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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการบริ หารการเปลี่ยนแปลงองค์กร กองคลัง
สานักงานอธิ การบดี โดยใช้วิธีการศึ กษาหลักฐาน เอกสารต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องและการสัมภาษณ์ ความคิดเห็ นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับกองคลัง สานักงานอธิการบดี จานวน 15 คน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผูบ้ ริ หาร ที่ดูแลองค์กรกองคลัง
2) กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานภายในกองคลัง 3) กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กรกองคลัง โดยเลือกใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า และนามาวิเคราะห์แรงผลักและแรงต้านตามทฤษฏี (Force – Field Theory of Change) จากผลการศึ กษาผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ดีมีจานวน 3 ด้านคือ 1) ด้านกลยุทธ์(Strategy) 2) ด้านระบบ
การปฏิ บัติ ง าน(System) 3) ด้า นทัก ษะ ความรู ้ ความสามารถ(Skill) และได้มี ก ารเสนอขั้น ตอนการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร ด้วยการ 1) เพิ่มระดับความจาเป็ นเร่ งด่วน 2) สร้างทีมผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 3) กาหนดวิสยั ทัศน์ให้
ชัดเจนถูกต้อง 4) สื่ อสารเพื่อหาเสี ยงสนับสนุน 5) สนับสนุนให้เกิดการลงมือทา 6) สร้างผลงานให้เป็ นที่ประจักษ์ใน
เบื้องต้นก่อน 7) มุ่งมัน่ ไม่ยอ่ ท้อ และ 8) รักษาผลการเปลี่ยนแปลงไว้ให้คงอยู่
ABSTRACT
This study is a qualitative research which aims to propose the guideline of changing management of finance
division of the president office Khon Kaen University. The methods were studying the related evidences and taking the
key-information interview with 15 staff in the finance division, president office. The 15 staffs were divided into 3
groups of the finance division; 1) The executive taking, 2) The staff working, 3) The beneficiaries. The Triangulation
method was used to investigate and Force – Field Theory of Change theory was used to analysis. The study was found
that the fine supporting factors should be in 3 areas; 1) Strategy 2) System 3) Skill. The result of the study has been
changed management of the division through 1) Increase Urgency, 2) Build the guiding teams, 3) Get the right vision,
4) Communicate for buy-in, 5) Enable action, 6) Create short-term wins, 7) Don't let up, and 8) Make to be stable.

