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บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจยั  เร่ือง  ผลกระทบของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการถายโอนองค
ความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
ผูศึกษาไดศกึษาจากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพือ่ใชเปนแนวทางในการศึกษา 
ดังนี ้
  1.  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
  2.  แนวคดิเกีย่วกับการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 
  3.  แนวคดิเกีย่วกับการถายโอนองคความรู 
  4.  แนวคดิเกีย่วกับผลการดําเนินงาน 
  5.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
   5.1  งานวิจยัในประเทศ 
   5.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 
 1.  ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 
   ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ไตรมาสที่  1  ป  2550   
ภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรม ภาวการณผลิตในสินคาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
โดยรวมของไทยในไตรมาสที่  1  ป  2550  ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ผานมา  โดยดัชน ี
ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ  0.70  และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนดัชนี 
ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ  18.63  เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากของสินคาในกลุม 
อิเล็กทรอนิกสที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ  25.08  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกนัของปกอนโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในสินคาฮารดดิสไดรฟ  (HDD)  และ  IC  ในขณะที่การผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาปรบัตัวลดลง   
รอยละ  2.78  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยสินคาที่ปรับตัวลดลง ไดแก เครื่องรับ 
โทรทัศนสีขนาดเล็ก พัดลม สายไฟฟา และกระตกิน้ํารอน  เปนตน  
   ภาวะการตลาดโดยรวมในสนิคาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
ในไตรมาสที่ 1  ป  2550  ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ   2.34   เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน และเพิ่มขึ้น 
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รอยละ   21.48  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปกอน  สวนสินคาปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1  
เมื่อเทียบกับชวงเดยีวกันของปกอน ไดแก HDD เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แฟนคอยลยูนิต  
 และ  Other  IC  รอยละ  31.89 18.93   และ  16.64  ตลาดในประเทศของสินคาเครื่องใชไฟฟา 
โดยรวมยังคงปรับตัวชะลอเล็กนอยซ่ึงสินคาที่ปรับตัวลดลงในไตรมาส  1  ป 2550   จากชวงเดียวกัน 
ของปกอน  จะเปนกลุมเครือ่งปรับอากาศและตูเยน็ ถึงแมจะมีการปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน 
เนื่องจากการปรับตัวตามฤดูกาลที่มีอากาศรอน สวนเครื่องรับโทรทัศนในไตรมาส 1   ปรับตัวเพิม่ขึ้น 
จากเครื่องรับโทรทัศนขนาดใหญ ประมาณรอยละ 6 สวนใหญจะเปนขนาดประมาณ  21  -  29  นิ้ว 
   แนวโนมของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 2    
ป  2550  คาดวานาจะมีการปรับตัวเพิ่มขึน้เล็กนอย ประมาณรอยละ 10 - 12  จากชวงเดยีวกันของป 
กอน ทั้งนี้  เกดิจากสินคาอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก ที่ประมาณการวาจะเติบโตประมาณรอยละ   
14  -  15  จากการขยายตวัในตลาดสงออกของภูมิภาคยโุรปและเอเชีย สวนสินคาเครื่องใชไฟฟา 
ในชวง ไตรมาสที่   2  ป 2550   คาดการณวานาจะทรงตวัจากชวงเดียวกนัของปกอนประมาณรอยละ   
1 – 2  ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย ในกลุมเครื่องรับโทรทัศนขนาดใหญ และสินคาตูเยน็ สวนแนวโนม 
การผลิตและการขายป  2550  จากการประมาณการของ  Semiconductor Industry Association  พบวา 
แนวโนมมูลคาการจําหนายสินคาเทคโนโลยีทั่วโลกป  2550  ประมาณ  273.8  พันลานเหรียญสหรฐั   
ขยายตวัเพิ่มขึน้มากกวา  รอยละ  10  โดยการปรับตัวเพิม่ขึ้นของสินคาเทคโนโลยี  ดังนี ้
   สินคาเครื่องคอมพิวเตอรที่มสัีดสวนของสินคาเทคโนโลยีสูงที่สุดประมาณ  รอยละ  
40  ประมาณการวาจะมกีารขยายตวัประมาณรอยละ  10  โทรศัพทมือถือในป  2550  ประมาณการวา 
จะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ  10  -  15  เปนตน นอกจากนี้  ในสวนของการขยายการลงทุน      
เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและไทยยังคงเปนฐานการผลิตอยู เชน ในสวนของ  HDD   
มีการขยายการผลิต HDD   2.5  นิ้ว  และหวัอาน โดยลงทนุเพิ่มเครื่องจกัรกวา 1,000   ลานบาท  
การใชกําลังการผลิตกวารอยละ  70  เพื่อรองรับ  HDD สําหรับรถยนต  ในสวนของเครือ่งใชไฟฟา  
ก็ยังคงมีขยายการลงทุนของบริษัทสัญชาติเกาหลีในผลิตภัณฑเครื่องซักผาฝาหนา และเครื่องปรับ 
อากาศเชิงพาณิชย  เงนิลงทุนประมาณ  300  ลานบาท  ซ่ึงการขยายการลงทุนนี้สงผลตอภาพ 
ของความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพรอมที่จะใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตและกระจายสินคา   
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่อาจจะไดรับผลกระทบ จากปจจยัตางๆ 
หลายดาน  ไดแก ปจจัยพืน้ฐานดานการผลติ เชน ราคาวัตถุดิบที่มีแนวโนมสูงขึ้น  ขณะที่ราคาขาย 
ยังคงตองตรึงราคาไวหรือขึน้ราคาไดเพยีงเล็กนอย นอกจากนี้ ยังมีการวางขายเครื่องใชไฟฟารุนเล็ก  
ราคาถูก เพื่อเพิ่มปริมาณขายโดยรวมของบริษัท  แรงงานที่ขาดแคลนระดับปฏิบัติการ  เนื่องจาก 
การเคลื่อนยายของแรงงานไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ  เชน  อุตสาหกรรมยานยนต เปนตน  
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(สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส    ม.ป.ป.  :  เว็บไซต)  
   การปกปองสินคาดอยคณุภาพที่เขามาในไทย การรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐาน 
ของสินคาเปนสิ่งที่ชวยพัฒนาศักยภาพในการแขงขันได โดยในวนัที่  21  สิงหาคม  2550  จะม ี
การออกมาตรฐานบังคับของเครื่องใชไฟฟาใหม  2  ตวัไดแก  เครื่องซักผาและเตาไมโครเวฟ  
ซ่ึงมุงเนนความปลอดภัยในการใชงาน และประสิทธิภาพตามขอมูลที่ใหกับผูบริโภค  ผลกระทบ  
จากมาตรการที่มิใชภาษี  เชน  กฎระเบยีบอียูที่มีแนวโนมบังคับใชมากขึ้น เชนประมาณกลางป  2550  
(European  Union  :  EU) จะมีผลบังคับใชในการขึ้นและจดทําเบยีนสารเคมี และสหรัฐอเมริกา 
ที่มีกฎระเบยีบตามมลรัฐตางๆ ขณะที่ผลกระทบจากเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมที่อาจสงผลกระทบ 
กับ ภาคการผลิตและสงออกได  เชน  อัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโนมแข็งคาขึ้นกระทบภาคการสงออก  
เปนตน  อยางไรก็ตาม  อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่จะปรับลดลงถือเปนการกระตุนภาคเอกชนโดยรวม  
ในการลงทุน  เชน  ซ้ือเครื่องจักรหรือลงทุนในสวนตางๆของธุรกิจเพื่อเปนการขับเคลื่อนเศรษฐกจิ 
โดยรวม  (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส     ม.ป.ป.  :  เว็บไซต) 
  2.  ประเภทอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
  2.1  อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 
    2.1.1  การผลิต  
     ภาวะการผลิตสินคาในกลุมเครื่องใชไฟฟาในไตรมาสที่ 1 ป  2550   มีดัชนี 
ผลผลิตเครื่องใชไฟฟาอยูที่ 125.96 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน โดยดัชนีผลผลิตปรับเพิ่มขึ้น 
รอยละ  7.81  สินคาเครื่องใชไฟฟาที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน  3  อันดับแรก  ไดแก   
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนคอนเดนซิ่งยูนิต  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแฟนคอยลซ่ิงยนูิต  
และพัดลม ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 98.36, 84.86, 27.32 ตามลําดับ หากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน 
ของปกอนปรับตัวลดลง  รอยละ  2.78  สินคาเครื่องใชไฟฟาที่มีการผลิตลดลงไดแก  โทรทัศนสี 
ขนาดจอเล็กกวา  20  นิว้ พัดลม สายไฟฟา และกระตกิน้ํารอน ปรับตัวลดลงรอยละ  36.09,  23.45,   
10.81  และ  10.46  ตามลําดับ  ดังตาราง  1  (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวง 
อุตสาหกรรม.    ม.ป.ป.  :  เวบ็ไซต) 
     เครื่องปรับอากาศมีการผลิตปรับตัวเพิ่มขึน้ในชวงไตรมาส  1  ปนี้   
เนื่องจากตลาดสงออกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากคําสั่งซื้อกลับเขาในตลาดอียู ประกอบกบัตลาดในประเทศ 
ที่ปรับตัวขึ้นมากจากสภาพอากาศที่รอน  และถูกกระตุนดวยกิจกรรมสงเสริมการตลาดลดราคา  
แจก เพื่อกระตุนกําลังซื้อของผูบริโภคใหเพิม่ขึ้น  ประกอบกับการเพิ่มคณุภาพสนิคาดวยการเนน 
ประหยดัพลังงาน  และสุขภาพ ตอบสนองผูบริโภคระดบับน  และมีรุนราคาเหมาะสมเพื่อตอบสนอง 
ผูบริโภคระดบักลางถึงลาง  นอกจากนี้การใหสินเชื่อเงนิผอนแบบไมมีดอกเบี้ย ก็เปนแรงกระตุนที่ดี 
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ในการขายเครื่องปรับอากาศในประเทศ  
     สินคาเครื่องรับโทรทัศนสีขนาดจอเล็กกวา  20  นิ้วที่มีการปรับตัวลดลง  
เนื่องมาจากความนิยมในตัวสินคาแบบเดมิลดต่ําลง  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน 
เทคโนโลยีเปน  LCD  TV  มาแทนที่  และระบบสัญญาณภาพที่เปนดจิิตอลในตลาดหลักอยางตลาด 
สหรัฐอเมริกา และยุโรป นอกจากนี้ราคาขายของสินคาเครื่องรับโทรทัศนที่เปน  LCD  มีราคาต่ําลง  
ขณะที่สินคาเครื่องรับโทรทัศนที่มีเทคโนโลยีแบบเดิมยงัคงมีขายในประเทศไทยในราคาที่ต่ํามาก 
ขนาดอยูที่  21  นิ้ว  -  29  นิ้ว  สนองตอบความตองการของระดับกลางถึงลางได  อยางไรก็ตาม     
ยังคงประสบปญหาวัตถุดิบสําคัญอยาง  LCD  Panel  ที่ตองนําเขามาเปนหลัก นอกจากนี้  
สวนประกอบที่สําคัญ  ไดแก หลอด  CRT  ที่ยังคงใชในการผลิตโทรทัศนขนาดเล็กเพื่อสงออก        
ในบางประเทศอาจขาดแคลนไดเนื่องจากโรงงานผลิตสวนประกอบนีป้ดตัวลง ทําใหกําลังการผลิต 
ปรับตัวลดลงครึ่งหนึ่ง 
     สายไฟฟามีการปรับตัวลดลงในไตรมาสที ่ 1  เมื่อเทียบกบัชวงเดยีวกนั  
ของปที่แลว  เนื่องจากปจจัยหลายอยาง คือ วัตถุดิบที่นํามาผลิตสายไฟฟามีราคาคอนขางสูงทําให  
การซื้อสินคาสายไฟฟาสําเร็จรูปจากจีนเปนสวนใหญ ขณะที่ สายไฟฟาบางอยางมปีริมาณการใช 
ปรับตัวตามอตุสาหกรรมอื่นๆ  เชน  อุตสาหกรรมกอสราง  อสังหาริมทรัพย  เปนตน   
     กลุมเครื่องใชไฟฟาภายในบานขนาดเล็ก  เชน  กระตกิน้ํารอน  พัดลม  
มีการผลิตปรับตัวลดลงในไตรมาส  1  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  เนื่องจากตองแขงขัน             
กับสินคาจากจนีที่มีราคาถูกกวา สงผลมากตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคทําใหเจาตลาดเดิม                 
ตองรักษาคุณภาพของสินคาเพื่อสูกับสินคาราคาถูกดังกลาว  
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ตาราง  1  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาของประเทศไทยไตรมาสที่  1  ป  2550 
 

สินคา ดัชนผีลผลิต ไตรมาส 
1ป 2550 

การเปล่ียนแปลง 
เม่ือเทียบกับไตรมาส 4 

ป 49 (รอยละ) 

การเปล่ียนแปลง 
เม่ือเทียบกับไตรมาส 1 

ป 49 (รอยละ) 
เครื่องใชไฟฟา 125.96 7.81 -2.78 
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน 
คอนเดนซิ่งยนูติ 

291.20 98.36 14.04 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน  
แฟนคอยลซ่ิงยูนิต 

294.84 84.86 22.47 

คอมเพรสเซอร 148.04 12.38 -3.44 
พัดลม 32.20 27.32 -23.45 
ตูเย็น 217.25 11.92 2.05 
กระติกน้ํารอน 146.14 -16.07 -10.46 
หมอหุงขาวไฟฟา 99.77 6.45 7.78 
สายไฟฟา 136.49 19.76 -10.81 
โทรทัศนสี (ขนาดจอ
เล็กกวา 20 นิ้ว) 30.28 -38.60 -36.09 

โทรทัศนสี (ขนาดจอ 
21 นิ้ว หรือมากกวา) 270.13 -7.62 1.44 

 
    เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในกลุมเครือ่งใชไฟฟา  (Household 
Electrical  Machinary)  ของประเทศญี่ปุนไตรมาสที่  1   ป  2550  ซ่ึงรายงานโดย  Ministry  of  
Economic, Trade  and  Industry  ประเทศญี่ปุน   พบวาดชันีผลผลิตมีการปรับตัวลดลงรอยละ  8.58  
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน และปรับตัวลดลงรอยละ 3.90 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
สินคาที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน  3  อันดบัแรก  ไดแก  เครื่องเลน   DVD  
เครื่องปรับอากาศ  และเครื่องซักผา เพิ่มขึ้นรอยละ  29.51,  19.94  และ  17.07  ตามลําดับ  ขณะที่
สินคาที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน  3  อันดบัแรก ไดแก   เครื่องเลน DVD  
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ไมโครเวฟ  และตูเย็น  ลดลง  รอยละ  19.88 8.64  และ  4.62  จากดัชนผีลผลิตขางตน จากดัชนี
ผลผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาของประเทศญี่ปุน  จะพบวา  ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม       
ของญี่ปุนจะมกีารปรับตัวลดลงในกลุมเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน เนื่องจากปจจุบนัในกลุมนี้            
มีการผลิตในประเทศนอย และยายฐานการผลิตไปยังจีนและประเทศอื่นๆมากขึ้น ประกอบกับ
เศรษฐกิจในประเทศญี่ปุนชะลอตัว  นอกจากนี้  สินคา  Consumer Electronics ซ่ึงยังขยายตวัไดดี 
ยกเวน  เครื่องเลน  DVD  เนื่องจากการเรงการการผลิตในชวงไตรมาสกอนมาก  และในไตรมาสนี้
ปรับตัวสูภาวะปกติ  หากเทยีบกับชวงเดยีวกันของปกอนซึ่งไตรมาส  1  ปที่แลวเปนฐานที่สูงทําให
ไตรมาสนี้มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ชะลอตัวลงอยางเหน็ไดชัด 
 

ตาราง  2  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาของประเทศญี่ปุนไตรมาสที่  1  ป  2550 
 

สินคา 
ดัชนผีลผลิต   

ไตรมาส 1 ป 2550 
การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 4   
ป 2549 (รอยละ) 

การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เทียบกับ ไตรมาส 1 
ป 2549(รอยละ) 

Household  electrical 
machinary  71.4 -8.58 -3.90 

เครื่องปรับอากาศ 79.90 -19.94 -4.31 
ไมโครเวฟ 20.10 8.06 -8.64 
หมอหุงขาว 85.30 4.53 -0.47 
ตูเย็น 62.00 -13.29 -4.62 
พัดลม 80.90 3.32 -3.00 
เครื่องซักผา 58.30 -17.07 1.75 
เครื่องรับโทรทัศนสี n/a n/a n/a 
LCD 868.70 -3.83 17.31 
เครื่องเลน DVD 25.80 -29.51 -19.88 
กลองวีดีโอ Digital 106.80 1.62 3.99 
กลองถายรูป Digital 401.70 2.97 16.98 
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   2.1.2  การตลาด 
    จากรายงานดชันีการสงสินคาของสํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม  พบวา   
ในไตรมาสที่  1  ป  2550  ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ  17.99  เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน  และชะลอตัว         
รอยละ  1.85  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน สินคาปรับตัวเพิม่ขึ้นในไตรมาส  1  เมื่อเทียบ
กับไตรมาสกอน  3  อันดับแรก ไดแก เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แฟนคอยลซ่ิงยูนิต                     
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  คอนเดนซิ่งยูนิต  และพัดลม  เพิ่มขึน้รอยละ 83.06  82.30    
และ  35.92  ตามลําดับขณะที่สินคาปรับตัวลดลง เมื่อเทยีบกับชวงเดยีวกันของปกอน  3  อันดับแรก  
ไดแก โทรทัศนสี  (ขนาดจอเล็กกวา  20  นิว้)  พดัลม และกระตกิน้ํารอน ลดลงรอยละ  37.46  24.56           
และ  14.22  ตามลําดับตลาดในประเทศของสินคาเครื่องใชไฟฟาโดยรวมยังคงปรับตัวชะลอเล็กนอย   
ซ่ึงสินคาที่ปรับตัวลดลงในไตรมาส  1  ป 2550  จะเปนกลุมเครื่องปรับอากาศและตูเยน็  ถึงแมจะมี
การปรับตัวดีขึน้จากไตรมาสกอนที่ปรับตัวตามฤดูกาลที่มีอากาศรอน ประกอบกับคายตางๆ   
มีกิจกรรมสงเสริมการตลาดเพื่อกระตุนยอดขายในตนป หลังจากตวัเลขการขายในประเทศ            
ของเครื่องปรับอากาศในเดอืนมกราคม  2550  ติดลบมาก  ประมาณรอยละ  40  จากไตรมาสเดียวกัน       
ของปกอน  สงผลใหทั้งไตรมาส  1  ชะลอตัวประมาณรอยละ  13-16  ถึงแมในเดือนมีนาคม              
จะทํายอดขายเพิ่มขึ้นมากประมาณ  140,000  เครื่อง  สวนตลาดในประเทศของเครื่องรับโทรทัศน         
ในไตรมาส  1  ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเครื่องรับโทรทัศนขนาดใหญ ประมาณรอยละ 6 สวนใหญ           
จะเปนขนาดประมาณ  21  -  29  นิ้ว ซ่ึงปจจุบันมีราคาถูกมาก  ตั้งแต  3,500 ถึง  8,500 บาท             
ซ่ึงยังคงวางขายตาม  Modern  Trade  ตางๆ  มากมาย  เชน  MAKRO  หากขนาดใหญกวานีจ้ะนยิมใช
จอ  LCD  และ  Plasma  TV  ที่มีขนาดใหญตั้งแต  28  นิว้ขึ้นไป และแนวโนมราคาเริ่มลดลงดวย  
สวนใหญวางขายผาน  Dealer  และหางสรรพสินคาใหญ  เชน  PowerMall,  PowerBuy  เปนตน  
เปรยีบเทียบกบัดัชนีสงสินคาในกลุมเครื่องใชไฟฟาของประเทศญี่ปุน  พบวา  ยังคงปรับตัวลดลงรอย
ละ 3.69 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน  และเพิ่มขึ้นรอยละ  3.27 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน3
สินคาที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน 3 อันดับแรก ไดแก เครื่องรับโทรทัศน 
เครื่องปรับอากาศ  และพดัลม เพิ่มขึ้นรอยละ  22.22,  5.70  และ  3.02  ตามลําดับ ขณะที่สินคา                    
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปกอน  3  อันดับแรก  ไดแก  LCD  กลองถายรูป  
Digital  และ  หมอหุงขาว  เพิ่มขึ้นรอยละ  16.67,  16.08  และ  4.39 ดังตาราง  3  (สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม.     2550  :  เว็บไซต)  และตาราง  4  (สํานักงานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม.    ม.ป.ป.  :  เว็บไซต  ;  อางอิงมาจาก  Ministry  of  Economic, 
Trade and Industry.    2005  :  Web Site) 
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ตาราง  3  ดัชนีการสงสินคาเครื่องใชไฟฟาของประเทศไทยไตรมาสที ่ 1  ป  2550 
 

