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ความหมาย

การบริหารการเปลี่ยนแปลง



ความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลง

การบรหิารการเปลี่ยนแปลง เป็นวิวฒันาการของแนวคิดทางการบรหิาร

ตามภาวการณต์า่ง ๆ อาทิ การบรหิารแนววิทยาศาสตร ์มนษุยสมัพนัธ ์เชิง

ระบบและตามสถานการณ ์ภาวการณซ์ึง่เปลี่ยนแปลงไปตามบรบิท (Cont

ext) ของสงัคม ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และ

เทคโนโลยี ฯลฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงซึง่ตอ้งบรหิารแบบรูเ้ท่าทนัการณ ์มี

วิสยัทศันโ์ดยใช ้พืน้ฐานความรูเ้ดิมเป็นตวัตัง้ แลว้นาํมาวิเคราะหเ์รยีบเรยีง 

เพ่ือศกึษาและทาํความเขา้ใจ แลว้จดัการกาํจดัจดุอ่อน และเพ่ิมจดุแข็ง ให้

เกิด ประโยชนส์งูสดุดว้ย “การบรหิารการเปลี่ยนแปลงCange Managem

ent) สาํหรบัคาํจาํกดัความของการบรหิารการเปลี่ยนแปลง หรอื Change 

Management นัน้ มีผูใ้หค้าํนิยาม ไวห้ลากหลาย ดงันี ้



ความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลง

● สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2551) ไดใ้หค้วามหมาย ไวว้่า การบรหิารการ
เปลี่ยนแปลง หมายถึง การวางแผน การดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจะลดผลกระทบ ท่ีเกิดขึน้จากการ

เปลี่ยนแปลง และสนบัสนนุใหเ้กิดการปรบัตวัและการยอมรบั พรอ้มทัง้สรา้ง ศกัยภาพใหม่ๆ  เพ่ือ

รองรบัใหก้ารเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อย่างเป็นผลตามเปา้หมายท่ีวางไว้

● ศภุชยั ยาวะประภาษ (2551: 34) ใหค้วามหมายไวว้่า การบรหิารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การ
ใชอ้งคค์วามรูข้องการบรหิารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของหน่วยงาน ใน การประยกุตแ์ละ

รบัเอาเทคนิควิธีต่าง ๆ เพ่ือพฒันาการปฏิบตัิงาน



ความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลง

● ปัณรส มาลากลุ ณ อยธุยา (2552 : 3) กลา่วว่า การบรหิารการเปลี่ยนแปลง (Management 
of Change) คือ การจดัการกบักลไกสว่นประกอบต่างไขององคก์าร ใหส้ามารถเรยีนรู ้ปรบัตวัใหท้นั 

กบัการเปลี่ยนแปลงของสถานการณท์ัง้ภายในและภายนอกในองคก์าร เพ่ือใหอ้งคก์ารไดร้บัผลดีและ

ลดผลกระทบในทางท่ีไมดี่ของการเปลี่ยนแปลง ซึง่จะช่วยใหอ้งคก์ารดาํเนินงานไปไดอ้ย่าง ต่อเน่ือง 

ราบรื่น สามารถอยู่รอดและเจรญิกา้วหนา้ไปได้

● วิรตัน ์มาตนับญุ. (2552). ไดก้ลา่วว่า การบรหิารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

หมายถึง การดาํเนินการต่างๆ ท่ีทาํใหก้ารเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อย่างมีระบบตามแผนท่ีไดก้าํหนด ไว ้

เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการบรรลเุปา้หมายขององคก์าร



ความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลง

● ผดงุ พรมมลู (2553 : 2) ใหค้วามหมายไวว้่า การเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการหรอืการ

กระทาํท่ีต่างไปจากเดิม ซึ่งเกิดจากการปรบัตวัขององคก์ร เพ่ือการดาํรงอยู่ในโลกธุรกิจ อาทิ 

สิ่งแวดลอ้มท่ี เกิดขึน้ในองคก์ร ความรบัผิดชอบต่อสงัคม วฒันธรรมขององคก์ร ปรมิาณการผลติ 

ตลอดจนการเขา้สูย่คุ ขอ้มลูข่าวสาร สว่นการบรหิารการเปลี่ยนแปลง (Change management) 

หมายถึง สิ่งท่ีองคก์ร โดยทั่วไปตอ้ง ปรบัเปลี่ยนตวัเอง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะแวดลอ้ม ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงภายนอก ใน

ดา้นความคาดหวงัหรอืความตอ้งการของลกูคา้ท่ีมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งองคก์รจะตอ้งไวต่อ

ความตอ้งการดงักลา่ว และปรบัเปลี่ยนตวัเอง เพ่ือดาํรงไวซ้ึ่ง ความพงึพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อองคก์ร



ความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลง

กล่าวโดยสรุป การบรหิารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการทาํงานของ

ผูบ้รหิารและผูร้ว่มงานท่ีมีระบบตามแผนท่ีไดจ้ดัทาํไว ้เพ่ือรว่มกนัเปลี่ยนแปลง

สภาพขององคก์าร แบบเดิมไปสูอ่งคก์ารแบบใหม่ คือองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ



ความสาํคัญ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง



ความสาํคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง

● สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2551: 5) กลา่วถึงความสาํคญัของการบรหิารการ 
เปลี่ยนแปลงไวว้่า กิจกรรมการบรหิารการเปลี่ยนแปลง เป็นกิจกรรมท่ีกาํหนดขึน้เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรม

การ ปรบัเปลี่ยนองคก์ร มใิช่เป็นกิจกรรมท่ีองคก์รจงึดาํเนินการตามลาํพงัโดยไมมี่ประเดน็เปา้หมายใน

การ เปลี่ยนแปลง และไมมี่เหตจุาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการกิจกรรม การบรหิาร การเปลี่ยนแปลง สว่น

ใน องคก์รท่ีมีเปา้หมายภารกิจการเปลี่ยนแปลงองคก์รอย่างชดัเจนแลว้ การมงุผลกัดนัใหค้นในองคก์ร 

