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1 การจัดการการปฏิรูปการศึกษา
1.1 ปญหาในการดําเนินงานปฏิรปู การศึกษา ปญหาในการนําโครงการปฏิรปู การศึกษา
ไปปฏิบัติแบงออกเปน 5 กลุม ไดแก
1) ปญหาในการจัดการกระบวนการที่เปนนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ
2) ปญหาที่เกิดจากบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของกับการนําโครง
การไปปฏิบัติ
3) ความไมเพียงพอของทรัพยากรและศักยภาพขององคกร
4) ปญหาดานการเงิน
5) การตอตานการปฏิรูปจากกลุมตาง ๆ ในสังคม
1.2 สาเหตุของปญหาในการดําเนินงานปฏิรูป จากประสบการณของธนาคารโลกพบ
วาสาเหตุทที่ าให
ํ การดําเนินงานปฏิรปู การศึกษาไมมปี ระสิทธิผล มีดงั นี้
1) ความซับซอนของขอเสนอเพื่อการปฏิรูป เปนปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ
ที่ไดรับเงินสนับสนุนจากธนาคารโลก อันเนื่องมาจากการผนวกรวมภารกิจที่ไมเกี่ยวของ
เขามาดวย เพื่อที่จะใหไดรับเงินกู ซึง่ ทําใหประสบปญหาเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการ
2) การไมสามารถคาดทํานายผลการปฏิรูปการศึกษาได โครงการที่เปนการ
เปลีย่ นแปลงใหม ๆ หรือเปนนวัตกรรมไมสามารถคาดทํานายผลของการปฏิรปู ในวง
กวางไวลว งหนาได เนื่องจากมีปจจัยตาง ๆ มากมายทีม่ ผี ลทางออมตอผลสัมฤทธิข์ อง
นักเรียน
3) ยุทธศาสตรการจัดการที่ไมเหมาะสม โครงการที่สงเสริมใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงมักตองมียุทธศาสตรการจัดการที่แตกตางจากยุทธศาสตรที่ใชในระบบการศึกษา
ปจจุบัน เนื่องจากโครงการเหลานี้ไมเพียงแตเกี่ยวของกับเรื่องที่เปนนวัตกรรมเทานั้น
แตยังเกี่ยวของกับกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซอนดวย การเปลี่ยนแปลง
ใหม ๆ จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลตาง ๆ ในระบบการศึกษา
และตองมีหนวยงานตาง ๆ เขามารวมรับภาระหนาทีเ่ พือ่ ประสานกิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้
ปญหาในการดําเนินงานยังเกิดขึ้นจากลักษณะอันหลากหลายของภารกิจในขอเสนอเพื่อ
การปฏิรูป ซึ่งจําเปนตองมียุทธศาสตรการจัดการที่แตกตางกัน
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4) ไมไดใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงระดับโรงเรียน การที่ครูนํา
นวัตกรรมไปใชในหองเรียนเปนองคประกอบสํ าคัญในการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
และในการทําใหการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงมีความยัง่ ยืน แตแทบจะไมมีโครงการใดให
ความสนใจตอการเปลีย่ นแปลงในหองเรียนอยางจริงจัง
5) ไมมีการประเมินศักยภาพขององคกรในการจัดการ องคการความชวย
เหลือระหวางประเทศและรัฐบาลในประเทศกํ าลังพัฒนาไมไดประเมินศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลง
1.3 การปรับปรุงการดําเนินงานปฏิรปู การศึกษา
ยุทธศาสตรการจัดการทีไ่ มเหมาะสมเปนอุปสรรคทีท่ ําใหโครงการปฏิรูปการศึกษา
ไมประสบความสําเร็จ
จากการประเมินผลของธนาคารโลกพบวา
โครงการที่
ธนาคารโลกสนับสนุนสวนใหญประสบปญหาคาใชจายสูงหรือแลวเสร็จลาชากวากําหนด
มาก อันเนือ่ งมาจาก “การจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพ” ปญหาดังกลาวนี้เกิดขึ้นเนื่อง
จากไมมกี ารพัฒนาในเชิงสถาบันอยางเพียงพอ ขาดการสนับสนุนอยางจริงจัง
จากรัฐบาล ไมสามารถสรรหาและสงวนรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไว
ได การประสานงานไมเพียงพอ และการควบคุมดูแลไมทั่วถึง การแกปญหาเหลานี้
อยูที่กระบวนการวางแผนและการนําโครงการไปสูการปฏิบัติ
1.4 บทบาทของการวิเคราะหสถานการณที่ไมแนนอนในการปฏิรูปการศึกษา
รายงานฉบับนี้กลาวถึงทฤษฎีการการจัดการภายใตสถานการณที่ไมแนนอนเพื่อ
ชี้ใหเห็นความสอดคลองเหมาะสมระหวาง 1) ภารกิจและสภาพแวดลอมในการนําโครง
การไปปฏิบัติ และ 2) โครงสรางองคกร กระบวนการจัดการและคานิยมของบุคลากรใน
หนวยปฏิบัติ
การวิเคราะหสถานการณทไ่ี มแนนอนแสดงใหเห็นวาโครงการทีม่ นี วัตกรรมสูงโดย
ปกติไมสามารถวางแผนโดยละเอียดมากได การที่จะวางแผนโครงการดานการศึกษาได
ละเอียดเพียงใดขึน้ อยูก บั 1) ความซับซอนของภาระงาน 2) ระดับนวัตกรรมและการ
เปลีย่ นแปลงทีต่ อ งการ 3) ระดับความมัน่ คงทางสภาพแวดลอม 4) ระดับความรูเกี่ยวกับ
ความตองการและรูปแบบพฤติกรรมของผูรับผลประโยชน และ 5) ระดับของศักยภาพ
ดานการบริหารในองคกรที่จะนําโครงการไปปฏิบัติ
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การใชวิธีการวิเคราะหสถานการณ
เพื่อวางแผนการปฏิรูปการศึกษา

ทฤษฎีการจัดการภายใตเชิงสถานการณที่ไมแนนอน (Contingency Theory)
เสนอแนวคิดวา กระบวนการจัดการและโครงสรางองคกรจะตองสอดคลองกับภารกิจที่
จะดําเนินการในสภาพแวดลอมที่เฉพาะเจาะจง ทฤษฎีการจัดการภายใตสถานการณที่
ไมแนนอนชวยใหนักวิเคราะหรับรูและจัดการกับตัวแปรหลัก 3 ประการ ตัวแปรดาน
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคมและตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะของภารกิจมีผล
ตอยุทธศาสตรการจัดการโดยตรง ตัวแปรที่สาม คือ คานิยมของผูที่จะนําโครงการไป
ปฏิบัตกิ ็มีอิทธิพลตอการเลือกใชยุทธศาสตรการจัดการที่เหมาะสมเชนเดียวกัน มิติของ
ตัวแปรดังกลาวแสดงใหเห็นในตารางขางลางนี้
ตาราง 1 ตัวแปรเกี่ยวกับสถานการณ 3 ประการ
สภาพแวดลอม
ภายนอก

คงที่ ………………………. ไมคงที่
แนนอน …………………… ไมแนนอน

ภารกิจ

เปนงานประจํา ……………. เปนนวัตกรรม

คานิยมของ
ผูปฏิบัติ

มีขีดจํากัดตํ่าตอการ
มีขีดจํากัดสูงตอการ
ยอมรับความไมชัดเจน ….. ยอมรับความไมชัดเจน
มีขีดจํากัดตํ่าตอการ
มีขีดจํากัดสูงตอการ
ยอมรับความเสี่ยง ………… ยอมรับความเสี่ยง

2.1 กรอบการวิเคราะหสถานการณสําหรับการวางแผนโครงการ
ทฤษฎีการจัดการภายใตสถานการณที่ไมแนนอนถือวากระบวนการจัดการและ
โครงสรางที่จําเปนสําหรับองคกร ซึง่ ปฏิบตั งิ านในสภาพแวดลอมทีค่ งทีแ่ ละปฏิบตั ภิ าร
กิจที่เปนงานประจํา จะแตกตางจากกระบวนการและโครงสรางขององคกรที่ปฏิบัติภาร
กิจเชิงนวัตกรรมในสภาพแวดลอมที่ไมแนนอน เมื่อมีความไมแนนอนมากขึ้น องคกรจะ
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มีระดับความไมชดั เจน และความเสีย่ งเพิม่ สูงขึน้
องคกรทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากที่สุดก็
คือองคกรที่ปรับโครงสรางและกระบวนการจัดการใหเขากับระดับนวัตกรรมของ
ภารกิจและความไมแนนอนดานสภาพแวดลอมที่จะตองปฏิบัติงาน
การวิ เ คราะห ส ถานการณ ช  ว ยให นั ก วางแผนเลื อ กยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การที่
สอดคล อ งกับระดับนวัตกรรมในภารกิจของโครงการและระดับความไมแนนอนดาน
สภาพแวดลอมทีจ่ ะดําเนินโครงการ การนําวิธกี ารวิเคราะหสถานการณมาใชในการวางแผน
โครงการประกอบดวยกระบวนการ 4 ขัน้ ตอน ตอไปนี้
1) ประเมินความตองการดานการจัดการ (management requirements) ของ
โครงการ ในแงของความไมแนนอนดานสภาพแวดลอมและการเปลีย่ นแปลงภารกิจใหม และ
ในแงของกระบวนการจัดการคานิยมและโครงสรางขององคกรที่จําเปนในการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพ
2) ประเมินศักยภาพดานการจัดการ (management capacity) ของหนวยปฏิบัติ
โดยพิจารณาตัวแปรเดียวกับการประเมินความตองการดานการจัดการ
3) เปรียบเทียบความตองการดานการจัดการของโครงการกับศักยภาพดานการ
จัดการของหนวยปฏิบัติเพื่อพิจารณาความเปนไปได (feasibility)
4) จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ (implementation action plans)
ทัง้ นี้ เพื่อชี้แนะการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการหรือวางแผนโครงการใหม
เหตุผลประการหนึ่งในการวิเคราะหความตองการและศักยภาพดานการจัดการก็
เพื่อชวยในการเลือกยุทธศาสตรการจัดการที่เหมาะสมที่สุด สําหรับระดับของนวัตกรรม
และความไมแนนอนดานสภาพแวดลอม ทัง้ นี้ โดยมียุทธศาสตรการจัดการที่มีลักษณะ
ตรงขามกัน 2 แบบ ไดแก
1) ยุทธศาสตรการจัดการแบบกลไกปกติ (mechanistic management
strategy) เหมาะสําหรับโครงการที่มีนวัตกรรมคอนขางนอยและจะนําไปดําเนินการใน
สภาพแวดลอมทีค่ อ นขางแนนอน ซึ่งเปนยุทธศาสตรการจัดการในระบบราชการแบบ
ดั้งเดิม การวางแผนมีลักษณะครอบคลุมและจัดทําเปนพิมพเขียว การตัดสินใจมีลักษณะ
เปนการรวมอํานาจ โดยมีผูบริหารจากระดับบนลงมาตามตําแหนงในระดับขัน้ ทางการ
บริหาร มีการสื่อสารทางเดียวจากบนลงลางเปนสวนใหญ การประสานงานอาศัยวิธีการ
สัง่ การ กระบวนการควบคุมเนนที่การสั่งการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การติดตาม
ผลเนนที่ความสอดคลองกับเปาหมาย โดยมีการจัดองคกรตามหนาที่และจูงใจบุคลากร
โดยการใหรางวัลที่เปนเงินและการลงโทษ
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2) ยุทธศาสตรการจัดการแบบปรับตัว (adaptive management strategy)
เหมาะสําหรับโครงการทีม่ นี วัตกรรมสูงและจะนําไปดําเนินการในสภาพแวดลอมทีไ่ มแนนอน
การวางแผนมีลักษณะเพิ่มการตัดสินใจทีละขั้น โดยมีการปรับยุทธศาสตรและกลยุทธอยู
ตลอดเวลา การตัดสินใจมีลักษณะกระจายอํานาจและมีสวนรวม ภาวะผูน ํามีลักษณะเปน
หมูคณะโดยอาศัยความเชื่อใจระหวางผูควบคุมงานและผูใตบังคับบัญชา การสื่อสารมี
ลักษณะปฏิสัมพันธ และมีการประสานงานโดยวิธีการเจรจาและอํานวยความสะดวก
ผูบริหารใหพนักงานรับผิดชอบและควบคุมกิจกรรมของตนเองมากขึ้น และเนนความ
สําเร็จตามวัตถุประสงคมากกวาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยใชการติดตามผลเพือ่
เรียนรูแ ละปรับกิจกรรมของตน มีการจัดองคกรตามวัตถุประสงคและการตอบแทนทีเ่ ปนเงิน
การวิเคราะหสถานการณชวยใหนักวางแผนมีทางเลือกเกี่ยวกับการจัดการทั้ง
ภารกิจที่เปนงานประจําและเปนนวัตกรรม ถาหากความตองการดานการจัดการสูงกวา
ศักยภาพ ทางเลือกแรกก็คือ การเสริมสรางศักยภาพดานการจัดการ ถาหากความ
ตองการของโครงการมีมากกวาศักยภาพดานการบริหารมาก นักวางแผนจะตองปรับ
ปรุงแกไขโครงการเพือ่ ลดความตองการดานการจัดการใหนอ ยลง
2.2 ประเด็นปญหาในการวางแผนปฏิรูปการศึกษา
ปญหาสํ าคัญที่จะตองพิจารณาในขั้นตอนการวางแผนเพื่อใหการนํ าไป
ปฏิบัติมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นมี 3 ประการ ไดแก
1) ความชัดเจนเขาใจงายกับความสลับซับซอนในการวางแผนโครง
การ
แมวาปญหาทางการศึกษาจะรุนแรงและสลับซับซอน แตการวางแผน
โครงการที่กําหนดเปาหมายไวสูงเกินไป กลาวคือ กําหนดวัตถุประสงคไวหลายประการ
ตองการใหมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว มีความตองการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและ
การเงินมาก และมีกระบวนการประสานงานที่ยุงยากซับซอน ก็กอ ใหเกิดปญหาในการ
นําโครงการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติไดมากพอ ๆ กัน โดยปญหาดังกลาวนีจ้ ะยิง่ รุนแรง
มากขึ้น อันเนือ่ งมาจากความไมมเี สถียรภาพทางการเมืองและองคกร
2) การถวงดุลระหวางความเปนไปไดในการดําเนินการกับความตองการ
ในการเปลี่ยนแปลง
แมวาผูวางแผนโครงการจะตองพิจารณาใหเปาหมายอันทะเยอทะยาน
มีความสอดคลองกับทรัพยากรทีม่ อี ยู แตวัตถุประสงคของโครงการทางการศึกษาไมควร
จํากัดอยูแคสิ่งที่รูวาทําไดผลเทานัน้
เพราะถึงแมอาจจะลดความไมแนนอนและความ
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เสี่ยงลง แตก็ยังจํากัดขอบเขตของการเปลีย่ นแปลงดวย นอกจากนี้ ยังทําใหนักการ
ศึกษาหมดกําลังใจทีจ่ ะทดลองหาหนทางแกปญ
 หาทีอ่ าจไดผลดีมากกวา
3) การกระตุนใหเกิดความตองการและการระดมความสนับสนุน
สําหรับการเปลี่ยนแปลง
ขอเสนอโครงการตาง ๆ มักจะไมไดเปนความตองการหรือความจําเปน
ทีแ่ ทจริงของครู ผูป กครอง หรือนักเรียน นักวางแผนมักจะไมไดวิเคราะหความตองการ
และไมสนใจความจําเปนในการระดมความตองการ จากประสบการณพบวา ถาหาก
ตองการใหการนําโครงการไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ นักวางแผนควรกําหนดยุทธศาสตร
ในการระดมความตองการตั้งแตเริ่มตนเตรียมการ ซึ่งการระดมความตองการนั้นจะเนนที่
ผูท จี่ ะไดรบั ประโยชนจากโครงการ เชน นักเรียนหรือนายจาง หรือผูป ฏิบตั ใิ นทองถิ่น เชน
ครูและผูบริหาร โครงการปฏิรูปการศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาแสดงใหเห็นอยางชัด
เจนวา การเปลี่ยนแปลงใหม ๆ นั้นยากที่จะนําไปปฏิบัติถาหากไมมีการระบุความ
ตองการที่แทจริงหรือระดมความตองการที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
กลาวโดยสรุป ขอเสนอการปฏิรูปสําหรับโครงการที่มีนวัตกรรมสูงควรมี
ยุทธศาสตรและแนวทางการนําไปสูการปฏิบัติที่กวางและยืดหยุน มากกวาจะเปน
พิมพเขียวสําหรับการปฏิบัติ โดยควรวางแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานและการจัดการ
แลวปลอยใหรายละเอียดในเชิงกลยุทธและการปฏิบัติเปนเรื่องของผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการนําไปสูการปฏิบัติ ยุทธศาสตรการจัดการควรกระตุนใหมีการเรียนรูจากประสบ
การณและการปรับปรุงโครงการใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
การมีสวนรวมของบุคคลและกลุมตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอการนําไปสูการ
ปฏิบัติหรือเปนผูที่จะไดรับผลกระทบจากโครงการถือวามีความสําคัญ โดยควรเริ่มเขา
ไปมีสวนรวมระหวางการจัดทําขอเสนอและวางแผนโครงการจนกระทั่งการนําไปสูการ
ปฏิบัติ
การเรียนรูจากประสบการณอีกวิธีหนึ่งก็โดยการติดตามและประเมินผลเปน
ประจํา ทัง้ การวางแผนการดําเนินงานและยุทธศาสตรการจัดการโครงการควรใหความ
สําคัญที่กระบวนการที่เปนระบบแตยืดหยุนในการเก็บรวบรวม วิเคราะห และใชขอ มูล
สําหรับการเรียนรูแ ละการตัดสินใจ ผูบ ริหารมักตองการขอมูลทีถ่ กู ตองแมนยํา แตความ
ตองการจะเพิม่ มากขึน้ เมือ่ โครงการมีนวัตกรรมสูงและจะตองนําไปปฏิบตั ใิ นสภาพแวดลอมที่
ไมแนนอน
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การวิเคราะหสถานการณสามารถชวยนักวางแผนและผูบริหารการศึกษาในการ
ดําเนินงานโครงการปฏิรปู การศึกษาทีท่ า ทายได ทัง้ นี้ เนือ่ งจากภาระงานมีการเปลีย่ นแปลง
ใหม ๆ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเมืองก็มกั ไมแนนอน โครง
สรางการจัดการของหนวยปฏิบัติมีแนวโนมที่จะเปนการดําเนินงานตามปกติ และเหมาะ
สมที่สุดสําหรับภารกิจที่เปนงานประจําในสภาพแวดลอมทีค่ งที่ ซึง่ หมายความวาองคกร
แบบเดิมจะไมสามารถจัดการภารกิจทีเ่ ปนนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ นัก
วางแผนจะต อ งเสนอแนะวิ ธี ก ารปรั บ เปลี่ ย นองค ก รและกระบวนการจั ด การเพื่ อ ให
ตอบสนองความทาทายดานนวัตกรรมหรือลดระดับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ใหนอ ยลง
ทฤษฎีการจัดการภายใตสถานการณท่ีไมแนนอนสามารถชวยใหนกั วางแผนมีวธิ ี
การวิเคราะหสภาพแวดลอมและระดับนวัตกรรมของภารกิจตามขอเสนอในการปฏิรูปได
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3