สินคา ดัชนีการสงสนิคา 
ไตรมาส 1 ป 2550 

การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 4 
ป 49 (รอยละ) 

การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 1 
ป 49 (รอยละ) 

เครื่องใชไฟฟา 140.30 17.99 -1.85 
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน  
คอนเดนซิ่งยนูติ 

264.03 82.30 1.31 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน  
แฟนคอยลซ่ิงยูนิต 

282.46 83.06 18.93 

คอมเพรสเซอร 172.41 18.89 -2.45 
พัดลม 33.37 35.92 -24.56 
ตูเย็น 223.65 18.89 6.12 
กระติกน้ํารอน 138.44 -24.35 -14.22 
หมอหุงขาวไฟฟา 100.80 3.13 9.41 
สายไฟฟา 127.11 9.68 -12.27 
โทรทัศนสี (ขนาดจอ
เล็กกวา 20 นิ้ว) 29.53 -43.56 -37.46 

โทรทัศนสี (ขนาดจอ 
21 นิ้ว หรือมากกวา) 267.28 -10.76 1.34 
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ตาราง 4    ดัชนีสงสินคาเครื่องใชไฟฟาของประเทศญี่ปุน  ไตรมาสที่ 1 ป  2550 
 

สินคา ดัชนีการสงสนิคา 
ไตรมาส 1 ป 2550 

การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 4 
ป 2549 (รอยละ) 

การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 1 
ป 2549 (รอยละ) 

Household  electrical 
machinary  164.3 -3.69 3.27 

เครื่องปรับอากาศ -8.77 -5.70 -8.77 
ไมโครเวฟ 3.58 4.83 3.58 
หมอหุงขาว 4.39 -1.29 4.39 
ตูเย็น 1.09 4.52 1.09 
พัดลม 1.58 -3.02 1.58 
เครื่องซักผา -7.87 0.30 -7.87 
เครื่องรับโทรทัศน 18.2 -22.22 -47.55 
LCD 782.5 1.89 16.67 
เครื่องเลน DVD 221.4 7.42 -7.40 
กลองวีดีโอ Digital 127.1 3.08 -1.01 
กลองถายรูป Digital 487.9 -0.35 16.08 

 

  2.2  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส     
   2.2.1  การผลิต        
    ภาวการณผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่  1  ป  2550                 
จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส                    
ในไตรมาสที่  1  ทรงตัว  รอยละ  0.83  เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน  และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอนเพิม่ขึ้นถึงรอยละ  25.08  โดยสินคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน  คือ  HDD  และ  Other  IC  เพิม่ขึ้นรอยละ  30.95  และ  17.10  ตามลําดับ  เนื่องจาก                 
การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนกิสของไทย สวนใหญผลิตเพื่อสงออกไปยังภูมภิาคตางๆโดยเฉพาะ                 
ในอเมริกา จากรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร  (Semiconductor  Industry  
Association  :  SIA)  พบวา  ในชวงไตรมาส  1  ป  2550  ยอดขายเซมิคอนดักเตอรทัว่โลกปรับตัว 
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เพิ่มขึ้นเล็กนอย เพยีงรอยละ  3.24  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากภาวการณแขงขัน
ดานราคาอยางรุนแรง  ซ่ึงปริมาณขายอาจจะมากแตราคาถูกกดใหต่ําลงทําใหการเติบโตของยอดขาย
นอยจากอุปทานสวนเกินที่มมีาก  ดังนั้นเพือ่รักษาสวนแบงตลาด  จึงตองลดราคาตามกัน  ทางรอด          
ที่จะเพิ่มราคาสูงขึ้น  คือ  ตองเพิ่มเทคโนโลยี  เชน  HDD  ก็ใหมีขนาดเล็กลง  ความจุมากขึ้น  เขาถึง
ขอมลูเร็วขึ้น  ใชไดกับ  Hardware  หลายประเภท  และที่สําคัญตองเขาสูตลาดกอนเพื่อตักตวง
ยอดขายในสวนที่บริษัทอื่นๆ  ยังมิไดเขามาชวงชิงตลาดกอน และทําราคาใหสูงกอนยี่หออ่ืนจะทาํตาม  
หลังจากนัน้แลวก็จะเขาสูวฎัจักรของการแขงขันดานราคาตามเดิมเนื่องจากมีบริษัทผลิตมาขาย               
ในตลาดมากมาย  สวนสินคาที่มีการปรับตัวลดลงมากเมือ่เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนยังคงเปน
หลอดภาพเครื่องรับโทรทัศน  (CRT)  ลดลงมากถึงรอยละ  46.14  ซ่ึงมีโรงงานแหงหนึ่งปดตวั 
ในชวงไตรมาส  4/49  ทําใหการผลิตลดลงกวาครึ่ง  โดยมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย   เชน  มีการเขามา
แทนของเทคโนโลยีอ่ืนๆทําใหการผลิตลดลง  รวมถึงราคาของ  LCD/Plasma  ที่ลดลงอยางตอเนือ่ง 
ทําใหสวนแบงตลาดของจอ  CRT   ลดลง  ดังตาราง  5  (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม.    2550  :  เว็บไซต) 
 

ตาราง  5   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสของประเทศไทยไตรมาสที ่ 1  ป  2550 
 

สินคา ดัชนผีลผลิต 
ไตรมาส 1 ป2550 

การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส  4 
ป 49 (รอยละ) 

การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 1 
ป 49 (รอยละ) 

ดัชนีผลผลิต
อิเล็กทรอนิกส 352.56 -0.83 25.08 

Electric tubes Cathode 
For color TV 26.83 -18.55 -46.14 

Electric tubes Ray 
tubes For computer & 
related equipment 

42.84 -9.83 83.01 

Semiconductor 
devices Transisters 118.41 3.79 6.78 
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ตาราง  5  (ตอ) 
    

สินคา ดัชนผีลผลิต 
ไตรมาส 1 ป2550 

การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส  4 
ป 49 (รอยละ) 

การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 1 
ป 49 (รอยละ) 

Monolithic integrated 
curcuits 146.61 3.87 1.55 

Monolithic integrated 
curcuits 146.61 3.87 1.55 

Other IC 175.74 0.48 17.10 
Hard Disk Drive 
(default) 617.7 -0.99 30.95 

Printer (default) 19.90 -28.84 -56.66 

 

   2.2.2  การตลาด        
    ภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่  1  ป2550  มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึน้  โดยจากรายงานดัชนีการสงสินคาอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
พบวาเมื่อเทยีบกับไตรมาสกอนภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ  
0.19  และเมื่อเทียบกับชวงเดยีวกันของปกอนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ  26.33  โดยเปนผล          
มาจากการขยายตัวของ  HDD  และ Other IC รอยละ 31.89  และ 16.64 ตามลําดับ  เมื่อพิจารณามูลคา                 
การจําหนาย  Semiconductor  ของตลาดโลกในไตรมาสที่  1  ป  2550  จากการรายงานของ 
Semiconductor  Industry  Association (SIA)  พบวา  ในไตรมาสที่  1  ป  2550  มีมูลคาการจําหนาย
ประมาณ  61.02  พันลานเหรียญสหรัฐฯ  ปรับตัวลดลงรอยละ  6.47  เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน          
ที่ปรับตัวลดลงในทุกภูมิภาคยกเวนญี่ปุน  และเมื่อเทยีบกับชวงเดียวกนัของปกอนพบวามีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ  3.24  ทุกภมูิภาคยกเวนสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนผลจากความตองการสนิคาในกลุม  
Notebook,  Cell  Phone,  Digital  Camera  เปนตน ที่เพิ่มขึน้อยางตอเนื่องและยังมกีารนํา 
Semiconductor  ไปใชในสินคาอุปโภคบริโภค  (Consumer Products)  มากขึ้นสงผลใหความตองการ 
ใชช้ินสวนอเิล็กทรอนิกสเพิม่ขึ้นตามไปดวย  โดยการคาดการณของ  SIA  พบวาในป  2007  



 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยาง  Thesis 

 

 

22

Worldwide  Electronics  Sales  จะอยูประมาณที่  273.8  พันลานบาท  เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ  10  
จากตัวเลข  Worldwide  Semiconductor  Sales  ไตรมาสที่  1  ป  2550  พบวา  ตลาดสหรัฐ 

มีการปรับตัวลดลงรอยละ  10.62  ซ่ึงเปนตลาดไอทีหลัก  เนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศนี้เองซึ่งตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP  ในไตรมาสแรก เติบโตเพียงรอยละ  1.3  
เทานั้นนอกจากนี้  ส่ิงที่สงผลกระทบระยะสั้นตอการใชจาย  ไดแก  การปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน                
เปนตน  ดังตาราง  6  (สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม.    2550  :  เว็บไซต)  
และตาราง  7  (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม.  ม.ป.ป.  :  เว็บไซต  ;  
อางอิงมาจาก    Semiconductor Industry Association.    n.d.  :  Web Site)                                                                        

 
ตาราง  6  ดัชนีการสงสินคาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  ไตรมาสที่  1  ป  2550 

 

สินคา ดัชนีสงสินคา 
ไตรมาส 1 ป 2550 

การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 4 
ป 49 (รอยละ) 

การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 1 
ป 49 (รอยละ) 

ดัชนีการสงสินคาอิเล็ก
ทรอทรอนิกส 352.56 0.19 26.33 

Electric tubes Cathode 
For color TV 26.83 -18.01 -42.91 

Electric tubes Ray 
tubes For computer & 
related equipment 

42.84 -7.21 86.83 

Semiconductor 
devices Transisters 118.41 8.88 11.36 

Inegrated circuits (IC)  
Monolithic integrated 
curcuits 

146.61 4.09 3.56 

Inegrated circuits (IC)  
Other IC 175.74 2.77 16.64 
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ตาราง  6  (ตอ) 
    

Hard Disk Drive  617.71 0.05 31.89 
Printer  19.90 -36.10 -59.08 
 

ตาราง 7  Worldwide Semiconductor Sales ไตรมาสที่  1  ป 2550 
 

หนวย : พันลานเหรียญสหรัฐ 
 ไตรมาส 1 

ป2550 
การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส  4  
ป  49  (รอยละ) 

การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 1 

 ป  49  (รอยละ) 
Worldwide  
Semiconductor  Sales   61.02 -6.47 3.24 

US 10.01 -12.21 -10.62 
EU 10.17 -3.04 4.76 
Japan 11.84 1.83 4.14 
Asia Pacific 28.99 -8.58 8.09 

 

 3.  แนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสในไตรมาส 2 ป 2550 และ
แนวโนมป  2550            
  3.1  แนวโนมของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่  2                  
ป  2550  คาดวานาจะมีการปรับตัวเพิ่มขึน้เล็กนอย ประมาณรอยละ  10  -  12  จากชวงเดยีวกันของป
กอน  ทั้งนี้  เกดิจากสินคาอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก ที่ประมาณการวาจะเติบโตประมาณรอยละ  14-15          
จากการขยายตวัในตลาดสงออกของภูมิภาคอียูและเอเชีย สวนสินคาเครื่องใชไฟฟาในชวงไตรมาส  2 
ป  2550  คาดการณวานาจะทรงตัวจากชวงเดียวกันของปกอนประมาณรอยละ  1-2  ในกลุมเครื่องรับ
โทรทัศนขนาดใหญ และสินคาตูเย็น สวนแนวโนมการผลิตและการขายป  2550  จากการประมาณ
การของ  Semiconductor  Industry  Association  พบวา แนวโนมมูลคาการจําหนาย สินคาเทคโนโลยี
ทั่วโลกป 2550 ประมาณ  273.8  พันลานเหรียญสหรัฐ ขยายตวัเพิ่มขึน้มากกวารอยละ  10                         
โดยการปรับตวัเพิ่มขึ้นของสนิคาเทคโนโลยี  ดังนี้  สินคาเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสัดสวนของสินคา
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เทคโนโลยีสูงที่สุดประมาณรอยละ  40  ประมาณการวาจะมีการขยายตัวประมาณ  รอยละ  10  
โทรศัพทมือถือในป  2550  ประมาณการวาจะปรับตัวเพิม่ขึ้นประมาณรอยละ  10  -  15  ขณะที่กลอง
ดิจิตอล เครื่องเลนMP3  และ  Digital  TV  ที่มีสัดสวนรวมกันใกลเคียงกับโทรศัพทมือถือที่มีสัดสวน
ประมาณรอยละ  20  ของสินคาเทคโนโลยีทั้งหมด โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสที่ประมาณการจะมีการ
ขยายตวัคอนขางสูงในป  2550  ไดแก  Digital  TV  ที่ประมาณการวา  ขยายตวั ถึงรอยละ  44  
(แหลงขอมูลจาก  Semiconductor  Industry  Association)     
  3.2  การขยายการลงทุนเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึน้และไทยเปนฐานการผลิต  เชน 
ในสวนของ  HDD  มีการขยายการผลิต  HDD  2.5  นิ้ว  และหวัอานมาประเทศไทย  โดยลงทุนเพิ่ม 
1,000  ลานบาท  การใชกําลังการผลิตกวารอยละ  70  ในสวนของเครือ่งใชไฟฟา กม็ีขยายการลงทุน 
ของบริษัทสัญชาติเกาหลีในผลิตภัณฑเครือ่งซักผาฝาหนา และเครื่องปรับอากาศ  เชิงพาณิชย เงิน
ลงทุนประมาณ  300  ลานบาท ซ่ึงการขยายการลงทุนนีส้งผลตอภาพของความเชื่อมั่นในศักยภาพ 
และความพรอมที่จะใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตและกระจายสินคา   
  3.3  ผลกระทบของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่อาจ               
จะไดรับผลกระทบจากปจจยัตางๆหลายดาน ไดแก ปจจัยพื้นฐานดานการผลิต  เชน  ราคาวัตถุดิบ             
ที่มีแนวโนมสูงขึ้น  ขณะที่ราคาขายยังคงตองตรึงราคาไวหรือขึ้นราคาไดเพียงเล็กนอย  นอกจากนี้               
มีการวางขายเครื่องใชไฟฟารุนเล็ก ราคาถูก เพื่อเพิ่มปรมิาณขายโดยรวม  แรงงานทีข่าดแคลนระดบั
ปฏิบัติการ  เนือ่งจากการเคลือ่นยายของแรงงานไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ  การปกปองสินคาดอย
คุณภาพทีเ่ขามาในไทย การรกัษาระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินคา  เปนสิ่งที่ชวยพัฒนาศักยภาพ
ในการแขงขนัได  โดยในวันที่  21  สิงหาคม  2550  จะมกีารออก มาตรฐานบังคับของเครื่องใชไฟฟา 
ใหม  2  ตวัไดแก  เครื่องซักผาและเตาไมโครเวฟ ซ่ึงเนน ความปลอดภยัในการใชงาน                           
และประสิทธิภาพตามขอมลูท่ีใหกับผูบริโภค ผลกระทบจากมาตรการ ที่มิใชภาษี  เชน  กฎระเบยีบ  
EU  มีแนวโนมบังคับใชมากขึ้น  เชนประมาณกลางป  2550   (European  Union  :  EU)  จะมีผล
บังคับใชในการขึ้นและจดทําเบียนสารเคมี และสหรัฐอเมริกาที่มีกฎระเบียบตามมลรัฐตางๆ             
ขณะที่ผลกระทบจากเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมที่อาจสงผลกระทบกับภาคการผลิตและสงออกได   
เชน  อัตราแลกเปลี่ยนที่มแีนวโนมแข็งคาขึ้นกระทบภาคการสงออก  อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่จะปรับ
ลดลงถือเปนการกระตุนภาคเอกชนโดยรวมในการลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือลงทุนในสวนตางๆของ
ธุรกิจเพื่อเปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม  เปนตน 
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change  Management) 
 