ปรบัเปลี่ยนจากวิถีปัจจบุนัไปสูว่ิถีใหม ่ก็มกัจะประสบอปุสรรค หรอื แรงต่อตา้นในระหว่างการดาํเนิน 

ภารกิจ การเปลี่ยนแปลงเป็นผลใหก้ารดาํเนินงานลา่ชา้ ไมส่าํเรจ็ตามระยะเวลา และเปา้หมายท่ี

กาํหนดไว ้ดงันัน้การบรหิารการเลี่ยนแปลง จงึเป็นการสนบัสนนุเติมเต็มภารกิจงานปรบัเปลี่ยนองคก์ร

ใหส้มบรูณ ์ครบถว้น และสามารถนาํไปปฏิบตัิไดจ้รงิอย่างราบรื่นในองคก์ร องคก์รท่ีสามารถบรหิาร

การเปลี่ยนแปลง จน เป็นผลสาํเรจ็ลว้นเห็นความสาํคญัของการบรหิารการเปลี่ยนแปลงว่า เป็น

กิจกรรมท่ีจาํเป็นต่อความสาํเรจ็ของ การปรบัเปลี่ยนองคก์าร มใิช่เป็นการเพ่ิมภาระใหแ้ก่ผูป้ฏิบตัโิดย

ไรป้ระโยชน์



● ชมุศกัดิ ์อินทรร์กัษ ์(2551, หนา้ 39-40) กลา่วว่า การเปลี่ยนแปลงในปัจจบุนั ถือเป็นความ
จาํเป็นต่อการพฒันาเพ่ือใหมี้ประสทิธิภาพท่ีดีขึน้และนาํไปสูก่ารเพ่ิมผลผลติตาม เปา้หมายการ

เปลี่ยนแปลง เน่ืองมาจากสาเหตทุางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และเทคโนโลยี ซึ่ง สง่ผลต่อการ

บรหิารจดัการดา้นบคุลากร งบประมาณ และระยะเวลาท่ีเป็นขอ้จาํกดัของการใช ้ทรพัยากรการ

บรหิารการเปลี่ยนแปลงทางการบรหิารมีเหตผุล ดงันี ้

1. ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี หรอืท่ีเรยีกว่ายคุขอ้มลูข่าวสาร (Information Technology)

2. ความเป็นนานาชาติหรอืความเป็นสากล (Intermationalization) 

3. ภาวการณแ์ข่งขนั (Competition) 

ความสาํคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง



● ปัณรส มาลากลุ ณ อยธุยา (2552, หนา้ 3-4) ไดก้ลา่วถึงความสาํคญัของการบรหิาร การ

เปลี่ยนแปลง ไวด้งันี ้

1. องคก์ารท่ีมีการบรหิารการเปลี่ยนแปลงท่ีดี จะปรบัตวัไดท้นักบัปัญหา และการทา้ทายจาก

สภาพแวดลอ้มได ้

2. การบรหิารการเปลี่ยนแปลงท่ีดีช่วยใหอ้งคก์ารเหน็ โอกาส และภยัคกุคามตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 

3. การบรหิารการเปลี่ยนแปลงท่ีดีจะ ช่วยใหก้ารดาํเนินงานขององคก์ารเป็นไปโดยราบรื่น 

4. การบรหิารการเปลี่ยนแปลงท่ีดีจะช่วยใหอ้งคก์าร ไมส่บัสนวุ่นวาย ระส่ําระสาย เม่ือตอ้งเผชิญ

กบัความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรบัเปลี่ยนการดาํเนินงาน 

5. การบรหิารการเปลี่ยนแปลงท่ีดี จะชว่ยใหอ้งคก์าร ไดป้รบัปรุงตวัเองอย่างต่อเน่ืองในดา้นต่าง ๆ 

และจะช่วยให ้มีการนาํศกัยภาพท่ีมีอยู่ในองคก์ารมาใชไ้ดอ้ย่างคุม้ค่า

ความสาํคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง



ความสาํคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง

● ศศิวิมล ทิมพิทกัษ.์ (2555).กลา่วว่า ในการท่ีองคก์ารจะสามารถดาํรงอยู่ไดใ้นสภาวะ 
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั องคก์าร ไมส่ามารถปฏิเสธการ 

เปลี่ยนแปลงไดแ้ละการบรหิารการเปลี่ยนแปลงท่ีผดิพลาดมกัจะก่อใหเ้กิดการต่อตา้นและผล 

เสียหายต่อองคก์าร ดงันัน้การบรหิารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) จงึมีสาํคญัทัง้

ความ เจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีความเป็นนานาชาติและภาวการณแ์ขง่ขนัต่าง ๆ ผูบ้รหิารตอ้ง

เป็นผูน้าํ การเปลี่ยนแปลงและมีการวางแผนกบัความสาํเรจ็ขององคก์ารในการสนบัสนนุให้

องคก์ารสามารถ ดาํรงอยู่ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพในทกุสถานการณ์

●สรุพิร บญุเมือง (2555).ใหค้วามหมายไวว้่า การท่ีองคก์รจะสามารถดาํรงอยู่ไดใ้นสภาวะ
เศรษฐกิจและสงัคมท่ี เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั องคก์รไมส่ามารถปฏิเสธการ

เปลี่ยนแปลงได ้และ การบรหิารการ เปลี่ยนแปลงท่ีผิดพลาดมกัจะก่อใหเ้กิดการต่อตา้น และ

ผลเสียหายต่อองคก์ร ดงันัน้ การบรหิารการ เปลี่ยนแปลง จงึเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญั และมีความ

จาํเป็นต่อความสาํเรจ็ขององคก์รในการสนบัสนนุใหอ้งคก์ร สามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพในทกุสถานการณ์



ความสาํคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง

กล่าวโดยสรุป ความสาํคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง

1.องคก์ารท่ีมีการบรหิารการเปลี่ยนแปลงท่ีดี จะปรบัตวัไดท้นักบัปัญหา และการทา้ทายจาก

สภาพแวดลอ้มได ้

2. การบรหิารการเปลี่ยนแปลงท่ีดี ช่วยใหอ้งคก์ารเห็นโอกาส และภยัคกุคามต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้

3. การบรหิารการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึน้ เพราะการปรบัเปลี่ยน คือ พืน้ฐานสว่นหนึ่งของการ

อยู่รอดขององคก์ร 

ผูบ้รหิารดงักลา่วจงึมีคณุค่าสาํหรบัองคก์ร จงึไดมี้การกระตุน้อย่างต่อเน่ืองใหพ้นกังานคน้หา

สว่นใดท่ีจะทาํ ใหก้ารปรบัเปลี่ยนองคก์รในเชิงสรา้งสรรค์



องคป์ระกอบของการเปลี่ยนแปลง



องคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลง

● สมยศ นาวีการ (2545, หนา้ 190 -194) กลา่วถงึองคป์ระกอบการบรหิารการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้รหิารสรุปไดด้งันีคื้อ

1
2
3
4

การเปลี่ยนแปลงดา้นวิทยาการ

การเปลี่ยนแปลงดา้นกาํลงัคน

การเปลี่ยนแปลงดา้นผูบ้รโิภค

การเปลี่ยนแปลงดา้นสงัคม



องคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลง

● สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา ระบบราชการ. (2549).หากมีพืน้ฐานความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

เปลี่ยนแปลงในทกุดา้นแลว้จะทาํใหม้องเห็นมติิ (Dimension) ของการเปลี่ยนแปลงหลกั ๆ ซึ่ง

ก่อใหเ้กิดมมุมอง ดงัแผนภาพท่ี 8



องคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลง

● ปัณรส มาลากลุ ณ อยธุยา (2552: 13 ) กลา่วว่า การเปลี่ยนแปลงขององคก์ารนัน้ มี 
องคป์ระกอบสาํคญัท่ีจะตอ้งปรบัเปลี่ยนไปใหส้อดคลอ้งกนัอยา่งเป็นระบบซึ่งมีดว้ยกนั

3 ประการ ดงันี ้

ภาพประกอบ  องคป์ระกอบสาํคญัในการเปลี่ยนแปลง

ท่ีมา: ปัณรส มาลากลุ ณ อยธุยา. (2552). การพฒันาองคก์าร. หนา้ 13.



ปัจจัยทีม่อีทิธิพล

ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง



ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลตอ่การบริหารการเปล่ียนแปลง

● ไมค ์เบียร ์(2550: 53) ยงัไดก้ลา่วว่าปัจจยัท่ีพรอ้มทาํใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงคือ 

1. องคก์ารตอ้งมีผูน้าํท่ีมีประสทิธิผลและเป็นท่ียอมรบั

2. คนในองคก์ารมีแรงจงูใจโดยสว่นตวัท่ีจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจากความไมพ่อใจกบัสถานะ

ท่ี เป็นอยู่ และยอมรบัความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง

3. องคก์ารท่ีไมมี่โครงสรา้งหลายช่วงชัน้ 

● สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2551: 23) กลา่วว่า การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ใน 

องคก์รนัน้เกิดจากปัจจยั 2 ประเภท ไดแ้ก่

1. ปัจจยัภายนอก (External Change Driver) 

2. ปัจจยัภายใน (Intermal Change Driver) 



ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลตอ่การบริหารการเปล่ียนแปลง

● ผดงุ พรมมลู (2553 ) กลา่วว่า ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีองคก์รตอ้งเปลี่ยนแปลงมีปัจจยัหลกั ๆ ดงันี ้

02

03

04

01 การเปลี่ยนแปลงวิสยัทศันล์ะพนัธกิจขององคก์ร 

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทาํงาน 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งองคก์ร 

การเปลี่ยนแปลงดา้นทนุมนษุย ์



ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลตอ่การบริหารการเปล่ียนแปลง

● สรุพิร บญุเมือง (2555). กลา่วว่า การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในองคก์ร เกิดขึน้จากปัจจยัทัง้

ภายนอกและภายใน ซึ่งองคก์รไมอ่าจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ได ้สว่นการบรหิารการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีประสทิธิภาพ และ เกิดประสทิธิผล ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เปลี่ยนแปลง เช่น การสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร ระดบัสงู การสรา้งทีมงาน การมีสว่นรว่มของทกุฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง การติดต่อสื่อสาร ทกัษะและ ทรพัยากรท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พ่ือการเปลี่ยนแปลงนัน้ ดงันัน้

องคก์รตอ้งบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลงใหดี้ เพ่ือใหส้ามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ และ

ตอบรบักบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ไดย้่อมจะสง่ผลกระทบไปถึงรูปแบบการ

บรหิาร ค่าตอบแทนท่ีจะตอ้งปรบัเปลี่ยนใหเ้หมาะสมกบัระบบใหมท่ี่ เกิดขึน้ต่อไป



ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลตอ่การบริหารการเปล่ียนแปลง

กล่าวโดยสรุป ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งตรงกบัแนวความคิดของนกัวิชาการหลายท่าน อาทิ อศัวิน จกัษุสวุรรณ (2547: 137) , 

สพุานี สฤษฎว์านิช (2549: 540-541) , สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

(2551: 23) , วิลาวลัย ์อนัมาก. (2556).เกิดขึน้ใน องคก์รนัน้เกิดจากปัจจยั 2 ประเภท ไดแ้ก่

1. ปัจจยัภายนอก (External Change Driver) 

2. ปัจจยัภายใน (Intermal Change Driver) 



บทบาทของผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง/

บุคคลทีม่บีทบาทสาํคัญใน

การบริหารการเปลี่ยนแปลง



บทบาทของผู้บริหารการเปล่ียนแปลง
● แฮฟลอค (Havelock, 1973, pp. 7-10) ไดใ้หข้อ้คิดว่า บทบาทของผูบ้รหิารการเปลี่ยนแปลงมี

อยู่ 4 บทบาท คือ 1. บทบาทในการกระตุน้ 

2. บทบาทในการเสนอแนะแนว ทางแกไ้ขปัญหา 

3. บทบาทในการช่วยเหลือในกระบวนการ 

4. บทบาทในการประสานแหลง่ ทรพัยากร

● สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ ราชการ. (2549).ภายใตก้ระบวนการการบรหิารการ

