างทางเลือกทีเ่ หมาะสมเพื่อนาไปสู่การเปลีย่ นแปลง
5. ทาให้เห็นคุณค่า ความหมาย ทีไ่ ด้รบั จากความสาเร็จในการเปลีย่ นแปลง
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงจะเกิดขึน้ ได้ ต้องมีความตระหนัก มีแรงผลักดัน ทีจ่ ะนามุมมองทัง้
4 แบบ ไปสู่สงิ่ ทีด่ ที ส่ี ุด ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบ 3 ความสามารถทีจ่ ะนาไปสู่พน้ื ทีก่ ารเปลีย่ นแปลง
ทีม่ า: Steve Trivett. (2002). Dynamic Change Model. Online.
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เมือ่ เราอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ส่ี ะดวกสบาย (Comfort Zone) จะทาให้มคี วามโน้มเอียงต่อ
การนาเสนอมุมมองด้านเดียวต่อปญั หาและประเด็นต่างๆ เนื่องจากระดับความอยากรูอ้ ยากเห็น
ความกระตือรือร้น และการขาดจุดสนใจอยู่ในเกณฑ์ต่า ดังนัน้ การเชื่อถือทางเลือกใหม่ๆ การรับรูท้ ่ี
เพิม่ ขึน้ จะเป็ นหัวใจของความสาเร็จ ทีม่ คี วามหมายและมีการเปลีย่ นแปลงทีย่ งยื
ั่ น
การอยูใ่ นพืน้ ทีข่ องการเปลีย่ นแปลง (Change Zone) สิง่ ทีป่ รากฏออกมาเมือ่ อยูใ่ นพืน้ ที่
การเปลีย่ นแปลงจะทาให้เห็นถึงคุณค่าทีไ่ ด้รบั จากความสาเร็จซึง่ มีหลายๆ แง่มมุ และหลากหลาย เป็นสิง่
ทีเ่ กิดจากความท้าทาย และเป็นสิง่ ทีไ่ ม่งา่ ยนักแต่การเปลีย่ นแปลงนัน้ จะเป็นประสบการณ์ทม่ี หัศจรรย์
ซึง่ แตกต่างจากการอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ส่ี ะดวกสบาย
การอยูใ่ นพืน้ ทีข่ องความสับสน (Panic Zone) ความกลัว ความสับสน จะทาให้เกิด
ความกังวลจากการต่อต้าน จนทาให้เกิดความเสแสร้งทาเป็นไม่รบู้ างสิง่ เพราะว่ามันอาจจะบังคับให้
เผชิญหน้าประเด็นหรือวิธกี ารเปลีย่ นแปลง ผลลัพธ์คอื เรายังอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ส่ี ะดวกสบาย ปญั หาสาคัญคือ
การปฏิเสธความเป็ นจริง จนส่งผลให้มคี วามยุ่งยากต่อความร่วมมือในการดาเนินงาน
การอยู่ใ นพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงนัน้ สภาพจิต ใจซึ่ง มีอ ยู่ระหว่างสภาพของ
ความสะดวกสบายและสภาพของความสับสน ในบางสถานการณ์การหยุดและการสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพปญั หา ซึง่ จะเป็ นแรงผลักดันและเป็นข้อมูลทีม่ าจากภายในตนเอง จากสภาพแวดล้อมภายนอก
จากรอบๆ ตัว และการริเริม่ ทีจ่ ะมีวสิ ยั ทัศน์ ซึง่ มีผลต่อทางเลือก การตอบสนองเหล่านี้จะเข้ามาใน
พืน้ ทีข่ องการเปลีย่ นแปลงในทีส่ ุด

ภาพประกอบ 4 การควบคุมทีจ่ ะนาไปสู่พน้ื ทีก่ ารเปลีย่ นแปลง
ทีม่ า: Steve Trivett. (2002). Dynamic Change Model. Online.
สรุปว่า รูปแบบการเปลีย่ นแปลงจะมีมอี ยู่ 3 ลักษณะ คือ 1) การเปลีย่ นแปลงเชิงรุกหรือ
แบบปฏิวตั ิ เป็นการเปลีย่ นแปลงทีห่ วังผลอย่างทันที ผูบ้ ริหารใช้อานาจ และสังการให้
่
ปฏิบตั ติ ามที่
ต้องการ 2) การเปลีย่ นแปลงเชิงตัง้ รับหรือแบบมีววิ ฒ
ั นาการ เป็นการเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็น
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ค่อยไปและไม่รวู้ ่ามีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ 3) การเปลีย่ นแปลงทีม่ กี ารวางแผนหรือแบบวางแผน
เป็นการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาเป็นขัน้ ตอน ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ยมีส่วนร่วม โดยมี
การขับเคลื่อนการเปลีย่ นแปลง 4 แบบ คือ 1) จากบนลงล่าง 2) จากล่างขึน้ บน 3) จากภายนอกสู่
ภายใน และ 4) จากภายในสู่ภายนอก ซึง่ ถ้าเกิดความสมดุลจะทาให้เข้าสู่พน้ื ทีก่ ารเปลีย่ นแปลงได้
ตัวการที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลง
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2551: 142-143) กล่าวถึง ตัวการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลง
สถานภาพองค์การ ว่ามีอยู่ 2 ปจั จัย คือ
1. ตัวเร่งในการเปลีย่ นแปลง (Change Catalysts) หมายถึงเหตุการณ์ทท่ี ุกคนไม่คาดคิดมาก่อน
และสร้างความวุ่นวายสับสน เหตุการณ์วกิ ฤตนี้จะสร้างความไม่พอใจให้กบั สมาชิก ทาให้สมาชิกองค์การ
ยอมรับถึงความจาเป็นต้องหาทางแก้ไข ทาให้ได้แนวร่วมโดยไม่ตอ้ งชีแ้ จงมาก
2. ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง(Change Agents) ผูน้ าจะทาหน้าทีน่ าการเปลีย่ นแปลงและรวบรวมเอา
บุคคลทีเ่ ห็นด้วยมาช่วยในการเปลีย่ นแปลง
ไมค์ เบียร์ (2550: 8-10) กล่าวว่าตัวบ่งชีท้ บ่ี อกถึงการเปลีย่ นแปลงคือ
1. ผูน้ าคนใหม่
2. เทคโนโลยีใหม่
3. การควบรวมกิจการ การซือ้ กิจการ หรือการตัดลดกิจการ
4. การนาเสนอสินค้าหรือบริการใหม่
ไมค์ เบียร์ (2550: 53) ยังได้กล่าวว่าปจั จัยทีพ่ ร้อมทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงคือ
1. องค์การต้องมีผนู้ าทีม่ ปี ระสิทธิผลและเป็นทีย่ อมรับ
2. คนในองค์การมีแรงจูงใจโดยส่วนตัวทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ซึง่ เกิดจากความไม่พอใจกับสถานะที่
เป็นอยู่ และยอมรับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
3. องค์การทีไ่ ม่มโี ครงสร้างหลายช่วงชัน้
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2551: 143-147) กล่าวถึงปจั จัยทีส่ ่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงองค์การ
ดังนี้
1. การเปลีย่ นแปลงหุน้ ส่วนหรือเจ้าของ
2. การเปลีย่ นผูบ้ ริหาร
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
4. ความต้องการของตลาด
5. การปรับเปลีย่ นวิธกี ารบริหาร
6. การเปลีย่ นโครงสร้างองค์การ
7. วัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ
8. ความล้าสมัยของวิธกี ารทางาน เครือ่ งจักร
9. ความมุ่งมันของผู
่
บ้ ริหาร
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10. ผลผลิตหรือตัวชีว้ ดั ผลประกอบการ
11. การปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
12. ยอมรับว่าสภาพการบริหารองค์การปจั จุบนั ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์
13. ความขัดแย้งหรือเกิดเหตุวกิ ฤต
14. การไม่มที ศิ ทางทีช่ ดั เจน
15. การควบคุม
อัศวิน จักษุสุวรรณ (2547: 137) ทีก่ ล่าวว่าสาเหตุการเปลีย่ นแปลงมาจากทัง้ ภายนอกและ
ภายในองค์การดังนี้ ภายนอกองค์การได้แก่ นายจ้าง พนักงาน นโยบาย และการบริหาร ส่วนภายใน
องค์การ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง และเทคโนโลยี
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549: 540-541) กล่าวถึงปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงของ
องค์การ แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. ปจั จัยภายนอก
1.1 แรงงาน เช่น ปญั หาความขาดแคลนแรงงาน หรือแรงงานทีม่ คี วามรูม้ ากขึน้ มี
การเรียกร้องคาดหวังจากผูบ้ ริหารและองค์การมากขึน้
1.2 เทคโนโลยี เช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี
การผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.3 ความผันผวนทางเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจหดตัว ซบเซา หรือเศรษฐกิจ
เจริญรุ่งเรือง
1.4 แนวโน้มทางสังคม เช่น กระแสในการรักษาสภาพแวดล้อม การเรียกร้องให้ธุรกิจ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจริยธรรมในการดาเนินงานมากขึน้
1.5 การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ เช่น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเปิดเสรี
ทางการค้า และการเปิดเสรีทางการเงิน การจัดระเบียบสังคม เป็นต้น
1.6 ลูกค้า เช่น รสนิยม ทัศนคติ และความคาดหวังต่างๆ ของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
1.7 คู่แข่งขัน ทัง้ จากภายในประเทศ และจากคู่แข่งทีม่ าจากต่างประเทศและคู่แข่งขัน
ทีเ่ ป็นสินค้าทดแทนด้วย
1.8 ผลกระทบในระดับโลก เช่น สงครามและการเมืองในระดับโลก เช่น กรณีอรี กั
อิหร่าน ปากีสถาน อินเดีย หรือเกาหลีเหนือ หรือผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกทีผ่ นั ผวนซบเซา เช่น
ความผันผวนทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
2. ปจั จัยภายใน
ปจั จัยภายในทีม่ ผี ลทาให้องค์การต้องมีการเปลีย่ นแปลง เช่น การทีอ่ งค์การมีผลผลิตต่าลง
ผลงานมีขอ้ ตาหนิ บกพร่องมากขึน้ หรือมีการร้องเรียนต่างๆ จากฝ่ายแรงงานหรือมีการเปลีย่ นแปลง
ผูถ้ อื หุน้ หรือมีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้ามีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารระดับสูง
มักจะมีการเปลีย่ นแปลงภายในองค์การในด้านอื่นๆ ตามมาด้วย เช่น เปลีย่ นแปลงภารกิจ นโยบาย
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หรือกลยุทธ์หลักขององค์การ และโดยทัวไปแล้
่
วการเปลีย่ นแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกมักจะ
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
สรุปว่า ตัวการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลง มาจากปจั จัยภายนอกและภายในองค์การ
โดยมีตวั เร่งการเปลีย่ นแปลง เช่น การควบรวมกิจการ การเปลีย่ นผูบ้ ริหาร ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง แนวโน้มทางสังคม เป็นต้น และมีผนู้ า
การเปลีย่ นแปลง (Change Agent) ทีจ่ ะทาหน้าทีบ่ ริหารให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง
ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา (2552: 13 ) กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงขององค์การนัน้ มี
องค์ประกอบสาคัญทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ นไปให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ซึง่ มีนกั วิชาการได้เสนอ
แนวคิดเกีย่ วกับองค์ประกอบขององค์การเหล่านี้ไว้มากมายหลายแนวคิด แต่จะขอกล่าวถึง
องค์ประกอบสาคัญทีค่ ่อนข้างเป็นพืน้ ฐานในองค์การทุกประเภท ซึง่ มีดว้ ยกัน 3 ประการ ดังนี้
อุดมการณ์
Ideology

เทคโนโลยี
Technology

ระเบียบสังคม
Social Order

ภาพประกอบ 5 ปจั จัยสาคัญในการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ า: ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา. (2552). การพัฒนาองค์การ. หน้า 13.
1) เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง อุปกรณ์ เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ รวมถึงระเบียบ
กรรมวิธปี ฏิบตั งิ านกับเครือ่ งจักร เครือ่ งมือเหล่านัน้ ซึง่ เทคโนโลยีวธิ กี ารปฏิบตั งิ านด้านต่าง ๆ ของ
องค์การนี้มกั จะต้องปรับเปลีย่ นให้ทนั สมัย เพื่อให้มผี ลิตภาพในระดับทีจ่ ะแข่งขัน และอยูร่ อดได้
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2) ระเบียบสังคม (Social Order) หมายถึง การจัดระเบียบ โครงสร้างของกลุ่มสถาบัน
บรรทัดฐาน ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ในองค์การ ทัง้ ทีก่ าหนดไว้อย่างเป็ นทางการและทีไ่ ม่เป็น
ทางการ
3) อุดมการณ์ (Ideology) หมายถึง ความเชื่อ ค่านิยมสูงสุด ทีเ่ ป็นตัวกากับทิศทางแบบ
แผนของพฤติกรรมในองค์การ ในการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การนัน้ อาจเป็นการเปลีย่ นแปลง
ปจั จัยตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ แต่ถา้ หากจะทาให้ การเปลีย่ นแปลงขององค์การเป็ นการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
ปจั จัยทัง้ 3 ประการดังกล่าวควรจะต้องปรับเปลีย่ นไปอย่างสอดคล้องกัน
สรุปว่า การเปลีย่ นแปลงในองค์การ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) เทคโนโลยี เกีย่ วกับ
เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ 2) ระเบียบสังคม เป็นกฎเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในองค์การ และ 3) อุดมการณ์ เป็น
เรือ่ งของค่านิยม ความเชื่อ เพื่อเป็นตัวกาหนดทิศทางของพฤติกรรม
ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง
ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา (2551: 38-39) กล่าวถึง บริษทั แม็คคินเซส์ (McKinsey’s) ซึง่ ได้
เสนอปจั จัยทีส่ าคัญในการเปลีย่ นแปลงขององค์การทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมอย่างแพร่หลายคือกรอบการปฏิบตั งิ าน
7-S ของ แม็คคินเซส์ (McKinsey’s 7–S Framework) ซึง่ ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การดาเนินงานของ
องค์การ (Strategy) 2) โครงสร้างองค์การ (Structure) 3) ระบบกระบวนการทางาน (Systems)
4) การจัดอัตรากาลัง (Staff) 5) ทักษะความชานาญ (Skills) 6) แบบแผนวัฒนธรรม (Style) และ
7) เป้าหมาย ค่านิยม หรือวิสยั ทัศน์รว่ ม (Shared Values) ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั ดังนี้
Structure

โครงสร้ าง
Strategy

Systems

กลยุทธ์

ระบบ
Shared Values

ค่ านิยมร่ วม
Skills

Style

ทักษะ

แบบแผน
Staff

บุคลากร

ภาพประกอบ 6 กรอบการปฏิบตั งิ าน 7-S
ทีม่ า: ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ. (2545). องค์การและการจัดการ. หน้า 617.
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ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2545: 616-627) ได้กล่าวถึง กรอบการปฏิบตั งิ าน 7-S ของ
แม็คคินเซส์ (McKinsey’s 7–S Framework) ว่าสามารถกาหนดเป็ นคุณลักษณะดีเด่นขององค์การ
ทีป่ ระสบความสาเร็จของอเมริกาได้ โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ตาราง 1 การจาแนกกรอบงานพืน้ ฐาน 7-S
โครงร่างพื้นฐาน 7-S
1. กลยุทธ์การ
ดาเนินงานขององค์การ
(Strategy)
2. โครงสร้างองค์การ
(Structure)
3. ระบบกระบวนการ
ทางาน (Systems)
4. การจัดอัตรากาลัง
(Staff)
5. ทักษะความชานาญ
(Skills)

6. แบบแผนวัฒนธรรม
(Style)
7. เป้าหมาย ค่านิยม หรือ
วิสยั ทัศน์รว่ ม (Shared
Values)

หน้ าที่ของการบริ หารจัดการ
-การวางแผน เช่น กลยุทธ์
นโยบาย

คุณลักษณะดีเด่น
-ความใกล้ชดิ กับลูกค้า
-ทาแต่ธุรกิจทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
และเกีย่ วเนื่อง
-รูปแบบทีเ่ รียบง่ายและใช้คนน้อย

-การจัดองค์การ เช่น การกระจาย
อานาจหน้าทีส่ ายงานหลักและสายงาน
สนับสนุ น
-การควบคุม เช่น กระบวนการ
-มุง่ การปฏิบตั กิ าร
ควบคุม เทคนิคของการควบคุม
-รูปแบบทีเ่ รียบง่ายและใช้คนน้อย
-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
-ความเป็ นอิสระและความเป็ น
เจ้าของ
-การเพิม่ ผลผลิตโดยอาศัยคน
-การฝึกอบรมพัฒนา
-การเข้มงวดและผ่อนปรนใน
ขณะเดียวกัน
-ความเป็ นอิสระและความเป็ น
เจ้าของ
-การเป็ นผูน้ า
-การสัมผัสและมุง่ คุณค่า
-มุง่ การปฏิบตั กิ าร
-การจัดองค์การ เช่น การเป็ นผูน้ า -การสัมผัสและมุง่ คุณค่า
และหน้าทีอ่ ่นื ๆ

ทีม่ า: ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ. (2545). องค์การและการจัดการ. หน้า 627.
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1. กลยุทธ์การดาเนินงานขององค์การ (Strategy)
การกาหนดกลยุทธ์ทช่ี ดั เจนจะทาให้ผบู้ ริหารสามารถกาหนดรูปแบบของการดาเนินงาน
ด้านอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องมากขึน้ ซึง่ โดยทัวไปแล้
่
วกลยุทธ์จะเป็ นแผนงานทีผ่ บู้ ริหารกาหนดขึน้ เพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ข้อมูลจาก
การวิจยั พบว่า บริษทั ทีป่ ระสบความสาเร็จของอเมริกาจะเลือกใช้กลยุทธ์สาคัญ สองประการ คือ
ความใกล้ชดิ กับลูกค้าและการทาธุรกิจทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและเกีย่ วเนื่อง ซึง่ ถือเป็นคุณสมบัตดิ ีเด่นที่
ค้นพบจากการวิจยั
2. โครงสร้างองค์การ (Structure)
เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์การในสมัยก่อนจะเน้นทีก่ ารแบ่งงานระหว่างการผลิตและ
การขาย ซึง่ เป็นการจัดโครงสร้างองค์การตามหน้าทีแ่ ละหลักการบางอย่างของโครงสร้าง เช่น การมี
ผูบ้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียว ขนาดของการควบคุมทีจ่ ากัด การรวมกลุ่มงานทีค่ ล้ายกันเข้าไว้ดว้ ยกัน
และใช้หลักว่าอานาจหน้าทีจ่ ะต้องเท่ากับความรับผิดชอบ แต่สาหรับบริษทั ทีป่ ระสบความสาเร็จจาก
การวิจยั ได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบของโครงสร้างมาเป็นแบบกระจายอานาจ สามารถโยกย้ายทรัพยากร
ได้อย่างคล่องตัว และมีรปู แบบโครงสร้างองค์การแบบเรียบง่ายและยืดหยุ่น
3. ระบบกระบวนการทางาน (Systems)
เป็นระเบียบวิธกี ารปฏิบตั งิ านทุกอย่างทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็ นทางการ ทีใ่ ช้ใน
การดาเนินงานขององค์การ ซึง่ ความสาเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากการมีระบบทีด่ ี เพราะการดาเนินจะต้อง
ขึน้ อยูก่ บั ระบบเหล่านี้ ซึง่ บริษทั ทีโ่ ดดเด่นของอเมริกาจะมีระบบเฉพาะทีเ่ ป็นคุณลักษณะเด่นสอง
ประการคือ มุง่ การปฏิบตั แิ ละมีรปู แบบทีเ่ รียบง่ายและใช้คนน้อย
4. การจัดอัตรากาลัง (Staff)
ผูบ้ ริหารมักเข้าใจผิดว่าหน้าทีใ่ นการดูแลคนหรือพนักงานภายในองค์การมีเพียงแค่
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การฝึกอบรม และการจ่ายผลตอบแทนให้บุคลากรต่างๆ เท่านัน้ แต่
ในความเป็ นจริงแล้ว คนเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าแก่องค์การอย่างมาก ถ้าผูบ้ ริหารมีหน้าทีด่ แู ลคน
เพียงสามด้านข้างต้น ผูบ้ ริหารจะสูญเสียโอกาสในการแสวงหาคุณค่าทีด่ ใี นตัวบุคคลแล้วนาออกมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ ซึง่ ตรงข้ามกับบริษทั ทีป่ ระสบความสาเร็จในอเมริกาทีใ่ ห้ความสาคัญ
ต่อลักษณะดีเด่นในด้านคนสองประการ คือ เน้นการเพิม่ ผลผลิตโดยอาศัยคน และการให้ความเป็น
อิสระและความเป็นเจ้าของ
5. ทักษะความชานาญ (Skills)
เป็นองค์ประกอบรวมด้านพฤติกรรมของพนักงานที่ได้จากการเรียนรู้ แล้วกลายเป็นทักษะ
ด้านต่างๆ ซึง่ ทักษะด้านความเป็ นเลิศของบริษทั อเมริกาก็คอื สิง่ ทีบ่ ริษทั เหล่านัน้ ปฏิบตั ไิ ด้ดที ส่ี ุด
และสิง่ ทีเ่ ป็นลักษณะเด่นของทุกบริษทั ทีพ่ บจากการวิจยั คือ การเข้มงวดและผ่อนปรนขณะเดียวกัน
และความเป็ นอิสระและความเป็นเจ้าของ
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6. แบบแผนวัฒนธรรม (Style)
เป็นรูปแบบของการบังคับบัญชาของผูน้ าทีก่ าหนดขึน้ ภายในองค์การซึง่ โดยทัวไป
่ สไตล์
การบริหารจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของผูน้ าแต่ละคน แต่ในบริษทั ทีด่ เี ด่นของ
อเมริกาจะมีลกั ษณะทีเ่ หมือนกันอยูส่ องประการคือ การสัมผัสและมุง่ คุ ณค่า และการมุง่ ปฏิบตั ิ
7. เป้าหมาย ค่านิยม หรือวิสยั ทัศน์รว่ ม (Shared Values)
เป็ นค่านิยมทีก่ าหนดร่วมกันโดยสมาชิกขององค์การ ซึง่ อาจเป็ นเป้าหมายสูงสุดทีไ่ ม่ได้
กาหนดเป็นลายลักษณ์อกั ษร แต่จะนามาใช้เพื่อให้ทุกคนบรรลุผลสาเร็จร่วมกัน ซึง่ สามารถกระตุน้
ให้พนักงานช่วยกันคิดค้นสิง่ ใหม่ๆ ทัวทั
่ ง้ องค์การ และสิง่ ทีเ่ ป็นคุณลักษณะเด่นของทุกบริษทั ทีพ่ บ
จากการวิจยั คือ การสัมผัสและมุง่ คุณค่า
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549: 542-543) กล่าวถึงขอบเขตของการเปลีย่ นแปลงขององค์การ
ดังนี้
1. วิสยั ทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ
เมือ่ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิง่ สภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลีย่ นแปลง และ
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อองค์การ ผูบ้ ริหารก็ควรจะต้องมีการทบทวนในวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
นัน้ ๆ ด้วย
2. การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง เป็นการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างองค์การและโครงสร้าง
ของงาน ซึง่ อาจเกิดขึน้ ได้ในหลายลักษณะ เช่น
2.1 การรวมกลุ่มงาน และหรือจัดกลุ่มงานใหม่
2.2 การตัดหรือลดระดับชัน้ การบังคับบัญชาลง
2.3 การขยายขนาดการควบคุม
2.4 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน กระบวนการปฏิบตั งิ าน
2.5 การเพิม่ การกระจายอานาจ ให้อานาจพนักงานในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
มากขึน้
2.6 การขยายขอบเขตงานในแนวดิง่
2.7 การขยายขอบเขตงานในแนวนอน เป็นต้น
3. การเปลีย่ นแปลงวิทยาการ
การนาวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการทางาน เช่น ระบบเครือ่ งจักรอัตโนมัต(ิ Automation)
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) เครือ่ งจักรใหม่ เครือ่ งมือใหม่ วิธกี ารทางานแบบใหม่
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Internet, Email Teleconference และระบบงานใหม่ๆมาใช้
4. การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมการทางาน
อาจเป็ นการจัด Layout ใหม่ ตกแต่งภายในใหม่ การจัด ปรับหรือขยายกาแพงและฉากกัน้
(Walls & Partitions) ใหม่จะทาให้เกิดบรรยากาศน่ าทางานและเอือ้ อานวยต่อการติดต่อสื่อสารและ
การประสานงานมากขึน้ ทางานต่างๆ ได้สะดวกมากขึน้
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5. การเปลีย่ นแปลงบุคลากร
การเปลีย่ นแปลงด้านบุคลากรนัน้ อาจเป็นการเปลีย่ นในเชิงปริมาณ คือ การเพิม่ หรือลด
กาลังคน หรือปรับเปลีย่ นในเชิงคุณภาพ เช่น การพัฒนาปรับปรุงเพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ
การเปลีย่ นทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน เช่น การติดต่อสื่อสาร หรือ การเปลีย่ น
ความสัมพันธ์ของกลุ่มงาน โดยการปรับเปลีย่ นอาจใช้การจัดอบรม พัฒนาความรูแ้ ละทัศนคติหรือ
ปรับพฤติกรรมเสียใหม่ แต่การเปลีย่ นในเชิงคุณภาพนี้ จะมีความยากกว่าการเปลีย่ นในเชิงปริมาณ
ในการเปลีย่ นในเชิงคุณภาพของบุคลากร แนวคิดและเครือ่ งมือทีน่ ิยมใช้จะเป็นเทคนิคใน
การพัฒนาองค์การ (Organization Development หรือ OD) เป็นสาคัญ
6. วัฒนธรรมองค์การ
ถ้าสิง่ ต่างๆ ในองค์การเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก จะต้องพิจารณาปจั จัยด้านวัฒนธรรม
องค์การด้วยว่าสนับสนุ น สอดคล้องหรือขัดแย้งกันหรือไม่ เพื่อดาเนินการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรม
องค์การให้เหมาะสมด้วย
สรุปว่า ขอบเขตของการเปลีย่ นแปลงประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การดาเนินงานขององค์การ
(Strategy) 2) โครงสร้างองค์การ (Structure) 3) ระบบกระบวนการทางาน (Systems) 4) การจัด
อัตรากาลัง (Staff) 5) ทักษะความชานาญ (Skills) 6) แบบแผนวัฒนธรรม (Style) และ 7) เป้าหมาย
ค่านิยม หรือวิสยั ทัศน์รว่ ม (Shared Values) โดยแต่ละด้านจะต้องมีวธิ กี ารปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดผลสาเร็จ
ของการเปลีย่ นแปลง
ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา (2551: 45-68) ประเภทของการเปลีย่ นแปลงโดยทัวไปจ
่ าแนก
ได้ 3 ประเภท คือ
1) การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี (Technological Change) เป็นการมุ่งเน้นเพื่อยกระดับและ
พัฒนา (Modifying) เทคโนโลยีองค์การในระบบการบริหาร โดยพิจารณาปจั จัยด้านเครือ่ งมือ
อุปกรณ์ และกระบวนการในการทางาน ทีจ่ ะช่วยให้สมาชิกในองค์การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้
2) การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง (Structural Change) เป็นการมุง่ เน้นปรับปรุงโครงสร้าง ให้
รองรับการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกัน การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างสามารถดาเนินการ
ได้หลายลักษณะคือ
2.1) การนิยามและกาหนดความชัดเจนในการทางาน
2.2) การปรับโครงสร้างขององค์การให้เหมาะสมกับการสื่อสารกับองค์การอื่น ๆ
2.3) การกระจายอานาจในการบริหาร เพื่อลดต้นทุนในการดาเนินงาน การเพิม่
การควบคุม
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2.4) การเพิม่ แรงจูงใจในการทางาน และรวมถึง การทางานให้มคี วามยืดหยุ่นขึน้ โดย
พิจารณาปจั จัยทีส่ าคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับการควบคุมกลไกต่างๆ ขององค์การ เช่น นโยบาย กฎ และ
ระเบียบ
3) การเปลีย่ นแปลงบุคคล (People Change) เป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ น้นทีส่ มาชิก
องค์การ ซึง่ พิจารณาเพื่อการเปลีย่ นแปลงด้านทัศนคติ ทักษะด้านภาวะผูน้ า ทักษะด้านการสื่อสาร
และลักษณะสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือเรียกการเปลีย่ นแปลงนี้ว่า การพัฒนา
องค์การ (Organization Development : OD) ดังภาพประกอบ

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
- กระบวนการ
- อุปกรณ์
ปัจจัยด้าน
บุคคล
- ทัศนคติ
- ทักษะภาวะ
ผูน้ า

ประสิ ทธิ ผล
ขององค์การ

- ทักษะการ

โครงสร้าง
- นโยบาย
- กฎระเบียบ

สือ่ สาร

ภาพประกอบ 7 ประเภทของการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ า: ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา. (2552). การพัฒนาองค์การ. หน้า 18.
ไมค์ เบียร์ (2550: 16-19) แบ่งประเภทของการเปลีย่ นแปลง เป็น 4 ประเภทดังนี้
1. การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง (Sturctural Change) เป็นการปรับส่วนต่างๆเพื่อให้ผลงาน
โดยรวมดีขน้ึ ตัวอย่างการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเช่น การควบรวมกิจการ การซือ้ กิจการ การตัด
ทอนหน่วยปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น
2. การเปลีย่ นแปลงเพื่อลดต้นทุน (Cost Cutting) เป็นการเปลีย่ นแปลงโดยการลดขัน้ ตอน
หรือวิธกี ารเพื่อการลดต้นทุนในการปฏิบตั งิ าน
3. การเปลีย่ นแปลงกระบวนการ (Process Change) มุง่ เปลีย่ นแปลงขัน้ ตอนการทางาน
เพื่อให้กระบวนการต่างๆเร็วขึน้ มีประสิทธิผลขึน้ เชื่อถือได้มากขึน้ มีตน้ ทุนต่าลง
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4. การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม (Cultural Change) มุง่ ไปทีค่ นในองค์การ เช่น การปรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน การเปลีย่ นแปลงจากการบริหารแบบสังการและควบคุ
่
ม
(Command and Control) ไปเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) รวมถึง
การเปลีย่ นแปลงมุมมองจากภายในสู่ภายนอกไปเป็ นการมองจากมุมมองภายนอกสู่ภายใน
นอกจากนัน้ ไมค์ เบียร์ ยังอ้างถึง ไมเคิล เบียร์ (Michael Beer) และนิทนิ โนห์เรีย (Nitin Nohria)
(ไมค์ เบียร์. 2550: 19-29) ว่าแบ่งแนวทางการเปลีย่ นแปลงเป็น 2 แนวทาง ซึง่ แตกต่างกันทีเ่ ป้าหมาย คือ
การปรับปรุงทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจในระยะสัน้ และการปรับปรุงในเรือ่ งความสามารถขององค์การ ดังตาราง
ตาราง 2 ปจั จัยสาคัญในการเปลีย่ นแปลงตามแนวทฏษฎี O และ ทฤษฎี E
มิตขิ องการ
เปลีย่ นแปลง
เป้าหมาย