คาสาคัญ: การบริ หารการเปลี่ยนแปลง กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทนา
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีฐานะเป็ นสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐบาล ซึ่งไม่เป็ นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น กฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริ หารราชการกระทรวงศึ กษาธิ การและกฎหมายว่า ด้ว ย
การปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึ กษา ส่ งเสริ มประยุกต์ พัฒนาวิชาการและวิชาชี พชั้นสู ง ทาการสอน การวิจัย การพัฒนาและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริ การทางวิชาการและวิชาชี พแก่สังคม และทานุ บารุ งศิ ลปวัฒนธรรม (พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558) การที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นสถาบันอุดมศึ กษาในกากับของรัฐบาล มีการบริ หาร
การจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ (Autonomous University) แต่ยงั ได้รับเงิ นอุดหนุ นทัว่ ไป (Block Grant) ที่ รัฐ
จัดสรรให้เป็ นรายปี โดยตรงเพื่อใช้จ่ายตามความจาเป็ นในการดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีขอ้ ดีที่เห็นได้ชดั เจน คือ มหาวิทยาลัยเกิดความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ
กองคลังเป็ นหน่วยงานภายใต้สังกัดสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพนั ธกิ จในการสนับสนุน
ด้านการคลังและการพัสดุในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (กองคลัง สานักงานอธิการบดี ,
2559) จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการเตรี ยมความพร้อมให้เป็ นกองคลัง สานักงานอธิการบดีที่ดี ทั้งด้านกลยุทธ์
ขององค์กร (Strategy) ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) ด้านระบบการปฏิบตั ิงาน (System) ด้านบุคลากร (Staff) ด้าน
ทักษะ ความรู ้ ความสามารถ (Skill) ด้านรู ปแบบการบริ หารจัดการ (Style) ด้านค่านิยมร่ วม (Shared Values) ให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงเป็ นสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐบาลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้
ทิ ศ ทางที่ ก าหนดไว้ องค์ ก รจะต้อ งมี ก ารส ารวจตัว เองเพื่ อ หาจุ ด บกพร่ อ งและหาวิ ธี ก ารบริ ห ารจัด การให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็ นการอุดรอยรั่วที่จะเกิดขึ้นในองค์กรแล้ว ยังเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในกองคลัง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพันธกิจของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. ศึ ก ษาสภาวการณ์ ปั จ จุ บัน ของกองคลัง สานัก งานอธิ ก ารบดี ในด้า นกลยุท ธ์ อ งค์ก ร ( Strategy) ด้า น
โครงสร้างองค์กร (Structure) ด้านระบบการปฏิบตั ิงาน (System) ด้านบุคลากร (Staff) ด้านทักษะ ความรู ้ ความสามารถ
(Skill) ด้านรู ปแบบการบริ หารจัดการ (Style) ด้านค่านิยมร่ วม (Shared Values)
2. เพื่อเสนอแนวทางการบริ หารการเปลี่ยนแปลงกองคลัง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิธีการวิจยั
วิธีการเก็บข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีลกั ษณะข้อมูลเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารโดยการศึ กษาเอกสารหลัก ฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง สานักงานอธิ การบดี ได้แก่ 1) ข้อมูลเอกสารด้านระเบี ยบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ 2)
ข้อมูลเอกสารด้านแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) ข้อมูลเอกสารสถิติและบันทึกต่างๆ
2. ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้อ มู ลที่ ได้จากการสัม ภาษณ์ ความคิ ด เห็ นของผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ ง (Keyinformation Interview) กับกองคลัง สานักงานอธิการบดี จานวน 15 คน
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Key-information Interview) กับกองคลัง สานักงานอธิการบดี จานวน 15 คน
แบ่งออกเป็ น
1. ผูบ้ ริ หาร ที่ดูแลกองคลัง สานักงานอธิการบดี จานวน 7 คน ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผูอ้ านวยการกองคลัง หัวหน้างานบริ หารงบประมาณ หัวหน้างานบัญชี หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานบริ หารการเงิน
และหัวหน้างานบริ หารทัว่ ไป
2. กลุ่มผูป้ ฏิ บัติงานภายในกองคลัง สานักงานอธิ การบดี จานวน 4 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บัติงานใน
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
นักบัญชี และเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
3. กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับกองคลัง สานักงานอธิ การบดี จานวน 4 คน ได้แก่ หัวหน้าสานักงานคณบดี
คณะศึ กษาศาสตร์ หัวหน้าสานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ผูอ้ านวยการสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
วิธีการศึกษาเป็ นการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างแบบกึ่งทางการ (Semi-formal Interview) โดยมีคาถามเพื่อใช้ใน
การสัมภาษณ์ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวการณ์ของกองคลัง สานักงานอธิ การบดีในปั จจุบนั และความคาดหวังที่
อยากให้กองคลัง สานักงานอธิการบดี เป็ นองค์กร สู่ความเป็ นเลิศ ใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
2) ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) 3) ด้านระบบการปฏิบตั ิงาน (System) 4) ด้านบุคลากร (Staff) 5) ด้านทักษะ ความรู ้
ความสามารถ (Skill) 6) ด้านรู ปแบบการบริ หารจัดการ (Style) และ 7) ด้านค่านิยมร่ วม (Shared Value) โดยมีคาถามเพื่อ
สัมภาษณ์ถึงมุมมองสภาวการณ์ในปั จจุบนั และความคาดหวังในอนาคต
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลแล้วจะบันทึกและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งอเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความเที่ยงตรง ถูกต้อง และ
น่าเชื่อถือ จึงเลือกใช้วธิ ีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Method) ทั้งในด้านทฤษฏีและดานข้อมูล โดย
นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลเอกสารมาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบว่าข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนหรื อแตกต่าง
กันอย่างไร โดยสรุ ปได้ว่าหากได้ขอ้ มูลที่ เหมือนกัน นั่นหมายถึงข้อมูลของผูศ้ ึ กษามีความน่ าเชื่ อถือและสามารถนา
ข้อมูลนั้นมาสรุ ปให้เห็นภาพเป็ นรู ปธรรมและรายงานผลการศึกษา
การสังเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้วิ จัย สั ง เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ท ฤษฏี 7S McKinney เป็ นตัว แบ่ ง แยกประเด็ น และสร้ า งแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลงหากมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความเป็ นเลิศทั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้ดาเนินการศึกษาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงที่
ได้จากการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่เป็ นแรงต่อต้าน และแรงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงตามแบบทฤษฏีแรงผลัก
แรงต้าน (Force-Field Theory of Change) ของ Lewin (1952) เพื่อกาหนดแนวทางในการเพิ่มแรงสนับสนุนและลดแรง
ต่อต้านที่จะเกิดขึ้นในประเด็นต่างๆ และเสนอเป็ นแนวทางในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงกองคลัง สานักงานอธิการบดี
ตามทฤษฏีการบริ หารการเปลี่ยนแปลงองค์กร 8 ขั้นตอน ของ Kotter (1995) เพื่อให้กองคลัง สานักงานอธิ การบดี เป็ น
องค์กรสู่ความเป็ นเลิศ
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ผลการวิจยั
สภาวการณ์ ทดี่ ขี องกองคลัง สานักงานอธิการบดี
สภาวการณ์ปัจจุบนั ของกองคลัง สานักงานอธิ การบดี จากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกเอาเฉพาะข้อ
ที่สอดคล้องกับบริ บทของกองคลัง สานักงานอธิ การบดีที่ดี ตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2559 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่ากองคลัง สานักงานอธิ การบดี ที่ดีใน 7 ด้านจะต้องมีแนวทางในการดาเนิ นการตาม
สภาวการณ์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ให้ครอบคลุมทั้ง 16 ข้อ ดังนี้
1. มีแนวทางในการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สนองยุทธศาสตร์ของรัฐ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยและทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ได้ชดั เจน โดยจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ระยะยาว แผนระยะปานกลาง ได้แก่ แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
2. มีการจัดโครงสร้างขององค์การให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. มีระบบการกากับดูแล ติดตามประเมินผล และปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
4. มีการจัดกิจกรรมเพื่อยกย่องชมเชยผูม้ ีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ
5. มีระบบและกลไกการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
6. มีการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการกากับ ติดตาม ประเมินผล และดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องโดยเน้นการ
ทางานอย่างมีคุณภาพให้เป็ นวัฒนธรรมขององค์การ
7. มีการปรับปรุ งกระบวนการให้บริ การด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิ ดความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ ว
โปร่ งใส มีผรู ้ ับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้
8. มีการวางระบบและกลไกเรื่ องค่าตอบแทนทั้งที่เป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงินให้เหมาะสม
9. มีการส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
10. มีการเสริ มสร้างและพัฒนาบรรยากาศในการทางานที่เป็ นสุข
11. มีการส่ งเสริ มความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง
ตามศักยภาพ
12. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถ และจิ ตสานึ กในการให้บริ การอย่างเสมอภาคเป็ น
ธรรมด้วยความโปร่ งใส ซื่อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม
13. มี ก ารพัฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารจัด การมหาวิ ท ยาลัย ในทุ ก ด้า นให้ มี ค วามคล่ อ งตัว และมี
ประสิ ทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
14. มีการวางระบบและกลไก เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวติ และสิ่ งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็ นแบบอย่างที่
ดีแก่สงั คม
15. มีการสร้างความตระหนักและจิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
16. มี ก ารส่ ง เสริ มการมี ส่ วนร่ วมกั บ ภาคส่ วนต่ า งๆ ในการดู แ ลและรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ มตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลจากการสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับกองคลัง สานักงานอธิการบดีในสภาวการณ์ปัจจุบนั 3 กลุ่ม สามารถ
