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A Model of Change Management for Local Administrative
Organization in Chantaburi Province
ศิวัสสา จันโท1* , พงษเสฐียร เหลืองอลงกต2
Siwassa Chanto1* , Pongsatean Luengalongkot2
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
1
Doctor of Philosophy Program in Public Administration,
Graduate School of Public Administration, Burapha University.
169 Long Hard Bangsaen Road, Tambon Saensuk, Muang, Chonburi 20131

1

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
2
Graduate School of Public Administration, Burupha University
169 Long Hard Bangsaen Road, Tambon Saensuk, Muang, Chonburi 20131
2

บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาระดับการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรี 2) เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในจังหวัดจันทบุรี 3) เพือ่ ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรกี บั ขอมูลเชิงประจักษ 4) เพือ่ ศึกษานํา้ หนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม
และอิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดจันทบุรี และ 5) เพื่อศึกษาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลและเทศบาลขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใน
จังหวัดจันทบุรโี ดยกลุม ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นีค้ อื ผูบ ริหารทุกระดับภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่
ในจังหวัดจันทบุรี (เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล) จํานวนทัง้ สิน้ 754 คน กําหนดขนาดกลุม ตัวอยาง
* ผูเขียนหลัก
อีเมล: si.was@hotmail.com
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ตามแนวคิดของ Schumacker & Lomax (2010) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และใชการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นภูมิ หลังจากนั้นทําการสุมตัวอยางอยางงายจนครบตามจํานวนที่ตองการ เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (SEM-Structural
Equation Model) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ
การบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรกี บั ขอมูลเชิงประจักษและศึกษา
นํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรวมถึงใชเทคนิคการวิเคราะหกลุมพหุ (Multi Group Analysis) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวม
พบวาอยูในระดับดีมาก
2. ผลการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใน
จังหวัดจันทบุรพี บวา ปจจัยดานการบริหารการเปลีย่ นแปลงมี 4 องคประกอบ ไดแก การสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญในการเปลีย่ นแปลง การสรางการมีสว นรวม การกําหนดวิสยั ทัศน และการรักษาการเปลีย่ นแปลง
ใหคงอยูใ นองคการ สวนปจจัยดานภาวะผูน าํ มี 4 องคประกอบไดแก การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเปน
เอกัตถะบุคคล การกระตุนทางปญญา และการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และปจจัยดานการสื่อสารใน
องคการมี 4 องคประกอบไดแก ชองทางการสื่อสาร เนื้อหาขาวสาร ผูสงขาวสารและผูรับสารและสุดทาย
ปจจั ย ดา นวั ฒ นธรรมองค ก าร มี 4 องคป ระกอบ ไดแก การมุ ง เนนความสํา เร็จ การทํ างานเป นทีม
การมีความคิดสรางสรรค และการใหความสําคัญแก บุคคล นอกจากนีพ้ บวา ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงไดแกปจจัยดังตอไปนี้ 1) ปจจัยภาวะผูนําโดยปจจัยภาวะผูนํามีอิทธิพลทางตรงตอ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังมีอิทธิพลทางตรงตอการสื่อสารในองคการและวัฒนธรรมองคการ
นอกจากนี้ภาวะผูนํายังมีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสงผานการสื่อสารในองคการ
และสงผานวัฒนธรรมองคการ นอกจากนี้ภาวะผูนํายังมีอิทธิพลทางออมตอวัฒนธรรมองคการโดยสงผาน
การสือ่ สารในองคการอีกดวย 2) ปจจัยการสือ่ สารในองคการโดยปจจัยการสือ่ สารในองคการมีอทิ ธิพลทางตรง
ตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงและวัฒนธรรมองคการและยังมีอทิ ธิพลทางออมตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง
โดยสงผานวัฒนธรรมองคการ และ 3) ปจจัยวัฒนธรรมองคการโดยปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลทาง
ตรงตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่พัฒนา
ขึน้ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษพจิ ารณาจากคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน ดังนี้ 2 = 98.786,
df = 81, p-value = 0.087, CFI = 0.995, TLI = 0.993, RMSEA = 0.023, SRMR = 0.027 และ 2 /df = 1.219
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4. ผลการวิเคราะหนํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของปจจัย
เชิงสาเหตุที่สงผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี พบวา
ดานอิทธิพลทางตรง ไดแก ภาวะผูนํา การสื่อสารในองคการ วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลของภาวะผูนํา 0.331 (p < 0.01)
การสือ่ สารในองคการ 0.102 (p < 0.01) และวัฒนธรรมองคการ 0.473 (p < 0.01) กลาวคือ ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ทางตรงตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ คือ วัฒนธรรมองคการ รองลงมาคือ ภาวะผูน าํ และนอยทีส่ ดุ
คือ การสื่อสารในองคการ และดานอิทธิพลทางออม พบวา ภาวะผูนําและการสื่อสารในองคการมีอิทธิพล
ทางออมตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงโดยสงผานวัฒนธรรมองคการอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพล 0.340 และ 0.095 ตามลําดับ และภาวะผูนํายังสงอิทธิพลทางออมตอ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสงผานการสื่อสารในองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.078 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลโดยรวมที่สงผลตอการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํา มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมสูงสุดโดยมีคา 0.749
(p < 0.01) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมเทากับ 0.473
(p < 0.01) และปจจัยดานการสือ่ สารในองคการ มีคาสัมประสิทธิข์ นาดอิทธิพลรวมเทากับ 0.197 (p < 0.01)
เปนอันดับสุดทาย กลาวคือปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลรวมมากทีส่ ดุ คือ ปจจัยภาวะผูน าํ รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการ
และนอยที่สุดคือ การสื่อสารในองคการ
ั นาขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบระหวางองคการบริหารสวนตําบล
5. รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีพ่ ฒ
และเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี มีความไมแปรเปลี่ยนโดยทั้งเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแตขนาดนํ้าหนัก
ที่มีอิทธิพลในรูปแบบตางกันเล็กนอย สามารถนําไปใชงานไดทั้งในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล

คําสําคัญ
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดจันทบุรี

Abstract
The objectives of this research were: 1) to explore the level of change management in
Chantaburi’s local administrative organization; 2) to develop a structural equation model of change
management in Chantaburi’s local administrative organization; 3) to test the consistency of the
developed model with the empirical data; 4) to explore the direct, indirect and total influences
effecting change management in Chantaburi’s local administrative organization, and; 5) to test the
invariance of the model of change management between municipality and sub-district administrative
organizations. The populations used in this research were all levels of the 754 administrators in
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local administrative organization in Chantaburi province (municipality and sub-district administrative
organization). A Sample of 400 participants (defined using Schumacker and Lomax) was selected
using a stratified random sampling technique, while participants from each organization were
randomly selected by simple random sampling. A questionnaire was used to collect the data for
this study. The statistics used for data analysis were descriptive statistics and statistical analysis
used SEM -Structural Equation Model Analysis with Mathematical software packages for inspecting
the consistency of the developed model with the empirical data and for exploring the direct, indirect
and total influences effecting change management in Chantaburi’s local administrative orgainization.
The Multiple Group Analysis with Mathematical software packages to tested the invariance of the
model of change management between municipality and sub-district administrative organization.
The findings were as follows:
1. The overall implementation of change management in Chantaburi’s local administrative
organization was at the highest level.
2. The change management model developed for Chantaburi’s local administrative
organization contained: 1) a change management factor composed of 4 parts, namely: creating
vision, creating a sense of urgency, creating participation and institutionalizing change; 2) a leadership
factor which was composed of 4 components, namely: inspirational motivating, individualized
consideration, intellectual stimulation and idealized influence; 3) an organizational communication
factor composed of 4 parts; channel, message, sender and receiver; 4) an organizational culture
factor composed of 4 parts; achievement orientation, team work orientation, creative thinking
orientation and humanistic orientation.
Furthermore, there were 3 factors influencing change management: 1) leadership had
direct influence on change management, organizational communication and organizational culture.
Moreover, leadership had indirect influence on change management which was also influenced by
organizational communication and organizational culture and it indirectly influenced organizational
culture which was additionally influenced by organizational communication; 2) organizational
communication was directly influenced by change management and organizational culture, and
indirectly influenced by change management which was itself influenced by organizational culture;
3) organizational culture was directly influenced by change management.
3. The model fit with the empirical data with 2 = 98.786, df = 81, p-value = 0.087, CFI =
0.995, TLI = 0.993, RMSEA = 0.023, SRMR = 0.027 and 2 /df = 1.219
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4. The factor with the highest direct effect on change management (with the level of
statistical significance set at 0.01) was organizational culture with the effect size of 0.473 (p < 0.01).