เปลี่ยนแปลงในองคก์าร จะมีบทบาทหลกั ๆ ท่ีสาํคญัต่อ การนาํพาการเปลี่ยนแปลงไปสู่

ความสาํเรจ็ดว้ยกนั 4 บทบาท  ไดแ้ก่

1. ผูท่ี้จะตดัสนิว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึน้ (Change Sponsor) 

2. ผูท่ี้สนบัสนนุการเปลี่ยนแปลง (Change Advocate) 

3. ผูท่ี้ช่วยใหก้ารเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ (Change Agent) 

4. ผูท่ี้ตอ้งปรบัตวั (Change Target)



บทบาทของผู้บริหารการเปล่ียนแปลง

● บรรจบ ภโูสดา.(2555).กลา่วว่า บทบาทของผูบ้รหิารการเปลี่ยนแปลง คือ ผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ี

มี หนา้ท่ีวางแผนและทาํใหก้ารเปลี่ยนแปลงนัน้เกิดขึน้และควบคมุดแูลกิจกรรมต่างๆของการ 

เปลี่ยนแปลงใหป้ระสบผลสาํเรจ็ ซึ่งประกอบไปดว้ย 

1. เป็นผูป้ระสานงานระหว่างคณะกรรมการ การเปลี่ยนแปลง 

2. การสนบัสนนุสิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

3. การสนบัสนนุการนิเทศการ จดัการเรยีนการสอน 

4. การกาํกบั ติดตาม และประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน



บุคคลทีม่ีบทบาทสาํคัญในการบริหารการเปล่ียนแปลง

● นกุลู อบุลบาน (2553).กลา่วว่า องคก์รใดจะตอ้งมีโครงสรา้งของการบรหิารงานท่ีแตกตา่งกนั

และ ความสาํเรจ็ของการเปลี่ยนแปลงก็จะตอ้งมาจากบคุคลท่ีจะตอ้งมาดาํเนินการ บคุคลท่ีมี

บทบาท ในหลกัการของการบรหิารการเปลี่ยนแปลงอาจมีหลายลกัษณะ จะยกตวัอย่างบคุคลท่ี

จาํตอ้ง ทาํหนา้ท่ีในการเปลี่ยนแปลงบางสว่นดงันี ้

1. ผูน้าํการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

2. ท่ีปรกึษาการเปลี่ยนแปลง (Change Counselors) 

3. ผูส้นบัสนนุการเปลี่ยนแปลง (Change Facilitators) 

4. ผูป้ฏิบตัิตามแผนการเปลี่ยนแปลง (Change Implementation) 



บุคคลทีม่ีบทบาทสาํคัญในการบริหารการเปล่ียนแปลง

● บรรจบ ภโูสดา.(2555).กลา่วว่า บคุคลท่ีมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงการจดัการเรยีนรู ้

หมายถึง การ กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งกบัการทาํใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงการ

จดัการเรยีนรูท่ี้ เนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ประกอบไปดว้ย 4 สว่น ไดแ้ก่ 

1. ผูก้าํกบัการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 

2. ผูส้นบัสนนุการเปลี่ยนแปลง หมายถึง รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษา และศกึษานิเทศก ์

3. ผูบ้รหิารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

4. ผูเ้ปลี่ยนแปลง หมายถึง ครูผูส้อน และนกัเรยีน



บทบาทของผู้บริหารการเปล่ียนแปลงและบุคคลทีม่ี

บทบาทสาํคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

● กลา่วโดยสรุป ผูท่ี้มีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงคือทกุคนในองคก์าร ซึ่งแบง่

บทบาท หนา้ท่ีไดคื้อ ผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีตดัสนิว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึน้ (Change Spon

sor) โดยมีผู ้ท่ีสนบัสนนุการเปลี่ยนแปลง (Change Advocate) ท่ีผลกัดนัและสนบัสนนุการ

เปลี่ยนแปลงให ้เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสื่อสารเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงไปยงั

กลุม่เปา้หมายต่างๆ ผูท่ี้ช่วยใหก้ารเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ (Change Agent) เป็นผูด้าํเนินกิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็น ตวักลางในการประสานงาน และผูท่ี้ตอ้งปรบัตวั (Change Target) คือ

สมาชิกในองคก์ารทกุคนท่ี ตอ้งปรบัตวักบัการเปลี่ยนแปลง โดยตอ้งไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง มีการ

ปรบัทศันคติใหย้อมรบัและมี พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงขององคก์าร โดยแต่ละ

บทบาทมีการเช่ือมโยงกนัใน ลกัษณะเครอืขา่ย (Change Network)



ขัน้ตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง



ขั้นตอนการบริหารการเปล่ียนแปลง

● สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2550, หนา้ 12 - 23) กลา่วว่า การดาํเนินการ
บรหิารการเปลี่ยนแปลงเป็นการดาํเนินการตามแผนกิจกรรมการบรหิารการเปลี่ยนแปลง ท่ีกาํหนด

ไวใ้นขัน้เตรยีมการ โดยเนน้การสรา้งความยอมรบัในองคก์รตามลาํดบัขัน้ตอน APEC 4 ขัน้ตอน 

ดงัต่อไปนี ้

1. รบัรู ้(Awareness) , 

2. ศรทัธา (Passion), 

3. ศกึษาวิธี (Education) 

4. มีความสามารถ (Competence)” 



ขั้นตอนการบริหารการเปล่ียนแปลง

01
0207

04

03

05

06

● ปัณรส มาลากลุ ณ อยธุยา (2552 : 18)กระบวนการขัน้ตอนในการบรหิารการเปลี่ยนแปลง

การดาํเนินงานการบรหิารการเปลี่ยนแปลงมีกระบวนการในการดาํเนินงานดงันี ้

02

03

01 การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (Planning Change) 

การนาํแผนการเปลี่ยนแปลงไปสูก่ารปฏิบติั (Implementing Chang) 