 การบริหารจัดการที่สําคัญในปจจุบัน  คือ  การบริหารการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเปนวิธีการ
บริหารงานที่มุงเนนใหองคกรและบุคลากร มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อนึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการในการบริหารงานไดอยางสอดคลองตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง             
ไดเปนอยางดี ซ่ึงจะสามารถทําใหองคกรเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน และมีความสามารถ              
ที่แตกตางเหนอืคูแขง สามารถนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่กําหนดไวได 
  1.  ความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลงจากการศกึษาเอกสารและงานวจิัย                
ที่เกี่ยวของ มีผูใหความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลงไวดังนี ้
   ณัฐพันธ  เขจรนันทน  (2545  :  33)  ไดใหความหมายไววา  การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการการสรางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคการ โดยม ี
วัตถุประสงคเพื่อแกปญหาทีเ่กิดขึ้นภายในองคการ หรือพยายามปรับองคกรใหกาวหนา  โดยอาศยั 
การวิเคราะหปญหา  การวางแผน  และการดําเนินการจดัการสรางวัฒนธรรมองคการอยางมี 
ประสิทธิภาพ  โดยที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงองคการจะใชเทคนิคทางดานพฤติกรรมศาสตร  
สังคมวิทยาและวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  เพื่อกระตุนใหเกดิการเปลี่ยนแปลงภายในองคการในทิศทาง 
ที่ตองการและระดับที่เหมาะสม 
   จิรประภา  อัครบวร  (2549  :  22  –  23)  ไดใหความหมายไววา การบรหิาร 
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลงดวยการรักษาความสมดุล 
โดยสรางแรงผลักและแรงดงึใหเกดิขึ้นในองคการอยางสมดุลใน  2  ดาน คือ ระบบและพนกังาน  
เพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหวขององคกรไปในทิศทางที่กําลังเปลี่ยนแปลงเพื่อผลสําเร็จขององคกร  
   ธงชัย  สันติวงษ  (2539  :  343  -  344)  ไดใหความหมายไววา การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  วิธีการที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จดวยความราบรื่น  ดวยวิธีการ
จูงใจใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหขอมูลขาวสาร การใหมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงเพือ่                  
ลดการตอตานการเปลี่ยนแปลง  และการใชอํานาจดวยความสามารถและความรูในการสนับสนุน            
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นในองคกร 
   ประเวศน  มหารัตนสกุล  (2547  :  140)  ไดใหความหมายไววา  การบรหิาร                     
การเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพองคการ  เปนกระบวนการเพื่อการอยูรอด            
หรือการปรับเปลี่ยนสภาพทีเ่ปนอยูใหสามารถทานตอสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพองคกรอาจเปนการเปลี่ยนเฉพาะรูปแบบหรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอันหมายถึง 
พฤติกรรมการทํางานหรือการเปลี่ยนทั้งรูปแบบและเนื้อหาไปพรอมกนั 
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   ณัฏฐพันธ  เขจรนันท  และฉัตยาพร  เสมอใจ  (2548  :  302)  ไดใหความหมายไววา 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงองคการที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา  ซ่ึงมักจะเชื่อมโยงและเกี่ยวของกัน โดยที ่
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบอยางหนึ่งอาจจะสรางความตองการหรือผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบอยางอื่นโดยทีเ่ราอาจจะระบขุอบเขตที่สําคัญๆ  ของการเปลี่ยนแปลงองคการ 
จากกรอบความคิดในการเปลี่ยนแปลง  (Framework  of  Change)  ที่ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธการเปลี่ยนโครงสราง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงบุคคล การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม 
   กีรติ  ยศยิ่งยง  (2548  ก  :  19)  ไดใหความหมายไววา  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงองคการเปลี่ยนแปลงสภาพหนึ่งที่เปนอยูในปจจุบัน ไปสูอีกสถานภาพหนึ่ง
ในอนาคตที่กําหนดไวเพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมตาง  ๆ  ที่เปล่ียนแปลงไป  ทั้งนี้ 
เพื่อความอยูรอด  ความเจรญิเติบโต การบรรลุเปาหมายขององคการตลอดจนการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน 
   จากความหมายของการบรหิารการเปลี่ยนแปลงขององคกรขางตน  สามารถสรุป 
ไดวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกร  หมายถึง  กระบวนการ วิธีการที่ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลง
จากสิ่งเดิมใหกลายเปนสิ่งใหม  โดยอาศยัองคประกอบในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  เชน  การวางแผน
กลยุทธในการดําเนินงาน  การปรับเปลี่ยนโครงสราง  วิธีการทํางาน  การประยกุตการทํางานภายใต
สภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป  เพื่อทําใหองคการบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  และสามารถทํา
ใหเกดิความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจได 
  2.  ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงองคการ 
   การเปลี่ยนแปลงองคกร เปนปจจัยสําคัญขององคกรที่จะสรางความไดเปรียบ 
ทางการแขงขัน ซ่ึงจะสนับสนุนทําใหองคกรมีศักยภาพในการบรหิารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดองคกรใดมีการพัฒนาแบบไมหยุดนิง่และมีการปรบัเปลี่ยนโครงสราง  วิธีการ  กลยุทธ   
การทํางานตางๆ  ไดเปนอยางดี  ก็จะสามารถทําใหองคกรนั้นประสบความสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น 
   จากการคนควาเอกสารที่เกี่ยวของ พบวา มนีักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงองคกร  ไวดังนี ้
   Chandler  (1962  :  192)  ไดกลาวไววา แรงจูงใจที่สําคัญที่สุดในการบริหาร
เปล่ียนแปลงองคกร คือ ความพยายามในการปรับปรุงโครงสรางใหมีประสิทธิผล เพื่อยกระดับ 
ขององคกรเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
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   Floyd  และ  Wooldridge  (1996  :  894)  ไดกลาวไววา  ศักยภาพของการ
เปล่ียนแปลงองคกรขึ้นอยูกบัการประยกุตใชส่ิงเดิมใหกลายมาเปนสิ่งใหมๆ  โดยส่ิงใหมที่เกดิขึ้นนั้น 
อาจจะเปนไดทั้งอุปสรรค  และโอกาสในการบริหารจัดการองคกร ทําใหองคกรสามารถนํามาใช 
ใหเกดิประโยชนสูงสุด  ดวยการพัฒนาใหเปนความคิดสรางสรรคส่ิงใหม  
   Rozen  และ  Frohlich  (1998)  ไดกลาวไววา  การเปลี่ยนแปลงจะทําใหเกิด
สถานการณใหมซ่ึงเปนเหตกุารณที่ไมไดคาดการณไวลวงหนาสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา   
หากมีการเปลีย่นแปลงไดอยางเหมาะสมกจ็ะสามารถควบคุมสถานการณตางๆ  เหลานั้นไดเปนอยางดี  
ประเด็นที่สําคญัในการควบคุมสถานการณก็คือ การตัดสินใจที่จะเปลีย่นแปลง  และการยอมรับ
วิธีการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
   กีรติ  ยศยิ่งยง  (2548  ข  :  20  –  21)  ไดกลาวไววา การเปลี่ยนแปลงองคการ 
มีจุดเนนหลักเพื่อความอยูรอดและมีเปาหมาย การเปลี่ยนแปลงองคการแบงตามลักษณะการจดัการ 
กับการเปลี่ยนแปลง  ไดดังนี ้
    1.  การเปลี่ยนแปลงความมุงหมาย  (Purpose  Change)  มุงเนนการกําหนด 
พันธกิจหรือวตัถุประสงคขององคการใหชัดเจนยิ่งขึ้น หรือกําหนดพนัธกิจและวัตถุประสงค 
ขององคการขึ้นใหม 
    2.  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค  (Objectives  Change) มุงเนนการกําหนด 
หรือขยายเปาหมายการปฏบิัติงานที่เฉพาะเจาะจง 
    3.  การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ  (Strategies  Change)  เพื่อทาํความชัดเจนหรือสราง
แผนปฏิบัติงานขึ้นมาใหม 
    4.  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม  (Culture  Change)  มุงเนนการทําความชัดเจน 
ในคุณคาความเชื่อและคานยิมที่เปนแกนหลักขององคการหรือสรางขึ้นมาใหม 
    5.  การเปลี่ยนแปลงบุคคล  (People  Change)  มุงเนนการเปลี่ยนแปลงบุคลากร               
ในองคการใหสามารถดําเนินการไดทั้งในลักษณะการคดัเลือกและการรับสมัคร  รวมไปถึง 
การปรับปรุง พัฒนา 
    6.  การเปลี่ยนแปลงภารกิจ  (Task  Change)  มุงเนนการออกแบบงาน 
ของบุคลากรแตละคนและแตละกลุมใหทนัสมัย 
    7.  การเปลี่ยนแปลงโครงสราง  (Structure  Change)  มุงเนนการออกแบบองคกร             
และกลไกการประสานงานใหทันสมัย เพื่อใหการดําเนินงานเกิดความยดืหยุนและคลองตัวมากที่สุด 
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    8.  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  (Technology  Change)  มุงเนนการเปลี่ยนแปลง
ที่เนนการปรับปรุง  เปล่ียนแปลงเครื่องมือ ส่ิงอํานวยความสะดวกและกลไกการไหลเวียนของงานให
เกิดความคลองตัว 
   จากความสําคญัของการเปลี่ยนแปลงองคกรขางตน  สามารถสรุปความสําคัญ 
ของการเปลี่ยนแปลงองคกรไดวา  การเปลี่ยนแปลงองคกรจะกอใหเกิดผลลัพธที่ดีตอองคกรในเรื่อง
ของการปรับตัวใหเขากับสถานการณ ปรับโครงสรางการทํางาน ปรับวธีิการทํางาน  ทําใหรูจัก
ประยุกตใชส่ิงตางๆ ที่มีอยูเดมิใหกลายมาเปนโอกาส  อันจะนําไปสูความคิดสรางสรรคใหมๆ  
ตลอดจนทําใหองคกรมีความคลองตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น 
  3.  แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วของกับการเปลี่ยนแปลงองคกร 
   ในการศึกษาเรือ่งการเปลี่ยนแปลงองคกรที่ผานมา  มีผูเสนอแนวคิดที่หลากหลาย
แตกตางกนัไป  ตามลักษณะความสนใจ  แตแนวคดิทั้งหมดมักจะกรอบความเชื่อที่วา 
การเปลี่ยนแปลงจะนําไปสูความไดเปรยีบทางการแขงขัน  ทําใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน  
มีความยืดหยุนตอสถานการณตางๆ  และยังมีสวนเกี่ยวของกับสวนตางๆ  มากมาย  อาทิเชน   
การเปลี่ยนแปลงบุคคล  การเปลี่ยนโครงสราง  การเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการทํางาน  การเปลี่ยน 
กลยุทธการบริหารจัดการ  เปนตน  ซ่ึงแนวคิดของนักวิชาการมีหลายแนว  ดังนี ้
   สมยศ  นาวกีาร  (2548  :  329-333)  ไดกลาวไววา  กระบวนการเปลีย่นแปลง 
ขององคการ  หมายถึง  วิธีการทํางานภายใตสภาวการณที่เปล่ียนแปลงอยางมีลําดับขั้นตอน  โดยอาศัย
เครื่องมือหรือวิธีการในการบริหารงานเขามาชวยในการบริหารจัดการองคกร ดังรายละเอียดตอไปนี้   
    1.  แรงกดดนัและการกระตุน จะเกิดขึ้นกต็อเมื่อผูบริหารระดับสูง 
ไดรับแรงกดดนัทั้งภายในและภายนอก เชน กําไร กําลังใจของพนกังานที่ตกต่ํา แรงกดดันที่รุนแรง
เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ผูบริหารระดับสูงควรคํานึงถึงแรงกดดันตางๆ อยางครอบคลุม และ 
ส่ิงที่จะทําใหการเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จก็คือ ความตองการการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 
จะมีความสําคญัและเกีย่วของ ไดรับการสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง ซ่ึงมีความจําเปน 
ตอความพยายามของการเปลี่ยนแปลงขององคการ 
    2.  การสอดแทรก  ผูบริหารระดับสูงอาจจะไมรูถึงขอจํากัดของความสามารถ 
ในการวิเคราะหและแกปญหาขององคการ  ซ่ึงงานดังกลาวอาจจะมอบหมายใหกับผูนําการ
เปล่ียนแปลงได ถึงแมวาผูนาํการเปลี่ยนแปลงจะเปนทีป่รึกษาจากภายนอกองคการ  ซ่ึงผูนําการ
เปล่ียนแปลงองคการจากภายนอกนี้  มีขอดหีลายอยาง เชน การทุมเทใหกับการบริหารกระบวนการ
เปล่ียนแปลงอยางเต็มที่มีทักษะความชํานาญเปนพิเศษเนือ่งจากไดรับการอบรมเปนพิเศษ   
อีกทั้ง  ไมตองรับผิดชอบงานบริหารในแตละวัน  



 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยาง  Thesis 

 

 

29

    3.  การวิเคราะหและการยอมรับ เปนขั้นตอนที่ผูบริหารและผูนําการเปลี่ยนแปลง
ทํางานรวมกนั  เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาขององคการ  ดังนั้น  เพื่อความสําเรจ็ในขั้นตอน
ดังกลาว ผูบริหารตองยอมใหผูอยูใตบังคบับัญชามีสวนรวมดวย ผูบริหารที่ทําการตดัสินใจโดยตัวเอง
ในการเปลี่ยนแปลงที่องคการ อาจกระทําไปโดยปราศจากขอมูลที่เพียงพอหรือถูกตอง  ดังนั้น 
ผูบริหารและผูอยูใตบังคับบญัชา  ควรจะมสีวนรวมตัดสนิใจในการเปลี่ยนแปลง 
   4.  การคิดคนและการผูกมัด  แนวโนมที่สมาชิกขององคการจะใชวิธีการเกาๆ   
อยางเดยีวกันเปนวิธีการในการแกปญหา  ซ่ึงการแกไขปญหาในรูปแบบใหมนัน้จําเปนจะตองคิดคน
ทางเลือกของการแกไขปญหา  โดยปกติผูนําการเปลี่ยนแปลงจะใหความชวยเหลือผูบริหาร 
และผูอยูใตบังคับบัญชารวมมือกันเพื่อหาแนวทางของการแกปญหาที่พวกเขาทกุคนเห็นดวย 
และสนับสนนุ 
   5.  การทดลองและการคนหา กอนที่การเปลี่ยนแปลงภายในขอบเขตที่กวางจะถกู
ดําเนินการอยางเต็มที่  โดยปกติเราตองทําการทดลองและทดสอบกอน  ทางเลือกของการแกปญหาจะ
ถูกนํามาใช  และมองเห็นไดวาทางเลือกของการแกปญหา อาจจะประสบความสําเร็จหรือไมประสบ
ความสําเร็จได 
   6.  การเสริมแรงและการยอมรับ หากการเปลี่ยนแปลงไดถูกทดสอบและดําเนินการ
ไปอยางเหมาะสม  การเปลี่ยนแปลงมีผลทําใหผลการปฏิบัติงานขององคการดีขึ้นการปรับปรุง 
ใหดีขึ้น  จะเสริมแรงสมาชิกขององคการ และทําใหพวกเขาทํางานหนักเพื่อความสําเรจ็ของการ
เปล่ียนแปลง การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทําใหการเปลีย่นแปลงของระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนไป
อยางถาวรอีกดวย  
   3.1  การตอตานการเปลี่ยนแปลง ตอตานการเปลี่ยนแปลงไว มีสาเหตดุงัตอไปนี ้
    3.1.1  ความไมแนนอนของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง สมาชิกขององคการ
อาจจะตอตานการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตองการหลีกเลีย่งความไมแนนอน ความไมเต็มใจ 
ในการยกเลิกวิธีการทํางานและความสัมพันธที่คุนเคย  การบังคับบัญชาจากผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ที่มาจากภายนอก 
    3.1.2  ความไมเต็มใจเสียผลประโยชนที่มอียู การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่มี
ประโยชนตอองคการโดยรวม แตอาจสงผลกระทบลบตอสมาชิกหรือหนวยงานบางหนวยงาน 
ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมพึงพอใจของหนวยงานนั้นๆ 
    3.1.3  การรับรูถึงจุดออนของขอเสนอของการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากสมาชิก 
ในองคกรรับรูถึงปญหาที่ถูกมองขามไปจากผูบริหาร  อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงในองคกร 
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   3.2  การเอาชนะการตอตานการเปลี่ยนแปลง 
    3.2.1  การฝกอบรมและการติดตอส่ือสาร  แนวทางอยางหนึ่งที่เห็นอยางชัดเจน 
คือ การแจงใหบุคคลทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว  และความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง 
ในระยะแรกของกระบวนการ  ทั้งนี้  แจงใหผูใตบังคับบญัชาแตละคน  กลุมหรือองคการทั้งหมด 
โดยผานทางการฝกอบรม  อันจะนําไปสูผลสําเร็จในการเปลี่ยนแปลง 
    3.2.2  การมีสวนรวมและการมีสวนเกีย่วของ  การไดมีสวนรวมของแตละบุคคล
จะเปนสิ่งที่ชวยทาํใหการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสประสบความสําเร็จไดงายขึ้น  ทั้งนี้  สามารถทําได 
โดยการออกแบบการเปลี่ยนแปลงใหผูใตบังคับมีสวนรวมในการนําเสนองาน  เปล่ียนแปลง 
จากการสั่งงานจากขางบนมาสูขางลาง 
    3.2.3  การอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน การใหความสะดวก 
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการใหความสนับสนุนบุคคลเปนแนวทางที่ผูบริหารสามารถจัดการ 
กับการตอตานการเปลี่ยนแปลงได จัดโครงการฝกอบรม  การอนุญาตใหมีเวลาพกัหลังจากชวงเวลา 
ที่ยุงยาก และการใหความสนบัสนุนทางจิตใจและความเขาใจ 
    3.2.4  การเจรจาตอรองและการตกลงเห็นดวย เทคนิคอยางหนึ่งคือ  การเจรจา
ตอรองกับบุคคลที่อาจจะตอตานการเปลี่ยนแปลง ในกรณีของขอตกลงของสหภาพแรงงาน   
การเพิ่มบํานาญของพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปลดเกษยีณ 
    3.2.5  การบังคับอยางชัดเจนและไมชัดเจน ผูบริหารอาจจะบังคับบุคคลให
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงโดยการขมขูอยางชัดเจนและไมชัดเจน เชน การขมขูดวยการออกจากงาน  
การไมเล่ือนตาํแหนง  และอืน่ๆ  ผูบริหารยังปลดหรือโยกยายพนกังานที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง 
    3.2.6  การหลอกลอและการเลือกเอาเปนพวก  อาจจะสรางสถานการณ 
ดวยการปลอยขาวที่เลือกสรรหรือสรางสถานการณขึ้น หรือพวกเขาอาจจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนพวก ดวยการใหเขามีบทบาทที่ตองการในการออกแบบหรือดําเนนิกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
   ธงชัย  สันติวงษ  (2539  จ  :  403  -  404)  ไดกลาวไววา  วิธีการเปลี่ยนแปลง   
เปนวิธีการที่เปนรูปแบบไมเปนทางการ และมีการจัดเตรียมมากอน  วธีิการเหลานี้จะเกิดขึน้ตาม
สถานการณตางๆ  และจะทําใหผูบริหารองคกรสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกร
ไดดังตอไปนี ้
    1.  วิธีการเปลี่ยนแปลงแบบไมเปนทางการ  เปนการใชวธีิการเปลี่ยนแปลง
องคการโดยใชวิธีการแบบไมเปนทางการและไมมีการตระเตรียม ซ่ึงในระยะเริ่มแรกของ 
การเปลี่ยนแปลงหลายอยางดูเปนเรื่องที่ทาํงาย ซ่ึงในความเปนจริงหากไมมีสถานการณมาบีบบังคับ
ผูบริหารสวนใหญมักจะทําอะไรงายๆ  ตามสะดวก  โดยไมเสียเวลาคิดหรือเสียเวลาในการทํางาน  
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จึงสงผลเปนปญหาในลําดับตอมา  ผลเสียของการเปลี่ยนแปลงแบบไมเปนทางการจะทําให 
ขาดการวางแผนเปลี่ยนแปลงองคการ อยางไรก็ตาม วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงที่ใชไดดี  คือ   
การทําดวยวิธีการที่ถูกตองและควรทํา  ดําเนินการตามขัน้ตอนของการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ที่จําเปน  
ตามที่ไดมีการวิเคราะหและวางแผนเปนลําดับขั้นตอน  
    2.  วิธีการเปลี่ยนแปลงแบบมีการจัดเตรยีม การใชเทคนคิการเปลี่ยนแปลง
องคการตางๆ ตามที่ไดมีการจัดเตรยีมไว  จะชวยผูบริหารสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใหเปนไป
ตามที่ตองการได เทคนิคการเปลี่ยนแปลงองคการจะเปนเครื่องมือเขามาชวยใหเกิดการประสานงาน
กันไดอยางดี สามารถเขาไปครอบคลุมถึงบุคคลฝายตางๆ  ที่ถูกกระทบตอการเปลี่ยนแปลง ใหเขามา
เกี่ยวของและมีสวนรวมในตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลง  และการที่คนที่เกี่ยวของไดเขามามีสวน
รวมนี้เอง  กจ็ะชวยใหการตอตานการเปลี่ยนแปลงลดนอยลง พรอมกนัก็เอื้ออํานวยใหการ
เปล่ียนแปลงสามารถดําเนินไปไดเปนผลสําเร็จอยางด ี
   ธงชัย  สันติวงษ  (2539  ง  :  404  –  412)  ไดกลาวไววา  เทคนิคเพื่อการ
เปล่ียนแปลงองคการ  (Organization  Change  Techniques)  เปนกระบวนการทีจ่ะสนับสนุนทําให
องคกรเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองคกร  รูปแบบการบริหารงาน  การพัฒนาการบริหารจัดการ  
พัฒนาองคใหมีการตรวจสอบรวมทั้งมีการวางแผนควบคมุการทํางานทีด่ี  ซ่ึงสามารถแบงเทคนิค 
การเปลี่ยนแปลงองคกรไดดงัตอไปนี ้
    1.  เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองคการ  (Organizational  Behavior 
Modification)  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองคการ คือ ทฤษฎีการเรียนรูดวยหลักวาที่วา   
คนจะสามารถเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดโดยอาศัยการตดิตามผลลัพธที่ไดจาก
สภาพแวดลอมที่ตนไดแสดงพฤติกรรมออกไป ดังนัน้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองคการจึงเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหถึงพฤติกรรมที่เปนที่พึงปรารถนาหรือพฤติกรรมที่ไมตองการจะใหเกิดขึ้น 
และรวมถึงการหาวิธีที่จะดํารงรักษาหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดังกลาว  ทั้งนี้  โดยการอาศัยวิธีการ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและจัดใหมีระบบการเสริมหรือสนับสนุนเพื่อกระตุนใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
    2.  เทคนิคการบริหารตามวัตถุประสงค  (Management  By  Objectives)  
การบริหารโดยวัตถุประสงคจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได โดยอาศยัวิธีการใหผูบงัคับบัญชา 
และผูใตบังคบับัญชาปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับแผนงานที่ผูใตบังคับบัญชาจะปฏิบัติ ซ่ึงการปรึกษา 
หารือกันดังกลาว  วัตถุประสงค  แผนงาน  และโครงการปฏิบัติงานดังกลาว  จะถูกกําหนดขึ้น 
เพื่อชวยใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในงานประจํา  หรือชวยใหมีการแกไขปญหาตางๆ  ที่มีอยู   
รวมถึงการนําเสนอใหมีการเริ่มตนสิ่งใหมๆ   ขึ้นมาดวย 
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    3.  การพัฒนาการจัดการ  (Management  Development)  คือ  การฝกอบรม 
และพัฒนานักบริหาร นับวาเปนวิธีจะชวยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคการได  โดยอาศัย 
วิธีการปรับเปลี่ยนความสามารถทางการบริหารของนักบริหารใหมีการพัฒนาดีขึ้นกวาเดิม  
การพัฒนานกับริหารจะเปนวิธีที่ชวยใหนกับริหารมีความสามารถเพิ่มขึ้นที่จะทํางานไดตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว  หรือไดมีการเตรียมตัวที่จะกาวไปสูตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้น  การพัฒนาผูบริหารใหม 
หรือการพัฒนาผูบริหารเดิมใหมีความสามารถสูงขึ้นนั้น นับวาเปนพื้นฐานสําคัญเพื่อจะใชในการ
เปล่ียนพฤติกรรมได 
    4.  การพัฒนาองคการ  (Organization  Development)  ผลสําเร็จของการพัฒนา
องคการมักจะปรากฏในรูปของการมีทักษะทางมนุษยสมัพันธที่ดีขึ้น การรวมมือชวยกันแกไขปญหา
รวมของกิจการ  และการสรางทีมงานควบคูกับวิธีการทํางานอื่นๆ  ดวย  การพัฒนาองคการจําเปน 
ตองอาศัยความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตรเปนอยางมาก จุดมุงหมายของการพัฒนาองคการ คือ  
เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานขององคการใหดยีิ่งขึ้น 
    5.  การตรวจสอบการจัดการ  (Management  Audit)  คือ  การสํารวจเพื่อนํามาใช
เพื่อการวิเคราะหหรือแกไขปญหาองคการ ในสวนที่เกีย่วของกับความตองการทางดานผลิตภัณฑ 
และการตอบสนอง และการผลิตผลิตภัณฑตอบสนองตลอดรวมทั้งการปรับแกไขในสวนที่เกี่ยวกบั
โครงสราง หนาที่งาน และกระบวนการทาํงานตางๆ ผลจากการตรวจสอบที่ไดทําไปจะชวยให
สามารถไดขอเสนอแนะตางๆ เพื่อสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะนํามาใชดําเนินการ  ณ  ระดับการ
บริหารที่เกี่ยวของ 
    6.  วงจรการควบคุม  (The  Control  Cycle)  เปนเครื่องมือที่ชวยใหสามารถ 
มีการวางแผนดําเนินการปฏิบัติและประเมนิผลการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในระบบการปฏิบัติงาน  
และในการจัดเตรียมดําเนินงานในสวนตางๆ  ขององคการเพื่อที่จะใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง  
หรือเพื่อรักษาสภาพขององคการใหมีความสอดคลองเหมาะสมเขากบสภาพแวดลอมไดอยางดี  
ทั้งนี้  การตรวจสอบจะมุงเนนที่การตรวจสอบดูความตองการเกี่ยวกับผลิตภัณฑขององคการ แผนงาน
ตางๆ  ขององคการ  และบรกิารตางๆ  ที่องคการผลิตออกมาได  ซ่ึงถามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งดังกลาว
ขึ้นจะเปนตัวแสดงใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึน้ อันเกดิจากกําลังความสามารถขององคการ 
ที่จะตอบสนองความตองการเหลานั้นวาทาํไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดตาม 
ที่ตองการหรือไมอยางไร 
   เนาวรัตน  แยมแสงสังข  (2542  :  51  -  63)  ไดกลาวไววา  สาเหตุที่ทาํใหเกดิ 
การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร  มีปจจัยทีเ่กี่ยวของ  2  ทาง  คือ  สภาพแวดลอมภายนอกองคการ 
และสภาพภายในองคการ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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    1.  ปจจัยภายนอกองคการที่ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงองคการ  ไดแก   
สภาพเศรษฐกจิของประเทศ  สภาพการเมือง  สภาพการบริหารราชการแผนดิน  กฎ  ระเบียบ  
ขอบังคับ  สภาพสังคม  สภาพเศรษฐกจิโลก  สภาพการขนสง  สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
สภาพการแขงขันในเชิงธุรกจิ  สภาพวัตถุดบิทางธรรมชาติและการเปลีย่นแปลงทางธรรมชาติ   
การรักษาสิ่งแวดลอม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวฒันธรรม  และทรัพยากรมนุษย 
    2.  ปจจัยภายในองคการที่ทําใหเกดิการเปลีย่นแปลงองคการ  ไดแก  นโยบาย 
ของบริษัทหรือองคการ  ระบบการบริหารงานของบริษัทหรือองคการ  ผูบริหาร  ระบบการบริหาร
บุคคล  ระเบียบ  กฎเกณฑ  กติกาของบริษทัหรือองคการ  สถานที่ทํางาน  บุคลากรหรือพนักงาน   
การตอบแทนและสวัสดิการ  บรรยากาศการทํางาน  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทาํงานความมั่นคง  
หรือผลประกอบการขององคการหรือบริษัท 
  4.  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
   มัลลิกา  ตนสอน  (2543  :  119)  ไดใหกลาวไววา กลยทุธการบริหารการ
เปล่ียนแปลง เปนกระบวนการที่ผูบริหารจะตองคํานึงถึงพลังผลักดันภายในโดยพจิารณาจุดแข็ง 
และจุดออนขององคการ  และพลังภายนอก  โดยพจิารณาโอกาสและอุปสรรคของสภาพแวดลอมที่มี
ตอองคการ แลวนําปจจยัทั้งหมดมากําหนดกลยุทธการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงผูบริหารสามารถใชกลยุทธ
การเปลี่ยนแปลงไดหลายแนวทาง  โดยพิจารณาใหสอดคลองกับสถานการณ 
   สมยศ  นาวกีาร  (2548  :  1013)  ไดกลาวไววา การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธจะเปน 
การผลักดันบริษัทจากฐานะปจจุบันไปสูฐานะในอนาคตที่ตองการบางอยางที่จะเพิ่มขอไดเปรียบ
ทางการแขงขัน  โดยพยายามทําความสามารถหลักใหเขมแข็งขึ้นและสรางความสามารถหลักใหม
ขึ้นมาเพื่อจะแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  บริษัทสวนใหญไดใชการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ 
3  ประเภท  ไดแก  การยกเครื่อง  การปรับปรุงโครงสราง  และนวัตกรรม 
   อิฐ  ณ  ลา  ซาล  (ม.ป.ป  :  เว็บไซด)  ไดกลาวไววา  กลยทุธการเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาองคการ  เปนกรอบแนวคดิ  และแนวปรัชญา  ของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ   
ซ่ึงสมาชิกทุกคนในองคการ  ตองมีความเขาใจในแนวความคิดดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อจะนําไปสูภาคปฏิบัติใหเหมาะสมกับองคการของตนเอง ดวยการอาศัยกระบวนการ 
ทางการบริหารอยางเปนระบบตามขั้นตอน  ตั้งแตการวนิิจฉัยองคการ ดวยการศึกษาทําความเขาใจ   
และอธิบายถึงสภาพหรือสถานการณในปจจุบันขององคการ การกําหนดกลยุทธและวางแผนพฒันา
องคการ ดวยการนําขอมูลจากการวนิิจฉัยมากกําหนดเปนแผนการดําเนนิงาน การดําเนินงานพัฒนา
องคการ ดวยการปฏิบัติตามแผนกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา
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ได และมกีารประเมินผลการพัฒนาองคการ  ดวยการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการพัฒนา
ตามแผนงานวาสอดคลองตามเปาหมาย  เกณฑ  มาตรฐานที่วางไวหรือไม 
   จากความหมายของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงองคการ  ที่มีผูนิยาม 
ไวอยางหลากหลายนี้เอง  ผูวิจัยจึงกําหนดความหมายที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้วา  กลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง  (Change  Management  Strategy)  เปนกลยุทธหนึ่งทีช่วยสนับสนนุให 
ผูบริหารธุรกิจใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการใหเกดิประโยชนสูงสุด  อีกทั้ง  ยงัชวยสนับสนนุ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในองคกรใหมีศักยภาพทางการแขงขันอีกดวย   
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ  วิธีการปรับปรุงหรือทบทวนการออกแบบยุทธวิธีตางๆ  ซ่ึงรวมไปถึง 
สวนของการบริหารจัดการที่เปนโครงสรางและไมใชโครงสราง ดานกระบวนการทํางาน  ดานการ
บริหารจัดการองคกร  ดานการทบทวนติดตาม ดานขอมลูสารสนเทศตางๆ ซ่ึงอาศัยการวางแผนการ
เปล่ียนแปลงตางๆ  อยางตอเนื่อง 
   สมยศ  นาวกีาร  (2546 : 953  -  954)  ไดกลาวไดวา  ประเภทของกลยทุธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง  คือ  การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการรูปแบบตางๆ  เพื่อใหเหมาะสมตาม
สถานการณของแตละองคกร  อันจะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารจดัการองคกรในอนาคต  
ซ่ึงสามารถแบงเปน  4  ประเภท  ดังตอไปนี้  
    1.  การปรับปรุง  (Tuning)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงทีม่ีความเสี่ยงนอยที่สุด 
การปรับปรุงจะเกีย่วของกับการคาดคะเน และหลีกเลีย่งปญหา เชน การปรับปรงุอยางตอเนื่องแบบ 
ไคเซ็น การปรับปรุงพัฒนาโครงการตางๆ 
    2.  การปรับตัว  (Adaptation)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงแบบเล็กนอยเหมือนกับ
การปรับปรุง  แตจะเปลี่ยนแปลงดวยการตอบโตตอปญหา  เหตุการณ  หรือแรงกดดนัภายนอก   
เมื่อมีเหตุการณการเปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา แตผูบริหารสามารถตอบโต 
ตอสถานการณนั้นๆ  ได 
    3.  การเปลี่ยนแปลงทิศทางใหม  (Reorientation)  หมายถงึ  การเปลี่ยนแปลง 
ที่คาดคะเนเชิงกลยุทธ เรียกอกีอยางวา “การเปลี่ยนแปลงแบบดัดกรอบ” เชน การเปลีย่นแปลงทิศทาง
ทางการตลาดโดยการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายรูปแบบใหม เปนตน 
    4.  การสรางขึ้นมาใหม  (Re-Creation)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่ม ี
ความเสี่ยงมากที่สุด เรียกอีกอยางหนึ่งวา  “การเปลี่ยนแปลงแบบทําลายกรอบ”  เชน  การเปลี่ยนแปลง
การบริหารงานรูปแบบใหมดวยการสรางฐานการดําเนนิธุรกิจใหมทีไ่มเคยทํามากอน เพื่อหลีกเลี่ยง
ภาวการณแขงขันที่รุนแรงจากธุรกิจเดิม 
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 ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธประกอบไปดวย  
 การเปลี่ยนแปลงโครงสราง เทคโนโลยี  บุคคล  และวัฒนธรรม  ซ่ึงองคประกอบเหลานี้ 
มีความเกีย่วพนัระหวางกนั  การเปลี่ยนแปลงองคประกอบอยางหนึ่งอาจจะสรางความตองการเพื่อ 
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบอยางอื่นได  ซ่ึงสามารถอธิบายองคประกอบดังกลาวไดดังนี ้
 

