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บทคัดยอ
 การวิจยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่  1) เพือ่ศกึษาระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในจังหวัดจนัทบุร ี 2) เพ่ือพฒันารูปแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในจังหวัดจนัทบุร ี 3) เพือ่ตรวจสอบความสอดคลองของรปูแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่ในจงัหวดัจนัทบุรกีบัขอมลูเชงิประจกัษ  4) เพ่ือศกึษานํา้หนกัของอิทธพิลทางตรง อทิธพิลทางออม

และอิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

ในจังหวัดจันทบุรี และ 5) เพื่อศึกษาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบระหวางองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน                 

จงัหวัดจนัทบุรโีดยกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาครัง้นีค้อื  ผูบรหิารทุกระดับภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในจังหวัดจันทบุร ี(เทศบาลและองคการบรหิารสวนตําบล)  จาํนวนทัง้ส้ิน 754 คน กาํหนดขนาดกลุมตัวอยาง
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ตามแนวคิดของ Schumacker & Lomax (2010) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และใชการสุมตัวอยาง   

แบบแบงชั้นภูมิ หลังจากน้ันทําการสุมตัวอยางอยางงายจนครบตามจํานวนท่ีตองการ เคร่ืองมือที่ใชใน           

การเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ           

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (SEM-Structural    

Equation Model) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ            

การบริหารการเปลีย่นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรกีบัขอมูลเชิงประจักษและศึกษา

นํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการบริหารการ

เปล่ียนแปลงรวมถึงใชเทคนิคการวิเคราะหกลุมพหุ (Multi Group Analysis) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป                  

ทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีพัฒนาขึ้นเม่ือ     

เปรียบเทยีบระหวางองคการบรหิารสวนตําบลและเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจงัหวัดจันทบุรี 

ผลการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวม

พบวาอยูในระดับดีมาก 

 2.  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน               

จังหวัดจนัทบรุพีบวา ปจจยัดานการบริหารการเปล่ียนแปลงมี 4 องคประกอบ ไดแก การสรางความตระหนกัถงึ

ความสาํคญัในการเปลีย่นแปลง การสรางการมสีวนรวม การกาํหนดวสิยัทศัน และการรกัษาการเปลีย่นแปลง

ใหคงอยูในองคการ สวนปจจยัดานภาวะผูนาํ ม ี4 องคประกอบไดแก การสรางแรงบนัดาลใจ การคํานงึถงึความเปน

เอกัตถะบุคคล การกระตุนทางปญญา และการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และปจจัยดานการสื่อสารใน

องคการมี 4 องคประกอบไดแก ชองทางการสื่อสาร เนื้อหาขาวสาร ผูสงขาวสารและผูรับสารและสุดทาย

ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ มี 4 องคประกอบ ไดแก การมุงเนนความสําเร็จ การทํางานเปนทีม                         

การมีความคิดสรางสรรค และการใหความสาํคัญแก บคุคล นอกจากน้ีพบวา ปจจยัท่ีมอีทิธิพลตอการบริหาร         

การเปลี่ยนแปลงไดแกปจจัยดังตอไปน้ี  1) ปจจัยภาวะผูนําโดยปจจัยภาวะผูนํามีอิทธิพลทางตรงตอ                

การบริหารการเปล่ียนแปลงอีกทั้งยังมีอิทธิพลทางตรงตอการส่ือสารในองคการและวัฒนธรรมองคการ   

นอกจากน้ีภาวะผูนํายังมีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสงผานการสื่อสารในองคการ

และสงผานวัฒนธรรมองคการ นอกจากน้ีภาวะผูนํายังมีอิทธิพลทางออมตอวัฒนธรรมองคการโดยสงผาน   

การสือ่สารในองคการอกีดวย  2) ปจจยัการสือ่สารในองคการโดยปจจยัการสือ่สารในองคการมอีทิธพิลทางตรง

ตอการบรหิารการเปล่ียนแปลงและวฒันธรรมองคการและยงัมีอทิธิพลทางออมตอการบรหิารการเปล่ียนแปลง

โดยสงผานวัฒนธรรมองคการ และ 3) ปจจัยวัฒนธรรมองคการโดยปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลทาง

ตรงตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 3. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีที่พัฒนา

ขึน้มคีวามสอดคลองกับขอมลูเชิงประจกัษพจิารณาจากคาดชันคีวามสอดคลองกลมกลืน ดงันี ้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               