การติดตามประเมินผลและรกัษาผลการเปลี่ยนแปลง

(Evaluating and Maintaining Chang) 



ขั้นตอนการบริหารการเปล่ียนแปลง

01
02

04

03

05

06

07

● นกุลู อบุลบาน (2553). กลา่วถึงขัน้ตอนการบรหิารการเปลี่ยนแปลงมี 7 ขัน้

สามารถนาํเอาความคิดของกระบวนการคิด เชิงระบบ (Systems Thinking) เขา้มาประยกุตใ์ชไ้ด้

โดยมีขัน้ตอนการดาํเนินงาน 7 ขัน้ตอน คือ

ขัน้ท่ี 1: เขา้ใจถึงสาเหตท่ีุตอ้งเปล่ียนแปลง

ขัน้ท่ี 2. กาํหนดเปา้หมาย 

ขัน้ท่ี 3: สรา้งและกาํหนดทางเลือก 

ขัน้ท่ี 4: วางแผน 

ขัน้ท่ี 5: ปฏิบตัิการตามแผน 

ขัน้ท่ี 6: เสรมิแรงใหก้บัความ

เปล่ียนแปลง 

ขัน้ท่ี 7 : ประเมินผล



ขั้นตอนการบริหารการเปล่ียนแปลง

● จากกระบวนการขัน้ตอนในการบรหิารการเปลี่ยนแปลง ท่ีกลา่วมาขา้งตน้ สามารถ สรุปไดว้่า 

กระบวนการขัน้ตอนในการเปลี่ยนแปลง ประกอบดว้ยการวางแผนการการเปลี่ยนแปลง การนาํแผน

สูก่ารเปลี่ยนแปลงสูก่ารปฏิบตัิ และการติดตามประเมนิผลและรกัษาผลการเปลี่ยนแปลง ดงั

ภาพประกอบท่ี 3



รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง



รูปแบบของการเปล่ียนแปลง

● วรภทัร ์ภู่เจรญิ (2547: 9-10) กลา่วถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง 3 รูปแบบ ดงันี ้
1. การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (ไปเปลี่ยนผูอ่ื้น) 

2. การเปลี่ยนแปลงเชิงตัง้รบั (ถกูคนอ่ืนใหเ้ปลี่ยนหรอืจาํเป็นตอ้งเปลี่ยน) 

3. การเปลี่ยนแปลงท่ีมีการวางแผนและเตรยีมตวัรองรบัเรือ่งฉกุเฉิน

● อาํนาจ วดัจินดา(2560).กลา่วถงึรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป
จะมีดงัต่อไปนี้

1.การเปลี่ยนแปลงเชงิรุก(Proactive)

2.การเปลี่ยนแปลงเชงิรบั(Reactive)



รูปแบบของการเปล่ียนแปลง

● ปัณรส มาลากลุ ณ อยธุยา (2551: 38-39) กลา่วถงึ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ใน 

องคก์ารจะประกอบอยู ่3 ลกัษณะ 

1. การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวตัิ (Revolutionary Change)

2. การเปลี่ยนแปลงแบบมีวิวฒันาการ (Evolutionary Change)

3. การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน (Planned Change) 

● กลา่วโดยสรุป รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืนไดต้อ้งมีการทาํใหมี้ความสมดลุ การทาํให้

สมบรูณ ์และมีหลายมติิ ดงันัน้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นปัจจบุนั 

และอนาคต 



การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง



การตอ่ตา้นการเปล่ียนแปลง

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ รอบ ๆ องคก์รย่อมจะมีผลกระทบต่อ 

สถานะขององคก์รอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้

● ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัทร.์ (2545).กลา่วว่า การต่อตา้นการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมการ

ต่อตา้นหรอืการขดัขึน้ท่ีเกิดขึน้กบั ระบบ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ภายในองคก์าร

●  อศัวิน จกัษุสวุรรณ (2547: 147-148) กลา่วถึงเหตผุลในการต่อตา้นการเปลี่ยนแปลง ดงันี ้
1. กลวัสญูเสียอาํนาจท่ีตนเคยมีอยู ่ 2. กลวัรบังานเพ่ิม 

3. กลวัเสียหนา้ 4. กลวัตนเองจะทาํงานใหมไ่มไ่ดดี้

5. การเปลี่ยนแปลงรวดเรว็เกินไป 6. การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูไมช่ดัเจน 

7. การเปลี่ยนแปลงไมส่ามารถบอกผลลพัธอ์ยา่งชดัเจน 

8. เห็นแก่ประโยชนส์ว่นตนเอง 

9. เปลี่ยนวนันีไ้ดพ้รุง่นีก็้อาจเปลี่ยนอีก



การตอ่ตา้นการเปล่ียนแปลง

● จฑุา เทียนไทย (2550: 274-276) กลา่วถึงสาเหตกุารต่อตา้นการเปลี่ยนแปลง ดงันี ้
1. การเปลี่ยนแปลงไปขดัผลประโยชนส์ว่นตน 

2. ความเขา้ใจผิด ทาํใหไ้มไ่วว้างใจ ไมย่ินยอมตามขอ้เสนอ 

3. ไมย่อมเปลี่ยนเพราะมองกนัคนละมมุ 

4. ประเมนิการเปลี่ยนแปลงหากไมพ่รอ้มไมย่อมเปลี่ยนแปลง

● จากเหตผุลของการต่อตา้นต่าง ๆ ดงักล่าว สามารถมองได ้2 แนวทาง ไดแ้ก่ 
1. การเปล่ียนแปลงเป็นสิ่งท่ีไม่จาํเป็น ทัง้นีเ้พราะความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นจรงิขององคก์ารปัจจบุนักบั

สภาพในอดุมคติเม่ือเปล่ียนแปลงแลว้มีนอ้ยมาก 

2. การเปล่ียนแปลงเป็นสิ่งท่ีรบัไม่ได ้(และอาจเป็นภยัคกุคาม) ทัง้นีเ้พราะสภาพท่ีเป็นจรงิขององคก์ารปัจจบุนั