แยกออกเป็ น 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านกลยุทธ์ ไม่มีความชัดเจนในการกาหนดกลยุทธ์การเป็ นหน่วยงานกลางที่ให้บริ การด้านการคลังที่ มี
ประสิ ทธิภาพ ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่มีการตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ ตระหนักแค่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ และมีความ
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ชัด เจนในเรื่ อ งของการเป็ นหน่ ว ยงานกลางที่ มี บ ทบาทการให้บ ริ ก าร สนับ สนุ น ด้า นการคลัง และการพัส ดุ ข อง
มหาวิทยาลัย
2. ด้านโครงสร้าง มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่อนข้างบ่อย ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง แต่มกั
เกิดปั ญหาในเรื่ องของการให้บริ การ
3. ด้านระบบการปฏิบตั ิงาน มีการวางระบบการปฏิบตั ิงานตามบริ บท หน้าที่ อย่างชัดเจน มีระบบสารสนเทศ
ที่ช่วยในการปฏิบตั ิงานและช่วยควบคุมความเสี่ ยง แต่ขาดในเรื่ องของการรายงานผลข้อมูล
4. ด้า นบุ คลากร มี จ านวนค่อนข้า งมากตามขอบเขตภาระหน้า ที่ ๆ องค์ก รรั บผิ ดชอบ บุ ค ลากรมี ความรู ้
ความสามารถแตกต่างกันไปตามตาแหน่งหน้าที่ และมีความเอื้อเฟื้ อต่อกันอย่างดี ปฏิ บตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพสูง แต่ลกั ษณะการมอบหมายงาน และการปฏิบตั ิงานยังคงเป็ นกระจุกอยูท่ ี่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
5. ด้านทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ของบุคลากร มีความรู ้ ความสามารถตามวิชาชีพ และมีความสามารถใน
การติดต่อประสานงานและแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี มีความรู ้ความสามารถด้านการใช้งานเทคโนโลยี แต่
ขาดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และขาดมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานทัว่ ทั้งองค์กร
6. ด้านรู ปแบบการบริ หารจัดการองค์กร เป็ นไปตามโครงสร้ างขององค์กร และมี หัวหน้างานเป็ นผูด้ ูแล
บุคลากรภายในองค์กร สามารถเป็ นผูน้ า เป็ นผูต้ ดั สิ นใจและแก้ไขปั ญหาให้เป็ นอย่างดี เป็ นผูน้ าที่เข้มแข็งและสามารถ
เป็ นผูน้ าในการปฏิบตั ิงานได้ในทุกๆ ด้าน แต่ยงั ขาดด้านการสื่ อสารองค์กรที่ชดั เจน
7. ด้านค่านิ ยมร่ วม กองคลังเป็ นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึ งทาให้วฒั นธรรม
ภายในองค์กรมีความเข้มแข็ง มีการทางานเป็ นที มเป็ นอย่างดี มีความรักและสามัคคีภายในองค์กร ซึ่ งส่ งผลต่อการ
ประสานงาน ภายในที่ดี เอื้อเฟื้ อต่อการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร
จากการศึกษาสภาวการณ์สามเส้าด้านข้อมูล ตามเอกสารหลักฐาน และความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสรุ ป
ได้ว่ากองคลัง สานักงานอธิ การบดี ที่ดี และเป็ นเลิศ สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็ นไปตาม
บทบาท หน้าที่ของตนเองนั้นจะต้องมีองค์ประกอบในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) กองคลัง สานักงานอธิการบดีที่ดีจะต้องประกอบด้วย
1) มีการกาหนดกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักในด้านการให้บริ การด้านการคลังและ
พัสดุอย่างมีประสิ ทธิภาพ ชัดเจน และง่ายต่อการนาไปปฏิบตั ิ
2) มีกลยุทธ์ในด้านการสร้างเครื อข่ายที่ชดั เจน
2. ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) กองคลัง สานักงานอธิการบดีที่ดีจะต้องประกอบด้วย
1) มีการจัดโครงสร้างขององค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน การพัฒนางานในหน้าที่ และการให้บริ การ
3. ด้านระบบการปฏิบตั ิงาน (System) กองคลัง สานักงานอธิการบดีที่ดีจะต้องประกอบด้วย
1) มีระบบการกากับดูแล ติดตามประเมินผล และการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
2) มีแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน และสามารถให้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว
4. ด้านบุคลากร (Staff) กองคลัง สานักงานอธิการบดีที่ดีจะต้องประกอบด้วย
1) มีการสร้างระบบการปฏิบตั ิงานที่เน้นการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของบุคลากร
2) มีระบบการพัฒนาองค์ความความรู ้ และส่งเสริ มความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3) มีการส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) มีการเสริ มสร้างบรรยากาศในสถานที่ทางานให้มีความสุข
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5. ด้านทักษะ ความรู ้ ความสามารถ (Skill) กองคลัง สานักงานอธิการบดีที่ดีจะต้องประกอบด้วย
1) มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพ พัฒนาความรู ้ดา้ นอื่นๆ และ
สร้างจิตสานึกในการให้บริ การ
2) มีการเชื่อมโยงระบบการประเมินกับการพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถของบุคลากร
6. ด้านรู ปแบบการบริ หารจัดการ (Style) กองคลัง สานักงานอธิการบดีที่ดีน้ นั จะต้องประกอบด้วย
1) มีการพัฒนาระบบและกลไกการบริ หารจัดการในทุกด้านให้มีความคล่องตัว และมีประสิ ทธิ ภาพด้วย
หลักธรรมาภิบาล
2) มีระบบการสื่ อสารองค์กรที่ชดั เจน
7. ด้านค่านิยมร่ วม (Shared Values) กองคลัง สานักงานอธิการบดีที่ดีน้ นั จะต้องประกอบด้วย
1) สร้างความตระหนักในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีการสร้างความตระหนักและจิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