ผูน้ า

จุดมุง่ เน้น

กระบวนการ
ระบบการให้
รางวัล

การใช้ท่ี
ปรึกษา

ทฤษฎี E

ทฤษฎี O

สร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่
ผูป้ ระกอบการ

สร้างความสามารถของ
องค์การ

ทฤษฎี E และ O ผสมผสานกัน

ยอมรับความจริงทีข่ ดั แย้งกัน
ระหว่างมูลค่าทางเศรษฐกิจกับ
ความสามารถขององค์การ
จัดการการเปลีย่ นแปลง สนับสนุ นให้มสี ่วนร่วม กาหนดทิศทางจากระดับบนและ
จากระดับบนลงสู่ระดับ จากระดับล่างขึน้ ไป
ให้พนักงานมีส่วนร่วม
ล่าง
เน้นเรือ่ งโครงสร้างและ สร้างวัฒนธรรมองค์การ ให้ความสนใจทัง้ ด้านโครงสร้าง
ระบบ
พฤติกรรมและทัศนคติ และระบบ(ฮาร์ดแวร์)และ
ของพนักงาน
วัฒนธรรมองค์การ(ซอฟต์แวร์)
วางแผนและผลลักดัน การทดลองและ
พร้อมรับกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
โปรแกรมงานต่างๆ
วิวฒ
ั นาการ
ทันทีทนั ใด
จูงใจด้วยการให้
จูงใจด้วยการให้คามัน่ ใช้สงิ่ จูงใจเป็นตัวเสริมแรงการ
ผลตอบแทนทีเ่ ป็นตัว สัญญา ด้วยการใช้
เปลีย่ นแปลง แต่ไม่ได้ใช้เพื่อ
เงิน
เงินเดือนเป็นสิง่
ผลักดันมัน
แลกเปลีย่ นทีย่ ตุ ธิ รรม
ทีป่ รึกษาวิเคราะห์
ทีป่ รึกษาให้ความ
ทีป่ รึกษาเป็ นแหล่งความรู้
ปญั หาและกาหนดแนว สนับสนุ นให้ผปู้ ฏิบตั ิ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ อือ้ อานาจ
ทางแก้ไข
กาหนดแนวทางแก้ไข (empower)แก่พนักงาน
ทีม่ า: ไมค์ เบียร์. (2550). การจัดการการเปลีย่ นแปลง. หน้า 29.
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1. การเปลีย่ นแปลงตามแนวทางของทฤษฎี E : แนวทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึง่ มีเป้าหมายเพื่อ
เพิม่ มูลค่าให้แก่ผปู้ ระกอบการให้สงู สุดและรวดเร็ว ให้ความสาคัญกับการลดค่าใช้จา่ ย การลดขนาดองค์การ
2. การเปลีย่ นแปลงตามแนวทางของทฤษฎี O : แนวทางด้านความสามารถขององค์การ มี
เป้าหมายทีจ่ ะสร้างผลงานทีส่ งู ขึน้ ด้วยการทาให้เกิดพนักงานทีม่ คี วามสามารถและมีวฒ
ั นธรรมทีท่ รงพลัง
พนักงานในองค์การมีส่วนร่วมมากขึน้ และโครงสร้างองค์การมีระดับชัน้ น้อยลง รวมทัง้ มีความพยายามทีจ่ ะ
สร้างความผูกพันระหว่างองค์การ และพนักงานในองค์การ แนวทางในการเปลีย่ นแปลงนี้เป็ นมุมมองในระยะ
ยาว ซึง่ แตกต่างจากแนวทางของทฤษฎี E
สรุปว่า ประเภทของการเปลีย่ นแปลง อาจแบ่งเป็น การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี ด้านบุคคล
ด้านโครงสร้าง ด้านการลดต้นทุน ด้านกระบวนการ และด้านวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมาย 2 แนวทาง คือ การ
ปรับปรุงทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจในระยะสัน้ และการปรับปรุงในเรือ่ งความสามารถขององค์การ
การสร้างการเปลี่ยนแปลง
ไมค์ เบียร์ (2550: 85-86) เห็นว่าการสร้างการเปลีย่ นแปลงมี 7 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ระดมกาลังและความมุง่ มัน่ ด้วยการร่วมกันระบุปญั หาขององค์การและแนวทางการแก้ไข
2. สร้างวิสยั ทัศน์รว่ มกันว่าจะจัดการและบริหารองค์การอย่างไร เพื่อสร้างความได้เปรียบ ใน
การแข่งขัน
3. ระบุตวั ผูน้ า
4. มุง่ เน้นไปทีผ่ ลลัพธ์ ไม่ใช่กจิ กรรม
5. เริม่ ต้นการเปลีย่ นแปลงจากภายนอก แล้วให้มนั กระจายตัวไปยังหน่วยงานอื่นๆ โดยไม่ตอ้ ง
ผลักดันจากระดับบน
6. การสถาปนาความสาเร็จโดยใช้นโยบายทีเ่ ป็นทางการ ระบบ และโครงสร้าง
7. ติดตามและปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการเปลีย่ นแปลง
จุฑา เทียนไทย (2550: 246-248) ทีเ่ ห็นว่าการทาให้องค์การเกิดการเปลีย่ นแปลงควร
กระทาดังนี้
1. ดึงให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม
2. บอกให้ชดั ว่าจะเปลีย่ นอะไร
3. ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
4. บอกก่อนเปลีย่ น
5. ไม่ผลีผลามและไม่โลเล
6. แจ้งการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็นกิจจะลักษณะ
7. ให้รางวัลหลังเปลีย่ นสาเร็จ
8. แม้ผลิกผันต้องยึดมัน่
9. สร้างความกระตือรือร้นใหม่
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อัศวิน จักษุสุวรรณ (2547: 141-145) กล่าวถึงขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลง ดังนี้
1. ค้นหาว่าทาไมต้องเปลีย่ นแปลง
2. กาหนดเป้าหมายของการเปลีย่ นแปลง เพื่อให้ทุกคนมีจดุ สาเร็จทีจ่ ะไปให้ถงึ
3. กาหนดทางเลือกในการมุ่งสู่เป้าหมาย เพื่อให้เป็นแนวทางทีด่ ที ส่ี ุด มีคุณภาพมากทีส่ ุด
4. วางแผนงานเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
5. ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารหรือข้อมูลในการจัดทาระบบ
6. ปฏิบตั ติ ามแผน
7. ติดตามแผนและประเมินผล เพื่อจะได้ทราบความก้าวหน้า
คันนิงแฮม และ คอร์ไดโร (Cunningham; & Cordeiro. 2000: ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า
การเปลีย่ นแปลงมีความสาคัญและจาเป็นสาหรับโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็ นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นผลจาก
การปรับปรุงภายในอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นผลมาจากการปรับตัวของสภาพแวดล้อมภายนอกที่
แตกต่างไปจากเดิม ทัง้ นี้เนื่องจากโรงเรียนมีหน้าทีพ่ ้นื ฐานในการบริการทัง้ ต่อนักเรียน ชุมชน และ
สังคม เป็ นความรับผิดชอบของอนาคต และเพื่อให้การทาหน้าทีน่ ้เี ป็นไปอย่างได้ผล โรงเรียนจึง
จะต้องตระหนักถึงสภาพการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ และจัดเตรียมให้มกี ารเปลีย่ นแปลงภายในทัง้ ด้าน
หลักสูตรการสอนและองค์การ ผูบ้ ริหารเองจะต้องเป็นผูร้ เิ ริม่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ ในโรงเรียน
นอกจากนัน้ ไมค์ เบียร์ (2550: 116-117) ยังเห็นว่าโอกาสทีจ่ ะประสบความสาเร็จจาก
การเปลีย่ นแปลงจะมากขึน้ หากมีสงิ่ เหล่านี้
1. การได้รบั ความสนับสนุนและความมีส่วนร่วมจากคนทีส่ าคัญหลักๆ
2. การกาหนดแผนการดาเนินงานทีด่ ี
3. การให้การสนับสนุ นแผนด้วยพฤติกรรมทีส่ ม่าเสมอ
4. การสร้างโครงสร้างสาหรับการขับเคลื่อนทีเ่ หมาะสม
5. การเฉลิมฉลองความสาเร็จตามตัวชีว้ ดั ความก้าวหน้าของงาน
6. สื่อสารอย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนื่อย
สรุปว่า การสร้างการเปลีย่ นแปลง จะต้องมีการวางแผน สร้างขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลง มี
การประชาสัมพันธ์ ทาความเข้าใจเหตุผลของการเปลีย่ นแปลง เพื่อดึงให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม
สร้างความกระตือรือร้นในการเปลีย่ นแปลง โดยการฉลองความสาเร็จตามตัวชีว้ ดั อันจะทาให้
การเปลีย่ นแปลงมีโอกาสประสบความสาเร็จมากขึน้

5. หลักการ แนวคิ ดเกี่ยวกับการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
5.1 ความหมายของการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
ศิรพิ ร ศรีเชลียง (2546: 53) กล่าวว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลง หมายถึง กระบวนการ
ปรับเปลีย่ นระบบและกระบวนการทางานใหม่ อาศัยปจั จัยจากองค์ประกอบทีใ่ ช้ในการบริหารงาน
มาเพื่อปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ ให้สามารถทางานตามแผนทีว่ างเอาไว้ และเกิด
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อสนับสนุ นให้องค์การสามารถผ่านช่วงของการปรับเปลีย่ น
เพื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ในการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
อัศวิน จักษุสุวรรณ (2547: 139) กล่าวว่าการบริหารการเปลีย่ นแปลง คือ การจัดการกับ
เหตุการณ์ สถานการณ์หรือลักษณะทีต่ ่างไปจากเดิมให้ดขี น้ึ
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัดยาพร เสมอใจ (2547: 301) ได้กล่าวว่าการบริหารการ
เปลีย่ นแปลง หมายถึง การกระทาให้การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ อย่างมีระบบตามแผนทีไ่ ด้จดั ทาไว้
การบริหารการเปลีย่ นแปลงตามนัยนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อให้การนาระบบและวิธกี ารใหม่ๆ มาปฏิบตั ิ
ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลีย่ นแปลงนัยนี้เป็นการเปลีย่ นแปลงภายในองค์การทีเ่ กิด
ขึน้ อยูภ่ ายใต้อานาจการบริหารขององค์การ
แก้วตา ไทรงาม และคณะ (2548: 57) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลง เป็น
กระบวนการทางานของผูบ้ ริหารและผูร้ ว่ มงาน เพื่อร่วมกันเปลีย่ นแปลงสภาพขององค์การแบบเดิม
ไปสู่องค์การแบบใหม่ คือองค์การแห่งการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุษกร วัชรศรีโรจน์ (2548: 15) ได้ให้ความหมายของการบริหารการเปลีย่ นแปลงไว้ว่า
การบริหารการเปลีย่ นแปลง หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุ นให้องค์การและบุคลากร
สามารถทีจ่ ะปรับตัวและตอบรับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549: 541) กล่าวว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลงเป็ นกระบวนการที่
องค์การจะปรับตัวให้เข้ากับวิทยาการใหม่ๆ การเปลีย่ นแปลงทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและสภาพแวดล้อมภายนอกอื่นๆ หรือ จากกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องกับ
องค์การทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของการบริหารการเปลีย่ นแปลง
เอาไว้ว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลงเป็นการนาเอาองค์ประกอบการบริหารงาน คือ 4’M ได้แก่
บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ มาสร้างคุณค่าให้เกิดขึน้ โดยมีการจัดการปจั จัยสาคัญใน
การดึงพลังจากบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงโดยมีการจัดสรรงบประมาณทีส่ ามารถ
สนับสนุ นให้บุคลากรมีความเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามรวมถึงการสรรหาวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
อย่างเพียงพอ
วุทธิศกั ดิ ์ โภชนุ กูล (2550: ออนไลน์) กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงการบริหาร (Change
Management) คือ วิวฒ
ั นาการของแนวคิดทางการบริหารตามภาวการณ์ต่างๆ อาทิ การบริหาร
แนววิทยาศาสตร์ มนุษยสัมพันธ์ เชิงระบบและตามสถานการณ์ ภาวการณ์ซง่ึ เปลีย่ นแปลงไปตาม
บริบท (Context) ของสังคม ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิง่ แวดล้อม และเทคโนโลยี ฯลฯ
เป็นการเปลีย่ นแปลงซึง่ ต้องบริหารแบบรูเ้ ท่าทัน ทันการณ์ มีวสิ ยั ทัศน์ โดยใช้พน้ื ฐานความรูเ้ ดิม
เป็นตัวตัง้ แล้วนามาวิเคราะห์เรียบเรียง เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจ แล้วจัดการกาจัดจุดอ่อน และ
เพิม่ จุดแข็ง ให้เกิดประโยชน์สงู สุดด้วยการบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change Management)
ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา (2552: 3) กล่าวว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change
Management) คือ การจัดการกับกลไกส่วนประกอบต่างๆ ขององค์การให้สามารถเรียนรู้ ปรับตัวให้

43
ทันกับการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทงั ้ ภายในและภายนอกในองค์การ เพื่อให้องค์การได้รบั ผลดี
และลดผลกระทบในทางทีไ่ ม่ดขี องการเปลีย่ นแปลง ซึง่ จะช่วยให้องค์การดาเนินงานไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง ราบรื่น สามารถอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าไปได้
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
การบริหารการเปลีย่ นแปลง หมายถึง การวางแผน การดาเนินการต่างๆ ทีจ่ ะลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
จากการเปลีย่ นแปลง และสนับสนุ นให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ พร้อมทัง้ สร้างศักยภาพใหม่ๆ
เพื่อรองรับให้การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ อย่างเป็นผลตามเป้าหมายทีว่ างไว้
นิโคล (Nikols. 2007: บทคัดย่อ) กล่าวว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลง หมายถึง การจัด
ระบบงานใหม่ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ โดยแบ่งงานออกเป็ น ส่วนแรก คือ การบริหารการเปลีย่ นแปลง ที่
เกีย่ วข้องกับงาน อันได้แก่ การวางแผนการเปลีย่ นแปลงระบบงานใหม่ เพื่อให้เกิดการปฏิบตั งิ านทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ส่วนทีส่ อง คือ รูปแบบเทคนิคและวิธกี ารต่างๆ ทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ฮอลแลนด์ และ เดวิด (Holland; & Davis. 2007: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของ
การบริหารการเปลีย่ นแปลง ไว้ว่า หมายถึง การใช้เทคนิควิธกี ารในการบริหารงาน เพื่อประกันว่า
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เป็ นไปตามการวางแผนเอาไว้และก่อให้เกิดความคุม้ ค่าและประสิทธิภาพ
ในการทางานภายในระยะเวลาทีก่ าหนดเอาไว้
ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้ว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change Management) หมายถึง
กระบวนการปรับเปลีย่ นสภาพการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร ในการปรับปรุงกระบวนการทางาน ตาม
แผนทีว่ างไว้ โดยการนาระบบและวิธกี ารใหม่ๆ มาปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุ นให้
องค์การหรือบุคลากรสามารถทีจ่ ะปรับตัวตอบรับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ภายในองค์การและภายนอกองค์การ ตลอดจนมี
การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านด้วย
5.2 ความสาคัญของการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
1) องค์การทีม่ กี ารบริหารการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี จะปรับตัวได้ทนั กับปญั หา และการท้าทาย
จากสภาพแวดล้อมได้ ความสาเร็จขององค์การในยุคของการเปลีย่ นแปลง ไม่ได้อยูท่ ข่ี นาด แต่อยูท่ ่ี
ความสามารถในการปรับตัว ให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ตลาด คู่แข่ง ลูกค้า
ผูร้ บั บริการ และแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ
2) การบริหารการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี ช่วยให้องค์การเห็นโอกาส และภัยคุกคามต่างๆ ที่
เกิดขึน้ และสามารถปรับการดาเนินงานเพื่อคว้าโอกาส และ หรือจัดการกับภัยคุกคามได้อย่าง
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
3) การบริหารการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี จะช่วยให้การดาเนินงานขององค์การเป็ นไป โดย
ราบรืน่ ต่อเนื่องไม่ตอ้ งติดขัดชะงักงัน โดยเฉพาะในช่วงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
4) การบริหารการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี จะช่วยให้องค์การไม่สบั สนวุ่นวาย ระส่าระสาย เมือ่
ต้องเผชิญกับความจาเป็ น ทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ นการดาเนินงาน
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5) การบริหารการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี จะช่วยให้องค์การได้ปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องใน
ด้านต่างๆ และจะช่วยให้มกี ารนาศักยภาพ ทีม่ อี ยูใ่ นองค์การมาใช้ได้อย่างคุม้ ค่า
สรุปว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลงมีความสาคัญต่อการบริหารองค์การ เพื่อให้องค์การ
ปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายในองค์การ ช่วยให้องค์การเห็นโอกาส และภัย
คุกคามต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ช่วยให้องค์การไม่สบั สนวุ่นวาย ระส่าระสาย เมือ่ ต้องเผชิญกับความจาเป็ น
ช่วยให้การดาเนินงานขององค์การเป็ นไปโดยราบรืน่ ในช่วงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และช่วยให้องค์การ
ได้ปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่อง
5.3 หลักการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
พิเชฐ บัญญัติ (2550: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารการเปลีย่ นแปลง 5 ขัน้ ตอน
ไว้ดงั นี้คอื
1. การกระตุน้ การเปลีย่ นแปลง (Change Activation)
2. การบูรณาการเปลีย่ นแปลงสู่การปฏิบตั ิ (Change Integration)
3. การปฏิบตั สิ ่กู ารเปลีย่ นแปลง (Change Implementation)
4. การเรียนรูจ้ ากการเปลีย่ นแปลง (Change Learning)
5. การประเมินผลการเปลีย่ นแปลง (Change Evaluation)
ทัง้ นี้ผบู้ ริหารต้องมีทศั นคติสาคัญ 3 ประการ คือ
1. มองคนเป็นสินทรัพย์ เห็นคุณค่าความรูใ้ นตัวคน (Human as Asset)
2. ทาทุกเรือ่ งให้เป็นเรือ่ งเดียวกัน (Integration)
3. เน้นเสริมพลังและมีส่วนร่วม (Participation & Empowerment)
บทบาททีส่ าคัญในการบริหารการเปลีย่ นแปลงให้สาเร็จของผูบ้ ริหารคือ
1. เป็นแบบอย่าง (Role Model)
2. จัดปจั จัยให้เอือ้ (Available Factors)
3. กฎกติกาทีเ่ หมาะสม (Rule And Regulation)
หลักการการบริหารการเปลีย่ นแปลงมีหลักสาคัญ 4 ประการคือ (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ. 2554: ออนไลน์)
1. การบริหารทิศทางการเปลีย่ นแปลง
2. การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
3. ปรับบุคลากรให้เข้ากับองค์การ
4. การพัฒนาความพร้อมขององค์การ
สรุปว่า หลักการการบริหารการเปลีย่ นแปลงมีหลักสาคัญ คือ การบริหารอย่างมีทศิ ทาง
โดยมีการกาหนดวิสยั ทัศน์และเป้าหมายทีช่ ดั เจน มีการพัฒนาความพร้อมขององค์การอและมี
การปรับเปลีย่ นทัศนคติของบุคลากร โดยใช้การกระตุน้ การบูรณาการ การปฏิบตั ิ การเรียนรู้ และ
การประเมินผลการเปลีย่ นแปลง จนสามารถปฏิบตั งิ านให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
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5.4 รูปแบบการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
ธวัช บุณยมณี (2550: 152) กล่าวถึง การบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change Management)
คือ วิวฒ
ั นาการของแนวคิดทางการบริหารตามภาวการณ์ต่างๆ อาทิ การบริหารแนววิทยาศาสตร์
มนุษยสัมพันธ์เชิงระบบและตามสถานการณ์ ภาวการณ์ซง่ึ เปลีย่ นแปลงไปตามบริบท (Context) ของ
สังคม ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิง่ แวดล้อม และเทคโนโลยี ฯลฯ เป็ นการเปลีย่ นแปลงซึง่ ต้อง
บริหารแบบรูเ้ ท่าทัน ทันการณ์ มีวสิ ยั ทัศน์ โดยใช้พน้ื ฐานความรูเ้ ดิมเป็นตัวตัง้ แล้วนามาวิเคราะห์ เรียบ
เรียง เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจ แล้วจัดการกาจัดจุดอ่อน และเพิม่ จุดแข็ง ให้เกิดประโยชน์สงู สุดด้วย
การบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change Management)
วุทธิศกั ดิ ์ โภชนุกูล (2552: ออนไลน์) กล่าวถึง รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงไว้ว่า
ในการบริหารการเปลีย่ นแปลงต้องมีการพัฒนาองค์การ ซึง่ มีรปู แบบวิธกี ารทีด่ อี ย่างน้อย 3 รูปแบบ
ดังนี้
1. รูปแบบตามแนวคิดของ เคร์ท เลวิน (Kurt Lewin) ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่
1 การทาให้เกิดการรับรูถ้ งึ ความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม (Unfreezing) เป็นการเตรียม
ระบบเพื่อการเปลีย่ นแปลง ระยะที่ 2 การดาเนินการเปลีย่ นแปลง (Changing) เป็นการทาให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในระบบ และระยะที่ 3 การจรรโลงการเปลีย่ นแปลง (Refreezing) เป็นการทาให้
ระบบการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ดารงอยู่
2. รูปแบบตามแนวคิดของ ลาร์ร ี แกรนิเย (Larry Greiner) ประกอบด้วย 2 ปจั จัย ทีเ่ ห็น
ว่าการเปลีย่ นแปลงเกิดจากแรงบีบภายนอกกับการกระตุ้นผลักดันภายใน เนื่องจากการเปลีย่ นแปลง
มีอยูต่ ลอดเวลา ปจั จัยทัง้ สองเกิดขึน้ ตลอดเวลา จึงต้องดาเนินการเปลีย่ นแปลงโดยศึกษาการเปลีย่ นแปลง
ค้นหาวิธ ีก ารที่ดกี ว่า ทดลองวิธใี หม่ หล่อหลอมข้อดีเ ข้าด้ว ยกัน เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รูปแบบผลกระทบของปจั จัย ตามแนวคิดของ ฮาโรล เจ ลีฟ์วทิ (Harold J. Leavitt) ทีเ่ ชื่อว่า
การเปลีย่ นแปลงเกิดจากผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลาของงาน โครงสร้าง เทคนิควิทยาการ และ
คน ทัง้ 4 ประการนี้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงก็จะส่งผลกระทบเกีย่ วพันกัน และการเปลีย่ นแปลงบาง
เรือ่ งอยูเ่ หนือการควบคุม ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงต้องสนใจสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงสิง่ ที่จะเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบ ที่เกิด หรือ จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแต่ล ะปจั จัย
บาร์โทล (Bartol. 1998: 371-374) ให้ทศั นะไว้ว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลงองค์การ
ประกอบด้วยการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบทีส่ าคัญ ดังนี้ 1) ด้านโครงสร้าง (Structure) 2) ด้าน
เทคโนโลยี (Technology) 3) ด้านคน (People) และ 4) ด้านวัฒนธรรม (Culture) โดยการเปลีย่ นแปลง
องค์ประกอบเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน การเปลีย่ นแปลงในด้านหนึ่งอาจจะทาให้ดา้ นอื่น
มีการเปลีย่ นแปลงด้วย ดังภาพประกอบ
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ด้านเทคโนโลยี