Next was leadership and organizational communication with the effect size of 0.331 (p < 0.01), and
0.102 (p < 0.01). The factors with indirect effects on change management (with the level of statistical
significance set at 0.01) were leadership and organizational communication which were impacted
by organizational culture with the effect size of 0.340 and 0.095, respectively. And the factor with
indirect effects on change management (with the level of statistical significance set at 0.01) was
leadership which was impacted by organizational communication with the effect size of 0.078.
Likewise, the factors with the highest total effects on change management (with the level of
statistical significance set at 0.01) were leadership, with the effect size of 0.749 (p < 0.01), and next
was organizational culture and organizational communication with the effect size of 0.473
(p < 0.01), and 0.197 (p < 0.01).
5. The model of change management developed by the researcher showed invariance
between municipalities and sub-district administrative organizations. The factors that influenced
Chantaburi’s local government administration in the causal model of municipalities and sub-district
administrative organizations were the same but the parameters were a little varied. The model can
be used both municipalities and sub-district administrative organizations.

Keywords
The Model of Change Management, Local Administrative Organization, Chantaburi Province

บทนํา
โลกแห ง พลวั ต ได พั ด พาความเปลี่ ย นแปลงในจํ า นวนมหาศาลจากอาณาประเทศหนึ่ ง สู  อี ก
อาณาประเทศหนึง่ อยางอิสระเสรี กอผลกระทบตอชีวติ ความเปนอยูข องผูค น เปนตนเหตุของภาวะเสีย่ งทีอ่ าจ
กลายเปนวิกฤติการณสรางความเสียหายใหแกองคการตางๆ ได หากไมไดรบั การบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ องคการ
ภาครั ฐ เฉกเช น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ก็ เ ป น องค ก ารหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากสภาพแวดล อ ม
ที่เปลี่ยนแปลงคอนขางมาก เนื่องจากเปนองคการที่มีขนาดใหญ จําเปนตองพึ่งพาทรัพยากรและเทคโนโลยี
ใหมๆในการดําเนินงาน รวมถึงการถูกคาดหวังจากกลุมประชาชนจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองบริหารจัดการ
ปรับตัวใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ปญหาที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบันขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ มีสาเหตุหลักๆ มาจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดลอมทัง้ ภายในและภายนอกองคการ อาทิ
1) ปญหาการขาดความพรอมในการรับโอนภารกิจจากสวนกลางและสวนภูมภิ าค 2) ปญหาดานงบประมาณ
และรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ดิเรก ปทมสิรวิ ฒ
ั น, 2552, 17-19) 3) ปญหาการขาดการมีสว นรวม
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ของประชาชน (ชวลิต สละ, 2556, 24) นอกจากจะไดรับผลกระทบจากสาเหตุทั่วไปในการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากสภาพแวดลอมดังกลาวแลว ยังมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะพื้นที่ที่องคการตองเผชิญ ดังนี้ 1)
เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกับพรมแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีเสนทางการคาการลงทุนที่เชื่อมโยงถึงประเทศอื่นๆ
(ศูนยการเรียนรูอาเซียน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2559, 2) 2) มีอาณาเขตติดตอกับกลุมจังหวัด
ที่ไดรับการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ทําใหตองเรงพัฒนาตนเองใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น ลวนแลวแตสงผลกระทบตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
(พงษเสฐียร เหลืองอลงกต, 2557) โดยเฉพาะผลกระทบตอวิถกี ารทํางานของบุคลากรเนือ่ งจากการมุง ผลักดัน
ใหคนในองคการเปลีย่ นแปลงวิถกี ารทํางานทีค่ นุ เคยไปสูว ถิ ใี หมๆ จึงประสบกับอุปสรรคการตอตานการดําเนิน
การเปลี่ยนแปลง สงผลใหเกิดปญหาตางๆ ในการทํางาน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(2556, 9-10) มีทัศนะวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีเปนวิธีการที่สําคัญในการรับมือกับผลกระทบ
จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันเปนตนเหตุของปญหาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งนี้ในสภาพที่เปนจริงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกพื้นที่ยังขาดรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
อยางเหมาะสม ดังนัน้ ปญหาผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในองคการจึงยังไมถกู นํามาวางแผนบริหาร
จัดการ และยังมีการเปลีย่ นแปลงขององคการในรูปแบบใหมๆ เพิม่ ขึน้ อยูต ลอดเวลา จึงอาจสงผลใหองคการ
ไมสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดพบรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ ก็จะสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารงานของ
องคการเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หากเราไดทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะชวยใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง
สงเสริมปจจัยที่คนพบซึ่งจะสงผลใหการบริหารการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลไดดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีกับขอมูลเชิงประจักษ
4. เพื่อศึกษานํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
5. เพือ่ ศึกษาความไมแปรเปลีย่ นของรูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบ
ระหวางองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
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สมมติฐานของการวิจัย
1. รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรที พี่ ฒ
ั นาขึน้
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
2. ปจจัยเชิงสาเหตุทนี่ าํ มาศึกษามีอทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
3. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระหวางองคการบริหาร
สวนตําบลและเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ไมมีความแปรเปลี่ยน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย
1. ตัวแปรแฝงนอกมี 1 ตัวแปร คือ ภาวะผูนํา ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปรดังนี้
การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล การกระตุนทางปญญาและการมีอิทธิพล
อยางมีอดุ มการณ สวนตัวแปรแฝงในมี 3 ตัวแปร ไดแก 1) ตัวแปรการบริหารการเปลีย่ นแปลง ประกอบดวย
ตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร ดังนี้ การสรางความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง การสรางการมีสวนรวม
การกําหนดวิสัยทัศน และการรักษาการเปลี่ยนแปลงใหคงอยู 2) ตัวแปรวัฒนธรรมองคการ ประกอบดวย
ตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปรดังนี้ การมุงเนนความสําเร็จ การทํางานเปนทีม การมีความคิดสรางสรรค และ
การใหความสําคัญกับบุคคล 3) ตัวแปรการสื่อสารในองคการ ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร ดังนี้
ชองทางการสื่อสาร เนื้อหาขาวสาร ผูสงสาร และผูรับสาร
2. ตัวแปรภาวะผูนํา มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพล
ทางออมตอตัวแปรการบริหารการเปลี่ยนแปลงสงผานตัวแปรการสื่อสารในองคการ และสงผานตัวแปร
วัฒนธรรมองคการ
3. ตัวแปรการสื่อสารในองคการมีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4. ตัวแปรวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรการบริหารการเปลี่ยนแปลง

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารทุกระดับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดจันทบุรี (เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 81 แหง รวมทั้งสิ้น 754 คน (กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น, 2559)
1.1.1 กลุมตัวอยาง จากจํานวนประชากรของผูบริหารทุกระดับภายในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งสิ้น 754 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของประชากรโดยยึด
หลักเกณฑตามลักษณะของวิธกี ารวิจยั ขัน้ สูงในการประมาณขนาดกลุม ตัวอยางนัน้ ชูแมคเกอร และโลแมกซ
(Schumacker & Lomax, 2010, 49) ไดกําหนดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมกับการวิเคราะหดวยการวิเคราะห
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โมเดลสมการโครงสราง (SEM- Structural Equation Model) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
จํานวน 400 คน จากนัน้ สุม ขนาดตัวอยางแตละกลุม โดยการสุม ตัวอยางชัน้ ภูมแิ บบเปนสัดสวน เมือ่ ไดจาํ นวน
กลุมตัวอยางรวม 400 คน ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางอยางงาย โดยการสุมหยิบสลากแบบไมใสกลับคืนตาม
จํานวนที่ตองการ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557, 55)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) มีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับมีคา 0.983 สามารถนําไปเก็บขอมูลไดจริง
3. การวิเคราะหขอมูล การวิจัยนี้ แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 7 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยสถิติที่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ และรอยละ
3.2 วิเคราะหระดับความเปนจริงตอปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง และ
การบริหารการเปลีย่ นแปลงของผูต อบแบบสอบถาม โดยสถิตทิ ใี่ ช คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.3 วิเคราะหและตรวจสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ใน
แตละปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง และองคประกอบของการบริหารการเปลีย่ นแปลงของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