เชิงสาเหตุที่สงผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี พบวา      

ดานอิทธิพลทางตรง ไดแก ภาวะผูนํา  การสื่อสารในองคการ วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลของภาวะผูนํา 0.331 (p < 0.01) 

การสือ่สารในองคการ 0.102 (p < 0.01) และวฒันธรรมองคการ 0.473 (p < 0.01) กลาวคอื ปจจยัทีม่อีทิธพิล

ทางตรงตอการบรหิารการเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุคือ วฒันธรรมองคการ รองลงมาคอื ภาวะผูนาํ และนอยท่ีสดุ

คือ การสื่อสารในองคการ และดานอิทธิพลทางออม พบวา ภาวะผูนําและการสื่อสารในองคการมีอิทธิพล    

ทางออมตอการบรหิารการเปลีย่นแปลงโดยสงผานวัฒนธรรมองคการอยางมีนยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ 0.01          

มีคาสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพล 0.340 และ 0.095 ตามลําดับ และภาวะผูนํายังสงอิทธิพลทางออมตอ               

การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสงผานการสื่อสารในองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                 

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลเทากับ 0.078 เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลโดยรวมท่ีสงผลตอการบริหาร            

การเปลี่ยนแปลง พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํา มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมสูงสุดโดยมีคา 0.749                

(p < 0.01) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมเทากับ 0.473 

(p < 0.01)  และปจจัยดานการสือ่สารในองคการ มคีาสัมประสทิธ์ิขนาดอทิธิพลรวมเทากับ 0.197 (p < 0.01) 

เปนอันดับสุดทาย กลาวคอืปจจัยท่ีมอีทิธิพลรวมมากท่ีสดุคือ ปจจัยภาวะผูนาํ รองลงมาคอื วฒันธรรมองคการ 

และนอยที่สุดคือ การสื่อสารในองคการ  

 5.  รปูแบบการบรหิารการเปล่ียนแปลงท่ีพฒันาขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบระหวางองคการบริหารสวนตาํบล 

และเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี มีความไมแปรเปล่ียนโดยท้ังเทศบาลและ 

องคการบริหารสวนตําบล มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแตขนาดน้ําหนัก              

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
 โลกแหงพลวัตไดพัดพาความเปลี่ยนแปลงในจํานวนมหาศาลจากอาณาประเทศหนึ่งสู อีก              

อาณาประเทศหน่ึงอยางอิสระเสรี กอผลกระทบตอชีวติความเปนอยูของผูคน เปนตนเหตขุองภาวะเสีย่งท่ีอาจ

กลายเปนวิกฤตกิารณสรางความเสยีหายใหแกองคการตางๆ ได หากไมไดรบัการบรหิารจัดการทีด่ ีซึง่องคการ

ภาครัฐ เฉกเชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เปนองคการหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม                        

ที่เปลี่ยนแปลงคอนขางมาก เนื่องจากเปนองคการที่มีขนาดใหญ จําเปนตองพึ่งพาทรัพยากรและเทคโนโลยี

ใหมๆในการดําเนินงาน รวมถึงการถูกคาดหวังจากกลุมประชาชนจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองบริหารจัดการ

ปรับตัวใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลง ทั้งนี้ปญหาท่ีเกิดขึ้นตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบันขององคกรปกครอง       

สวนทองถิน่ มสีาเหตุหลกัๆ มาจากการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอกองคการ อาทิ  

1) ปญหาการขาดความพรอมในการรับโอนภารกิจจากสวนกลางและสวนภมูภิาค  2) ปญหาดานงบประมาณ

และรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ดเิรก ปทมสริวิฒัน, 2552, 17-19)  3) ปญหาการขาดการมสีวนรวม
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ของประชาชน (ชวลิต สละ, 2556, 24)  นอกจากจะไดรับผลกระทบจากสาเหตุทั่วไปในการเปลี่ยนแปลง          

ที่เกิดจากสภาพแวดลอมดังกลาวแลว ยังมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะพื้นที่ที่องคการตองเผชิญ ดังนี้  1)                

เปนจังหวัดท่ีมีพื้นที่ติดตอกับพรมแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีเสนทางการคาการลงทุนที่เช่ือมโยงถึงประเทศอ่ืนๆ 