รูปแบบการวิเคราะหสถานการณ

3.1 แนวคิดหลักในทฤษฎีการจัดการภายใตสถานการณที่ไมแนนอน
ยุทธศาสตรการจัดการ (management strategy) เปนรูปแบบเฉพาะของกระบวน
การจัดการและโครงสรางขององคกรทีท่ ําใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจเฉพาะในสภาพ
แวดลอมทีก่ ําหนดเปนผลสําเร็จ ดังนัน้ ในการเลือกยุทธศาสตรการจัดการ นักวางแผน
จะตองพิจารณาองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก 1) สภาพแวดลอม 2) ภารกิจ
3) กระบวนการจัดการ และ 4) โครงสรางขององคกร
นักวางแผนสามารถใชการวิเคราะหสถานการณเพื่อปรับปรุงการวางแผนโครง
การทางการศึกษาและลดชองวางระหวางความตองการดานการจัดการของการปฏิรูป
และศักยภาพดานการจัดการของหนวยปฏิบัติ การวิเคราะหสถานการณมี 4 ระยะ ไดแก
1) การวิเคราะหความตองการดานการจัดการ (Management Requirement Analysis)
2) การวิเคราะหศกั ยภาพดานการจัดการ (Management Capacity Analysis) 3) การ
วิเคราะหความเปนไปได (Feasibility Analysis) และ 4) การวางแผนปฏิบัติการ
(Implementation Planning)
แผนภูมิ 1 รูปแบบการดําเนินงานในการวิเคราะหสถานการณ
การวางแผนโครงการ
ระยะที่ 2 :
การวิเคราะห
ศักยภาพ
ดานการจัดการ

ระยะที่ 1 :
การวิเคราะห
ความตองการ
ดานการจัดการ
ระยะที่ 3 :
การวิเคราะห
ความเปนไปได
ระยะที่ 4 :
การวางแผน
ปฏิบัติการ
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3.2 แนวทางการประยุกตใชวิธีการวิเคราะหสถานการณ
ระยะที่ 1 การวิเคราะหความตองการดานการจัดการ
การวิเคราะหความตองการดานการจัดการ มีวัตถุประสงคที่จะรวบรวมขอ
มู ลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระดับนวัตกรรมในภารกิจของโครงการเพื่อกําหนดยุทธ
ศาสตรการจัดการ โดยมี 7 ขัน้ ตอน ดังตอไปนี้
แผนภูมิ 2 การวิเคราะหความตองการดานการจัดการ
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2

กลุม งาน

ความไมแนนอน
ดานสภาพแวดลอม
ขั้นที่ 4

ระดับของ
นวัตกรรม

ขั้นที่ 3

ยุทธศาสตรการจัดการ

ขั้นที่ 5
ขั้นที่ 6 กระบวนการจัดการ

คานิยม
โครงสรางขององคกร ขั้นที่ 7

ขั้นที่ 1 : กําหนดกลุมงาน
นักวางแผนกําหนดใหโครงการสวนใหญดาเนิ
ํ นการโดยหนวยงานทีม่ อี ยูแลว
ดังนั้น วิธหี นึง่ ในการจัดประเภทของงานจึงจําแนกตามหนวยปฏิบัติ ซึง่ การจําแนก
ประเภทในลักษณะนี้ควรใชเปนแนวทางเบื้องตนเทานั้น
การวิเคราะหระดับตอมา
สามารถจําแนกกลุม งานตามกลุม ผูไ ดรบั ประโยชนจากบริการหรือตามระดับของนวัตกรรม
นอกจากนี้ นักวางแผนควรระบุกลุมงานที่มีระดับของนวัตกรรมแตกตางกันและกลุมงาน
ที่ใหบริการกลุมผูรับประโยชนตาง ๆ กัน
ขั้นที่ 2 : ประเมินความไมแนนอนดานสภาพแวดลอม
นักวางแผนตองประเมินระดับความไมแนนอนดานสภาพแวดลอมสําหรับ
โครงการในภาพรวมและสําหรับกลุม งานตาง ๆ การทีจ่ ะวิเคราะหสภาพแวดลอมไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีความเขาใจอยางดีเกีย่ วกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศ และเกี่ยวกับปจจัยเฉพาะที่มีผลกระทบตอภาคการศึกษา
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ขั้นที่ 3 : กําหนดนวัตกรรมที่ใชในการปฏิบัติงาน
นักวางแผนควรกําหนดระดับของนวัตกรรมสําหรับงานแตละกลุม โดย
ควรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับในการวัดผลลัพธของนวัตกรรม
(ความสามารถในการ
วิเคราะห)
และความหลากหลายของความเปลี่ยนแปลงที่จําเปนสําหรับแตละกลุม
(ความสามารถในการทํานาย) รวมทัง้ ตองตัดสินใจทัง้ ในเรือ่ งขอบขายของนวัตกรรมและ
ระดับทีก่ ารเปลีย่ นแปลงจะเบีย่ งเบนไปจากแนวทางการปฏิบตั วิ ธิ กี าร และพฤติกรรมทีม่ อี ยู
เดิม
ขั้นที่ 4 : กําหนดยุทธศาสตรการจัดการ
ในขั้ น ตอนนี้ เ ป น การเลื อกยุทธศาสตรการจัดการที่เหมาะสมกับระดับ
ความไมแนนอนดานสภาพแวดลอมและนวัตกรรมสําหรับแตละกลุมงาน โครงสรางที่มี
ลักษณะเปนงานประจํ าโดยมีนวัตกรรมไมมากนักซึ่งจะดํ าเนินการในสภาพแวดลอมที่
คงทีแ่ ละคอนขางแนนอนสามารถใชยทุ ธศาสตรการจัดการแบบกลไกปกติ (mechanistic)
ได โครงการที่เปนงานประจําแตจะตองดําเนินการในสภาพแวดลอมที่ไมแนนอน จํา
เปนตองใชยุทธศาสตรการจัดการแบบกลไกปกติที่เปดกวาง
(open-mechanistic)
โครงการที่มีนวัตกรรมสูงซึ่งจะดํ าเนินการในสภาพแวดลอมที่คอนขางแนนอนและคงที่
จําเปนตองใชยุทธศาสตรการจัดการแบบปรับตัวในเชิงวิชาชีพ
(professional
adaptive) และโครงการที่มีนวัตกรรมสูงซึ่งจะดําเนินการในสภาพแวดลอมที่ไมแนนอน
และไมคงที่มักตองใชยุทธศาสตรการจัดการแบบปรับตัว (adaptive) อยางเต็มรูป
ขั้นที่ 5 : ประเมินสิ่งที่เกี่ยวของกับคานิยม
ขั้นตอนนี้เปนการจํ าแนกคานิยมทางวัฒนธรรมอันเปนผลมาจากยุทธ
ศาสตรการจัดการที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 4
ขั้นที่ 6 : กําหนดกระบวนการจัดการที่เหมาะสม
นักวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุ
วั ต ถุประสงคของโครงการและปฏิบัติภารกิจโดยใชยุทธศาสตรการจัดการที่เลือกไว
ในขั้นตอนกอน
ขั้นที่ 7 : เลือกโครงสรางขององคกร
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นักวางแผนพิจารณาโครงสรางขององคกรที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการ
จัดการ โดยเลือกวิธีการจัดองคกรที่เหมาะสมที่สุดโดยอาศัยการตัดสินใจเกี่ยวกับยุทธ
ศาสตรการจัดการ คานิยม และกระบวนการจัดการ
ระยะที่ 2 : การวิเคราะหศกั ยภาพดานการจัดการของหนวยงานในปจจุบนั
เพื่อวิเคราะหวาหนวยปฏิบัติจะสามารถตอบสนองความตองการดานการ
จัดการไดหรือไม จึงตองมีการประเมินศักยภาพดานการจัดการโดยวิเคราะหปจ จัย 5 ประการที่
พิจารณาในระยะที่ 1 ไปแลว คือ โครงสราง กระบวนการ คานิยม นวัตกรรม และยุทธ
ศาสตร แตวิเคราะหในลักษณะยอนกลับ ดังแผนภูมิ 3
แผนภูมิ 3 การวิเคราะหศักยภาพดานการจัดการ
ความไมแนนอน
ดานสภาพแวดลอม
ขั้นที่ 5
นวัตกรรมในการดําเนินงาน
ขั้นที่ 4
ยุทธศาสตรการจัดการ
ขั้นที่ 3
คานิยม
ขั้นที่ 2
กระบวนการจัดการ
ขั้นที่ 1
โครงสรางขององคกร
ํ นการทบทวนโครงสราง
ขัน้ ที่ 1 การประเมินโครงสราง นักวิเคราะหดาเนิ
ขององคกร โดยควรสํารวจผังการจัดองคกร นโยบายขององคกรและวิธกี ารแบงสัน
อํานาจที่เปนจริง ซึง่ เรือ่ งหลังนีจ้ ะทําความเขาใจไดจากการพูดคุยและการสังเกตเทานั้น
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นอกจากนี้
ยังควรสํารวจเทคโนโลยีการผลิตและวิธีการหาและใชขอมูลขององคกร
นักวิเคราะหควรศึกษาการดํ าเนินงานของหนวยปฏิบัติเพื่อพิจารณาวาโครงสรางของ
องคกรเอื้อตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไม
ขั้นที่ 2 การประเมินกระบวนการจัดการ นักวางแผนควรประเมิน
แตละกระบวนการแยกจากกัน ในหลายกรณี กระบวนการจัดการจะมีลักษณะเปนแบบ
กลไกปกติ (mechanistic) หรือไมกแ็ บบปรับตัว (adaptive) แตในบางกรณีกอ็ าจยากทีจ่ ะ
ตัดสินใจ นอกจากนี้ นักวางแผนควรรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของกระบวนการจัด
การดวย
ขัน้ ที่ 3 การประเมินคานิยม นักวางแผนควรเขาใจคานิยมหลักของบุคลากร
ในหนวยปฏิบัติ
โดยอาจศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศหรือศึกษารูป
แบบพฤติกรรมของเจาหนาที่ในหนวยปฏิบัติ
ขั้นที่ 4 การประเมินยุทธศาสตรการจัดการ การประเมินโครงสราง
ขององคกรและกระบวนการจัดการจะทําใหไดขอมูลที่ผูวางแผนโครงการนํามาจําแนก
ประเภทเปนยุทธศาสตรการจัดการ
ขั้นที่ 5 การประเมินนวัตกรรม นักวางแผนตองประเมินประสบการณ
ขององคกรเกีย่ วกับการดําเนินงานที่เปนนวัตกรรม นักวิเคราะหจะศึกษากลุมตัวอยาง
แผนงาน/โครงการขององคกรเพื่อจําแนกประเภทของงานที่ทําและประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน
ระยะที่ 3 : การวิเคราะหความเปนไปได
คําถามที่นักวิเคราะหเชิงสถานการณพยายามจะตอบก็คือ "โครงการที่
เสนอจะดําเนินการโดยองคกรทีใ่ ชยทุ ธศาสตรการจัดการทีม่ อี ยูเ ปนผลสําเร็จหรือไม" ทัง้ นี้
คําตอบจะไดจากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหความตองการดานการจัดการและศักย
ภาพดานการจัดการ ดังแผนภูมิ 4
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แผนภูมิ 4 การวิเคราะหความเปนไปได
กลุม งานในโครงการ
ระยะที่ 1 :
• ความไมแนนอนดาน
การวิเคราะห
สภาพแวดลอม
ความตองการ • ระดับของนวัตกรรม
ดานการจัดการ • ยุทธศาสตรการจัดการ
• คานิยม
• กระบวนการจัดการ
• โครงสรางขององคกร