ด้านโครงสร้าง

ด้านคน

ด้านวัฒนธรรม

ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดการเปลีย่ นแปลงในองค์การ ตามทัศนะของบาร์โทล
ทีม่ า : Bartol. (1998). Management. p. 374.
ด้านโครงสร้าง (Structure)
โครงสร้างองค์การเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมและการทางานร่วมกันทีเ่ น้นการจัดการ
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน้าทีข่ องบุคคลและกลุ่ม เพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จ
โครงสร้างยังรวมถึงปจั จัยต่างๆ ในการทางานทีส่ อดคล้องกับการสื่อสาร ทัง้ แนวตัง้ และแนวนอน
เนื่องจากโครงสร้างต้องมีการปรับเปลีย่ นตามสถานการณ์ การปฏิรปู จึงเป็นเรือ่ งปกติ การปฏิรปู มี
อิทธิพลต่อการเปลีย่ นแปลง โดยการเลือกรูปแบบของการมีส่วนร่วมและการทางานร่วมกัน จากการ
ประเมินพบว่า กว่าครึง่ หนึ่งของบริษทั กว่า 1000 แห่งจากการจัดอันดับบริษทั ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในอเมริกา
พบว่า มีการปฏิรปู โครงสร้างหลักระหว่างปี 1980 และการปฏิรปู จะมีความต่อเนื่องถึงปี 1990 พร้อม
กับโครงสร้างรองทีม่ กั เกิดขึน้ กับองค์การขนาดใหญ่ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงส่วนใหญ่เหล่านี้จะปรับ
เพื่อให้ดที ส่ี ุดสาหรับการทางาน การวิจยั แนะนาว่าการปฏิรปู องค์การ ควรเกิดจากการเปลีย่ นแปลง
หน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ุด จะทาให้ศกั ยภาพเพิม่ สูงขึน้
ด้านเทคโนโลยี (Technology)
เทคโนโลยีเกีย่ วข้องกับองค์ความรู้ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และเทคนิคการทางานทีน่ ามาใช้ใน
องค์การทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าและบริการ การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีจะสะท้อนถึงสินค้าและ
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บริการใหม่ๆ เช่น เครือ่ งสแกนคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต และการพัฒนาสินค้าและ
บริการ ปจั จุบนั การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีเป็นปจั จัยสาคัญต่อการแข่งขันระดับนานาชาติ เช่น
เมือ่ บริษทั ญีป่ ุ่น 2 แห่ง (ยามาฮ่ามอร์เตอร์และฮอนด้ามอร์เตอร์) ต่างแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงตลาด
มอเตอร์ไซด์ญป่ี ุ่น โดยยามาฮ่าเผยว่าบริษทั มีความเหนือชัน้ กว่าฮอนด้า แต่โชคไม่ดขี องยามาฮ่า
เพราะหลังจากฮอนด้าถูกน้าท่วม จึงเริม่ พัฒนาโมเดลรถใหม่ส่ตู ลาดตลาดญีป่ ่นุ ซึง่ มีอตั ราหนึ่งแบบ
ต่อสัปดาห์ ความต่อเนื่องนี้จงึ บังคับให้ตอ้ งลดราคาโมเดลทีต่ กรุน่ ทาให้ยามาฮ่ามอเตอร์ตอ้ งสูญเงิน
กว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐใน 2 ปี
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยียงั เป็นทางเลือกสาหรับวิธกี ารทางานในองค์การ ดังนัน้
การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีจงึ ส่งผลต่อจานวนความต้องการพนักงานและรูปแบบของทักษะที่
จาเป็ น
ด้านคน (People)
การเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับตัวบุคคลในสถานทีท่ างาน มีเป้าหมายในการเลือกองค์ความรู้
ทักษะ กระบวนการทางความคิด และพฤติกรรมทีจ่ าเป็ นต่อการทางาน การเปลีย่ นแปลงของบุคคล
ขึน้ อยูก่ บั กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาซึง่ อาจมีการประเมินผลด้านศักยภาพ และระบบการมอบ
รางวัล เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการทางาน ส่วนใหญ่ระบบการรับสมัครบุคคลและการคัดเลือก
บุคคลสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม สาหรับบุคคลทีม่ คี วามสามารถทีแ่ ตกต่างกัน
บุคคลทีม่ อี งค์ความรูแ้ ละทักษะการทางานสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามสถานการณ์ทส่ี อดคล้องกับ
แผนการทางานของบริษทั เช่น โมโตโรลา มีช่อื เสียงในด้านโปรแกรมการฝึกอบรมทีม่ คี รอบคลุมทุก
ด้านทีส่ ่งผลดีต่อพนักงาน หนึ่งในโปรแกรมนี้กค็ อื VPI ทีช่ ่วยให้รองประธานได้เรียนรูแ้ ละฝึกใช้
นวัตกรรมทีจ่ าเป็ นและพัฒนาทักษะความเป็นผูน้ า รองประธานจาเป็ นต้องมีทกั ษะต่างๆ เพื่อรองรับ
การเติบโตของบริษทั โมโตโรลาอย่างยังยื
่ น นอกจากนี้โปรแกรมยังช่วยให้โมโตโรลาสามารถจัดการ
การทางานได้หลากหลาย เช่น รองประธานทีม่ าจากประเทศและวัฒนธรรมทีต่ ่างกันมีโอกาสสร้าง
เครือข่ายการทางานร่วมกันได้ การเปลีย่ นแปลงในแต่ละระบบมีความจาเป็นเพื่อพัฒนาประสิทธิผล
ของการปฏิรปู องค์การทีส่ มั พันธ์กบั องค์ประกอบด้านองค์การอื่นๆ เช่น โครงสร้างและเทคโนโลยี
เป็นต้น
ด้านวัฒนธรรม (Culture)
วัฒนธรรมองค์การเป็ นระบบของค่านิยมร่วม การคาดการณ์ ความเชื่อ และมาตรฐานที่
รวมอยูใ่ นสมาชิกขององค์การ สมาชิกขององค์การ เช่น แมคโดนัล, J. C. Penney, Hewlett –
Packard และ Wal – Mart ประสบความสาเร็จในการสร้างความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมองค์การเป็น
รากฐานในการเชื่อมต่อการทางานระหว่างผูก้ ่อตัง้ และผู้บริหารระดับสูง ส่วนบริษทั อื่นๆ ก็ม ี
การเปลีย่ นแปลงด้านวัฒนธรรม ตามพืน้ ฐานของปจั จัยต่างๆ เช่น วิสยั ทัศน์ของผูน้ า หรือ
การดาเนินการเพื่อความอยู่รอดขององค์การ เช่น British Airway ต้องสูญเงินจานวนมากเนื่องจาก
ปญั หาการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษทั ส่วนเรือ่ งความเป็ นผูน้ าทีแ่ ข็งแกร่งสามารถ
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ช่วยเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงด้านวัฒนธรรมทีเ่ น้นเรือ่ งการให้ความสาคัญกับลูกค้า ประสิทธิผล และ
การริเริม่ สร้างสรรค์ ในกระบวนการทางานผูป้ ระกอบการด้านการขนส่งมักเป็นบริษทั เอกชนและมี
การแข่งขันสูงมาก ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงด้านวัฒนธรรมองค์การถือเป็ นส่วนสาคัญอย่างมากทีจ่ ะ
ช่วยในการปฏิรปู ผูป้ ระกอบการด้านการขนส่งได้ดที ส่ี ุด การเปลีย่ นแปลงองค์การจึงควรมี
การเปลีย่ นแปลงด้านวัฒนธรรมองค์การ
แม้ว่าการเปลีย่ นแปลงรองอาจจะเกีย่ วข้องกับหนึ่งในองค์ประกอบเหล่านี้ แต่
การเปลีย่ นแปลงหลักมีความเป็นไปได้มากทีส่ ุดจากทัง้ 4 ด้าน สิง่ นี้เป็นเรือ่ งสาคัญมาก เพราะ
การเปลีย่ นแปลงหลักในองค์ประกอบหนึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นๆด้วย จึง
ต้องคานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ทีจ่ ะเชื่อมโยงกัน ซึง่ อาจทาให้เกิดผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่น
ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลง เป็ นการปฏิบตั กิ ารเปลีย่ นแปลง
อย่างมีแบบแผน โดยดาเนินการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้าน
โครงสร้าง (Structure) 2) ด้านเทคโนโลยี (Technology) 3) ด้านคน (People) และ 4) ด้านวัฒนธรรม
(Culture) โดยการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน การเปลีย่ นแปลง
ในด้านหนึ่งอาจจะทาให้ดา้ นอื่นมีการเปลีย่ นแปลงด้วย
5.5 เทคนิ คการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคการบริหารทีส่ าคัญทีก่ าลังมีความพยายามนามาใช้ในการปฏิรปู การบริหารงาน
ในภาครัฐของไทย ซึง่ ประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ ดังนี้
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision Management) ซึง่ เป็ นเทคนิคทีน่ ามาใช้ใน
การปรับเปลีย่ นบทบาท ภารกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของหน่ วยงาน
2. การจัดการระบบงาน หรือการรือ้ ปรับระบบงาน (Business Process Management or
Business Process Reengineering) ซึง่ เป็ นการจัดกระบวนงานใหม่ โดยพยายามนาเอาเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ หรือนามาตรการอื่นๆ มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้สูงขึน้ ส่วนใหญ่จะใช้
การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ ์ (Result-Based Management) เข้ามาใช้ โดยมีการกากับผลการดาเนินงาน
ตามตัวชีว้ ดั ผลสัมฤทธิ ์ของงานทีส่ าคัญ (Key Performance Indicators) และให้แต่ละหน่วยงานไปรือ้
ปรับระบบงานของตนเพื่อให้สามารถดาเนินการให้เกิดผลได้ตามตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้
3. การคานวณต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) ซึง่ เป็นการปรับระบบข้อมูลทาง
บัญชีและการเงินให้สะท้อนถึงต้นทุนทีใ่ ช้ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถเลือกใช้
วิธกี ารดาเนินงานทีป่ ระหยัดทีส่ ุดได้ ซึง่ การคานวณต้นทุนฐานกิจกรรมนี้ ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญของ
การปฏิรปู ระบบงบประมาณสู่ระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน (Performance-Based Budgeting)
4. การบริหารวงรอบของระยะเวลา (Cycle-Time Management) ซึง่ เป็ นการบริหารโดยมุง่ เน้น
การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานต่างๆ ให้ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานน้อยลง และสามารถผลิตผล
งานได้ตรงตามเวลาทีต่ อ้ งการ ซึง่ โดยทัวไปมั
่ กต้องมีการจัดการหรือรือ้ ปรับระบบงานเข้ามาช่วย
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5. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) เป็ นการจัดการ
ระบบสารสนเทศและนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปรับปรุงงานด้านต่างๆ ขององค์การ ซึง่ จะ
ช่วยให้การปรับปรุงงานในด้านอื่นๆ เช่น การรือ้ ปรับระบบงาน การบริหารวงรอบของระยะเวลา และ
การคานวณต้นทุนฐานกิจกรรม เป็ นไปได้โดยสะดวกรวดเร็วขึน้
6. การบริหารคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์การ (Total Quality Management) ซึง่ เป็ นการทาให้
การปรับปรุงมีความต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เกิดขึน้ ในด้านต่างๆ ขององค์การ โดยอาศัย
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมข้อเสนอแนะ กลุ่มคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ
7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ซึง่ เป็ นการปรับระบบการ
บริหารงานบุคคล จากเดิมทีม่ งุ่ เน้นการเป็ นผูด้ แู ลระบบระเบียบการจัดการงานบุคคล มาสู่การบริหาร
จัดการทีม่ งุ่ สรรหา ดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การโดยมุง่ เน้นในด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถ (Competency) และการมุ่งเน้นทีผ่ ลการดาเนินงาน (Performance Management) ตาม
กลยุทธ์ขององค์การ
ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้ว่า เทคนิคการการบริหารการเปลีย่ นแปลง ประกอบด้วย การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การปรับรือ้ ระบบงาน การคานวณต้นทุนฐานกิจกรรม การบริหารวงรอบของระยะเวลา
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์การ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เป็ นไปตามแผน และมีประสิทธิภาพ
5.6 กระบวนการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา (2552: 10- 20) กล่างถึง การบริหารการเปลีย่ นแปลงว่ามี
กระบวนการในการดาเนินงานดังนี้
1. การวางแผนการเปลีย่ นแปลง (Planning Change) การวางแผนการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึน้ เมือ่ ผูบ้ ริหาร ตระหนักถึงความจาเป็ นใน การทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลงองค์การ เพื่อให้สอดรับกับ
การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น เมือ่ เทียบเคียง ผลการปฏิบตั งิ าน หรือประสิทธิภาพของ
การดาเนินงานแล้ว องค์การของเรา เริม่ ด้วยกว่าองค์การประเภทเดียวกันในทีอ่ ่นื ๆ หรือเมือ่ มีปจั จัย
มากระทบ เช่น เมือ่ มีการปรับเปลีย่ นนโยบาย หรือกฎหมายทีส่ ่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
องค์การ เป็นต้น หรือในบางกรณีอาจเป็นการตระหนักถึงความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลง อัน
เนื่องมาจากสาเหตุภายในองค์การเอง เช่น ความไม่พอใจในผลงานประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ขององค์การ บรรยากาศการทางาน หรือ เกิดจากการทีไ่ ด้มคี วามคิด หรือนวัตกรรมเกิดขึน้ ใน
องค์การ เป็นต้น เมือ่ ผูบ้ ริหารได้ตระหนักถึงความจาเป็ นดังกล่าวแล้วก็จะนามาสู่การคิดวางแผน
การเปลีย่ นแปลง ซึง่ โดยทัวไปประกอบด้
่
วย 2 ขัน้ ตอน คือ การวิเคราะห์สถานการณ์และการ
วางแผนโครงการปรับเปลีย่ นองค์การ
1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situational Analysis) การวิเคราะห์สถานการณ์เป็ น
การศึกษาสภาพการณ์ภายในและภายนอกขององค์การ เพื่อวิเคราะห์ถงึ ความจาเป็ นของ
การเปลีย่ นแปลงองค์การ สิง่ ทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลง สภาพปญั หา และสาเหตุทเ่ี ป็นประเด็นทีท่ าให้
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ต้องมีการเปลีย่ นแปลง ตลอดจนปจั จัยต่างๆ ทีจ่ ะมีส่วนสนับสนุ น หรือต่อต้านการเปลีย่ นแปลง
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสาหรับการวางแผนการเปลีย่ นแปลง ในการบริหารการเปลีย่ นแปลงตามกลยุทธ์
การพัฒนาองค์การ อาจใช้การวิเคราะห์สถานการณ์เป็ นเครือ่ งมือในการกระตุน้ ผลักดันให้เกิด
การเปลีย่ นแปลง โดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกขององค์การได้มสี ่วนร่วมวิเคราะห์สถานการณ์
ร่วมกัน ซึง่ จะช่วยสร้างความตระหนักถึงสภาพการณ์ และความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลงร่วมกันใน
วงกว้าง การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผนปรับเปลีย่ นองค์การนัน้ มีประเด็นสาคัญทีค่ วร
วิเคราะห์ดงั นี้
1.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ หมายถึง การศึกษาสภาพและ
แนวโน้มทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึง่ เป็นสภาพแวดล้อมโดยทัวไป
่
(General Environmemt) และปจั จัยภายนอกทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนินงานขององค์การ
(Operational Environmemt) เช่น สภาพของตลาด ลูกค้า คู่แข่ง ผูป้ ้ อนวัตถุดบิ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) เป็นต้น การศึกษาวิเคราะห์สภาพและแนวโน้มของปจั จัยเหล่านี้ จะช่วยให้เห็นถึง
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) และสถานะขององค์การเมือ่ เปรียบเทียบกับภายนอก
ซึง่ จะช่วยให้เห็นถึงความจาเป็น และสิง่ ทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ น
1.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เป็นการวิเคราะห์ถงึ สภาพ และ
แนวโน้มของปจั จัยต่างๆ ภายในองค์การ เพื่อระบุปญั หา สาเหตุ ทีเ่ ป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลง
รวมถึงการวิเคราะห์ถงึ แรงต้าน และแรงสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงในองค์การด้วย โดยทัวไปใน
่
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์การนัน้ ควรอาศัยแนวคิดทางการบริหารในการกาหนดกรอบ
การวิเคราะห์องค์การ เช่น McKinsey’s 7-S Model จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์องค์การ โดย
พิจารณาปจั จัยด้านต่างๆ 7 ด้านประกอบกัน คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร ทักษะ
ความชานาญ แบบแผนวัฒนธรรม และค่านิยมร่วม ซึง่ การใช้กรอบแนวคิดเป็ นหลักในการวิเคราะห์
นัน้ จะช่วยให้พจิ ารณาถึงปจั จัยต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน และเป็นระบบได้ดกี ว่าการวิเคราะห์โดย
อาศัยเพียงข้อเท็จจริงตามทีไ่ ด้พบเห็น เพราะองค์การนัน้ เปรียบดังภู
่ เขาน้ าแข็ง ซึง่ มีส่วนทีป่ รากฏ
ออกมาเหนือน้ าให้เห็นได้ชดั เพียงส่วนน้อยเท่านัน้ โดยทีย่ งั มีส่วนใหญ่อกี ส่วนหนึ่งซ่อนเร้นอยูใ่ ต้ผวิ
น้า และในหลายกรณีจะพบว่าสิง่ ทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นในองค์การนัน้ อาจเป็นสิง่ ทีซ่ ่อนเร้นอยูท่ ไ่ี ม่ค่อยมี
ใครได้หยิบยกขึน้ มา พิจารณาหาทางแก้ไขปรับปรุงกันวิธกี ารในการวิเคราะห์สถานการณ์นนั ้
สามารถทาได้ดว้ ยวิธกี ารต่างๆ กัน ขึน้ อยูก่ บั ความจาเป็นของแต่ละปญั หาของแต่ละองค์การ
ตลอดจนเวลา ทรัพยากรทีอ่ งค์การสามารถทุ่มเทให้กบั การบริหารการเปลีย่ นแปลง โดยวิธกี าร
ต่างๆ ทีน่ ิยมใช้กนั ได้แก่ การศึกษาวิจยั อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การวิจยั ตลาด การวิจยั สารวจทัศนคติ
ของบุคลากรในองค์การ การศึกษาความจาเป็นในการฝึกอบรม หรือการวิจยั ประเมินผลโครงการ
เป็นต้น การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือการประมวลความคิดเห็นของ
ผูท้ รงคุณวุฒกิ ารรวบรวมข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เช่น ข้อมูลผลการประกอบการขององค์การ หรือข้อมูล
เศรษฐกิจการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร รูปแบบต่างๆ การประชุมระดมสมอง หรือการประชุมวางแผน
ปฏิบตั กิ ารในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการเปลีย่ นแปลงองค์การ โดยกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ
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นัน้ จะเน้นในด้านการสร้างบรรยากาศ ความไว้วางใจ และความร่วมมือร่วมใจให้แก่สมาชิกของทีม
พัฒนาองค์การ เพื่อให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การวิเคราะห์
เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และมีบรรยากาศยอมรับกันมากขึน้
1.2 การวางแผนโครงการในการปรับเปลีย่ นองค์การ เนื่องจากการเปลีย่ นแปลง
องค์การเป็นสิง่ ทีม่ คี วามสลับซับซ้อน และต้องเกีย่ วพันกับคนจานวนมาก การวางแผนเพื่อ
การเปลีย่ นแปลง จึงนับได้ว่าเป็นขัน้ ตอนทีจ่ าเป็น โดยทัวไปการวางแผนการเปลี
่
ย่ นแปลงมีขนั ้ ตอน
ในการดาเนินการดังนี้
1.2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของการเปลีย่ นแปลง เป็นการนาการวิเคราะห์
สถานการณ์มาวางแผน มีขอ้ ในการพิจารณาดังนี้
- ควรกาหนดให้ตรงกับสิง่ ทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลง ทีไ่ ด้มาจากการวิเคราะห์
สถานการณ์ พิจารณาถึงแรงต้าน และแรงเสริม ของการเปลีย่ นแปลง เพื่อให้วตั ถุประสงค์ทก่ี าหนด
ขึน้ มีความเป็ นไปได้สงู
- การกาหนดวัตถุประสงค์ของการเปลีย่ นแปลงกาหนดได้หลายระยะ เช่น
ระยะยาวกว่า 5-10 ปี ระยะปานกลาง 3-5 ปี และระยะสัน้ คือภายในเวลาไม่เกิน 1-2 ปี
- การกาหนดวัตถุประสงค์ของการเปลีย่ นแปลงอาจกาหนดได้เป็ นหลายระดับ
เช่น ระดับกิจกรรม ระดับโครงการ ระดับแผนงาน ระดับองค์การโดยรวม และระดับ
ทีก่ ว้างกว่าองค์การ
- การกาหนดวัตถุประสงค์ของการเปลีย่ นแปลง ไม่ควรกาหนดให้องค์การต้อง
เปลีย่ นแปลงในหลาย ๆ เรือ่ งพร้อมกันเพราะจะทาให้เกิดความยุง่ เหยิงสับสนได้ จึงควรกาหนด
วัตถุประสงค์โดยจัดลาดับความสาคัญให้ดแี ละกาหนด ให้มขี อบเขตของ การเปลีย่ นแปลงที่
เหมาะสมกับขีดความสามารถขององค์การ
- การกาหนดวัตถุประสงค์ของการเปลีย่ นแปลง ควรมีการทบทวนจุดมุง่ หมาย
และภารกิจหลักทีเ่ ป็นเหตุ ในการจัดตัง้ องค์การให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้องค์การปรับเปลีย่ นสิง่ ต่างๆ
ไปมากจนหลงทางไปจากภารกิจหลักขององค์การ
- การกาหนดวัตถุประสงค์ของการเปลีย่ นแปลง ควรกาหนดให้ชดั เจน วัดผลได้
หรืออาจกาหนดให้ม ี ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ ซึง่ จะช่วยเป็ นหลักนาทาง (Milestones) ในการดาเนินการ
เปลีย่ นแปลง และเพื่อใช้ในการเทียบเคียง (Benchmarking) กับองค์การอื่นๆ ด้วย
1.2.2 การกาหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการเปลีย่ นแปลง เป็น
การกาหนดกิจกรรมทีจ่ ะต้องดาเนินการเพื่อปรับเปลีย่ นองค์การ ซึง่ อาจเป็ นกิจกรรมเล็กๆ หรือเป็น
โครงการ ทีป่ ระกอบด้วยกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมทีร่ อ้ ยเรียงกัน และอาจอยูใ่ นรูปของแผนงาน ซึง่
ประกอบด้วยโครงการการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีส่ อดคล้องกัน โดยในการกาหนดแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมมีขอ้ พิจารณาทีส่ าคัญ คือ การกาหนดแผนงานโครงการและกิจกรรม ควรพิจารณา
กาหนดโครงการหรือกิจกรรมทีจ่ ะช่วยยกระดับแรงเสริมหรือลดแรงต่อต้านการเปลีย่ นแปลงเพิม่ เข้า
ไปด้วย เช่น โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ โดยทัวกั
่ นถึงแผนการเปลีย่ นแปลงองค์การ
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เพื่อเพิม่ โอกาสในการทาให้โครงการประสบผลสาเร็จ มีแผนงานโครงการและกิจกรรม ควรกาหนด
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ ให้ชดั เจนวัดผลได้เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงองค์การนัน้ บางครัง้ อาจสังเกตเห็น
ผลการเปลีย่ นแปลงได้ไม่ชดั เจน หากไม่กาหนดตัวชีว้ ดั เพื่อบ่งชีค้ วามสาเร็จก้าวหน้าให้ดี ก็จะหลง
ทางได้ ในการกาหนดแผนงานโครงการ ควรมีการกาหนดว่า ใครควรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับเปลีย่ นองค์การในส่วนใด เช่น ผูท้ ร่ี บั ผิดชอบโดยตรงกับส่วนทีจ่ ะต้องถูกเปลีย่ นแปลง ผูท้ ม่ี ี
ความรูค้ วามชานาญ หรือเป็ นทีเ่ คารพเชื่อฟงั ในองค์การ ฯลฯ เพื่อให้สามารถระดมความคิดเห็น
ความร่วมมือ และการยอมรับการเปลีย่ นแปลงได้ดขี น้ึ มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ควรกาหนดให้พอเหมาะพอดี ไม่ทาหลายๆ อย่างพร้อมกันเกินไปเพื่อไม่ให้เกิด
ภาระหน้าทีห่ นักเกินไป และเพื่อป้องกันความสับสนด้วย โดยทัวไปการปรั
่
บเปลีย่ นองค์การ มักต้อง
พิจารณาปรับเปลีย่ นส่วนต่างๆ อย่างมีลาดับขัน้ ตอน เช่น ก่อนทีจ่ ะปรับโครงสร้างการแบ่งงาน
ทบทวนยุทธศาสตร์ทเ่ี ป็นตัวกาหนดบทบาท ภารกิจขององค์การก่อน หรือก่อนทีจ่ ะคิดวางแผน
ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่ วรจัดระบบระเบียบวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้ชดั เจนก่อน เพื่อจะได้ทราบว่าควรจะ
อบรมอะไร
2. การนาแผนการเปลีย่ นแปลงไปสู่การปฏิบตั ิ (Implementing Change) ในการนา
แผนการเปลีย่ นแปลงไปสู่การปฏิบตั นิ นั ้ ประกอบด้วยขัน้ ตอนและข้อพิจารณาต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การกาหนดกลยุทธ์ในการนาแผนการเปลีย่ นแปลงไปสู่การปฏิบตั ิ เป็นการ
พิจารณาเลือกแนวทางในการทีจ่ ะนาโครงการไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล เช่น การเลือกใช้กลยุทธ์แบบ
บัญชาการ แบบมีส่วนร่วม หรือแบบพัฒนาองค์การสาหรับแต่ละโครงการ ตลอดจนการเลือก
ส่วนผสมของการดาเนินโครงการ ทีใ่ ห้ผลรวดเร็วทันที กับโครงการระยะปานกลางและระยะยาว
เป็นต้น
2.2 การสื่อสารความเข้าใจถึงแผนการเปลีย่ นแปลง ให้ตรงกันเกีย่ วกับสภาพปญั หา
ความจาเป็ น รวมทัง้ เป้าหมาย วิธกี าร และผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงเป็ นสิง่ สาคัญมาก ควรรีบ
เพื่อป้องกันการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง โดยอ้างว่าไม่รไู้ ม่ทราบ โดยผูท้ อ่ี าจได้รบั ผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลง หรือผูท้ จ่ี ะต้องเป็นผูป้ ฏิบตั ิ ควรใช้วธิ กี ารสื่อสารโดยการพูดคุยปรึกษาหารือกัน
มากกว่าการสื่อสารกันทางเอกสาร การสื่อสารให้บุคลากรในองค์การได้มคี วามเข้าใจร่วมกัน เรียกว่า
เป็นการสร้างวิสยั ทัศน์รว่ มกัน (Shared Vision) ซึง่ จะช่วยในการสร้างความรูส้ กึ มีส่วนร่วมได้ดี
2.3 การจัดแบ่งงานโดยทัวไปงานในแผนการปรั
่
บเปลีย่ นองค์การนัน้ จะเป็ นงานทีเ่ พิม่
ขึน้ มาจากงานปกติทท่ี าอยู่ จึงควรจัดแบ่งงานในโครงการการเปลีย่ นแปลงไม่ให้เป็ นภาระเพิม่ เติมแก่
ผูป้ ฏิบตั มิ ากจนเกินไป โดยหากการเปลีย่ นแปลงนัน้ มีความสาคัญเร่งด่วนก็ควรพิจารณา ให้ผปู้ ฏิบตั ิ
มาทางานในโครงการเปลีย่ นแปลงองค์การอย่างเต็มเวลา โดยปกติโครงสร้างของหน่วยงาน ทีท่ า
หน้าทีบ่ ริหารการเปลีย่ นแปลงเป็นไปในรูปของคณะกรรมการ หรือคณะทางานเฉพาะกิจ แต่ใน
ปจั จุบนั องค์การต่างๆ จัดให้หน่วยงานบริหารการเปลีย่ นแปลงเป็ นหน่วยงานถาวรมากขึน้
2.4 การจัดกาลังคน ผูท้ จ่ี ะมาปฏิบตั งิ านในโครงการเปลีย่ นแปลงนัน้ ถือได้ว่าเป็นผูน้ า
การเปลีย่ นแปลง (Change Agent) ซึง่ มีส่วนสาคัญยิง่ ต่อความสาเร็จของโครงการทัง้ ในแง่ของ
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การดาเนินงาน และในแง่ของการสร้างการยอมรับการเปลีย่ นแปลงในหมูส่ มาชิกขององค์การ ดังนัน้
นอกจากความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามแผนการเปลีย่ นแปลงองค์การแล้ว ผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงควรมีคุณสมบัตดิ า้ นอื่นๆ ด้วย เช่น ความสามารถในการสื่อสาร ความกระตือรือร้น
ความสามารถในการรับฟงั ความคิดเห็นของคนอื่น ความเป็นผูร้ ว่ มงานทีด่ ี และมีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์
2.5 การจัดระเบียบวิธกี ารดาเนินงาน เมือ่ ได้มกี ารจัดแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ แล้วการ
กาหนดระเบียบวิธที จ่ี ะใช้ในการดาเนินงานในแต่ละโครงการ และวิธกี ารทีจ่ ะประสานงาน ระหว่าง
โครงการต่างๆ ก็เป็นสิง่ ทีส่ าคัญ โดยทัวไปแล้
่
วระบบการสื่อสารแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างผูบ้ ริหาร
โครงการด้วยกันเอง และการสื่อสารกับผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้
สามารถติดตามความก้าวหน้า และแก้ปญั หาต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
2.6 การพัฒนาบุคคลการเปลีย่ นแปลงส่วนใหญ่ หมายถึง การทีต่ อ้ งทาสิง่ ใหม่ทไ่ี ม่เคย
ทามาก่อน ดังนัน้ การพัฒนาบุคลากรทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
และความสามารถทีจ่ ะพอทีจ่ ะปฏิบตั งิ านทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป จึงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญเพราะการเปลีย่ นแปลง
จะสาเร็จได้กต็ ่อเมือ่ ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถปฏิบตั งิ านใหม่ได้ และ การเปลีย่ นแปลงจะส่งผลยังยื
่ นก็
ต่อเมือ่ ผูป้ ฏิบตั งิ านเข้าใจเหตุผลความจาเป็น และความสาคัญของการเปลีย่ นแปลงนัน้
2.7 การทาให้การเปลีย่ นแปลงนัน้ กลายเป็นแบบแผนวัฒนธรรมขององค์การ
การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดผลทีย่ งยื
ั ่ นจะต้องได้รบั การยอมรับเป็นแบบแผนวัฒนธรรมของสมาชิกของ
องค์การ ดังนัน้ ในการนาโครงการเปลีย่ นแปลงองค์การไปสู่การปฏิบตั จิ งึ ควรกาหนดให้มกี จิ กรรมที่
จะช่วยทาให้การเปลีย่ นแปลงนัน้ โดยทัวกั
่ น เช่น การกาหนดความสามารถ หรือผลงานตามแผนการ
เปลีย่ นแปลงเป็นเกณฑ์สาคัญในการพิจารณาความดีความชอบ เมือ่ ผูบ้ ริหารได้ตระหนักถึง
ความจาเป็ นดังกล่าวแล้ว ก็จะนามาสู่การคิดวางแผนการเปลีย่ นแปลง ซึง่ โดยทัวไปประกอบด้
่
วย 2
ขัน้ ตอน คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ และการวางแผนโครงการปรับเปลีย่ นองค์การ
2.8 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ในการบริหารการเปลีย่ นแปลงนัน้ แม้ว่า
โดยผิวเผินจะดูเหมือนเป็นงานพิเศษทีเ่ พิม่ เติมมา แต่แท้จริงแล้ว การเปลีย่ นแปลงนัน้ เป็ นการลงทุน
ซึง่ บางครัง้ อาจต้องใช้งบประมาณสูงเมือ่ เทียบกับงบประมาณในการปฏิบตั งิ านประจาองค์การ
ดังนัน้ จึงควรมีการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลสาเร็จของงานการเปลีย่ นแปลงให้ชดั เจน และพยายามจัดสรร
งบประมาณตามหน่วยวัดผลงานตามตัวชีว้ ดั นัน้ ๆ โดยพยายามให้อสิ ระแก่ผบู้ ริหารการเปลีย่ นแปลง
ในการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากงานบริหารการเปลีย่ นแปลงนัน้ มีความไม่แน่นอนสูง เพราะเป็ น
เรือ่ งใหม่ ระบบการควบคุมการใช้จา่ ยเงินงบประมาณในการดาเนินงานประจาตามปกติ อาจไม่
ยืดหยุ่นคล่องตัวพอ
3. การติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลีย่ นแปลง (Evaluating and Maintaining
Chang) การติดตามประเมินผลการเปลีย่ นแปลง คือ การติดตามความก้าวหน้า เพื่อเรียนรูถ้ งึ ปญั หา
และหาทางแก้ไขได้อย่างทันเวลา การติดตามประเมินผลยังเป็นการสร้างแรงกระตุน้ ผลักดัน
การเปลีย่ นแปลงด้วย โดยเฉพาะหากผูบ้ ริหารระดับสูงให้ความสนใจ ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม
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การเปลีย่ นแปลงเป็นระยะๆ อย่างจริงจังให้คนในองค์การได้เห็นโดยทัวกั
่ น ก็จะเป็ นกาลังใจให้แก่
ผูป้ ฏิบตั งิ านการเปลีย่ นแปลง และจะเป็ นการบ่งชีใ้ ห้บุคคลอื่นๆ ในองค์การได้ตระหนักถึง
ความสาคัญทีผ่ บู้ ริหารให้แก่โครงการเปลีย่ นแปลง การติดตามประเมินผลการเปลีย่ นแปลงยังทาได้
โดยการกาหนดวัตถุประสงค์ของการเปลีย่ นแปลงให้ชดั เจนพร้อมทัง้ ตัวชีว้ ดั ผลความก้าวหน้าเป็ น
ระยะ (Milestones) และเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การได้มสี ่วนร่วมติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ การจัดให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้มสี ่วนร่วมติดตามประเมินผลการเปลีย่ นแปลง เช่นนี้ ก็จะช่วย
สร้างนิสยั หรือแบบแผนวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ซึง่ จะเป็ นการช่วยรักษาผลการเปลีย่ นแปลงให้
ต่อเนื่องยังยื
่ น การรักษาผลการเปลีย่ นแปลงให้ดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนัน้ อาจกระทาได้โดย
การขยายขอบเขตของผูม้ สี ่วนร่วมในการบริหารการเปลีย่ นแปลง การกาหนดเป็ นมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านใหม่ให้ปฏิบตั โิ ดยทัวกั
่ น การกาหนดเรือ่ งการมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลีย่ นแปลง
ให้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบ แต่งตัง้ โยกย้าย การจัดรางวัล การลงโทษ เพื่อทีจ่ ะ
พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององค์การให้กา้ วหน้าไปอีกขัน้ หนึ่ง
โดยกระบวนการขัน้ ตอนในการบริหารการเปลีย่ นแปลง มีความสัมพันธ์ดงั ภาพประกอบ
ปจั จัยภายนอก