กาหนดกลยุทธ์ขององค์กรให้
สอดคล้องกับพันธกิจหลัก

จัดโครงสร้างขององค์กรให้เอื้อ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

มีระบบการกากับดูแล ติดตามประเมินผล
และการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
การให้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว

โครงสร้าง
องค์กร

ระบบการ
ปฏิบตั ิงาน

กลยุทธ์
มีกลยุทธ์ในด้านการสร้าง
เครื อข่ายที่ชดั เจน
สร้างความตระหนักในการปฏิบตั ิงาน

กองคลัง สานักงาน
อธิการบดีที่ดี

เน้นการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันของบุคลากร
บุคลากร

ค่านิยมร่ วม
สร้างความตระหนักและ
จิตสานึกในการอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

สร้างบรรยากาศ
ในสถานที่
ทางานให้มี
ความสุข

พัฒนาองค์ความความรู ้ และส่งเสริ ม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

รู ปแบบการ
บริ หารจัดการ

พัฒนาระบบและกลไก
มีระบบการสื่ อสาร
การบริ หารจัดการในทุกด้าน องค์กรที่ชดั เจน
ให้มีความคล่องตัว และมี
ประสิ ทธิภาพ

ส่งเสริ มการ
ปฏิบตั ิงานตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ทักษะ ความรู ้
ความสามารถ
เชื่อมโยงระบบการประเมิน
กับการพัฒนาทักษะความรู ้
ความสามารถของบุคลากร

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ขีดความสามารถทางด้านทักษะ
วิชาชีพ พัฒนาความรู ้ดา้ นอื่นๆ
และสร้างจิตสานึกในการให้
บริ การ