(ศูนยการเรียนรูอาเซียน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2559, 2) 2) มีอาณาเขตติดตอกับกลุมจังหวัด

ที่ไดรับการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก            

ทําใหตองเรงพัฒนาตนเองใหสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงครั้งใหญที่เกิดข้ึน  จากการเปล่ียนแปลง     

ของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น ลวนแลวแตสงผลกระทบตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี          

(พงษเสฐียร เหลอืงอลงกต, 2557) โดยเฉพาะผลกระทบตอวถิกีารทาํงานของบุคลากรเนือ่งจากการมุงผลกัดนั

ใหคนในองคการเปล่ียนแปลงวถิกีารทาํงานท่ีคุนเคยไปสูวถิใีหมๆ  จงึประสบกบัอุปสรรคการตอตานการดําเนิน

การเปลี่ยนแปลง สงผลใหเกิดปญหาตางๆ ในการทํางาน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(2556, 9-10) มีทัศนะวา การบริหารการเปล่ียนแปลงที่ดีเปนวิธีการที่สําคัญในการรับมือกับผลกระทบ           

จากสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อันเปนตนเหตุของปญหาในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         

ทั้งน้ีในสภาพที่เปนจริงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกพ้ืนท่ียังขาดรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลง           

อยางเหมาะสม ดงันัน้ ปญหาผลกระทบทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงในองคการจงึยงัไมถกูนาํมาวางแผนบริหาร

จดัการ และยังมีการเปลีย่นแปลงขององคการในรปูแบบใหมๆ  เพ่ิมข้ึนอยูตลอดเวลา จงึอาจสงผลใหองคการ

ไมสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น              

ไดพบรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงที่สมบูรณ ก็จะสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารงานของ

องคการเพ่ือการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หากเราไดทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหาร               

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะชวยใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง

สงเสริมปจจัยที่คนพบซึ่งจะสงผลใหการบริหารการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลไดดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

 2.   เพือ่พฒันารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจนัทบรุี

 3.   เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีกับขอมูลเชิงประจักษ

 4.   เพื่อศึกษานํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุ

ที่มีผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวดัจันทบุรี

 5.   เพ่ือศึกษาความไมแปรเปลีย่นของรปูแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงทีพ่ฒันาขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบ

ระหวางองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
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สมมติฐานของการวิจัย
 1.  รปูแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจงัหวัดจันทบุรทีีพ่ฒันาขึน้ 

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

 2. ปจจยัเชิงสาเหตุทีน่าํมาศกึษามอีทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางออม และอทิธพิลรวมตอการบรหิาร

การเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

 3.  รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีพัฒนาขึ้น เม่ือเปรียบเทียบระหวางองคการบริหาร             

สวนตําบลและเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ไมมีความแปรเปลี่ยน

กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย

 1.  ตัวแปรแฝงนอกมี 1 ตัวแปร คือ ภาวะผูนํา ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปรดังนี้               

การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล การกระตุนทางปญญาและการมีอิทธิพล         

อยางมีอดุมการณ  สวนตวัแปรแฝงในมี 3 ตวัแปร ไดแก  1) ตวัแปรการบรหิารการเปล่ียนแปลง ประกอบดวย

ตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร ดังน้ี การสรางความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง การสรางการมีสวนรวม                  

การกําหนดวิสัยทัศน และการรักษาการเปล่ียนแปลงใหคงอยู  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

ทางออมตอตัวแปรการบริหารการเปล่ียนแปลงสงผานตัวแปรการส่ือสารในองคการ 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 

สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีรวมท้ังส้ิน 754 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของประชากรโดยยึด     

หลักเกณฑตามลักษณะของวิธกีารวิจยัข้ันสูงในการประมาณขนาดกลุมตัวอยางน้ัน ชแูมคเกอร และโลแมกซ 

(Schumacker & Lomax, 2010, 49) ไดกําหนดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมกับการวิเคราะหดวยการวิเคราะห
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โมเดลสมการโครงสราง (SEM- Structural Equation Model) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 

จาํนวน 400 คน จากน้ันสุมขนาดตวัอยางแตละกลุม โดยการสุมตัวอยางช้ันภูมแิบบเปนสัดสวน เม่ือไดจาํนวน