แตกต่างจากองคก์ารในอดุมคติเม่ือเปล่ียนแปลงแลว้อย่างมาก



แนวทางการแก้ปัญหา

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง



แนวทางการแก้ปัญหาการตอ่ตา้นการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงจาํเป็นตอ้งมีและเกิดขึน้ในองคก์รไมส่ามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงได ้จงึเป็นหนา้ท่ี 
ของผูบ้รหิารหรอืผูน้าํการเปลี่ยนแปลงท่ีจะตอ้งทาํใหส้มาชิกขององคก์รยอมรบัและสนบัสนนุให ้

องคก์รนัน้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดว้ยวิธีการลดการต่อตา้นการเปลี่ยนแปลง หรอืการหามาตรการใน 

การปอ้งกนัการต่อตา้นการเปลี่ยนแปลง โดยผูบ้รหิารหรอืผูน้าํการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งเขา้ใจ 

สถานการณห์รอืสมมติฐานท่ีจะทาํใหก้ารเปลี่ยนแปลงประสบความสาํเรจ็

● อศัวิน จกัษุสวุรรณ (2547: 149-150) เสนอวิธีการแกปั้ญหาการต่อตา้นการเปลี่ยนแปลง ดงันี ้
1. เตรยีมขอ้มลูในการเปลี่ยนแปลงใหพ้รอ้ม เช่น รายละเอียด เวลา พฤติกรรมท่ีตอ้งการ ผลลพัธท่ี์

ตอ้งการ เป็นตน้

2. หาผูต้่อตา้นและใหเ้กียรติผูต้อ่ตา้น โดยการรบัฟัง ยอมรบัการต่อตา้นใหค้วามสาํคญักบั ผู้

ต่อตา้น

3. ทบทวนเหตผุลในการต่อตา้นการเปลี่ยนแปลง โดยการเก็บขอ้มลูการต่อตา้น พิจารณา 

ขอ้เท็จจรงิ ตดัสนิใจชีแ้จงต่อหรอืหยดุการเปลี่ยนแปลง



แนวทางการแก้ปัญหาการตอ่ตา้นการเปลี่ยนแปลง

● ธวชั บณุยมณี (2550: 165-167) อธิบายถึงวิธีการจดัการกบัการต่อตา้นการเปลี่ยนแปลง

(Methods for Deal with Resistance to Change) ไวด้งันี ้

การสื่อสารและการศกึษา (Communication and Education) 

การมีสว่นรวมและเขา้มามีสว่นเก่ียวขอ้ง (Participation & Involvement) 

การอาํนวยความสะดวกและสนบัสนนุ (Facilitation and Support)

การเจรจาต่อรอง และการใหร้างวลั (Negotiation & Rewards) 

การใชอ้าํนาจบงัคบัแบบชดัแจง้และแอบแฝง (Explicit & Implicit Coercion) 

01

02

05

04

03



แนวทางการแก้ปัญหาการตอ่ตา้นการเปลี่ยนแปลง

● วิลาวลัย ์อนัมาก. (2556), ) อธิบายถึงวิธีการจดัการกบัการต่อตา้นการเปลี่ยนแปลงในองคก์าร

ทาํใหอ้งคก์ารเปลี่ยนไปจากเดิม สามารถเกิดขึน้ไดก้บั ทกุองคก์าร โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงดา้น

โครงสรา้ง ดา้นการลดตน้ทนุ ดา้นกระบวนการ และดา้น วฒันธรรม ซึ่งจะทาํใหเ้กิดการต่อตา้นการ

เปลี่ยนแปลง อนัมาจากบคุคลและองคก์าร เช่น กลวั สญูเสียอาํนาจท่ีเคยมีอยู่ ขดัผลประโยชน ์

ขาดความเขา้ใจ มีความเฉ่ือยชาของโครงสรา้งองคก์าร เป็นตน้ เม่ือจะเปลี่ยนแปลงจงึตอ้งหา

วิธีการแกปั้ญหา โดยการเตรยีมขอ้มลูใหพ้รอ้ม เพ่ือการสื่อสาร ใหบ้คุลากรเขา้มามีสว่นรว่ม 

ตลอดจนใชก้ารเจรจาต่อรองหรอืใหร้างวลั

● กลา่วโดยสรุป สาเหตกุารต่อตา้นการเปลี่ยนแปลงองคก์รเป็นสิ่งท่ีหลกีเลี่ยงไมไ่ดข้ององคก์ร

ต่าง ๆ และการต่อตา้นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้  จากการเปลี่ยนแปลงจะมีระดบัความรุนแรงมาก

นอ้ยเพียงใด ย่อมขึน้อยู่กบัสาเหต ุและความสามารถของผูบ้รหิาร หรอืผูน้าํการเปลี่ยนแปลงท่ี

จะตอ้งเลือกใชว้ิธีการในการเอาชนะการต่อตา้นการ เปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างชาญฉลาด 



งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง



งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง

● ผสุดี เขตสมทุร (2545) ไดศ้กึษาการบรหิารการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูป ระบบบรหิารภาครฐั 
สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ พบว่า การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัการปฏิรูป ระบบราชการ การ

บรหิารมุง่ผลสมัฤทธ์ิ การบรหิารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี และการปฏิรูป การศกึษาของ

สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ บคุลากรมีการรบัรูค้่อนขา้งนอ้ย โดยเฉพาะกลุม่ เจา้หนา้ท่ีผู้

ปฏิบตัิ ทัง้นีเ้กิดจากการสื่อสารท่ีนอ้ยเกินไป สง่ผลใหข้าดความเขา้ใจและความตระหนกั ตลอดจน

ความรว่มมือในการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ดงันัน้ จงึเป็นภาระของผูบ้รหิารระดบัสงู ท่ี

จะตอ้งปรบัเปลี่ยนแนวทางในการพฒันา โดยจะตอ้งมุง่เนน้การฝึกอบรมเพ่ือเปลี่ยนความรู ้เพ่ิม