 

เทคโนโลยี 

โครงสราง วัฒนธรรม 

กลยุทธ 

ภาพประกอบ  2  ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง 

บุคคล 

 
การปรับปรุง 

 
การเปลี่ยนแปลงทิศทางใหม 

 
การปรับตัว 

 
การสรางขึ้นมาใหม 

เล็กนอย กลยุทธ 

คาด 
คะเน 

ตอบโต 

ภาพประกอบ  1  ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
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  1.  การเปลี่ยนแปลงโครงสราง  เปนการมุงเนนที่องคประกอบทางโครงสรางบางอยาง
ของโครงสรางองคการหรือการออกแบบองคการโดยสวนรวม  เชน  การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ
งานดวยการลดการแบงงานกันทําเฉพาะดาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการจดัแผนกงานจากหนาทีไ่ปเปน
ผลิตภัณฑ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางรายงานดวยการยกเลิกระดับการบริหารบางระดับ  
การเปลี่ยนแปลงการมอบหมายอํานาจหนาที่ดวยการกระจายอํานาจ  การเปลี่ยนแปลงกลไก 
การประสานงาน การเพิ่มกฎและระเบยีบวธีิปฏิบัติงาน  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสายงาน
ปฏิบัติการและสายงานที่ปรึกษา  โดยรวมแลวอาจจะเปลี่ยนแปลงการออกแบบองคการ  อาจจะยกเลิก
การออกแบบองคการตามหนาที่และรับเอาการออกแบบตามภูมิภาคเพือ่การเจริญเติบโตในอนาคต 
หรือเปลี่ยนแปลงเปนองคการแบบผสม เพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป 
  2.  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เปนการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการ 
แปรรูปใชการแปรสภาพวตัถุดิบใหเปนผลผลิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไดเกิดขึ้น 
อยางรวดเรว็ภายในสังคมซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมาก  เพื่อใหทนักับคูแขงขันจึงจําเปนอยางยิ่ง 
ที่จะตองทดแทนเครื่องจักรใหมๆ และเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานรูปแบบใหมๆ   อีกดวย   
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายในการบริหารขอมูลสามารถชวยใหธุรกิจอยูรอดและสําเร็จได
ดวยการสนับสนุนขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหารทั่วทั้งองคการ  ดังนั้น  ธุรกิจตางๆ  จึงได
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและใชระบบการผลิตแบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการทาํงาน  ส่ิงสําคัญ
อยางยิ่งก็คือ  ผูบริหารควรจะใหความสนบัสนุนในการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยตีั้งแตเร่ิมตน 
จนจบและกระตุนใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากลางขึ้นบน ดวยการพัฒนาความคิด 
ซ่ึงพัฒนาขึ้นจากบุคคลระดบัลางเสนอขึ้นไปเพื่อความเห็นชอบ เปดโอกาสใหออกแบบงานได 
อยางสรางสรรค โครงสรางที่กระจายอํานาจ คลองตัวและยึดหยุนได ใหความเปนอิสระและใหโอกาส 
แกบุคคลที่จะริเร่ิมการเปลี่ยนแปลงได 
  3.  การเปลี่ยนแปลงบุคคล หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกีย่วของกับการเปลี่ยนแปลง
ทักษะ ความรู  คานิยม  ทัศนคติ  หรือพฤติกรรมของบุคคลภายในองคการ เพื่อที่จะเพิ่ม 
ผลการดําเนินงานและการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงบคุคลมักจะผลักดัน 
โดยการเปลี่ยนแปลงภายในดานอื่น เชน การแนะนําเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงการมอบหมาย
อํานาจหนาทีซ่ึ่งจําเปนมากในเรื่องของทกัษะและพฤตกิรรมใหม  โดยท่ัวไปแลวการเปลี่ยนแปลง
บุคคลตองการการฝกอบรมและพัฒนา  การสนับสนุนดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบ
รางวัลที่เสริมแรงพฤติกรรมที่ตองการ  การมีบุคคลที่มีความรูและทกัษะเพื่อที่จะจดัการกับเหตุการณ
ที่เปล่ียนแปลงจะตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ 
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  4.  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงคานิยม  ทัศนคติ  ความเชือ่ 
และบรรทัดฐานรวมที่ระบุพฤติกรรมและนําทางการกระทําของบุคคลทุกคน  การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมจะเปนสวนที่สําคญัของการเปลี่ยนแปลงองคการทุกอยาง  เนื่องจากวัฒนธรรมจะระบุ
สภาพแวดลอมขององคการที่บุคคลทุกคนจะตองปรับตัว 
 ธงชัย  สันติวงษ  (2539  :  366  -  368)  ไดกลาวไววา  ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป  ซ่ึงมีผลกระทบตอองคกรทําใหเกดิผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว  หรือรักษาประสิทธิภาพของผลผลิตในการดําเนินงานไดหรือไม  มากหรือนอย
อยางไร และองคการที่จะประสบความสําเร็จนั้น ควรมกีารดําเนินการตรวจสอบทบทวน 
การดําเนินงาน และการวางกฎระเบยีบในการบริหารจัดการเพื่อใหองคกรสามารถดําเนินงาน 
ไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวไดจริง  จนทําใหรักษาและเพิม่ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการองคกร
ไดสูงขึ้นดังภาพประกอบ  ดงัตอไปนี้  
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  1.  การเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินไปอยางชาๆ  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงตางๆ  
ในทุกเหตุการณกอนทีจ่ะเกดิเปนการเปลีย่นแปลงอยางถาวรนั้นลวนแลวแตใชเวลาเพื่อ 
การเปลี่ยนแปลงอยูนานพอสมควร  กระบวนการเปลีย่นแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จากสิ่งเกาไปสูส่ิงใหม 
ตางก็จะไมมีผลสมบูรณในทนัที  แตจะตองมีการปรับสภาพการเปลีย่นแปลงมากอน 

2. การเปลี่ยนแปลงจะมีการคาบเกี่ยวกับหลายๆ  เร่ือง  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยาง 
มีองคประกอบที่เกี่ยวของระหวางกันและกระทบถึงกันตลอดเวลา  ดังนั้น  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 
ในสวนใดสวนหนึ่งของระบบ  จึงมีผลกระทบตอสวนอื่นๆ  ดวยเสมอ  การเปลี่ยนแปลงระบบ 

1. สามารถทําไดตาม
วัตถุประสงค 

2. สามารถรักษา
ประสิทธิภาพผลผลิต 

1. ไมสามารถทํางานไดตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

2. ประสิทธิภาพผลผลิตตกต่ํา 

1. สามารถทําไดตาม
วัตถุประสงค 

2. สามารถรักษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิต
สูงขึ้น 

องคการในสภาพปจจุบัน 

สภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง 
(และสงผลกระทบตอองคการ) 

ทําการทบทวนวัตถุประสงคใหม 

องคการที่ถูกกระทบ และขาดการ

วางระเบยีบวิธีปฏิบัติ

ภาพประกอบ  3  สภาพองคการที่ปรับตัวสอดคลองเขากับสภาพเงื่อนไขที่เปล่ียนแปลง 
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จึงมักสงผลทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตามไปดวยและมีผลตอไป ทําใหกฎ ระเบียบ ตลอดจน
บทบาทและวธีิการผลิต ตลอดจนการทํางานตางๆ ตองเปลี่ยนแปลงมกีารปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ใหสอดคลองควบคูกันไป 

3. การเปลี่ยนแปลงมักจะเปนกระบวนการทีม่ีการขยายผลกวางขึ้น  โดยปกติแลว 
การเปลี่ยนแปลงจะเกดิขึ้นทลีะนอย ภายหลังจากที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยอมรับพฤติกรรมใหมแลวนั้น 
การเปลี่ยนแปลงจะคอยๆ  คืบคลานจากคนนั้นขามกลุมไปยังบุคคลอื่นในหนวยงานอื่น  ครอบคลุม
กวางขึ้นเรื่อยๆ  จนขยายไปทั่วองคการ  การขยายผลนี้จะมีลําดับขั้นเริม่จากลุมเล็กๆ  กอนแลวจากนั้น
จึงจะขยายตวัคลุมออไปกวางขึ้นเปนลําดับ  ลักษณะการขยายผลที่เปนไปอยางชาๆ  นี้  ในทางปฏบิัติ
นับวาจะกอใหเกิดประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงไดดี และมีคุณภาพสําหรับระยะยาว 
 ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  (2545  :  113-114)  ไดกลาวไววา  ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
องคการ  เปนรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่เปล่ียนแปลงตามลักษณะของการดําเนนิงานของผูบริหาร
องคกร ซ่ึงมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลง 3 ลักษณะดังตอไปนี ้
  1.  เปล่ียนแปลงโดยวิธีการปฏิวัติอยางฉบัพลันทันที  ผูบริหารมักใชอํานาจสั่งการให
พนักงานปฏิบตัิตามที่ตองการ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้มีผูตอตานมาก เนื่องจากผลของการ
เปล่ียนแปลงสรางความไมพอใจแกบุคคลตางๆ ที่เสียประโยชน 
  2.  เปล่ียนแปลงโดยวิธีววิัฒนาการ เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในลักษณะคอยเปน
คอยไปอยางชา ๆ ทําใหสมาชิกในองคการสามารถปรับตัวได 
  3.  เปล่ียนแปลงโดยมีการวางแผนไวลวงหนา เปนการเปลี่ยนแปลงทีท่ําอยางเปนระบบ  
เนื่องจากการศึกษา  วเิคราะหและวางแผนลวงหนา ทําใหองคการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยาง 
เปนขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมากกวาวธีิการอื่นๆ 
 5.  กลยุทธการบริหารในสภาวะเปลีย่นแปลง 
  การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทําใหประสิทธิผลขององคการที่เคยมีอยูกอนตองเปลี่ยนไป   
ส่ิงตางๆ  ที่เคยเปนแผนงาน  ระบบงาน  วธีิทํางานตางๆ  ที่เคยดีอยูแลว  ตองถูกกระทบทําใหมีปญหา
ตองปรับหรือจัดใหส่ิงตางๆ  กลับคืนสูสภาพที่มีประสิทธิผลดีอีกครั้ง  เนื่องจากสภาวะปจจุบัน 
มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีมากขึ้น  สินคาและบริการจึงเปลี่ยนแปลงเร็ว  ลาสมัยเร็ว  ประกอบกับ
ทรัพยากรขาดแคลน  ทําใหตองมีการแขงขันในประสิทธิภาพการผลิต มีความรุนแรงในการแขงขนั 
ดังนั้น  กลยุทธการบริหารงานในสภาวะทีเ่ปล่ียนแปลงจงึมีแนวทางดังตอไปนี ้
   1.  พัฒนาตลาดใหม ลูกคาใหม ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

2.  พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑใหดีขึ้น 
3.  ปรับประสิทธิภาพคนกับเครื่องจักร 
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4.  จัดระบบการจูงใจ การมอบหมายงาน การวัดผล การใหรางวัลผลตอบแทน 
5.  ตัดขั้นตอนการผลิต รวมการบริการ 
6.  ปรับโครงสรางระบบการบริหารงาน 
7.  จัดตั้งกลุมทีมงาน 