กลุมตัวอยางรวม 400 คน ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางอยางงาย โดยการสุมหยิบสลากแบบไมใสกลับคืนตาม

จํานวนที่ตองการ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557, 55)

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 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 วเิคราะหระดับความเปนจริงตอปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการบริหารการเปล่ียนแปลง และ

การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูตอบแบบสอบถาม โดยสถติทิีใ่ช คอื สถติเิชงิพรรณนา ไดแก คาความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  3.3   วเิคราะหและตรวจสอบองคประกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) ใน

แตละปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอการบริหารการเปล่ียนแปลง และองคประกอบของการบริหารการเปล่ียนแปลงของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 

  3.4 การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในจังหวัดจันทบุรี โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เปนทฤษฎีแนวคิด งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ             

การบริหารการเปล่ียนแปลง และภายหลังจากศึกษาทฤษฎีดีเพียงพอแลวจึงนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหา              

เพื่อพัฒนาเปนรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง

  3.5  ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีกับขอมูลเชิงประจักษดวยการวิเคราะหโมเดลสมการ

โครงสราง (SEM - Structural Equation Model) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร

  3.6  วเิคราะหนํา้หนักอทิธพิลของรปูแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (SEM - Structural Equation 

Model) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 

  3.7  วเิคราะหความไมแปรเปลีย่นของรูปแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงท่ีพฒันาขึน้ 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน                 

จังหวัดจันทบุรี โดยใชเทคนิคการวิเคราะหกลุมพหุ (Multiple Group Analysis) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป                 

ทางคณิตศาสตร

ผลการวิจัย
 1. ระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวม

พบวา อยูในระดับดีมาก 
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 2.  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน               

จังหวัดจันทบุรีพบวาปจจัยดานการบริหารการเปล่ียนแปลงมี 4 องคประกอบไดแก การกําหนดวิสัยทัศน       

การสรางความตระหนกัถึงความสําคัญในการเปล่ียนแปลง การสรางการมีสวนรวมและการรักษาการเปล่ียนแปลง      

ใหคงอยูในองคการ สวนปจจัยดานภาวะผูนาํ มี 4 องคประกอบไดแก การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึง

ความเปนเอกัตถะบุคคล การกระตุ นทางปญญา และการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และปจจัย                          

ดานการสื่อสารในองคการมี 4 องคประกอบไดแก ชองทางการส่ือสาร เน้ือหาขาวสาร ผูสงขาวสารและ          

ผูรบัสาร และสุดทายปจจัยดานวฒันธรรมองคการ ม ี4 องคประกอบ ไดแก การมุงเนนความสาํเรจ็ การทํางาน

เปนทีม การมีความคิดสรางสรรค และการใหความสําคัญกับบุคคล 

 3.  รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีที่พัฒนา

ขึน้มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจกัษพจิารณาจากคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน ดงัน้ี  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                

เชิงสาเหตทุีส่งผลตอการบรหิารการเปลีย่นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจงัหวดัจันทบรุ ีแสดงตาม

ตารางที่ 1

ตารางที่ 1

ขนาดอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอการบริหารการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
 

 
 

 

F4 

 

F3 

 

F2 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

 F3 F2   F3 F2     

         
F1 

0.331** 0.340** 0.078** 0.749** 0.719** - 0.154** 0.873** 0.766** 0.766**

 
F2 

0.102** 0.095** - 0.197** 0.201** 0.201**  

 
F3 

0.473** - - 0.473**   
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 จากตารางที ่1 พบวาดานอทิธิพลทางตรงปจจัยภาวะผูนาํ การส่ือสารในองคการ วฒันธรรมองคการ

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการบริหารการเปล่ียนแปลงที่ระดับ 0.01 โดยคาสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลของ

ภาวะผูนํา 0.331 (p < .01) การสื่อสารในองคการ 0.102 (p < .01) และวัฒนธรรมองคการ 0.473 (p < .01) 

กลาวคือ ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ วัฒนธรรมองคการ รองลงมา

คือ ภาวะผูนํา และนอยท่ีสุดคือ การส่ือสารในองคการ และดานอิทธิพลทางออม พบวา ภาวะผูนําและ           

การสือ่สารในองคการมอีทิธิพลทางออมตอการบรหิารการเปลีย่นแปลงโดยสงผานวัฒนธรรมองคการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพล 0.340 และ 0.095 ตามลําดับ และภาวะผูนํา

ยังสงอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสงผานการส่ือสารในองคการอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.078 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลโดยรวมที่สงผลตอ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง พบวา ปจจัยดานภาวะผูนํา มีคาสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลรวมสูงสุดโดยมีคา 

0.749 (p < .01) เปนอันดับแรก รองลงมาคือ วัฒนธรรมองคการมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมเทากับ 

0.473 (p < .01)  และปจจัยดานการส่ือสารในองคการ มีคาสัมประสิทธ์ิขนาดอิทธิพลรวมเทากับ 0.197          

(p < .01) เปนอันดับสุดทาย 

 5.  รปูแบบการบรหิารการเปล่ียนแปลงท่ีพฒันาข้ึนเมือ่เปรยีบเทยีบระหวางองคการบริหารสวนตาํบล

และเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีมีความไมแปรเปล่ียนสามารถนําไปใชงาน       

ไดทั้งในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 

อภิปรายผลการวิจัย   
 1. ระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในภาพรวม 

พบวาอยูในระดับดีมาก สอดคลองกับการวิจัยของศศิธร วงษาลาภ (2557, 95) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอ      

การจัดการการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลหัวหนาหอผูปวย ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

พบวา ระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงโดยรวมอยูในระดับดีมากเชนกัน ผูวจิัยมีความคิดเห็นวา การบริหาร

การเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในระดับดีมาก เน่ืองจากองคประกอบของการบริหาร     

การเปล่ียนแปลงดานการกําหนดวิสัยทัศนการเปล่ียนแปลงและการสรางการมีสวนรวมอยูในระดับสูงเพราะ

วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายๆ หนวยไดมีนโยบายในการสงเสริมมาโดยตลอด เชน มีการสงเสริม        

การกําหนดวิสัยทัศนกอนการวางแผนกลยุทธ และสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร เปนตน 

 2.  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสรุปผล ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2
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ภาพที่ 2:  รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

 จากข้ันตอนการบริหารการเปล่ียนแปลงของ Kotter (1996, 35-158) ที่มี 8 ขั้นตอนนั้น รูปแบบ         

การบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี มีขั้นตอนที่สอดคลองหรือ        

ใกลเคียงกับของ Kotter (1996, 35-158)  คือขั้นตอนท่ี 1 การสรางความตระหนักถึงความสําคัญใน                   

การเปลีย่นแปลงเหมือนกับการจงูใจสรางจิตสํานึกตระหนกัถึงความเรงดวนในการเปลีย่นแปลง และขัน้ตอน

ที่ 2 การสรางการมีสวนรวม เหมือนกับสรางทีมนํารองในการเปล่ียนแปลง นอกจากนี้ไดยุบรวมการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงของ Kotter เปนขั้นตอนที่ 3 การกําหนดวิสัยทัศนการเปลี่ยนแปลง และขั้นที่ 4 การสื่อสาร

วิสัยทัศน เปนขั้นตอนที่ 3 การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธในการเปลี่ยนแปลงและยุบรวมการบริหาร             

การเปลีย่นแปลงของ Kotter ขัน้ตอนที ่5  การมอบอํานาจใหแกทมีงาน  ขัน้ตอนท่ี 6  การสรางชัยชนะระยะสัน้ 

ขั้นตอนที่ 7 การธํารงไวซึ่งการเปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง และข้ันตอนที่ 8 การรักษาการเปล่ียนแปลงน้ัน         

ใหคงอยูอยางถาวร เปนขั้นตอนที่ 4  การรักษาการเปลี่ยนแปลงใหคงอยูในองคการ  

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน

       3.1 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดจันทบุรี แสดงดังภาพที่ 3    
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ภาพที่ 3: รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

 จากภาพท่ี 3 การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่พัฒนาข้ึน มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ                  

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

ดงักลาวผานเกณฑตาม Hooper, Coughlan & Mullen (2008) ซึง่สอดคลองกับงานวจิยัของ Hawking, Stein 

& Foster (2004, 877-880) เร่ือง การบริหารการเปล่ียนแปลง: การตอสูเพ่ือระบบของการวางแผนงาน                 