•
•
•
•
•

ระดับของนวัตกรรม
ยุทธศาสตรการจัดการ
คานิยม
กระบวนการจัดการ
โครงสรางขององคกร

ระยะที่ 2 :
การวิเคราะห
ศักยภาพ
ดานการจัดการ

ระยะที่ 3 :
วิเคราะหความเปนไปได
เปนไปไดกบั ยุทธศาสตร
การจัดการในปจจุบนั หรือไม

เปนไปได นําไปปฏิบตั ิ

เปนไปไมได
ระยะที่ 4 :
การวางแผน
ปฏิบตั ิการ

แผนพัฒนา
องคกร

เปนไปได เปนไปไดกบั การพัฒนาองคกรอ
ยางเดียวหรือไม

แผนปรับปรุง
เปนไปไมได
นวัตกรรม
และออกแบบ เปนไปได เปนไปไดกบั การวางแผนใหม
โครงการใหม
อยางเดียวหรือไม
การพัฒนา
องคกร
และปรับปรุง
นวัตกรรม

เปนไปไมได
เปนไปได เปนไปไดกบั การพัฒนาและการ เปนไปไมได
วางแผนโครงการใหมหรือไม

ยกเลิก
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ระยะที่ 4 : การวางแผนปฏิบัติการ
ถาการวิเคราะหความเปนไปไดพบวามีความไมสอดคลองกันอยูม ากระหวาง
ความตองการดานการจัดการและศักยภาพดานการจัดการ นักวางแผนอาจจัดทําแผน
ปฏิบัติการ 2 ประเภท คือ 1) แผนที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคกรและเพิ่มศักยภาพ
ของหนวยปฏิบตั ิ หรือ 2) แผนทีป่ รับปรุงแกไขโครงการเพือ่ ลดระดับนวัตกรรม ทัง้ นี้
นักวางแผนจะใชผลที่ไดจากระยะที่ 1, 2 และ 3 เพือ่ จัดทําแผนดังกลาว
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4

การประเมินความไมแนนอน
ดานสภาพแวดลอม

4.1 ความไมแนนอนดานสภาพแวดลอม
เพื่อที่จะเลือกยุทธศาสตรการจัดการไดอยางเหมาะสม นักวางแผนจะตองเขาใจ
สภาพแวดลอมที่จะดําเนินโครงการ ซึ่งประกอบดวย สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคม
และสภาพแวดลอมเกี่ยวกับองคกร
1) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคม
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และกายภาพ รวมทั้งกลุมพลังที่สงผลกระทบตอระดับความไมแนนอนที่เกี่ยว
ของกับการดําเนินโครงการใหประสบผลสําเร็จ ในการวางแผนยุทธศาสตรของโครงการ
นักวางแผนควรเขาใจความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ เหลานี้ เชน นโยบายเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนตัวกําหนดทรัพยากรทีจ่ ะใชในการจัดการศึกษาอยางไร โครงการทาง
การศึกษามีสวนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางไร และโครงสรางอาชีพ
และโอกาสถึงการมีงานทํามีอทิ ธิพลตอความตองการทางการศึกษาอยางไร นักวางแผนจะ
ตองคํานึงถึงเรื่องที่วาการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคจะสงผล
กระทบตอโครงการทางการศึกษาในอนาคตอยางไร และวัฒนธรรมประเพณีจะมีผลตอ
ความคิดของผูไ ดรบั ประโยชนและเจตคติของบุคคลเหลานีต้ อ การศึกษาและการเปลีย่ นแปลง
อยางไร นอกจากนี้ นักวางแผนควรประเมินระบบการศึกษาในดานตาง ๆ ดวย
การประเมินสภาพแวดลอมทางการเมือง
การประเมินสภาพแวดลอมทางการเมืองมีความสําคัญอยางยิง่ ในขัน้ ตอน
การวางแผน ทัง้ นี้ เนือ่ งจากความสําเร็จของการปฏิรปู จําเปนตองมีพนั ธกิจหรือความมุง มัน่
ทางการเมือง (political commitment) และความสนับสนุนทางการบริหารอยูในระดับสูง
การประเมินเสถียรภาพทางการเมืองและความมุงมั่นของรัฐบาลอาจจะสลับซับซอน
อยางไรก็ตาม กระบวนการดําเนินงานทีส่ ามารถใหขอ มูลพืน้ ฐานทีจ่ าเป
ํ นตอการวางแผนให
มีประสิทธิภาพมากขึ้นมี ดังนี้
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1) ระบุผูดําเนินการหลัก ไดแก บุคคลหรือกลุมที่มีผลประโยชนรวมกัน
และมีอทิ ธิพลตอการนําโครงการไปปฏิบัติ
2) ประเมินวัตถุประสงคของผูดําเนินการหลัก รวมทั้งวัตถุประสงคและ
แรงกดดันที่เปนทางการและไมเปนทางการ ตลอดจนวัตถุประสงคและแรงจูงใจสวนตัว
3) ประเมินพันธกิจหรือความมุง มัน่ ของกลุม ผลประโยชนภายนอก กลาว
คือ ความสนับสนุนของบุคคลและกลุม ทีม่ อี ทิ ธิพลตอผลลัพธของโครงการ
4) ประเมินพันธกิจหรือความมุงมั่นในบริบทของการดําเนินงานขององค
กรความชวยเหลือระหวางประเทศ กลาวคือ กําหนดระดับความเห็นพองตองกันระหวางรัฐ
บาลและหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเกี่ยวกับเปาหมาย วิธีการ องคประกอบ หนวย
ปฏิบัติและประสานงาน และเงื่อนไขในการรับเงินกู
หลังจากการประเมิน นักวางแผนอาจยอมรับเงือ่ นไขทางการเมืองและ
ระดับของพันธกิจทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั และปรับโครงการใหเขากับเงือ่ นไขดังกลาว นักวางแผน
อาจดําเนินการพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายเพื่อใหมีความมุงมั่นมากขึ้นโดยการชักชวน และ
อาจเจรจาตอรองเพื่อเปลี่ยนหนวยปฏิบัติ
หรืออาจใชอทิ ธิพลทางการเงินขององคกร
ระหวางประเทศเพื่อใหรัฐบาลแสดงความมุงมั่นหรือใหความสนับสนุนมากขึ้น
สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและคานิยมของบุคลากร
ประสิทธิภาพของหนวยงานที่ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาขึ้นอยูกับความ
สามารถและความเต็มใจของบุคลากรที่จะปฏิบัติภารกิจ ดังนัน้ ทักษะและคานิยมของ
บุคลากรจึงมีความสําคัญมากทีส่ ดุ ในการจัดการ แตคา นิยมมีความสําคัญมากกวาทักษะ
เนือ่ งจากทักษะสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว สวนคานิยมเปลี่ยนแปลงไดชา ความ
เหมาะสมของยุทธศาสตรการจัดการจึงขึ้นอยูกับความสอดคลองกับคานิยมทางวัฒน
ธรรม
มิติของวัฒนธรรมที่ควรวิเคราะหทั้งในระดับสังคมและองคกรมีดังนี้
ชวงหางของอํานาจ ในสังคมทีช่ ว งหางของอํานาจมีเล็กนอย กระบวน
การจัดการและการดําเนินงานขององคกรจะมีลัษณะเปนหมูคณะ กลาวคือ ผูบ งั คับ
บัญชาและผูใตบังคับบัญชาถือวาแตละฝายมีฐานะเหมือนกัน ผูบ งั คับบัญชามักเขาถึงได
และผูที่อยูตางระดับกันจะมีปฏิสัมพันธตอกันบนพื้นฐานของความไววางใจกัน
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การหลีกเลีย่ งความไมแนนอน ประชาชนพยายามหลีกเลีย่ งสถานการณท่ี
ไมแนนอน ดังนัน้ องคกรจึงชวยใหสมาชิกหลีกเลีย่ งความไมแนนอน โดยจัดใหมีความมั่น
คงดานอาชีพ กําหนดกฎขอบังคับทีเ่ ปนทางการ ไมยอมรับความคิดและพฤติกรรมทีเ่ บีย่ ง
เบน ในสังคมที่ยอมรับความไมแนนอนไดงายจะยอมรับการแขงขัน ความขัดแยง และ
ความแตกตางทางความคิดได และประชาชนจะเต็มใจรับความเสีย่ งเพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย
แตคนที่มีขีดจํากัดตํ่าในการยอมรับความไมแนนอนมักตองการใหมีฉนทานุมัติโดยถือวา
บุคคลและความคิดที่เบี่ยงเบนจากปกติคุกคามตออํานาจและเสถียรภาพ
นอกจากนี้
ยังมีความกังวลในเรื่องความมั่นคง และยึดถือกฎและระเบียบอยางเขมงวด
ลัทธิปจ เจกชนนิยม - ลัทธิสวนรวม ในสังคมที่นิยมลัทธิสวนรวม
ลักษณะเฉพาะของประชาชนขั้นอยูกับระบบสังคมและครอบครัวหรือชุมชน
ในวัฒน
ธรรมที่นิยมลัทธิสวนรวม คานิยมจะกําหนดโดยความเปนสมาชิกและเอกลักษณของ
กลุมประชาชนจะใหความสําคัญตอความตองการ หนาที่ และขอบังคับของกลุม มากกวา
ความปรารถนาสวนตัว
การจําแนกความแตกตางดานบทบาท คือการจําแนกความแตกตาง
ระหวาง "เพศชาย" และ "เพศหญิง" ในการดําเนินกิจกรรมภายในสังคม ซึ่งในสังคมที่มี
การจําแนกบทบาทนอยนั้นไมไดกํ าหนดบทบาททางเพศในการปฏิบัติหนาที่ทางสังคม
ไวตายตัว แตจะมุงเนนที่คุณภาพของชีวิต
ถึงแมวาภารกิจ โครงสรางขององคกร และกระบวนการจัดการที่นักวาง
แผนเลือกสําหรับโครงการปฏิรูปการศึกษาควรเหมาะสมกับวัฒนธรรมในที่ซึ่งจะนําไป
ดําเนินการ แตก็ไมไดหมายความวานักวางแผนควรจํากัดตัวเองในการเสนอการเปลี่ยน
แปลงที่สามารถยอมรับไดในทันทีเทานั้น นวัตกรรมหลายอยางสามารถปรับใหเขากับ
วัฒนธรรมและคานิยมตาง ๆ ทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหา ในบางกรณีประโยชนทไ่ี ดรบั
จากการเปลี่ยนแปลงก็มีมากเพียงพอที่จะเปลี่ยนยุทธศาสตรการจัดการที่ผูกติดอยูกับ
วัฒนธรรมเพื่อใหมีนวัตกรรมและการทดลองเกิดขึ้น แตนักวางแผนและผูบริหารจะตอง
เขาใจลักษณะของวัฒนธรรมทองถิ่นกอนที่จะคาดหวังใหเจาหนาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ครู และผูบริหารโรงเรียนนํานวัตกรรมไปปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ ดังนัน้ นักวางแผนจึง
ตองคํานึงถึงคานิยมในการวางแผนยุทธศาสตรการจัดการปฏิรูปการศึกษา (ตาราง 2)
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ตาราง 2 ความแตกตางดานคานิยมทางวัฒนธรรม
ความสัมพันธตามสมมติฐาน
• ความเปดกวางของนวัตกรรม
• การสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม

ตํ่า …………………… สูง
ดาน ตํ่า …………………… สูง

• ความยืดหยุนในการรับความเปลี่ยนแปลง
ชวงหางของอํานาจ

การหลีกเลีย่ งความ
ไมแนนอน

ตํ่า …………………… สูง

- กวาง
- อํานาจหนาทีใ่ นตําแหนง
ตามลําดับชัน้
ใช ก ฎและระเบี ย บอยางเข็ม
งวด
- ผูบ งั คับบัญชาเขาถึงไมได

- เล็กนอย
- อํานาจหนาทีเ่ ปนหมูค ณะ
ตามความเชีย่ วชาญ
และประสบการณ

- สูง
- ความตองการฉันทานุมตั ิ
และเสถียรภาพ
- ไมชอบความเสีย่ ง

- ตํา่
- ยอมรับการแขงขัน
- เต็มใจรับความเสีย่ ง

ลัทธิปจเจกชนนิยม- - นิยมความเปนสวนรวม
ลัทธิสว นรวม
- เอกลักษณของกลุม สูง
- ซือ่ สัตยตอ องคกรมาก

- ผูบ งั คับบัญชาเขาถึงได

- นิยมความเปนปจเจกชน
- เอกลักษณของปจเจกชน
- สํานึกอันแรงกลาในดาน
การริเริม่ และผลสัมฤทธิ์