ปจั จัยภายใน

การเปลีย่ นแปลง

การสร้างการเปลีย่ นแปลง
การวางแผน

การเสริมแรงการ
เปลีย่ นแปลง

การดาเนินงาน
ตามแผน

การรักษาระดับ
การปลีย่ นแปลง

ภาพประกอบ 9 กระบวนการขัน้ ตอนในการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ า: ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา. 2552. การพัฒนาองค์การ. หน้า 20.
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สรุปว่า กระบวนการในการบริหารการเปลีย่ นแปลง จะต้องมีการดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ มีการวางแผนการเปลีย่ นแปลง โดยนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์สถานภาพ เพื่อจัดทาเป็ น
แผน มีการนาแผนการเปลีย่ นแปลงไปสู่การปฏิบตั ิ โดยมีการกาหนดกลยุทธ์ การสื่อสาร สร้าง
วิสยั ทัศน์รว่ ม การจัดโครงสร้าง ระบบงาน และอัตรากาลังของหน่วยงานบริหารการเปลีย่ นแปลงให้
ดี และมีการติดตามประเมินผลและรักษาผลการเปลีย่ นแปลง เพื่อให้การเปลีย่ นแปลงมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
5.7 กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา (2552: 67-78) กล่าวกถึง กลยุทธ์การบริหารการเปลีย่ นแปลง
ไว้อย่างน่าสนใจว่า ในการบริหารการเปลีย่ นแปลงในองค์การนัน้ มีกลยุทธ์ทส่ี ามารถพิจารณาเลือก
นามาใช้ได้หลายประการอยู่กบั สถานการณ์ในแต่ละองค์การและในแต่ละช่วงเวลา โดยกลยุทธ์
การบริหารการเปลีย่ นแปลงองค์การนัน้ อาจแบ่งออกได้ตามขอบเขตของการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ระดับ ต่างๆ ในองค์การได้ดงั นี้
1) กลยุทธ์การปรับเปลีย่ นองค์การโดยการบังคับบัญชา (Commander Approach)
การปรับเปลีย่ นองค์การด้วยวิธนี ้เี ป็นการทีผ่ บู้ ริหารคิดริเริม่ และใช้อานาจบัญชาการปรับเปลีย่ นใน
ส่วนต่างๆ ขององค์การ โดยผูป้ ฏิบตั งิ านมีหน้าทีเ่ พียงปฏิบตั ติ ามคาสังเท่
่ านัน้ วิธนี ้เี ป็นวิธที อ่ี าจทา
ให้มกี ารต่อต้าน การไม่ยอมรับการเปลีย่ นแปลงได้ เสีย่ งต่อความผิดพลาดจากการขาดข้อมูล
ข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตามในสถานการณ์วกิ ฤติ ทีอ่ งค์การมีความสับสนวุ่นวาย หรือในภาวะฉุกเฉิน
อาจหลีกเลีย่ งการเปลีย่ นแปลงแบบบัญชาการได้ยาก นอกจากนี้ในสถานการณ์ทท่ี ุกอย่างสงบ
เรียบร้อย ราบรื่นอย่างมาก และสมาชิกทุกคนในองค์การยอมรับและพร้อมจะปฏิบตั ติ ามผูบ้ ริหาร
กลยุทธ์การบัญชาการจะเป็ นวิธกี ารปรับเปลีย่ นองค์การทีร่ วดเร็วทีส่ ุด
2) กลยุทธ์การปรับเปลีย่ นองค์การโดยการให้มสี ่วนร่วม (Consultative Approach)
การปรับเปลีย่ นองค์การ ด้วยวิธนี ้ใี ช้เปิดโอกาสให้บุคลากรทีม่ คี วามสาคัญจะเป็นโดยตาแหน่งหน้าที่
หรือโดยการยอมรับอย่างไม่เป็นทางการก็ดี ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวางแผน และร่วมเป็ น
ผูน้ าในการปรับเปลีย่ นองค์การ เช่น การจัดตัง้ คณะกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อปรับเปลีย่ น
องค์การ ซึง่ วิธนี ้อี าจจะบรรเทากระแสการต่อต้านได้บา้ ง และช่วยให้สามารถระดมความคิด
ความร่วมมือได้จากหลายฝ่ายในองค์การ แต่วธิ นี ้จี ะใช้เวลาค่อนข้างมาก และการทีม่ คี นหลายคนเข้า
มามีส่วนร่วมนัน้ อาจทาให้ความพยายามในการปรับเปลีย่ นองค์การเบีย่ งเบนจากเป้าหมายเดิมได้
3) กลยุทธ์การปรับเปลีย่ นองค์การโดยการกระจายอานาจ (Decentralized Approach) วิธ ี
นี้เปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์การ สามารถมีส่วนริเริม่ และดาเนินการเปลีย่ นแปลงองค์การทัง้ ในส่วน
ทีต่ นรับผิดชอบ และในส่วนทีอ่ ยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของตน ตัวอย่างของการเปลีย่ นแปลง
องค์การในลักษณะนี้ ได้แก่ การใช้การบริหารคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์การ (Total Quality Management)
หรือการให้มกี ารจัดระบบงานกันเองในทีม (Autonomous Work Team) กลยุทธ์การเปลีย่ นแปลง
เช่นนี้จะช่วยให้มกี ารเปลีย่ นแปลงองค์การในจุดต่างๆ อยูเ่ สมอ ซึง่ เป็ นการทาให้องค์การ เรียนรูแ้ ละ
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ปรับตัวอยูต่ ลอดเวลา การเปลีย่ นแปลงนัน้ อาจเป็นเพียงในวงจากัดเฉพาะกลุ่ม เฉพาะแผนก หรือ
ฝา่ ยงาน โดยเฉพาะหากองค์การนัน้ ไม่มรี ะบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในทีด่ พี อ และทีส่ าคัญก็
คือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อาจไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทว่ี างไว้ และเมือ่ ผูป้ ฏิบตั งิ านได้มสี ่วนร่วม
ปรับสร้างสิง่ ใดขึน้ มาแล้ว ความรูส้ กึ หวงแหนเป็ นเจ้าของอาจเป็ นอุปสรรคต่อการเปลีย่ นแปลงสิง่ ที่
เขาคิดริเริม่ ขึน้ มาได้
4) กลยุทธ์แบบผสม (Mixed Strategy) เป็นการนากลยุทธ์การเปลีย่ นแปลงองค์การ
หลายๆ แบบมาใช้รว่ มกัน เช่น ใช้กลยุทธ์การสังการ
่
โดยทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดลงมาเป็ นวิทยากรบรรยาย
เรือ่ งการปรับกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์การด้วยตนเอง ประกอบกับการสร้างทีมงานการรือ้ ปรับ
ระบบงานสาขาต่างๆ ขององค์การ การเปลีย่ นแปลงองค์การโดยอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ ประกอบกันนัน้
จะต้องมีกลไกกลาง เพื่อประสานการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน
5) กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ (Organizational Development) เป็นกลยุทธ์ทม่ี งุ่ สร้างขีด
ความสามารถให้แก่สมาชิกในองค์การในการมองปญั หา แก้ปญั หา และเรียนรูร้ ว่ มกัน โดยอาศัยที่
ปรึกษาทีป่ ระยุกต์ใช้ความรูท้ างพฤติกรรมศาสตร์ในการสนับสนุ นให้ทมี พัฒนาขีดความสามารถใน
การแก้ปญั หาและเรียนรูร้ ว่ มกัน เพื่อให้ทมี ต่างๆ ในองค์การมีความพร้อมทีจ่ ะจัดการสิง่ ทีท่ า้ ท้าย
และเปลีย่ นแปลงต่างๆ ในองค์การ
จึงอาจสรุปได้ว่า กลยุทธ์ในการบริหารจัดการกับการเปลีย่ นแปลง ประกอบด้วย กลยุทธ์
การปรับเปลีย่ นองค์การโดยการบังคับบัญชา กลยุทธ์การปรับเปลีย่ นองค์การโดยการให้มสี ่วนร่วม
กลยุทธ์การปรับเปลีย่ นองค์การโดยการกระจายอานาจ กลยุทธ์แบบผสม และกลยุทธ์การพัฒนา
องค์การ โดยผูบ้ ริหารขององค์การสามารถพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์ต่างให้เหมาะสม เพื่อให้องค์การ
สามารถพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5.8 องค์ประกอบที่จะทาให้เกิ ดผลสาเร็จในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
1. คน ได้แก่ ระดับเจ้าหน้าทีแ่ ละผูบ้ ริหาร ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 ระดับปจั เจกบุคคล ต้องมีลกั ษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูต้ ามวินัย 5 ประการ
ของ Peter M. Senge คือ มีความรอบรูแ้ ห่งตน หรือ ทักษะในการพัฒนาตนเอง เพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย (Personal Mastery) มีแบบแผนความคิดอ่าน หรือโลกทัศน์ (Mental Models) มีการสร้าง
วิสยั ทัศน์รว่ ม (Shared Vision Building) มีการเรียนรูข้ องทีม (Team Learning) และมีการคิดอย่าง
เป็นระบบ (Systems Thinking)
1.2 ระดับกลุ่ม ต้องมีคุณลักษณะเป็นทีม ชุมชนนักปฏิบตั ิ
2. โครงสร้าง มีลกั ษณะเป็ นโครงสร้างทีม่ ชี วี ติ (Organic Organization) สามารถ
เคลื่อนไหว ยืดหยุน่ และมีสายการบังคับบัญชาทีส่ นั ้ มีลกั ษณะแบนราบ (Flat)
3. งาน มีลกั ษณะการปฏิบตั งิ านเป็ นทีม (Team Work) และความสามารถใน
การปฏิบตั งิ านข้ามสายงาน (Cross-function) แบบทดแทน แลกเปลีย่ นงานได้ดี
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4. เทคโนโลยี เป็ นเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้องกับองค์ความรู้ ฐานความรู้ เพื่อใช้เป็ นเครือ่ งมือ
ในการปฏิบตั งิ านและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
จึงอาจสรุปได้ว่า องค์ประกอบทีจ่ ะทาให้เกิดผลสาเร็จในการบริหารการเปลีย่ นแปลง มา
จาก 4 องค์ประกอบ คือ คนในองค์การ โครงสร้างองค์การ ลักษณะงาน และเทคโนโลยี

6. หลักการ แนวคิ ดเกี่ยวกับผูน้ ากับการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
ฮอยและมิเกล (Hoy; & Miskel. 2001: 396) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิผล
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้
1) บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพของภาวะผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีหลายอย่างแต่ท่ี
สาคัญมี 4 ประการ คือ
1.1) มีความเชื่อมันในตนเอง
่
(Self -Confidence) คือ มีการตัง้ เป้าหมายสาหรับตนเอง
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไว้สงู มีความพยายามมากเมือ่ พบงานทีย่ ากและเข็มแข็งเผชิญปญั หาหรือ
ประสบความล้มเหลว
1.2) มีความอดทนต่อความเครียด (Stress Tolerance) คือ เมือ่ พบสถานการณ์ท่ี
ยุง่ ยากและกดดัน จะมีการตัดสินใจทีด่ แี ละสุขมุ สามารถให้คาแนะนา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้และมี
ความอดทนอย่างดียงิ่
1.3) มีวุฒภิ าวะทางอารมณ์ (Emotional Maturity) คือ มีความตระหนักในจุดเด่นและ
จุดด้อยของตน มุง่ มันปรั
่ บปรุงตนเอง ไม่ปฏิเสธหรือหลีกเลีย่ งเมือ่ ประสบปญั หาหรือความผิดพลาด
ซึง่ การมีวุฒภิ าวะทางอารมณ์จะช่วยสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
กับเพื่อนร่วมงานและกับผูใ้ ห้คาปรึกษาได้
1.4) มีคุณธรรม (Integrity) คือ มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและน่ า
ไว้วางใจ รวมทัง้ ยินดีทจ่ี ะส่งเสริมและสนับสนุ นผูอ้ ่นื ในองค์การ
2) แรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจเป็ นแรงขับทีก่ ระตุน้ ให้คนมีความสัมพันธ์กบั งาน มี
การตัดสินใจเกีย่ วกับงานด้านลักษณะ ทิศทาง และระยะเวลา แรงจูงใจมีอทิ ธิพลต่อการเลือกทา
กิจกรรมและระดับความสาเร็จ ผูน้ าทีม่ แี รงจูงใจสูงจะมีประสิทธิภาพมากกว่าผูน้ าทีม่ คี วามคาดหวัง
ต่าผูน้ าทีถ่ ่อมตัว และผูน้ าทีด่ อ้ ยประสิทธิภาพ แรงจูงใจประกอบด้วยลักษณะย่อยๆ ดังนี้
2.1) ความต้องการทัง้ เรือ่ งงานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Task and
Interpersonal Needs) ผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิผลมีแรงจูงใจให้ตอ้ งทางานให้ดที ส่ี ุด และต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ดดี ว้ ย
2.2) ต้องการพลังอานาจ (Power Needs) เป็นแรงจูงใจทีท่ าให้คนแสวงหาตาแหน่ง
และอานาจหน้าทีเ่ พราะต้องการมีอทิ ธิพลเหนือผูอ้ ่นื
2.3) ความต้องการผลสาเร็จในการทางาน (Achievement Orientation) เป็นความ
ปรารถนาทีจ่ ะทางานให้ดี มุง่ ความสาเร็จ เต็มใจรับผิดชอบ และยึดมันในจุ
่ ดมุง่ หมายของงาน
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2.4) ความคาดหวังสูงในความสาเร็จ (High Expectations for Success) เป็นความ
คาดหวังของผูบ้ ริหารทีเ่ ชื่อว่าสามารถทางานนัน้ ได้ และจะได้ผลงานทีม่ คี ุณค่า คุม้ กับความพยายาม
3) ทักษะเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญมากต่อภาวะผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิผล การมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์และมีทกั ษะในงานทีท่ าจะทาให้ประสบผลสาเร็จได้ดี ทักษะ 4 ประการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิผล มีดงั นี้
3.1) ทักษะด้านเทคนิคเป็นความรู้ ความสามารถและความชานาญเฉพาะทีส่ อดคล้อง
กับงานทีท่ า ซึง่ จะช่วยให้การทางานประสบผลสาเร็จ ทักษะด้านนี้เป็ นสิง่ สาคัญและเหมาะสมมาก
กับองค์การระดับต่า เช่น ในโรงเรียนทีค่ ณะครูมคี วามสามารถน้อยหรือในโรงเรียนทีม่ คี วามพร้อม
ด้านสภาพแวดล้อมน้อย
3.2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เน้นความสามารถในการเข้าใจความรูส้ กึ และเจตคติ
ของผูอ้ ่นื และเน้นความสามารถของการสร้างความร่วมมือในการทางาน
3.3) ทักษะด้านมโนทัศน์ เกีย่ วข้องกับความสามารถ ในการพัฒนาและการใช้ความคิด
และมโนทัศน์ในการวางแผน การจัดการและการแก้ปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อน สามารถกาหนดกรอบ
เกีย่ วกับกิจกรรมและความซับซ้อนของงานตามลาดับได้
3.4) ทักษะด้านการบริหาร เป็นความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับการบริหาร เช่น
การวางแผน การกากับติดตามงาน กฎระเบียบ การนิเทศและการประชุมทักษะด้านนี้ใช้ควบคู่กบั
ทักษะด้านเทคนิค ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านมโนทัศน์
ไมค์เบียร์(2550: 19-29; อ้างอิงจาก จอห์น คอตเตอร์. 2545: ไม่ปรากฎเลขหน้า) ได้อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าและการบริหาร ดังนี้

+

ภาวะผูน้ า

ความพยามยามในการเปลีย่ นแปลง อาจจะ
ประสบความสาเร็จชัวขณะหนึ
่
่ง แต่กม็ กั จะ
ล้มเหลว หลังขากผลในระยะสัน้ ไม่มนคง
ั่
ความพยายามในการเปลีย่ นแปลงใดๆไม่
ประสบผลสาเร็จ

+

ความพยายามในการเปลีย่ นแปลงที่
ประสบผลสาเร็จเป็ นอย่างสูง ซึง่ มีทงั ้
ภาวะผูน้ าทีด่ แี ละการบริหารทีด่ ี
ผลในระยะสัน้ เกิดขึน้ ได้ โดยเฉพาะด้วย
การลดต้นทุนหรือการควบรวมกิจการ แต่
โปรแกรมการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ท้จริง มักจะ
ไม่สามารถเริม่ ต้นได้ และความสาเร็จใน
ระยะยาวก็ไม่อาจเกิดขึน้ ได้
การบริหาร