ดานทรัพยากรของกิจการในประเทศออสเตรเลีย โดยองคประกอบสวนใหญมีสาระเดียวกันกับรูปแบบ            

การบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 

  3.2 ผลการอภิปรายน้ําหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของ          

ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 

   3.2.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงพบวา 1) ปจจัยภาวะผูนํา

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับ Santhidran, Borromeo &            

Chandran (2013) ทีศ่กึษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํ  พนัธสัญญาการเปลีย่นแปลงกบัความพรอม

ในการเปลี่ยนแปลง โดยผลการศึกษาพบวา ภาวะผู นํามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความพรอม                              

ในการเปล่ียนแปลง ซึง่ผูวจิยัเห็นวาการทีภ่าวะผูนาํมีอทิธิพลตอการบริหารการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากภาวะผูนาํ

สามารถสรางแรงบันดาลใจ ชักจูงโนมนาวใหผูตามเห็นผลประโยชนในการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 215

วา การเปล่ียนแปลงจะทําใหมาตรฐานงานสูงข้ึนกวาเดิมพรอมท้ังสามารถกระตุนใหผูตามรวมมือกันให         

เปนไปตามเปาหมายขององคกร 2) ปจจัยการส่ือสารในองคการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการบริหาร          

การเปลีย่นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวดัจันทบรุ ีสอดคลองกับงานวจิยัของ Gilley, Gilley & 

McMillan (2009, 75-94)   เร่ือง การเปล่ียนแปลงองคการ: การจงูใจ การสือ่สาร และภาวะผูนาํทีม่ปีระสทิธผิล

พบวา ตัวแปรการส่ือสารมีอิทธิพลทางบวกตอการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ฮอวคิง  สเตนน และฟอสเตอร (Hawking, Stein & Foster, 2004, 877-880) ที่พบวา ปจจัย

สาํคัญของการบรหิารการเปลีย่นแปลงในองคการไดแก การส่ือสารในองคการ เหตุผลท่ีการส่ือสารในองคการ

มอีทิธิพลตอการบรหิารการเปลีย่นแปลง โดย Kotter (1979, 106-164  อางถงึใน มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, 2555, 161) มีทัศนะวา การใหความรูความเขาใจที่ถูกตองในการสื่อสารกับ   

บุคลากรเรื่องการเปล่ียนแปลงองคการจะชวยลดความเขาใจผิดที่อาจสงผลใหบุคลากรเกิดการตอตาน           

การเปลีย่นแปลง จนการเปล่ียนแปลงขององคการไมสามารถบรรลุผลได ดงันัน้ แตละข้ันตอนของการบรหิาร

การเปล่ียนแปลงต้ังแตเริม่ตนจนกระท่ังจบกระบวนการ จาํเปนตองอาศยัการสือ่สาร ทัง้นีเ้พือ่สรางความตระหนกั

ถึงความสําคัญของการเปล่ียนแปลงและสรางความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของกระบวน            

การเปลีย่นแปลง 3) ปจจยัวฒันธรรมองคการมอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกตอการบริหารการเปล่ียนแปลง  สอดคลอง

กับงานวิจัยของ Onyango (2014, 204-213) เร่ือง อิทธิพลของวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการบริหาร          

การเปลีย่นแปลงทีพ่บวา ปจจยัวฒันธรรมองคการมอีทิธพิลตอการบรหิารการเปลีย่นแปลงเนือ่งจากวฒันธรรม

องคการเปนพฤติกรรมท่ีคนในองคกรเรียนรูและยึดถือปฏิบัติกันมาจึงสงผลตอการเปล่ียนแปลงเพราะถา

วฒันธรรมชอบและยอมรบัการเปล่ียนแปลงกจ็ะสงผลใหองคกรเปลีย่นแปลงโดยงายแตถาวฒันธรรมไมชอบ

การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทําใหการบริหารการเปลี่ยนแปลงอาจบรรลุผลสําเร็จไดยาก

   3.2.2  ปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง พบวา  1) ปจจัยภาวะ

ผูนํามีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปล่ียนแปลงโดยสงผานการส่ือสารในองคการสอดคลองกับทัศนะ

ของ สถาพร ปนเจริญ (2556, 139-145) ทีก่ลาววา ทกุข้ันตอนในการบริหารงานของผูบริหาร สามารถสอดแทรก