การจําแนกความแตก - เพศชายเปนใหญ
- การจําแนกบทบาททีอ่ งิ เพศ
ตางดานบทบาท
สังคมทีม่ คี า นิยมในเพศชาย
นอย
- แรงจูงใจทางเศรษฐกิจสูง
- มุง การบริการมาก
- มุง ผลสัมฤทธิส์ งู ภายในบริบท - มุง ผลสัมฤทธิท์ ปี่ รับเปลีย่ น
ของการพึง่ พาอาศัยกัน
โดยความสํานึกดานบริการ
รวมกัน
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2) สภาพแวดลอมเกี่ยวกับองคกร
สภาพแวดลอมเกีย่ วกับองคกรประกอบดวยหนวยงาน สถาบัน และกลุม ทีส่ ง
ผลกระทบตอความสามารถของผูบริหารโครงการในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค
สําหรับโครงการปฏิรูปการศึกษานั้น สภาพแวดลอมดานองคกรอาจประกอบดวยตัวแปร
ตาง ๆ ไดแก นโยบายการศึกษา ลักษณะของระบบการศึกษา รวมทั้งความคาดหวังและ
ธรรมเนียมประเพณีที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนตอการศึกษา
สภาพแวดลอมทางดานองคกรที่จะดํ าเนินการปฏิรูปการศึกษาสามารถ
เปลีย่ นแปลงไดอยางมากมายตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการ นักวางแผน
จะตองมีความรูมากพอเกี่ยวกับสภาพแวดลอมเพื่อใหสามารถตัดสินใจไดวาการปรับปรุง
แกไขอะไรที่ผูรับประโยชนตองการและมีแนวโนมจะเปนไปไดภายใตสภาวะทางการ
เมืองทีเ่ ปนอยู นอกจากนี้ ยังจะตองเขาใจสภาพแวดลอมเพียงพอทีจ่ ะระบุไดวา จะตอง
เปลีย่ นแปลงดานใดบางถาจะใหการปฏิรปู การศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ใน
ระหวางการดําเนินงาน ผูบ ริหารจะตองสามารถติดตามดูแลและปรับปรุงแกไขใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอมเกี่ยวกับองคกร
4.2 ตัวชีว้ ดั ความไมแนนอนดานสภาพแวดลอม
ความซับซอน (complexity) และเสถียรภาพ (stability) เปนปจจัยทีก่ าหนดระดั
ํ
บ
ความไมแนนอนดานสภาพแวดลอม การประเมินความไมแนนอนในสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจสังคมและองคกรสามารถนําวิธีการวัดในเรื่องความซับซอน และ เสถียรภาพ
มาใชได ดังตาราง 3 ซึง่ แสดงใหเห็นปจจัยทีค่ วรนํามาพิจารณาและเกณฑในการตัดสิน
ความซับซอนและเสถียรภาพ แผนภูมิ 5 แสดงใหเห็นปฏิสมั พันธระหวางความซับซอน
และเสถียรภาพ
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ตาราง 3 ปจจัยในการประเมินสภาพแวดลอม
ความซับซอน
สภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจสังคม
ระบบการเมือง
การบริหาร

ระบบเศรษฐกิจ

สภาพแวดลอมดาน
องคกร

- จํานวนกลุม อํานาจหรือผูม ี
สวนไดสว นเสีย
- ระดับความแตกตางทาง
การเมืองและอุดมการณ

เสถียรภาพ

- ลักษณะและอัตราเร็วใน
การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
- ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
ทางการเมืองตอการบริหาร
- ระดับความสนับสนุนทาง
การเมืองทีม่ ตี อ โครงการ
- ระดับความหลากหลายทาง - อัตราเร็วในการเปลีย่ นแปลง
เศรษฐกิจ
ทางเทคโนโลยี
- ขนาดของตลาดเสรี
- ระดับทีเ่ ศรษฐกิจเปดกวางตอ
- ระดับความหลากหลายทาง อิทธิพลตางประเทศ
เทคโนโลยี
- อัตราเร็วของการเปลีย่ นแปลง
- การกระจายรายไดและ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ความมัง่ คัง่
- จํานวนกลุม ผูไ ดรบั ผล
- อัตราการเปลีย่ นแปลงในดาน
ประโยชน
สัมพันธภาพของผูไ ดรบั ผล
- ความหลากหลายทาง
ประโยชนกบั รัฐบาล
เศรษฐกิจและสังคมของ
- ความถีแ่ ละระดับของการ
กลุม ผูไ ดรบั ผลประโยชน
เปลีย่ นแปลงในดานภาวะผูน าํ
- จํานวนและความหลากหลาย
ของหนวยปฏิบตั ิ
ขององคกรทีเ่ กีย่ วของ
- ความเปนไปไดของการจัดสรร
ในโครงการ
งบประมาณทีม่ นั่ คง
- จํานวนและความหลาก
หลายของแหลงงบประมาณ
- จํานวนและความหลากหลาย
ขององคกรที่ใหความสนับสนุน
- จํานวนขัน้ การบริหารที่
หนวยปฏิบตั ติ อ งขึน้ ตรง
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แผนภูมิ 5 ระดับความไมแนนอนดานสภาพแวดลอม
ความซับซอน
ตํ่า
สูง
เสถียรภาพ
ตํ่า

สูง
ความไมแนนอน
ตํ่า
ความไมแนนอน
ปานกลาง

ความไมแนนอน
ปานกลาง
ความไมแนนอน
สูง

4.3 ตัวชี้วัดนวัตกรรม
สมาชิกในองคกร จําเปนตองมีพฤติกรรมในรูปแบบใหมเมื่อตองปฏิบัติ
ภารกิจใหมหรืองานชนิดใหม เมื่อมีนวัตกรรมมากขึ้น ความตองการดังกลาวนี้ก็เพิ่มสูง
ขึ้นดวย ตารางที่ 4 แสดงใหเห็นองคประกอบและเกณฑที่เปนประโยชนในการประเมิน
ระดับนวัตกรรมของภารกิจ
ตาราง 4 เกณฑสําหรับตัดสินองคประกอบของนวัตกรรม
มิติ
ความหลากหลาย
ของภารกิจ
ความสามารถในการ
จําแนกแยกแยะภารกิจ

ระดับของนวัตกรรม
ตํา่ …..………….………………………………… สูง
- คลายคลึงกันโดยหนาที่
- แตกตางกันหลากหลายโดยหนาที่
- ใชระยะเวลานานในการ
- ใชระยะเวลาสัน้ ในการดําเนิน
ดําเนินงานใหแลวเสร็จ
งานใหแลวเสร็จ
- วัตถุประสงคชดั เจน
- วัตถุประสงคไมชดั เจน
- ลําดับขัน้ ตอนเปนเสนตรง
- ลําดับขัน้ ตอนซํา้ ๆ กัน
- ควบคุมโดยกฎขอบังคับ
- ควบคุมโดยการปฏิบตั งิ าน
- มีการแบงงานมาก
- มีการแบงงานนอย
งานมีลกั ษณะเฉพาะ
มีการหลอมรวมบทบาทหนาที่
- มีแนวทางการปฏิบตั จิ ากแผน
- มีแนวทางการปฏิบตั จิ ากแผน
และโมเดลมาก
และโมเดลนอย

ระดับขัน้ ของนวัตกรรม - สถาบันจํานวนนอย
- ความครอบคลุมทางดาน
ภูมศิ าสตรจากั
ํ ด
- สวนประกอบหรือองคประกอบนอย
ระดับความเบีย่ งเบน - ภารกิจทีท่ ราบเปนสวนใหญ
ในนวัตกรรม
- ทักษะปจจุบนั เปนสวนใหญ
- ความตองการทักษะทางวิชาชีพนอย

- สถาบันจํานวนมาก
- ความครอบคลุมทางดาน
ภูมศิ าสตรกวาง
- สวนประกอบหรือองคประกอบมาก
- ภารกิจทีไ่ มทราบเปนสวนใหญ
- ทักษะใหมเปนสวนใหญ
- ความตองการทักษะทางวิชาชีพสูง
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ความสามารถในการทํานาย (predictability) ผลลัพธของภารกิจใหมนบั วาเปน
วิธกี ารวัดระดับนวัตกรรมทีส่ าคั
ํ ญ ถาทราบผลลัพธจากประสบการณทผี่ า นมา นวัตกรรมจะ
คอนขางตํ่า ถาไมทราบ นวัตกรรมก็จะสูง
ความสามารถในการทํานายขึน้ อยูก บั
ลักษณะของภารกิจ 2 ประการ ประการแรก คือ ความสามารถในการจําแนกแยกแยะ
(analyzability) หรือระดับทีภ่ ารกิจสามารถลดลงเปนขัน้ ตอนของงานประจําทีด่ าเนิ
ํ นการ
โดยผูปฏิบัติ ประการที่สอง คือ ความหลากหลาย (variety) ของภารกิจ นั่นคือ จํานวน
ภารกิจทีแ่ ตกตางกันตามชนิดของปญหาและทักษะทีต่ อ งการ
ระดับของนวัตกรรมสามารถวัดไดจากการวินิจฉัย
"ความตองการ
(demandingness)" ของภารกิจเปรียบเทียบกับการดําเนินงานในปจจุบัน ตัวชี้วัดนี้ขึ้น
อยูกับปจจัย 2 ประการ คือ ระดับความเบี่ยงเบนจากการดําเนินงานในปจจุบัน และ
ระดับของการเปลีย่ นแปลง ซึ่งวัดจากความครอบคลุมทางภูมิศาสตรและจํานวนสถาบัน
ที่เกี่ยวของ
ความสามารถในการทํานายและความตองการเปนตัวกําหนดระดับนวัตกรรม
ของภารกิจ ดังแสดงใหเห็นในแผนภูมิ 6 ยกตัวอยางเชน ภารกิจที่มีนวัตกรรมสูง (ชองที่
IV) จะมีความตองการสูงแตมีความสามารถในการทํานายตํ่า เชน แผนงานปฏิรูปการ
ศึ ก ษาแบบครอบคลุ ม ที่ พ ยายามเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนในหองเรียนและ
กระบวนการบริหารในวงกวาง เมื่อการปฏิรูปใชวิธีการดําเนินงานแบบใหมที่หลากหลาย
ซึ่งยากตอการวิเคราะห และเกี่ยวของกับหนวยหนวยงานและมีระดับการบริหารจากโรง
เรียนมาถึงกระทรวงในสวนกลางหลายระดับก็ถือวาเปนการปฏิรูปที่มีนวัตกรรมสูง
แผนภูมิ 6 ระดับนวัตกรรมของภารกิจ
ความสามารถในการทํานายผลลัพธ
สูง
ตํ่า
ความตองการ
สูง

เปนงานประจํา
I
เปนงานประจําระดับ
ปานกลาง
II

ตํ่า
เปนนวัตกรรม
ระดับปานกลาง
III
เปนนวัตกรรม
ระดับสูง
IV
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กลาวโดยสรุป ระดับของนวัตกรรมและความไมแนนอนเปนตัวกําหนด
ยุทธศาสตรการจัดการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการนําโครงการไปปฏิบัติ (แผนภูมิ 7)
การวิเคราะหสถานการณจะชวยใหนักวางแผนเลือกยุทธศาสตรการจัดการที่มีความเปน
ไปไดมากที่สุดในการนําโครงการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ
แผนภูมิ 7 ปจจัยที่มีผลกระทบตอยุทธศาสตรการจัดการ
ความซับซอน
คานิยม
สภาพแวดลอม

ความไมแนนอน
เสถียรภาพ

ยุทธศาสตร
การจัดการ

ความสามารถในการทํานาย
ภารกิจ

ความเปลีย่ นแปลงใหม
ความสามารถในการวิเคราะห
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5

การเลือกยุทธศาสตรการจัดการ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกยุทธศาสตรการจัดการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการ
ดําเนินโครงการปฏิรูปการศึกษามี 2 ประการ คือ ระดับความไมแนนอนทางดานสภาพ
แวดลอมและระดับความเปลีย่ นแปลงใหม ๆ ในภารกิจ กระบวนการจัดการและโครงสราง
ขององคกรเปนองคประกอบของโครงการที่สามารถปรับใหเขากับระดับความไมแนนอน
ทางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมของภารกิจไดเร็วที่สุด รูปแบบกระบวนการจัดการ
และโครงสรางขององคกรที่แตกตางกันอยางมากจะพบไดในยุทธศาสตรการจัดการแบบ
กลไกปกติ (mechanistic) และแบบปรับตัว (adaptive) ดังปรากฏในตาราง 5
5.1 ยุทธศาสตรการจัดการแบบกลไกปกติ (Mechanistic Management Strategy)
โครงการทางการศึกษาที่มีภารกิจเปนงานประจํา และนําไปดําเนินการในสภาพ
แวดลอมที่แนนอนสามารถดําเนินการไดโดยใชยุทธศาสตรแบบกลไกปกติ โดยใชองคกร
ที่มีการบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและกระบวนการจัดการแบบราชการ ยุทธศาสตรการ
จัดการแบบกลไกปกติเหมาะสําหรับการบริหารงานหลายประเภท เชน การจายเงินเดือน
ครู การแจกจายตําราเรียน การเก็บรวบรวมสถิตจิ านวนนั
ํ
กเรียน เปนตน แตยุทธศาสตรการ
จัดการลักษณะนี้มักเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานปฏิรูปที่เปนการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ
5.2 ยุทธศาสตรการจัดการแบบกลไกปกติที่เปดกวาง (Open-Mechanistic
Management Strategy)
บางครั้งกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเปลี่ยนยุทธศาสตรการจัดการเมื่อนํ าโครง
การที่เปนงานปกติไปปฏิบัติในสภาพแวดลอมที่ไมแนนอน เชน การกอสรางโรงเรียน
ขนาดใหญ หรือการแจกจายตําราเรียน ซึ่งจะตองประสานงานระหวางหลายกระทรวง
หรือหนวยงานตาง ๆ หลายแหง และรวมมือกับเขตการศึกษาจํานวนมาก ในประเทศที่มี
เสถียรภาพทางการเมืองตํ่าและเศรษฐกิจออนแอ ซึ่งในสถานการณเชนนี้ การดํ าเนิน
งานปฏิรูปจะตองใหความสนใจตอการติดตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมมาก
ขึน้ โดยจะตองตอบสนองความสนใจของหนวยงานตาง ๆ ที่เขารวมโครงการและเตรียม
รับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาแนวทาง
และการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่คอยขางเปนงานปกติ ยุทธศาสตรการจัดการแบบกล
ไกปกติทเ่ี ปดกวางยังคงมีอํานาจการบังคับบัญชาตามลําดับชัน้ และการควบคุมการตัด
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สินใจที่สวนกลาง แตก็พยายามลดความไมแนนอนโดยใหมีการสะพัดของขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังใหหนวยงานระดับลางมีดลุ ยพินจิ ในการปฏิบตั งิ าน
และการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นมากขึ้น เชน การดําเนินงานการศึกษา
นอกโรงเรียนในประเทศไทย
5.3 ยุทธศาสตรการจัดการแบบปรับตัว (Adaptive Management Strategy)
โครงการปฏิรูปการศึกษาไมสามารถดําเนินการโดยหนวยงานราชการในลักษณะ
งานประจําได โครงการทางการศึกษาที่ภารกิจมีลักษณะเปนนวัตกรรมมาก ซึง่ จะตอง
ดําเนินการในสภาพแวดลอมทีไ่ มแนนอนจําเปนตองใชยทุ ธศาสตรการจัดการแบบปรับตัว
การปฏิรูปที่เปนการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ สามารถดําเนินการไดเปนผลสําเร็จมากที่สุด
เมื่อรัฐบาลในสวนกลางใหแนวทางกวาง ๆ โดยมีการปรับเปลี่ยนในระดับโรงเรียนหลัง
จากทีม่ กี ารอภิปราย ตอรอง และประนีประนอมทั้งกอนและระหวางการนําไปปฏิบัติ
ยุทธศาตรแบบปรับตัวมีลักษณะยืดหยุน แผนและการปฏิบัติจะตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมและตอผลที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดในระหวางดํ าเนินการ
ผูบริหารพยายามอํานวยความสะดวกมากกวาควบคุมโดยสรางสิ่งจูงใจสําหรับผูมีสวน
รวมในการเปลี่ยนแปลง
หรือมีปฏิสัมพันธอยางดีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่เปน
ประโยชนรวมกัน
ยุทธศาสตรแบบปรับตัวใชวิธีการวางแผนแบบเพิ่มการตัดสินใจ (incremental)
มากกวาการวางแผนแบบครอบคลุม (comprehensive) ดังนัน้ จึงตองมีโครงสรางแบบ
อิสระ (organic) คือ องคกรที่มีลักษณะเปนหมูคณะหรือมีสวนรวม ซึ่งกระตุนใหเกิด
ความคิดสรางสรรค การตอบสนองการเรียนรู และการปรับตัวมากกวาการใชวิธีปฏิบัติที่
กําหนดไวเปนมาตรฐาน
ยุทธศาสตรดังกลาวนี้สงเสริมศักยภาพดานการบริหารของ
สถาบันทองถิ่นเพื่อใหสามารถดํารงผลกระทบที่เปนประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงให
ยัง่ ยืน และสงเสริมผูไดรับประโยชนใหสามารถแกปญหาดวยตนเองได
5.4 ยุทธศาสตรการจัดการแบบปรับตัวเชิงวิชาชีพ (Professional Adaptive
Management Strategy
โครงการปฏิรูปการศึกษาที่มีภารกิจเปนนวัตกรรมสูง ซึง่ ตองดําเนินการในสภาพ
แวดลอมที่แนนอน จําเปนตองใชยุทธศาสตรการจัดการแบบปรับตัวเชิงวิชาชีพ ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรที่จํ าเปนในสถานการณที่ตองมีการแกปญหามากกวากระบวนการปกติ
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การดําเนินงานที่เปนการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ จําเปนตองมีโครงสรางองคกรที่เปดกวาง
และมีสวนรวมและมีกระบวนการจัดการที่ยืดหยุนและอิงการเรียนรู
ยุทธศาสตรการจัดการแบบปรับตัวเชิงวิชาชีพจะตองเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
2 ลักษณะ คือ 1) หนวยงานจะตองมีกระบวนการจัดการที่ใหนักวิชาชีพมีดุลยพินิจ
เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจระดับวิชาชีพโดยไมมีการแทรกแซงหรือควบคุมโดยระบบ
ราชการ 2) หนวยงานจะตองมีโครงสรางอํานาจทีใ่ หนกั วิชาชีพรวมรับผิดชอบดานการ
จัดการทีเ่ กีย่ วของกับวิชาชีพ ในการนี้ ผูบริหารหนวยงานจึงตองใชยุทธศาสตรการจัด
การแบบปรับตัวเชิงวิชาชีพเพื่อควบคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในขณะเดียวกันก็ใหนกั วิชาชีพมีดลุ ยพินจิ สูงสุดในการปฏิบตั ภิ ารกิจเชิงวิชาชีพ
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ตาราง 5 สถานการณทกี่ าหนดทางเลื
ํ
อกของผูบ ริหารในยุทธศาสตรการ
จัดการแบบกลไกปกติ (mechanistic) และแบบปรับตัว (adaptive)