ภาพประกอบ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ากับการบริหาร
ทีม่ า: ไมค์ เบียร์. (2550). การจัดการการเปลีย่ นแปลง. หน้า 25.
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วุทธิศกั ดิ ์ โภชนุ กูล (2552: ออนไลน์) กล่าวถึง คุณลักษณะของผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
(Characteristics of Leaders of Change) ไว้ว่า จากการสังเคราะห์งานวิจยั เกีย่ วกับผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงทางการศึกษา (Leaders of Educational Change) ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทาง
การศึกษาส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะสาคัญ 6 ประการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ต้องมีวสิ ยั ทัศน์ (Having Vision) วิสยั ทัศน์เป็นสิง่ จาเป็นทีผ่ นู้ าจะขาดเสียมิได้ เพราะ
เป็นพลังทีส่ ร้างความหมาย (Meaning) และวัตถุประสงค์ (Purpose) ขององค์การ ดังนัน้ ผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงจึงต้องเป็นผูน้ าเชิงวิสยั ทัศน์ (Visionary Leaders) โดยต้องมีวสิ ยั ทัศน์ใช้เป็นฐาน
ของการปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบทัง้ หลาย
2. มีความเชื่อว่าโรงเรียนมีไว้เพื่อเป็นสถานทีเ่ รียนรู้ (Believing that the Schools are for
Learning) ค่านิยม (Values) และความเชื่อ (Beliefs) ของบุคคลมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม ของผูน้ นั ้
และถ้าเป็นค่านิยมและความเชื่อของผูน้ าด้วยแล้วย่อมมีอทิ ธิพลต่อวิสยั ทัศน์ของผูน้ านัน้ ซึง่ ส่งผลต่อ
โรงเรียนของตน ค่านิยมเป็ นหลักฐานสาคัญทีบ่ ุคคลใช้พจิ ารณาว่า สิง่ ใดเป็นสิง่ สาคัญหรือเป็นสิง่ ที่
พึงปรารถนา ตัวอย่างเช่น การสื่อสารด้วยความซื่อสัตย์ ก็หมายถึง การเชื่อว่าความคิดหรือคากล่าว
นัน้ เป็ นความจริงและเป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนควรกระทา เช่น คากล่าวทีเ่ ชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรูไ้ ด้
เป็นจริง
3. การให้คุณค่าต่อทรัพยากรมนุษย์ (Valuing Human Resources) ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ยอมรับว่า คนในองค์การเป็ นทรัพยากรทีย่ งิ่ ใหญ่ การนาการเปลีย่ นแปลงให้ประสบความสาเร็จได้
นัน้ ผูน้ าต้องมีความเชื่ออย่างสนิทใจว่า คนคือสินทรัพย์ (Asset) ทีส่ าคัญขององค์การ คุณลักษณะ
ของผูน้ าในด้านนี้ มี 3 มิติ ได้แก่ 1) ผูน้ าให้คุณค่าของผลงานทางวิชาชีพ (Professional) ของ
บุคลากรทีส่ ร้างให้กบั องค์การ 2) ผูน้ าต้องมีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั คนใน
หน่วยงาน และ 3) ผูน้ าต้องสามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดสัมพันธภาพแบบให้ความร่วมมือร่วมใจ
(Collaborative Relationship) ระหว่างบุคคลต่างๆ ขององค์การ
4. ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงต้องเป็นนักสื่อสารและเป็ นผูฟ้ งั ทีม่ ปี ระสิทธิผล (Leaders of
Change are Communicators and Listeners) โดยเฉพาะผูน้ าโรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิผลด้วยแล้ว
จาเป็ นต้องสามารถในการสื่อสารได้ดี โดยต้องมีความถนัดและทักษะทีด่ ใี นการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล
ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลตามทีต่ อ้ งการ ต้องรูจ้ กั กาลเทศะและวิธกี ารสื่อสารได้อย่างเหมาะสม กล่าวโดย
สรุป ทักษะการสื่อสารและการรับฟงั เป็ นคุณลักษณะทีส่ าคัญต่อผูอ้ านวยการเขตการศึกษา ครูใหญ่
และครู ในฐานะทีบ่ ุคคลเหล่านี้เป็ นผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของโรงเรียนการมีทกั ษะและคุณลักษณะ
ดังกล่าวจาเป็นต่อการสร้างวิสยั ทัศน์ การพัฒนาให้กลายเป็นวิสยั ทัศน์รว่ ม การแสดงออกซึง่ ความ
เชื่อของตนให้เป็นทีป่ ระจักษ์ว่า โรงเรียนเป็นสถานทีเ่ พื่อการเรียนรูข้ องนักเรียน และเพื่อแสดงออก
เห็นว่า ผูน้ าให้คุณค่าต่อทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียน ซึง่ ได้แก่เพื่อนร่วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
การทีผ่ นู้ ามีคุณลักษณะการเป็ นนักสื่อสารและผูฟ้ งั ทีด่ ดี งั กล่าว มีส่วนเสริมคุณลักษณะการเป็นผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงด้านการมีพฤติกรรมเชิงรุก (Proactive) และพฤติกรรมทีก่ ล้าเสีย่ ง (Taking Risks)
ของผูน้ า
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5. ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงต้องมีพฤติกรรมเชิงรุก (Leaders of Change are Proactive)
เป็นคุณลักษณะของผูน้ าทีช่ อบการริเริม่ ใหม่ๆ (Initiative) มีความสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
(Anticipate) และให้การยอมรับต่อการเปลีย่ นแปลงทีต่ อ้ งเกิดขึน้ กับโรงเรียน จากนัน้ จะเริม่ สารวจหา
แนวทางต่างๆ ทีม่ คี วามเป็นไปได้เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
6. ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาต้องเป็นผูท้ ก่ี ล้าเสีย่ ง (Leaders of Educational
Change are Risk Takers) การเปลีย่ นแปลงต้องเป็ นการริเริม่ ขึน้ โดยผูน้ าทีก่ ล้าเสีย่ งทีเ่ ดิมพันด้วย
ชื่อเสียงขององค์การ
สมชาย เทพแสง (2549: 30)ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลง ว่ามี 6 ลักษณะ ดังนี้
1) มีวสิ ยั ทัศน์
2) มีความเชื่อว่าองค์การเป็ นแหล่งเรียนรู้ ผูน้ ามีปรัชญาความเชื่อว่าองค์การเป็ นแหล่ง
เรียนรูท้ ส่ี าคัญจึงต้องนาองค์การเป็ นแหล่งเรียนรู้ โดยจัดบรรยากาศให้ทุกคนได้ศกึ ษาหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง
3) เน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ผูน้ าให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฝึกอบรมตามความต้องการและความจาเป็ นให้ขวัญกาลังใจในการทางานอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาส
ให้บุคลากรแสดงศักยภาพอย่างเต็มกาลังความสามารถ
4) เป็ นผูม้ กี ารสื่อสารนักฟงั ทีด่ ี ผูน้ าให้หลักการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิผล คานึงถึงข้อมูลข่าวที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การ เข้าใจและยอมรับความเห็นของบุคลากร และพร้อมรับฟงั
ข้อเสนอแนะตลอดเวลา
5) ปฏิบตั งิ านให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การปฏิบตั งิ านเน้นการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง มีการประเมินผลและรายงานความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จ
6) ใช้หลักบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการมีความยืดหยุน่ และไม่เคร่งครัดจนเกินไป
ในบางครัง้ เปิดโอกาสให้ปฏิบตั งิ าน เกินกรอบหรือนโยบายได้ ถ้างานนัน้ สามารถพัฒนางาน ใน
หน้าทีใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้
สรุปว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนจะต้องมีความเป็ นผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษา ซึง่ ควรจะ
มีบุคลิกภาพ ด้านความเชื่อมันในตนเอง
่
ด้านการอดทนต่อความเครียด ด้านการมีวุฒภิ าวะทาง
อารมณ์ และด้านคุณธรรม นอกจากนัน้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนควรจะต้องมีแรงจูงใจ เพื่อการกระตุน้ ให้คน
ในองค์การ เกิดพลังอานาจทีต่ อ้ งการมุ่งสู่ความสาเร็จขององค์การร่วมกัน โดยใช้ทกั ษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ด้านเทคนิคและด้านการบริหาร และคุณลักษณะสาคัญ 6 ประการของการเป็ นผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) การมีวสิ ยั ทัศน์ (Being Visionary) 2) การเชื่อว่า
โรงเรียนเป็ นสถานทีเ่ พื่อการเรียนรู้ (Believing That School are for Learning) 3) การให้คุณค่าต่อ
ทรัพยากรมนุษย์ (Valuing Human Resources) 4) การมีทกั ษะการสื่อสารและการรับฟงั อย่างมี
ประสิทธิผล (Communicating and Listening Effectively) 5) การมีพฤติกรรมเชิงรุก (Being
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Proactive) และ 6) การมีความกล้าเสีย่ ง (Taking Risks) อันจะทาให้การบริหารการเปลีย่ นแปลงทาง
การศึกษาเกิดผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. การบริ หารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรียน
การศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาหลักการ แนวคิดการบริหาร
การเปลีย่ นแปลง โดยอาศัยแนวคิดของบาร์โทล (Bartol. 1998: 371) ซึง่ ประกอบด้วยการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยี ด้านคน และด้าน
วัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
7.1 ด้านโครงสร้าง
โครงสร้างองค์การเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญขององค์การ ในแต่ละองค์การจะมีการจัดการ
โครงสร้างแตกต่างกัน มีการกระจายอานาจ แบ่งอานาจหน้าที่ จัดสายบังคับบัญชาแตกต่างกันไป
ซึง่ อาจเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ ะทาให้องค์การประสบความสาเร็จได้
ความหมาย
มัลลิกา ต้นสอน (2546: 140) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การ(Organization Structure ) เป็น
การจัดลาดับของตาแหน่ง อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการภายใน
องค์การ เพื่อความเป็นระบบ ระเบียบ ความชัดเจน และความคล่องตัวในการติดต่อ สื่อสาร
บริหารงาน และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2548: 88) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การเป็นทีร่ วมของผล
การปฏิบตั งิ านและระเบียบปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า โดยการจัดระเบียบการปฏิบตั งิ านออกเป็นหน่วยงาน ทัง้ นี้เพื่อเป็นหลักประกันผลงานจาก
การปฏิบตั งิ านทีถ่ ูกเสนอออกมาในรูปผลงานองค์การ
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2550: 116) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การ (Organizational
Structure) เป็นกระบวนการของการกาหนดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างบุคคลและ
ทรัพยากร เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงลักษณะการแบ่งงานอย่างเป็น
ทางการเป็ นกลุ่มหรือความร่วมมือ โดยมีองค์ประกอบสาคัญ 6 ประการ ซึง่ ประกอบด้วย (1) ความ
เชีย่ วชาญในงาน (2) การจัดแผนกงาน (3) สายการบังคับบัญชา (4) ขนาดการควบคุม (5) การรวม
อานาจและการกระจายอานาจ (6) การจัดรูปแบบอย่างเป็นทางการ
สุธรรม รัตนโชติ(2552: 15) โครงสร้างองค์การ หมายถึง รูปแบบทีเ่ ป็นทางการของ
กิจกรรมและความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกันของหน่วยย่อยขององค์การ
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552: 349-350) ให้ความหมายและความสาคัญของโครงสร้าง
องค์การว่า โครงสร้างองค์การ หมายถึง 1) แผนผังแสดงตาแหน่ง หน้าทีง่ านต่างๆและเส้นโยง
ความสัมพันธ์ของงานต่างๆเหล่านัน้ โครงสร้างจะครอบคลุมแนวทางและกลไกในการประสานงาน
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และการติดต่อสื่อสาร และระบบต่างๆทีเ่ กี่ยวเนื่อง เช่น การมอบหมายงาน การกาหนดความชัดเจน
ในหน้าทีง่ านด้านต่างๆ เป็ นต้น 2) การจัดวางตาแหน่ งงาน และกลุ่มชองตาแหน่งงานต่างๆ ภายใน
องค์กรการซึง่ โครงสร้างจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของงานทีจ่ ะมีต่อกัน รูปแบบปฏิสมั พันธ์และ
การจัดสรรหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบภายในองค์การนัน้ ซึง่ สรุปว่า โครงสร้างองค์การเป็ นผลมาจาก
หน้าทีก่ ารจัดองค์การนัน่ เอง การออกแบบโครงสร้างทีด่ จี ะช่วยให้เกิดความชัดเจนในหน้าทีง่ าน
อานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน และช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถบรรลุเป้าหมายงานในเรือ่ ง
ต่างๆดังต่อไปนี้ 1) ทาให้ทราบถึงชนิด ประเภท ขอบเขตและลักษณะของงาน ตลอดจนขอบเขต
ของอานาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของงาน ของแผนก และฝา่ ยต่างๆได้ 2) ทาให้ทราบถึงช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารและการไหลของข้อมูลรวมทัง้ ตาแหน่งทีต่ อ้ งรับผิดชอบ และตัดสินใจเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูป้ ฏิบตั งิ าน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และอื่นๆ ให้เป็นไปได้อย่าง
เหมาะสมและรวดเร็ว 3) ช่วยในการประสานกิจกรรมต่างๆ ในการทางานทัง้ ในระดับบุคคล ระหว่าง
ทีมงาน แผนก และฝา่ ยงานต่างๆ เช่น โครงสร้างแบบเมทริกช์ ( Matrix Structure ) หรือโครงสร้าง
แบบทีมผลิตภัณฑ์ (Product-Team Struture ) จึงทาให้งานนัน้ สอดคล้องและประสานกัน ซึง่ ผู้
ปฏิบตั กิ จ็ ะเกิดแรงจูงใจในการทางานนัน้ ๆด้วย 4) ช่วยสนับสนุ นการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ขององค์การ เช่น ในเรือ่ งต้นทุนต่ าก็ควรจัดโครงสร้างองค์การแตกต่างไปจากกรณีทอ่ี งค์การ
ต้องการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันเรือ่ งความแตกต่าง (Differentiation) เป็นต้น 5) เป็นกลไก
รองรับการปฏิบตั งิ านตามแผนกลยุทธ์ให้บงั เกิดผลได้ เพราะโครงสร้างต้องสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ทว่ี างไว้ โดยต้องมีหน่วยงานทีส่ อดคล้องเหมาะกับกลยุทธ์ทก่ี าหนดและมีผรู้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างองค์การ หมายถึง กระบวนการของ
การกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับตาแหน่ง อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสายใย
การติดต่อสื่อสาร เพื่อการบริหารงานและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ
บาร์โทล (Bartol. 1998: 371-374) ให้ทศั นะไว้ว่า การเปลีย่ นแปลงในองค์การหนึ่งๆ นัน้
อาจจะเปลีย่ นแปลงได้ทโ่ี ครงสร้าง (Structure) เทคโนโลยี (Technology) คน (People) และวัฒนธรรม
(Culture) โดยการเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้าง เช่น ออกแบบโครงสร้างใหม่ กระจายอานาจ ออกแบบ
งานใหม่ เป็นต้น
สุเทพ เชาวลิต (2548: 12-13) กล่าวถึง รายละเอียดทีเ่ กี่ยวกับการจัดการการเปลีย่ นแปลง
และชนิดของการเปลีย่ นแปลง (Types of Change) ว่า รูปแบบขององค์การปจั จุบนั นัน้ จะต้อง
สามารถตอบสนองความท้าทายใหม่ เช่น เทคโนโลยีใหม่ คู่แข่งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ ตลาดใหม่ และ
ความต้องการสาหรับประสิทธิภาพทีส่ งู กว่าในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ต้องมีความหลากหลายยิง่ ขึน้ ใน
แต่ละชนิดของความเปลีย่ นแปลงสร้างขึน้ เพื่อเอาชนะอุปสรรคและสิง่ ทีข่ ดั ขวางในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ การเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างองค์การ (Structural Change) จะ
ปฏิบตั กิ บั องค์การให้เปรียบเสมือนกับชิน้ ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิภาพชิน้ หนึ่งของเครือ่ งจักร ซึง่ ในระหว่าง
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การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างนัน้ ผูบ้ ริหารระดับสูงจะได้รบั การให้คาปรึกษาและช่วยเหลือจากทีป่ รึกษา
เพื่อทีจ่ ะพยายามปรับเปลีย่ นในส่วนของโครงสร้างขององค์การให้มากยิง่ ขึน้ เช่น การรวมกิจการ
การเข้ายึดกิจการ การรามหน่วยงานหลายหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน และการยุบ
หน่วยงานทีไ่ ม่จาเป็ นล้วนแล้วแต่เป็นการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์การทัง้ สิน้
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2545: 616-627) ได้กล่าวถึง กรอบการปฏิบตั งิ าน 7-S ของ
แม็คคินเซส์ (McKinsey’s 7–S Framework) ว่าสามารถกาหนดเป็ นคุณลักษณะดีเด่นขององค์การ
ทีป่ ระสบความสาเร็จของสหรัฐอเมริกาได้ โดยโครงสร้างองค์การ (Structure) ในสมัยก่อนจะเน้นที่
การแบ่งงานระหว่างการผลิตและการขาย ซึง่ เป็นการจัดโครงสร้างองค์การตามหน้าที่ และหลักการ
บางอย่างของโครงสร้าง เช่น การมีผบู้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียว ขนาดของการควบคุมทีจ่ ากัด
การรวมกลุ่มงานทีค่ ล้ายกันเข้าไว้ดว้ ยกัน และใช้หลักว่าอานาจหน้าทีจ่ ะต้องเท่ากับความรับผิดชอบ
แต่สาหรับบริษทั ทีป่ ระสบความสาเร็จจากการวิจยั ได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบของโครงสร้างมาเป็ นแบบ
กระจายอานาจ สามารถโยกย้ายทรัพยากรได้อย่างคล่องตัว และมีรปู แบบโครงสร้างองค์การแบบ
เรียบง่ายและยืดหยุ่น
วิเชียร วิทยอุดม (2548: 514) กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงสร้างสรรค์เทคนิคและโครงสร้าง
ขององค์การ เป็นการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับลักษณะของงาน ระเบียบปฏิบตั แิ ละโครงสร้าง
ขององค์การให้สอดคล้องกับการบริหารองค์การให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป เช่น มี
การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับการกาหนดเป้าหมาย การติดต่อสื่อสารการวินิจฉัยสังการ
่
และ
การใช้อานาจหน้าที่ เป็นต้น
สมยศ นาวีการ (2547: 20) กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างขององค์การจะมีส่วน
สัมพันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์ เพราะว่าหน้าทีท่ างด้านการจัดองค์การนัน้ จะเป็ นหน้าทีท่ ต่ี ่อ
เนื่องมาจากหน้าทีท่ างด้านการวางแผนองค์การ โครงสร้างขององค์การจะเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกนามาใช้เพื่อให้
บรรลุถงึ เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในหน้าทีท่ างด้านการวางแผน การเปลีย่ นแปลงทางด้านโครงสร้าง
เพื่อพัฒนาองค์การนัน้ จึงเป็ นการกระทาทางด้านการบริหารทีพ่ ยายามจะปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ด้วยการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทีเ่ ป็นทางการของงานและความสัมพันธ์ทางด้านอานาจหน้าที่ และ
ในขณะเดียวกันเราจะต้องยอมรับว่าโครงสร้างขององค์การดังกล่าวเป็นสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดความสัมพันธ์
ทางด้านตัวบุคคล ซึง่ การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่างๆ นัน้ อาจถูกต่อต้านจาก
สมาชิกขององค์การได้
วันชัย มีชาติ (2548: 310) กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างจะเป็นการเปลีย่ นแปลงใน
เรือ่ งของแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ความเป็นทางการ กระบวนการในการปฏิบตั งิ านแผนภูม ิ
องค์การ (Organization Chart) วิธกี ารงบประมาณขององค์การ และกฎระเบียบต่าง ๆในองค์การ
(Rules and Regulations) สายการบังคับบัญชา (Hierarchy of Authority) เป้าหมาย(Goals)
ลักษณะโครงสร้าง (Structural Characteristics) กระบวนการบริหารและระบบการจัดการ
(Administrative Procedures and Manager Systems) เช่น การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างจากการจัด
องค์การตามหน้าทีเ่ ป็ นการจัดตามผลิตภัณฑ์ การเปลีย่ นแปลงระบบการวัดประเมินบุคคล
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การเปลีย่ นแปลงนโยบายขององค์การ เป็นต้น การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์การมักจะเกิดจาก
ผูบ้ ริหารองค์การ ทัง้ นี้เพราะผูบ้ ริหารจะมีความชานาญในการปรับปรุงการบริหารมากกว่า
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ จะมีความรูด้ า้ นเทคนิคมากกว่า การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างมักจะเกิดจากผูบ้ ริหาร
(Top-down Process) แต่ควรเน้นการให้ความรู้ การเจรจาต่อรอง และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
มากกว่าการบังคับ เนื่องจากการบังคับอาจก่อให้เกิดการต่อต้าน และส่งผลให้การเปลีย่ นแปลง
ล้มเหลวได้ ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างจึงเป็ นการเปลีย่ นแปลงทีร่ เิ ริม่ โดยผูบ้ ริหารระดับสูงแต่
ปฏิบตั โิ ดยผูป้ ฏิบตั งิ านระดับล่าง
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2550: 425) กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง (Changing
Structure) ในอดีตลักษณะของโครงสร้างองค์การจะมีลกั ษณะเป็นแบบแคบ(Narrow Structure) ซึง่
จะมีสายการบังคับบัญชาค่อนข้างสูง ทาให้การสังการ
่
การติดต่อ สื่อสาร การตรวจสอบ และ
การประเมินทาได้ไม่สะดวก แต่ลกั ษณะโครงสร้างองค์การในปจั จุบนั มีแนวโน้มจะออกมาในรูปแบบ
กว้าง (Wide Structure) คือมีการกระจายอานาจจากผูบ้ ริหารระดับสูงลงมาสู่ผใู้ ต้บงั คับบัญชามาก
ขึน้ ทาให้การทางานสะดวกขึน้ มีอสิ ระ มีความคล่องตัว และสามารถแสดงความคิดเห็น หรือสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้โดยไม่ถูกจากัดในเรือ่ งแนวความคิด จึงทาให้พนักงานสามารถทีจ่ ะ
สร้างนวัตกรรมได้โดยไม่ผดิ คาสังผู
่ บ้ งั คับบัญชา
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549: 542-543) กล่าวถึงขอบเขตของการเปลีย่ นแปลงขององค์การ
ในด้านโครงสร้าง ว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างองค์การและโครงสร้างของงาน ซึง่ อาจ
เกิดขึน้ ได้ในหลายลักษณะ เช่น
1) การรวมกลุ่มงาน และหรือจัดกลุ่มงานใหม่
2) การตัดหรือลดระดับชัน้ การบังคับบัญชาลง
3) การขยายขนาดการควบคุม
4) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน กระบวนการปฏิบตั งิ าน
5) การเพิม่ การกระจายอานาจ ให้อานาจพนักงานในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึน้
6) การขยายขอบเขตงานในแนวดิง่
7) การขยายขอบเขตงานในแนวนอน เป็นต้น
ไมค์ เบียร์ (2550: 16-19) กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง (Sturctural change) เป็น
การปรับส่วนต่างๆเพื่อให้ผลงานโดยรวมดีขน้ึ ตัวอย่างการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง เช่น การควบรวม
กิจการ การซือ้ กิจการ การตัดทอนหน่วยปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น
ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา (2551: 45-68) กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง (Structural
Change) ว่าเป็นการมุง่ เน้นปรับปรุงโครงสร้าง ให้รองรับการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ให้สอดคล้อง
กันยิง่ ขึน้ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง สามารถดาเนินการได้หลายลักษณะคือ
1.) การนิยามและกาหนดความชัดเจนในการทางาน
2.) การปรับโครงสร้างขององค์การให้เหมาะสมกับการสื่อสารกับองค์การอื่น ๆ
3.) การกระจายอานาจในการบริหาร เพื่อลดต้นทุนในการดาเนินงานการเพิม่ การควบคุม
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4.) การเพิม่ แรงจูงใจในการทางาน และรวมถึง การทางานให้มคี วามยืดหยุ่นขึน้ โดย
พิจารณาปจั จัยทีส่ าคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับการควบคุมกลไกต่างๆ ขององค์การ เช่น นโยบาย กฎ และ
ระเบียบ
สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล (2551: 43) กล่าวว่าองค์การทีต่ อบรับต่อการเปลีย่ นแปลงจะต้องมี
โครงสร้างดังนี้
1. องค์การทีม่ โี ครงสร้างตอบรับต่อการเปลีย่ นแปลง จะต้องมีองค์ประกอบภายในทีท่ าให้
การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ได้
2. องค์การจะต้องมีทมี งาน การทางานเป็นทีมทาให้พนักงานแต่ละคนสามารถพัฒนา
ทักษะตนเองได้เป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันว่ามีความถนัดเรือ่ งอะไร
3. องค์การมีโครงสร้างแบบไร้ตาแหน่งงาน คือโครงสร้างทีต่ วั งานมีพลวัต มี
การเคลื่อนไหวตลอดเวลา ตามความจาเป็ น
วุฒชิ ยั อนันต์วจิ ติ ร (2551: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ การดาเนินงานการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างองค์การของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
โดยรวมเห็นถึงประโยชน์ทแ่ี ต่ละบุคคลจะได้รบั จากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของโรงเรียน เปิด
โอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดาเนินการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของโรงเรียน และ
นาเสนอวิธดี าเนินการทีเ่ ป็นไปได้ในการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของโรงเรียน ในด้านการสนับสนุ นให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างยังยื
่ น
วิรตั น์ มาตันบุญ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ สภาพการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ด้านโครงสร้างองค์การของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในการเตรียมการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงมีการแต่งตัง้ คณะทางานบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของโรงเรียน จัด
ประชุมเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่ องคณะทางาน และกาหนดวัตถุประสงค์ของการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างของโรงเรียน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของ
โรงเรียน ส่วนการดาเนินการบริหารการเปลีย่ นแปลง บุคลากรมีการจัดทาแผนกิจกรรมการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างของโรงเรียน จัดวาระแนะนาภารกิจการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของ
โรงเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนได้รบั ทราบ กากับการดาเนินการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของโรงเรียน
ให้เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ ชีแ้ จงให้บุคลากรในโรงเรียนเห็นถึงประโยชน์ท่แี ต่ละบุคคลจะได้รบั
จากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของโรงเรียน และจัดเตรียมช่องทางการให้ความช่วยเหลือ/คาปรึกษา
แก่บุคลากร ในช่วงเริม่ ใช้โครงสร้างใหม่ของโรงเรียน สาหรับการสนับสนุ นให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
อย่างยังยื
่ น กระทาโดยปรับปรุงระบบการดาเนินงาน ในโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนให้สามารถ
อานวยความสะดวกแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านได้ดยี งิ่ ขึน้ ดาเนินการเชื่อมโยงการปฏิบตั งิ านในโครงสร้างใหม่
ของโรงเรียนไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลงานของบุคลากร จัดกิจกรรมเสริมความรูใ้ ห้กบั
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในโครงสร้างใหม่ของโรงเรียน
จากหลักการ แนวคิดเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างองค์การทีก่ ล่าวมาข้างต้น
สามารถสรุปได้ว่า การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์การ เป็นการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการออกแบบ
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โครงสร้างใหม่ การกระจายอานาจ แบ่งแยกอานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในโรงเรียน
การออกแบบงานใหม่ การจัดรูปแบบสายการบังคับบัญชา นโยบาย กฎระเบียบของโรงเรียน แนว
ทางการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นทางการ กระบวนการในการปฏิบตั งิ าน การออกแบบแผนภูมขิ อง
โรงเรียน และรูปแบบการบริหารจัดการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการ
เปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างองค์การ
7.2 ด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเป็ นปจั จัยสาคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน
ขององค์การ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมสี ่วนในการทาให้องค์การเกิดการพัฒนา โดยในองค์การ
แต่ละแห่งจะมีการจัดการกับเทคโนโลยีทแ่ี ตกต่างกัน ซึง่ อาจเป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะทาให้องค์การประสบ
ความสาเร็จได้ต่างกัน
ความหมาย
ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา (2552: 13) กล่าวว่า เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง
อุปกรณ์ เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ รวมถึงระเบียบกรรมวิธปี ฏิบตั งิ านกับเครือ่ งจักร เครือ่ งมือเหล่านัน้ ซึง่
เทคโนโลยีวธิ กี ารปฏิบตั งิ านด้าต่างๆ ขององค์การนี้มกั จะต้องปรับเปลีย่ นให้ทนั สมัย เพื่อให้มผี ลิต
ภาพในระดับทีจ่ ะแข่งขัน และอยูร่ อดได้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงขององค์การนัน้ เทคโนโลยีเป็น
องค์ประกอบสาคัญทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ นไปให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552: 366) กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึง ความรู้ เครือ่ งมือ เทคนิค
และกิจกรรมทีอ่ งค์การใช้ในการแปรสภาพปจั จัยนาเข้าให้เป็นปจั จัยส่งออก และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร มีผลกระทบต่อองค์การอย่างยิง่ ยวดทัง้
กระบวนการต่างๆ ในการทางาน การบริหารจัดการภายในองค์การ ตลอดจนความสัมพันธ์ทจ่ี ะมีต่อ
องค์การภายนอก
วิเชียร วิทยอุดม (2554: 71) กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึง ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ซึง่ ใช้
ในการผลิตสินค้าหรือบริการ เทคโนโลยีขนั ้ สูง เช่น การติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคม เทคโนโลยี
บน Wireless ไร้สาย กล้องถ่ายรูปบนเซลล์ชวี วิทยา เป็ นต้น เป็ นสิง่ จาเป็นต่อการพัฒนาองค์การ
เพ็ญปิติ มากชู (2556: ออนไลน์) กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึง การนาความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ และระเบียบวิธที างวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปฏิบตั งิ าน
อย่างเป็ นระบบ โดยสามารถนาไปใช้ในสาขาต่างๆ กัน และเรียกชื่อไปตามสาขาทีใ่ ช้ เช่น
เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีการสงคราม เป็นต้น
เทคโนโลยีมคี วามสัมพันธ์กบั การดารงชีวติ ของมนุษย์มาเป็นเวลานาน เป็นสิง่ ทีม่ นุ ษย์ใช้แก้ปญั หา
พืน้ ฐานในการดารงชีวติ เช่น การเพาะปลูก ทีอ่ ยูอ่ าศัย เครือ่ งนุ่งห่ม ยารักษาโรค ในระยะแรก
เทคโนโลยีทน่ี ามาใช้เป็ นเทคโนโลยีพน้ื ฐานไม่สลับซับซ้อนเหมือนดังปจั จุบนั การเพิม่ ของประชากร
และข้อจากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ มีการพัฒนาความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศเป็นปจั จัย
สาคัญในการนาและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึน้
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สรุปว่า เทคโนโลยี หมายถึง อุปกรณ์ เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ รวมถึงระเบียบกรรมวิธ ี
ปฏิบตั งิ านกับเครือ่ งจักร เครือ่ งมือเหล่านัน้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิง่
เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร มีผลกระทบต่อองค์การอย่างยิง่ ยวดทัง้ กระบวนการต่างๆ ใน
การทางาน การบริหารจัดการภายในองค์การ ตลอดจนความสัมพันธ์ทจ่ี ะมีต่อองค์การภายนอก
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
บาร์โทล (Bartol. 1998: 371-374) ให้ทศั นะไว้ว่า การเปลีย่ นแปลงในองค์การหนึ่งๆ นัน้
อาจจะเปลีย่ นแปลงได้ทโ่ี ครงสร้าง (Structure) เทคโนโลยี (Technology) คน (People) และวัฒนธรรม
(Culture) โดยการเปลีย่ นแปลงนัน้ ต้องมีการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี (Technology) เช่น ปรับ
กระบวนการทางาน วิธกี ารและอุปกรณ์ เป็นต้น
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549: 542-543) กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงโดยการนาวิทยาการ
ใหม่ๆ มาใช้ในการทางาน เช่น ระบบเครือ่ งจักรอัตโนมัต(ิ Automation) ระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System) เครือ่ งจักรใหม่ เครือ่ งมือใหม่ วิธกี ารทางานแบบใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น
Internet, Email Teleconference และระบบงานใหม่ๆมาใช้
ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา (2551: 45-68) กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
(Technological Change) ว่าเป็นการมุง่ เน้นเพื่อยกระดับและพัฒนา (Modifying) เทคโนโลยี
องค์การในระบบการบริหารองค์การ โดยพิจารณาปจั จัยด้านเครือ่ งมือ อุปกรณ์ และกระบวนการใน
การทางาน ทีจ่ ะช่วยให้สมาชิกในองค์การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
สุเทพ เชาวลิต (2548: 29)กล่าวว่า ปจั จุบนั วิทยาการและเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว องค์การทีป่ รารถนาความก้าวหน้าจึงพยายามนาแนวทางใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การเปลีย่ นแปลงทรัพยากรต่างๆให้ออกมาในรูปของผลผลิตและบริการ ทัง้ นี้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานขององค์การ เมือ่ มีการนาวิทยาการหรือเทคโนโลยีไปใช้ในองค์การจะสามารถวัด
ได้ว่าการลงทุนนัน้ คุม้ ค่าหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามประเด็นทีส่ าคัญทีค่ วรให้ความสนใจ คือ ผลกระทบ
ของการเปลีย่ นแปลงทางด้านนี้ทม่ี ตี ่อองค์ประกอบต่างๆในองค์การ เช่น การเปลีย่ นแปลงในเรือ่ ง
การแบ่งงานกันทา เป็นต้น
ธวัช บุณยมณี (2550: 151) กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีจะส่งผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบด้านอื่น โดยการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีเป็ นแนวทางหรือวิธกี ารที่
จะทาให้งานประสบผลสาเร็จ จึงต้องมีการจัดหาเทคโนโลยีไว้อย่างเพียงพอ เพื่ออานวยความสะดวก
และทาให้งานดาเนินไปได้
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2548: 127) กล่าวว่า เทคโนโลยีทงั ้ หลายมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
เทคโนโลยีบางอย่างทีเ่ คยได้รบั ความสนใจใช้กนั มากมายมาระยะหนึ่ง ต่อมาก็อาจล้าสมัยและไม่ม ี
ใครใช้ต่อไป ขณะเดียวกันก็มผี คู้ ดิ ค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึน้ ตลอดเวลา
ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศและแผนการเตรียมรับของผูบ้ ริหารโรงเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทย
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ระหว่าง พ.ศ. 2545-2554 ผลการวิจยั พบว่า นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของหลาย ๆ ประเทศได้
เน้นการเปลีย่ นแปลง 3 ด้าน คือ 1. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศ 2. ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู
และ 3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการประเมิน ส่วนแผนการเตรียมรับการเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทย จะเน้นการเปลีย่ นแปลง 4 ด้าน คือ 1. ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานสารสนเทศมีกลยุทธ์ คือ 1) การจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การจัดซือ้ ด้วยเงินสด การ
เช่าซือ้ การเช่า และการขอบริจาคเครือ่ งทีใ่ ช้แล้ว 2) การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้แก่ การเชื่อมต่อ
แบบ dial-up แบบฟรีและมีค่าใช้จ่าย การเชื่อมต่อ leased line จากรัฐและจากเอกชน 3) การจัดหา
สื่อการสอนและเนื้อหาสาระทางดิจทิ ลั ได้แก่ การจัดซือ้ การผลิตโดยครูและนักเรียน 2. ด้านการ
พัฒนาวิชาชีพครูมกี ลยุทธ์ คือ การวางวิสยั ทัศน์รว่ ม การศึกษาความต้องการของครู การกาหนด
แผนงาน การแนะนาการอบรมครู การสนับสนุ นอย่างต่อเนื่อง และการประเมิน 3. ด้านการพัฒนา
หลักสูตร มีแผนกลยุทธ์ คือ การปรับหลักสูตรโดยบูรณาการเทคโนโลยีกบั การเรียนการสอน 4. ด้าน
งบประมาณและแหล่งรายได้ มีกลยุทธ์ คือ การประสานสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมระดมทุน การขอ
บริจาค การเก็บเงินจากผูเ้ รียน การจัดตัง้ กองทุน IT
จากหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีทก่ี ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี เป็นการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการปรับปรุงวิธกี ารทางานด้วย
เทคโนโลยี วิธกี ารและขัน้ ตอนการใช้ส่อื เทคโนโลยี ปรับวิธกี ารบริหารจัดการเทคโนโลยี ปรับ
ระเบียบวิธกี ารจัดการกับสื่อ อุปกรณ์และเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ าน การออกแบบวิธกี ารทางาน
แบบใหม่ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในโรงเรียน การสร้างและผลิตอุปกรณ์ ความพร้อมของสถานที่
ปฏิบตั งิ าน ระบบการตัดสินใจ องค์ความรูแ้ ละวิทยาการใหม่
7.3 ด้านคน
คนหรือบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในองค์การ จะมีส่วนสาคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์การ การบริหารให้คนหรือบุคลากรเหล่านี้ทางานอย่างเต็มความสามารถ จะทาให้องค์การ
พัฒนาได้อย่างเต็มที่ ดังที่ บุษกร วัชรศรีโรจน์ (2548: 15-17) กล่าวว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลง
เป็นเรือ่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับ คนเป็นพืน้ ฐาน ซึง่ หมายถึงการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุ นให้องค์การและ
บุคลากรสามารถทีจ่ ะปรับตัวและตอบรับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากผลลัพธ์ของการดาเนินการขององค์การมาจากผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ในองค์การโดยรวม ดังนัน้ การบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดการยอมรับในองค์การก็คอื การยอมรับ
ของบุคลากรโดยรวม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาเนินงานขององค์การ และเพื่อให้
การเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ เกิดขึน้ ได้อย่างบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อองค์การ องค์การต้องมีการ
เปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์การได้
สอดคล้องกับ ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา (2552: 10- 20) ทีก่ ล่าวว่า การดาเนินงานการ
บริหารการเปลีย่ นแปลงว่ามีกระบวนการในการจัดกาลังคน ผูท้ จ่ี ะมาปฏิบตั งิ านในโครงการ
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เปลีย่ นแปลงนัน้ ถือได้ว่าเป็นผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (Change Agent) ซึง่ มีส่วนสาคัญยิง่ ต่อ
ความสาเร็จของโครงการทัง้ ในแง่ของการดาเนินงาน และในแง่ของการสร้างการยอมรับ
การเปลีย่ นแปลงในหมูส่ มาชิกขององค์การ ดังนัน้ นอกจากความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
แผนการเปลีย่ นแปลงองค์การแล้ว ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงควรมีคุณสมบัตดิ า้ นอื่นๆ ด้วย เช่น
ความสามารถในการสื่อสาร ความกระตือรือร้น ความสามารถในการรับฟงั ความคิดเห็นของคนอื่น
ั รส มาลากุล ณ อยุธยา (2551:
ความเป็ นผูร้ ว่ มงานทีด่ ี และมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ นอกจากนี้ ปณ
45-68) ได้กล่าวถึง การเปลีย่ นแปลงบุคคล (People Change) ว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ น้นที่
สมาชิกองค์การ ซึง่ พิจารณาเพื่อการเปลีย่ นแปลงด้านทัศนคติ ทักษะด้านภาวะผูน้ า ทักษะด้าน
การสื่อสาร และลักษณะสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือเรียกการเปลีย่ นแปลงนี้ว่า
การพัฒนาองค์การ (Organization Development : OD)
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2545: 616-627) ได้กล่าวถึง กรอบการปฏิบตั งิ าน 7-S ของ
แม็คคินเซส์ (McKinsey’s 7–S Framework) สามารถกาหนดเป็นคุณลักษณะดีเด่นขององค์การที่
ประสบความสาเร็จของอเมริกา โดยการจัดอัตรากาลัง (Staff) ว่า ผูบ้ ริหารมักเข้าใจผิดว่าหน้าทีใ่ น
การดูแลคนหรือพนักงานภายในองค์การมีเพียงแค่การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การฝึกอบรม และ
การจ่ายผลตอบแทนให้บุคลากรต่างๆ เท่านัน้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนเป็นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่า
แก่องค์การอย่างมาก ถ้าผูบ้ ริหารมีหน้าทีด่ แู ลคนเพียงสามด้านข้างต้น ผูบ้ ริหารจะสูญเสียโอกาสใน
การแสวงหาคุณค่าทีด่ ใี นตัวบุคคลแล้วนาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ องค์การ ซึง่ ตรงข้ามกับบริษทั
ทีป่ ระสบความสาเร็จของอเมริกาทีใ่ ห้ความสาคัญต่อลักษณะดีเด่นในด้านคนสองประการ คือ เน้น
การเพิม่ ผลผลิตโดยอาศัยคน และการให้ความเป็ นอิสระและความเป็นเจ้าของ
ไมค์ เบียร์ (2550: 53) ยังได้กล่าวว่าปจั จัยทีพ่ ร้อมทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงคือ ต้องมีผนู้ าทีม่ ี
ประสิทธิผลและเป็นทีย่ อมรับ และคนในองค์การมีแรงจูงใจโดยส่วนตัวทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ซึง่ เกิดจากความไม่
พอใจกับสถานะทีเ่ ป็ นอยู่ และยอมรับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549: 542-543) กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงด้านบุคลากร ว่าอาจเป็น
การเปลีย่ นในเชิงปริมาณ คือ การเพิม่ หรือลดกาลังคน หรือปรับเปลีย่ นในเชิงคุณภาพ เช่น
การพัฒนาปรับปรุงเพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ การเปลีย่ นทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน
เช่น การติดต่อสื่อสาร หรือ การเปลีย่ นความสัมพันธ์ของกลุ่มงาน โดยการปรับเปลีย่ นอาจใช้การจัด
อบรม พัฒนาความรูแ้ ละทัศนคติหรือปรับพฤติกรรมเสียใหม่ แต่การเปลีย่ นในเชิงคุณภาพนี้ จะมี
ความยากกว่าการเปลีย่ นในเชิงปริมาณ ในการเปลีย่ นในเชิงคุณภาพของบุคลากร แนวคิดและ
เครือ่ งมือทีน่ ิยมใช้จะเป็นเทคนิคในการพัฒนาองค์การ (Organization Development หรือ OD) เป็น
สาคัญ
จากหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงด้านคนทีก่ ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
การเปลีย่ นแปลงด้านคน เป็นการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการ การควบคุม การปรับปรุง และ
การเปลีย่ นพฤติกรรม ทัศนคติ ความคาดหวังของครูและบุคลากรในโรงเรียน ให้สามารถปรับตัวเพื่อ
ตอบรับการเปลีย่ นแปลง การสร้างแรงจูงในการเปลีย่ นแปลง การสร้างความกระตือรือร้น
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การจัดการฝึกอบรมพัฒนา ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทักษะการเป็ น
ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง ให้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ และเกิดการพัฒนาการรับรูร้ บั ฟงั ความ
คิดเห็นของผูอ้ ่นื มีการสื่อสารแนวทางการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ เพื่อลดการต่อต้าน
การเปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นความสัมพันธ์ของบุคลากร ตลอดจนการเพิม่ หรือลดกาลังคน
7.4 ด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์การ เป็นสิง่ ทีอ่ งค์การแม้จะปฏิบตั งิ านทีค่ ล้ายคลึงกัน แต่อาจจะมีวฒ
ั นธรรม
องค์การทีแ่ ตกต่างกัน และสิง่ นี้ทาให้องค์การแห่งหนึ่งอาจจะประสบความสาเร็จมากกว่าองค์การอีก
แห่งหนึ่ง ดังเช่นการจัดบริหารการศึกษาของโรงเรียนทีแ่ ตกต่างกัน
ความหมาย
สุธรรม รัตนโชติ (2552: 52) วัฒนธรรม หมายถึงสิง่ ทีท่ าให้องค์การเจริญงอกงาม ซึง่
ประกอบด้วยวัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ สินค้า หรือบริการ ตลอดจนวัตถุต่างๆทีเ่ กิด และวัฒนธรรม
ทีไ่ ม่ใช่วตั ถุ ได้แก่ ความรู้ บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ ความคิด เป็นต้น ทีเ่ ป็นผลผลิตของ
องค์การ
วิเชียร วิทยอุดม (2551: 398) ให้ความหมาย วัฒนธรรมองค์การไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การ
คือวิถกี ารดารงชีวติ ในองค์การและวิถชี วี ติ โดยรวมของคนในองค์การ ซึง่ เป็ นมาตรฐานสาหรับเอาไว้
ให้พนักงานยึดเป็ นหลักในการทางานและการใช้ชวี ติ อยูใ่ นองค์การ
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 222) ให้ความหมาย วัฒนธรรมองค์การไว้ว่า คือ
ความเชื่อและค่านิยมพืน้ ฐานร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การ ปรากฏออกมาในวิถขี องบรรทัดฐาน
แห่งการคิดและการปฏิบตั ิ มีกระบวนการถ่ายทอดจากบุคคลรุน่ หนึ่งไปยังอีกรุน่ หนึ่งในหลากหลาย
รูปแบบ
กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมองค์การหมายถึง กรอบของระเบียบแบบแผนการประพฤติ
ปฏิบตั ิ อันเกิดจากค่านิยม ความเชื่อ ความคิด ทาให้พฤติกรรมของสมาชิกในองค์การแต่ละองค์การ
มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ องค์การมีความคาดหวัง และสนับสนุ นการให้สมาชิกรับรู้ เข้าใจถึง
วัฒนธรรมขององค์การและร่วมกันยึดถือปฏิบตั ิ
การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม
บาร์โทล (Bartol. 1998: 371-374) ให้ทศั นะไว้ว่า การเปลีย่ นแปลงในองค์การหนึ่งๆ นัน้
อาจจะเปลีย่ นแปลงได้ทโ่ี ครงสร้าง (Structure) เทคโนโลยี (Technology) คน (People) และวัฒนธรรม
(Culture) โดยการเปลีย่ นแปลงด้านวัฒนธรรม เช่น การสร้างความหมายร่วมขององค์การ เป็นต้น
ไมค์ เบียร์ (2550: 16-19) กล่าวว่าการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม (Cultural Change) มุง่ ไปที่
คนในองค์การ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน การเปลีย่ นแปลงจากการบริหาร
แบบสังการและควบคุ
่
ม (Command and Control) ไปเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative
Management) รวมถึงการเปลีย่ นแปลงมุมมองจากภายในสู่ภายนอกไปเป็นการมองจากมุมมอง
ภายนอกสู่ภายใน

