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การจัดการการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานของผู้ประกอบการรับเหมา
ในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
Change Management and Operational Efficiency of Plant Contractors
in the Amata Nakorn Industrial Estate, Chonburi Province
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ABSTRACT
Change management and operational efficiency of plant contractors in the Amata Nakorn Industrial
Estate, Chonburi Province. The main purpose is to study of relationship between change management
approaches to effectively operate the organization as a contractor in the dynamics of plant in the Amata-Nakorn
Industrial Estate, Chonburi province. In this study, the sample studied was 56contractors at the plant in the
Amata-Nakorn Industrial Estate, Chonburi province, using a simple random sampling method. The researcher
used the questionnaires as a tool for data collection. The results found that the important factors that cause the
change, and showed the less-focus overview of the issue. The overviews of change management approach
and efficiency in the operation in each issue were in high levels. Approach to change management was related
to the performance of the operation of the contractors in Amata Nakorn Industrial Estate, Chonburi province
which showed correlation coefficient analysis statistically significant at.05
Keywords: Design Changes Management, Efficiency Change Management, Operational Efficiency of
Plant Contractors

							

บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการจัดการการเปลีย่ นแปลงกับประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินกิจการท่ามกลางองค์กรที่เป็นพลวัตของผู้ประกอบการรับเหมาในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
จังหวัดชลบุรี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา คือ ผู้ประกอบการรับเหมาในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 56 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความส�ำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีความส�ำคัญของปัญหาอยู่ในระดับน้อย ในส่วน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131
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ของแนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลง มีความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจการ มีความ
ส�ำคัญอยูใ่ นระดับมาก ในส่วนของแนวทางการจัดการการเปลีย่ นแปลงโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินกิจการ โดยใช้สถิติ Correlation Coefficient Analysis นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

บทน�ำ

จากสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมื อ งทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ตลอดจนการ
พัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการบริหาร การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�ำเนินงานเพียงอย่าง
เดี ย ว ไม่ ส ามารถที่ จ ะใช้ เ ป็ น เครื่ อ งรั บ ประกั น ถึ ง ความ
สามารถในการพัฒนาและความยั่งยืนของการพัฒนาได้
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรที่มีลักษณะหรือ
รู ป แบบการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมที่ ต ้ อ งเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งหรื อ
มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้การด�ำเนินงานของ
องค์กรบรรลุผล ตัวอย่างเช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
หรือประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม ซึ่งต้องอาศัย
การรับส่งชิน้ ส่วนต่างๆ ของเครือ่ งจักรจากหลายสถานทีผ่ ลิต
เพื่อน�ำมาประกอบและจัดส่งต่อให้กับผู้สั่งซื้อเครื่องจักร
เป็นต้น ในการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น การติดต่อ
ประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กร ตลอดจน
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ซึง่ ล้วนเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวของการ
ด�ำเนินงานขององค์กรทัง้ สิน้ (ชาญชัย อาจินสมาจาร. 2553)
การพิจารณาระบบต่างๆ ภายในองค์กร พบว่า มี
ตัวแปรจ�ำนวนมากทีเ่ กีย่ วข้องและเปลีย่ นแปลงตามเงือ่ นไข
ของพืน้ ที่ เวลา และสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง นัน่ คือ ระบบ
ต่างๆ มีลักษณะที่เรียกว่า พลวัต (Dynamic) โดยทุกๆ
องค์ประกอบทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องล้วนแล้วแต่มคี วามส�ำคัญต่อ
ระบบขององค์กรแทบทั้งสิ้น จากผลการวิจัยของรติพร
ถึงฝั่ง และคณะ (2552) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทุน
มนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต ประกอบด้วย
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การพัฒนาทุน
มนุษย์ด้วยสมรรถนะความสามารถ การพัฒนาภาวะผู้น�ำ

การบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองค์กร ซึง่ หากไม่ให้ความ
ส� ำ คั ญ ไม่ เ ข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ แ ละไม่ ส ามารถสร้ า ง
สถานการณ์จ�ำลองเพื่อประเมินหรือคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น
ในอนาคต จะส่ ง ผลให้ ก ารจั ด การในองค์ ก รไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร และไม่สามารถป้องกันปัญหาทีเ่ กิด
ขึน้ ในอนาคตได้ เนือ่ งจากรูปแบบของการบริหารจัดการของ
แต่ละที่เปลี่ยนแปลงได้และมีลักษณะเป็นพลวัตในตนเอง
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นได้
ตลอดเวลา (อุทัย บุญประเสริฐ. 2552)
จากความเป็ น มาและความส� ำ คั ญ ของปั ญ หา
ดังกล่าวข้างต้น จึงสนใจศึกษาการจัดการการเปลีย่ นแปลง
กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งานของผู ้ ป ระกอบการ
รั บ เหมาในโรงงานในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนคร
จังหวัดชลบุรี ผลที่ได้จากการวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐานส�ำหรับ
การประเมินประสิทธิภาพจากการด�ำเนินงานขององค์กร
รวมไปถึงการน�ำไปสูก่ ารวางแผน พัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดการการเปลีย่ นแปลง
ของผู ้ ป ระกอบการรั บ เหมาในโรงงานในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนคร
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจการ
ท่ า มกลางสภาพการพั ฒ นาที่ มี ค วามเป็ น พลวั ต ของผู ้
ประกอบการรับเหมาในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการการ
เปลี่ ย นแปลงกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น กิ จ การ
ท่ า มกลางสภาพการพั ฒ นาที่ มี ค วามเป็ น พลวั ต รของ
ผู้ประกอบการรับเหมาในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร
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สมมติฐานของการวิจัย

การจั ด การการเปลี่ ย นแปลงมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจการท่ามกลางสภาพการ
พัฒนาที่มีความเป็นพลวัตรของผู้ประกอบการรับเหมาใน
โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ชาญชั ย อาจิ น สมาจาร (2553) กล่ า วว่ า การ
เปลี่ยนแปลงหรือการปรับใดๆ ของสถานะเดิมที่เกิดขึ้นใน
สิ่ ง แวดล้ อ มการท� ำ งานทั้ ง หมดขององค์ ก ารคื อ การ
เปลี่ยนแปลงหรือการท�ำให้เกิดความแตกต่างในสิ่งต่างๆ
ดวงรัตน์ คงสุวรรณ (2552) กล่าวว่า การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงเป็นการใช้เทคนิควิธีที่เป็นระบบ เพื่อประกัน
ว่ า การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ไปตามทิ ศ ทางที่ ไ ด้
วางแผนไว้ และก่อให้เกิดความคุ้มค่า และประสิทธิภาพ
ภายในระยะเวลาที่ ก� ำ หนด พร้ อ มทั้ ง บรรลุ เ ป้ า หมายที่
ต้องการ นอกจากนั้นกล่าวถึง หลักการของการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงว่า ผลลัพธ์จากการจัดการเปลี่ยนแปลง คือ
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
แนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลงในการศึกษา
ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้าน
เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารด้านบุคลากรและด้านกลยุทธ์
ตามแนวคิดของนักวิชาการดังนี้
1. ด้านโครงสร้างองค์กร ได้ประยุกต์ใช้ตามแนวคิด
ของพะยอม วงศ์สารศรี (2552) ได้กล่าวถึง การจัดการด้าน
โครงสร้าง องค์การจะต้องวางอยู่บนรากฐานของอ�ำนาจ
หน้าทีท่ เ่ี ป็นทางการและมีเหตุผล ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั โครงสร้างและ
ต�ำแหน่งที่เป็นทางการที่องค์การก�ำหนดไว้มากกว่าการ
ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล จึงให้ความส�ำคัญต่อการ
ออกแบบโครงสร้างองค์การที่มีแบบแผน
2. ด้านเทคโนโลยี ได้ประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของ
สิปปนนท์ เกตุทัต (2552) ได้อธิบายว่า การน�ำเทคโนโลยี
มาผสมผสานประยุกต์ใช้เพื่อสนองเป้าหมายขององค์กร

ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีคุณประโยชน์และเหมาะสมเฉพาะ
เวลาและสถานที่ และหากเทคโนโลยีนนั้ สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม
เทคโนโลยีนั้นจะส่งผลให้องค์กรสามารถด�ำเนินกิจการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
3. ด้านบุคลากร ได้ประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของ
ดวงรัตน์ คงสุวรรณ (2552) ได้กล่าวถึง การวางแผนการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเห็นว่าการวางแผนให้พนักงานเข้ามามี
ส่วนร่วม หน่วยงานต้องมีการวางแผนในด้านของบุคลากร
มีจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
4. ด้านกลยุทธ์ ได้ประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของ
พะยอม วงศ์สารศรี (2552) ได้กล่าวถึง สถานการณ์ที่ก่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันกันสูงในธุรกิจเดียวกัน
หรือในธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน หรือธุรกิจทีท่ ดแทนกันได้ ดังนัน้
ผู ้ น� ำ องค์ ก รจึ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเพิ่มอ�ำนาจการ
ต่อรองให้กบั องค์กรเข้าไปมีสว่ นแบ่ง หรือเพิม่ ช่องทางเลือก
ให้กับองค์กรของตนเองเพิ่มขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร
ธีระพล อิ่มจิตร์ (2551 : 15) กล่าวว่าประสิทธิภาพ
หมายถึง พฤติกรรม ความพึงพอใจ ของบุคคลต่อคุณภาพ
งานที่ ใ ช้ ค วามพยายามที่ จ ะกระท� ำ ให้ ดี ที่ สุ ด ภายใต้
มาตรฐานที่ก�ำหนด
สมพงษ์ เกษมสิน (2550 : 12) กล่าวว่าประสิทธิภาพ
หมายถึง การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้หรือ
กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ การท� ำ งานที่ ต ้ อ งการให้ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ สู ง สุ ด และการที่ จ ะพิ จ ารณาว่ า งานใดมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ก็พิจารณาได้จากผลงาน
จากแนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพสรุปได้วา่ เป็นเรือ่ ง
ของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการด�ำเนินงานโดยมี
ผลผลิตที่ได้รับเป็นตัวก�ำหนดการแสดงประสิทธิภาพของ
การด�ำเนินงานใดๆ แสดงค่าของประสิทธิภาพในลักษณะ
การเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก�ำไร
ที่ ไ ด้ รั บ ซึ่ ง ถ้ า ผลก� ำ ไรมี สู ง กว่ า ต้ น ทุ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ผูป้ ระกอบ
การที่มีกิจการ รับซ่อม สร้าง และดูแล ติดตั้ง ย้ายเครื่อง
จักรกลโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
โดยได้จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด และบริษัท
จ�ำกัด จ�ำนวนทัง้ สิน้ 65 บริษทั (สมาคมการค้าและหอการค้า
จังหวัดชลบุรี. 2556)
		 1.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ผู ้
ประกอบการที่มีกิจการ รับซ่อม สร้าง และดูแล ติดตั้ง ย้าย
เครือ่ งจักรกลโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอมตะนคร จังหวัด
ชลบุ รี การค� ำ นวณหาขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากจ� ำ นวน
ประชากร โดยใช้ตารางส�ำเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2551) ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ�ำนวน 56 บริษัท ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ข ้ อ มู ล เ ป ็ น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
		 ตอนที่ 1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ
ปัญหาจากคน ประกอบด้วย เจ้าของงาน ผู้ออกแบบงาน
และผูท้ ำ� การสร้าง ปัญหาจากแบบงาน และปัญหาจากการ
ปฏิบัติงาน
		 ตอนที่ 2 การจัดการเปลีย่ นแปลง ประกอบด้วย
ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร
ด้านบุคลากร และด้านกลยุทธ์
		 ตอนที่ 3 ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น กิ จ การ
ประกอบด้วย ด้านความถูกต้องแม่นย�ำ ด้านการประหยัด
ค่าใช้จ่าย ด้านความโปร่งใส และด้านความรวดเร็วเป็น
ปัจจุบันทันต่อการตัดสินใจ
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการน�ำแบบสอบถามแจกให้กับผู้ประกอบการรับเหมา
โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ�ำนวน 56 บริษทั