สภาพแวดลอม

ยุทธศาสตรการจัดการ
แบบกลไกปกติ
แบบปรับตัว
แนนอน
ไมแนนอน

ภารกิจ

เปนงานประจํา

เปนนวัตกรรม

กระบวนการจัดการ
การวางแผน
การตัดสินใจ
อํานาจหนาที่
รูปแบบของการเปนผูนํา
การสื่อสาร

แบบครอบคลุม
รวมอํานาจ
ลําดับขัน้ การบังคับบัญชา
สั่งการ
แนวดิ่ง, เปนทางการ
ควบคุม
สอดคลองกับแผน
กอนดําเนินการ
(ex - ante)
สูง

แบบเพิ่มการตัดสินใจ
กระจายอํานาจ
หมูคณะ
มีสวนรวม
แบบปฏิสัมพันธ, เปนทางการ
และไมเปนทางการ
อํานวยความสะดวก
ปรับยุทธศาสตรและแผน
หลังดําเนินการ
(ex - post)
ตํ่า

หนาที่

วัตถุประสงค

โครงสราง

สายการบังคับบัญชา

แบบอิสระ *

คานิยมของบุคลากร

มีขีดจํากัดตํ่าในการ
ยอมรับความไมชัด
เจน

มีขีดจํากัดสูงในการยอมรับ
ความไมชัดเจน

การประสานงาน
การติดตามผล
การควบคุม
การใชกฎและระเบียบ
ทีเ่ ปนทางการ
หลักเกณฑเกี่ยวกับ
บุคลากร

* โครงสรางแบบอิสระ (organic structure) เปนโครงสรางองคกรซึ่งมีความเปนอิสระคลองตัว มีกฎเกณฑและขอบังคับเพียงเล็กนอย
มีการสงเสริมการทํางานเปนทีม และมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจใหแกพนักงานผูป ฏิบตั งิ าน
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การเลือกยุทธศาสตรการจัดการทีส่ อดคลองกับระดับความไมแนนอนและนวัตกรรม
จะชวยใหผูวางแผนโครงการกําหนดรูปแบบตามอุดมคติของกระบวนการจัดการในการ
ปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธระหวางความไมแนนอนทางสภาพแวดลอมและนวัตกรรม
เปนตัวกําหนดความเหมาะสมของยุทธศาสตรการจัดการ (แผนภูมิ 8)
แผนภูมิ 8 ยุทธศาสตรการจัดการที่เปนทางเลือก
ความเปลี่ยนแปลงใหมของภารกิจ
เปนงานประจํา
แบบกลไกปกติ
ตํ่า
ความไมแนนอน
ในสภาพแวดลอม
ของโครงการ
สูง

แบบกลไกปกติที่
เปดกวาง

มีนวัตกรรมสูง
แบบปรับตัวใน
เชิงวิชาชีพ
แบบปรับตัว

ยุทธศาสตรการจัดการแตละแบบตองการผูบริหารที่มีคานิยมที่เหมาะสม โครง
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาอาจไม ส ามารถนํ าไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลถาองคกรไม
สามารถเปลี่ยนแปลงคานิยม เจตคติ และพฤติกรรมของสมาชิกในองคกรได

29

6

การประเมินความตองการ
และศักยภาพดานการจัดการ

โครงการปฏิรูปการศึกษาจะประสบกับปญหาในการดําเนินงานอยางมากถาหาก
ผูวางแผนไมไดประเมินกระบวนการจัดการขององคกรที่จะนํ าโครงการปฏิรูปไปสูการ
ปฏิบัติ กระบวนการจัดการที่สําคัญทีส่ ดุ ในการดําเนินงานโครงการทางการศึกษา ไดแก
การวางแผนและการตัดสินใจ ภาวะผูน ํา การสื่อสาร การประสานงาน การติดตามผล
การควบคุม และการประเมินผล รวมทั้งบุคลากร (รวมถึงการบริหารบุคลากรและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย) ลักษณะของกระบวนการตาง ๆ จะแตกตางกันไปตามยุทธ
ศาสตรการจัดการ ในที่นี้จะเนนที่กระบวนการแบบปรับตัวเนื่องจากยุทธศาสตรการจัด
การแบบปรับตัวดูจะเหมาะสมที่สุดสําหรับโครงการปฏิรูปการศึกษา
6.1 การวางแผนและการตัดสินใจ
ผูบริหารมีการวางแผน 2 ลักษณะ คือ
1) การวางแผนเชิงกลยุทธ (strategic planning) ผูบริหารอาศัยการวาง
แผนเชิงกลยุทธในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีที่องคกรจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประ
สิทธิผลมากที่สุดในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และองคกร
2) การวางแผนปฏิบัติการ (operational planning) ผูบริหารวางแผน
ปฏิบัติการโดยมุงไปที่รายละเอียดและกระบวนการในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
และในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสื่อสาร การประสานงาน งบประมาณ การจัดสรร
ทรัพยากร การจัดทําโครงการจัดซือ้ จัดหา การทําสัญญาจาง การซอมบํารุง และการติดตามผล
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ตาราง 6 สถานการณที่ไมแนนอนเกี่ยวกับการวางแผนและการตัดสินใจ
ยุทธศาสตรการจัดการ
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
แบบกลไก แบบกลไกปกติ แบบปรับตัว
ปกติ
ที่เปดกวาง
ในเชิงวิชาชีพ
การวางแผน
เชิงกลยุทธ
• วิธีการ
• การสะพัดของ
ขอมูล
• กรอบเวลา
การวางแผน
ปฏิบัติการ
• หลักการพืน้ ฐาน
สําหรับการจัดสรร
งบประมาณ
• กระบวนการวาง
แผนงบประมาณ

ประเภทที่ 4
แบบปรับตัว

แบบครอบคลุม ไมแนนอน
เพิ่มการตัดสินใจ เพิ่มการตัดสินใจ
จากบนลงลาง จากบนลงลาง, มีปฏิสัมพันธ มีปฏิสัมพันธ
มีปจจัยนําเขา
มีปจจัยนําเขา
จากภายนอกมาก
จากภายนอกบาง
ระยะยาว
ร ะ ย ะ ย า ว ป า น ระยะสัน้ ปานกลาง ระยะสั้น
กลาง

ลักษณะงาน ลักษณะงานหรือ ลักษณะงานหรือ วัตถุประสงค
หรือหนวยงาน หนวยงาน
วัตถุประสงค

จากบนลงลาง, จากบนลงล า ง, จากบนลงลางและ แบบปฏิสัมพันธ
ไมยดื หยุน
ยืดหยุน บาง
จากล า งขึ้ น บน,
ยืดหยุน บาง
ตํ่า
ปานกลาง
สูง
• อํานาจหนาทีท่ ไี่ ด ตํ่ามาก
รับมอบหมายเกีย่ ว
กับการใชจา ย
ระยาวปานกลาง ระยะสัน้ ปานกลาง ระยะสั้น
• ตารางการทํางาน ระยะยาว
การตัดสินใจ
รวมอํานาจมาก แบงอํานาจ
กระจายอํ านาจ กระจายอํานาจมาก
• ลักษณะ
เปนบางสวน
สูงพอสมควร สูงมาก
• การมีสวนรวม จํากัดมาก ตํ่า
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6.2 ภาวะผูนําและอํานาจหนาที่
การจัดการที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับภาวะผูนํ าที่เขมแข็งและความมุงมั่นของ
ผูบริหารและเจาหนาที่โครงการ ในทางกลับกัน ภาวะผูน ําก็ขน้ึ อยูก บั การใชอํานาจหนา
ที่อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รูปแบบของภาวะผูนําและอํานาจหนาที่ในยุทธ
ศาสตรการจัดการแบบกลไกปกติและแบบปรับตัวมีลกั ษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชดั เชน
ยุทธศาสตรการจัดการแบบปรับตัวตองการผูนําที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธและการเรียนรู
โดยตองสรางสภาวะที่ชวยใหเจาหนาที่โครงการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และปรับภาระงานดังกลาวใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงดานสภาพแวด
ลอมในระหวางดําเนินการ
ตาราง 7 การวิเคราะหสถานการณที่ไมแนนอนเกี่ยวกับภาวะผูนําและ
อํานาจหนาที่
ยุทธศาสตรการจัดการ
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
แบบกลไก แบบกลไกปกติที่ แบบปรับตัว
ปกติ
เปดกวาง
ในเชิงวิชาชีพ
• อํานาจหนาที่
• หลักการพืน้ ฐาน
เกีย่ วกับอํานาจ
หนาที่

ประเภทที่ 4
แบบปรับตัว

-รวมอํานาจมาก
- ตําแหนง
- สิทธิตาม
กฎหมาย
- การบังคับ
• การใชกฎทีเ่ ปน - สูงมาก
ทางการ

- รวมอํานาจ - กระจายอํานาจ
- ตําแหนง
- สถานภาพ
- ขอมูลขาวสาร - ความรูดาน
เทคนิค

- กระจายอํานาจ
- ความรูความ
ชํานาญ
- การปฏิบตั งิ าน

- สูง

- ปานกลาง

- ตํ่า

• รูปแบบ

- สั่งการและ

- เปนหมูคณะ

- มีสวนรวม

พฤติกรรม
ของผูน ํา

- สัง่ การ

ปรึกษาหารือ
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6.3 การสื่อสาร
ในองคกรที่ใชยุทธศาสตรการจัดการแบบกลไกปกติ กระบวนการสื่อสารจะเนนที่
การไหลของขอมูลจากบนลงลาง เสถียรภาพขององคกรและสภาพแวดลอมจะทําใหมี
การสือ่ สารอยางเปนทางการ โดยมีการกําหนดทิศทางและระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุม
การปฏิบตั งิ านของบุคลากร เมื่อองคกรใชยุทธศาสตรแบบปรับตัวมากขึ้น ลักษณะของ
การสื่อสารจะเปลี่ยนไป ดังตาราง 8
ปจจัยที่สงเสริมใหการดําเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษาประสบความ
สําเร็จก็คือ การสื่อสารแบบเปดกวางที่ใหเจาหนาที่ของโครงการไดเรียนรูจากประสบ
การณ ปรับปรุงนวัตกรรมใหเขากับสภาพทองถิ่น และเพิม่ ศักยภาพในการชวยใหครูใช
นวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
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ตาราง 8 การวิเคราะหสถานการณที่ไมแนนอนเกี่ยวกับการสื่อสาร
ยุทธศาสตรการจัดการ
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4
แบบกลไก แบบกลไกปกติที่ แบบปรับตัว
แบบปรับตัว
ปกติ
เปดกวาง
ในเชิงวิชาชีพ
- มีปฏิสัมพันธ
- จากบนลงลาง - จากบนลงลาง -จากบนลงลาง
• กระแสของ
โดยมีปจจัยนํา และมีปฏิสมั พันธ และปจจัยนํา
การสื่อสาร
เขาจากภาย โดยมีปจ จัยนําเขา เขาจากภาย
นอกมาก
ปานกลาง
นอกบาง
- ตํ่า
- ตํ่าพอสมควร - สูง
• ลําดับความสําคัญ - ตํ่ามาก
ทางการบริหาร
- คําสั่ง
- คําสั่งและการ - การแนะแนว - การแนะแนว
• เนื้อหา
ไตรถาม
ระดับอาชีพ
ระดับอาชีพ
- การไตรถาม - การไตรถาม
- การประเมินผล - การปอนกลับ
- การประเมินผล
• วัตถุประสงค - การควบคุม - การควบคุม - การประเมิน - การประเมิน
และการปรับ - การปรับ เปลีย่ น - การเรียนรู
- การปรับเปลีย่ น
เปลีย่ น
- การเปลี่ยน
ทิศทาง
- เปนทางการ - เปนทางการ - เปนทางการ - ไมเปนทางการ
• แบบแผน
และเปนการ และมีปฏิสมั พันธ และมีปฏิสมั พันธ
แบบไมเปน
ปรึกษาหารือ
ทางการ
- เปดเปนบางสวน - เปดเปนบางสวน - เปด
• การปรับตัวตอ - ปด
มุง ทีล่ กู คา
มุง ทีล่ กู คา
สภาพแวดลอม
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6.4 การประสานงาน
วัตถุประสงคของการสื่อสารประการหนึ่งก็เพื่อสงเสริมการประสานงาน
และความรวมมือ ในโครงการที่มีลักษณะเปนงานประจํา ผูบริหารสามารถใชยุทธศาสตร
การจัดการแบบกลไกปกติ โดยสามารถใชเทคนิคการจัดทําตารางการทํางานและแผนงาน
(scheduling and programming techniques) ในการวางแผนและควบคุมการประสาน
งานของคนและองคกรทีเ่ ขารวมในโครงการ แตในโครงการที่เปนนวัตกรรม ผูบริหารจะ
ตองใชยทุ ธศาสตรการจัดการแบบปรับตัวมากขึน้ ซึง่ ตองมีรปู แบบการประสานงานตาง ๆ กัน
ลักษณะของการประสานงานประเภทตาง ๆ ปรากฏในตาราง 9
ตาราง 9 สถานการณทไี่ มแนนอนเกีย่ วกับการประสานงาน