71
สุเทพ เชาวลิต (2548: 12-13) กล่าวถึง รายละเอียดทีเ่ กี่ยวกับการจัดการการเปลีย่ นแปลง
และชนิดของการเปลีย่ นแปลง (Types of Change) ว่า รูปแบบขององค์การปจั จุบนั นัน้ จะต้อง
สามารถตอบสนองความท้าทายใหม่ เช่น เทคโนโลยีใหม่ คู่แข่งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ ตลาดใหม่ และ
ความต้องการสาหรับประสิทธิภาพทีส่ งู กว่าในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ต้องมีความหลากหลายยิง่ ขึน้ ใน
แต่ละชนิดของความเปลีย่ นแปลงสร้างขึน้ เพื่อเอาชนะอุปสรรคและสิง่ ทีข่ ดั ขวางในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเปลีย่ นแปลงด้านวัฒนธรรม (Cultural Change) จะมุง่ เน้นไปที่
คนทีอ่ ยูใ่ นองค์การเป็ นหลัก อย่างเช่นจุดมุง่ หมายโดยรวมขององค์การคือมีหน้าทีท่ าธุรกิจอย่างเดียว
หรือสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างผูบ้ ริหารและลูกจ้าง การออกคาสังและการควบคุ
่
มการบริหาร ไป
จนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารคือตัวอย่างทีด่ ขี องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ เช่น ใน
การทีจ่ ะกาหนดตาแหน่ งใหม่ขององค์การจากเดิมทีม่ งุ่ เน้นแค่ผลักดันตัวสินค้าสู่ตลาดเป็นหลักแต่
ปจั จุบนั ปรับเปลีย่ นให้มงุ่ เน้นทีล่ กู ค้าเป็ นหลัก
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2545: 616-627) ได้กล่าวถึง กรอบการปฏิบตั งิ าน 7-S ของ
แม็คคินเซส์ (McKinsey’s 7–S Framework) สามารถกาหนดเป็นคุณลักษณะดีเด่นขององค์การที่
ประสบความสาเร็จของอเมริกา โดยการเปลีย่ นแปลงแบบแผนวัฒนธรรม (Style) เป็นรูปแบบของ
การบังคับบัญชาของผูน้ า ทีก่ าหนดขึน้ ภายในองค์การ ซึง่ โดยทัวไปสไตล์
่
การบริหารจะมี
ความแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของผูน้ าแต่ละคน แต่ในบริษทั ทีด่ เี ด่นของอเมริกาจะมี
ลักษณะทีเ่ หมือนกันอยูส่ องประการคือ การสัมผัสและมุ่งคุณค่า และการมุง่ ปฏิบตั ิ
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549: 542-543) กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์การว่า ถ้า
สิง่ ต่างๆ ในองค์การเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก จะต้องพิจารณาปจั จัยด้านวัฒนธรรมองค์การด้วยว่า
สนับสนุ น สอดคล้องหรือขัดแย้งกันหรือไม่ เพื่อดาเนินการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์การให้
เหมาะสมด้วย
กระทรวงพลังงาน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2554: ออนไลน์) เสนอ
ตัวอย่างการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมการทางานเพื่อการเปลีย่ นแปลงไว้ดงั นี้
การกาหนดวัฒนธรรมขององค์การทีส่ นับสนุ นการเป็ นองค์การสมรรถนะสูง คือ
1. การสร้างความภูมใิ จทีเ่ ป็ นสมาชิกขององค์การ
2. การปรับวัฒนธรรมทีต่ อ้ งเสริมการทางานร่วมกัน
3. การทางานทีม่ งุ่ ผลสาเร็จร่วมกัน
4. การมุง่ เน้นการทางานทีย่ ดึ ผูร้ บั บริการเป็ นศูนย์กลาง
กิจกรรมต่างๆทีจ่ ะผลักดันให้เกิดการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมการทางาน เช่น
1. การจัดกิจกรรม Team Building
2. การส่งเสริมให้ผรู้ บั บริการแสดงความคิดเห็น
3. การมอบหมายบทบาทและหน้าทีส่ นับสนุนการเปลีย่ นแปลง
4. การจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านการขยายผลการจัดทา Workshop ของ Chang Agent
Team ในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผูบ้ ริหารระดับกลาง
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สุธรรม รัตนโชติ (2552: 40-41) กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมใหม่ว่ามีขอ้ สังเกต
3 ประการ ดังนี้
1. วัฒนธรรมมักจะซ่อนอยูใ่ นพฤติกรรมมนุษย์ ซึง่ ยากต่อการวิเคราะห์ จัดการหรือ
เปลีย่ นแปลง
2. ขาดเครือ่ งมือ ทักษะ และเวลา ทีจ่ ะทาความเข้าใจกับวัฒนธรรม ซึง่ สามารถบังคับให้
วัฒนธรรมเปลีย่ นแปลงได้ตามความต้องการของผูศ้ กึ ษา
3. วัฒนธรรมมักจะเปลีย่ นแปลง เพราะเกิดความยากลาบากและมีความคิดวิตกกังวล
ดังนัน้ คนทัวไปจึ
่ งมักจะต่อต้านการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมไปเป็ นวัฒนธรรมใหม่
จากข้อสังเกตการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมในทางบวกเป็ นเรือ่ งยาก แต่เป็นการท้าทาย
สาหรับผูน้ าทีต่ อ้ งการจะให้เกิดวัฒนธรรมทีด่ แี ก่องค์การ ซึง่ อาจจะพิจารณาให้มกี ารเปลีย่ นแปลง
ทางวัฒนธรรมในองค์การ 5 ขัน้ ดังภาพประกอบ

การจ้างและการ
ปลูกฝงั ทาง
วัฒนธรรม





วัฒนธรรม

เอาคนทีม่ คี วาม
แปลกแยกทาง
วัฒนธรรมออกไป

พฤติกรรม

สือ่ สารวัฒนธรรม



จาแนกพฤติกรรม
การสร้างวัฒนธรรมใหม่
อาจเริม่ จทีจ่ ุดนี้



ภาพประกอบ 11 การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมในองค์การ
ทีม่ า: สุธรรม รัตนโชติ. (2552). พฤติกรรมองค์การและการจัดการ. หน้า 40.
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จากภาพ การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมเริม่ ต้นจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในองค์การมี
พฤติกรรมหลากหลาย ทัง้ ในการเป็นอยูแ่ ละการทางาน จุดที่  ผูบ้ งั คับบัญชาซึง่ เป็นผูบ้ ริหาร
ระดับกลางจะจาแนกพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นพฤติกรรมทีจ่ าเป็นหรือพฤติกรรมทีต่ อ้ งการ และ
พฤติกรรมทีไ่ ม่จาเป็ นหรือพฤติกรรมทีไ่ ม่ตอ้ งการ จุดที่  ต่อไปมีการเสริมแรงให้พฤติกรรมที่
ต้องการยังคงอยูแ่ ละให้พฤติกรรมทีไ่ ม่ตอ้ งการหมดไปหรือเปลีย่ นไปเป็นพฤติกรรมทีต่ ้องการ โดย
กระบวนการปรับปรุงพฤติกรรม จุดที
่ สุดท้ายก็จะได้วฒ
ั นธรรมทางบวกขององค์การ ส่วนจุดที่
 เป็นจุดเริม่ ต้นของการปลูกฝงั ทางวัฒนธรรม โดยมีการรับคนเข้าทางาน และจัดการถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะให้การฝึกอบรมและการศึกษา ทาให้คนเข้าสู่วฒ
ั นธรรมขององค์การ คนใด
มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การก็จะสามารถอยูใ่ นองค์การต่อไปได้ และเข้าสู่ระบบ
การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมตามทีก่ ล่าวแล้ว ส่วนทีเ่ ข้ากับองค์การไม่ได้ หรือมีพฤติกรรมแปลกแยก
จากวัฒนธรรมองค์การ ก็จะถูกกาจัดออกไปจากองค์การในจุดที่
จากหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงด้านวัฒนธรรมทีก่ ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า การเปลีย่ นแปลงด้านวัฒนธรรม เป็นการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการด้านความรู้ ความเชื่อ
ความคิด ค่านิยมประเพณี บรรทัดฐาน ลักษณะการปฏิบตั งิ านในโรงเรียน การจัดการบริหารให้เกิด
การมีส่วนร่วม เน้นความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียน การสร้างความภูมใิ จ
การกาหนดทิศทางการปฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ คุณค่าสู่ผรู้ บั บริการ และมุง่ การปฏิบตั สิ ่ผู ลสาเร็จร่วมกัน

8. ตัวแปรที่มีผลต่อการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
การกาหนดตัวแปรต้น ผูว้ จิ ยั ศึกษาจากรายงานการวิจยั ดังนี้
ด้านเพศ
สุวรรณา พันขัน (2546: บทคัดย่อ) ซึง่ ศึกษาความคล้ายคลึงและความแตกต่าง ในด้าน
พฤติกรรมการบริหารงานระหว่างผูบ้ ริหารโรงเรียนเพศหญิงและชาย สังกัดสานักงานประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมการบริหารงานโดยรวมคล้ายคลึงกัน แต่มพี ฤติกรรมการบริหารงานที่
แตกต่างกันในเรือ่ งการตัดสินใจในการบริหารงานโดยทัวไป
่ เช่น การใช้ภาวะผูน้ า ผูบ้ ริหารชาย ตาม
ความคิดเห็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ มีเหตุผล มีขอ้ มูลในการตัดสินใจมากกว่าผูห้ ญิง
แต่สาหรับในเรือ่ งการใช้ถอ้ ยคา วาจาและน้ าเสียงในการปฏิสมั พันธ์กบั บุคลากรในโรงเรียนนัน้ พบว่า
ผูบ้ ริหารหญิงส่วนใหญ่ใช้วาจา และมีน้ าเสียงทีน่ ุ่ มนวลกว่าผูบ้ ริหารชาย
มานิตย์ ไชยกิจ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับ บทบาทหน้าทีผ่ นู้ าของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะของครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก
เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพศชาย มีบทบาทหน้าทีผ่ นู้ าอยู่ในระดับมาก เมือ่
เปรียบเทียบบทบาทหน้าทีผ่ นู้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะของครู
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมือ่ พิจาณารายด้าน
พบว่าแตกต่างกัน 2 ด้าน จากทัง้ หมด 4 ด้าน เมือ่ เปรียบเทียบบทบาทหน้าทีผ่ นู้ าของผูบ้ ริหาร
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สถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะของครูชาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก
เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ เปรียบเทียบบทบาทหน้าทีผ่ นู้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพศชาย
และเพศหญิงตามทรรศนะของครูหญิง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกัน 1 ด้าน จาก ทัง้ หมด 4 ด้าน
กัมปนาท มีสวนนิล (2545: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของครูต่อวิธกี ารแก้ปญั หา
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่า ครูชายและ
ครูหญิง มีความพึงพอใจต่อวิธกี ารแก้ปญั หาความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
วิรตั น์ สายสุด (2549: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอานาจเจริญ พบว่า ข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทีม่ เี พศต่างกัน มีทศั นะต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกัน
ด้านวุฒิการศึกษา
ณรงค์ จันทรา (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาผลกระทบของประสิทธิผลการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรทีม่ รี ะดับการศึกษาและตาแหน่งหน้าทีแ่ ตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิผลการบริหารการเปลีย่ นแปลง โดยรวมและเป็นรายด้านทุก
ด้านแตกต่างกัน และมีความเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทางานโดยรวมและเป็ นราย
ด้านทุกด้านแตกต่างกัน
วิรตั น์ สายสุด (2549: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอานาจเจริญ พบว่า ข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีทศั นะต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม
แตกต่างกัน
ด้านประสบการณ์ การทางาน
ณัฐดิ า แสนสิงห์ (2548: 290-294) ทาการวิจยั เรื่องทัศนคติของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ ตี ่อ
คุณลักษณะผูน้ าของกลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา เขต 1 พบว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ รี ะยะเวลาในการปฏิบตั ริ าชการต่างกัน มีทศั นคติในด้าน
คุณลักษณะผูน้ าของกลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของตนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05
ลัดดาวัลย์ วิเศษภูติ (2549: 76)ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสสถานศึกษาทีพ่ งึ
ประสงค์ตามทัศนคติของครูผสู้ อนโรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จันทบุร ี
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เขต 1 พบว่าครูผสู้ อนทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานต่างกันมีทศั นคติเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
ณรงค์ จันทรา (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาผลกระทบของประสิทธิผลการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นด้วยเกีย่ วกับการมีประสิทธิผลการบริหารการเปลีย่ นแปลงโดยรวม ด้านข้อมูลย้อนกลับจาก
การสารวจ ด้านการสร้างทีม ด้านการพัฒนาระหว่างกลุ่ม ด้านการปรับรือ้ ระบบ ด้านองค์การ
นวัตกรรม และด้านองค์การแห่งการเรียนรูแ้ ตกต่างกัน
กัมปนาท มีสวนนิล (2545: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของครูต่อวิธกี ารแก้ปญั หา
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่า ครูทม่ี ี
ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อวิธกี ารแก้ปญั หาความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้านขนาดโรงเรียน
สมเดชน์ ชื่นเจริญ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า (1) ผูบ้ ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 1 มีภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในระดับกลางและเมือ่ พิจารณา
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกัน (2) ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 1
พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาจาแนกเป็นรายด้าน ทุกด้านมีประสิทธิผลในระดับ
มากทุกด้าน (3) ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยภาพรวม และจาแนกในราย
ด้าน ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน โดยรวมและจาแนกเป็นรายด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
สมควร ไกรพน (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาแบบภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของครู ผลการวิจยั พบว่า แบบ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ตามความเห็นของ
ข้าราชการครู จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดขอนแก่น ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียนมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันหนึ่งคู่ คือ ข้าราชการครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนขนาดเล็กกับข้าราชการครูท่ี
ปฏิบตั งิ านในโรงเรียนขนาดกลาง
พัชวิชญ์ โฮงยากุล (2552: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การวิจยั ในชัน้ เรียนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเลย เขต 1 ผลการเปรียบเทียบ
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บทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจยั ในชัน้ เรียนของสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ม ี
บทบาทสูงกว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก
วิรตั น์ สายสุด (2549: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอานาจเจริญ พบว่า ข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทีส่ งั กัดโรงเรียนทีม่ ขี นาดต่างกัน มีทศั นะต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน

9. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
9.1 งานวิ จยั ในประเทศ
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน จากใน
ประเทศ มีรายละเอียด ดังนี้
ผุสดี เขตสมุทร (2545: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงจากการปฏิรปู
ระบบบริหารภาครัฐ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับการปฏิรปู
ระบบราชการ การบริหารมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี และการปฏิรปู
การศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรมีการรับรูค้ ่อนข้างน้อย โดยเฉพาะกลุ่ม
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ ทัง้ นี้เกิดจากการสื่อสารทีน่ ้อยเกินไป ส่งผลให้ขาดความเข้าใจและความตระหนัก
ตลอดจนความร่วมมือในการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี น้ึ ดังนัน้ จึงเป็ นภาระของผูบ้ ริหารระดับสูงที่
จะต้องปรับเปลีย่ นแนวทางในการพัฒนา โดยจะต้องมุง่ เน้นการฝึกอบรมเพื่อเปลีย่ นความรูเ้ พิม่
ทักษะในระดับบุคคลไปสู่การพัฒนาในระดับกลุ่มงานและระดับองค์การ จัดกิจกรรมการพัฒนาให้
เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ มีความหลากหลายในการมีส่วนร่วมของผูป้ ฏิบตั งิ าน
การพัฒนาระบบพืน้ ฐานสมรรถนะของบุคคลและมุง่ เน้นการสร้างองค์การแห่งการเรียนรูเ้ พื่อเพิม่
ศักยภาพและสมรรถนะให้บุคคลเหล่านัน้ เป็ นทรัพยากรทีค่ ุณค่าทีส่ ุดของหน่วยงานต่อไป
อัมพวัน ภัทรลิขติ (2547: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาวิสยั ทัศน์และพฤติกรรมการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในอาเภอเมืองลาพูน พบว่า ในภาพรวมเกีย่ วกับ
พฤติกรรมการบริหารการเปลีย่ นแปลง ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ผูบ้ ริหารได้มคี วามคิด
ริเริม่ ในการวางแผนเพื่อเปลีย่ นแปลงสิง่ ต่างๆ ภายในสถานศึกษาและการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อสถานศึกษา แต่ไม่ได้ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่คณะครูถงึ ผลดีผลเสียทีไ่ ด้รบั เมือ่
คณะครูนาวิธกี ารใหม่ ๆ มาใช้ในการสอนและการดาเนินการในปีต่อมา
สมบูรณ์ นนท์สกุล (2548: 105-148) ได้ทาการศึกษาวิจยั รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลง
อย่างมีแผนของผูบ้ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาการปฏิบตั ิ
การเปลีย่ นแปลงอย่างมีแผน งานบริหารสถานศึกษาทัง้ 7 ด้าน คือ การบริหารงานทัวไป
่ งานธุรการ
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งานวิชาการ งานปกครองนักเรียน งานบริการ งานโรงเรียนกับชุมชน และงานอาคารสถานที่ และเพื่อหา
รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงอย่างมีแผนของผูบ้ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผลการวิจยั พบว่า
การปฏิบตั กิ ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีแผน งานบริหารสถานศึกษา ได้แก่ งานการบริหารทัวไป
่ งานธุรการ
งานรวิชาการ งานปกครองนักเรียน งานบริการและงานอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ส่วนงาน
โรงเรียนกับชุมชน อยูใ่ นระดับมาก สาหรับรูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงอย่างมีแผนของผู้บริหาร
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดทิศทาง
การเปลีย่ นแปลง ประกอบด้วยกิจกรรมการบริหารการเปลีย่ นแปลง คือ การกาหนดวิสยั ทัศน์ของ
องค์การ การจัดทาธรรมนูญโรงเรียน และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล องค์ประกอบที่ 2
กระบวนการเปลีย่ นแปลงประกอบด้วย ช่องว่างของปริมาณงาน ตระหนักถึงความจาเป็น สร้าง
บรรยากาศทีเ่ หมาะสมสารวจวินิจฉัยปญั หาขององค์การ วางแผนการเปลีย่ นแปลงเลือกใช้กลยุทธ์และ
กลวิธ ี การปฏิบตั ใิ นการเปลีย่ นแปลง การประเมินและติดตามผล องค์ประกอบที่ 3 บทบาทผูน้ า
การเปลีย่ นแปลง ได้แก่ เป็ นศูนย์กลาง มองการณ์ไกล ครองใจคน พัฒนาตนเอง เป็ นทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั มี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ บูรณาการ ทางานเชิงรุก การติดต่อและกล้าเผชิญปญั หา องค์ประกอบที่ 4
หน้าทีผ่ นู้ าการเปลีย่ นแปลง ได้แก่ ทาให้ผรู้ ่วมงานสนใจต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ การติดต่อสื่อสาร
ในองค์การชัดแจ้ง รักษาขวัญและกาลังใจของผูร้ ว่ มงาน ทาให้ผรู้ ว่ มงานกระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ าน
และติดตามผลการปฏิบตั งิ าน องค์ประกอบที่ 5 กลยุทธ์การเปลีย่ นแปลง กลยุทธ์ทใ่ี ช้ได้แก่ กลยุทธ์
แบบมีเหตุผล กลยุทธ์การให้เห็นคุณค่าและให้การศึกษา กลยุทธ์การใช้ภาวะผู้นา และกลยุทธ์การ
ทางานเป็ นทีม องค์ประกอบที่ 6 กลวิธกี ารเปลีย่ นแปลง ประกอบด้วย จัดลาดับชัน้ บังคับบัญชา ภาวะ
ผูน้ ามีส่วนร่วม เกี่ยวเนื่องผูกพัน การติดต่อสื่อสารการเปลีย่ นค่านิยม ความสัมพันธ์ภายนอก
การยอมรับของสัมคม การศึกษาและฝึกอบรมอาสาสมัคร กาหนดบทบาท บรรจุแต่งตัง้ ประจักษ์ผล
การกาหนดเป้าประสงค์ การวิจยั ดาเนินการ การเปลีย่ นแปลงเทคนิค การฝึกอบรมและให้คาปรึกษา
กาหนดเวลาและใช้บุคลิกภาพประทับใจ องค์ประกอบที่ 7 การลดการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง วิธกี ารลด
การต่อต้านการเปลีย่ นแปลง ได้แก่ สร้างหลักประกันว่าจะไม่เกิดความสูญเสีย ให้การศึกษา และ
การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วมในการเปลีย่ นแปลง การรักษาประเพณีทจ่ี าเป็ นเอาไว้ การเปลีย่ นแปลง
เฉพาะสิง่ ทีจ่ าเป็ น การให้รางวัลตอบแทนการเจรจาต่อรอง การให้คาปรึกษาการสร้างความน่ าเชื่อถือ
และการวิเคราะห์รายบุคคล และองค์ประกอบที่ 8 ปจั จัยสนับสนุ นให้การเปลีย่ นแปลงสาเร็จประกอบด้วย
พัฒนาระบบสารสนเทศ ครู บุคลากรมีความมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั งิ านให้สาเร็จ ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม
ยึดแนวทางประชาธิปไตย การบริหารองค์การทีท่ นั สมัย มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทกั ษะใน
การประสานงาน เป็ นผูน้ าการเปลีย่ นแปลง สร้างทีมผูน้ าการเปลีย่ นแปลง สร้างแนวคิดทีจ่ ะดึงภาวะ
แวดล้อมมาเสริมการพัฒนา ทาการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่องและรักษาให้คงอยู่ และสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ กี บั ชุมชน
กัญญา โพธิวฒ
ั น์ (2548: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาทีมผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียน
ประถมศึกษา: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก พบว่า ทีมผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียนมี
ลักษณะสาคัญคือ เป็นการร่วมกันทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เป็นงานบุกเบิกทีพ่ ยายามให้ได้ผลงานที่
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ดีทส่ี ุด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ก่บุคคลอื่น การก่อตัวขึน้ ของทีมมีพน้ื ฐานมาจากการรักษาเกียรติ
ประวัตขิ องโรงเรียน และการตอบสนองตามสายการบังคับบัญชา ทีมในโรงเรียนแบ่งออกเป็น
3 ส่วนคือ ส่วนโรงเรียน ส่วนหัวหน้างาน และส่วนปฏิบตั กิ าร ทัง้ นี้สมาชิกคนหนึ่งอาจเข้าไปเป็น
สมาชิกของทีมได้หลายทีม เป้าหมายของทีมคือการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และเป็นแหล่ง
เรียนรูข้ องบุคคลอื่น สาหรับพฤติกรรมของทีมทีส่ าคัญคือ การสร้างวิสยั ทัศน์รว่ ม การร่วมคิด ร่วม
ทา การพึง่ พาและช่วยเหลือกัน การแก้ปญั หาและขจัดความขัดแย้ง การตัดสินใจร่วม และความไว
ต่อการเปลีย่ นแปลงในปีเดียวกัน
ณรงค์ จันทรา (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาผลกระทบของประสิทธิผลการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นด้วยเกีย่ วกับการมีประสิทธิผล
การบริหารการเปลีย่ นแปลงโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านข้อมูล
ย้อนกลับจากการสารวจ ด้านการสร้างทีม ด้านการพัฒนาระหว่างกลุ่ม ด้านการปรับรือ้ ระบบ ด้าน
องค์การนวัตกรรม ด้านองค์การแห่งการเรียนรูแ้ ละด้านการพัฒนาองค์การ และมีความคิดเห็นด้วย
เกีย่ วกับการมีประสิทธิภาพการทางานโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ผลการปฏิบตั งิ าน ด้านต้นทุนและด้านเวลา โดยสรุปพบว่า ประสิทธิผลการบริหารการเปลีย่ นแปลง
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร ดังนัน้ สานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาควรให้ความสาคัญเกีย่ วกับการพัฒนาการบริหารการเปลีย่ นแปลงให้เกิด
ประสิทธิผล เพื่อเป็นการสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
และคุณค่าต่อบุคลากรซึง่ จะส่งผลสาเร็จต่อองค์การในทีส่ ุด
เสริม กัลยารัตน์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการบริหารการเปลีย่ นแปลง กรณีศกึ ษา
การเตรียมออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ม ี
ความเป็ นไปได้ต่อการเปลีย่ นแปลงองค์การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องมีการวางแผนและดาเนินการต่อการบริหารการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็น
ระบบขัน้ ตอนเพื่อเพิม่ แรงผลักและลดแรงต้านต่างๆ ได้แก่ (1) กาหนดทิศทางการเปลีย่ นแปลงที่
ชัดเจน (2) หาแนวร่วมการเปลีย่ นแปลง (3) เตรียมการด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
เกีย่ วกับการออกนอกระบบราชการ (4) กาหนดระบบการตรวจสอบติดตามผลกิจกรรมทุกครัง้ เพื่อ
เป็นการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ว่าจะประสบความสาเร็จหรือไม่
มีอุปสรรคอย่างไรและมีการนาข้อมูลตอบกลับ ( Feedback) จากการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขหรือ
เพิม่ เติมแผนการเปลีย่ นแปลงต่อไป และ (5) ปลูกฝงั ให้เป็นวัฒนธรรมองค์การทีเ่ ข้มแข็ง
ชิดชนก ศุภวโรดม (2550: บทคัดย่อ) ศึกษารูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีม่ งุ่ สู่
โรงเรียน ICT สาหรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลงทีม่ งุ่ สู่โรงเรียน ICT
สาหรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วย ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง ทีม่ คี ุณสมบัตสิ าคัญ คือ แสดง
วิสยั ทัศน์ให้เห็นถึงความจาเป็นของการเปลีย่ นแปลง ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงได้อย่างรวดเร็วและมี
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ประสิทธิภาพ เป็ นผูร้ เิ ริม่ การเปลีย่ นแปลง โดยใช้ความเป็ นผูร้ ู้ ผูช้ านาญการ และสร้างการรับรูแ้ ละ
อธิบายถึงผลดีและผลเสียจากการเปลีย่ นแปลง และกระบวนการบริหารการเปลีย่ นแปลง
รัศมี เจริญรัตน์ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการ
เปลีย่ นแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนาร่องผูน้ าการเปลีย่ นแปลง สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลงและประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนาร่องผูน้ าการเปลีย่ นแปลง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อยู่
ในระดับมาก เมือ่ เปรียบเทียบตามสถานภาพและประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และ
การบริหารการเปลีย่ นแปลง เมือ่ เปรียบเทียบตามการปฏิบตั งิ านในโรงเรียนทีม่ ลี กั ษณะการเปิดสอน
แตกต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน และมีขอ้ ค้นพบแนวทางการยกระดับด้านการบริหารการเปลีย่ นแปลง
3 ด้าน คือ กลยุทธ์การบริหารการเปลีย่ นแปลง นวัตกรรมและเทคโลยีเพื่อการบริหารการเปลีย่ นแปลง
และด้านคุณธรรมนาความรูส้ ่ปู รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิรตั น์ มาตันบุญ (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้าง
องค์การของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรทีใ่ ช้ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูผสู้ อนของ
โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2551 จานวน 84 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถาม
เกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวข้างต้น นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่และร้อยละ ผลการศึกษาสรุปว่า
ในการเตรียมการบริหารการเปลีย่ นแปลงของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเรือ่ งดังกล่าวไว้ดงั นี้ ได้แต่งตัง้ คณะทางานบริหารการเปลีย่ นแปลงด้าน
โครงสร้างของโรงเรียนจัดประชุมเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่ องคณะทางาน และกาหนดวัตถุประสงค์ของ
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของโรงเรียน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างของโรงเรียน ส่วนการดาเนินการบริหารการเปลีย่ นแปลง ผูต้ อบแบบสอบถามเกินครึง่ ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเรือ่ งดังกล่าวไว้ดงั นี้ ได้จดั ทาแผนกิจกรรมการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างของ
โรงเรียน จัดวาระแนะนาภารกิจการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของโรงเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนได้รบั
ทราบ กากับการดาเนินการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของโรงเรียนให้เป็ นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ ชีแ้ จงให้
บุคลากรในโรงเรียนเห็นถึงประโยชน์ทแ่ี ต่ละบุคคลจะได้รบั จากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของโรงเรียน
และจัดเตรียมช่องทางการให้ความช่วยเหลือ/คาปรึกษาแก่บุคลากร ในช่วงเริม่ ใช้โครงสร้างใหม่ของ
โรงเรียน สาหรับการสนับสนุ นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างยังยื
่ น ผูต้ อบแบบสอบถามเกินครึง่ ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเรือ่ งดังกล่าวไว้ว่าได้ปรับปรุงระบบการดาเนินงาน ในโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนให้
สามารถอานวยความสะดวกแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านได้ดยี งิ่ ขึน้ ดาเนินการเชื่อมโยงการปฏิบตั งิ านในโครงสร้าง
ใหม่ของโรงเรียนไปเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลงานของบุคลากร จัดกิจกรรมเสริมความรูใ้ ห้กบั
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในโครงสร้างใหม่ของโรงเรียน
ปิยะธิดา อินทรโชติ (2553: บทคัดย่อ) ทาการศึกษาบทบาทของกระบวนการทางานใน
การบริหารการเปลีย่ นแปลงและวัฒนธรรมองค์การในการบริหารการเปลีย่ นแปลงของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ผลการศึกษาพบว่า องค์การในกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มี
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การประยุกต์ใช้แนวความคิดของการบริหารการเปลีย่ นแปลงได้ค่อนข้างสาเร็จดี โดยลักษณะของ
การเปลีย่ นแปลงภายในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้ เป็ นการปรับกระบวนการทางานหรือ
โครงสร้างขององค์การ ซึง่ กระบวนการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีป่ ระกอบด้วยขัน้ ตอนการวางแผน
การเปลีย่ นแปลงและขัน้ ตอนการดาเนินการเปลีย่ นแปลงจากกรอบแนวคิดงานวิจยั มีความสอดคล้องใน
ทุกกิจกรรมของการเปลีย่ นแปลงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น การกาหนดเป้าหมาย
การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร การสื่อสารการเปลีย่ นแปลง หรือการวางแผนบุคลากรให้มสี ่วนร่วมใน
การเปลีย่ นแปลง เป็ นต้น จากการศึกษายังพบเพิม่ เติมว่ารูปแบบวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งเน้นก
ารสนับสนุ นตามแนวคิดของ R.Harrison และมีความคล่องตัวสูงในการเปลีย่ นแปลงองค์การ เนื่องจากมี
ขนาดและโครงสร้างขององค์การทีไ่ ม่ซบั ซ้อนเมือ่ เปรียบเทียบกับองค์การขนาดใหญ่
เชิดศักดิ ์ ศุภโสภณ (2553: บทคัดย่อ) ได้ทาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงสู่ความเป็ นเลิศของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ พบว่า 1) สภาพการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงของโรงเรียน มีการกาหนดทิศทางการบริหารโดยคานึงถึงความต้องการ/ความจาเป็ น มี
การวิเคราะห์งานหลักทีส่ าคัญและจาเป็ นของโรงเรียน มีการจัดทาแผนงบประมาณทีส่ อดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน มีการแปลงกลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั โิ ดยจัดทาเป็ นแผนประจาปี การขับเคลื่อน
กระบวนการบริหารเป็ นแบบล่างขึน้ บน มีโครงการสนับสนุ นให้บุคลากรสามารถประเมินผล และนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 2) ปญั หาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของสถานศึกษา คือ
การกาหนดนโยบายไม่ได้สะท้อนปญั หาทีแ่ ท้จริงของสถานศึกษา การกาหนดเป้าหมายไม่ได้มาจาก
การวิเคราะห์ปญั หา/ความต้องการอย่างแท้จริง และการกาหนดกลยุทธ์ต่างๆไม่สมั พันธ์กบั กลยุทธ์ของ
องค์การ ขาดการทางานเป็ นทีม จานวนบุคลากรไม่สมั พันธ์กบั จานวนงาน มีงบประมาณไม่เพียงพอ กฏ
ระเบียบไม่เอือ้ อานวยต่อการตัดสินใจ และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านไม่ครบถ้วนตามแผนปฏิบตั งิ าน
3) รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงสู่ความเป็ นเลิศของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ ทีค่ วรจะเป็ นคือ
รูปแบบบูรณาการ 4 มุมมอง ประกอบด้วย มุมมองจากบนลงล่าง มุมมองจากล่างขึน้ บน มุมมองจาก
ภายนอกสู่ภายใน และมุมมองจากภายในสู่ภายนอก แนวคิด หลักการ และวัตถุประสงค์ประกอบด้วย
การปรับโครงสร้าง การเพิม่ บทบาทหน้าทีแ่ ละบริการใหม่ การเปลีย่ นผูน้ า และการปรับตัวให้ทนั การ
เปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี โครงสร้างการบริหารแบบงานหลักและงานทีป่ รึกษาแบบร่วมคิดร่วมทา
และลักษณะรูปแบบบูรณาการ 4 มุมมอง และกลยุทธ์การดาเนินงานประกอบด้วย กลยุทธ์ปรับเปลีย่ น
องค์การ โดยการบัญชาการให้มสี ่วนร่วมในวงจากัด การกระจายอานาจ และการสร้างขีดความสามารถ
ให้แก่สมาชิกองค์การ ส่วนปจั จัยการเปลีย่ นแปลงสู่ความสาเร็จ ส่วนใหญ่ขน้ึ อยูก่ บั สมรรถนะส่วนบุคคล
ของผูบ้ ริหารโรงเรียน และปจั จัยทีช่ ่วยส่งเสริมได้แก่ การบริหารทรัพยากร การมีส่วนร่วมของบุคลากร
เครือข่ายภายนอก การจัดการปญั หา การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม ความเป็ น
สถาบันและการเปลีย่ นแปลงองค์การ
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9.2 งานวิ จยั ในต่ างประเทศ
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน จากใน
ต่างประเทศ มีรายละเอียด ดังนี้
คอก และ ดีฟรีดส์ (Cox.; & DeFrees. 1991: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการเปลีย่ นแปลง
องค์การของโรงเรียน 10 โรงเรียนในมลรัฐ Maine พบว่า โรงเรียนเหล่านี้ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงใน
4 เรือ่ ง โดยอาศัยการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในกระบวนวิชาต่างๆ ให้กบั นักเรียน นา
วิธกี ารสอนใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน จัดและปรับปรุงออกแบบอาคารสถานทีใ่ หม่ และ
สร้างเครือข่ายกับบุคคลต่างๆ ทัง้ องค์การเอกชนและนอกโรงเรียน โดยการเปลีย่ นแปลงองค์การนัน้
มีส่วนประกอบสาคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1) ความชัดเจนของการเปลีย่ นแปลงนัน้ จะต้องเกิดจากการมี
วิสยั ทัศน์รว่ มกันของบุคลากรในสถานศึกษา ทัง้ ตัวอาจารย์ และตัวนักเรียน การกาหนดผลสาเร็จ
ทางการเรียนของนักเรียน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การเปลีย่ นแปลงในส่วนของคณาจารย์
ผูส้ อน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน คณาจารย์ตอ้ งเข้าร่วมโครงการเรียนรูย้ ทุ ธศาสตร์
การสอนทีส่ อดคล้องกับการกาหนดผลสาเร็จทางการเรียนของนักเรียนด้วย 2) การเปลีย่ นแปลง
สถานศึกษาอย่างมีระบบ การใช้เวลาทีเ่ หมาะสมกับขัน้ ตอนและกระบวนการเปลีย่ นแปลง บุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษารวมทัง้ ผูป้ กครองมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ดาเนินการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
การแก้ไขปญั หาระหว่างการดาเนินการเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะการกาหนดอานาจกับตาแหน่งต่างๆ
ตามโครงสร้างใหม่ทจ่ี ะเกิดขึน้ 3) การเปลีย่ นแปลงองค์การต้องกระทาต่อเนื่อง การเปลีย่ นแปลง
หมายถึง การเรียนรูใ้ นการบริหารจัดการทีจ่ ะต้องสอดคล้องกับเวลาและบุคลากร ให้การปลีย่ นแปลง
เกิดขึน้ มิใช่เห็นเพียงมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผลักดัน แล้วบุคลากรในสถานศึกษาทีเ่ หลือเพียงแต่รบั ทราบ
การเปลีย่ นแปลงเท่านัน้ ซึง่ การบริหารการเปลีย่ นแปลงเช่นนี้ จะก่อให้เกิดอุปสรรคขัดขวาง
การเปลีย่ นแปลงได้ 4) การแสวงหางบประมาณการสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงอย่างเพียงพอ
การเปลีย่ นแปลงต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุ นโครงการต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะโครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การเปลีย่ นแปลงนัน้ ต้องอาศัยทรัพยากรทางการบริหาร
คิม (Kim. 1998: บทคัดย่อ) ศึกษาโครงสร้างภาวะผูน้ า และวัฒนธรรมในโรงเรียนทีบ่ ริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน โดยกล่าวนาว่า โรงเรียนทัง้ หลายต่างก็ประสบปญั หานักเรียนมีผลการเรียน
ตกต่า และคุณภาพของโรงเรียนลดลง สิง่ เหล่านี้นาไปสู่การกระจายอานาจการศึกษา โดยใช้การบริหาร
ทีใ่ ช้โรงเรียนเป็นฐานซึง่ มุ่งถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจจากเขตพืน้ ทีม่ ายังโรงเรียน และสร้างระบบ
การตัดสินใจร่วมกันระหว่างผูเ้ กีย่ วข้อง ผลการศึกษาครัง้ นี้ได้เสนอแนวทางการจัดการกับ สิง่ ทีม่ กั ถูก
จาแนกออกจากกัน คือ ภาวะผูน้ ากับโครงสร้างองค์การ โดยให้ใช้ภาวะผูน้ าเป็ นตัวช่วยเชื่อมโยง
การปรับโครงสร้างอย่างเป็ นทางการเข้ากับวัฒนธรรมของโรงเรียน และให้เชื่อมโยงองค์ประกอบ
4 ประการต่อไปนี้ทงั ้ โดยทางตรง (Linear) และโดยผสมผสาน (Integrated) ซึง่ แบ่งได้ 3 คู่ คือ
1) เชื่อมโยงโครงสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานเข้ากับภาวะผูน้ าทางการพัฒนาโรงเรียน
2) เชื่อมโยงภาวะผูน้ าเข้ากับวัฒนธรรมของโรงเรียน 3) เชื่อมโยงวัฒนธรรมของโรงเรียนเข้ากับ
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ความสาเร็จของการปฏิรปู โรงเรียนการวิจยั นี้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผเู้ กี่ยวข้องจานวน 35 คน
จาก 10 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และอีก 1 รัฐ จากประเทศ
ออสเตรเลีย ผลการวิจยั ได้สนับสนุ นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานว่าเป็ นการบริหาร ทีด่ รี ปู แบบ
หนึ่งแต่มผี ลต่อภาวะผูน้ าของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียนมีอทิ ธิพลสูงต่อความสาเร็จของโรงเรียน
ความสอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างทีเ่ ป็ นทางการ ภาวะผูน้ าและองค์ประกอบอื่นๆ ของการปรับ
โครงสร้างมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของโรงเรียนสูง ความสาเร็จของการปฏิรปู เป็ นผลลัพธ์ของ
การมีปฏิสมั พันธ์อย่างเป็ นพลวัตรระหว่างโครงสร้าง ทีเ่ ป็นทางการ ภาวะผูน้ าและวัฒนธรรม สิง่ ทีต่ อ้ ง
คานึงมากทีส่ ุดในการใช้การบริหารรูปแบบนี้ คือต้องพยายามประสานและเชื่อมโยงภาวะผูน้ าของ
โรงเรียนเข้ากับวัฒนธรรมของโรงเรียน
สแตรค (Strack. 2001: บทคัดย่อ) ศึกษาการริเริม่ นาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานมา
ใช้ในโรงเรียน Rock Prairie ซึง่ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตัง้ ใหม่ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา College
Station รัฐเท็กซัส เพื่อศึกษาผลกระทบของการปฏิบตั งิ านของโรงเรียนใน 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร
ด้านผูป้ กครอง และด้านนักเรียน โดยศึกษาการปฏิบตั งิ านของโรงเรียนเกี่ยวกับ 1) งบประมาณ
2) การคัดเลือกบุคลากร 3) ขวัญและกาลังใจของครู และ 4) การบริหารจัดการโรงเรียน พบว่า 1) ครูและ
ผูป้ กครองมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกันโดยเฉพาะในแง่ภารกิจของโรงเรียน 2) ระดับการมีส่วน
ร่วมของครูสงู ขึน้ ทาให้ครูมขี วัญและกาลังใจสูงขึน้ 3) การทีค่ รูมสี ่วนร่วม ตัดสินใจมากขึน้ และการทีค่ วาม
เชีย่ วชาญของครูถูกใช้ไปในทางบวกมากขึน้ ทาให้ความเป็ นชาชีพของครูสงู ขึน้ และความต้องการของ
โรงเรียนได้รบั การกล่าวถึงมากขึน้ 4) การทีผ่ ปู้ กครองกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหาร
โรงเรียน รูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผปู้ กครองมีช่องทางในการให้ความร่วมมากขึน้ 5) แม้การบริหาร
แบบนี้จะทาให้ครูมคี วามเป็นนักวิชาชีพสูงขึน้ ช่วยให้ผปู้ กครองมีส่วนร่วมมากขึน้ แต่นกั เรียนก็ยงั คงเป็น
คนกลุ่มแรกทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ กล่าวคือ บรรยากาศทางบวกในโรงเรียน ความสามัคคีของครูและความรูส้ กึ
ว่าตนเองมีส่วนเกีย่ วข้องของผูป้ กครอง นาพาไปสู่การสอนทีม่ ปี ระสิทธิผล 6) การมีส่วนร่วมของครูใน
การคัดสรรบุคลากร กระบวนการงบประมาณ และกระบวนการปรับปรุงโรงเรียน ทาให้โรงเรียนสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้มาก
จากการศึกษาเอกสารและการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผูบ้ ริหารส่วน
ใหญ่เห็นความสาคัญของการบริหารการเปลีย่ นแปลงและได้ดาเนินการบริหารการเปลีย่ นแปลงอย่าง
เป็นระบบ ซึง่ การบริหารการเปลีย่ นแปลงนัน้ อาจดาเนินการเปลีย่ นแปลงในด้านโครงสร้าง
เทคโนโลยี คน และวัฒนธรรม ดังนัน้ ในการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารต้อง
คานึงถึงการเปลีย่ นแปลงในทุกด้านดังกล่าวเป็ นสาคัญ โดยนามาใช้อย่างสมดุลและเหมาะสม