		 3.2 ข้อมูลทุตยิ ภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวมงานวิจัย บทความ วารสาร
เอกสารการสัมมนา สถิตใิ นรายงานต่างๆ ทัง้ ของภาครัฐและ
เอกชน เพื่อเป็นส่วนประกอบในเนื้อหาและน�ำไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 การเก็ บ รวบรวมจากแบบสอบถามท� ำ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ดังนี้
		 4.1 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา เพื่ อ
อธิบายข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลง การจัดการการเปลีย่ นแปลง และประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินกิจการ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Statistics) ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบสอบถามทีม่ ลี กั ษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่าของ
ลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) โดยได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
		 4.2 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง อนุ ม าน เพื่ อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการจัดการการ
เปลี่ ย นแปลงกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น กิ จ การ
ท่ า มกลางสภาพการพั ฒ นาที่ มี ค วามเป็ น พลวั ต รของ
ผู้ประกอบการรับเหมาในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ใช้ Correlation Coefficient
Analysis เพื่อทดสอบสมมติฐาน ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ .05

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการรับเหมาใน
โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ที่
ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ ร้อยละ
55.4 รองลงมาคือ หัวหน้างาน ร้อยละ 23.2 และท�ำงานอยู่
ในสถานประกอบการปัจจุบัน น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 53.6
รองลงมาคือ 10-20 ปี ร้อยละ 42.9 ตามล�ำดับ
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2. ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการรับเหมาในโรงงานในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ภาพรวม มีความ
ส� ำ คั ญ ของปั ญ หาอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ปัญหาจากแบบงาน มีความส�ำคัญเป็น
อันดับแรก โดยมีความส�ำคัญอยู่ในระดับน้อย โดยปัญหา
จากแบบงานถึงแม้จะเป็นปัจจัยก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
อยูใ่ นระดับน้อย แต่กลับเป็นปัจจัยส�ำคัญอันดับแรกทีก่ อ่ ให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก รเนื่ อ งจากแบบงานที่ ถู ก
ปรับเปลีย่ นตามความต้องการของลูกค้า สภาพงานหน้างาน
ปัจจุบันแตกต่างจากข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ รวมถึง
ผู้ออกแบบไม่ได้รับข้อมูลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน และผู้
ท�ำการสร้าง ขาดความรู้ทางเทคนิคในการสร้าง ดังนั้น
องค์กรจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กระบวนการ
ท�ำงาน รวมถึงการวางแผนการด�ำเนินกิจการให้สอดคล้อง
กับปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ชี้
ให้เห็นว่า ความต้องการของเจ้าของงานที่ต้องการปรับปรุง
แบบงานนอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่
น� ำ ไปสู ่ ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวทางการด� ำ เนิ น งานของผู ้
ประกอบการ โดยส่วนใหญ่มาจากความต้องการของเจ้าของ
งานทีต่ อ้ งการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงแบบงานนอกเหนือจาก
การตกลงกันเบือ้ งต้น ท�ำให้ผปู้ ระกอบการต้องปรับปรุงแบบ
งานตามความต้องการของลูกค้า
3. การจัดการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
รั บ เหมาในโรงงานในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนคร
จังหวัดชลบุรี ภาพรวม มีความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างองค์กร มีความ
ส�ำคัญเป็นอันดับแรก โดยมีความส�ำคัญอยูใ่ นระดับมาก ใน
ส่วนของแนวทางการจัดการการเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้าง
องค์กร เป็นแนวทางส�ำคัญอันดับแรกที่มีส่งผลต่อการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อน�ำไปสู่ประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินกิจการ โดยมีแนวทางในเรือ่ งการแบ่งงานตามความ
ช�ำนาญอย่างชัดเจน มีการจัดระเบียบงานเพื่อให้บุคลากร
ปฏิบตั งิ านได้ตรงตามขัน้ ตอน มีการจัดสายการบังคับบัญชา
ชั ด เจน รวมถึ ง มี ก ารก� ำ หนดช่ ว งการบั ง คั บ บั ญ ชาที่

