
 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยาง  Thesis 

บทท่ี  1 
 

บทนํา 
ภูมิหลัง 
 
 การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจเปนปจจยัและแรงผลักดันอันสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจของประเทศ  การรวมกลุมและขอตกลงทางการคามีแนวโนมเพิ่มขึ้น  สงผลให 
เกิดการเคลื่อนยายผลิตภัณฑในปริมาณมากขึ้น  จนสงผลกระทบตอภาครัฐในการปรับตัว 
ทั้งทางดานประสิทธิภาพการจัดการ การปรับปรุงระบบและกลไกใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ขณะเดียวกันภาคเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการผลิตในประเทศจําเปนตองปรับตัวและเขาถึง 
ฐานขอมูลที่ครบถวนเหมาะสม  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตใหไดผลิตภัณฑ 
ที่มีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดบัสากล  ดังนั้น  หลายหนวยงานไมวาจะเปนหนวยงาน 
ที่สังกัดอยูในภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนตางก็หันมาเตรียมบริหารจัดการองคกรใหมีความพรอม 
อยูเสมอ  เพื่อสรางความอยูรอดใหกับธุรกิจ และใหสามารถเขาสูการแขงขันที่กําลังจะเกดิขึ้น 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  การเตรียมความพรอมของธุรกิจตางๆ  นั้น  ตางมุงเนนการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงองคกรโดยมุงหวังผลในการเพิ่มประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นกับองคกรในทุกดาน  
ดวยการพยายามคนหา  เทคนิค วิธีการ  ยทุธวิธีตางๆ เขามาบริหารจัดการธุรกิจใหประสบความสําเร็จ  
จึงเกิดกลยุทธดานการบริหารงานอยางหลากหลาย อาทิเชน กลยุทธการบริหารจัดการทางการตลาด 
กลยุทธการบริหารจัดการทางการเงิน  กลยทุธการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย  กลยุทธการบริหาร
จัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลยุทธบริหารจัดการทางการจัดการ  กลยุทธตางๆ  เหลานี้  ลวนแลว 
แตสงผลกระทบตอองคกรธุรกิจในปจจบุันทั้งสิ้น 
 กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Strategy)  เปนกลยุทธหนึ่ง 
ที่ชวยสนับสนนุใหผูบริหารธุรกิจใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการใหเกดิประโยชนสูงสุด  
อีกทั้ง ยังชวยสนับสนุนเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในองคกรใหมศีักยภาพ 
ทางการแขงขันอีกดวย การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ  วธีิการปรับปรุงหรือทบทวนการออกแบบ 
ยุทธวิธีตางๆ  ซ่ึงรวมไปถงึสวนของการบรหิารจัดการที่เปนโครงสรางและไมใชโครงสราง  
ดานกระบวนการทํางาน  ดานการบริหารจดัการองคกร ดานการทบทวนติดตาม ดานขอมูล 
สารสนเทศตางๆ  ซ่ึงอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลง อนึ่ง  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น 
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มีองคประกอบหลักอยู  5  ดาน  (Kavanagh  and  Ashkanasy.     2006  :  82-88)  ไดแก  ดานวิธีการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change  Management  Approaches)  ดานการบริหารการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในองคกร  (Managing  Shifts  in  Organizational  Culture)  ดานผลลัพธที่มีตอความ 
เปนสวนตวัของแตละบุคคล  (Consequences for Individuals)  ดานการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง  
(Acceptance  of  Change)  ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวางการเปลี่ยนแปลง 
(Individual  Perceptions  of  Leadership  During  Change)  โดยที่กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
จะชวยทําใหเกิดการถายโอนองคความรู ชวยเสริมสรางศักยภาพทางการแขงขันและสนับสนุน 
ใหเกดิผลการดําเนินงานเชิงบวกตอธุรกิจในอนาคต 
 การถายโอนองคความรู  (Knowledge  Transfer)  เปนกระบวนการที่ชวยสนับสนนุ 
ทําใหเกดิการสรางมูลคาเพิ่มใหลูกคา  ในรูปของผลิตภัณฑและบริการใหม  การสรางโอกาสใหมๆ   
ใหกับธุรกจิ  เปนการลดความผิดพลาดในการทํางาน  เพือ่ตอบสนองความตองการใหลูกคา  
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานและใชทรัพยากรไดอยางสูงสุด  และปรับปรุง 
พัฒนาศักยภาพในการดําเนนิงาน  และกอใหเกดิการแลกเปลี่ยนดานการทํางานระหวางกลุม 
ซ่ึงกันและกัน การถายโอนองคความรูนั้นมีองคประกอบหลักอยู  3  ดาน  (Liao  and  Hu.    2007  :  
405-406)  ไดแก  ดานการถายโอนความรูในองคกร  (Organization  Knowledge  Transfer)  
ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน  (Group  Movements)  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน  
(Procedural  Movement)  และการถายโอนองคความรูนัน้จะชวยผลักดันใหเกดิผลการดําเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอธุรกิจอยางยั่งยนื 
 ดังนั้น  เมื่อองคกรธุรกิจมีการบริหารกลยุทธการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม   
และเกดิการถายโอนองคความรูแลวนั้น  กจ็ะสงผลทําใหองคกรธุรกิจ  มีผลการดําเนนิงาน  