  อนึ่ง  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงอาจเปนไปไดใน 2 ทาง คือ เปนโอกาส และขอจํากดั 
ผูบริหารจะตองปรับกลยุทธการบริหารงานใหสอดคลองกับสภาพเงื่อนไข เพื่อใหเกดิประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงานที่ตรงกับสถานการณมากที่สุด 
 6.  กลยุทธการบริหารในสภาวะขอจํากัด 
  1.  มุงบริหารใหเกิดสภาพคลอง  (Liquidity  Management)  คือ  มีความปลอดภัยหรือ
การไมขยายงานจนเกิดตวั  ซ่ึงวิธีปฏิบัติก็คือ  จะมีขอบเขตการระมัดระวังระหวางการใชจายกับการทํา
รายไดใหสอดคลองกัน  โดยไมใชจายมากกวารายไดที่หามาได 
  2.  การบริหารผลกําไร  (Profitability  Management)  คือ  การบริหารทรัพยากร 
เพื่อคาขายใหเกิดผลกําไรสูงที่สุดเมื่อคิดเทยีบจากตนทุนทรัพยากรที่ใชจาย  ทั้งนี้  เพราะในสภาวะ 
วิกฤตนั้น  ทรัพยากรจะมีราคาแพง  ดังนัน้  การนําไปใชเพื่อหารายได จึงตองทุมเททาํใหดีที่สุด 
เพื่อผลที่ไดรับมาจะไดผลคุมคายิ่งขึ้น 
  3.  การบริหารผลผลิต  (Productivity  Management)  คือ  การบริหารใหระบบวิธีทํางาน
มีประสิทธิภาพมากที่สุด จนกระทั่งวดัไดดวยผลผลิต วาทําไดมากขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อเทียบกับทรัพยากร 
ที่ใชไป 
  4.  การบริหารใหเกดิผลไดสวนเพิ่ม  (Manage  Marginal)  คือ  การรูจักเรงผลใหเพิ่ม
สูงขึ้นกวาเดิม  ในบรรดาทรพัยากรทุกหนวยที่นํามาใชมากขึ้น 
  5.  ตองใชสไตลผูนําที่มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เนือ่งจากสภาวะวิกฤตปญหาเรือ่ง
การดอยประสิทธิภาพ  ผูบริหารจะตองเรงตัดสินใจไมใหเกิดปญหา 
  6.  การใชเทคนิคการบริหารโดยเปาหมาย  (Management  by  Objective  :  M.B.O.) 
เนื่องจากกลไกการบริหาร  M.B.O.  ที่จะมีประสิทธิภาพในการกํากับใหผูบริหารทีรั่บผิดชอบใน 
ทุกระดับที่ตองพิถีพิถัน  ในการวางแผนปรับตัว  และพจิารณาใหใชทรัพยากรใหมีคณุคาที่สุด 
ที่จะสรางผลสําเร็จใหกับเปาหมายตางๆ  

7.  กลยุทธการบริหารในสภาวะมีโอกาส 
  1.  การบริหารใหเกดิการเรงปฏิบัติ  คือ  เมื่อมีโอกาสเปดกวางขึ้น ผูบริหารจึงตองมี
ศิลปะและการนําใหเกี่ยวของทุกฝายตื่นตวั และเรงปฏิบัติ โดยไมรอชา ทั้งนี้ เพื่อใหองคการ 
ไดมีโอกาสทําประโยชนไดมากที่สุด ขณะที่โอกาสตางๆ เอื้ออํานวยให 
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  2.  การบริหารใหเกดิการขยายผล  คือ  ในขณะที่โอกาสเกดิขึ้น  ชองทางการขยายพืน้ที่
หรือขยายตลาดยอมจะเปนโอกาสใหองคการสามารถสรางฐานธุรกิจของตนสําหรับอนาคตได  ดังนั้น 
การดําเนินการใดๆ  จึงควรหวังผลใหการตดัสินใจ  หรือการกระทํานัน้กอผลสําเร็จใหกับองคการมาก
ที่สุดเทาที่ทําให  ทั้งนี้วิธีการที่จะทําไดนั้น  จะอยูทีก่ารสามารถวิเคราะหถึงความสัมพันธของสิ่งตางๆ 
ที่จะเกดิผลกระทบเกีย่วเนื่องถึงกันไดจากการกระทําเพยีงครั้งเดียว  ณ  จุดใดจุดหนึ่ง 
  3.  การบริหารใหเกดิการขยายตัวอยางสมดลุ  คือ  การบริหารงานใหการเติบโต 
เปนการเติบโตเปนระบบ  โดยมีการเติบโตอยางสมดุลระหวางสวนตางๆ  ในองคการ  ทั้งนี้  
 เพราะโอกาสที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึน้ในทางหนึ่งทางใดมากเปนพิเศษ  ซ่ึงอาจทําใหผูบริหารเล็งเหน็ถึง
ความสําคัญเฉพาะเรื่องนั้น  หรือจุดนัน้  จงึทุมเทเพียงจดุเดียว  การทําเชนนี้ยอมจะทาํใหเติบโตขาด
ความสมดุล แตหลักการที่วาทุกหนาที่งานหรือทุกสวนขององคการ  ตางมีความสําคัญตามหนาที ่
และตางตองพึง่พาตอกัน  ดังนั้น  การกระจายการเติบโตหรือการกระจายขยายตัวใหสมดุลกัน  
จึงนับวาเปนสิง่จําเปนสําหรับระบบองคการโดยสวนรวม  ที่ทุกฝายจะเติบโตดวยกันพรอมกัน  
ประโยชนที่จะไดรับในอนาคตเมื่อสถานการณเปล่ียนแปลงไป  การจะใหทุกฝายชวงกันเขามา 
แบงเบาภาระ  หรือรวมกันแกไขปญหาทันที 
  4.  การแกไขอปุสรรคการเติบโตใหถูกดาน  คือในยามที่องคการกําลังเห็นถึงโอกาส   
แตกลับตองพบอุปสรรคไมสามารถขยายตัวเติบโตไดอยางที่คิด  สาเหตุอาจเปนเพราะการแกปญหา 
ไมถูกจุด  เชน  ปญหาการไมประสานความรวมมือในการปฏิบัติ บางครั้งอาจมิใชปญหา 
จากงบประมาณหรือกําลังคน  แตเกิดจากการติดตอส่ือสารไมดี  ขาดขวัญกําลังใจ เปนตน 
  5.  เรงสรางประสิทธิภาพและกําไรเพื่อสะสมความเขมแข็ง  โดยที่การสรางผลกําไร 
และการขยายตัวสามารถทําไดงายเมื่อสภาพโอกาสเอื้ออํานวยให แตในเวลาเดยีวกัน   
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอาจมีอุปสรรคหรือขอจํากัดขึน้  ดวยเหตุนี้  องคการที่ชาญฉลาด 
จึงตองรูจักการเตรียมตัวใหพรอม  โดยเฉพาะอยางยิ่งแมขณะปญหาอปุสรรคยังไมเกิดขึ้น  องคการ 
ที่มีเปาหมายเติบโตจะไมตกอยูในความประมาท  แตจะมุงเนนการสรางประสิทธิภาพการทํางาน
ตลอดเวลา  โดยมุงหาทางปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดีอยูเสมอ  ซ่ึงจะชวยทําใหองคการ
สามารถสะสมทรัพยากรอันประหยดัไดจากประสิทธิภาพการทํางาน 
  6.  วางรากฐานและสงเสริมการคิดริเร่ิมคนควาและพัฒนา  คือ  ขณะที่องคการกําลัง
เติบโตไดอยางราบรื่นนั้นเอง  ผูบริหารตองมองการณไกลตอไปที่จะใหชีวิตองคการยังคงเติบโต
รุดหนาตอไปได ซ่ึงการจะทําไดดังกลาว  องคการจะตองสามารถมีการคิดริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหมๆ 
ออกมาไดอยางตอเนื่องโดยตลอด  วางรากฐาน  และสงเสริมใหมีการคิดริเร่ิม  คนควา  และพัฒนา  
ในทุกดานเชนการวิจยัพัฒนา  การพัฒนาบคุลากร การปรับโครงสรางองคการใหคลองตัว  
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เพื่อสนับสนุนตอการเติบโตขององคการใหตอเนื่องไปไดในสถานการณตางๆ 
  7.  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคการใหแขง็แกรง  วัฒนธรรมองคการ  คือ  คานิยมรวม
ของทุกฝายทีม่ีคุณคาเปนปอมปราการที่แข็งแกรง และยงัเปนเครื่องมือสรางความเขาใจรวมทีจ่ะเปน
พลังของสมาชิกสวนรวมทีจ่ะนําองคการกาวหนาไปพรอมกันได ผูบริหารจึงความใหความสําคัญ 
ดวยการปลูกฝงคานิยมที่ดใีหมีอยูในทุกคนที่เปนสมาชกิขององคการ การเขาใจตรงกัน  
การประพฤตปิฏิบัติไปในแนวทางเดียวกนั และการยึดมั่นในอุดมการณรวมกนั  จะทําใหองคการ 
มีความพรอมสูงสุดสําหรับการพัฒนาไปในทางที่ตองการ  (ธงชัย  สันติวงษ.    2539  :  371-376) 
  จากแนวความคิดของการบริหารเปลี่ยนแปลงองคกร  ที่มีนักวิชาการกลาวไว 
อยางหลากหลายสามารถสรุปไดวา  มุมมองและแนวคิดมีหลักการและเหตุผลตางกัน  สําหรับการวจิัย 
ในครั้งนี้ไดเสนอแนวความคิดของ  (Kavanagh  and  Ashkanasy.    2006  :  82-88)  ซ่ึงเปนกลยุทธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change  Management  Strategy)  เปนกลยุทธหนึ่งที่ชวยสนับสนนุ 
ใหผูบริหารธุรกิจใชเปนแนวทางในการบรหิารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด  ซ่ึงมีองคประกอบ
ทั้งหมด  5  ขอ  คือ  1)  วิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง  2)  การบริหารการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ในองคกร  3)  ผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัวของแตละบุคคล  4)  การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง 
  5)  การรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวางการเปลี่ยนแปลง  องคประกอบทั้ง  5  ขอ 
ขางตนนี้ผูวิจยั  จะใชเปนกรอบแนวคดิเพือ่การศึกษาวิจยัผลกระทบของกลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนองคความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยตอไป 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนองคความรู 
 
 องคกรแตละองคการยอมมีการบริหารจัดการที่แตกตางกนั บางองคกรอาจจะนําเอา
เครื่องมือ วิธีการ กลยุทธ หรือแนวทางรูปแบบตางๆ เขามาชวยบรหิารจดัการองคกร การจัดการ
ความรูดวยการแลกเปลี่ยนองคความรูก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถชวยใหเกิดความรูภายใน
องคกร และนาํเอาความรูที่ไดรับไมวาจะจากการเรียนรู ประสบการณ ตางนั้นๆ  สามารถที่จะนํามา
ประยุกตใชกบัองคกรใหเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได 
  1.  ความหมายของการถายโอนองคความรู 
   จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกีย่วของ  มีนักวิชาการหลายทาน  ไดใหความหมาย
ของการแลกเปลี่ยนองคความรูไวอยางหลากหลาย  ดังตอไปนี้  
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   Liao  และ  Hu  (2007  402  :  411)  ไดใหความหมายไววา  การถายโอนองคความรู  
หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นจากการไดรับความรู  และนําเอาความรูที่ไดมาปรับปรุงประยุกตใช 
ใหเกดิประโยชน  ซ่ึงสามารถเก็บสะสมความรู  และพัฒนาความรูนั้นใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
   บดินทร  วิจารณ  (2547  :  46)  ไดใหความหมายไววา  การถายโอนองคความรู  
หมายถึง การแบงปน  แลกเปลี่ยน  เผยแพร  กระจาย  แลกเปลี่ยนความรู  ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ  
เชน การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู  การสอนงาน  การพบปะแลกเปลีย่นการเรียนรูซ่ึงกันและกัน   
การถายโอนความรูในลักษณะเสมือนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
   ชัชวาล  วงษประเสริฐ  (2548  :  85)  ไดใหความหมายไววา การถายโอนองคความรู 
หมายถึง  การทําใหขอมูลและความรูความสามารถเขาสูพนักงาน  โดยการเผยแพรขอมูลและความรู
ผานเทคโนโลยีที่เปนสื่อที่มปีระสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนขาวสารภายในองคกรอยางเปนระบบ  
อันจะกอใหเกดิผลดีในแงคณุภาพและประหยัดเวลาตอองคกร และชวยเพิ่มความพงึพอใจของลกูคา 
   พรธิดา  วิเชียรปญญา  (2547 : 47)  ไดใหความหมายไววา การถายโอนองคความรู
หมายถึง การใชประโยชนจากความรู  ซ่ึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับองคการ เนื่องจากองคการจะเรยีนรู
ไดดีขึ้นเมื่อความรูมีการกระจายและถายทอดไปอยางรวดเร็ว และเหมาะสมทั่วองคการ  การถายทอด 
และการใชประโยชนจากความรู  เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับกลไกดานอเิล็กทรอนิกส  นอกจากนี ้
การเคลื่อนที่ของสารสนเทศและความรูระหวางบุคคลหนึ่งไปยังอกีบคุคลหนึ่งนั้นเปนไดโดยต้ังใจ
หรือไมไดตั้งใจ  ซ่ึงการถายทอดความรูมหีลายวิธีการ  เชน  การสื่อสารดวยการเขียน  การอบรม   
การประชุมภายใน  การสรุปขาวสาร  การสื่อสารภายในองคการ  การเยี่ยมชมงาน  การหมุนเวยีนงาน 
ระบบพี่เล้ียง 
   วีระวุธ  มาฆะศิรานนท  (2548  ก  :  280)  ไดใหความหมายไววา  การถายโอน 
องคความรูหมายถึง  การถายโอนและเผยแพรความรู  ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายขอมูล  ขาวสาร 
ความรู  ซ่ึงความสามารถในการเคลื่อนยายความรูขององคการนี้  ถือเปนกําลังสําคัญความสามารถใน
การถายโอนอํานาจและแบงปนอํานาจอยางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคการ   
เพราะหากความรูไมถูกเผยแพรไปทั่วทั้งองคการอยางรวดเร็วและถูกตองแมนยํา  องคการก็จะประสบ 
กับความลมเหลว 
   ภาราดร  จินดาวงศ  (2549  :  55)  ไดใหความหมายไววา  การถายโอนองคความรู 
หมายถึง  การทํางานขามสายงาน  (Cross  Functional)  ใหมีการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน  
เพื่อใหเกิดการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรูกัน  โดยอาจจัดในรูปแบบของการทําโครงงาน  (Project)  
ก็ไดมีการนําเอาคนในหลายๆ  ความรูมาทํางานที่มีจุดหมายเดยีวกัน  เมื่อไดทํางานแลวก็จดบนัทึก
และรวบรวมขอมูลไว  มีชุมชนนักปฏิบัตกิารความรู  (Community  of  Practice)  มีการใหพนกังาน
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หรือผูเกี่ยวของไดรวมกลุมกนั  โดยอาจอยูในกลุมงานประเภทเดียวกนั  เปดใหพบปะพูดคุย           
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู  มีการจัดสถานที่ตามความเหมาะสม  มีระบบการสับเปลี่ยนงาน  (Rotation)  
ใหมีการโยกยายสลับหนาทีก่ารทํางานกัน  โดยอาจอยูในสายงานเดยีวกันหรือขามสายงาน  ซ่ึงจะทํา
ใหเกดิการเขาใจในงาน  ความตองการของหนาที่  เกดิแนวคิดทีจ่ะสนบัสนุนรูปญหาของแตละฝาย  
และระบบพีเ่ล้ียง  (Peer  Assist)  หรืออบรมหนางาน  (On  the  Job  Training  :  OJT)  เมื่อมีการรบั
คนเขามาใหม  หรือมีการทําเรื่องใดใหมๆ  อาจจัดใหมีผูทีรู่และเขาใจเรื่องนั้นๆ  มาประกอบหรือสอน
ในลักษณะพี่เล้ียง  เพื่อใหผูถูกถายทอดความรูเกิดความเขา ใจงานและมีความรูไดงายกวา 
การเรียนรูเอง 
   จากความหมายของการถายโอนองคความรูขางตน สามารถสรุปไดการถายโอน 
องคความรู  (Knowledge  Transfer)  เปนกระบวนการทีช่วยสนับสนนุทําใหเกดิการสรางมูลคาเพิ่มให
ลูกคา ในรูปของผลิตภัณฑและบริการใหม  การสรางโอกาสใหมๆ  ใหกับธุรกิจ  เปนการลด 
ความผิดพลาดในการทํางาน  เพื่อตอบสนองความตองการใหลูกคา  เพิม่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานและใชทรัพยากรไดอยางสูงสุด  และปรับปรุงพัฒนาศักยภาพในการ
ดําเนินงาน  และกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนดานการทํางานระหวางกลุมซึ่งกันและกัน 
  2.  ความสําคัญของการถายโอนความรู 
   ผลิน  ภูจรูญ  (2547  :  287  –  288)  ไดสรุปความสําคัญของการถายโอนความรู 
ไววา เปนการเคลื่อนยายองคความรูที่กระจดักระจายมาไวในศนูยองคความรูที่เปนศูนยกลาง 
ในการสรางคุณคาใหเกิดขึน้  เปนสิ่งที่ทุกองคกรปรารถนาใหเกิดขึ้น แตในทางปฏบิัตินั้น  องคการ
จะตองประสบกับปญหามากมาย  ดังนั้น  เพื่อใหการเคลื่อนยายประสบความสําเร็จองคจําเปนตองให
ความสนใจในประเด็นดังตอไปนี ้
    1.  การกําหนดแนวทางและทิศทางที่ชัดเจนในการมุงจุดสนใจไปทีแ่กน 
องคความรูที่มีกระจายอยู  โดยทําการรวบรวมเฉพาะองคความรูที่สงเสริมและสนับสนุนแกน
ความสามารถหลัก  โดยจะตองศกึษาใหเหน็ถึงโอกาสและปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยาย
ความรูนั้นๆ ดวย 
    2.  พัฒนาขบวนการดําเนนิงานในการนําเอาความรูนั้นมาใชประโยชนสูงสุด 
และตองพิจารณาดวยวาการนํามาใชปฏิบัติควรทําในรูปแบบและเวลาใด 