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของกองคลัง สานักงานอธิการบดีที่ดี และเป็ นเลิศ
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การวิเคราะห์ แรงผลักและแรงต่ อต้ านการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการบริ หารการเปลี่ยนแปลงกองคลัง
สานักงานอธิการบดี
ผลการวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฏีแรงผลักแรงต้าน (Force – Field Theory of Change) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฏีแรงผลักแรงต้าน
แรงผลัก
แรงต้ าน
ด้ านกลยุทธ์ (Strategy)
ด้ านโครงสร้ างองค์ กร (Structure)
1) มีการกาหนดกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับ
1) หน้าที่โครงสร้างขององค์กรไม่ชดั เจน ซึ่งก่อให้เกิด
พันธกิจหลักในด้านการให้บริ การด้านการคลังและพัสดุ ความไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ และการ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ชัดเจน และง่ายต่อการนาไปปฏิบตั ิ ให้บริ การ
2) มีกลยุทธ์ในด้านการสร้างเครื อข่ายที่ชดั เจน
ด้ านระบบการปฏิบัตงิ าน (System)
ด้ านบุคลากร (Staff)
3) มีระบบการกากับดูแล ติดตามประเมินผล
2) ระบบการปฏิบตั ิงานที่เน้นการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
และการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
ของบุคลากรมีนอ้ ย
4) มีแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน และสามารถ
3) ระบบการพัฒนาองค์ความความรู ้ และส่งเสริ ม
ให้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว
ความก้าวหน้าในสายอาชีพยังไม่ชดั เจน และเป็ น
รู ปธรรม
4) แนวทางในการส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพไม่มีความชัดเจน
5) ขาดแนวทางและวิธีในการเสริ มสร้างบรรยากาศใน
สถานที่ทางานให้มีความสุขแก่บุคลากร
ด้ านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
ด้ านรู ปแบบการบริหารจัดการ (Style)
5) มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถ 6) การพัฒนาระบบและกลไกการบริ หารจัดการที่มี
ทางด้านทักษะวิชาชีพ พัฒนาความรู ้ดา้ นอื่นๆ และสร้าง ความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
จิตสานึกในการให้บริ การ
ยังไม่ชดั เจน
6) มีการเชื่อมโยงระบบการประเมินกับการพัฒนา
7) ระบบการสื่ อสารองค์กรยังไม่ชดั เจน และเป็ น
ทักษะความรู ้ความสามารถของบุคลากร
รู ปธรรม
ด้ านค่ านิยมร่ วม (Shared values)
8) ระบบที่ก่อให้เกิดการสร้างความตระหนักในการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีนอ้ ย
9) ขาดแนวทางที่สร้างความตระหนักและจิตสานึกใน
การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
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จากตารางที่ 1 พบว่า มีปัจจัยที่เป็ นแรงผลักมีจานวน 6 ข้อ และปั จจัยที่เป็ นแรงต่อต้านมีท้ งั สิ้ น จานวน 9 ข้อ
แสดงให้เห็นว่ากองคลัง สานักงานอธิ การบดี จะต้องมีมาตรการและแนวทางที่ชดั เจนเพื่อบริ หารจัดการปั จจัยต่อต้าน
ให้องค์กรดาเนินไปสู่เป้ าหมายที่ตอ้ งการ คือการเป็ นกองคลัง สานักงานอธิการบดีที่ดีใน 7 ด้าน ซึ่งจากการพิจารณาจาก
ปั จจัยการเป็ นองค์กรที่ดี 7 ประการนั้น 3 ปั จจัยที่เป็ นแรงผลักจะเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริ หารจัดการภายใน
ที่ เป็ นปั จจัยสาคัญไม่ว่าจะเป็ นในด้านของกลยุทธ์ขององค์กร ด้านการวางระบบการปฏิบตั ิงานขององค์กร และด้าน
ทักษะ ความรู ้ ความสามารถของบุคลากรตามตาแหน่งงานภายในองค์กร และมีจานวน 4 ปั จจัยที่เป็ นแรงต่อต้านและ
เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการและการอยูร่ ่ วมกันของคนในองค์กรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นปั จจัยภายในที่ควบคุมได้ยาก และ
เกิดแรงต่อต้านมากกว่าปั จจัยอื่นๆ กองคลัง สานักงานอธิ การบดีจึงต้องมีแนวทาง/วิธีการต่างๆ เพื่อลดแรงต่อต้านและ
สนับสนุนให้กองคลัง สานักงานอธิการบดีเดินไปสู่เป้ าหมายที่ควรจะเป็ นในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
แนวทางในการบริหารการเปลีย่ นแปลงกองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้เสนอแนะไว้ดงั นี้
1. เพิ่มระดับความจาเป็ นเร่ งด่ วน (Increase Urgency) การเดิ นหน้าเปลี่ ยนแปลงเป็ นกองคลัง สานักงาน
อธิ การบดี ที่ดีเป็ นเรื่ องที่ ผูบ้ ริ หารมี ความจาเป็ นที่ จะต้องให้ความสาคัญ เนื่ องจากสภาวการณ์ ปัจจุ บันของกองคลัง
สานักงานอธิ การบดี ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่ อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีความจาเป็ นที่ ผูบ้ ริ หารกองคลัง
จะต้องสร้างความตระหนักให้กบั บุคลากรว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่ งอาจจะใช้วิธีการสื่ อสารและทาความ
เข้าใจกับบุคลากรว่าสภาวการณ์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐนั้น องค์กรภายใต้มหาวิทยาลัย
จะต้องมีบทบาทหน้าที่ต่างๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม จึงมีความจาเป็ นเร่ งด่วน อย่างยิง่ ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การ
สื่ อสารเพื่อให้ทราบถึงสภาวการณ์ในปั จจุบนั ของกองคลัง สานักงานอธิ การบดี เกี่ยวกับบทบาทและภาระหน้าที่ ของ
หน่วยงานที่สาคัญ และเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนกลไกด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยให้เดินต่อไปได้
ภายใต้สภาวการณ์เป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และการเปลี่ยนแปลงองค์กรในด้านต่างๆ 7 ด้านตอบโจทก์การเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐได้อย่างไร เพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามภารกิจมาก หรื อน้อยอย่างไร
2. สร้างที มผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Build the Guiding Teams) การเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็ นสิ่ งสาคัญเช่นใด
การสร้างทีมผูน้ าการเปลี่ยนแปลงก็เป็ นสิ่ งสาคัญเช่นกัน กองคลัง สานักงานอธิ การบดีควรมีการสร้างทีมผูน้ าองค์กร