3.4 การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดจันทบุรี โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เปนทฤษฎีแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง และภายหลังจากศึกษาทฤษฎีดีเพียงพอแลวจึงนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหา
เพื่อพัฒนาเปนรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3.5 ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีกับขอมูลเชิงประจักษดวยการวิเคราะหโมเดลสมการ
โครงสราง (SEM - Structural Equation Model) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
3.6 วิเคราะหนาํ้ หนักอิทธิพลของรูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (SEM - Structural Equation
Model) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
3.7 วิเคราะหความไมแปรเปลีย่ นของรูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งเทศบาลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใน
จังหวัดจันทบุรี โดยใชเทคนิคการวิเคราะหกลุมพหุ (Multiple Group Analysis) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคณิตศาสตร

ผลการวิจัย
1. ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวม
พบวา อยูในระดับดีมาก
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2. ผลการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใน
จังหวัดจันทบุรีพบวาปจจัยดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงมี 4 องคประกอบไดแก การกําหนดวิสัยทัศน
การสรางความตระหนักถึงความสําคัญในการเปลีย่ นแปลง การสรางการมีสว นรวมและการรักษาการเปลีย่ นแปลง
ใหคงอยูในองคการ สวนปจจัยดานภาวะผูนาํ มี 4 องคประกอบไดแก การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึง
ความเป น เอกั ต ถะบุ ค คล การกระตุ  น ทางป ญ ญา และการมี อิ ท ธิ พ ลอย า งมี อุ ด มการณ และป จ จั ย
ดานการสื่อสารในองคการมี 4 องคประกอบไดแก ชองทางการสื่อสาร เนื้อหาขาวสาร ผูสงขาวสารและ
ผูร บั สาร และสุดทายปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ มี 4 องคประกอบ ไดแก การมุง เนนความสําเร็จ การทํางาน
เปนทีม การมีความคิดสรางสรรค และการใหความสําคัญกับบุคคล
3. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่พัฒนา
ขึน้ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษพจิ ารณาจากคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน ดังนี้ 2 = 98.786,
df = 81, p-value = 0.087, CFI = 0.995, TLI = 0.993, RMSEA = 0.023, SRMR = 0.027 และ 2/df = 1.219
4. ผลการวิเคราะหนํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของปจจัย
เชิงสาเหตุทสี่ ง ผลตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรี แสดงตาม
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ขนาดอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
´ªÂ¦Îµµ¥

£µª³¼oÎµ
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µ¦ºÉ°µ¦Ä
°rµ¦
F2
ª´¦¦¤°rµ¦
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จากตารางที่ 1 พบวาดานอิทธิพลทางตรงปจจัยภาวะผูน าํ การสือ่ สารในองคการ วัฒนธรรมองคการ
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลของ
ภาวะผูนํา 0.331 (p < .01) การสื่อสารในองคการ 0.102 (p < .01) และวัฒนธรรมองคการ 0.473 (p < .01)
กลาวคือ ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ วัฒนธรรมองคการ รองลงมา
คือ ภาวะผูนํา และนอยที่สุดคือ การสื่อสารในองคการ และดานอิทธิพลทางออม พบวา ภาวะผูนําและ
การสือ่ สารในองคการมีอทิ ธิพลทางออมตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงโดยสงผานวัฒนธรรมองคการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพล 0.340 และ 0.095 ตามลําดับ และภาวะผูนํา
ยังสงอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสงผานการสื่อสารในองคการอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.078 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลโดยรวมที่สงผลตอ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํา มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมสูงสุดโดยมีคา
0.749 (p < .01) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมเทากับ
0.473 (p < .01) และปจจัยดานการสื่อสารในองคการ มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมเทากับ 0.197
(p < .01) เปนอันดับสุดทาย
5. รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบระหวางองคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีมีความไมแปรเปลี่ยนสามารถนําไปใชงาน
ไดทั้งในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล

อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวม
พบวาอยูในระดับดีมาก สอดคลองกับการวิจัยของศศิธร วงษาลาภ (2557, 95) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลหัวหนาหอผูปวย ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พบวา ระดับการบริหารการเปลีย่ นแปลงโดยรวมอยูใ นระดับดีมากเชนกัน ผูว จิ ัยมีความคิดเห็นวา การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในระดับดีมาก เนื่องจากองคประกอบของการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงดานการกําหนดวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลงและการสรางการมีสวนรวมอยูในระดับสูงเพราะ
วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายๆ หนวยไดมีนโยบายในการสงเสริมมาโดยตลอด เชน มีการสงเสริม
การกําหนดวิสัยทัศนกอนการวางแผนกลยุทธ และสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร เปนตน
2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสรุปผล ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2
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ภาพที่ 2: รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
จากขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ Kotter (1996, 35-158) ที่มี 8 ขั้นตอนนั้น รูปแบบ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี มีขั้นตอนที่สอดคลองหรือ
ใกลเคียงกับของ Kotter (1996, 35-158) คือขั้นตอนที่ 1 การสรางความตระหนักถึงความสําคัญใน
การเปลีย่ นแปลงเหมือนกับการจูงใจสรางจิตสํานึกตระหนักถึงความเรงดวนในการเปลีย่ นแปลง และขัน้ ตอน
ที่ 2 การสรางการมีสวนรวม เหมือนกับสรางทีมนํารองในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ไดยุบรวมการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของ Kotter เปนขั้นตอนที่ 3 การกําหนดวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง และขั้นที่ 4 การสื่อสาร
วิสัยทัศน เปนขั้นตอนที่ 3 การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธในการเปลี่ยนแปลงและยุบรวมการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงของ Kotter ขัน้ ตอนที่ 5 การมอบอํานาจใหแกทมี งาน ขัน้ ตอนที่ 6 การสรางชัยชนะระยะสัน้
ขั้นตอนที่ 7 การธํารงไวซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และขั้นตอนที่ 8 การรักษาการเปลี่ยนแปลงนั้น
ใหคงอยูอยางถาวร เปนขั้นตอนที่ 4 การรักษาการเปลี่ยนแปลงใหคงอยูในองคการ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดจันทบุรี แสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3: รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
จากภาพที่ 3 การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในจั ง หวัด จัน ทบุรีที่พั ฒ นาขึ้น มี ค วามสอดคล อ งกลมกลื น กับ ข อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ
โดยพิจารณาจากคาสถิติ 2 = 98.786, df = 81, p-value = 0.0872, CFI = 0.995, TLI = 0.993, RMSEA
= 0.023, SRMR = 0.027 และ 2/df = 1.219 และคา p-value มากพอที่จะไมปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งทุกคา
ดังกลาวผานเกณฑตาม Hooper, Coughlan & Mullen (2008) ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Hawking, Stein
& Foster (2004, 877-880) เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง: การตอสูเพื่อระบบของการวางแผนงาน
ดานทรัพยากรของกิจการในประเทศออสเตรเลีย โดยองคประกอบสวนใหญมีสาระเดียวกันกับรูปแบบ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
3.2 ผลการอภิปรายนํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของ
ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
3.2.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงพบวา 1) ปจจัยภาวะผูนํา
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับ Santhidran, Borromeo &
Chandran (2013) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง ความสัมพันธระหวางภาวะผูน าํ พันธสัญญาการเปลีย่ นแปลงกับความพรอม
ในการเปลี่ ย นแปลง โดยผลการศึ ก ษาพบว า ภาวะผู  นํ า มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต อ ความพร อ ม
ในการเปลีย่ นแปลง ซึง่ ผูว จิ ยั เห็นวาการทีภ่ าวะผูน าํ มีอทิ ธิพลตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากภาวะผูน าํ
สามารถสรางแรงบันดาลใจ ชักจูงโนมนาวใหผูตามเห็นผลประโยชนในการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง
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วา การเปลี่ยนแปลงจะทําใหมาตรฐานงานสูงขึ้นกวาเดิมพรอมทั้งสามารถกระตุนใหผูตามรวมมือกันให
เปนไปตามเปาหมายขององคกร 2) ปจจัยการสื่อสารในองคการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรี สอดคลองกับงานวิจยั ของ Gilley, Gilley &
McMillan (2009, 75-94) เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงองคการ: การจูงใจ การสือ่ สาร และภาวะผูน าํ ทีม่ ปี ระสิทธิผล
พบวา ตัวแปรการสื่อสารมีอิทธิพลทางบวกตอการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ฮอวคิง สเตนน และฟอสเตอร (Hawking, Stein & Foster, 2004, 877-880) ที่พบวา ปจจัย
สําคัญของการบริหารการเปลีย่ นแปลงในองคการไดแก การสือ่ สารในองคการ เหตุผลทีก่ ารสือ่ สารในองคการ