ทกัษะในระดบับคุคลไปสูก่ารพฒันาในระดบักลุม่งานและระดบัองคก์าร จดักิจกรรมการพฒันา 

ใหเ้ช่ือมโยงสอดคลอ้งกบักลยทุธข์ององคก์าร มีความหลากหลายในการมีสว่นรว่มของ

ผูป้ฏิบตัิงาน การพฒันาระบบพืน้ฐานสมรรถนะของบคุคลและมุง่เนน้การสรา้งองคก์ารแห่งการ

เรยีนรูเ้พ่ือเพ่ิม ศกัยภาพและสมรรถนะใหบ้คุคลเหลา่นัน้เป็นทรพัยากรท่ีคณุค่าท่ีสดุของหน่วยงาน

ต่อไป



งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง

● ผสุดี เขตสมทุร (2545) ไดศ้กึษาการบรหิารการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูป ระบบบรหิารภาครฐั 
สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ พบว่า การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัการปฏิรูป ระบบราชการ การ

บรหิารมุง่ผลสมัฤทธ์ิ การบรหิารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี และการปฏิรูป การศกึษาของ

สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ บคุลากรมีการรบัรูค้่อนขา้งนอ้ย โดยเฉพาะกลุม่ เจา้หนา้ท่ีผู้

ปฏิบตัิ ทัง้นีเ้กิดจากการสื่อสารท่ีนอ้ยเกินไป สง่ผลใหข้าดความเขา้ใจและความตระหนกั ตลอดจน

ความรว่มมือในการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ดงันัน้ จงึเป็นภาระของผูบ้รหิารระดบัสงู ท่ี

จะตอ้งปรบัเปลี่ยนแนวทางในการพฒันา โดยจะตอ้งมุง่เนน้การฝึกอบรมเพ่ือเปลี่ยนความรู ้เพ่ิม

ทกัษะในระดบับคุคลไปสูก่ารพฒันาในระดบักลุม่งานและระดบัองคก์าร จดักิจกรรมการพฒันา 

ใหเ้ช่ือมโยงสอดคลอ้งกบักลยทุธข์ององคก์าร มีความหลากหลายในการมีสว่นรว่มของ

ผูป้ฏิบตัิงาน การพฒันาระบบพืน้ฐานสมรรถนะของบคุคลและมุง่เนน้การสรา้งองคก์ารแห่งการ

เรยีนรูเ้พ่ือเพ่ิม ศกัยภาพและสมรรถนะใหบ้คุคลเหลา่นัน้เป็นทรพัยากรท่ีคณุค่าท่ีสดุของหน่วยงาน

ต่อไป



งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง

● อมัพวนั ภทัรลขิิต (2547) ไดศ้กึษาวิสยัทศันแ์ละพฤติกรรมการบรหิาร การเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ในอาํเภอเมืองลาํพนู พบว่า ในภาพรวมเก่ียวกบั พฤติกรรมการบรหิารการ

เปลี่ยนแปลง ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เห็นว่า ผูบ้รหิารไดมี้ ความคิดรเิริม่ในการวางแผนเพ่ือ

เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ภายในสถานศกึษาและการติดตามขอ้มลู ข่าวสารต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ

สถานศกึษา แต่ไมไ่ดใ้หข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่คณะครูถึงผลดีผลเสีย ท่ีไดร้บั เม่ือคณะครูนาํวิธีการ

ใหม ่ๆ มาใชใ้นการสอนและการดาํเนินการ



งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง

● กญัญา โพธิวฒัน ์(2548) ไดศ้กึษาทีมผูน้าํการเปลี่ยนแปลงในโรงเรยีน ประถมศกึษา: การศกึษา

เพ่ือสรา้งทฤษฎีฐานราก พบว่า ทีมผูน้าํการเปลี่ยนแปลงในโรงเรยีน มีลกัษณะสาํคญัคือ เป็นการ

รว่มกนัทาํงานท่ีไดร้บัมอบหมาย เป็นงานบกุเบกิท่ีพยายามใหไ้ดผ้ลงาน ท่ีดีท่ีสดุ เพ่ือใหเ้ป็นแหลง่

เรยีนรูแ้ก่บคุคลอ่ืน การก่อตวัขึน้ของทีมมีพืน้ฐานมาจากการรกัษาเกียรตปิระวตัิของโรงเรยีน และ

การตอบสนองตามสายการบงัคบับญัชา ทีมในโรงเรยีนแบง่ออกเป็น 3 สว่นคือ สว่นโรงเรยีน สว่น

หวัหนา้งาน และสว่นปฏิบตัิการ ทัง้นีส้มาชิกคนหนึ่งอาจเขา้ไป เป็นสมาชิกของทีมไดห้ลายทีม 

เปา้หมายของทีมคือการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และเป็นแหลง่ เรยีนรูข้องบคุคลอ่ืน สาํหรบั

พฤติกรรมของทีมท่ีสาํคญัคือ การสรา้งวิสยัทศันร์ว่ม การรว่มคิด รว่มทาํ การพึ่งพาและช่วยเหลือ

กนั การแกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้ การตดัสนิใจรว่ม และ ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
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●สมบรูณ ์นนทส์กลุ (2548) ไดศ้กึษารูปแบบการบรหิารการเปลี่ยนแปลง อย่างมีแผนของผูบ้รหิาร

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า การปฏิบตัิการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนงาน บรหิารสถานศกึษา 

ไดแ้ก่ งานการบรหิารทั่วไป งานธุรการ งานวิชาการ งานปกครองนกัเรยีน งานบรกิาร และงาน

อาคารสถานท่ี อยู่ในเกณฑม์ากท่ีสดุ สว่นงานโรงเรยีนกบัชมุชน อยู่ในเกณฑ ์มาก สาํหรบัรูปแบบ

การบรหิารการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีแผนของผูบ้รหิารในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 8 

องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 การกาํหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง ประกอบดว้ย กิจ

กรรมการบรหิารการเปลี่ยนแปลง คือการกาํหนดวิสยัทศันข์ององคก์ร การจดัทาํ ธรรมนญูโรงเรยีน 