จากทีมหัวหน้างานหรื อการเชิญบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถในการจูงใจ หรื อผูท้ ี่สนใจในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็ น
กลุ่มผูน้ าการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น
1) กองคลัง สานักงานอธิ การบดี ควรเชิญผูท้ ี่มีความรู ้ และประสบการณ์ในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร
เพื่อประเมินปั ญหาและหาแนวทางในการสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ดี 7 ด้านกับทีมผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงก่อน เพื่อการสร้างทีมผูน้ าที่เข้มแข็งและพัฒนาไปสู่ การวางแผนการเปลี่ยนแปลงกองคลัง สานักงาน
อธิการบดีที่ดี
2) สื่ อสารทิศทางการเปลี่ยนแปลง สร้างความรู ้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงเป็ นกองคลัง สานักงาน
อธิ การบดี ที่ดีใน 7 ด้าน ว่าองค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กับที มผูน้ าเพื่อเป็ นการสร้างความรู ้ ความเข้าใจในทิ ศ
ทางการเปลี่ยนแปลงเดียวกัน เพื่อผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะสามารถสื่ อสารให้ความรู ้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนและ
เป็ นรู ปธรรม
3. ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห้ ชั ด เจนถู ก ต้อ ง (Get the Vision Right) การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ชั ด เจนในการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร จะเป็ นสิ่ งที่ย้าเตือนให้คนในองค์กร กองคลัง สานักงานอธิการบดี ทุกคนรับรู ้ และเข้าใจว่าทาไมถึง
ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น
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1) มีการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงและแนวทางการเปลี่ยนแปลงเป็ นองค์กรที่ดี 7 ด้าน
ให้กบั บุคลากรในองค์กรได้ทราบเพื่อสร้างความตระหนักและรับรู ้ทุกช่องทางการสื่ อสาร เช่น บอร์ ดประชาสัมพันธ์
ของกองคลัง สานักงานอธิการบดี เว็บไซด์ของกองคลัง สานักงานอธิการบดี
2) สื่ อสารให้กบั บุคลากรทุกคนในองค์กรทราบเมื่อมีโอกาสว่าประโยชน์อะไรบ้างที่องค์กรจะได้รับหาก
การเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็ นองค์กรกองคลังที่ดี ใน 7 ด้านนี้เกิดขึ้น
4. สื่ อสารเพื่อหาเสี ยงสนับสนุน (Communicate for Buy-in) ผูบ้ ริ หารองค์กรและผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ควร
สร้ างช่ องทางและสื่ อสารให้กบั บุคลากรทุกคนในองค์กรได้ทราบและรับรู ้ ถึงการเปลี่ ยนแปลงเป็ นองค์กรกองคลัง
สานักงานอธิการบดี เช่น
1) การจัดกิจกรรมเพื่อเป็ นการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ และสอดแทรกถึงความรู ้และแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรมาเป็ นกองคลัง สานักงานอธิ การบดีที่เป็ นเลิศใน 7 ด้าน ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความรู ้สึกมีส่วนร่ วม
และสร้างแรงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
2) กลุ่มผูบ้ ริ หารขององค์กรและผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้ความสนใจและเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลใน
องค์กรที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงองค์กร ควรมีการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการดาเนินการ หรื อสร้าง
เวทีเพื่อให้ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมผูบ้ ริ หารและหา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยแนวทางนั้นทุกฝ่ ายจะต้องยอมรับ และเป็ นแนวทางกลางที่ทุกฝ่ ายยอมรับได้
5. สนับสนุ นให้เกิ ดการลงมื อทา (Enable Action) การเปลี่ ยนแปลงเป็ นกองคลัง สานักงานอธิ การบดี ที่ดี
ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ 7 ด้านตามที่ได้ศึกษามา ซึ่ ง ในแต่ละด้านจะมีผลกระทบทั้งกับองค์กรและ
กับคนในองค์กรเมื่อผูน้ าและคนในกองคลัง สานักงานอธิ การบดีมีความพร้อมทั้งด้านความรู ้ ความเข้าใจ และรับทราบ
ถึงเป้ าหมายในการดาเนินการแล้วจะต้องมีการเริ่ มดาเนินการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปทีละขั้น เมื่อสาเร็ จขั้นใดแล้วจะต้อง
มีการประเมินและรายงานผล ซึ่ งในขั้นตอนนี้จะเน้นการขจัดสิ่ งที่ทาให้เกิดปั ญหากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดย
ดาเนินการ ดังนี้
1) ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงเกิดที่ตวั บุคคลจะต้องปรับแก้ที่ตวั บุคคล
2) ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงเกิดที่ระบบการดาเนินการจะต้องมีการร่ วมและระดมแนวทางการแก้ไข
6. สร้ า งผลงานให้เ ป็ นที่ ประจัก ษ์ใ นเบื้ องต้นก่ อ น (Create Short-term Wins) ทั้ง นี้ การสร้ า งผลงานเพื่อ
ชี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง การเริ่ ม การเปลี่ ย นแปลง ที ม ผู ้น าองค์ก รและผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงจะต้อ งเลื อ กประเด็ น ที่ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงมาเพื่อเป็ นจุดเริ่ มต้นการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนต่อไป เช่นเริ่ มต้นจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์องค์กร
เพื่อให้สอดรับกับภารกิ จที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และดาเนิ นการปรับโครงสร้างขององค์กรไป
พร้อมๆ กับการพยายามเปลี่ยนแปลงค่านิ ยม โดยเมื่อดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงสาเร็ จในขั้นตอนต่างๆ แล้วจะต้องมีการ
สรุ ปและประเมินผลและชี้ให้คนในองค์กรได้เห็นถึงผลสาเร็ จและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงกองคลัง สานักงาน
อธิการบดีที่ดี
7. มุ่งมัน่ ไม่ย่อท้อ (Don’t Let Up) เพื่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงกองคลัง สานักงานอธิ การบดี ที่ยงั่ ยืน และ