•

•

•
•
•
•

ยุทธศาสตรการจัดการ
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4
แบบกลไกปกติ แบบกลไกปกติที่ แบบปรับตัว
แบบปรับตัว
เปดกวาง
ในเชิงวิชาชีพ
- สัง่ การ
- อํานาจทีม่ กี าร - อํานาจทีม่ กี าร - อํานาจทีม่ กี าร
รูปแบบการ
ประนีประนอม ประนีประนอม ประนีประนอม
ประสานงาน
- วางแผน
- วางแผน
- วางแผน
- อํานวยการ
- อํานวยการ
- การปรับเปลีย่ น
รวมกัน
เครื่องมือในการ - งบประมาณ - งบประมาณที่ - งบประมาณที่ - งบประมาณที่
ทีไ่ ดรบั จัดสรร
มีการประนี
มีการประนี
มีการประนี
แลกเปลี่ยน
ประนอม
ประนอม
ประนอม
- การบรรลุ
- การบรรลุ
- การบรรลุ
เปาหมาย
เปาหมาย
เปาหมาย
- ขอมูลขาวสาร - ขอมูลขาวสาร - ขอมูลขาวสาร
- ชื่อเสียง
- ชื่อเสียง
- ตํ่า
- สูงพอสมควร - สูง
ความจํ าเปนเกี่ยว - ตํ่ามาก
กับพันธกิจ
- ตํ่า
- สูงพอสมควร - สูง
การใชวธิ กี ารชักชวน - ตํ่ามาก
- ตํ่ามาก
- ตํ่า
- สูงพอสมควร - สูง
การใชสง่ิ จูงใจ
- ตํ่า
- สูงพอสมควร - สูง
ความสําคัญของ - ตํ่ามาก
บุคคลที่ทาหน
ํ าที่
ประสานงาน
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6.5 การควบคุม
ในองคกรทีใ่ ชยทุ ธศาสตรการจัดการแบบกลไกปกติ ผูบ ริหารใชการควบคุม
โดยใหผใู ตบงั คับบัญชาปฏิบตั ติ ามกฎและระเบียบตาง ๆ และโดยการปองกันมิใหการปฏิบตั ิ
จริงแตกตางจากแผน แตในองคกรทีใ่ ชยทุ ธศาสตรการจัดการแบบปรับตัว
ผูบ ริหารไม
สามารถใชคําสั่ง กฎ และระเบียบเปนเครื่องมือในการควบคุมไดบอยนัก ผูบริหารตอง
อาศัยความเปนมืออาชีพและการควบคุมตนเองของบุคลากร ใชวิธีการใหขอเสนอแนะ
ชักชวน ปรึกษา หรือแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลเพื่อชี้แนะการปฏิบัติ และกระตุนการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ
6.6 การติดตามและการประเมินผล
ตามยุทธศาสตรแบบกลไกปกติ การประเมินผลมีลักษณะเปนงานประจํา
ผูบริหารจะใหความสําคัญกับตัวชีว้ ดั ทางสถิตอิ ยางมาก โดยเนนทีก่ ารปฏิบตั งิ านภายใน
องคกรเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผน
สําหรับยุทธศาสตรการจัดการแบบปรับตัวนั้น ผูบริหารไมเพียงแตตองติด
ตามความกาวหนาของงานเทานั้น แตยงั ตองติดตามสภาพแวดลอมทีด่ ําเนินโครงการนี้
ดวย ประเด็นหลักในการติดตามผลและการควบคุมสําหรับผูบริหารที่ใชยุทธศาสตรแบบ
ปรับตัวก็คือ พิจารณาวาการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งสภาพแวดลอม ความตองการของลูก
คาและผูไดรับประโยชน และพฤติกรรมของผูมีสวนรวมวามีผลกระทบตอความสามารถ
ของโครงการในการบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
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•

•

•
•
•
•

•
•

ตาราง 10 สถานการณที่ไมแนนอนเกี่ยวกับการติดตามผล
การควบคุมและการประเมินผล
ยุทธศาสตรการจัดการ
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4
แบบกลไกปกติ แบบกลไกปกติ แบบปรับตัว แบบปรับตัว
ที่เปดกวาง ในเชิงวิชาชีพ
- ปรับปรุงการ - ปรับปรุงการ
วัตถุประสงคของ - การควบคุม - ความสอด
คลองกับแผน ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
การติดตาม
- ปรับแผน
กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ - ผสมระหวาง - หลังดําเนินการ
การควบคุม
กอนดําเนินการ
และหลังดําเนิน
การ
- งาน
- ผลผลิต
- เปาหมาย
- การปฏิบตั งิ าน
จุดเนน
- สูง
- ปานกลาง
- ตํ่า
การใชคํ าสั่งจาก - สูงมาก
บนลงลาง
การใชคําอธิบาย - มีรายละเอียด - มีรายละเอียด - มีรายละเอียด - ทัว่ ๆ ไปเนนกิจ
ปานกลาง
กรรมและวัตถุมาก
ลักษณะงาน
ประสงค
เนนกิจกรรม
- ตํ่า
- สูงพอสมควร - สูง
การใชการควบคุม - ตํ่ามาก
ตนเองระดับมือ
อาชีพ
- ตํ่า
- สูงพอสมควร - สูง
การใช ก ารชั ก - ตํ่ามาก
ชวนและแนะนํา
การใชการประเมิน - จากบนลงลาง - จากบนลงลาง - การมีสวนรวม - แบบปฏิสมั พันธ
การปฏิบตั งิ าน ไมมีสวนรวม ไมมีสวนรวม แบบเลือกสรร
- การประเมิน
ระหวางกลุม
เพือ่ น
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6.7 บุคลากร
การสรรหา การจัดการ และการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเปนเรื่องที่
สําคัญอยางยิง่ ในการปฏิรปู การศึกษา
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีมักจะมีองค
ประกอบ ดังตอไปนี้
1) การออกแบบและการจําแนกตําแหนง คือ การจัดกลุม งานหรือวัตถุ
ประสงคใหบรู ณาการเขาไปในตําแหนงงาน โดยอิงการแบงงาน อํานาจหนาทีแ่ ละความรับ
ผิดชอบ โครงสรางขององคกร ขอกําหนดดานทักษะ และการจัดลําดับงานตามเกณฑท่ี
เหมาะสม
2) การวางแผนกําลังคน
3) กระบวนการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
4) กระบวนการจูงใจ
5) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติตน
6) แผนงานพัฒนาบุคลากร
7) กระบวนการสารสนเทศดานบุคลากร
ทั้งยุทธศาสตรการจัดการแบบกลไกปกติและแบบปรับตัวจํ าเปนตองมี
กระบวนการดานบุคลากรที่ทําหนาทีด่ งั กลาวขางตนอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
ภารกิจหนาที่ดังกลาวนี้ในแตละยุทธศาสตรมีวิธีการปฏิบัติแตกตางกัน ดังตาราง 11 ซึ่ง
จะเห็ น ได ว  า ผู  บ ริ ห ารที่ ใ ช ยุ ท ธศาสตรการจัดการแบบปรับตัวจะออกแบบคํ าอธิบาย
ลักษณะงานทีเ่ นนวัตถุประสงคและเกณฑการปฏิบตั งิ านมากกวาภารกิจ ใชวธิ กี ารชดเชย
ทั้งที่เปนเงินและไมไดเปนเงิน และใชวิธีการสงเสริมงานเปนรางวัลตอบแทนการปฏิบัติ
งานทีด่ ี โดยใหพนักงานมีการควบคุมตนเองสูง รวมทั้งใหมีสวนรวมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเลื่อนตําแหนงตามความสําเร็จของงาน
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ตาราง 11 สถานการณที่ไมแนนอนดานบุคลากร
ยุทธศาสตรการจัดการ
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4
แบบกลไกปกติ แบบกลไกปกติ แบบปรับตัว แบบปรับตัว
ที่เปดกวาง ในเชิงวิชาชีพ
• หลักการพืน้ ฐาน - ความชํานาญ - ความชํานาญ - ความชํานาญ - วัตถุประสงค
เฉพาะดาน
เฉพาะดานตาม เฉพาะดาน
ของงาน
ตามภารกิจ
ตามภารกิจ
ภารกิจ
- วัตถุประสงค
- ตํ่ามาก
• การใชวธิ ี
การเพิม่ คุณคา
ของงาน

- ตํ่า

• สิง่ จูงใจ

- จํากัด,
เปนเงิน

- สวนใหญเปนเงิน - เปนเงินและ - การยอมรับใน
การยอมรับใน วิชาชีพ
- บริการ
วิชาชีพ
- เปนเงิน

• การจูงใจ
พนักงาน

- ความมั่นคง
ของงาน

- ความมั่นคง - ความซื่อสัตย - บริการที่ใหแก
ผูไ ดรบั
ตอองคกร
ของงาน
ประโยชน
- ความซื่อสัตย - สถานภาพ
ดานวิชาชีพ - สถานภาพ
ตอองคกร
ดานวิชาชีพ

• การใชวธิ กี าร - ตํ่ามาก
ควบคุมตนเอง
ของพนักงาน

- ตํ่า

- สูงพอสมควร - สูง

- ปานกลาง

- สูง

• การวัดผลการ - สอดคลองกับกฎ - สอดคลองกับ - กฎขอบังคับ - การปฏิบตั งิ าน
ขอบังคับ
กฎขอบังคับ และการปฏิบัติ
ปฏิบตั งิ าน
งาน
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7

การเปรียบเทียบโครงสรางขององคกร

7.1 การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจในระบบการศึกษา
ประเด็นสําคัญในการวางแผนการปฏิรูปการศึกษาก็คือระบบการรวมอํานาจหรือ
การกระจายอํานาจทางการบริหารที่เหมาะสมในการดําเนินงานที่เปนนวัตกรรมใหม ๆ
ซึ่งจะมีผลอยางมากตอความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา นักวางแผนและผูบริหาร
โครงการจะตองวิเคราะหอยางละเอียดวาโครงสรางของระบบการศึกษามีผลกระทบตอ
การใหบริการและคุณภาพของบริการอยางไร และมีอิทธิพลตอความสามารถของสถาน
ศึกษาในการดําเนินการเปลีย่ นแปลงอยางไร
1) ระบบการศึกษาที่รวมอํานาจ
ระบบการศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญมโี ครงสรางเปนลําดับชัน้
โดยกระทรวงในสวนกลางทําหนาที่ตัดสินใจเปนสวนใหญ ผูวางแผนโครงการปฏิรูปการ
ศึกษาจะตองระมัดระวังในการจําแนกความแตกตางระหวางโครงสรางที่เปนทางการและ
ลักษณะที่ระบบดําเนินการจริง แมวาการควบคุมการศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาจะมี
ลักษณะรวมอํานาจอยางเปนทางการในกระทรวงการศึกษาแหงชาติ แตในความเปนจริง
การเชือ่ มโยงระหวางกระทรวงศึกษาและโรงเรียนในหลายประเทศยังออนแอ ทําใหเจาหนาทีใ่ น
สวนกลางมีความสามารถที่จะมีอิทธิพลตอกิจกรรมในโรงเรียนจํากัด ในสถานการณเชน
นี้ โครงการปฏิรปู ทีต่ อ งดําเนินการใหสอดคลองกับแนวทางของราชการสวนกลางจึงมัก
ลมเหลวเกือบทั้งหมด
นอกจากนี้ กระทรวงการศึกษาในสวนกลางเองก็ถูกควบคุมจากภายนอก
ซึ่งจํากัดความสามารถของหนวยงานในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มการเปลี่ยน
แปลง ซึ่งการควบคุมจากภายนอกที่เขมงวดที่สุดมักเปนดานงบประมาณ
2) การกระจายอํานาจของระบบการศึกษา
รัฐบาลในประเทศกํ าลังพัฒนาจํ านวนมากเริ่มกระจายอํ านาจดานการ
บริหารและงบประมาณการศึกษา ผูวางแผนโครงการปฏิรูปการศึกษาจะตองประเมิน
ลักษณะการกระจายอํานาจ 4 ประเภทหลัก ๆ ไดแก การแบงอํานาจ(deconcentration)
การมอบอํานาจ (delegation) การโอนอํานาจ (devolution) และการแปรรูปเปนเอกชน
(privatization)
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การแบงอํานาจ เปนรูปแบบที่ใชกันมากที่สุดและเปนการกระจายอํานาจ
ที่จํากัดที่สุด โดยใหอํานาจหรือความรับผิดชอบในการบริหารแกหนวยงานสวนกลาง
ระดับตํ่ากวาบางและใหบุคลากรระดับทองถิ่นใชดุลยพินิจในการวางแผนและปรับแนว
ทางใหสอดคลองกับสภาพทองถิน่ ไดบา ง
การมอบอํานาจ เปนการกระจายอํานาจในวงกวางมากขึน้ โดยโอน
หนาทีร่ บั ผิดชอบการจัดการภารกิจเฉพาะเรือ่ งไปยังหนวยงานตาง ๆ ทัง้ นี้ หนวยงานที่
ไดรับมอบอํานาจยังขึน้ ตรงตอรัฐบาลกลาง
การโอนอํานาจ เปนการสงเสริมใหหนวยงานรัฐบาลระดับภูมิภาค เชน
รัฐ จังหวัด หรือเทศบาลปฏิบัติภารกิจของรัฐดานตาง ๆ รวมทั้งดานการศึกษา
การแปรรูปเปนเอกชน คือการทีร่ ฐั บาลปลดเปลือ้ งภารกิจของตนโดย
โอนใหแกหนวยงานเอกชน หรือใหภาคเอกชนดําเนินการ
การกระจายอํานาจมีความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมที่เปนนวัตกรรมใหม ๆ
เนื่องจากความสามารถของบุคลากรในการเปลี่ยนแปลงมักขึ้นอยูกับความสามารถใน
การดําเนินงานกับลูกคาและผูร บั ประโยชน นักวางแผนและผูบ ริหารโครงการปฏิรปู การศึกษา
จะตองประเมินลักษณะทางโครงสรางของระบบการศึกษา ระดับของการกระจายอํานาจ
ที่เปนไปได และความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางและหนวยงานบริหารระดับทองถิ่น
องคกรพัฒนาเอกชน และสถาบันเอกชนในการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา นักวางแผน
จะตองระบุหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการกําหนดนโยบายและใหบริการการศึกษา รวมทั้ง
ลักษณะเกี่ยวกับโครงสรางขององคกรเพือ่ พิจารณาวาหนวยงานใดจะสามารถนําโครงการ
ปฏิรปู ไปสูก ารปฏิบตั ไิ ดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
7.2 โครงสรางขององคกรที่เปนทางเลือก
นักวางแผนจะตองประเมินโครงสรางระดับพื้นฐาน 4 แบบ ไดแก โครงสรางตาม
หนาที่ (functional structure) โครงสรางการจัดแผนกตามลักษณะงาน (divisional
structure) โครงสรางหนวยปฏิบตั งิ านโครงการ (Project Implementation Unit
Structure) และโครงสรางแบบแมททริก (Matrix Structure)
1) โครงสรางตามหนาที่ เปนโครงสรางองคกรที่ใชยุทธศาสตรการจัด
การแบบกลไกปกติ ซึ่งเหมาะสําหรับภารกิจที่คอนขางเปนงานประจํา ซึง่ สามารถดําเนิน
งานตามลําดับซํ้า ๆ กันในสภาพแวดลอมทีค่ งที่ โครงสรางลักษณะนี้มีความสามารถ
จํากัดในการตอบสนองตอแรงกดดันจากความเติบโต จากความไมแนนอนดานสภาพแวด
ลอมทีเ่ พิม่ ขึ้น หรือจากภารกิจใหม