3. ศึกษาแนวทางและวิธีที่เหมาะสม  เพื่อใหสามารถบูรณาการความรูที่มีอยู 
เขากับความรูที่แสวงหามาใหม เพราะอาจมีพื้นฐานและรูปแบบที่แตกตางกันในการนํามาใชใหเกดิ
ประโยชนสูงสุด 
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   วีระวัฒน  ปนนิตามัย  (2544  :  89  -  98)  ไดสรุปความสําคัญขององคการ 
แหงการเรยีนรูไววา  การที่จะใหสมาชกิองคการกาวทันกบักระแสความเปลี่ยนแปลงนัน้  จะตอง 
มีความกลา  เปดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง และศึกษาคนควาตลอดเวลา โดยนําเอากลยุทธที่สําคัญ 
มาพัฒนาองคกรดังนี ้
    1.  รูจักวิธีการเรียนรู (Learn  How  to  Learn)  หมายถึง  องคการนั้นๆ  มีลักษณะ
ชอบเสี่ยง ใจกวาง อดทน ศกึษาคนควาตลอดเวลา เรียนรูจากประสบการณนําไปปรับปรุงและพัฒนา 
เรียนรูการแกไขปญหาอยางเปนระบบ ดวยการเรียนรู  นําไปประยกุตใช ถายทอดความรู  และติดตาม
ตรวจสอบ 
    2.  สรางความยึดมั่น  ผูกพัน  เห็นความสําคัญตอการเรียนรูทุกระดับ  หมายถึง  
การเรียนรูเปนกระบวนการทีเ่กิดขึ้นดวยการรวมมือ  ผูบริหารมีนโยบายเดนชัดในการสงเสริม 
การเรียนรู  ถือเปนคานิยมหลักขององคการ และเปดโอกาสใหมีการเรยีนรูขามหนวยงาน มีระบบ
ฐานขอมูลที่เอื้อตอการแบงปนขอมูล เผยแพรแนวคดิ  รวมทั้งมีกระบวนการวิเคราะหองคการ 
สงเสริมใหมีการวิเคราะห  ทบทวนความคดิ เชื่อวาตนเองเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
    3.  สงเสริมการทํางานเปนทมีและใหสมาชิกคิดหรือทําอยางเปนระบบ  หมายถึง 
การที่สมาชิกขององคการคิดไดอยางเปนกลยุทธ คิดอยางเปนระบบ เหน็ความเกีย่วของสัมพันธกัน
ขององคประกอบของสวนยอยตางๆ  ในองคการ  และสมาชิกตระหนกัไดวาการปฏบิัติตนจะสงผล 
ตอเปาหมายสงูสุดองคการอยางไร  
   พสุ  เดชะรินทร  (2548  :  เวบ็ไชต)  ไดสรุปความสําคัญของการถายโอนความรู 
ไววา  การแลกเปลี่ยนหรือแบงปนความรูภายในองคกรนั้นสามารถเกิดขึ้นไดในหลายระนาบ  
ทั้งระหวางผูบริหารกับผูใตบงัคับบัญชา  เชน  กรณีลูกนองแจงใหทราบถึงพฤติกรรมของผูบริหาร 
ที่เปล่ียนแปลงไป  หรือระหวางหนวยงานแตละหนวย  เชน  ฝายขายและตลาดอาจจะแจงใหฝายผลิต 
ทราบถึงขอรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสนิคา แมกระทัง่ระหวางภายในและภายนอก  คือ  
ระหวางองคกรกับกลุมบุคคลภายนอกองคกรไมวาจะเปนลูกคา คูคาหรือพันธมิตร  ที่สําคัญก็คือ  
จะตองทําใหทกุคนที่เกีย่วของทั้งภายใน  และภายนอกองคกร ทราบวาการแลกเปลี่ยนหรือแบงปน 
ความรูนั้นสุดทายแลวจะกอใหเกดิประโยชนกับทุกคนนั้นคือถาคุณแบงปนความรูกับผูอ่ืน   
คุณก็จะไดประโยชนและผูรับก็ไดประโยชน  อีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหเกิดการแบงปนความรูภายใน
องคกรก็คือการผูกเขากับระบบในการประเมินผล  และจูงใจบุคลากร  แตส่ิงที่ตองระวังก็คือ  ถาผูก 
การไดโบนัสเขากับผลการทํางานของแตละหนวยงาน  ถามุงเนนแตเฉพาะหนวยงานมากเกินไป 
ก็จะไมทําใหเกิดการแบงปน  และแลกเปลี่ยนความรูขอมูลระหวางหนวยงาน  ทั้งนี้เนื่องจากทกุคน   
ก็จะมุงแตเปาของหนวยงานตนเองเปนหลัก ถาจะตองแบงปนหรือแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานอื่น 
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อาจจะทําใหผลการทํางานของหนวยงานอืน่ดีขึ้นไปดวย ซ่ึงยอมไมดีกบัหนวยงานของตนเอง  ดังนั้น
หลายๆ  องคกร  ควรใหน้ําหนักหรือสัดสวนในสวนนี ้แตจะเนนในเรือ่งของผลการดําเนินงานของทั้ง
องคกรเปนหลัก  นั้นคือ  ถาทั้งองคกรบรรลุเปาหมาย ทุกคนก็จะไดส่ิงจงูใจดวย  โดยสาเหตุ 
ที่ทําเชนนี้กเ็นือ่งจากจะทําใหทุกคนมองภาพใหญ และพรอมที่จะแลกเปลี่ยนความรู  ขอมูล 
ระหวางกัน เพือ่สุดทายแลวจะทําใหผลการทํางานของหนวยงานดีขึ้น 
  จากความสําคญัขางตน สามารถสรุปความสําคัญของการถายโอนองคความรูไดวา  
การถายโอนองคความรูเปนวิธีการบริหารจัดการความรูใหมีประสิทธภิาพ ทําใหเกดิกระบวนการ 
เรียนรูซ่ึงกันและกัน  เปดโอกาสใหมีการเรียนรูนอกเหนอืจากสิ่งที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา  จนสามารถ
นําเอาความรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนมาใชในการวิเคราะหสถานการณตางๆ  ที่เปล่ียนแปลงไป   
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารองคกรใหบรรลุเปาหมายในที่สุด 
  3.  ประเภทของการเรียนรู  
   วีรวุธ  มาฆะศริานนท  (2548  ข  :  52  -  53)  ไดสรุปประเภทของการเรียนรูไววา  
วิธีการเรียนรูม ี 3  วิธี  ซ่ึงจะมีลักษณะเสริมซึ่งกันและกนั  มีความสําคัญและมีคุณคาตอองคการ 
แหงการเรยีนรูเปนอยางมาก  ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
    1.  การเรียนรูเชิงปรับตัว  (Adaptive  Learning)  หมายถึง  การคิดพิจารณา
ทบทวนถึงประสบการณในอดีต  โดยนํามาปรับปรุงสิ่งที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 
    2.  การเรียนรูเชิงคาดการณ (Anticipatory  Learning)  หมายถึง  กระบวนการ
แสวงหาความรูโดยการคาดคิด  จินตนาการเกี่ยวกับอนาคตในหลายๆ  ลักษณะ  วิธีนี้เปนการ
หลีกเลี่ยงประสบการณและผลลัพธในทางลบ โดยใชการวินิจฉยัแยกแยะโอกาสที่ดทีี่สุดสําหรับ
อนาคตและกําหนดแนวทางเพื่อใหบรรลุผลในอนาคต 
    3.  การเรียนรูเชิงปฏิบัติ  (Action  Learning)  หมายถึง  การสืบหาและพจิารณา
ไตรตรองเกี่ยวกับความเปนจริง  ณ  ปจจุบนั  และนําเอาความรูไปใชพฒันาบุคคล กลุมและองคการ 
  4.  ลักษณะของการเรียนรูในองคกร 
   วีรวุธ  มาฆะศริานนท  (2548  ค  :  53  -  54)  ทักษะสําคัญของการเรียนรูในองคกร 
แบงออกเปน  5  ประการ  ซ่ึงจะมีความจําเปนตอการริเร่ิมและขยายการเรียนรูในองคการใหไดมาก
ที่สุด  ดังตอไปนี้ 
    1.  การคิดเชิงระบบ  (Systems  Thinking)  หมายถึง  โครงรางทางแนวความคิด
แบบหนึ่ง  สําหรับทําใหแบบแผนตางๆ  มีความสมบูรณและชดัเจนมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงจะเปนตัวชวย
กําหนดถึงการเปลี่ยนแปลงแบบแผนในการดําเนินงานขององคกรไดอยางมีประสิทธิผล 
    2.  รูปแบบความคิด  (Mental  Models)  หมายถึง  ขอสันนิษฐานที่ฝงลึก 
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อยูในความคิดของเราที่มีอิทธิพลตอทรรศนะและการกระทําตางๆ  ของเรา  เชน  รูปแบบความคิด
หรือจินตนาการของเราเกี่ยวกับการเรียนรู  การทํางาน  หรือความรักในองคการ 
    3.  การมุงมั่นสูความเปนเลศิ  (Personal  Mastery)  หมายถึง  การบงชี้ถึงความ
ชํานาญระดับสูงในเรื่องหรือทักษะใดทักษะหนึ่ง  ซ่ึงจะตองอาศัยความผูกพันตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
ที่จะนําไปสูความเชี่ยวชาญ 
    4.  การเรียนรูแบบชี้นําตนเอง  (Self-directed  Learning)  หมายถึง  การที่ทุกคน
ในองคกรตระหนักถึงและมคีวามรบัผิดชอบในฐานะผูเรียนรู มีความกระตือรือรน  รูจักลักษณะ 
ในการเรยีนรูของตนเอง  สามารถเชื่อมโยงวัตถุประสงคทางธุรกิจเขากบัความจําเปนในการเรยีนรู 
    5.  การเสวนา  (Dialogue)  หมายถึง  การฟงและการสื่อสารระดับสูงระหวาง
บุคคล  ดวยความเปนอิสระและสรางสรรค ดวยการคิดพจิารณาอยางรอบคอบ  การเสวนา 
เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการเชื่อมโยงและการประสานการเรียนรูและการปฏิบัติ 
ในที่ทํางาน 
  โดยสรุป  ประเภท  และลักษณะของการถายโอนองคความรูดังที่กลาวมาขางตนสามารถ
สรุปไดวา การเรียนรูหลากหลายรูปแบบทัง้ การเรียนรูอยางเปนดวยตนเองและการเรียนรู 
จากผูอ่ืน  ซ่ึงการเรียนรูนั้นจะชวยใหสมาชิกในองคกรเกดิการเรียนรูและเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ซ่ึงกันและกัน  นําเอาความรูที่ไดนั้นมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดผลดีตอองคกร  และในการวิจัยคร้ัง
นี้ผูวิจยัไดประยุกตใชแนวความคิดเกี่ยวกับการถายโอนองคความรูของ (Liao  and  Hu.    2007  :  
405-406)  ซ่ึงเปนวิธีที่ชวยทาํใหผลการดําเนินงานขององคประสบความสําเร็จได  และมีองคประกอบ
ทั้งหมด  3  ขอดังตอไปนี้  1)  การถายโอนความรูในองคกร  2)  การปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน  
3)  การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน เพื่อนํามาใชในการศึกษาวจิัยผลกระทบของกลยุทธการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนองคความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 
แนวคิดเกี่ยวกับผลการดําเนนิงาน 
 
 ภายใตสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปอยูตลอดเวลาในปจจุบัน ทําใหองคกรตางๆ  ทั้งภาครัฐ
และเอกชน  ตางก็หันมาใชเครื่องมือทางการจัดการรูปแบบใหม  ๆ  เขามาชวยในการบริหาร 
และพัฒนาขดีความสามารถใหกับองคใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เครื่องมือที่นํามาใชเพื่อวดัผลการดําเนินงานในปจจุบันมหีลากหลาย ซ่ึงเครื่องมือตางๆ  ก็มี 
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เปนแนวคิดอนัเปนประโยชนในการบรหิารองคกรสมัยใหม  ซ่ึงจะชวยนําแนวความคดิไปสูการลงมือ
ปฏิบัติจริง 
  1.  ความหมายของการวัดผลการดําเนินงาน 
   จากการศึกษาเอกสารการวิจยั และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  พบวา  มีผูให 
คํานิยามและความหมายของ  การวัดผลการดําเนินงาน  ไวหลากหลาย ดังตอไปนี ้
   Hyvonen  (2007  :  343  –  366)  ไดใหความหมายไววา การวัดผลการดาํเนินงาน 
(Performance  Measures)  หมายถึง การวัดผลการดําเนินงาน  2  ดาน  ดานความรวมสมัย 
(Contemporary)  และดานการเงิน  (Financial)  ดานความรวมสมัย ประกอบดวยตวัวดัที่ไมเกีย่วกับ
เงิน การวดัแบบดุลยภาพ  ความพึงพอใจของลูกคา การวัดเชิงคุณภาพ  และดานการเงนิไดแก  
การแบงปนผลกําไร การควบคุมกําไร การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและอัตราเงินทุน
หมุนเวียน   
   Hsu  และ  Pereira  (2008  :  188  -  205)  ไดใหความหมายไววา  การวัดผลการ
ดําเนินงาน  (Firm  Performance)  หมายถึง การกําหนดตวัช้ีวดัที่เกีย่วของกับผลการดาํเนินงาน 
ในดานตางๆ เชน ความไดเปรียบจากผลิตภัณฑ ทรัพยากร ความเปนสากลขององคกร ฐานะ 
ทางการเงิน การเรียนรูทางสังคม การเรียนทางเทคโนโลยี การเรียนรูทางการตลาด การเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด 
   Baker  และ  Sinkula  (1999  :  295  -  308)  ไดใหความหมายไววา  การวัดผล 
การดําเนินงาน  (Measures  of  Performance)  หมายถึง เครื่องมือทางการบริหารจัดทางที่สามารถวัด
การเปลี่ยนแปลงของสวนแบงทางการตลาด ความสําเรจ็ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การเจริญเตบิโต 
ขององคกรและความไดเปรยีบทางการแขงขัน 
   Miller  และ  Friesen  (1982  :  1  -  25)  ไดใหความหมายไววา  (Firm Performance)  
หมายถึง  วิธีการหรือกระบวนการตัดสินใจในการทํากิจกรรมทางธุรกิจ  เพื่อทําใหองคกรมีศักยภาพ
ทางการแขงขัน ประกอบดวย การเอาใจใสในการเจรจาดวยความเต็มใจ การควบคุมสถานการณ 
ที่เปล่ียนแปลง การบริหารจัดการดานนวัตกรรม  
   Chung  และ  Pruitt’s  (1994  :  70  -  74)  ไดใหความหมายไววา   
(Firm  Performance)  หมายถึง การวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน  ประกอบดวย สภาพคลอง 
ทางการเงิน  มลูคาหนี้สิน  และราคามูลคาของสินทรัพยขององคกร 
  จากความหมายของการวดัผลการดําเนินงาน  สามารถสรุปไดวา  การวดัผล 
การดําเนินงาน  หมายถึง  วธีิการกําหนดตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานในดานตางๆ  ที่เอื้ออํานวยให 
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แตละองคกรนาํมาใชเปนตวัวัดผลการดําเนินงานขององคกรนั้นๆ  ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  การวัดผล
การดําเนินงานนั้นแบงออกเปน  2  ดาน  ทางดานการเงนิและไมใชการเงิน  ซ่ึงแตละองคกรสามารถ 
ที่จะเลือกตวัช้ีวัดที่เหมาะสมกับองคนั้นๆ  เพื่อทําใหองคกรตางๆ  มีตัวช้ีวัดที่เปนมาตรฐานสามารถ
ควบคุมผลการดําเนินงานขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
  2.  แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วของกับผลการดําเนินงาน  
   ในการศึกษาเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน มีผูเสนอแนวคิดที่หลากหลายแตกตางกนัไป 
ตามลักษณะความสนใจ แตแนวคดิตางๆ  นั้น  มักจะเกี่ยวของกับการชีว้ัดผลการดําเนินงาน   
2  ดานหลัก  ทั้งดานการเงนิและไมใชการเงิน  ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานไดสรุปแนวความคดิไว
ดังตอไปนี ้
   ดนัย  เทยีนพฒุ  (2545  :  19  -  28)  ไดสรุปแนวความคดิเกี่ยวกบัดัชนวีัดผลสําเรจ็
ธุรกิจ  (Key  Performance  Indicators  :  KPI)ไววา  เปนเครื่องมือในการวัดผลกลยุทธ   
(Strategic  Measurement  System)  หรือ  ส่ิงบงบอกความสําเร็จของธุรกิจทั้งดานการเงนิ   
(Financial  Perspective)  และไมใชดานการเงิน  (Non-Financial  Perspective)  ผูบริหารสามารถนํา
รูปแบบการวดัผลสําเร็จธุรกิจไปใชไดตามองคประกอบทั้ง 4 สวน ดงันี้ 
    1.  การทบทวนกลยุทธ  หมายถึง  วิธีการที่ผูบริหารดําเนินการทําการทดสอบ
ความสําคัญของกลยุทธ  และความสามารถในการทํากําไรดานลูกคา ดานผลิตภัณฑแลบริการ  
และนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
    2.  การพัฒนา  (KPIs)  หมายถึง  การวิเคราะหขอบเขตงานสําคัญ  (KRA  :   
Key  Result  Area)  จากธุรกิจหรือฝายงานตางๆ เพื่อนําไปทดลองใชงาน 
    3.  การนําสูการปฏิบัติหรือการปรับกระบวนการ  หมายถึง  ชวงของการทดสอบ
รูปแบบของการพัฒนา  KPIs  เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน  การวางกลยุทธใหสอดคลองกับ 
การตั้งเปาหมายในตอนตน 
    4.  สูความสําเร็จ หมายถึง ขัน้ตอนการปรบัเปลี่ยนองคกรไปสูการเปนองคกร 
ที่มุงสูความสําเร็จ 
   สาโรจน  โอพิทักษชีวนิ  (2546  :  302  –  303)  ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับการวัด 
ผลการดําเนินงานขององคกร  (Measuring  Organizational  Performance)  ไววา  การวัดผล 
การดําเนินงานขององคกร  เปนสิ่งที่ตองทําทั้งกับวัตถุประสงคระยะยาวและวตัถุประสงคระยะสัน้ 
การประเมินผลจะใชทั้งกฎเกณฑดานปริมาณและคณุภาพรวมกันในการพิจารณา การเลือกกฎเกณฑ
ใหเหมาะสมนัน้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ  อยางขององคกร  เชน  ขนาด,  ลักษณะธุรกิจ,  กลยุทธที่ใช ,
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ปรัชญาการบริหาร  เปนตน  โดยทั่วไปแลวจะใชอัตราสวนตางๆ ทางการเงินเปนหลักในการประเมนิ
ไดแก 
    1.  อัตรากําไรตอเงินลงทุน 
    2.  อัตรากําไรตอสวนของผูถือหุน 
    3.  อัตรากําไรของผูถือหุน 
    4.  สวนแบงตลาด 
    5.  อัตราสวนหนี้สินตอทุน 
    6.  กําไรตอหุน 
    7.  อัตราเจริญเติบโตของยอดขาย 
    8.  อัตราเจริญเติบโตของสินทรัพย 
    เกณฑดังกลาวขางตน ใชการเปรยีบเทียบกบัผลประกอบการในอดีต เปรียบเทียบ 
กับคูแขงขัน และการเปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงขอจํากัดอยูบาง จึงมักจะใช 
ในการวัดผลการดําเนินงานเฉพาะเวลาชวงสั้นๆ เนื่องจากเกณฑการบนัทึกที่แตกตางกันใหผลลัพธ
จากการดําเนินงานที่แตกตางกันและการใชวิจารณญาณมผีลตอการวิเคราะหหลักเกณฑเชิงปริมาณ
ตางกัน 
   ณัฐพล  ชวลิตชีวิน  และปราโมทย  ศุภปญญา  (2545  :  91)  ไดใหแนวความคิด
เกี่ยวกับการวดัผลการดําเนนิงานแบบ  Critical  Success  Factors  :  CSF  ไววา  เปนรูปแบบการวดั 
ผลตางๆ  ทางดานกลยุทธโดยที่องคกรวางเอาไวและจะตองนําไปปฏิบัติอยางเต็มที่เพื่อใหมีผล 
การดําเนินงานที่เหนือกวาคูแขงในทางธุรกิจ  โดยจะมุงเนนดานกลยุทธมากกวาผลการดําเนินงาน  
อันประกอบไปดวย 
    1.  คุณภาพของการใหบริการหลังการขาย 
    2.  คุณภาพและความนาเชื่อถือของสินคาและบริการ 
    3.  ความรวดเร็วในการนําสินคาใหมออกสูตลาด 
    4.  ความรวดเร็วในการสงสินคาใหแกลูกคา 
    5.  การจายเงนิตามใบแจงหนีอ้ยางรวดเรว็ 
    6.  ประสิทธิภาพของสายการผลิต 
    7.  ความยืดหยุนของสินคา 
    8.  ความสามารถในการพัฒนาสินคาหรือบริการใหมๆ ของทีมวิจัย 
    9.  การขายสินคาควบกันหรือ  Cross  –  Product Selling 
    ซ่ึงองคประกอบดังกลาวขางตน  จะชวยสะทอนใหเห็นถึงความเขมแขง็  
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ความออนแอ โอกาส และอุปสรรคตางๆ  ของแตละองคกร  และยังชวยแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ 
ขององคกรอีกดวย 
   วีระวัฒน  ปนนิตามัย  (2544  :  98  –  100)  ไดสรุปแนวความคิดการวดัความเปน
องคการแหงการเรียนรูไววา  การประเมินองคการแหงการเรียนรูเปนการปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคคล  (Human  Performance)  ที่จะสงผลตอการปฏิบัติดานเศรษฐกจิและการเงนิ 
ขององคการ  (Economic  and  Financial  Performance)  สูความเปนเลศิ ซ่ึงประกอบดวย 
    1.  องคการทาํงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว  โดยวดัจากผลลัพธเปนสําคัญ  
อาจจะวัดจาก  (Portfolio  Analysis)  จากการเติบโตของยอดกําไรสุทธิ ยอดขาย ผลิตภาพที่เพิ่มขึน้ 
ความคุมทุน เปอรเซ็นตที่ครองสวนแบงของตลาดในธุรกิจนั้นๆ  
    2.  คุณภาพและปริมาณนวัตกรรม  (Innovation)  หมายถงึ  ความสามารถในการ
คนพบ  (Discovery)  และการประดิษฐคิดคน  (Invention)  ที่มีความเปนเอกลักษณ  เปนผูคิดประดษิฐ
แหงแรก  มีความเปนประโยชนในผลกระทบที่ดีงามแกสังคม  สามารถประยุกตใชประโยชน 
ไดหลายอยาง  
    3.  รางวัลและเกียรติคุณคณุทีอ่งคการไดรับ  หมายถึง  หลักประกนัถึงความ 
มีคุณภาพ  มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง  ไดมาตรฐานจนเปนที่ยอมรับ 
    4.  ดัชนีช้ีวดัคุณภาพในการทํางาน  (Quality  of  Work  Life)  หมายถงึ  พนักงาน
รายบุคคลหรือรายกลุมขององคการ มีระดบัความพึงพอใจกับงาน ระดบัความจงรักภกัดี ผูกพนั 
   จากความหมายและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการวัดผล 
การดําเนินงาน ซ่ึงมีรูปแบบการวัดผลการดําเนินงานหลากหลายรูปแบบทั้งทางดานการเงิน 
และที่ไมใชดานการเงิน  ซ่ึงวัดไดจากปริมาณและคณุภาพของผลการดําเนินงานโดยใชทรัพยากร 
อยางเต็มศักยภาพ  สามารถวัดผลลัพธของงานหรือความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรธุรกิจได 
ตามเปาหมายที่ตั้งไว  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวจิัยไดประยกุตใชการวดัผลการดําเนินงานของ  (Pun  and 
White.     2005  :  56)  ซ่ึงประกอบดวย  4  ขอที่สําคัญ  ดังตอไปนี้  1)  ความยืดหยุนในการดําเนินงาน 
2)  การใชทรัพยากรอยางมคีุณคา  3)  นวตักรรมการดําเนินงาน  4)  คุณภาพการบรกิาร  องคประกอบ
ทั้ง  4  ขอ  ผูวิจัยจะใชเปนกรอบแนวคิดเพือ่การศึกษาวิจยัผลกระทบของกลยุทธการบริหารการ
เปล่ียนแปลงและการแลกเปลี่ยนองคความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยตอไป 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 1.  งานวิจยัในประเทศ 
  ชัชวาลย  บํารุงวงศ  (2545  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความคดิเห็นตอการปรับเปลี่ยนองคกร
ธุรกิจสงออก  ประเภทสินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องใชในบานขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพฯ   
และปริมณฑล  พบวา  ธุรกิจสงออกขนาดเล็กทั้ง  2  ประเภทสินคามีความเห็นตอการปรับเปลี่ยน
องคกรที่สอดคลองกัน  กลาวคือ  ปจจยัภายนอกองคกรเปนปจจยัที่ทําใหเกดิการปรบัเปลี่ยนองคกร
ไดแก  ปจจยัดานเศรษฐกจิของประเทศ  ปจจัยดานการแขงขัน  และปจจัยดานสภาพการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี สําหรับปจจยัภายในที่ผลักดินใหเกิดการปรับเปลี่ยนองคกรไดแก  ผลประกอบการ 
ขององคการและนโยบายองคกร  นอกจากนั้นการศึกษาพบวา  ผูประกอบกิจการสงออกขนาดเล็ก
ประเภทสินคาเฟอรนิเจอร  และเครื่องใชในบาน  สวนใหญใหความสําคัญตอการบริหารในระดับ
ปฏิบัติการ  ดานการผลิตและการตลาด  และเมื่อเปรียบเทยีบความคิดเหน็ในการปรับเปลี่ยนองคกร 
ดานตางๆ  จําแนกตามลักษณะกิจการพบวา  ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายหลังการปรับเปลี่ยน
องคกรสวนใหญ  คือ  พนักงานปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลง  การขาดประสบการณ 
ในการทํางาน สถานที่คับแคบลง สินคามีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง พนักงานพดูภาษาอังกฤษ
ไดนอย  มีคาใชจายที่ไมกอกาํไรสูงเงินทุนมีอยูอยางจํากดั  และการไมมีหนวยงานในการวจิัยและ
พฒันาโดยเฉพาะตามลําดับ  สวนวิธีการและแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคนั้น  สวนใหญ 
เปนเรื่องของการใหฝกอบรมแกพนกังาน  การลดราคาสินคาลง  การตัดงบประมาณตางๆ  ลง  
และการตั้งหนวยงานวิจยัและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะตามลําดับ 
  พรเพ็ญ  ทรัพยมณี  (2546  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤตกิรรมตอดานการเปลี่ยนแปลง 
องคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  ในสังกัดสํานกังานใหญ  พบวา  พนกังาน 
ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  มีพฤติกรรมตอตานการเปลี่ยนแปลงองคการ  โดยรวม   
อยูในระดับนอยที่สุด  และมีความคิดเหน็ที่มีตอสาเหตุการตอตานการเปลี่ยนแปลงองคการ  
โดยรวม  อยูในระดับปานกลาง  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา  ปจจยัสาเหตุการตอตานการ
เปล่ียนแปลงองคการ  ดานจติวิทยาสวนบคุคล  และดานหลักเหตแุละผลในการเปลี่ยนแปลงองคการ  
มีผลตอพฤติกรรมตอดานการเปลี่ยนแปลงองคการ  อยางมีนัยสําคัญที่  0.01  ปจจัยอ่ืนๆ  เชน  เพศ  
อายุ ระดับการศึกษา  ระดับตาํแหนงงาน  ประสบการณทาํงาน  และรายได  ที่แตกตางกัน  มี
พฤติกรรมการตอตานการเปลี่ยนแปลงองคการไมแตกตางกัน 
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  ตวงรัตน  จนิตชาติ  (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาภาวะผูนาํที่มีผลตอความผูกพันตอ 
องคการของพนักงานองคการคาคุรุสภา  ศึกษาเฉพาะภาคการคา  พบวา  พนักงาน  มรีะดับความ
ผูกพันตอองคการโดยรวม  อยูในระดับมาก  และรายดาน  ดานการเชือ่ถือ ยอมรับเปาหมาย 
และคานิยมขององคการ  ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากในการทํางานเพื่อองคการ  
และดานความตองการที่จะรกัษาความเปนสมาชิกขององคการไว  มีระดับความผูกพนัตอองคการ  
อยูในระดับมาก  สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ในทัศนะของพนกังานองคการคาของคุรุสภา  
ภาคการคา พบวา พนกังาน มีทัศนะตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย  
และรายดานประกอบดวย  4  ดาน  ดังนี้  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรง
บันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานกึถึงความเปนปจเจกบุคคล  มีทัศนะ 
ตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับเห็นดวย 
  พะนอพนัธุ  จาตุรงคกุล  (2544  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษากลยุทธเพื่อการพัฒนาองคการ 
สูสากล  พบวา  การดําเนินธรุกิจเอกชนมีความยากลําบาก  เนื่องจากภาวการณแขงขนัรุนแรง  อีกทั้ง
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิ  สังคมการเมือง  เทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงดังกลาว  เปนสิ่งที่ทุกคน
ตองเผชิญ  โดยเฉพาะภาคธรุกิจ  ที่ตองปรับตัวเพื่อความอยูรอดและรักษาไวซ่ึงกาํไร  การวางแผน 
กลยุทธถือเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการที่จะชวยสรางศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ  
เพราะเปนกลไกที่มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ  (Swot  Analysis)   
เปนกลยุทธทีม่ีความยืดหยุนและปองปรามปญหาอันอาจจะมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งเปนการสราง 
วัฒนธรรมองคการ  ดังนั้น  การวางแผนกลยุทธและการบริหารเชิงกลยุทธจึงเปนปจจัยแหง
ความสําเร็จขององคการและบุคคล  โดยเฉพาะผูบริหารขององคการ บริษัท รวมเจรญิกรุป  จํากัด   
ไดใชการบรหิารเชิงกลยุทธประสบความสําเร็จในชวงที่ผานมาโดยเฉพาะนํากลยทุธในการพัฒนา
คุณภาพทัว่องคการ  ซ่ึงสามารถพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใหบริการทีร่วดเร็วถูกตอง   
และมีอัธยาศัยดี ทําใหลูกคาประทับใจ  ดังนั้น  ปจจยัแหงความสําเร็จคือ  การที่ผูนํามีวิสัยทัศน 
ที่กวางไกล  มีความเขาใจองคการ  กําหนดกลยุทธสอดคลองกับองคประกอบ  สภาวะและวัฒนธรรม
ของกลุมรวมเจริญ  โดยใชเทคนิคงายๆ  ในการถายทอดกลยุทธใหทกุคนเขาใจ  สามารถนํากลยุทธ 
ไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนเปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจเอกชน 
ภาคตะวันออก 
  จารุณี  ตันติเวชวุฒิกุล  (2549  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบองคการ 
แหงการเรยีนรูในโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  พบวา  รูปแบบที่เหมาะสมที่องคการ 
แหงการเรยีนรูในโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ  ประกอบดวย 
หลักการที่  1  การมุงสูความเปนเลิศ  ไดแก  การใหความสําคัญตอการเรียนรูแกพนักงานจะทําให
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องคกรกาวสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน  และการสงเสริมใหพนักงานมีการจัดการเรียนรู  หลักการที่ 2 
รูปแบบวิธีคิดและมุมมองที่เปดกวาง  ไดแก การสรางแรงจูงใจในการใหพนักงานไดแสดงความ
คิดเห็นโดยใหการชมเชยหรอืรางวัลและองคการมีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานที่เหมาะสม
และชัดเจน  หลักการที่  3  การสรางและสานวิสัยทัศน  ไดแก  การกําหนดวิสัยทัศนของโรงงาน 
โดยพนกังานยอมรับและมองเห็นในทิศทางเดียวกัน การกระตุนใหผูรวมงานทุกคนเขามามีสวนรวม
ในการดาํเนินงาน  หลักการที่  4  การเรียนรูรวมกันเปนทีม  ไดแก  การสนับสนุนใหสมาชิกใน
ทีมงานเรียนรูรวมกัน  และแลกเปลี่ยนความรูดวยวิธีการงาย ๆ เพื่อไปสูผลลัพธที่ตองการรวมกัน 
และการใหบุคลากรอบรมและเรียนรูวิธีการทํางานเปนทีม  หลักการที่  5  การคิดเขาใจเชิงระบบ  
ไดแก การวางแนวทางขององคกรใหมุงไปทางเดียวกัน  โดยกําหนดทศิทางเชิงกลยทุธ   
และการมุงเนนลูกคา การกําหนดเปาหมายหรือทิศทางของหนวยงานไดอยางชัดเจน 
  บุญสง  หาญพานิช  (2546  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหาร 
จัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา  พบวา  ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษามีความตองการในระดับมาก
ขณะที่สภาพเปนจริงในปจจุบันเกดิขึ้นในระดับคอนขางนอยในทุกดานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความรู ไดแก การสรางความรู  การจัดเกบ็ความรู  การนําความรูไปใช  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
การบริการความรู  การสื่อสารความรู  การใชเทคโนโลยี  วัฒนธรรมการไววางใจ  วฒันธรรม 
พลังรวม  นอลลิดจเวอรเคอร  ส่ิงทาย  และยุทธศาสตรการบริหารจัดการความรู  ลักษณะงาน 
ที่ผูบริหารมีความตองการในระดับมาก  ใหมีการนําองคความรูใหมๆ  ซ่ึงเกิดจากการบริหารจัดการ
ความรูไปใช  ไดแก  การประกันคณุภาพ  การพัฒนาความรู การบริการความรู  ใหมกีารแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูขามหนวยงานทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการใหมีการบริการความรู 
ในลักษณะของการรวมมือทีต่างฝายตางเปนทั้งผูใหและผูรับบริการใน  5  ดาน  คือ  การเผยแพร
ความรูสูสาธารณะ  การถายทอดความรู  การจัดอบรมสัมมนา การอํานวยความสะดวกในการเขาถึง
ความรูและการใหคําปรึกษา 
  สายสุดา  ปนตระกูล  (2544  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาความตองการสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการทาํงานของบริษัทยูไนเตด็  อินฟอรเมชั่น  ไฮเวย  จํากัด  พบวา  บุคลากรบริษัท ยูไนเตด็ 
ไฮเวย  จํากดั  มีความตองการสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานแหลงสารสนเทศ และดานรูปแบบสารสนเทศมีคาเฉลี่ย 
อยูในระดับมาก สวนดานเนือ้หาสารสนเทศมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา  บุคลากรมีความตองการสารสนเทศในระดับมากที่สุด  คือ  ส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบวารสาร 
และสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอินเทอรเน็ต  และมีความตองการในระดับมาก  คือ  การสื่อสาร 
และโทรคมนาคมและแหลงที่เปนเหตกุารณประเภทการประชุม  สัมมนา  การฝกอบรม  ดูงาน   
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ความคิดเหน็ของผูบริหารตอความตองการเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน  ของบุคลากรของบริษัท 
ยูไนเตด็  อินฟอรช่ัน  ไฮเวย  จํากัด  พบวา  ดานเนื้อหาสารสนเทศควรจดัใหมีบริหารสารสนเทศ 
เพิ่มคุณคา  (Value  –  added  Information  Service) แกบคุลากรโดยเนนใหเกิดความสอดคลองของ
บริการกับทิศทางการดําเนนิงานและเปาหมายของบรษิัทใหมากที่สุด  ดานรูปแบบสารสนเทศเห็นวา
ควรบอกรับวารสารเพิ่มเติมใหทันสมัยมากขึ้น โดยเลือกวารสารที่มีเนื้อหาสมบูรณ ครบถวน 
และครอบคลุมทุกฝายงาน  และดานแหลงสารสนเทศเห็นวาควรจัดการประชุม  สัมมนาระหวาง
หนวยงานในวงการเดียวกนัเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางหนวยงาน 
  นวรัตน  เจียรนัย  (2545  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกีย่วกับการวัดผลการดําเนินงาน 
ขององคกรที่มีการนําระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9000  มาใช  โดยการนําแนวคิดจากทฤษฎี  
Balanced  Scorecard  มาใชพบวา การดําเนินงานของบริษัททั้ง  4  ดาน  อยูในระดบัปานกลางและดี 
โดยบริษัทไดรับผลกําไรจากการดําเนินงานมากพอสมควร  ถึงแมวาจะมกีารดําเนินงานในการสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา  และการเรียนรูและพัฒนาไมมากนัก  แตสามารถดําเนินงานใน
กระบวนการภายในตางๆ  ไดดี  และเมื่อเชือ่มโยงผลการประเมินที่ไดกบัขอกําหนดตางๆ ตามระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9000 สามารถสรุปไดวาบริษัทสามารถดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9000  ที่ไดวางไวไดอยางดพีอสมควร แตจาํเปนตองปรับปรุงการดําเนนิงานในขอกําหนด  เชน   
การรับคํารองเรียนของลูกคา การฝกอบรม 
  กมล  กาญจนสิทธิ์  (2546  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงาน 
ของบริษัท  การบินไทย  พบวา  ปจจยัที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการดําเนนิงานของบริษัท 
การบินไทยคอื  ปจจัยดานการจัดการการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่ง  การบริหารสภาพคลองของกิจการ 
และการจดัโครงสรางทางการเงินของบริษัทการบินไทย สวนปจจยัทางการตลาดสงผลกระทบ 
ตอผลการดําเนินงานของบริษัท เมื่อถูกใชเปนปจจยัเดยีวในการวิเคราะหความสัมพันธกับ 
ผลการดําเนินงาน  แตเมื่อนาํปจจัยทางการเงินเขารวมวเิคราะหความสมัพันธแลว  บทบาทของปจจัย
ดานการตลาดกลับลดลงจนไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานเลย  อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ปจจัยทางการตลาดเพียงปจจัยเดยีว  ผลการวิจัยเชงิสํารวจพบวา  ความบริการดานภาคพื้น  
และรายการสะสมไมล  เปนปจจัยสําคัญทางการตลาดที่สงผลตอการดําเนินงานของบริษัทการบินไทย 
  กิตติมา  พิมเสน  (2546  :  บทคัดยอ)  การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
และการบริหารเชิงกลยุทธ  กรณีศึกษา  :  แอดวานซ  อินโพร  เซอรวิส  จํากัด  (มหาชน)  พบวา  
บริษัทมีรายได  ตนทุน  คาใชจายเพิ่มขึน้  ขณะที่อัตราแสดงสภาพคลอง  อัตราสวนแสดง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  อัตราสวนความสามารถในการกูยืมหรือความเสี่ยงในการกูยืมต่ํา  
เนื่องจากบริษทั  มีการลงทุนในสินทรัพยไดแก  ทีด่นิ  อาคาร  อุปกรณเพื่อประกอบการใหบริการ 
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เสริมตางๆ  รวมถึงมีการลงทุนในโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น ขณะทีห่ากพจิารณาอัตราสวน
แสดงความสามารถในการทํากําไร  พบวาบริษัทมีอัตราสวนผลตอบแทนทางกําไรสงู  สวนที่สอง
วิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธของบริษัท  พบวาบริษทัอยูในตําแหนงจุดแข็งและโอกาส   
ในชองเวกเตอรการรุกราน บริษัทเลือกทางเลือกการักษาลกูคาเกาและการขยายฐานลูกคาใหม เพื่อ
เปนการรักษาความเปนผูนําทางการตลาด เพิ่มรายไดและสรางกําไรสูงสุดใหกับบรษิัททั้งในระยะสั้น
และระยะยาว  โดยใชกลยุทธการพัฒนาตลาด  การเจาะตลาด  การพัฒนาผลิตภัณฑและการรวมตวั 
ไปขางหนา ในขณะเดียวกนับริษัทจะตองดําเนินการการพัฒนาเทคโนโลยีและบรกิารเสริมตางๆ   
เพื่อสรางความแตกตางในสินคาและบริการใหเหนือกวาคูแขงขันในตลาดเพื่อเปนผูนําทางดาน
เทคโนโลยีสรางความเชื่อมัน่ใหกับลูกคาและสรางความพรอมขององคกรควบคูไปดวย 
  อัจฉราวรรณ  รัตนพันธ  (2548  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการเรียนรูองคการ 
มีความสัมพันธกับปจจัยที่มผีลตอการดําเนินงาน  พบวา  การเรียนรูขององคการ  ดานการเรียนรูงาน  
ดานการเรียนรูความเปนผูนํา  ดานการเรียนรูทีมงานและดานการเรียนรูเชิงกลยุทธ  มีความสัมพันธ
กับปจจยัที่มีผลตอการดําเนนิงานดานลูกคา  การเรียนรูขององคการดานการเรียนรูระบบและดาน 
การเรียนรูเชิงกลยุทธ  มีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานดานลูกคา  การเรียนรูองคการ
ดานการเรียนรูระบบและการเชิงกลยุทธ  มคีวามสัมพันธกับปจจยัที่มีผลตอการดําเนนิงาน 
ดานกระบวนการภายในองคการ  และการเรียนรูขององคการดานการเรียนรูระบบ  ดานการเรียนรู
ทีมงานและดานการเรียนรูการแปรรูปมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานดานการเรยีนรู 
และพัฒนา  และปจจัยที่มีผลตอการดําเนนิงานดานการเรียนรูและพัฒนามีความสัมพันธกับผล 
การดําเนินงาน  โดยสรุป  การเรียนรูองคการและปจจยัทีม่ีผลตอการดําเนินงานมีความสัมพันธ 
กับผลการดําเนินงาน  ดังนัน้  การเพิ่มผลการดําเนินงานใหองคการ  ผูประกอบการควรสงเสริมให
พนักงานทกุระดับมีการเรยีนรูขององคการทั้ง  7  ดาน  ซ่ึงประกอบดวย ดานการเรยีนรูงาน  ดานการ
เรียนรูระบบ  ดานการเรียนรูวัฒนธรรม  ดานการเรียนรูความเปนผูนํา  ดานการเรียนรูทีมงาน   
ดานการเรียนรูเชงิกลยุทธ  และดานการเรยีนรูการแปรรูป  เพื่อเปนการกําหนดกลยุทธและนโยบาย 
ในการแขงขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถไดเปรียบในการแขงขันและอยูรอด
อยางมั่นคงยั่งยืนในระยะยาว 
  อุระมณี  ธรรมสระ  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา  การใชสารสนเทศบนเครือขาย 
อินทราเน็ต  กรณีศึกษา  บริษัท  ปโตรเคมีแหงชาติ จํากดั (มหาชน)  พบวา  สารสนเทศที่พนักงานเห็น
วาเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานมากทีสุ่ด  5  อันดับ  คือ  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  ขาวสารจากฝาย
จัดการ  ขอมูลธุรกิจ  ขอมูลฝายตางๆ  และขายเผยแพร สารสนเทศที่พนักงานตองการใหปรับปรุง 
มากที่สุด  5  อันดับ  แบบฟอรมตาง  ๆ  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศขอมูลฝายตางๆ  ขาวกจิกรรมชมรม  
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และขาวประชมุสัมมนานิทรรศการ  ปญหาที่พบจากการใชสารสนเทศบนเครือขายอินทราเน็ต   
คือ ความไมทนัสมัยของขอมูล ขอเสนอแนะของพนกังาน  คือ  ตองการใหเผยแพรสารสนเทศดวย
ความรวดเรว็  ถูกตอง  ครบถวน  มีรายละเอียดมากขึ้น  และควรจัดแยกประเภทขอมูลในแตละหวัขอ
ใหงายตอการเขาถึง  รวมทั้งควรมีสารสนเทศที่ใหความรูเฉพาะสาขาแกพนักงาน 
  จักรี  เทพเกษตรกุล  (2541  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับ 
ผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย  พบวา  ธนาคารพาณิชยไดนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการดําเนนิงาน ดานประมวลผลและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และ 
ผลจากการจําลองพบวา  ผลการดําเนินงานของกลุมธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญมีความสัมพันธ 
ในทิศทางเดยีวกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในขณะทีผ่ลการดําเนินงานของกลุมธนาคารพาณิชย
ขนาดกลางมีความสัมพันธในทิศทางตรงกนัขามกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผลการดําเนินงาน 
ของธนาคารพาณิชยไทยขนาดเล็กไมมีความสัมพันธกับปจจัยดังกลาว  ผลดังกลาวสะทอนใหเหน็วา 
การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชยขนาดใหญปริมาณมากและระยะเวลานาน
พอที่จะสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนนิงาน  จึงทําใหผลการดําเนินงานของกลุมธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญเพิม่ขึ้น  ในขณะที่การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมธนาคารพาณิชยไทย 
ขนาดกลางยังไมอยูในชวงทีก่อใหเกิดประสิทธิภาพจากการลงทุนจึงทาํใหผลการดําเนินงานลดลง 
และดวยเหตุนีเ้มื่อพิจารณาธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ  จึงพบวา  ผลการดําเนินงานของธนาคาร
พาณิชยไทยทัง้ระบบมีความสัมพันธในทศิทางตรงกันขามกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ปาริชาติ  ชิตตโสภณ  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการดําเนินงาน 
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  ISO 
14001  พบวา  ตัวแทนฝาย ธุรกิจประเภทการผลิตมีจํานวนพนักงานมากกวา  500  คน  ประโยชน 
จากการไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  ISO  14001  สวนใหญอยูในระดับ 
ปานกลาง  ปญหาและอุปสรรคที่ไดรับพบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความ
แตกตางของประโยชนจากการไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดลอม  ISO  14001 
พบวา  โดยภาพรวมไมแตกตางกัน การเปรียบเทียบความแตกตางปญหาและอุปสรรคจากการไดรับ
การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  ISO  14001  โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
  นวพร  สวัสดิสาระ  (2539  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลกระทบของการลงทุนโดยตรง 
จากตางประเทศตอการลงทุนในอุตสาหกรรม  พบวา  การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีผลกระทบอยางมีนัยสําคญัตอการ ลงทุนในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสเนื่องจากบรรษัทขามชาติ  จะผลิตชิ้นสวนในตางประเทศแลวจึงสงออกชิ้นสวนตางๆ  
เหลานี้  ไปยงัประเทศอื่นที่เปนฐานการผลิตในขั้นตอนตอไป  จนเปนสินคาสําเร็จรูปซึ่งลักษณะ 
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ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศ เปนการผลิตโดยการประกอบชิ้นสวนหรือการประกอบ
สินคาสําเร็จรูป แลวสงออกไปยังประเทศอื่นๆ  ที่เปนฐานการผลิตในขัน้ตอนตอไปโดยที่วตัถุดิบ 
และชิ้นสวนทีใ่ชในการประกอบนั้นจะตองอาศัยการนําเขาเปนหลัก  ดังนั้น  จากเหตผุลขางตนแสดง
ใหเห็นวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเปนตัวกระตุนใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมนี ้
ในประเทศ ไทยสูงขึ้น   
  ศิริพงศ  พฤทธิพันธุ  (2542  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลกระทบจากทรัพยากรจําเพาะ 
ในบริษัทตอผลการดําเนินงานของบริษัทภายใตโครงสรางการลงทุนที่แตกตางกัน  พบวา   
ผลการดําเนินงานของบริษัทไทยที่เลือกการดําเนินกจิการโดยรวมลงทนุกับ  บริษัทตางชาติสูงกวา 
ผลการดําเนินงานของบริษัทที่คนไทยดําเนินกิจการเอง  และจากการรวมลงทุนกับบริษัทตางชาติ 
จะสงผลใหทรัพยากรจําเพาะของบริษัทเพิม่ขึ้นอยางมีนยัสําคัญเฉพาะในดานทักษะ  และความรู
ทางดานการจดัการ  ทักษะและความรูทางการตลาดเทานั้น  สวนทกัษะและความรูทางเทคโนโลยี  
มีการเพิ่มขึ้นแตไมมีนัยสําคญั  ผลการดําเนินงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้นนี้ ไดแก ผลการดําเนินงาน 
ของ บริษัทโดยรวม ผลการดําเนินงานของบริษัทในดานการสงออก  ผลการดําเนินงานของบริษัท 
ในดานการเตบิโตของตลาด  ผลการดําเนนิงานของบริษัทในดานการสรางความแตกตาง  
ผลการดําเนินงานของ  บริษัทในดานการตลาด  การประยุกตใชผลการศึกษาครั้งนี้  ผูดําเนินงาน 
ทางธุรกิจควรจะคํานึงถึงขอดีและขอเสียของแตละโครงสรางแบบการรวมหรือไมรวมลงทุน 
กับบริษัทตางชาติ ซ่ึงโครงสรางแตละแบบที่เลือกใชนัน้จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน 
ของบริษัทที่แตกตางกัน  ดังนั้นผูดําเนนิงานทางธุรกิจควรเลือก  โครงสรางแบบการรวมลงทุน 
กับบริษัทตางชาติ เพื่อที่จะเพิ่มทรัพยากรจําเพาะของบรษิัทและผลการดําเนินงานของบริษัทใหมาก
ขึ้นสําหรับในระดับมหภาค ผลการศึกษานีจ้ะเปนประโยชนตอหนวยราชการ  เชน  กรมการสงเสริม
การสงออก สํานักคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ  เพือ่ใชในการวางแผน การกําหนดนโยบาย 
ของประเทศอยางมีกลยุทธและใหมีประสิทธิภาพมากขึน้  และจะทําใหเขาใจถึงสภาวการณมี
ทรัพยากรจําเพาะของแตละบริษัทเปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ของอุตสาหกรรมที่ศึกษานีด้ียิ่งขึ้น 
 