(Performance) ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานสามารถวัดไดหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งทางดานการเงิน และที่ไมใชดานการเงิน  ซ่ึงวัดไดจากปริมาณและคณุภาพของผลการดําเนินงาน
โดยการใชทรัพยากรอยางเตม็ศักยภาพและสามารถวัดผลลัพธของงานหรือความสําเร็จตามเปาหมาย
ขององคกรธุรกิจ ผลการดําเนินงานที่นํามาใชช้ีวัดองคกรธุรกิจนั้นมีองคประกอบ  4  ดาน  (Pun  and  
White.     2005  : 56)  ไดแก ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน  (Flexibility)  ดานการใชทรัพยากร
อยางมีคุณคา (Resource  Utilization)  ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน  (Innovation)  ดานคุณภาพ 
การบริการ (Quality  of  Service)  ซ่ึงผลการดําเนินงานนั้นจะชวยสะทอนภาพใหเห็นวาธุรกจิมี
ศักยภาพในการดําเนินงานไดมากนอยเพยีงใด 
 อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากปจจยั 
ตางๆ  หลายดาน  ที่เกีย่วกับปจจัยพืน้ฐานดานการผลิต เชน ราคาวัตถุดิบที่มีแนวโนมสูงขึ้น  แรงงาน 
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ที่ขาดแคลนระดับปฏิบัติการ  เนื่องจากการเคลื่อนยายของแรงงานไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ  นอกจากนี ้ 
การปกปองสินคา  ดอยคุณภาพที่เขามาในไทย  การรักษาระดับคณุภาพและมาตรฐานของสินคา 
เปนสิ่งที่ชวยพัฒนาศักยภาพในการแขงขันใหกับธุรกิจได  (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
ม.ป.ป.  :  เว็บไซต)  อยางไรก็ตามแนวโนมของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
มีแนวโนมที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น  จากชิ้นสวนอิเล็กทรอนกิสประเภท  HDD  และ  IC  ที่ขยายตวั 
อยางตอเนื่อง  ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับการขยายตวัของเศรษฐกิจของประเทศคูคาปนสําคัญ  เนื่องจาก 
ความตองการของสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  and  Technology)  ของโลก 
มีการขยายตวั  และสภาพทางการตลาดภายในประเทศของกลุมเครื่องใชไฟฟาภายในบานของกลุม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มปีรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องตามภาวะตลาดอเิล็กทรอนิกสของโลกที่เพิ่มขึ้น 
ทั่วโลก  ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยซึ่งเปนฐานการผลิตชิ้นสวนจะไดรับผลดีตามการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกดวย  (กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม.     2547  :  เว็บไซต)   
 จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวจิัยผลกระทบ 
ของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการถายโอนองคความรูที่มีตอผลการดําเนินงาน 
ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเพื่อจะทดสอบวา 
กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการถายโอนองคความรูมีผลตอการดําเนินงานของธุรกิจ 
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยหรอืไม  อยางไร  ซ่ึงจะทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูบริหารของธุรกจิอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ผลลัพธที่ได 
จากการวิจัยสามารถที่จะนําไปใชเปนขอมลูในพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธการบริหารการ
เปล่ียนแปลง เพื่อกอใหเกิดทกัษะการถายโอนองคความรูซ่ึงกันและกัน  ทั้งภายในและภายนอกกลุม
ธุรกิจ และพัฒนาความสามารถเชิงกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  อีกทั้ง  ยังชวย
สงเสริมสนับสนุนการตัดสนิใจในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหแกกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสหรือกลุมอุตสาหกรรมที่สนใจ
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของธุรกิจในอนาคตตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษากลยทุธการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 2.  เพื่อศึกษาการถายโอนองคความรูของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในประเทศไทย 
 3.  เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในประเทศไทย 
 4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการถายโอน 
องคความรูของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 5.  เพื่อศึกษาผลกระทบของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มตีอการถายโอน 
องคความรูของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 6.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการถายโอนองคความรูกับผลการดําเนินงานของธรุกิจ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 7.  เพื่อศึกษาผลกระทบของการถายโอนองคความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 8.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 9.  เพื่อศึกษาผลกระทบของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีตอผลการดาํเนินงาน
ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 10.  เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  ที่มีประเภทอตุสาหกรรมทุนจดทะเบียน  ระยะเวลา 