มีอทิ ธิพลตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง โดย Kotter (1979, 106-164 อางถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, 2555, 161) มีทัศนะวา การใหความรูความเขาใจที่ถูกตองในการสื่อสารกับ
บุคลากรเรื่องการเปลี่ยนแปลงองคการจะชวยลดความเขาใจผิดที่อาจสงผลใหบุคลากรเกิดการตอตาน
การเปลีย่ นแปลง จนการเปลีย่ นแปลงขององคการไมสามารถบรรลุผลได ดังนัน้ แตละขัน้ ตอนของการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงตัง้ แตเริม่ ตนจนกระทัง่ จบกระบวนการ จําเปนตองอาศัยการสือ่ สาร ทัง้ นีเ้ พือ่ สรางความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงและสรางความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของกระบวน
การเปลีย่ นแปลง 3) ปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Onyango (2014, 204-213) เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงทีพ่ บวา ปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอทิ ธิพลตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากวัฒนธรรม
องคการเปนพฤติกรรมที่คนในองคกรเรียนรูและยึดถือปฏิบัติกันมาจึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเพราะถา
วัฒนธรรมชอบและยอมรับการเปลีย่ นแปลงก็จะสงผลใหองคกรเปลีย่ นแปลงโดยงายแตถา วัฒนธรรมไมชอบ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทําใหการบริหารการเปลี่ยนแปลงอาจบรรลุผลสําเร็จไดยาก
3.2.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง พบวา 1) ปจจัยภาวะ
ผูนํามีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสงผานการสื่อสารในองคการสอดคลองกับทัศนะ
ของ สถาพร ปน เจริญ (2556, 139-145) ทีก่ ลาววา ทุกขัน้ ตอนในการบริหารงานของผูบ ริหาร สามารถสอดแทรก
ศิลปะการสื่อสารเขาไปไดอยางกลมกลืน เนื่องจากเปนวิธีในการประหยัดตนทุนที่จะเอาชนะใจคน จูงใจ
ใหคนมีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารจึงเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การทํางานระหวางแผนกงาน ซึง่ ถือเปนการสงอิทธิพลทางออมของภาวะผูน าํ ไปยังการบริหารการเปลีย่ นแปลง
โดยสงผานการสือ่ สารในองคการนัน่ เอง 2) ปจจัยภาวะผูน าํ มีอทิ ธิพลทางออมตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง
โดยสงผานวัฒนธรรมองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ Hsu (2002, 54-94) เรื่อง โมเดลสมการโครงสราง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ และประสิทธิผลองคการที่พบวา ปจจัยภาวะ
ผูน าํ มีอทิ ธิพลทางออมตอประสิทธิผลองคการผานวัฒนธรรมองคการ (ß= 0.19) ผูว จิ ยั มีความเห็นวาภาวะผูน าํ
มีอทิ ธิพลทางออมตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงโดยสงผานวัฒนธรรมองคการ แสดงใหเห็นวา องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น สามารถใช อิ ท ธิ พ ลจากภาวะผู  นํ า ในการโน ม น า วจู ง ใจ ให ผู  ต ามเห็ น ความสํ า คั ญ ของ
การเปลี่ยนแปลง โดยสงเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติงานเปนทีม มีความสามัคคี รวมถึงมีความเต็มใจเขามา
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มีสวนรวมในการดําเนินงานการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากวัฒนธรรมองคการแบบเดิม
ที่ไมเปดรับการเปลี่ยนแปลงใหเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพื่อเอื้อใหการเปลี่ยนแปลงใน
องคการบรรลุผลสําเร็จ 3) ปจจัยการสือ่ สารในองคการมีอทิ ธิพลทางออมตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง โดย
สงผานวัฒนธรรมองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียพร เชาวสนิทพรรณ (2546, 84) เรื่อง การสื่อสาร
ยอนกลับในการเปลีย่ นแปลงกระบวนการทํางาน กรณีศกึ ษา: ประสิทธิภาพของระบบ RB Front ของ ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวา องคการมีกลยุทธการสือ่ สารภายในองคการทีน่ ํามาใชในการปรับเปลีย่ น
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานของพนักงานระดับธนกิจสัมพันธ 1 ใหมีความรู ทัศนคติที่ดี และยอมรับ
โครงการปรับเปลีย่ นระบบการทํางาน ผูว จิ ยั มีความคิดเห็นวา การสือ่ สารมีอทิ ธิพลทางออมตอการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยสงผานวัฒนธรรมองคการ แสดงใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีพัฒนาการของ
การสือ่ สารใหมปี ระสิทธิภาพในการสือ่ สารวิสยั ทัศนการเปลีย่ นแปลง สรางความมัน่ ใจ และเปลีย่ นพฤติกรรม
วัฒนธรรมของบุคลากรใหยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในองคการ
นําไปสูการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงไดจริง
3.2.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลรวมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง พบวา ปจจัยภาวะผูนํามี
ระดับอิทธิพลรวมสูงสุดตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง ปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลรวมตอการบริหาร
การเปลีย่ นแปลงรองลงมาและ ปจจัยการสือ่ สารในองคการมีระดับอิทธิพลรวมตอการบริหารการเปลีย่ นแปลง