 2.  งานวิจยัตางประเทศ 
  Kavanagh  และ  Ashkamasy  (2006  :  82  -  88)  ไดศกึษาผลกระทบของภาวะผูนํา 
และกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองคกรและการรับรูถึงการเปลี่ยนแปลง   
พบวา  ส่ิงแรกที่เปนอุปสรรคขัดขวางการเปลี่ยนแปลงไมใหประสบความสําเร็จก็คือ  การปรับ
โครงสรางของวัฒนธรรมองคกร  ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะทําใหในในองคกรมีการผสมผสานดาน 
การรับรูถึงกระบวนการยดึถือ  และการปรบัเปลี่ยนวัฒนธรรมในองคการเกี่ยวกับการสื่อสาร 
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ถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมาก ดังนั้น ผูนําองคกรจะตองทําการ
ตัดสินใจและพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ผูนําควรมีความรูความสามารถ และเรียนรูถึง
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงองคกร  ซ่ึงจะทําใหแนใจวาภาวะผูนําภายในของตนสามารถยอมรับ 
ถึงการเปลี่ยนแปลง 
  Naranjo-Gil  และ Hartmann  (2007  :  735  -  756)  ไดศึกษาการบริหารระบบบัญชี 
ที่มีความแตกตางและกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  พบวา  การเปลี่ยนแปลงองคกร 
และการตลาดที่มีความรุนแรงมากนั้น เนือ่งจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจแบบขามองคกร  ทําให 
ตองคํานึงถึงการกําหนดกลยทุธและมีสวนทําใหเกดิเปนกลยุทธการเปลี่ยนแปลง  องคกรมีความ
แตกตางในความรับผิดชอบ  ภาระหนาที่ซ่ึงมีความสัมพันธกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง   
อยางไรก็ตาม  การเปลี่ยนแปลงนั้นตองอาศัยปจจยัจากกระบวนการดานการบริหารกลยุทธ   
ซ่ึงในรายงานพบวา มี  2  ปจจัยดวยกัน  ทีเ่ปนองคประกอบในการบรหิารของผูบริหารระดับสูง 
ในการบริหารทีมงานใหมีความแตกตาง  และมีคุณลักษณะของการบรหิารระบบทางบญัชี   
ซ่ึงในรายงานครั้งนี้ไดทดสอบวาการบริหารผูบริหารระดับสูงมีผลกระทบตอกลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง  ทั้งทางตรงและทางออม ตลอดจนมีการออกแบบในการใชระบบบญัชีในการ
บริหารงานอีกดวย 
  Taplin  (2006  :  284  -  301)  ไดศึกษากลยทุธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
และการปรับปรุงโครงสรางองคกร  พบวา การเปลี่ยนแปลงขององคกรและการตอบสนองตอบ 
ตอความแตกตางในการบริหารซึ่งใชการเปลี่ยนแปลง  7  ดาน  ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงบริษัท
ขามชาติเกี่ยวกับเสื้อผา  เนือ่งจากภาวะการแขงขันที่รุนแรงทางเศรษฐกิจและบรษิัทไดปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงและมีความยืดหยุนของเครื่องจักรในการผลิตที่สูงสุด 
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดวยการปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมีคุณภาพสูงและดีที่สุด พบวาการบริหาร 
กลยุทธและการประยุกตการทํางานดวยการเปลี่ยนแปลง  ทําใหประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น 
จากการปรับปรุงโครงสรางองคกรมีมากกวาการใหพนักงานมีสวนรวม  ในการศึกษาครั้งนี้มีอุปสรรค
บางอยางที่เกีย่วกับนวัตกรรมขององคกร  มีการขอจํากัดเกี่ยวกับการผลิต และการบริหารงาน 
การเปลี่ยนแปลง 
  Balogun  (2006  :  29  -  49)  ไดศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงระหวางเปาหมาย 
ของกลยุทธและผลลัพธที่ไมไดคาดการณไวลวงหนา พบวา มีการกําหนดเปาหมายของกลยุทธ 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริหารระดบักลาง  ที่เกิดการควบคุมของผูบริหาระดับสูง 
มากกวาผลลัพธที่ได  เปนสิ่งที่ไมมีความสําคัญ  เพราะวาแนวทางของการรับเปลี่ยนแปลงมีแผน 
ในการแกไขตอการวางแผนของผูบริหารระดับสูง เปาหมายของการศกึษาตองการเชือ่มโยง 
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ระหวางการรับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ไมไดคาดการณไวลวงหนาอันเกิดจากกลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงสามารถเปนกลไกสําคญัในการสรางความแตกตาง  ดังนั้น  ถาหาก
ไมมีความรูขั้นสูงแลว ไมสามารถแกไขปญหาดานการปฏิบัติงานได  จะเกดิการกาวกายการทํางาน
ระหวางกัน  การจูงใจที่ดใีนการทํางานควรจะมีการสื่อสารกันอยางไมเปนทางการในระหวางวัน 
ของการทํางาน 
  Ruiz  -  Ortega  และ  Garcia  -  Villaverde  (2007  :  1  -  14)  ไดศกึษาความสามารถ 
และกลยุทธทางการแขงขันทีม่ีผลกระทบตอการดําเนินงาน  พบวา  ความสําคัญตอการเขาสูตลาดใหม
และมีผลกระทบตอความสามารถและกลยุทธทางการแขงขันตอผลการดําเนินงาน  ซ่ึงไดทําการศกึษา
จากกลุมตวัอยางจํานวน  253  บริษัท  จากอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผลลัพธที่ไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถของแนวความคิดที่มุงเนนตนทุนต่ํามีผลตอการดําเนินงาน 
และพิจารณาถึงการเขาสูตลาดใหมดวย การศึกษาครั้งนี้มแีนวคดิดานกลยุทธทางการแขงขัน 
และทฤษฎีวาดวยฐานทรัพยากรที่มอียู  ซ่ึงจะสามารถสรางความแตกตางทางการแขงขันซึ่งมีความ
สอดคลองกับเวลาในการเขาสูตลาด 
  Kaminski  และคณะ  (2007  :  29  -  36)  ไดศึกษาการถายโอนองคความรูเกี่ยวกับ 
การพัฒนาการผลิต  กรณีศึกษากลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทกลุมโลหะและเครื่องจกัร
จากเมืองเซาเปาโล  ประเทศบราซิล พบวา วิธีการพัฒนาการผลิตนั้นไดทําการเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามและใชวิธีการสัมภาษณทั้ง  32  บริษัท  ดวยการรวบรวมคําถามทั้งหมดเพื่อใชเปนขอมูล 
มีเพียง  1  บริษัทที่มีความรบัผิดชอบในการพัฒนา ผลลัพธจากการวิจยัแสดงเห็นถึงระดับความเจริญ
โตของกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ยอมรับในการพัฒนาการผลิตนําไปสูการสรางเครือขาย
ของบริษัทตอไป 
  Liao  และ  Hu  (2007  :  402  -  411)  การถายโอนองคความรูและการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันภายใตสภาพแวดลอมที่ไมมีความแนนอน กรณีศึกษาผูควบคุมอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กของประเทศไตหวนั พบวา มีตวัช้ีวัดบางสวนที่เปนสื่อกลางที่แสดงใหเหน็ถึงความ
เหมาะสมของรูปแบบโมเดลที่ทดสอบหาความสัมพันธ  มีการเพิ่มเติมความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมที่ไมมีความแนนอนและการถายโอนความองคความรูในเชิงลบและการถายโอน 
องคความรูกับความไดเปรยีบทางการแขงขันมีความสัมพันธในเชิงบวก  ซ่ึงดูคลายวาภายใต
สภาพแวดลอมที่ไมมีความแนนอนจะเปนอุปสรรคตอการถายโอนองคความรูและผูนําที่เปน 
ผูควบคุมอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการพฒันาองคความรู  อยางไรก็ตาม การถายโอนองคความรู 
มีความสําคัญตอเทคโนโลยีและกิจกรรมการจัดการองคความรูภายใตสถานการณของอุตสาหกรรม 
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  Clarke  และ  Garside  (1997  :  537  -  545)  ไดศึกษาการพัฒนากรอบ 
การบริหารงานที่เปนเลิศสําหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง พบวา การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการที่เปนเลิศมาสําหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงจากการเปรยีบเทียบหลายๆ  บริษัท   
โดยมุงเนนปจจัยที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ  5  แบบ  เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
การบริหาร ดวยความรับผิดชอบ  ประเด็นทางสังคมและวฒันธรรม  การติดตอส่ือสาร  เครื่องมือ 
และวิธีการการทํางานรวมกนั  ศักยภาพของการใชกรอบดังกลาวผลลัพธที่ไดจะสามารถปรับปรุง
องคกร โครงสรางองคกร  และชี้วดัผลการดําเนินงาน เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง  สามารถ 
นํามาประยกุตไดกับหลากหลายองคกร การที่จะมีศักยภาพไดนัน้ขึ้นอยูกับความรวมมือของทุกคน 
ในองคกร 
  Chen  และ  Lee  (2007  :  543  -  551)  รูปแบบการประเมินผลการดาํเนินงาน 
สําหรับผูบริหารเพื่อใชเปนวธีิการในการบริหารงาน พบวา มีการมุงเนนผลการดําเนนิงานจากบุคคล 
ที่บริหารโครงการ  รูปแบบการประเมินผลการดาํเนินงานสรางมาจากวิธีการบริหารจัดการ   
จากพฤติกรรมดานภาวะความเปนผูนํา  ดวยการวเิคราะหถึงกระบวนการในการสรางเครือขาย 
ในการทํางานรวบรวมมาจากแนวคิดในการแลกเปลี่ยนจากพนักงานเพือ่เปนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน
เปนตัวแปรอิสระระหวางองคประกอบ  2  กลุม  รูปแบบที่  1  มีการคํานวณถึงความสัมพันธ 
จากพฤติกรรมดานภาวะผูนําของผูบริหารโครงการกับการวิเคราะหกระบวนการสรางเครือขาย
รวมกัน  รูปแบบที่  2  ความสัมพันธของภาวะผูนํากับวิธีการปรับปรุงการบริหารจัดการ  
  Mansar  และ  Rejiers  (2005  :  457  -  471)  ไดศึกษาการออกแบบกระบวนการบริหาร
จัดการแบบใหมดวยการบริหารจัดการที่เปนเลิศและการประเมินคุณภาพการออกแบบการแกไข
ปญหาที่สัมฤทธิ์ผล  พบวา  การแกไขปญหาเพื่อสนับสนุนวิธีการปฏบิัติงานและการพัฒนา
กระบวนการบริหารงานดวยการออกแบบกระบวนการมากกวาเนนไปที่พฤติกรรมโดยมุงเนน 
ไปที่การบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนหลัก วิธีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ สามารถหาได 
จากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ  การสํารวจ หรือการตรวจสอบจากประสบการณการทํางาน   
การประเมินผลกระทบจากการวัดการบริหารจัดการที่เปนเลิศ  สามารถวัดไดจากตนทุนการทํางาน  
ความยดืหยุนของการทํางาน  ระยะเวลาดาํเนินงาน  คณุภาพการทํางาน ซ่ึงเปนกรอบแนวคดิ 
ที่นําเสนอ การบริหารจัดการที่เปนเลิศสามารถเปนไปไดในอุตสาหกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ  
โดยที่สามารถตรวจสอบการบริหารไดภายใตกรอบดังกลาวได 
  Garver  (2003  :  455  -  466)  ไดศึกษาการบริหารจัดการที่เปนเลิศดวยตัวช้ีวดั 
การขับเคลื่อนของลูกคาเพื่อปรับปรุงโอกาสทางการบริหาร พบวา ประเด็นสําคัญที่ไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมซึ่งทําใหทราบวาแตกตางจากผลการดําเนินงานรูปแบบเดิม ไดจากการวิเคราะห 
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การปรับปรุงแรงขับเคลื่อนของลูกคา ซ่ึงสามารถนําไปปฏิบัติและใชเปนแนวทางการสรางโอกาส
ใหกับองคกร ไดจาก การวิเคราะหความสาํคัญการดําเนนิงาน การวิเคราะหความสัมพันธ 
ของการดําเนนิงาน  ชองวาการดําเนินงาน  เปนตน 
  Pun  และ  White  (2005  :  49  -  71)  ไดศึกษารูปแบบการดําเนินงานดวยแบบจําลอง
การวัดผลสําหรับการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อกําหนดเปนกรอบในการบรหิารงาน  พบวา  ความสําคัญ
ของตัวช้ีวัดองคกรที่มีความสําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนกลยทุธการบริหารงาน ซ่ึงงานวิจยัฉบับนี้ได 
ทําการคิดคนรูปแบบการชี้วดัเพื่อชวยเหลือองคกรตางๆ ดวยการสรางสรรคและทําการเปรียบเทียบ
แบบจําลองการดําเนินงานดวยวัตถุประสงคในการพัฒนากระบวนการดําเนินงานซึ่งไดทําการพิสูจน
จากทฤษฎีการวัดผลการดําเนินงานหลายๆ เลมเพื่อใหเชื่อมโยงไปสูการกําหนดเปนกลยุทธ 
แบบบูรณาการขององคกร 
  Tidd  และ  Brocklehurst  (1999  :  239  -  257)  ไดศึกษาการบริหารนวตักรรม
สภาพแวดลอมองคกรกับผลการดําเนินงาน  พบวา  การบริหารนวัตกรรมมคีวามลมเหลว  ซ่ึงจะตอง
ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนใหเปนรูปธรรมเพื่อใหเหมาะกบัการบริหารจดัการ  ในงานวิจัยเลมนี้ได
กลาวถึงเหตุผลของการบริหารนวัตกรรมวาเปนวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดดวยปจจัยหลายประการ  
ซ่ึงมีผลกระทบจากคุณลักษณะขององคกร  เทคโนโลยี และสภาพการตลาด  จะทําใหเกิดโอกาส 
และอุปสรรคจากนวัตกรรม  รายงานการวจิัยพบวาประเด็นสําคัญของการศึกษาจากพฤติกรรมองคกร 
และการบริหารเชิงกลยุทธและการพัฒนารูปแบบของนวัตกรรมเพื่อเปนการนําไปสูอนาคต   
ดวยการบริหารความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกไมแนนอนกับผลการดําเนินงาน  
เพื่อที่จะวัดผลการดําเนินงานตามโครงสรางองคกรและการบริหารกระบวนการนวตักรรมการบริหาร 
 