ศิลปะการสื่อสารเขาไปไดอยางกลมกลืน เนื่องจากเปนวิธีในการประหยัดตนทุนท่ีจะเอาชนะใจคน จูงใจ          

ใหคนมีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง การส่ือสารจึงเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางประสิทธิภาพ      

การทาํงานระหวางแผนกงาน ซึง่ถือเปนการสงอิทธิพลทางออมของภาวะผูนาํไปยงัการบริหารการเปล่ียนแปลง

โดยสงผานการสือ่สารในองคการน่ันเอง 2) ปจจยัภาวะผูนาํมอีทิธพิลทางออมตอการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

โดยสงผานวัฒนธรรมองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ Hsu (2002, 54-94) เรื่อง โมเดลสมการโครงสราง

ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ และประสิทธิผลองคการที่พบวา ปจจัยภาวะ

ผูนาํมีอทิธิพลทางออมตอประสทิธิผลองคการผานวฒันธรรมองคการ (ß= 0.19) ผูวจิยัมีความเหน็วาภาวะผูนาํ

มอีทิธิพลทางออมตอการบรหิารการเปล่ียนแปลงโดยสงผานวฒันธรรมองคการ แสดงใหเห็นวา องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสามารถใชอิทธิพลจากภาวะผูนําในการโนมนาวจูงใจ ใหผู ตามเห็นความสําคัญของ                          

การเปลี่ยนแปลง  โดยสงเสริมวฒันธรรมการปฏิบัติงานเปนทีม มีความสามัคคี รวมถึงมีความเต็มใจเขามา
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มีสวนรวมในการดําเนินงานการเปล่ียนแปลง และปรับเปล่ียนพฤติกรรม จากวัฒนธรรมองคการแบบเดิม        

ที่ไมเปดรับการเปลี่ยนแปลงใหเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพ่ือเอื้อใหการเปลี่ยนแปลงใน

องคการบรรลุผลสาํเรจ็ 3) ปจจัยการสือ่สารในองคการมีอิทธิพลทางออมตอการบริหารการเปล่ียนแปลง โดย

สงผานวัฒนธรรมองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียพร เชาวสนิทพรรณ (2546, 84) เรื่อง การสื่อสาร

ยอนกลับในการเปล่ียนแปลงกระบวนการทํางาน กรณีศกึษา: ประสิทธภิาพของระบบ RB Front ของ ธนาคาร

ไทยพาณชิย จาํกัด (มหาชน) พบวา องคการมกีลยทุธการสือ่สารภายในองคการทีน่ํามาใชในการปรบัเปลีย่น 

เปล่ียนแปลงกระบวนการทํางานของพนักงานระดับธนกิจสัมพันธ 1 ใหมีความรู ทัศนคติที่ดี และยอมรับ

โครงการปรบัเปล่ียนระบบการทาํงาน ผูวจิยัมีความคดิเหน็วา การส่ือสารมอีทิธิพลทางออมตอการบรหิารการ

เปลี่ยนแปลงโดยสงผานวัฒนธรรมองคการ แสดงใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีพัฒนาการของ        

การสือ่สารใหมปีระสทิธิภาพในการสือ่สารวสิยัทัศนการเปลีย่นแปลง สรางความม่ันใจ และเปลีย่นพฤตกิรรม

วัฒนธรรมของบุคลากรใหยอมรับการเปล่ียนแปลง และสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในองคการ 

นําไปสูการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงไดจริง

   3.2.3  ปจจัยที่มีอิทธิพลรวมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง  พบวา ปจจัยภาวะผูนํามี

ระดับอิทธิพลรวมสูงสุดตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง ปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลรวมตอการบริหาร

การเปลีย่นแปลงรองลงมาและ ปจจยัการส่ือสารในองคการมรีะดบัอทิธพิลรวมตอการบรหิารการเปลีย่นแปลง

เปนอันดับสุดทาย ในทัศนะของผูวิจัย ผูนําขององคการตองมีภาวะผูนําจึงจะสามารถบริหารจัดการทุกระบบ

ภายในองคการใหเหมาะสมและเอ้ือตอการบริหารการเปล่ียนแปลงได ภาวะผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญของ

กระบวนการสรางความสําเร็จดานการเปล่ียนแปลงขององคการ หากปราศจากภาวะผูนําท่ีเขมแข็งจะไม