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั (Research Methodology) เป็นการวิจยั เชิง
สารวจ (Survey Research) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยผูว้ จิ ยั
มีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั

1. กำรกำหนดประชำกรและกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียนจานวน 52 โรงเรียน ประจาปีการศึกษา
2555 รวมทัง้ สิน้ 5,610 คน (สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. 2555: ออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียน 27 โรงเรียน ประจา
ปีการศึกษา 2555 จานวน 361 คน ซึง่ ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)
โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้ โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1. กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง(Sample Size) โดยใช้ตารางสาเร็จของเคร็จซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970: 608) ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 361 คน
2. สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาด
โรงเรียนเป็ นชัน้ (Strata) กาหนดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชัน้ โดยการเทียบสัดส่วน และทาการสุ่มแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างดังปรากฏในตาราง
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ตาราง 3 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามขนาดโรงเรียน

ขนำดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
รวม

ประชำกร
จำนวนโรงเรียน
(โรง)
26
28
52

จำนวนครู
(คน)
1,795
3,815
5,610

กลุ่มตัวอย่ำง
จำนวนโรงเรียน
(โรง)
13
14
27

จำนวนครู
(คน)
116
245
361

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
กำรสร้ำงเครื่องมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพื่อใช้
สอบถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือกลุ่มตัวอย่าง เนื้อหาแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ซึง่ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพส่วนบุคคลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ได้แก่ เพศ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน โดยให้ผตู้ อบ
เลือกทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับความเป็นจริง
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นข้อคาถามทีผ่ วู้ จิ ยั
สร้างขึน้ แบ่งเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้าง (Structure)
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology)
3. ด้านคน (People)
4. ด้านวัฒนธรรม (Culture)
โดยมีคาถามรวมทัง้ สิน้ 40 ข้อ ซึง่ ลักษณะแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ นี้เป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยให้
ความหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มากทีส่ ุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยทีส่ ุด
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กาหนดให้ผตู้ อบเลือกทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องใดช่องหนึ่งทีต่ รงกับความคิดเห็นของ
ตนเองมากทีส่ ุด
ขัน้ ตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างเครือ่ งมือตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ศึกษาความรูพ้ น้ื ฐาน หลักการและแนวคิดจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการบริหารการเปลีย่ นแปลง ทีม่ อี งค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยี ด้าน
คนและด้านวัฒนธรรม
2. สร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิรท์ (Likurt’s Scale) ตามหลักการ
และวิธกี ารสร้างแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามฉบับร่างให้อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์แก้ไขและตรวจทานให้สมบูรณ์
แล้วไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหา(Content Validity) โดยหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC : Index of Item-Objective Congruence) ได้ขอ้ คาถามทีม่ คี ่าระหว่าง
0.60-1.00
4. นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการพิจารณาของผูเ้ ชีย่ วชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
โดยผ่านอาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์พจิ ารณาเห็นชอบ
5. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูโรงเรียน
ราชดาริ ซึง่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)ของ
แบบสอบถาม โดยใช้สตู รสัมประสิทธิ ์แอลฟา(Alpha Coefficient)ของครอนบาค (Cronbach. 1974:
202) ได้ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.98
6. นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการหาค่าความเชื่อมันแล้
่ ว ไปจัดทาเป็ นชุดแบบสอบถามฉบับ
จริง สาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. นาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ไปยื่นทีส่ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แล้วสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ออกหนังสือถึงผูอ้ านวยการโรงเรียนในสังกัดเพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือครู
ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
3. ผูว้ จิ ยั ทาการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางด้าน
สถิติ
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4. กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์ ดังนี้
1. การศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์โดยการหา
ค่าสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยรวม
รายด้านและรายข้อและจาแนกตามตัวแปรต้น วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่าเฉลีย่ โดยประยุกต์เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่ ของประคอง กรรณสูต (2540:
73) ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 4.50 - 5.00 หมายถึง ครูมคี วามคิดเห็นว่าผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.50 - 4.49 หมายถึง ครูมคี วามคิดเห็นว่าผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
มาก
ค่าเฉลีย่ 2.50 - 3.49 หมายถึง ครูมคี วามคิดเห็นว่าผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.50 - 2.49 หมายถึง ครูมคี วามคิดเห็นว่าผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
น้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.49 หมายถึง ครูมคี วามคิดเห็นว่าผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
น้อยทีส่ ุด
2. การเปรียบเทียบการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของครู จาแนกตามตัวแปรเพศ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน ใช้
การทดสอบทีในกรณีในกรณีทก่ี ลุ่มตัวอย่างอิสระจากกัน (t-test Independent Sample)

5. สถิ ติที่ใช้ในกำรวิ จยั
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิตดิ งั นี้
1. สถิตพิ น้ื ฐาน
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean, X )
1.3 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้หาคุณภาพเครือ่ งมือ
2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence Index)
2.2 ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
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3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบทีในกรณีในกรณีทก่ี ลุ่มตัวอย่างอิสระจากกัน (t-test Independent
Sample) สาหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ตัวแปรจาแนกตามเพศ
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูว้ จิ ยั ได้แบ่ง
การนาเสนอออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย ดังต่อไปนี้
1. สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูลตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้
กาหนดสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
N แทน จานวนตัวอย่าง
่ (Mean)
X แทน ค่าเฉลีย
S.D. แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
df แทน ระดับชัน้ แบ่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom)
SS แทน ค่าผลรวมกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS แทน ค่าเฉลีย่ ผลรวมกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
F แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาการแจกแจงเอฟ (F – distribution)
t แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาการแจกแจงที (t – distribution)
p แทน ค่าความน่ าจะเป็ นในการปฏิเสธสมมุตฐิ าน
* แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

การนาเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู
จาแนกตามเพศ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์
การทางาน และขนาดโรงเรียน ได้แสดงเป็นค่าจานวนและร้อยละ ดังปรากฏในตาราง 4
ตาราง 4 จานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ตัวแปรที่ศึกษา

จานวน

ร้อยละ

96
265
361

26.59
73.41
100.00

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

241
120
361

66.76
33.24
100.00

ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 10 ปี
10 ปี ขน้ึ ไป
รวม

157
204
361

43.49
56.51
100.00

ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็กและกลาง
ขนาดใหญ่
รวม

116
245
361

32.13
67.87
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
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จากตาราง 4 พบว่า ครูทต่ี อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 265 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.41 วุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี จานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 66.76
ประสบการณ์การทางาน 10 ปีขน้ึ ไป จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 56.51 ปฏิบตั งิ านในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ จานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 67.87
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
การวิเคราะห์การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึง่ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
โครงสร้าง 2) ด้านเทคโนโลยี 3) ด้านคน และ 4) ด้านวัฒนธรรม ดังปรากฏในตาราง 5-9
ตาราง 5 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและราย
ด้าน
การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
X

1. ด้านโครงสร้าง
2. ด้านเทคโนโลยี
3. ด้านคน
4. ด้านวัฒนธรรม
รวม

3.96
3.91
3.86
3.83
3.89

ระดับปฏิบตั ิ
S.D.
แปลผล
.73
มาก
.83
มาก
.77
มาก
.76
มาก
.71
มาก

จากตาราง 5 การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.89,
S.D. = .71) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านโครงสร้าง ( X = 3.96, S.D. = .73) ด้านเทคโนโลยี ( X =
3.91, S.D. = .83) ด้านคน ( X = 3.86, S.D. = .77) และ ด้านวัฒนธรรม ( X = 3.83, S.D. = .76)
ตามลาดับ

91
ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้านโครงสร้าง
โดยรวมและรายข้อ
ด้านโครงสร้าง
X

1. ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
ให้ทนั สมัย
2. ผูบ้ ริหารโรงเรียนกาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่
ละงานอย่างชัดเจน โดยการจัดทามาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
3. ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการกระจายอานาจหน้าทีใ่ ห้แก่บุคลากรทีส่ อดรับกับ
โครงสร้างการบริหารงานใหม่
4. ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการจัดแสดงแผนภูมสิ ายบังคับบัญชาและประกาศให้
ทราบอย่างชัดเจน
5. ผูบ้ ริหารโรงเรียนวางแนวทางการปฏิบตั งิ านของบุคลากรอย่างเป็ น
ทางการ
6. ผูบ้ ริหารโรงเรียนปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรใน
โครงสร้างใหม่ ให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร
7. ผูบ้ ริหารโรงเรียนชีแ้ จงให้บุคลากรเห็นถึงประโยชน์ของการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์การ
8. ผูบ้ ริหารโรงเรียนติดตามการดาเนินงานของบุคลากรตามโครงสร้าง
องค์การใหม่
9. ผูบ้ ริหารโรงเรียนจัดให้มกี ารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์การ
10. ผูบ้ ริหารโรงเรียนวางกฏระเบียบในการบริหารงานใหม่ เพือ่ รองรับการ
เปลีย่ นแปลง
11. ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
เหมาะสมกับขนาดของสถานศึกษา
รวม

ระดับปฏิบตั ิ
S.D. แปลผล

3.99

.88

มาก

4.11

.85

มาก

3.98

.88

มาก

4.20

.84

มาก

4.08

.88

มาก

3.82

.88

มาก

3.84

.88

มาก

3.85

.85

มาก

3.88

.87

มาก

3.86

.90

มาก

3.92
3.96

.90
.73

มาก
มาก

จากตาราง 6 การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้านโครงสร้าง โดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 3.96, S.D. = .73) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลีย่
เรียงลาดับจากมากไปน้อยสามลาดับ ดังนี้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการจัดแสดงแผนภูมสิ ายบังคับบัญชา
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และประกาศให้ทราบอย่างชัดเจน ( X = 4.20, S.D. = .84) รองลงมาคือผูบ้ ริหารโรงเรียนกาหนด
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละงานอย่างชัดเจน โดยการจัดทามาตรฐาน
การปฏิบตั งิ าน ( X = 4.11, S.D. = .85) และผูบ้ ริหารโรงเรียนวางแนวทางการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรอย่างเป็นทางการ ( X = 4.08, S.D. = .88) ตามลาดับ
ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้านเทคโนโลยี
โดยรวมและรายข้อ
ด้านเทคโนโลยี
1. ผูบ้ ริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกับการปฏิบตั งิ าน
2. ผูบ้ ริหารโรงเรียนนาหลักการบริหารใหม่ๆมาใช้ในการบริหาร
3. ผูบ้ ริหารโรงเรียนจัดหาเทคโนโลยี สือ่ อุปกรณ์ โปรแกรมการทางานรุน่
ใหม่ล่าสุด เพือ่ การปฏิบตั งิ านของบุคลากร
4. ผูบ้ ริหารโรงเรียนปรับวิธกี ารบริหารจัดการเทคโนโลยีเพือ่ บริการบุคลากร
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
5. ผูบ้ ริหารโรงเรียนออกแบบวิธกี ารทางานใหม่ดว้ ยการใช้เทคโนโลยี
6. ผูบ้ ริหารโรงเรียนพัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ทนั สมัย และเหมาะสม
กับขนาดโรงเรียน
7. ผูบ้ ริหารโรงเรียนส่งเสริมเทคโนโลยีเชื่อมโยงเครือข่ายเพือ่ การเรียนรูข้ อง
บุคลากร
8. ผูบ้ ริหารโรงเรียนส่งเสริมเทคโนโลยีเชื่อมโยงเครือข่ายเพือ่ การปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร
9. ผูบ้ ริหารโรงเรียนสนับสนุ นการนานวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรเสมอ
รวม

ระดับปฏิบตั ิ
S.D. แปลผล
X
4.06 .93
มาก
3.86 .94
มาก
3.91

.97

มาก

3.90
3.75

.95
.95

มาก
มาก

3.97

.96

มาก

3.90

.91

มาก

3.88

.92

มาก

3.92
3.91

.93
.82

มาก
มาก

จากตาราง 7 การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้านเทคโนโลยี โดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 3.91, S.D. = .82) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลีย่
เรียงลาดับจากมากไปน้อยสามลาดับ ดังนี้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกับ
การปฏิบตั งิ าน ( X = 4.06, S.D. = .93) รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารโรงเรียนพัฒนาห้องเรียน
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อิเล็กทรอนิกส์ให้ทนั สมัย และเหมาะสมกับขนาดโรงเรียน ( X = 3.97, S.D. = .96) และผูบ้ ริหาร
โรงเรียนสนับสนุนการนานวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเสมอ ( X = 3.92,
S.D. = .93) ตามลาดับ
ตาราง 8 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้านคน โดยรวม
และรายข้อ
ด้านคน
X

1. ผูบ้ ริหารโรงเรียนแนะนาครูและบุคลากรให้เข้าใจถึงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
จากการเปลีย่ นแปลง
2. ผูบ้ ริหารโรงเรียนกระตุน้ ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน ปรับตัวเพือ่ รองรับ
ต่อการเปลีย่ นแปลง
3. ผูบ้ ริหารโรงเรียนส่งเสริมการฝึ กอบรมทักษะทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน
ของครูและบุคลากรให้กา้ วทันต่อการเปลีย่ นแปลง
4. ผูบ้ ริหารโรงเรียนปรับปรุงทัศนคติของครูและบุคลากรให้เกิดการยอมรับ
ในการเปลีย่ นแปลง
5. ผูบ้ ริหารโรงเรียนเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของครูและบุคลากรให้เกิดการ
ยอมรับในการเปลีย่ นแปลง
6. ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพือ่ บริหารการ
เปลีย่ นแปลง
7. ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการวางแผนอัตรากาลังเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลง
8. ผูบ้ ริหารโรงเรียนจัดบุคลากรเข้าทางานได้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
9. ผูบ้ ริหารโรงเรียนสามารถลดการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงของบุคลากรได้
10. ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแนวทางการ
บริหารการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
11. ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ภายหลังการ
เปลีย่ นแปลง
รวม

ระดับปฏิบตั ิ
S.D. แปลผล

3.93

.89

มาก

3.96

.89

มาก

4.00

.92

มาก

3.84

.90

มาก

3.79

.90

มาก

3.84
3.88
3.89
3.75

.89
.94
.89
.87

มาก
มาก
มาก
มาก

3.79

.91

มาก

3.80
3.86

.86
.77

มาก
มาก
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จากตาราง 8 การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้านคน โดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.86, S.D. = .77) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลีย่
เรียงลาดับจากมากไปน้อยสามลาดับ ดังนี้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะทีจ่ าเป็นต่อ
การปฏิบตั งิ านของครูและบุคลากรให้กา้ วทันต่อการเปลีย่ นแปลง ( X = 4.00, S.D. = .92) รองลงมา
คือ ผูบ้ ริหารโรงเรียนกระตุน้ ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน ปรับตัวเพื่อรองรับต่อการเปลีย่ นแปลง
( X = 3.96, S.D. = .89) และผูบ้ ริหารโรงเรียนแนะนาครูและบุคลากรให้เข้าใจถึงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
จากการเปลีย่ นแปลง ( X = 3.93, S.D. = .89) ตามลาดับ
ตาราง 9 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้านวัฒนธรรม
โดยรวมและรายข้อ
ด้านวัฒนธรรม
1. ผูบ้ ริหารโรงเรียนรับรูแ้ ละรับฟงั ความคิดเห็นของครูและบุคลากร
2. ผูบ้ ริหารโรงเรียนดาเนินการชีแ้ จงเมือ่ เกิดการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงใน
องค์การ
3. ผูบ้ ริหารโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนให้
สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกันโดยมุง่ เน้นผลต่อผูร้ บั บริการเพียงอย่างเดียว
4. ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการพัฒนาความเชื่อเพือ่ มุง่ สูค่ วามสาเร็จร่วมกัน
5. ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการพัฒนาความเชื่อด้านการมีจติ สาธารณะแก่
บุคลากร
6. ผูบ้ ริหารโรงเรียนได้รบั การยอมรับในศักยภาพความสามารถการ
บริหารงานและส่งเสริมการเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่เกิดการต่อต้าน
7. ผูบ้ ริหารโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในโครงสร้าง
องค์การใหม่ ให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ผูบ้ ริหารโรงเรียนสร้างบรรยากาศความไว้วางใจในการปฏิบตั งิ านใหม่
ภายใต้การเปลีย่ นแปลง
9. ผูบ้ ริหารโรงเรียนกาหนดบรรทัดฐานหรือลักษณะการปฏิบตั งิ านใหม่ขน้ึ
และจะได้รบั ความเห็นชอบจากบุคลากรด้วยดี
รวม

ระดับปฏิบตั ิ
S.D. แปลผล
X
3.74 .99
มาก
3.79

.89

มาก

3.84
3.92

.87
.83

มาก
มาก

3.90

.85

มาก

3.80

.86

มาก

3.85

.84

มาก

3.80

.85

มาก

3.80
3.83

.88
.76

มาก
มาก
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จากตาราง 9 การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้านวัฒนธรรม โดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 3.83, S.D. = .76) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลีย่
เรียงลาดับจากมากไปน้อยสามลาดับ ดังนี้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการพัฒนาความเชื่อเพื่อมุง่ สู่
ความสาเร็จร่วมกัน ( X = 3.92, S.D. = .83) รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการพัฒนาความเชื่อ
ด้านการมีจติ สาธารณะแก่บุคลากร ( X = 3.90, S.D. = .85) และผูบ้ ริหารโรงเรียนสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในโครงสร้างองค์การใหม่ ให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
( X = 3.85, S.D. = .84) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู
จาแนกตามเพศ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านโครงสร้าง 2) ด้านเทคโนโลยี 3) ด้านคน และ 4) ด้านวัฒนธรรม ตามความคิดเห็นของครู
จาแนกตามเพศ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน ดังปรากฏในตาราง
10 -13
ตาราง 10 วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนก
ตามเพศ โดยรวมและรายด้าน
การบริหารการเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ด้านโครงสร้าง
ด้านเทคโนโลยี
ด้านคน
ด้านวัฒนธรรม
รวม

เพศชาย
n = 96
S.D.
X
4.10
.59
4.01
.74
3.99
.72
3.99
.65
4.04
.61

เพศหญิง
n = 265
S.D.
X
3.90
.76
3.87
.85
3.81
.78
3.77
.79
3.84
.74

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

t
2.57
1.40
1.94
2.49
2.33

p
.011*
.162
.053
.013*
.020*
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จากตาราง 10 การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามเพศ
พบว่า ครูทม่ี เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้าง
และด้านวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านเทคโนโลยีและด้านคน ไม่
แตกต่างกัน
ตาราง 11 วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตาม
วุฒกิ ารศึกษา โดยรวมและรายด้าน
การบริหารการเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ด้านโครงสร้าง
ด้านเทคโนโลยี
ด้านคน
ด้านวัฒนธรรม
รวม

ปริญญาตรี
n = 241
S.D.
X
3.90
.68
3.86
.81
3.81
.73
3.79
.75
3.85
.68

สูงกว่าปริญญาตรี
n = 120
S.D.
X
4.07
.79
4.00
.83
3.96
.83
3.90
.79
3.99
.76

t
-2.17
-1.55
-1.77
-1.26
-1.77

p
.031*
.122
.077
.207
.077

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง 11 การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามวุฒ ิ
การศึกษา พบว่า ครูทม่ี วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 12 วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน โดยรวมและรายด้าน
การบริหารการเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ด้านโครงสร้าง
ด้านเทคโนโลยี
ด้านคน
ด้านวัฒนธรรม
รวม