107

เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท�ำงาน
อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า แนวทาง
การจัดการการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการรับเหมาใน
โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ส่วนใหญ่มี
แนวทางเพือ่ ต้องการปรับปรุง พัฒนา วางแผนการบริหารงาน
เพือ่ ปรับปรุงกลยุทธ์ สร้างความได้เปรียบเหนือคูแ่ ข่งในการ
ด�ำเนินกิจการ โดยแนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ภาพ มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
4. ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น กิ จ การของผู ้
ประกอบการรับเหมาในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ภาพรวม มีความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประหยัดค่าใช้จา่ ย มี
ความส�ำคัญเป็นอันดับแรก โดยมีความส�ำคัญอยู่ในระดับ
มาก ดังนัน้ ด้านการประหยัดค่าใช้จา่ ย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากรในการท�ำงานอย่างคุ้ม
ค่ า รวมถึ ง มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ลดขั้ น ตอนการ
ท�ำงานลง เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้กิจการด�ำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษา
เชิงคุณภาพ พบว่า เมื่อผู้ประกอบการได้มีการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร ส่งผลท�ำให้การด�ำเนินกิจการมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง มี ก ระบวนการท� ำ งานที่ มี
แบบแผนชัดเจน มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการน�ำเสนอข้อมูลที่
ถูกต้อง แม่นย�ำ ทันต่อการตัดสินใจ ส่งผลให้การประกอบ
กิ จ การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น กิ จ การของผู ้
ประกอบการรับเหมาในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้น
5. แนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยภาพ
รวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจการ
ของผู ้ ป ระกอบการรั บ เหมาในโรงงานในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 จากผลการศึ ก ษาการจั ด การด้ า น
โครงสร้างองค์กร ด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร ด้าน
บุคลากร และด้านกลยุทธ์ ทีม่ รี ะบบ แบบแผน และมีขนั้ ตอน
การด� ำ เนิ น งานอย่ า งชั ด เจน ถู ก ต้ อ ง แม่ น ย� ำ โปร่ ง ใส

108

Ratchaphruek Journal Vol.13 No.1 (January - April 2015)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2558)

ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจการ ซึ่งประกอบ
ด้วย ประสิทธิภาพด้านความถูกต้องแม่นย�ำ ด้านการ
ประหยัดค่าใช้จา่ ย ด้านความโปร่งใส และด้านความรวดเร็ว
เป็นปัจจุบันทันต่อการตัดสินใจ ให้ส่งผลซึ่งกันและกัน ดัง
นั้นกิจการมีแนวทางมาในการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดี
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีตามไปด้วย
เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาผูศ้ กึ ษามีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 1.1 ผู ้ ป ระกอบการควรมี น โยบายจั ด การ
โครงสร้างองค์กรให้มกี ารจัดสายการบังคับบัญชาให้ชดั เจน
ขึน้ เพือ่ ให้ทราบการรายงานตามล�ำดับขัน้ รวมทัง้ การก�ำหนด
ช่วงการบังคับบัญชาที่เหมาะสมต้องมีการแบ่งงานกันท�ำ
ตามความช�ำนาญ มีการจัดการรวมและกระจายอ�ำนาจใน
ระดับที่สมดุล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
		 1.2 ผูป้ ระกอบการควรมีนโยบายจัดท�ำองค์กร
ให้เป็นองค์การอัจฉริยะ โดยมีการสร้างสรรค์การเรียนรู้
ใหม่ๆ สร้างนวัตกรรมการเรียนรูใ้ ห้กบั บุคลากรเพิม่ ขึน้ และ
มี ขั้ น ตอนการจั ด สรรระบบการท� ำ งาน ได้ อ ย่ า งสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้องมายิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
		 2.1 จากผลการศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญที่
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง พบว่า ปัญหาจากแบบงาน เป็น
ปัญหามากทีส่ ดุ ดังนัน้ บริษทั ควรศึกษารายละเอียด ข้อมูล
ของแบบงานให้ชัดเจน และอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดของ
แบบงานให้ลูกค้ารับทราบ และเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อไม่
ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
		 2.2 แนวทางจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ด้านเทคโนโลยี ได้มีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น
เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานให้สะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ ขึน้ ซึง่ การน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้จะช่วยลดขัน้ ตอน

ในการท�ำงาน ดังนั้น แนวทางจัดการการเปลี่ยนแปลง
องค์กร จึงควรใช้แนวทางนี้เป็นหลักในการน�ำมาปรับใช้ให้
เหมาะสม
		 2.3 แนวทางจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ด้านบุคลากรโดยต้องการให้ปรับการรับรู้ของบุคลากรใน
เรื่องงานให้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น รวมถึงการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานมากขึน้ ดังนัน้ จึงควรจัดหลักสูตรพัฒนาความ
รู้ ความสามารถแก่บคุ ลากรให้มากขึน้ และปรับทัศนคติของ
บุคลากรให้มีความพึงพอใจในการท�ำงานเพื่อให้เห็นความ
ส�ำคัญของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
		 2.4 วิธีการลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสือ่ สารให้บคุ ลากรทราบ
ถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงองค์กร รวมถึงให้บุคลากรเข้า
มามี ส ่ ว นร่ ว มในการพิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจในการ
เปลีย่ นแปลงองค์กรทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ สร้างการยอมรับให้กบั
บุคลากรในองค์กร
		 2.5 ผู้ประกอบการควรมีการประยุกต์ใช้การ
จัดการการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่ประสบผลส�ำเร็จใน
การจัดการการเปลีย่ นแปลง หรือประยุกต์ใช้แนวคิดของนัก
วิชาการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงมา
ใช้ในองค์กรเพื่อน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จขององค์กรต่อไป
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
		 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี ก ารจั ด ฝึ ก อบรม
สัมมนาทางวิชาการให้ผู้ประกอบการทราบถึงประโยชน์
และแนวทางการจัดการการเปลีย่ นแปลงในองค์กรเพือ่ เป็น
ประโยชน์ให้ส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้ท่ีสนใน น�ำ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 4.1 เนื่องจากวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการรับเหมาในโรงงานในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เท่านัน้ ดังนัน้ ใน
การวิจัยครั้งต่อไปหากได้มีการขยายไปสู่ผู้ประกอบการ
รับเหมาในโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัด
อื่นๆ สามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น
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		 4.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการต่อต้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสม
		 4.3 ควรศึ ก ษาแนวทางการจั ด การการ
เปลีย่ นแปลงโดยให้พนักงานเข้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสิน
ใจ หรื อ ออกความคิ ด เห็ น เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ความ
ต้องการของพนักงาน โดยองค์การสามารถรักษาพนักงาน
เดิมไว้ใช้งาน และสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพให้
กับพนักงาน รวมถึงแนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสมและพึงพอใจในทุกด้านขององค์กร
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