สามารถบรรลุความสาํเรจ็ในการบริหารการเปล่ียนแปลงได ดวยเหตุนีป้จจัยภาวะผูนําจึงมีระดับอิทธิพลรวม

สูงสุดตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง (วลัยพร โลกานิตย และ พงษเสฐียร เหลืองอลงกต, 2560)  นอกจากน้ี

การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญแกบรรทัดฐานและวัฒนธรรมขององคการกลาวคือเห็นวา

วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนินงานจึงมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ               

วัฒนธรรมองคการใหเหมาะสมกับการบริหารการเปล่ียนแปลง เพื่อพัฒนากระบวนการของการบริหาร            

การเปลี่ยนแปลงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลองกับ ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2551) ที่กลาววา วัฒนธรรม

องคการ หมายถงึ ระบบ คานิยม ความเชือ่ ความเขาใจและแบบแผนทีม่รีวมกันและเปนส่ิงท่ีผกูพันใหสมาชกิ

ขององคการสามารถเขาใจตรงกัน ดวยเหตุนี้ปจจัยวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลรวมตอการบริหาร                        

การเปลี่ยนแปลงรองลงมาเปนอันดับสอง และการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีระบบการส่ือสาร                         

ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและเอื้อตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหแกองคการทั้งทางตรง และ       

ทางออมใหคนเห็นความสําคัญและยอมรับการเปล่ียนแปลง ดังน้ัน ปจจัยดานการสื่อสารในองคการ                   

จึงมีระดับอิทธิพลรวมตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนอันดับสาม
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  3.3 ผลการวิเคราะหพบวา รปูแบบการบริหารการเปลีย่นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในจังหวัดจันทบุรีของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีความไมแปรเปล่ียนสามารถนําไปใชงาน            

ไดทัง้ในเทศบาลและองคการบรหิารสวนตําบล เน่ืองจากสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก

ขององคกรท้ังสองรปูแบบมลีกัษณะมติทิีค่ลายคลงึกันและตางก็ เปนองคการทีอ่ยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ซึ่งเปนองคการที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากกวาองคการอื่นๆ  ดังนั้นเมื่อบริบทขององคการไมแตกตาง

กัน รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนจึงสามารถนําไป

ใชไดทัง้ในเทศบาลและองคการบรหิารสวนตําบล โดยผลการตรวจสอบความสอดคลองของรปูแบบการบรหิาร

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 
 ปจจยัดานการบรหิารการเปล่ียนแปลงม ี4 องคประกอบไดแก การสรางความตระหนกัถงึความสาํคญั

ในการเปลีย่นแปลง การสรางการมสีวนรวม การกําหนดวสิัยทัศน และการรกัษาการเปล่ียนแปลงใหคงอยูใน

องคการ โดยรปูแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจงัหวดัจันทบรุทีีพ่ฒันาขึน้    

มคีวามสอดคลองกับขอมลูเชิงประจักษซึง่ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการบรหิารการเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุ คอื ปจจยั

ภาวะผูนาํ รองลงมาคือ วฒันธรรมองคการและปจจัยดานการส่ือสารในองคการเปนอันดับสุดทาย นอกจากนี้  

ยังพบวา รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีคนพบท้ังเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีปจจัย              

ที่มีอิทธิพลตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแตขนาดน้ําหนักที่มีอิทธิพลในรูปแบบตางกันเล็กนอย 

สามารถนําไปใชงานไดทั้งในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล

 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 การนาํรปูแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจงัหวัดจนัทบุรไีปใชนัน้

ควรดําเนินการตาม 4 องคประกอบไดแก การสรางความตระหนักถึงความสําคัญในการเปลี่ยนแปลง                

การสรางการมีสวนรวม การกําหนดวิสัยทัศน และการรักษาการเปลี่ยนแปลงใหคงอยูในองคการ และปจจัย

ที่จะตองใหความสําคัญเพื่อใหการบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 

ประสบความสําเร็จคอื ปจจยัภาวะผูนาํ รองลงมาคือ วฒันธรรมองคการและการส่ือสารในองคการเปนอนัดบั

สุดทาย โดยรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถนําไปใชงานไดทั้งในเทศบาลและองคการบริหาร

สวนตําบล 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดเชิงลึกมากย่ิงขึ้น ผูวิจัยขอเสนอวาควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ          

รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในโอกาสตอไป 
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