41

2) โครงสรางการจัดแผนกตามลักษณะงาน เปนโครงสรางที่จัดตาม
พื้นที่การใหบริการทางภูมิศาสตร ลูกคาและตลาด หรือผลผลิต ตามโครงสรางดังกลาวนี้
องคกรสามารถใชยุทธศาสตรการจัดการแบบกลไกปกติที่เปดกวางได นอกจากนี้ องค
ลักษณะนี้ยังสามารถใชยุทธศาสตรการจัดการแบบปรับตัวระดับเชิงวิชาชีพได โดยมีการ
กระจายอํานาจมากขึน้ ไปยังหนวยงานยอยระดับวิชาชีพ เชน ศูนยวิจัยและพัฒนา
อยางไรก็ตาม ปญหาในเรื่องการประสานงานและการบูรณาการสามารถ
เกิดขึ้นไดทั้งในโครงสรางตามหนาที่และโครงสรางการจัดแผนก โดยเฉพาะอยางยิง่ ถา
มีการรวมอํานาจอยูที่สวนกลางสูงและใชยุทธศาสตรการจัดการแบบกลไกปกติ
3) โครงสรางหนวยปฏิบตั งิ านโครงการ องคการความชวยเหลือ
ระหวางประเทศมักกํ าหนดใหรัฐบาลในประเทศกํ าลังพัฒนาจัดตั้งหนวยการจัดการ
ชัว่ คราว แยกออกมาตางหากเพือ่ ดําเนินงานโครงการ ประสิทธิภาพของหนวยงานดังกลาวนี้
ขึ้นอยูก บั การมีอํานาจอิสระ ทรัพยากรทีพ่ อเพียง และความสามารถในการดึงดูด
บุคลากรที่มีคุณภาพสูง อยางไรก็ตาม การจัดโครงสรางในลักษณะนี้ก็มีทั้งขอดีและขอ
เสียเชนกัน
4) โครงสรางแบบแมททริก (Matrix Structure)
องคกรที่มีโครงสรางแบบแมททริกสามารถตอบสนองตอความไมแนนอน
ดานสภาพแวดลอมและนวัตกรรมของงานได แตเปนโครงสรางที่จัดการยากที่สุด ขอดี
ประการหนึ่งของโครงสรางแบบแมททริกก็คือ ทําใหผูบริหารสามารถประสานกิจกรรม
ระหวางโครงสรางที่แบงตามหนาที่และโครงสรางที่แบงเปนแผนกได โครงสรางแบบ
แมททริกกระตุนใหผูบริหารสูงสุดกระจายอํ านาจไปยังโครงการโดยสามารถใชยุทธ
ศาสตรการจัดการทั้งแบบกลไกปกติที่เปดกวางและแบบปรับตัวในเชิงวิชาชีพ องคกรที่
มีโครงสรางลักษณะนี้จําเปนตองมีผูบริหารและบุคลากรที่สามารถประสานงานและสื่อ
สารไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงานก็อาจมีปญหาเกิดขึ้นได
หลายประการ
7.3 การจัดโครงสรางแบบผสม
โครงสรางแบบผสมมักใชในการดํ าเนินการเปลี่ยนแปลงภายใตสภาวะที่
ไมแนนอน โดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับโครงการดานการศึกษาในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่ง
มีศักยภาพทางการบริหารและความสามารถขององคกรจํากัด
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1) โครงสรางตามหนาที่ - การจัดแผนกตามลักษณะงาน
องคกรที่มีโครงสรางลักษณะนี้ตองมีระบบการจัดการที่แตกตางกันสําหรับ
หนวยงานตามหนาที่และตามการจัดแผนกเพื่อปฏิบัติภารกิจซึ่งมีระดับนวัตกรรมและ
ความไมแนนอนแตกตางกัน โดยผูบริหารสามารถใชยุทธศาสตรการจัดการทั้งแบบกล
ไกปกติและแบบปรับตัว
อํานาจหนาที่และความเปนอิสระที่กระจายอํ านาจออกไปในรูปแบบตาง
ๆ จะเสริมสรางศักยภาพของโครงสรางนี้ใหเหมาะสมกับยุทธศาสตรการจัดการแบบผสม
กระทรวงการศึกษาอาจดําเนินการจัดพิมพและแจกจายตําราเรียนใหแกโรงเรียนประถม
ศึกษา
แตอาจใหโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษามีอํานาจในการพัฒนาหลักสูตรฝกทักษะ
เพือ่ สนองความตองการของทองถิน่
2) โครงสรางการจัดแผนกตามลักษณะงาน - แบบแมททริก
โครงสรางแบบแมททริกเชื่อมโยงหนวยงานตามหนาที่เขากับหนวยงาน
ชั่วคราวทีน่ ําโครงการพิเศษไปสูการปฏิบัติ สํานักงานโครงการสามารถจัดตัง้ ขึน้ ภายใน
หนวยงานไดดว ยเพือ่ ใหสามารถกระจายอํานาจไดมาก เชน การปฏิรูปโรงเรียนประถม
ศึกษาสามารถดําเนินการโดยอาศัยหนวยปฏิบตั งิ านโครงการในแตละจังหวัด โดยสํานักงาน
โครงการใชทรัพยากรของจังหวัดและแผนกเฉพาะของกระทรวงการศึกษาในสวนกลาง
ทั้งนี้ โครงสรางดังกลาวจะทําใหมีการกระจายอํานาจจากระดับชาติคอนขางสูง แตขึ้นอยู
กับสมมติฐานที่วาในระดับจังหวัดมีทรัพยากรดานการบริหารและวิชาชีพ และกระทรวง
ในสวนกลางเต็มใจใหจังหวัดมีอิสระในการปฏิรูป
การดําเนินงานโครงการที่มีประสิทธิภาพในระดับรัฐหรือจังหวัด ซึง่ อาศัย
ความสนับสนุนตามการจัดแผนกที่ศูนยกลางและหนวยงานตามหนาที่ของรัฐหรือจังหวัด
จะตองมีสิ่งตอไปนี้ คือ (1) แผนงานทีอ่ งิ การปฏิบตั งิ าน (2) ระบบบุคลากรที่ใหสิ่งจูงใจ
และรางวัลความสําเร็จเปนรายบุคคล (3) กระบวนการติดตามและควบคุม (4) การใช
วิธีการควบคุมหลังดําเนินการ (5) การประสานแผน และ (6) กระบวนการวางแผนและ
การตัดสินใจ
3) คณะกรรมการประสานงานระหวางหนวยงาน
คณะกรรมการประสานงานมักจะมีหนวยปฏิบตั งิ านโครงการหรือโครงสราง
แบบแมททริก คณะกรรมการประสานงานระหวางหนวยงานจะมีประโยชนสําหรับการ
วางแผนมากกวาการนําแผนไปสูการปฏิบัติเนื่องจากเปนโครงสรางที่ไมคลองตัว สําหรับ
การบริหารงานประจําวัน เมือ่ โครงการอยูใ นระหวางดําเนินการมักยากที่จะมีผูแทนระดับ
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สูงสุดจากแตละหนวยงานเขารวมประชุมทํางานหรือประสานงาน โดยมักมีการมอบอํานาจ
ใหผแู ทนระดับรองลงมา ซึง่ ตองไดรบั อนุมตั จิ ากผูบ งั คับบัญชากอนทีจ่ ะดําเนินการ
โดยปกติ ความสําเร็จของคณะกรรมการประสานงานระหวางหนวยงาน
จะขึ้นอยูกับระดับความชัดเจนในการมอบอํานาจใหแกหนวยงานที่เปนผูนําและระดับที่
กิจกรรมไดรับความสนับสนุนจากรัฐบาล
กลาวโดยสรุป ไมวาโครงการสรางการจัดการจะเปนลักษณะใด กระบวนการจัด
การจะต อ งเหมาะสมกั บ ระดั บ ความไมแนนอนในดานสภาพแวดลอมและระดับของ
นวัตกรรมในภารกิจของโครงการ
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8 การจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อที่จะนําวิธีการจัดการภายใตสถานการณทไ่ี มแนนอนไปใชในการกําหนดยุทธ
ศาสตรการจัดการสําหรับการปฏิรูปการศึกษา นักวางแผนจะตองวิเคราะหความตองการ
ดานการจัดการของโครงการและศักยภาพดานการจัดการของหนวยปฏิบตั กิ อ น แลวจึง
นําผลการวิเคราะหไปใชในการกําหนดแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีการจัดการภายใตสถานการณที่ไมแนนอนมีสมมติฐานวาการนํ าโครงการ
ปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติจะประสบผลสําเร็จมากขึ้นเมื่อสภาพแวดลอมและภารกิจ
มีลักษณะสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการ กระบวนการจัดการ และโครงสรางองคกร
ของหนวยปฏิบัติ ซึ่งนักวางแผนสามารถทําใหมีความสอดคลองกันมากขึ้นได โดยการ
ทําแผนที่รูปแบบกระบวนการจัดการและโครงสรางองคกรโดยใชกรอบการประเมินการ
จัดการ (Management Assessment Profile-MAP) ในตาราง 12 ซึ่งเปนกรอบแนวคิด
สําหรับการวิเคราะหและวางแผน โดยแสดงใหเห็นตัวแปรทีเ่ กีย่ วของกับยุทธศาสตรการจัด
การตาง ๆ ภายใตความไมแนนอนดานสภาพแวดลอมและนวัตกรรมของภารกิจทีม่ รี ะดับ
แตกตางกัน
ถาผลการวิเคราะหพบวามีความไมสอดคลองกันมากระหวางความตองการดาน
การจัดการและศักยภาพในการจัดการ นักวางแผนสามารถกําหนดแผนการดําเนินงาน
เปนสองลักษณะคือ แผนสําหรับการพัฒนาองคกรและแผนสําหรับการปรับปรุงการออก
แบบโครงการเพื่อลดระดับนวัตกรรมและความไมแนนอน
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ตาราง 12 กรอบการประเมินการจัดการ (Management Assessment Profile-MAP)
• ความไมแนนอน
ดานสภาพแวดลอม
• นวัตกรรมของงาน
• ยุทธศาสตรการจัดการ
• กระบวนการจัดการ
- การวางแผน

ตํ่ามาก

ตํ่า

ปานกลาง

สูง

งานประจํา
แบบจักรกล

คอนขางเปนงานประจํา
แบบจักรวาลที่เปดกวาง

คอนเปนนวัตกรรม
แบบปรับตัวระดับมืออาชีพ

เปนนวัตกรรมสูง
แบบปรับตัว

- การตัดสินใจ
- อํานาจหนาที่
• ภาวะผูน ํา
• การสื่อสาร

แบบครอบคลุม
ระยะยาว
รวมอํานาจมาก
ลําดับขั้นการบังคับบัญชา
สั่งการ
แนวดิง่ , เปนทางการ

เชิงสถานการณระยะปาน
กลาง
รวมอํานาจ
ปรึกษาหารือ
ปรึกษาหารือ
แนวดิ่ง

• การประสานงาน

สั่งการ

• การควบคุม

กอนดําเนินการ
แบบเขม
ควบคุม
การปฏิบัติงาน
ตามหนาที่
เปนเงิน, ความมั่นคงของ
งาน
รวมอํานาจ

• การติดตาม
• บุคลากร
• สิ่งจูงใจ
• โครงสรางของระบบ
• โครงสรางองคกร

ตามหนาที่,
การจัดแผนก

เพิม่ การตัดสินใจระยะปานกลาง เพิม่ การตัดสินใจ
ระยะสัน้
กระจายอํานาจบางสวน
กระจายอํานาจ
แลกเปลี่ยน
เปนหมูคณะ
ปฏิสัมพันธ
มีสวนรวม
ปฏิสัมพันธ
ปฏิสัมพันธแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการ
อํานาจที่มีการประนีประนอม, อํานาจที่มีการประนีประนอม, อํานาจที่มีการประนีประนอม,
แผน
แผน, การอํานวยความสะดวก แผน, การอํานวยความสะดวก
การปรับเปลีย่ นรวมกัน
กอนดําเนินการ
ผสมระหวางกอนดําเนินการ หลังดําเนินการ
ปานกลาง
และหลังดําเนินการ
ประกันความสอดคลองกับแผน ปรับการดําเนินงาน
ปรับยุทธศาสตรและการ
ดําเนินงาน
ตามหนาที่
วัตถุประสงค
วัตถุประสงค
เปนเงิน, ความมั่นคงของงาน บริการ, ระดับวิชาชีพ
บริการ
แบงอํานาจ
การจัดแผนก,
แมททริก