การนิเทศ ติดตามและประเมนิผล องคป์ระกอบท่ี 2 กระบวนการเปลี่ยนแปลง ประกอบดว้ย 

ช่องว่างของปรมิาณงาน ตระหนกัถึงความจาํเป็น สรา้งบรรยากาศท่ีเหมาะสม สาํรวจวินิจฉยั

ปัญหาขององคก์ร วางแผนการเปลี่ยนแปลง เลือกใชก้ลยทุธแ์ละกลวิธี การปฏิบตัิ ในการ

เปลี่ยนแปลง การประเมนิและติดตามผล



งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง (ตอ่)

องคป์ระกอบท่ี 3 บทบาทผูน้าํการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การเป็นศนูยก์ลาง มองการณไ์กล ครองใจคน พฒันา

ตนเอง เป็นทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บั มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์ทาํงานเชิงรุก การติดต่อและกลา้เผชิญกบัปัญหา 

องคป์ระกอบท่ี 4 หนา้ท่ีผูน้าํการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การทาํใหผู้ร้ว่มงานสนใจต่อวตัถปุระสงคข์ององคก์าร ทาํ

ให ้การติดต่อส่ือสารในองคก์รชดัแจง้ รกัษาขวญัและกาํลงัใจของผูร้ว่มงาน ทาํใหผู้ร้ว่มงานกระตือรอืรน้ ใน

การปฏิบตัิงานและติดตามผลการปฏิบตัิงาน องคป์ระกอบท่ี 5 กลยทุธก์ารเปล่ียนแปลง กลยทุธ์ ท่ีใชไ้ดแ้ก่ กล

ยทุธแ์บบมีเหตผุล กลยทุธก์ารใหเ้ห็นคณุค่าและใหก้ารศกึษา กลยทุธก์ารใชภ้าวะ ผูน้าํ และกลยทุธก์ารทาํงาน

เป็นทีม องคป์ระกอบท่ี 6 กลวิธีการเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย จดัลาํดบัขัน้การบงัคบับญัชา ภาวะผูน้าํ การ

ติดต่อส่ือสาร การเปล่ียนค่านิยม การศกึษาและฝึกอบรม การกาํหนดเปา้ประสงค ์การวิจยัดาํเนินการ การให้

คาํปรกึษาและใชบ้คุลิกภาพประทบัใจ องคป์ระกอบท่ี 7 การลดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การสรา้ง

หลกัประกนัว่าจะไม่เกิด ความสญูเสีย การมีส่วนรว่มในการเปล่ียนแปลง การรกัษาประเพณีท่ีจาํเป็นเอาไว ้

การเปล่ียนแปลง เฉพาะสิ่งท่ีจาํเป็น การวิเคราะหร์ายบคุคล และองคป์ระกอบท่ี 8 ปัจจยัสนบัสนนุใหก้าร

เปล่ียนแปลงประสบความสาํเรจ็ ประกอบดว้ย พฒันาระบบสารสนเทศ ครูและบคุลากร มีความมุ่งมั่นใน การ

ปฏิบตัิงานใหส้าํเรจ็ ส่งเสรมิการทาํงานเป็นทีม สรา้งทีมผูน้าํการเปล่ียนแปลง สรา้งแนวคิด ท่ีจะดงึภาวะ

แวดลอ้มมาเสรมิการพฒันา ทาํการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองและรกัษาใหค้งอยู่
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● เสรมิ กลัยารตัน ์(2550) ไดศ้กึษาการบรหิารการเปล่ียนแปลง กรณีศกึษา การเตรยีมออกนอกระบบ

ราชการของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์พบว่า มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มีความเป็นไปไดต้่อการ

เปล่ียนแปลงองคก์ารเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรฐั อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรต์อ้งมีการ

วางแผนและดาํเนินการต่อการบรหิารการเปล่ียนแปลงอย่างเป็น ระบบขัน้ตอนเพ่ือเพิ่มแรงผลกัและลดแรง

ดา้นต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ไดแ้ก่ (1) กาํหนดทิศทางการเปล่ียนแปลง ท่ีชดัเจน (2) หาแนวรว่มการเปล่ียนแปลง (3) 

เตรยีมการดา้นกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ เก่ียวกบัการออกนอกระบบราชการ (4) กาํหนดระบบ

การตรวจสอบติดตามผลกิจกรรมทกุครัง้ เพ่ือเป็นการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนการเปล่ียนแปลง

ต่างๆ ว่าจะประสบความสาํเรจ็ หรอืไม่ มีอปุสรรคอย่างไรและมีการนาํขอ้มลูตอบกลบั (Feedback) จาก

การประเมินไปปรบัปรุง แกไ้ขหรอืเพิ่มเติมแผนการเปล่ียนแปลงต่อไป และ (5) ปลกูฝังใหเ้ป็นวฒันธรรม

องคก์ารท่ีเขม้แข็ง
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● จากการศกึษาเอกสารและการศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งดงักลา่วขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ผูบ้รหิาร สว่นใหญ่

เห็นความสาํคญัของการบรหิารการเปลี่ยนแปลงและไดด้าํเนินการบรหิารการเปลี่ยนแปลง อย่าง

เป็นระบบ ซึ่งการบรหิาร การเปลี่ยนแปลงนัน้ มีองคป์ระกอบสาํคญั ดงันี ้

1. การกาํหนด ทิศทางหรอืวิสยัทศันต์อ้งชดัเจนและเกิดจากความเห็นพอ้งตอ้งกนัของทกุฝ่าย 

2. กระบวนการ ในการเปลี่ยนแปลงตอ้งกระทาํโดยทกุฝ่ายมีสว่นรว่ม

3. มีการนาํเอากลยทุธแ์ละกลวิธี การเปลี่ยนแปลงมาใชอ้ย่างเหมาะสม 

4. การลดการต่อตา้นการเปลี่ยนแปลง 

5. ตอ้งมี ปัจจยัสนบัสนนุในดา้นต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ดงันัน้ในการบรหิารการเปลี่ยนแปลงท่ีมี

ประสทิธิภาพ ผูบ้รหิารตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบดงักลา่วเป็นสาํคญั โดยนาํมาใชอ้ย่างสมดลุและ

เหมาะสม
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