ดําเนินธุรกิจ  และจํานวนพนักงานแตกตางกัน 
 11.  เพื่อเปรียบเทียบการถายโอนองคความรูของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  ที่มีประเภทอุตสาหกรรม  ทุนจดทะเบียน  ระยะเวลาดําเนนิธุรกิจ  
และจํานวนพนักงานแตกตางกัน 
 12.  เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  ที่มีประเภทอุตสาหกรรม  ทุนจดทะเบียน  ระยะเวลาดําเนนิธุรกิจ  
และจํานวนพนักงานแตกตางกัน 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
 
 1.  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกบัการถายโอนองคความรูของธุรกิจ 
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 2.  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอการถายโอนองคความรู 
ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 3.  การถายโอนองคความรูมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
 4.  การถายโอนองคความรูมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
 5.  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกบัผลการดําเนนิงานของธุรกิจ 
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
 6.  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 7.  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยที่มี 
ประเภทอุตสาหกรรม  ทุนจดทะเบยีน  ระยะเวลาดําเนนิธุรกิจ  และจํานวนพนักงานแตกตาง 
มีกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน 
 8.  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยที่มี 
ประเภทอุตสาหกรรม  ทุนจดทะเบยีน  ระยะเวลาดําเนนิธุรกิจ  และจํานวนพนักงานแตกตาง 
มีการถายโอนองคความรูแตกตางกัน 
 9.  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยที่มี 
ประเภทอุตสาหกรรม  ทุนจดทะเบยีน  ระยะเวลาดําเนนิธุรกิจ  และจํานวนพนักงานแตกตาง 
มีผลการดําเนนิงานแตกตางกัน 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อเปนขอสนเทศในการนําไปใชประโยชนในการพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการองคกรใหมีทักษะการถายโอนองคความรูใหม 
ใหแกซ่ึงกันและกันภายในองคกร 
 3.  เพื่อเปนขอสนเทศในการพัฒนาเชิงกลยทุธใหเกดิความไดเปรียบทางการแขงขัน 
เชิงธุรกิจในอนาคต 
 4.  เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารนําขอมูลไปใชเพื่อชวยในการตัดสนิใจในการบริหารงาน 
 5.  เพื่อเปนขอมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงกลยทุธของกลุม
อุตสาหกรรมที่คลายคลึงกันอันจะนาํไปสูความสําเร็จของอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
 การวิจยั  เร่ือง  ผลกระทบของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการถายโอน 
องคความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคดิในการวิจยั ดังนี ้
 1.  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change  Management  Strategy) (Kavanagh  and  
Ashkanasy.    2006  :  82  -  88)  ประกอบดวย 
  1.1  ดานวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change  Management  Approaches)  
  1.2  ดานการบริหารการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองคกร  (Managing  Shifts  in  
Organization  Culture) 
  1.3  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวัของแตละบุคคล  (Consequences  for  
Individuals) 
  1.4  ดานการตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลง  (Acceptance  of  Change) 
  1.5  ดานการรบัรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวางการเปลีย่นแปลง 
(Individual  Perceptions  of  Leadership  During  Change) 
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2.  การถายโอนองคความรู  (Knowledge  Transfer)  (Liao  and  Hu.     2007  :   
405  -  406)  ประกอบดวย 
  2.1  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร (Organizational  Knowledge  Transfer) 
  2.2  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน (Group  Movements) 
  2.3  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน  (Procedural  Movements) 
 3.  ผลการดําเนินงาน  (Performance)  (Pun  and  White.     2005  :  56)  ประกอบดวย 
  3.1  ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน  (Flexibility) 
  3.2  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  (Resource  Utilization) 
  3.3  ดานนวัตกรรมการดําเนนิงาน  (Innovation) 
  3.4  ดานคุณภาพการบริการ  (Quality  of  Service) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.  ประชากร  (Population) ที่ใชในการวิจยั ไดแก ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส จํานวน  1,204  คน  (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส    ม.ป.ป.  :  เว็บไซต) 
 2.  กลุมตัวอยาง  (Sample)  ที่ใชในการวิจยั  ไดแก  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส  จํานวน  300  คน โดยเปดตาราง  Krejcie  และ  Morgan  (บุญชม  ศรีสะอาด.   