แบงอํานาจ
มอบอํานาจ
แปรรูปเปนเอกชน
แมททริก,
หนวยปฏิบัติ
งานโครงการ

กระจายอํานาจ
หนวยปฏิบัติงานโครงการ,
แมททริก

ศักยภาพดานการจัดการทีม่ อี ยูใ นปจจุบัน
ความตองการดานการจัดการของโครงการทีเ่ สนอ

8.1 การพัฒนาองคกร
การพัฒนาองคกรเปนการเปลีย่ นแปลงความเชือ่ เจตคติ คานิยม โครงสราง หรือ
กระบวนการจัดการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค
กรใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว กรอบการประเมินการจัดการ (MAP) ในตา
ราง 12 แสดงใหเห็นสิ่งที่จําเปนตองดําเนินการ เสนสีเขมแสดงถึงคานิยม ยุทธศาสตร
การจัดการ กระบวนการจัดการ และโครงสรางของหนวยปฏิบตั ิ เสนประชี้ใหเห็นความ
ตองการดานการจัดการของภารกิจในโครงการ ชองวางระหวางยุทธศาสตรการจัดการ
ปจจุบันและที่ตองการเปนสิ่งที่กําหนดขอบเขตที่จําเปนตองเปลีย่ นแปลงดานองคกร
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การเปลี่ยนแปลงองคกร
การเปลี่ยนแปลงองคกรอาจกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการทํางานแบบใหม
ซึ่งอาจจําเปนตองมีทักษะใหม ๆ แผนการเปลี่ยนแปลงองคกรจําเปนตองใหคนมีวิธีใหม
ในการเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลอื่นหรือพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของตนเองและ
ขององคกร
นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการจะตองระบุถึงวิธีการที่ผูบริหารสามารถเอาชนะ
การตอตานการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุตาง ๆ ไดแก ความไมเขาใจเหตุผลใน
การเปลีย่ นแปลงเพียงพอ การขาดความเชือ่ ถือในผูน ําขององคกร ความคิดเห็นสวนตัว
ที่แตกตางกันเกี่ยวกับเปาหมายขององคกร และความไมชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน
สวนตัวที่จะไดรับจากการเปลี่ยนแปลง
การวางแผนการเปลี่ยนแปลงองคกร
กระบวนการเปลี่ยนแปลงดานองคกรมีลักษณะไมแนนอนตามบริบทและ
ภารกิจ นั่นคือ ขึน้ อยูก บั สภาพแวดลอมขององคกรและระดับของการเปลีย่ นแปลง ดังจะ
เห็นไดจากความสัมพันธที่แสดงในตาราง 13
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ตาราง 13 ความไมแนนอนในการดําเนินการเปลี่ยนดานองคกร
• ยุทธศาสตรการจัดการ
• ตัวแปรในการวิเคราะห
- ระยะเวลาที่มี
- ความชัดเจนของวิกฤตหรือ
ความตองการในการเปลี่ยนแปลง
- ขนาดขององคกร
- ผลกระทบของการควบคุม
หรือสิง่ จูงใจทีม่ อี ยูแ ลว
- การเนนความรูใ นองคกร
- ความคาดหวังของผูไ ดรบั
ประโยชนเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน
- การตอตานทีอ่ าจเกิดขึน้
- พลังของตัวการทีก่ อ ใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลง
• ตัวแปรในการนําไปสูการปฏิบัติ
- อัตราเร็วในการเปลี่ยนแปลง
- การใชอํานาจ
- รูปแบบความเปนผูนํา

แบบกลไกปกติ

แบบปรับตัว

สั้น
ชัดเจนสําหรับทุกคน
ใหญ
ขัดขวางการริเริ่ม

ยาว
ชัดเจนสําหรับคน
จํานวนนอย
เล็ก
สงเสริมการริเริ่ม

ขางบน
ไมมี

ขางลาง
กวางขวาง

นอย
มาก

มาก
นอย

เร็ว
จากบนลงลาง
สั่งการ

ชา
จากลางขึน้ บน
มีสวนรวม

แผนปฏิบัติการสําหรับดําเนินการเปลี่ยนแปลงในองคกรสามารถใชไดทั้ง
แบบกลไกปกติและแบบปรับตัวเชนเดียวกับยุทธศาสตรการจัดการในการปฏิรูปการ
ศึกษา การเลือกกระบวนการที่เหมาะสมขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน เวลาที่มีสําหรับการ
เปลีย่ นแปลง ระดับที่สมาชิกเห็นความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง และขนาดขององคกร
ตัวแปรอื่น ๆ เชน ผลของการควบคุมหรือสิ่งจูงใจที่มีตอพฤติกรรมของสมาชิกและพลัง
ตอตานการเปลี่ยนแปลงในองคกรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจวาจะใชกระบวนการแบบกล
ไกปกติหรือแบบปรับตัว

48

นอกจากนี้ นักวางแผนตองระบุเครื่องมือหรือวิธีการดําเนินงานที่เหมาะ
สมในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี้ การสื่อสาร การศึกษา การฝกอบรม สิง่ จูงใจ
และการอํานวยความสะดวกจะชวยใหพนักงานปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงได การมีสวน
รวมของพนักงานในการวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงก็เปนเครื่องมือ
ที่มีประโยชนเชนกัน ซึง่ จะตองมีการติดตามผลอยางใกลชดิ และตอเนือ่ ง
การวางแผนเพือ่ ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมีขนั้ ตอน ดังนี้
(1) แจงใหพนักงานทราบเกีย่ วกับแผนการเปลีย่ นแปลงกอนทีจ่ ะดําเนินการจริง
(2) สรางบรรยากาศการทํางานใหเปนทีไ่ ววางใจโดยใหพนักงานไดรบั
ทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
(3) ใชเทคนิคการแกปญหาเพื่อใหไดสาเหตุที่แทจริงของปญหาในองคกร
(4) ใหพนักงานเขารวมในการเปลี่ยนแปลง
(5) ดําเนินการใหมั่นใจในความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงตั้งแตเริ่มตน
(6) รักษาระดับและขยายการเปลี่ยนแปลงที่เปนผลสําเร็จใหแพรหลาย
อยางรวดเร็ว
นักวางแผนจะตองระบุกลุมผลประโยชนหรือ "ผูมีสวนไดสวนเสีย" ซึง่ มี 4
กลุมหลัก ๆ ไดแก (1) ผูที่ตอตานการเปลี่ยนแปลง (2) ผูที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
(3) ผูที่ยังมีทาทีไมแนนอนหรือเปนกลางและสามารถชักจูงได และ (4) ผูท อ่ี ยูใ นลําดับ
ความสําคัญตํ่าแตจําเปนตองจัดการ ทัง้ นี้ แผนการดําเนินงานควรมีกลยุทธสําหรับจัด
การกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม
นักวางแผนสามารถใชขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเชิงสถานการณและ
การศึกษายุทธศาสตรและเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดทํ าแผน
ปฏิบัติการ ลักษณะของการดําเนินงานที่สามารถนํามาเปลีย่ นแปลงศักยภาพขององคกร
เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษาใหประสบความสําเร็จสรุปไวในตาราง 14
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ตาราง 14 องคประกอบของแผนการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงองคกร
มิติของการเปลี่ยนแปลง
จุดเนน
• กระบวนการจัดการ - วิธีดําเนินการ
- เทคโนโลยี
- คําอธิบายลักษณะงาน
- ความสัมพันธของงาน
• คานิยม

- เจตคติของพนักงาน
- ความสัมพันธของงาน

• โครงสรางองคกร

- อํานาจหนาที่
- แผนภูมอิ งคกร
- วิธีดําเนินการเปน
ลายลักษณอกั ษร
- คําอธิบายลักษณะงาน

- ระเบียบขอบังคับ
- กฎหมาย
- ทรัพยากร
- ความสนับสนุนทางการเมือง

เครื่องมือ
- การฝกอบรม
- สิง่ จูงใจ
- การอํานวยความสะดวก
- การสงเสริมสนับสนุน
- การมีสวนรวม
- การสื่อสาร
- การฝกอบรม
- สิง่ จูงใจ
- การอํานวยความสะดวก
- การสงเสริมสนับสนุน
- การมีสวนรวม
- การสื่อสาร
- การฝกอบรม
- สิง่ จูงใจ
- การอํานวยความสะดวก
- การสงเสริมสนับสนุน
- การมีสวนรวม
- ขอมูลสาธารณะ
- การสรางความรวมมือ

8.2 การเปลี่ยนแปลงการออกแบบโครงการ สามารถดําเนินการไดโดยการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระดับนวัตกรรมในโครงการหรือโดยการเปลี่ยนความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานไปใหแกหนวยงานที่มีศักยภาพที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ
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การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระดับของนวัตกรรม นักวางแผนสามารถ
เปลีย่ นแปลงระดับของนวัตกรรมในงานโดยการเปลีย่ นลักษณะของงาน
นักวางแผน
สามารถทําใหงานมีความสามารถในการทํานายมากขึน้ โดยใชวธิ กี ารทีไ่ ดรบั การทดสอบ
แลว ลดภาระงานทีซ่ ากั
ํ้ น และลดองคประกอบดานนวัตกรรม นอกจากนี้ นักวางแผนยัง
สามารถลดความตองการของโครงการ โดยนําการเปลีย่ นแปลงใหม ๆ เขามาเปนระยะ ๆ ลด
ขอบเขตทางภูมิศาสตรในการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ หรือลดจํานวนสถาบันที่จะดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงในเวลาเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงองคกรที่เปนหนวยการปฏิบัติ นักวางแผนสามารถ
ปรับปรุงการออกแบบโครงการใหมโดยการเลือกหนวยปฏิบัติใหม ทัง้ นี้ อาจมอบหมาย
การดําเนินงานโครงการใหแกหนวยงานทีม่ คี า นิยม โครงสรางและกระบวนการจัดการเหมาะ
สม
8.3 วิธีการเปลี่ยนแปลงองคกรและออกแบบโครงการใหม นักวางแผนจะตอง
พิจารณาตัวแปรในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารสําหรับการเปลีย่ นแปลงองคกร แผนภูมิ 9 นํา
เสนอวิธีการพัฒนาองคกร 4 ประการที่สัมพันธกับยุทธศาสตรการจัดการในการปฏิรูป
การศึกษา
แผนภูมิ 9 วิธีการที่เปนทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงและยุทธศาสตร
การจัดการที่สัมพันธกัน
ระดับของนวัตกรรม
ตํ่า

ตํ่า

นวัตกรรมแบบ
กาวหนา
แบบกลไกปกติ

ความไมแนนอน
ดานสภาพแวดลอม
สูง

สูง
การเพิม่ การตัดสินใจที
ละขัน้

การเปลีย่ นแปลงแบบ
แยกสวน

แบบปรับตัว
ในเชิงวิชาชีพ
การเปลีย่ นแปลง
แบบครอบคลุม

แบบกลไกปกติทเี่ ปดกวาง

แบบปรับตัว

การเปลีย่ นแปลงแบบครอบคลุม (Comprehensive Change) การเปลีย่ น
แปลงลักษณะนี้อาจจํ าเปนเมื่อสภาพแวดลอมมีความไมแนนอนสูงและการปฏิรูปการ
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ศึกษามี นวัตกรรมมาก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการจัดการของหนวย
ปฏิบัติในการใชยุทธศาสตรการจัดการแบบปรับตัว แตจากประสบการณพบวาวิธีการนี้
ยากที่จะนําไปปฏิบัติ
การเพิ่มศักยภาพดานการจัดการทีละขั้น (Incremental Expansion of
Management Capacity) เมื่อสภาพแวดลอมคงที่และนวัตกรรมมีระดับปานกลางหรือสูง
การเพิ่มศักยภาพดานการจัดการในหนวยปฏิบัติทีละขั้นอาจเปนวิธีการที่เหมาะสมมาก
กวา ซึ่งวิธีการนี้เปนความพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพในการใชยุทธศาสตรการจัดการ
แบบปรับตัวในเชิงวิชาชีพ
การเปลี่ยนแปลงแบบแยกสวน (Discrete Change) เมื่อสภาพแวด
ลอมทางเศรษฐกิจและการเมืองมีความสับสนมาก
แตการปฏิรูปการศึกษาตองการ
นวัตกรรมในระดับปานกลางหรือตํ่าเทานั้น ก็สามารถเพิ่มศักยภาพดานการจัดการโดย
อาศัยการเปลี่ยนแปลงแบบแยกสวนได โดยนําการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ แตมีลักษณะ
คอนขางเปนงานประจํามาใชในสถาบันที่มีจํานวนจํากัด
ซึ่งผูบริหารสามารถใชยุทธ
ศาสตรแบบกลไกปกติที่เปดกวางได โดยติดตามสภาพแวดลอมอยางใกลชดิ และปรับ
เปลี่ยนโครงการไปทีละขั้นเมื่อสภาพการณเปลี่ยนไป
นวัตกรรมแบบกาวหนา (Progressive Innovation) อาจเปนวิธีเดียวใน
การปรับปรุงศักยภาพดานการจัดการในระบบราชการที่ใชยุทธศาสตรการจัดการแบบกล
ไกปกติในกรณีที่ความไมแนนอนดานสภาพแวดลอมตํ่ าและการปฏิรูปการศึกษาสวน
ใหญเปนงานประจําแตมีขอบขายกวาง อยางไรก็ตาม วิธีนี้จําเปนตองใชระยะยาวนาน
ในการที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงไดอยางครบถวน
ตาราง 15 เปนการสรุปความสัมพันธระหวางวิธีการเปลี่ยนแปลงองคกร
และการปรับเปลี่ยนการออกแบบโครงการ
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ตาราง 15 วิธีการวางแผนการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
นวัตกรรม
แบบกาวหนา
• ความไมแนนอน
ดานสภาพแวดลอม
• นวัตกรรม

ตํ่า
ตํ่า

วิธีการวางแผน
การเพิ่ม การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยน
ทีละขัน้
แบบแยกสวน แปลงแบบครอบ
คลุม
ตํ่า
สูง
สูง
สูง

ปานกลาง

สูง

- ความสามารถใน
สูง
ตํ่า
ปานกลาง
ตํ่า
การวิเคราะห
- ความหลากหลาย
ตํ่า
สูง
ปานกลาง
สูง
- ความเบี่ยงเบน
ตํ่า
สูง
ปานกลาง
สูง
- ระดับ
สูง
ตํ่า
ตํ่า
สูง
• ยุทธศาสตรการ แบบกลไก แบบกลไกปกติ แบบกลไกปกติ แบบกลไกปกติ
ปกติ
หรือแบบปรับตัว หรือแบบกลไก ที่เปดกวางหรือ
จัดการทีม่ อี ยู
ในเชิงวิชาชีพ ปกติที่เปดกวาง แบบปรับตัว
• ยุทธศาสตรการ แบบปรับตัว แบบปรับตัว แบบกลไกปกติที่ แบบปรับตัว
จัดการทีต่ อ งการ ในเชิงวิชาชีพ ในเชิงวิชาชีพ เปดกวาง
8.4 การปรับระดับนวัตกรรมใหเหมาะสมกับศักยภาพดานการจัดการ
เมื่อการวิเคราะหชี้ใหเห็นวาความตองการดานการจัดการของโครงการสูง
กวาศักยภาพดานการจัดการของหนวยปฏิบตั ิ ผูว างแผนโครงการจะตองพิจารณาทาง
เลือกในการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน ผูว างแผนจะตองเลือก
ระดับนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการของ
หนวยปฏิบัติ
โดยจะตองปรับระดับนวัตกรรมในภารกิจของโครงการใหเหมาะสมกับ
ระดับศักยภาพดานการจัดการในหนวยปฏิบัติ

