
 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยาง  Thesis 

บทท่ี  5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจยั  เร่ือง  ผลกระทบของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการถายโอนองค
ความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย   
มีประเด็นสําคญัในการนําเสนอตามลําดับ  ดังนี ้
  1.  ความมุงหมายของการวจิัย 
  2.  สรุปผล 
  3.  อภิปรายผล 
  4.  ขอเสนอแนะ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษากลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 2.  เพื่อศึกษาการถายโอนองคความรูของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในประเทศไทย 
 3.  เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในประเทศไทย 
 4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการถายโอน 
องคความรูของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 5.  เพื่อศึกษาผลกระทบของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีตอการถายโอน 
องคความรูของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 6.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการถายโอนองคความรูกับผลการดําเนินงานของธรุกิจ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 7.  เพื่อศึกษาผลกระทบของการถายโอนองคความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 8.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
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 9.  เพื่อศึกษาผลกระทบของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีตอผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 10.  เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ที่มีประเภทอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 
และจํานวนพนักงานแตกตางกัน 
 11.  เพื่อเปรียบเทียบการถายโอนองคความรูของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ที่มีประเภทอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 
และจํานวนพนักงานแตกตางกัน 
 12.  เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในประเทศไทย ที่มีประเภทอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ และจํานวนพนักงาน
แตกตางกนั 
 