เปนอันดับสุดทาย ในทัศนะของผูวิจัย ผูนําขององคการตองมีภาวะผูนําจึงจะสามารถบริหารจัดการทุกระบบ
ภายในองคการใหเหมาะสมและเอื้อตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงได ภาวะผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญของ
กระบวนการสรางความสําเร็จดานการเปลี่ยนแปลงขององคการ หากปราศจากภาวะผูนําที่เขมแข็งจะไม
สามารถบรรลุความสําเร็จในการบริหารการเปลีย่ นแปลงได ดวยเหตุนปี้ จจัยภาวะผูน ําจึงมีระดับอิทธิพลรวม
สูงสุดตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง (วลัยพร โลกานิตย และ พงษเสฐียร เหลืองอลงกต, 2560) นอกจากนี้
การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญแกบรรทัดฐานและวัฒนธรรมขององคการกลาวคือเห็นวา
วั ฒ นธรรมองค ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต อ ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งานจึ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและ
วัฒนธรรมองคการใหเหมาะสมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนากระบวนการของการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลองกับ ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2551) ที่กลาววา วัฒนธรรม
องคการ หมายถึง ระบบ คานิยม ความเชือ่ ความเขาใจและแบบแผนทีม่ รี ว มกันและเปนสิง่ ทีผ่ กู พันใหสมาชิก
ขององค ก ารสามารถเข า ใจตรงกั น ด ว ยเหตุ นี้ ป  จ จั ย วั ฒ นธรรมองค ก ารมี อิ ท ธิ พ ลรวมต อ การบริ ห าร
การเปลี่ ย นแปลงรองลงมาเป น อั น ดั บ สอง และการที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ร ะบบการสื่ อ สาร
ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและเอื้อตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหแกองคการทั้งทางตรง และ
ทางออมใหคนเห็นความสําคัญและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ปจจัยดานการสื่อสารในองคการ
จึงมีระดับอิทธิพลรวมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนอันดับสาม
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3.3 ผลการวิเคราะหพบวา รูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในจังหวัดจันทบุรีของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีความไมแปรเปลี่ยนสามารถนําไปใชงาน
ไดทงั้ ในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล เนือ่ งจากสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก
ขององคกรทัง้ สองรูปแบบมีลกั ษณะมิตทิ คี่ ลายคลึงกันและตางก็ เปนองคการทีอ่ ยูใ นองคกรปกครองสวนทองถิน่
ซึ่งเปนองคการที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากกวาองคการอื่นๆ ดังนั้นเมื่อบริบทขององคการไมแตกตาง
กัน รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจึงสามารถนําไป
ใชไดทงั้ ในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล โดยผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาดัชนี ดังนี้ 2 = 98.786, df = 81, p-value = 0.087, CFI =
0.995, TLI = 0.993, RMSEA = 0.023, SRMR = 0.027 และ 2 /df = 1.219 โดยคา p-value มากพอที่
จะไมปฏิเสธสมมติฐาน

สรุป
ปจจัยดานการบริหารการเปลีย่ นแปลงมี 4 องคประกอบไดแก การสรางความตระหนักถึงความสําคัญ
ในการเปลีย่ นแปลง การสรางการมีสวนรวม การกําหนดวิสัยทัศน และการรักษาการเปลีย่ นแปลงใหคงอยูใ น
องคการ โดยรูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรที พี่ ฒ
ั นาขึน้
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษซงึ่ ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการบริหารการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ คือ ปจจัย
ภาวะผูน าํ รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการและปจจัยดานการสือ่ สารในองคการเปนอันดับสุดทาย นอกจากนี้
ยังพบวา รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่คนพบทั้งเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแตขนาดนํ้าหนักที่มีอิทธิพลในรูปแบบตางกันเล็กนอย
สามารถนําไปใชงานไดทั้งในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
การนํารูปแบบการบริหารการเปลีย่ นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดจันทบุรไี ปใชนนั้
ควรดําเนินการตาม 4 องคประกอบไดแก การสรางความตระหนักถึงความสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
การสรางการมีสวนรวม การกําหนดวิสัยทัศน และการรักษาการเปลี่ยนแปลงใหคงอยูในองคการ และปจจัย
ที่จะตองใหความสําคัญเพื่อใหการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
ประสบความสําเร็จคือ ปจจัยภาวะผูน าํ รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการและการสือ่ สารในองคการเปนอันดับ
สุดทาย โดยรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถนําไปใชงานไดทั้งในเทศบาลและองคการบริหาร
สวนตําบล
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอเสนอวาควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในโอกาสตอไป
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