2545  :  43)  และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) 
 3.  พื้นที่ที่ใชในการวจิัย ไดแก ธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 4.  ระยะเวลาที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล  วันที่  30  พฤศจิกายน  –  31  ธันวาคม  2550 
 5.  ตัวแปรที่ใชในการทําวิจยั 
  กลุมที่  1  การทดสอบความสัมพันธและผลกระทบของกลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนองคความรูของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในประเทศไทย 
   ตัวแปรอิสระ ไดแก กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
   ตัวแปรตาม ไดแก การถายโอนองคความรู 
  กลุมที่  2  การทดสอบความสัมพันธและผลกระทบของการถายโอนองคความรู 
และผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
   ตัวแปรอิสระ ไดแก การถายโอนองคความรู 
   ตัวแปรตาม ไดแก ผลการดําเนินงาน 
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  กลุมที่  3  การทดสอบความสัมพันธและผลกระทบของกลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงและผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในประเทศไทย 
   ตัวแปรอิสระ ไดแก กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
   ตัวแปรตาม ไดแก ผลการดําเนินงาน 
  กลุมที่  4  การเปรียบเทียบกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง การถายโอน 
องคความรูและผลการดําเนนิงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
   ตัวแปรอิสระ ไดแก ประเภทอุตสาหกรรม  ทุนจดทะเบยีน   
ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ  และจํานวนพนักงาน 
   ตัวแปรตาม ไดแก กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง การถายโอน 
องคความรูและผลการดําเนนิงาน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  (Electrical  and  Electronics  
Business  in  Thailand)  หมายถึง  กรรมการผูจัดการหรอืประธานกรรมการ  (Chief  Executive  
Officer  :  CEO)  ธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ที่เปนสมาชิกสถาบันไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 2.  อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ธุรกจิที่จดทะเบียนตอกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม โดยแบงกลุมดงัไดตอไปนี้ กลุมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน  (Household  Products) 
กลุมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม  (Industrial  Products)  และกลุมอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณส่ือสารและอุปกรณสํานกังาน  (IT  /  OA  Products)  ที่ดําเนินการ
ประกอบธุรกจิใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของกิจการ 
 3.  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change  Management  Strategy)  เปนการพจิารณา 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน  โดยพจิารณาถึงกระบวนการหรือขั้นตอนของกลยทุธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change  Management  Strategy)  โดยแบงออกไดดังนี้ 
  3.1  วิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change  Management  Approaches)   
หมายถึง  การบริหารการเปลี่ยนแปลงการทํางาน  บริหารบุคคล  บริหารโครงสรางองคกร  ซ่ึงนํามาสู
ความไดเปรยีบทางการแขงขัน  โดยอาศัยการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในองคกร  และเลือก
วิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปใชในการวางแผนการดําเนนิงานไดอยางเหมาะสม 
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  3.2  การบริหารการปรับเปลี่ยนวฒันธรรมในองคกร  (Managing  Shifts  in 
Organization  Culture)  หมายถึง  องคกรที่มีการปรับเปลี่ยนบทบาทพฤติกรรมการทํางาน  ความเชื่อ 
