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ชื่อเร่ือง    ผลกระทบของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการถายโอน 
องคความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

ผูวิจัย  นางสาวจฬุารัตน  ขันแกว 
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มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      ปท่ีพมิพ    2551 
 

บทคัดยอ 
 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการแขงขันทางการคาที่รุนแรงในปจจุบนั   
สงผลตอการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  จึงทําใหธุรกิจ
พยายามหาแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธมาใชบริหารงาน  และเพื่อแสวงหาโอกาสใหม 
ใหกับธุรกจิ  โดยเพิ่มศกัยภาพในการดําเนนิงานดวยการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน   
ดังนั้น  ผูวจิัยจงึไดศึกษาผลกระทบของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการถายโอน 
องคความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย   
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
จํานวน  136  คน  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น  และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ   
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  F-test การวเิคราะหสหสัมพันธ  และการวิเคราะหการถดถอย
แบบพหุคณู 

ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกีย่วกับการมีกลยทุธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและเปนรายดาน  อยูในระดับมาก  ไดแก  ดานผลลัพธ 
ที่มีตอความเปนสวนตวัของแตละบุคคล  ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง  และดานการบริหาร 
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองคกร  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับ 
การมีการถายโอนองคความรูโดยรวมและเปนรายดาน  อยูในระดับมาก  ไดแก  ดานการปรับเปลี่ยน
ขั้นตอนการทาํงาน  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร  และดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน  
และผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกบัการมีผลการดําเนินงานโดยรวมและเปน
รายดาน  อยูในระดับมาก  ไดแก  ดานคุณภาพการบริการ  ดานการยดืหยุนในการดําเนินงาน   
และดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
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ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนกังานแตกตางกัน  มีความคดิเห็นดวยเกีย่วกับการ
มีกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวม  และดานการตระหนกัถึงการเปลี่ยนแตกตางกนั 
และมีความคิดเห็นดวยเกีย่วกับการถายโอนองคความรูโดยรวม  และดานการถายโอนองคความรู 
ในองคกรแตกตางกัน  (p<.05) 
 ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกนั  มีความคิดเห็นเกีย่วกับการมี 
การถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานแตกตางกนั  (p<.05) 
 จากการวิเคราะหสหสัมพันธและผลกระทบ  พบวา  1)  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัวของแตละบุคคล  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับ 
ภาวะผูนําในระหวางการเปลีย่นแปลง  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการถายโอน 
องคความรู  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน   
และดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน  2)  การถายโอนองคความรู  ดานการปรบัเปลี่ยน 
ของกลุมทํางาน  และดานการปรับขั้นตอนการทํางาน  มคีวามสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก 
กับผลการดําเนินงาน  ดานความความยืดหยุนในการดําเนินงาน  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  
ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน  และดานคณุภาพการบรกิาร  และ  3)  กลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวัของแตละบุคคล  และดานการรับรู 
ของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวางการเปลี่ยนแปลง  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก
กับผลการดําเนินงานดานความความยืดหยุนในการดําเนินงาน  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  
ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน  และดานคณุภาพการบรกิาร 
 โดยสรุป  กลยทุธการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการถายโอนองคความรู  มีผลกระทบ 
ตอผลการดําเนินงาน  ผลที่ไดจากการวจิยัสามารถนําไปใชเปนขอมลูในพัฒนาและปรับปรุง 
กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อกอใหเกดิทักษะการถายโอนองคความรูซ่ึงกันและกนั  
พัฒนาความสามารถเชิงกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรยีบทางการแขงขัน อีกทั้งยังชวยสงเสริม
สนับสนนุการตัดสินใจในการดําเนินงาน  และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสทิธิผลใหแก 
กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสหรือกลุมอุตสาหกรรมที่สนใจนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา 
การดําเนินงานของธุรกิจในอนาคตตอไป 
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ABSTRACT 
 

 The  stream  of  economic  changes  and  violent  commercial  competitions  at  present 
affects  operation  of  electric  and  electronics  industrial  businesses  in  Thailand.  This  causes  all 
businesses  try  to  seek  guidelines  for  strategic  management  to  use  in  management,  and  to 
seek  new  opportunities  for  businesses  by  increasing  operational  potentials  by  creating 
competitive  advantage.  Thus  the  researcher  conducted  a  study  of  the  effects  of  change 
management  strategy  and  knowledge  transfer  on  performance  of  electric  and  electronics 
industrial  businesses  in  Thailand  by  collecting  data  from  136  electric  and  electronics 
industrial  business  managers  otained  by  the  stratified  random  sampling  technique  and  using  
a  questionnaire  as  an  instrument.  The  statistics  used for  analyzing  the  collected  data  were   
F-test,  a  correlation  analysis,  and  a  multiple  regression analysis. 
 The  results  of  the  study  revealed  that  the  industrial  business  managers  agreed  with 
having  change  management  strategy  as  a  whole  and  in  each  of  these  aspects  at  a  high 
level:  consequences  for  individuals,  change  management  approaches,  and  managing  shifts  in 
organizational  culture.  The  industrial  business  managers  agreed  with  having  knowledge 
transfer  as  a  whole  and  in  each  of  these  aspects  at  a  high  level:  procedural movements, 
organization  knowledge  transfer,  and  group  movement.  Also,  the  industrial  business  
managers  agreed  with  having  performance  as  a  whole  and  in  each  of  these  aspects  at  a 
high  level:  quality  of  service,  flexibility,  and  resource  utilization. 
 The  industrial  business  managers  with  different  numbers  of  employees  agreed 
differently  with  having  change  management  strategy  as  a  whole  and  in  the  aspect  of  
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acceptance of  change;  and  they  agreed  differently  with  having  knowledge  transfer  as  a  
whole  and  in  the aspect  of  organization  knowledge  transfer.  (p<.05) 
 The  industrial  business  managers  with  different  listed  capitals  agreed  differently 
with  having  knowledge  transfer  in  the  aspect  of  procedural  movements. 
 From  analyses  of  correlations  and  effects,  the  following  were  found:   
(1)  The change  management  strategy  in  the  aspects  of  consequences  for  individuals,   
and  individuals perceptions  of  leadership  during  change  had  positive  relationships  with  and  
effects  on knowledge  transfer,  organization  knowledge  transfer,  group  movements  and  
procedural movements.  (2)  Knowledge  transfer  in  the  aspects  of  group  movements,  and  
procedural movements  had  positive  relationships  with  and  effects  on  performance  in  the  
aspects  of flexibility,  resource  utilization,  innovation,  and  quality  of  service.  And   
(3)  the  change  management  strategy  in  the  aspects  of  consequences  for  individuals,  and  
individual perceptions  of  relationship  during  change  had  positive  relationships  with  and  
effects  on performance  in  the  aspects  of  flexibility,  resource  utilization,  innovation,  and  
quality  of service. 
 In  conclusion,  the  change  management  strategy  and  knowledge  transfer  had  effects 
on  performance.  The  results  of  this  study  could  be  used  as  information  for  developing   
and improving  change  management  strategy  to  originate  skills  in  knowledge  transfer  to  one 
another,  developing  strategic  capability  to  create  competitive  advantages,  and  to  help  
promote  and  support  decision-making  on  operation.  Also,  the  results  could  increase  
efficiency  and  effectiveness  to  the  electronics  industrial  group  or  other  industrial  groups 
interested  in  using  the  study  results  as  guidelines  for  developing  business  operation  in   
the  future. 
 
 
 
 
 
 
 