ต่อเนื่อง ควรมีการพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล และให้รางวัลอย่างต่อเนื่องและเป็ นรู ปธรรม เช่น
1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็ นระบบในการติดตามผลการดาเนิ นการเปลี่ยนแปลง ใช้เพื่อกากับ
และติดตามผลการดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ
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2) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการให้รางวัลกับผู ้
ที่ ทาผลงานด้านการเปลี่ยนแปลงให้เป็ นที่ ประจักษ์ เพื่อเน้นการรับรู ้ รับทราบเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นใน
องค์กร และชมเชยคนที่ลงมือทาจนเกิดผลสาเร็ จ
8. รักษาผลการเปลี่ยนแปลงไว้ให้คงอยู่ (Make it Stick) เพื่อเป็ นการรักษาผลการเปลี่ยนแปลงให้คงอยูแ่ ละมี
ความต่อเนื่ องควรมีการดาเนินการเพื่อศึกษาและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ทั้งผลดีและผลเสี ยที่เกิดขึ้น
เพื่อนาไปปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาในอนาคต สร้างจุดสมดุลในการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง เช่น
1) สารวจความคิ ดเห็ นของบุ คลากรภายในองค์กรเกี่ ยวกับความคิ ดเห็ นเมื่ อผลของการเปลี่ ยนแปลง
เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
2) สร้ างเจตคติ ที่ดี ให้เกิ ดขึ้ นต่อการเปลี่ ยนแปลง ภายในกองคลัง สานักงานอธิ การบดี ให้กองคลัง
สานักงานอธิ การบดี เป็ นองค์กรที่ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ให้บุคลากรผูป้ ฏิ บตั ิงานในองค์กรเป็ นบุคคลที่
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการศึ ก ษา พบว่า ปั จ จัย สนับสนุ น การเปลี่ ย นแปลงองค์ก รที่ ดีมี จานวน 3 ด้า นคื อ 1) ด้า นกลยุทธ์
(Strategy) 2) ด้านระบบการปฏิ บตั ิ งาน (System) 3) ด้านทักษะ ความรู ้ ความสามารถ (Skill) และปั จจัยต่อต้านการ
เปลี่ ยนแปลงองค์กรประกอบด้วย 4 ด้าน คื อ 1) ด้านโครงสร้ างองค์กร (Structure) 2) ด้านบุ คลากร (Staff) 3) ด้าน
รู ปแบบการบริ หารจัดการ (Style) 4) ด้านค่านิยมร่ วม (Shared Value) ซึ่งจากผลการศึกษาจึงได้มีการขั้นตอนการบริ หาร
การเปลี่ยนแปลงองค์กร ด้วยการ 1) เพิ่มระดับความจาเป็ นเร่ งด่วน (Increase Urgency) ด้วยการจัดทาโครงการเพื่อสร้าง
การสื่ อ สาร ท าความเข้า ใจให้บุ คลากรในองค์ก รทราบถึ ง ทิ ศ ทางและแนวทางการเปลี่ ย นแปลงและตระหนักถึ ง
สถานการณ์ในปั จจุบนั ขององค์กรกองคลัง สานักงานอธิ การบดี 2) สร้างที มผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Build the guiding
teams) โดยการสร้างที มวิชาการ ในองค์กรกองคลัง ร่ วมกับที มผูบ้ ริ หารภายในองค์กรกองคลัง และสื่ อสารทาความ
เข้าใจภายในทีม เพื่อเป็ นทีมผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง เป็ นตัวแทนคนในองค์กรเพื่อการสื่ อสารองค์กร และเป็ นตัวเชื่อม
ระหว่างผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานได้อีกทางหนึ่ง 3) กาหนดวิสยั ทัศน์ให้ชดั เจนถูกต้อง (Get the vision right) ผ่านการจัด
กิจกรรม / โครงการเพื่อเป็ นตัวกลางในการเชื่อมโยงการทางานร่ วมกัน และสื่ อสารวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ชดั เจน 4)
สื่ อสารเพื่อหาเสี ยงสนับสนุน (Communicate for buy-in) ด้วยการดาเนิ นการโครงการให้เกิดความรู ้สึกมีส่วนร่ วม และ
สร้างแรงสนับสนุ นการเปลี่ยนแปลง 5) สนับสนุ นให้เกิ ดการลงมือทา (Enable action) ด้วยการลงมือปฏิ บตั ิงานตาม
กระบวนการที่วางไว้ และจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบตั ิให้ชดั เจน และแยกว่าอะไรที่เป็ นปั ญหาและสร้างวิธีการ
ปฏิบตั ิให้ชดั เจน 6) สร้างผลงานให้เป็ นที่ประจักษ์ในเบื้องต้นก่อน (Create short-term wins) มีวธิ ีการที่สื่อสารให้คนใน
องค์กรทราบว่าเมื่อลงมือเปลี่ยนแปลงจนสาเร็ จแล้วเกิดผลดี อย่างไรต่อผูเ้ ปลี่ยนแปลง และมีการแข่งขันหรื อการมอบ
รางวัลเพื่อไม่ให้การดาเนิ นกิจกรรมเป็ นเรื่ องที่น่าเบื่อ 7) มุ่งมัน่ ไม่ยอ่ ท้อ (Don’t let up) มีกระบวนการเพื่อติดตามการ
เปลี่ ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องและมี การรายงานผลเป็ นประจาทุกเดื อน ทุ กไตรมาศ และทุ กปี เพื่อเกิ ดการต่อยอดการ
เปลี่ยนแปลง 8) รักษาผลการเปลี่ยนแปลงไว้ให้คงอยู่ (Make it stick) โดยเมื่อประสบผลสาเร็ จแล้วองค์กรจะต้องมี
วิธีการรักษาผลการเปลี่ยนแปลงให้คงอยูก่ บั องค์กร
จากผลการศึกษาสอดคล้องกับวีระชาติ สุริยะเสน (2558) โดยปั จจัยที่สาคัญที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
การจัด ซื้ อ จัด จ้า งให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ ความเข้า ใจตรงกัน ในเป้ า หมายและวัต ถุ ป ระสงค์ข องการเปลี่ ย นแปลง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูบ้ ริ หารในระดับคณะหน่วยงาน เพื่อจะได้ทาความเข้าใจกับบุคลากรของตนเองให้เกิดความเข้าใจที่
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ตรงกันและต้องมีการวางระบบการปฏิบตั ิงาน โดยมีระบบสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและอานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ได้ และสอดคล้องกับปิ ยะธิ ดา อินทรโชติ (2553) ที่ได้พบว่า
การบริ หารการเปลี่ ยนแปลงเป็ นการด าเนิ น การที่ จะต้องอาศัยความร่ วมมื อ กันของคนในองค์กรหลายฝ่ าย ต้องมี
การกาหนดเป้ าหมายการทาแผนปฏิบตั ิการที่ชดั เจน และการสื่ อสารการเปลี่ยนแปลง ให้กลายเป็ นวัฒนธรรมองค์การ
ข้ อจากัดของการศึกษา
การศึกษานี้มีขอ้ จากัดด้านกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ได้ทาการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อใช้บริ การ
กับกองคลัง สานักงานอธิการบดี
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ ท่ านผูอ้ านวยการกองคลัง และหัวหน้างานบริ หารงบประมาณ ผูใ้ ห้คาปรึ กษาด้าน
กระบวนการปฏิบตั ิงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการศึกษาอิสระครั้งนี้
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