การรับรู  การเลือกดําเนินงานอยางถูกตอง  และเกดิการเคลื่อนยายกลุมทํางาน ภายใตส่ิงแวดลอม 
ในการดําเนินงานที่มีลักษณะถูกตองเหมาะสม 
  3.3  ผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัวของแตละบุคคล  (Consequences  for  Individuals)  
หมายถึง  การรับรูที่มีตอความพึงพอใจของแตละบุคคลที่มีตอองคกรเกีย่วกับลักษณะดําเนินงาน 
ในองคกร  
  3.4  การตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง  (Acceptance  of  Change)  หมายถึง   
การเขาใจถึงปญหาดานพฤตกิรรมที่จะเกิดขึ้นจากพนักงาน  และเขาใจถงึวิธีการปองกนัปญหา 
ที่จะเกดิขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการดําเนนิงาน  
  3.5  การรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวางการเปลี่ยนแปลง  (Individual  
Perceptions  of  Leadership  During  Change)  หมายถึง  ความเขาใจถึงบทบาทภาวะผูนํา 
ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบในการทํางาน ความเต็มใจในการทํางาน  ความมุงมัน่ 
ในการทํางาน  และการปรับปรุงโครงสรางจากการดําเนนิงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.  การถายโอนองคความรู  (Knowledge  Transfer)  หมายถึง  วิธีการถายโอนความรู 
ความสามารถภายในองคกรใหเกดิประสิทธิภาพดานการดําเนินงานอยางสูงสุด โดยแบงไดดังนี ้
  4.1  การถายโอนองคความรูในองคกร  (Organization  Knowledge  transfer)   
หมายถึง  การแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับลักษณะการทํางาน แนวทางการทํางาน การแกไขปญหา 
การทํางาน  การแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน  ใหแกซ่ึงกันและกนั  เพื่อพัฒนาปรับปรุง 
ศักยภาพการทาํงานใหกับองคกร 
  4.2  การปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน  (Group Movements)  หมายถึง  การปรับเปลี่ยน
การทํางานรูปแบบใหมดวยการระดมสมอง การทํางานรวมกัน การแลกเปลี่ยนปญหาภายในกลุม  
และการตัดสนิใจรวมกันของกลุมทํางาน 
  4.3.  การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน  (Procedural  Movements)  หมายถึง   
การปฏิบัติงานตามลําดับ  ดวยการตั้งเปาหมายในการทํางาน  การวางแผนการทํางาน การกําหนด 
หนาที่ความรบัผิดชอบในการทํางานอยางชัดเจน และการสรุปการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
อยางเปนลายลักษณอักษร 

5. ผลการดําเนินงาน  (Performance)  หมายถงึ  ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดาํเนินงาน 
ตามวัตถุประสงคขององคกรโดยแบงได  ดังนี ้
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  5.1  ความยืดหยุนในการดําเนินงาน  (Flexibility)  หมายถึง  การออกแบบ 
โครงสรางการบริหารงาน การพัฒนาทักษะของบุคลากรใหมีทักษะมากกวาหนึ่งอยาง โดยมุงเนน
กระบวนการหรือเครือขายมากกวาตามหนาที่งาน และการสวนรวมในการทํางานนอกเหนือจากงาน 
ที่ทําอยู 
  5.2  การใชทรัพยากรอยางมคีุณคา  (Resource  Utilization)  หมายถึง  การใชประโยชน
จากทรัพยากรภายในองคกรอันไดแก  ทรัพยากรบุคคล  หรือทรัพยากรมนุษย  หมายถึง บุคคล 
ที่ปฏิบัติงานในองคกรทุกคน ทรัพยากรดานเทคโนโลยี  เครื่องจักร  อุปกรณสํานักงาน  หรือ 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือส่ิงที่สนับสนุนใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยคํานึงถึงวตัถุประสงคและเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ 
  5.3  นวัตกรรมการดําเนินงาน  (Innovation)  หมายถึง  วธีิการเปลี่ยนแปลง 
ดานสินคาหรือบริการ ดานกระบวนการทาํงาน ดานการบริการจัดการ หรือดานการตลาด 
อยางตอเนื่อง  เพื่อทําใหองคกรมีศกัยภาพทางการแขงขันและประสบความสําเร็จไดอยางตอเนื่อง 
  5.4  คุณภาพการบริการ  (Quality  of  Service)  หมายถึง  การใหบริการดวยคณุภาพ 
ในทุกสวนขององคกรตอผูที่มีสวนเกีย่วของทั้งองคกร เพือ่กอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
ตอการดําเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