ต่ากว่า 10 ปี
n = 157
S.D.
X
3.74
.74
3.70
.90
3.67
.82
3.70
.83
3.70
.74

10 ปี ขน้ึ ไป
n = 204
S.D.
X
4.12
.67
4.07
.72
4.01
.69
3.93
.69
4.04
.66

t
-5.08
-4.24
-4.10
-2.84
-4.53

p
.000*
.000*
.000*
.005*
.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง 12 การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน พบว่า ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ตาราง 13 วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน
การบริหารการเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ด้านโครงสร้าง
ด้านเทคโนโลยี
ด้านคน
ด้านวัฒนธรรม
รวม

ขนาดเล็กและกลาง
n = 116
S.D.
X
4.06
.57
3.97
.73
3.94
.73
4.02
.64
4.00
.58

ขนาดใหญ่
n = 245
S.D.
X
3.91
.79
3.87
.86
3.83
.78
3.74
.80
3.84
.76

t
2.04
1.07
1.26
3.71
2.10

p
.042*
.288
.208
.000*
.036*

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง 13 การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่า ครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านโครงสร้างและด้านวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้าน
เทคโนโลยีและด้านคน ไม่แตกต่างกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
โครงสร้าง ด้านเทคโนโลยี ด้านคน และด้านวัฒนธรรม ซึง่ มีการสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามเพศ
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน

ความสาคัญของการวิ จยั
ผลการวิจยั ครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์สาหรับสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ผูบ้ ริหารโรงเรียน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ดังนี้
1. ทาให้ทราบระดับการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสาหรับสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นาผลการศึกษาไปใช้ในการกาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และนาผลการศึกษาไป
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง
ของเครจซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 361 คน หลังจาก
นัน้ ทาการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
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การวิจยั เป็นแบบสอบถาม ทีผ่ ่านขัน้ ตอนการวิเคราะห์คุณภาพและความเทีย่ งตรงจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
จานวน 5 ท่าน โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence Index) ได้
ค่าระหว่าง 0.60-1.00 และหาค่าความเชื่อมันโดยใช้
่
สมั ประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ
ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.98 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 และผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ออกหนังสือถึง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนในสังกัด เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วดาเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์แบบสอบถาม เกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานใช้ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานใช้สถิตทิ เี ทสท์ (t-test Independent
Sample)

สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถาม สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ สรุปได้ดงั นี้
1. การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยี ด้านคน และ
ด้านวัฒนธรรม
2. การเปรียบเทียบการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามเพศ
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน พบว่า
2.1 ครูทม่ี เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านโครงสร้างและด้านวัฒนธรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้าน
เทคโนโลยีและด้านคน ไม่แตกต่างกัน
2.2 ครูทม่ี วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
2.3 ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2.4 ครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมื่อ
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พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างและด้านวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ส่วนด้านเทคโนโลยีและด้านคน ไม่แตกต่างกัน

อภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ
กฤษดา สุภศร (2552: บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเกี่ยวกับบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในการเตรียมการ
เพื่อรองรับการกระจายอานาจในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีบทบาทใน
การเตรียมการเพื่อรองรับการกระจายอานาจในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
การเปลีย่ นแปลง ด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน และด้านการปฏิรปู การเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
รัศมี เจริญรัตน์ (2551: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลีย่ นแปลงกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนาร่องผูน้ าการเปลีย่ นแปลง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลงและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนนาร่องผูน้ าการเปลีย่ นแปลง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในจังหวัดนครพนม ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้องกับ เชิดศักดิ ์ ศุภโสภณ (2553: บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงสู่ความเป็ นเลิศของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ พบว่า สภาพการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงของสถานศึกษา มีการกาหนดทิศทางการบริหารงานโดยคานึงถึงความต้องการ มี
การวิเคราะห์งานหลักทีส่ าคัญและจาเป็ นของสถานศึกษา มีการจัดทาแผนประจาปี การขับเคลื่อน
กระบวนการบริหารเป็ นแบบล่างขึน้ บน มีโครงการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถประเมินผล และนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 องค์ประกอบใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้าง 2) ด้านเทคโนโลยี
3) ด้านคน และ 4) ด้านวัฒนธรรม สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1.1 การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้านโครงสร้าง มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจาก การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์การมักจะเกิดจากผูบ้ ริหารองค์การ ผูบ้ ริหารจะมีความ
ชานาญในการปรับปรุงการบริหารมากกว่าผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ จะมีความรู้ดา้ นเทคนิคมากกว่า
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างมักจะเกิดจากผูบ้ ริหาร(Top-down Process) แต่ควรเน้นการให้ความรู้
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การเจรจาต่อรอง และการมีส่วนร่วมของพนักงานมากกว่าการบังคับ เนื่องจากการบังคับอาจ
ก่อให้เกิดการต่อต้าน และส่งผลให้การเปลีย่ นแปลงล้มเหลวได้ ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างจึง
เป็นการเปลีย่ นแปลงทีร่ เิ ริม่ โดยผูบ้ ริหารระดับสูงแต่ปฏิบตั โิ ดยผูป้ ฏิบตั งิ านระดับล่าง (วันชัย มีชาติ.
2548: 310) และการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างขององค์การจะมีส่วนสัมพันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์
เพราะว่าหน้าทีท่ างด้านการจัดองค์การนัน้ จะเป็นหน้าทีท่ ต่ี ่อเนื่องมาจากหน้าทีท่ างด้านการวางแผน
องค์การ โครงสร้างขององค์การจะเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกนามาใช้เพื่อให้บรรลุถงึ เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในหน้าที่
ทางด้านการวางแผน การเปลีย่ นแปลงทางด้านโครงสร้างเพื่อพัฒนาองค์การนัน้ จึงเป็นการกระทา
ทางด้านการบริหารทีพ่ ยายามจะปรับปรุงการปฏิบตั งิ านด้วยการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทีเ่ ป็น
ทางการของงานและความสัมพันธ์ทางด้านอานาจหน้าที่ และในขณะเดียวกันเราจะต้องยอมรับว่า
โครงสร้างขององค์การดังกล่าวเป็นสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านตัวบุคคล การเปลีย่ นแปลงที่
มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่างๆ นัน้ อาจถูกต่อต้านจากสมาชิกขององค์การได้ (สมยศ นาวีการ.
2547: 20) และในอดีตการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์การจะมีลกั ษณะเป็ นแบบแคบ ซึง่ จะมีสายการ
บังคับบัญชาค่อนข้างสูง ทาให้การสังการ
่ การติดต่อสื่อสาร การตรวจสอบและการประเมินทาได้ไม่
สะดวก แต่ลกั ษณะโครงสร้างองค์การในปจั จุบนั มีแนวโน้มจะออกมาในรูปแบบกว้าง มีการกระจาย
อานาจจากผูบ้ ริหารระดับสูงลงมาสู่ผใู้ ต้บงั คับบัญชามากขึน้ ทาให้การทางานสะดวกขึน้ มีอสิ ระ มี
ความคล่องตัว และสามารถแสดงความคิดเห็น หรือสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้โดยไม่ถูกจากัดใน
เรือ่ งแนวความคิด จึงทาให้พนักงานสามารถทีจ่ ะสร้างนวัตกรรมได้โดยไม่ผดิ คาสังผู
่ บ้ งั คับบัญชา
(ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ. 2550: 425) สอดคล้องกับ วุฒชิ ยั อนันต์วจิ ติ ร (2551: บทคัดย่อ) ศึกษา
เกีย่ วกับการดาเนินงานการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างองค์การของโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมเห็นถึงประโยชน์ทแ่ี ต่ละบุคคลจะได้รบั จาก
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของโรงเรียน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างของโรงเรียน และนาเสนอวิธดี าเนินการทีเ่ ป็นไปได้ในการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างของโรงเรียน ในด้านการสนับสนุ นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างยังยื
่ น สอดคล้องกับ
วิรตั น์ มาตันบุญ (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างองค์การของ
โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในการเตรียมการบริหารการเปลีย่ นแปลงของโรงเรียน
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีการแต่งตัง้ คณะทางานบริหารการเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างของ
โรงเรียน กาหนดวัตถุประสงค์ของการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของโรงเรียน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ
ในการดาเนินการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของโรงเรียน
1.2 การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้านเทคโนโลยี มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจาก การเปลีย่ นแปลงโดยการนาวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการทางาน เช่น ระบบ
เครือ่ งจักรอัตโนมัต(ิ Automation) ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) เครือ่ งจักรใหม่ เครือ่ งมือ
ใหม่ วิธกี ารทางานแบบใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต และระบบงานใหม่ๆมาใช้
(สุพานี สฤษฎ์วานิช. 2549: 542-543) และการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี (Technological Change)
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เป็นการมุง่ เน้นเพื่อยกระดับและพัฒนา (Modifying) เทคโนโลยีองค์การในระบบการบริหารองค์การ
โดยพิจารณาปจั จัยด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการในการทางาน ทีจ่ ะช่วยให้สมาชิกใน
องค์การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก (ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา. 2551: 45-68)
1.3 การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้านคน มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจากคนหรือบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในองค์การ จะมีส่วนสาคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์การ การบริหารให้คนหรือบุคลากรเหล่านี้ทางานอย่างเต็มความสามารถ จะทาให้องค์การพัฒนา
ได้อย่างเต็มที่ ดังที่ บุษกร วัชรศรีโรจน์ (2548: 15-17) กล่าวว่า การบริหารการเปลีย่ นแปลงเป็ น
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ คนเป็นพืน้ ฐาน โดยมีทม่ี าจากคาจากัดความของคานี้ ซึง่ หมายถึงการบริหาร
จัดการ เพื่อสนับสนุนให้องค์การและบุคลากรสามารถทีจ่ ะปรับตัวและตอบรับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลลัพธ์ของการดาเนินการขององค์การมาจาก
ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การโดยรวม ดังนัน้ การบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดการยอมรับ
ในองค์การก็คอื การยอมรับของบุคลากรโดยรวม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของ
องค์การ เพื่อให้การเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ เกิดขึน้ ได้อย่างบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อองค์การ
องค์การต้องมีการเปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การได้ สอดคล้องกับ ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา (2552: 10-20) ทีก่ ล่าวว่า
การดาเนินงานการบริหารการเปลีย่ นแปลงว่ามีกระบวนการในการจัดกาลังคน ผูท้ จ่ี ะมาปฏิบตั งิ าน
ในโครงการเปลีย่ นแปลงนัน้ ถือได้ว่าเป็นผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (Change Agent) ซึง่ มีส่วนสาคัญยิง่
ต่อความสาเร็จของโครงการทัง้ ในแง่ของการดาเนินงาน และในแง่ของการสร้างการยอมรับการ
เปลีย่ นแปลงในหมูส่ มาชิกขององค์การ ดังนัน้ นอกจากความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
แผนการเปลีย่ นแปลงองค์การแล้ว ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงควรมีคุณสมบัตดิ า้ นอื่นๆ ด้วย เช่น
ความสามารถในการสื่อสาร ความกระตือรือร้น ความสามารถในการรับฟงั ความคิดเห็นของคนอื่น
ความเป็นผูร้ ว่ มงานทีด่ ี และมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ นอกจากนี้ ปณั รส มาลากุล ณ อยุธยา
(2551: 45-68) ได้กล่าวถึง การเปลีย่ นแปลงบุคคล (People Change) ว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงที่
เน้นทีส่ มาชิกองค์การ ซึง่ พิจารณาเพื่อการเปลีย่ นแปลงด้านทัศนคติ ทักษะด้านภาวะผูน้ า ทักษะ
ด้านการสื่อสาร และลักษณะสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือเรียกการเปลีย่ นแปลงนี้ว่า
การพัฒนาองค์การ (Organization Development : OD) สอดคล้องกับ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549:
542-543) กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงด้านบุคลากร ว่าอาจเป็นการเปลีย่ นในเชิงปริมาณ คือ การเพิม่
หรือลดกาลังคน หรือปรับเปลีย่ นในเชิงคุณภาพ เช่น การพัฒนาปรับปรุงความรู้ ความสามารถ
การเปลีย่ นทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน เช่น การติดต่อสื่อสาร หรือ การเปลีย่ น
ความสัมพันธ์ของกลุ่มงาน โดยการปรับเปลีย่ นอาจใช้การจัดอบรม พัฒนาความรูแ้ ละทัศนคติหรือ
ปรับพฤติกรรมเสียใหม่ แต่การเปลีย่ นในเชิงคุณภาพนี้ จะมีความยากกว่าการเปลีย่ นในเชิงปริมาณ
ในการเปลีย่ นในเชิงคุณภาพของบุคลากร แนวคิดและเครือ่ งมือทีน่ ิยมใช้จะเป็นเทคนิคในการพัฒนา
องค์การ (Organization Development หรือ OD) เป็นสาคัญ
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1.4 การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้านวัฒนธรรม มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้องกับ เสริม กัลยารัตน์ (2550: 84-86) ได้ศกึ ษาการบริหารการเปลีย่ นแปลง กรณีศกึ ษา
การเตรียมออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า แรงผลักทีม่ ผี ลต่อ
การเปลีย่ นแปลงได้แก่ นโยบายของรัฐ วัฒนธรรมองค์การ คู่แข่งผูน้ าองค์การ การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเตรียมการทางด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการจัดการโครงสร้างองค์การ ส่วน
แรงต้านทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง ได้แก่ ผูม้ สี ่วนได้เสีย สถานภาพบุคลากรและระบบการ
บริหารงานบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงบประมาณและความไม่ชดั เจนในทิศทางต่อ
การเปลีย่ นแปลงขององค์การ ซึง่ ต้องมีการวางแผน และดาเนินการต่อการบริหารการเปลีย่ นแปลง
อย่างเป็นระบบขัน้ ตอน เพื่อเพิม่ แรงผลัก และลดแรงต้านต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่
2. การเปรียบเทียบการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามเพศ
ประสบการณ์การทางาน วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด และขนาดโรงเรียน สรุปได้ดงั นี้
2.1 ครูเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยรวม มีการปฏิบตั แิ ตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจาก เพศชายและเพศหญิงจะมีทศั นคติต่อการบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนแตกต่างกัน โดย
สอดคล้องกับ สุวรรณา พันขัน (2546: บทคัดย่อ) ซึง่ ศึกษาความคล้ายคลึงและความแตกต่าง ในด้าน
พฤติกรรมการบริหารงานระหว่างผูบ้ ริหารโรงเรียนเพศหญิงและชาย สังกัดสานักงานประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมการบริหารงานโดยรวมคล้ายคลึงกัน แต่มพี ฤติกรรมการบริหารงานที่
แตกต่างกันในเรือ่ งการตัดสินใจในการบริหารงานโดยทัวไป
่ เช่น การใช้ภาวะผูน้ า ผูบ้ ริหารชาย ตาม
ความคิดเห็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ มีเหตุผล มีขอ้ มูลในการตัดสินใจมากกว่าผูห้ ญิง
แต่สาหรับในเรือ่ งการใช้ถอ้ ยคา วาจาและน้ าเสียงในการปฏิสมั พันธ์กบั บุคลากรในโรงเรียนนัน้ พบว่า
ผูบ้ ริหารหญิงส่วนใหญ่ใช้วาจา และมีน้ าเสียงทีน่ ุ่ มนวลกว่าผูบ้ ริหารชาย สอดคล้องกับ มานิตย์ ไชยกิจ
(2551:บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับ บทบาทหน้าทีผ่ นู้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิง
ตามทรรศนะของครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาเพศชาย มีบทบาทหน้าทีผ่ นู้ าอยู่ในระดับมาก เมือ่ เปรียบเทียบบทบาทหน้าทีผ่ นู้ าของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะของครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมือ่ พิจาณารายด้านพบว่าแตกต่างกัน 2 ด้าน จากทัง้ หมด
4 ด้าน เมือ่ เปรียบเทียบบทบาทหน้าทีผ่ นู้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะ
ของครูชาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่
เปรียบเทียบบทบาทหน้าทีผ่ นู้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะของครูหญิง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า แตกต่างกัน 1 ด้าน จาก ทัง้ หมด 4 ด้าน สอดคล้องกับ กัมปนาท มีสวนนิล (2545:
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บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของครูต่อวิธกี ารแก้ปญั หาความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่า ครูชายและครูหญิง มีความพึงพอใจต่อวิธกี าร
แก้ปญั หาความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สอดคล้องกับ วิรตั น์ สายสุด (2549: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอานาจเจริญ พบว่า ข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทีม่ เี พศต่างกัน มีทศั นะต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกัน
2.2 ครูทม่ี วี ุฒกิ ารศึกษาสูงสุดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้
แต่เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ครูทม่ี วี ุฒกิ ารศึกษาสูงสุดต่างกัน เห็นว่าการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารโรงเรียน ด้านโครงสร้างแตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเนื่องจาก
การบริหารการเปลีย่ นแปลงเป็ นการดาเนินงานทีต่ อ้ งได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน สิง่
สาคัญของการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีม่ ปี ระสิทธิภาพคือการทาให้บุคลากรในองค์การเชื่อและ
ตระหนักในคุณค่าหรือเล็งเห็นประโยชน์ของการเปลีย่ นแปลง ซึง่ ต้องมีการทาความเข้าใจ ฝึกอบรม
บุคลากรทุกคน สอดคล้องกับ อรุณวรรณ นาคทองดี (2549: บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่า ระดับการปฏิบตั ิ
ตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมอื อาชีพของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษา
และประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกัน มีระดับการปฏิบตั ติ ามบทบาทในการพัฒนาบุคลากรไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ประสงค์ หอมชื่น (2548: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาคุณลักษณะของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนทีบ่ ริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขต
บางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูโรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตบางขุนเทียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีบ่ ริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็ นฐานของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านผูน้ าการเปลีย่ นแปลง ผูน้ าทาง
วิชาการ ผูน้ าทางจริยธรรมและผูน้ าด้านชุมชน อยู่ในระดับมาก เมือ่ เปรียบเทียบตามวุฒกิ ารศึกษา
ครูทม่ี วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีบ่ ริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็ นฐาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.3 ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบตั ติ ่างกัน สอดคล้องกับ
สมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทางานมากและครูทม่ี ปี ระสบการณ์การ
ทางานน้อย อาจมีความเข้าใจต่อการบริหารของผูบ้ ริหารโรงเรียนแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ลัดดาวัลย์ วิเศษภูติ (2549: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสสถานศึกษาทีพ่ งึ
ประสงค์ตามทัศนคติของครูผสู้ อนโรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จันทบุร ี เขต
1 พบว่าครูผสู้ อนทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานต่างกันมีทศั นคติเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน สอดคล้องกับ ณัฐดิ า แสนสิงห์ (2548: บทคัดย่อ) ทีท่ า
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การวิจยั เรือ่ งทัศนคติของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ ตี ่อคุณลักษณะผูน้ าของกลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จังหวัดนครราชสีมา เขต 1 พบว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ รี ะยะเวลาใน
การปฏิบตั ริ าชการต่างกัน มีทศั นคติในด้านคุณลักษณะผูน้ าของกลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
ตนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับ ณรงค์ จันทรา (2549: บทคัดย่อ)
ได้ศกึ ษาผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากร สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรทีม่ ี
ประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกีย่ วกับการมีประสิทธิผลการบริหารการ
เปลีย่ นแปลงโดยรวม ด้านข้อมูลย้อนกลับจากการสารวจ ด้านการสร้างทีม ด้านการพัฒนาระหว่าง
กลุ่ม ด้านการปรับรือ้ ระบบ ด้านองค์การนวัตกรรม และด้านองค์การแห่งการเรียนรูแ้ ตกต่างกัน
สอดคล้องกับ กัมปนาท มีสวนนิล (2545: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของครูต่อวิธกี ารแก้ปญั หา
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่า ครูทม่ี ี
ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อวิธกี ารแก้ปญั หาความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2.4 ครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้
ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนในทุกขนาด ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ต่างมีบริบททีต่ อ้ งมีการบริหารการเปลีย่ นแปลงมาก ผูบ้ ริหารจึงใช้การบริหารการเปลีย่ นแปลงใน
การบริหารโรงเรียนในทุกขนาด เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนขนาด
ต่างกัน เห็นว่าการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน ด้านโครงสร้างและด้านวัฒนธรรม
แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง สอดคล้องกับ สมเดชน์ ชื่นเจริญ (2551:
บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบว่า (1) ผูบ้ ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 1
มีภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในระดับกลางและเมือ่ พิจารณาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเป็นรายด้าน
พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน (2) ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด
เล็กสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
จาแนกเป็นรายด้าน ทุกด้านมีประสิทธิผลในระดับมากทุกด้าน (3) ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยภาพรวม และจาแนกในรายด้าน ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน โดยรวมและ
จาแนกเป็นรายด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สมควร ไกรพน (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาแบบ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ตามความคิดเห็นของครู ผลการวิจยั พบว่า แบบภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดขอนแก่น ตามความเห็นของข้าราชการครู จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ข้าราชการครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียนมีขนาดต่างกัน มี
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ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 โดยมีความคิดเห็นแตกต่างกันหนึ่งคู่ คือ ข้าราชการครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนขนาดเล็กกับ
ข้าราชการครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนขนาดกลาง สอดคล้องกับ พัชวิชญ์ โฮงยากุล (2552: บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจยั ในชัน้ เรียนของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเลย เขต 1 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมการวิจยั ในชัน้ เรียนของสถานศึกษา จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มบี ทบาทสูงกว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ขนาดกลางและขนาดเล็ก สอดคล้องกับ วิรตั น์ สายสุด (2549: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูและคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาอานาจเจริญ พบว่า ข้าราชการครูและคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีส่ งั กัดโรงเรียนทีม่ ขี นาดต่างกัน มีทศั นะต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัยมศึกษา เขต 2 มีขอ้ เสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัยมศึกษา เขต 2 มีขอ้ เสนอแนะจากผูบ้ ริหารและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
1. ควรมีการสนับสนุนให้ผบู้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นาการบริหารการเปลีย่ นแปลงมาใช้ในการพัฒนาระบบโรงเรียนให้
มากขึน้
2. เนื่องจากประสบการณ์การทางานเป็นสิง่ ทีท่ าให้เกิดความแตกต่างในการบริหาร
การเปลีย่ นแปลง จึงควรมีส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะทีจ่ าเป็ นกับการพัฒนาการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงในโรงเรียนให้แก่บุคลากรทุกคน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาป จั จัยบางประการที่อาจส่ งผลต่ อการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติของ
ผูบ้ ริหาร ทัศนคติของครู ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน ในระดับประถม
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
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2. อาจารย์ ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์

อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. อาจารย์ ดร. จันทรัศม์ ภูตอิ ริยวัฒน์

อาจารย์ภาควิชาพืน้ ฐานของการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. นายจิณณภัทร พิบลู วิทติ ธารง

ผูอ้ านวยการโรงเรียนนนทรีวทิ ยา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

5. นายไพบูลย์ สุขชุม

รองผูอ้ านวยการโรงเรียนราชดาริ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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แบบสอบถาม
การศึกษาการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
….................................................................................................................................................
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ซึง่ ข้อมูลทีท่ ่านจะกรุณาตอบในแบบสอบถามจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ การตอบแบบสอบถามของท่านจะนาเสนอใน
ภาพรวมและใช้เพื่อการศึกษาวิจยั เท่านัน้ ซึง่ ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการทางาน หรือโรงเรียนของ
ท่าน โครงสร้างของแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของบุคคล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จานวน 40 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการพิจารณา 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ น้อยทีส่ ุด
โปรดเขียนเครือ่ งหมาย  ในช่องทีต่ รงกับระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารโรงเรียนตาม
ความคิดเห็นของท่านทีส่ ุดและกรุณาตอบให้ครบทุกข้อเพื่อสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
สมบูรณ์
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

นางสาววิลาวัลย์ อันมาก
นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของบุคคล
คาชี้แจง ให้ทาเครือ่ งหมาย ลงใน 
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. วุฒกิ ารศึกษา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
3. ประสบการณ์การทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10 ปีขน้ึ ไป
4. ขนาดโรงเรียน
 ขนาดเล็กและกลาง (นักเรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,500 คน)
 ขนาดใหญ่ (นักเรียนมากว่า 2,500 คน)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คาชี้แจง ให้ทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของท่านทีส่ ุด

ข้อ

1
2

3
4
5

รายการ
ด้านโครงสร้าง (Structure)
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการออกแบบและปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารงานให้ทนั สมัย
ผูบ้ ริหารโรงเรียนกาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของบุคลากรในแต่ละงานอย่างชัดเจน โดยการจัดทา
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการกระจายอานาจหน้าทีใ่ ห้แก่
บุคลากรทีส่ อดรับกับโครงสร้างการบริหารงานใหม่
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการจัดแสดงแผนภูมสิ ายบังคับ
บัญชาและประกาศให้ทราบอย่างชัดเจน
ผูบ้ ริหารโรงเรียนวางแนวทางการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรอย่างเป็นทางการ

ความคิ ดเห็นต่อการปฏิ บตั ิ
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ข้อ

รายการ

6

ผูบ้ ริหารโรงเรียนปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในโครงสร้างใหม่ ให้เหมาะสม
กับความสามารถของบุคลากร
ผูบ้ ริหารโรงเรียนชีแ้ จงให้บุคลากรเห็นถึงประโยชน์
ของการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์การ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนติดตามการดาเนินงานของบุคลากร
ตามโครงสร้างองค์การใหม่
ผูบ้ ริหารโรงเรียนจัดให้มกี ารประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์การ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนวางกฏระเบียบในการบริหารงานใหม่
เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการออกแบบและปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารงานเหมาะสมกับขนาดของ
สถานศึกษา
ด้านเทคโนโลยี (Technology)
ผูบ้ ริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
กับการปฏิบตั งิ าน
ผูบ้ ริหารโรงเรียนนาหลักการบริหารใหม่ๆมาใช้ในการ
บริหาร
ผูบ้ ริหารโรงเรียนจัดหาเทคโนโลยี สื่อ อุปกรณ์
โปรแกรมการทางานรุ่นใหม่ล่าสุด เพื่อการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร
ผูบ้ ริหารโรงเรียนปรับวิธกี ารบริหารจัดการเทคโนโลยี
เพื่อบริการบุคลากรให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ผูบ้ ริหารโรงเรียนออกแบบวิธกี ารทางานใหม่ดว้ ยการ
ใช้เทคโนโลยี
ผูบ้ ริหารโรงเรียนพัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้
ทันสมัย และเหมาะสมกับขนาดโรงเรียน
ผูบ้ ริหารโรงเรียนส่งเสริมเทคโนโลยีเชื่อมโยงเครือข่าย
เพื่อการเรียนรูข้ องบุคลากร

7
8
9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
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ข้อ

รายการ

19 ผูบ้ ริหารโรงเรียนส่งเสริมเทคโนโลยีเชื่อมโยงเครือข่าย
เพื่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
20 ผูบ้ ริหารโรงเรียนสนับสนุนการนานวัตกรรมใหม่มาใช้
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเสมอ
ด้านคน (People)
21 ผูบ้ ริหารโรงเรียนแนะนาครูและบุคลากรให้เข้าใจถึง
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการเปลีย่ นแปลง
22 ผูบ้ ริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ปรับตัวเพื่อรองรับต่อการเปลีย่ นแปลง
23 ผูบ้ ริหารโรงเรียนส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะทีจ่ าเป็ น
ต่อการปฏิบตั งิ านของครูและบุคลากรให้ก้าวทันต่อการ
เปลีย่ นแปลง
24 ผูบ้ ริหารโรงเรียนปรับปรุงทัศนคติของครูและบุคลากร
ให้เกิดการยอมรับในการเปลีย่ นแปลง
25 ผูบ้ ริหารโรงเรียนเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของครูและ
บุคลากรให้เกิดการยอมรับในการเปลีย่ นแปลง
26 ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อ
บริหารการเปลีย่ นแปลง
27 ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการวางแผนอัตรากาลังเหมาะสม
กับการเปลีย่ นแปลง
28 ผูบ้ ริหารโรงเรียนจัดบุคลากรเข้าทางานได้ทนั ต่อการ
เปลีย่ นแปลง
29 ผูบ้ ริหารโรงเรียนสามารถลดการต่อต้านการ
เปลีย่ นแปลงของบุคลากรได้
30 ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์
เกีย่ วกับแนวทางการบริหารการเปลีย่ นแปลงด้าน
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง
31 ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
ภายหลังการเปลีย่ นแปลง
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ข้อ

32
33
34

35
36
37

38

39
40

รายการ

ความคิ ดเห็นต่อการปฏิ บตั ิ
5
4
3
2
1

ด้านวัฒนธรรม (Culture)
ผูบ้ ริหารโรงเรียนรับรูแ้ ละรับฟงั ความคิดเห็นของครู
และบุคลากร
ผูบ้ ริหารโรงเรียนดาเนินการชีแ้ จงเมือ่ เกิดการต่อต้าน
การเปลีย่ นแปลงในองค์การ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ในโรงเรียนให้สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกันโดยมุง่ เน้นผล
ต่อผูร้ บั บริการเพียงอย่างเดียว
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการพัฒนาความเชื่อเพื่อมุง่ สู่
ความสาเร็จร่วมกัน
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการพัฒนาความเชื่อด้านการมีจติ
สาธารณะแก่บุคลากร
ผูบ้ ริหารโรงเรียนได้รบั การยอมรับในศักยภาพ
ความสามารถการบริหารงานและส่งเสริมการ
เปลีย่ นแปลงได้โดยไม่เกิดการต่อต้าน
ผูบ้ ริหารโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ในโครงสร้างองค์การใหม่ ให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนสร้างบรรยากาศความไว้วางใจในการ
ปฏิบตั งิ านใหม่ ภายใต้การเปลีย่ นแปลง
ผูบ้ ริหารโรงเรียนกาหนดบรรทัดฐานหรือลักษณะการ
ปฏิบตั งิ านใหม่ขน้ึ และจะได้รบั ความเห็นชอบจาก
บุคลากรด้วยดี
ขอบคุณท่านที่ กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ประวัติย่อผู้ทำสำรนิพนธ์
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
ตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2556

นางสาว วิลาวัลย์ อันมาก
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2522
จังหวัดขอนแก่น
747/353 หมู่ 7 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ครูชานาญการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
31 หมู่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ. สมุทรปราการ 10540
มัธยมศึกษาตอนต้น
จาก โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-ฟิสกิ ส์)
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