สรุปผล 
 
 การวิจยั  เร่ือง  ผลกระทบของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการถายโอนองค
ความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดงันี้ 
  1.  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสวนใหญเปนเพศชาย  อายุ  35 - 45 ป  ระดับการศกึษา  
ปริญญาตรี  รายไดตอเดือน  นอยกวา  40,000  บาท  และประสบการณการทํางาน  มากกวา 15 ป  
และธุรกิจอุตสาหกรรมสวนใหญเปนประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใชไฟฟาภายในบาน   
ทุนจดทะเบียน นอยกวา  100  ลานบาท  ระยะเวลาในการดําเนินงาน มากกวา  15  ป และจํานวน
พนักงาน  100 – 200  คน  
  2.  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกบัการมีกลยุทธการบรหิาร 
การเปลี่ยนแปลงโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน  อยูในระดับมาก  ไดแก  ดานผลลัพธที่มีตอ 
ความเปนสวนตัวของแตละบุคคล เชน  กิจการมุงมั่นทําใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด ดวยการสราง 
การรับรูที่ดีตอสินคาและบริการ  การสรางความพึงพอใจใหกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับองคกร  
ดวยการบริหารจัดการที่มีคณุภาพและ เปนที่ยอมรับในระดับสากล และการใหขอมลู ขาวสาร 
และนโยบายขององคกรที่ชัดเจน เพื่อทําใหบุคลากรขององคกรเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน 
เปนตน  ดานวธีิการบริหารการเปลี่ยนแปลง  เชน  กิจการมุงเนนการปรบัปรุงพัฒนารูปแบบ 
การทํางาน  เพือ่ใหเกดิความสะดวก  รวดเร็วในการทํางาน  ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคลากร   
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การจูงใจและการรักษาสมาชิกขององคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน  และวิเคราะห
ปญหาอยางเปนระบบและสนับสนุนใหมีวางแผนการทํางานที่ชัดเจน  กอนลงมือปฏิบัติงานจริง   
เปนตน  และดานการบริหารการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองคกร  กิจการเชื่อมั่นวาการมีพฤติกรรม
องคกรที่เปนอนัหนึ่งอันเดยีวกัน จะสามารถทําใหองคกรประสบความสําเร็จได  การดําเนินงานให
ถูกตองตามกฎระเบียบ และนโยบายขององคกรที่ไดตั้งไว และสนับสนุนใหบุคลากรยึดมั่นใน
หลักการขององคกร เพื่อใชเปนแนวทางในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว เปนตน 
  3.  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกบัการมีการถายโอนองคความรู 
โดยรวมและเปนรายดานทกุดาน อยูในระดับมาก  ไดแก  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน   
เชน  กิจการมุงเนนใหบุคลากรมีการวางแผนในการทํางานปฏิบัติงานตามแผนที่ตั้งไว และมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงเสริมใหบุคลากร
เกิดความเขาใจกับวิธีการตั้งเปาหมายในการทํางานและสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายทีว่างไว 
เพื่อทําใหเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบตัิงาน  และใหบุคลากรพัฒนาการทํางาน ดวยการปฏิบัติงาน
ที่เปนไปตามลาํดับขั้นตอนกอน หลัง และสามารถกําหนด ความสําคัญของงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เปนตน  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร  เชน  กจิการมุงเนนใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจในการทํางาน และสามารถแลกเปลี่ยนความรูใหแกซ่ึงกันและกันได เพื่อนํามาเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันได สงเสริมใหบุคลากรมีความสามารถในการแกไขปญหาที่เกิด 
จากการทํางานดวยใชการเหตุผลและรับฟงความเหน็ของกลุมเปนสําคัญ  และ  ใหบุคลากร 
ขององคกร ถายโอนความรูทีเ่กี่ยวของกับลักษณะการทํางานของแตละหนวยงาน เพือ่ใหเกดิการ
พัฒนาการทํางานใหกับตนเองและองคกร  เปนตน  และดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน   
เชน  กิจการสงเสริมใหบุคลากร แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในการทํางานที่ประโยชน  
เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานขององคกรโดยรวมใหดียิ่งขึ้น  ใหบุคลากรเขามามีสวนรวม
ในการทํางาน เพื่อเปนการเชือ่มความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและพนกังาน ภายในองคกร   
และใหบุคลากรมีการระดมความคิด เพื่อรวมกันคิดคนหาแนวทางในการทํางาน และเสนอความคิด
สรางสรรคส่ิงใหมๆ  รวมกนั  เปนตน   
  4.  ผูบริหารธุรกจิอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกบัการมีผลการดําเนินงาน
โดยรวมและเปนรายดานทกุดาน อยูในระดับมาก  ไดแก  ดานคณุภาพการบริการ  เชน   
กิจการแสดงความรับผิดชอบตอลูกคา เมื่อมีเหตุการณที่ทําใหลูกคาไมพึงพอใจตอสินคาหรือบริการ
อยางสม่ําเสมอ  ใหบริการตอลูกคาดวยความสุภาพและเปนกันเอง เพื่อรักษามาตรฐานการใหบริการ
อยางตอเนื่อง  และสามารถสรางการรับรูที่ดีใหกับลูกคาในดานภาพลักษณขององคกรโดยไมเอารัด
เอาเปรียบลูกคาและสังคมโดยรวม  เปนตน  ดานการยดืหยุนในการดําเนินงาน  เชน  กิจการ 
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มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหมีความคลองตัวสะดวก รวดเร็ว เอื้ออํานวย 
ตอการปฏิบัติงานภายใตสถานการณที่เปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม  ไดทําการพัฒนาทักษะ 
การทํางานใหกับบุคลากร ดวยการใหบุคลากรเรียนรูงานที่อยูนอกเหนอืจากงานประจํา เพื่อใหเกดิ 
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  และกําหนดใหสมาชิกในองคกรแตละแผนกมสีวนรวม 
ในหนวยงานเฉพาะกิจรวมกบัหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร  เปนตน  และ 
ดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา  เชน  กิจการไดทําการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่มีความรู
ความสามารถใหเขามารวมทํางานในองคกร และพัฒนาบุคลากรใหมคีุณภาพ  มีความสามารถ 
ในการจดัสรรทรัพยากร อุปกรณ เครื่องใชสํานักงานที่เอือ้ประโยชนตอการปฏิบัติงาน  และนําเอา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชควบคูกับความรูและประสบการณของบุคคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  เปนตน  ดานนวัตกรรมการดําเนนิงาน  เชน  กจิการมีการนํา
แนวคดิและสรางวิธีการมาใหมๆ เขามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับเปาหมายของ
องคกรที่วางไว  สามารถสรางกระบวนการบริหารจัดการรูปแบบใหมๆ  ที่สามารถทําใหปฏิบัติงานได
รวดเร็ว ซ่ึงถือเปนขอไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ  และมีการสรางสรรค คิดคนผลิตภัณฑหรือ
บริการใหมๆ และสามารถนําออกสูตลาดไดเปนลําดับแรก  เปนตน   
 5.   ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนกังาน  100 – 500  คน  มีความคิดเห็นดวย
เกี่ยวกับการมีกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวม  มากกวา  จาํนวนพนักงานนอยกวา   
100  คน 
  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนกังาน  มากกวา  500  คน  มีความคิดเหน็ดวย
เกี่ยวกับการมีกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลง มากกวา  
จํานวนพนกังานนอยกวา  100  คน  และผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนกังาน   
100  –  500  คน  มีความคิดเห็นเกีย่วกับการมีการถายโอนองคความรู  ดานการถายโอนองคความรู 
ในองคกร  มากกวา  จํานวนพนักงาน  มากกวา  500  คน 
 6.  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียน  มากกวา  200  ลานบาท  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีการถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน  มากกวา   
ทุนจดทะเบียนนอยกวา  100  ลานบาท   
 7.  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ 
การถายโอนองคความรูโดยรวม  (TKT)  และตัวแปรทีส่ามารถพยากรณการถายโอนองคความรู
โดยรวม  ไดแก  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวัของแตละบุคคล  (CFI)  และดานการรับรู 
ของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวางการเปลี่ยนแปลง  (IPL)  ซ่ึงสามารถสรางสมการ
พยากรณการถายโอนองคความรู  ไดดังนี ้
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  TKT  =  0.374CFI + 0.516IPL 
  เมื่อพิจารณาสมการพยากรณการถายโอนองคความรูเปนรายดาน  พบวา 
   1.  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร 
    OKT  =  0.358CFI + 0.539IPL 
   2.  ดานการปรบัเปลี่ยนของกลุมทํางาน 
    GMM  =  0.403CFI + 0.484IPL 
   3.  ดานการปรบัเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน 
    PMM  =  0.360CFI + 0.524IPL 
 8.  การถายโอนองคความรูมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน 
โดยรวม  (TPM)  และตัวแปรที่สามารถพยากรณผลการดําเนินงานโดยรวม  ไดแก   
ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน (GMM)  และดานการปรับขั้นตอนการทํางาน  (PMM)   
ซ่ึงสามารถสรางสมการพยากรณผลการดําเนินงาน  ไดดงันี้ 
  TPM  =  1.118 + 0.396GMM + 0.303PMM 
  เมื่อพิจารณาสมการพยากรณผลการดําเนินงานเปนรายดาน  พบวา 
   1.  ดานความความยืดหยุนในการดําเนินงาน 
    FBT  =  0.228OKT + 0.385GMM + 0.273PMM 
   2.  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา   
    RUT   =  1.251 + 0.644GMM 
   3.  ดานนวัตกรรมการดําเนนิงาน 
    INN  =   0.806 + 0.718PMM  
   4.   ดานคุณภาพการบริการ 
    QOS  =   2.485 + 0.226GMM + 0.248PMM 
 9.  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ 
ผลการดําเนินงานโดยรวม  (TPM)  และตวัแปรที่สามารถพยากรณผลการดําเนินงานโดยรวม  ไดแก   
ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัวของแตละบุคคล  (CFI)  ดานการรบัรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับ
ภาวะผูนาํในระหวางการเปลีย่นแปลง  (IPL)  ซ่ึงสามารถสรางสมการพยากรณผลการดําเนินงาน   
ไดดังนี ้
  TPM   =   0.720 + 0.386CFI + 0.401IPL 
  เมื่อพิจารณาสมการพยากรณผลการดําเนินงานเปนรายดาน  พบวา 
   1.  ดานความยดืหยุนในการดําเนินงาน 
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    FBT  =   0.381CFI + 0.537IPL  
   2.  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา 
    RUT  =   0.711 + 0.366CFI + 0.400IPL  
   3.  ดานนวัตกรรมการดําเนนิงาน 
    INN  =   0.815 + 0.741IPL  
   4.  ดานคุณภาพการบริการ 
    QOS  =   2.040 + 0.555CFI  
 
อภิปรายผล 
 
 การวิจยั  เร่ือง  ผลกระทบของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการถายโอน 
องคความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
  1.  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกบัการมีกลยุทธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวม  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัวของแตละบุคคล   
ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง  ดานการบริหารการปรับเปลี่ยนวฒันธรรมในองคกร   
ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวางการเปลี่ยนแปลง  และดานการตระหนกั 
ถึงการเปลี่ยนแปลง  อยูในระดับมาก  เนื่องจากกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนกลยุทธหนึ่ง 
ที่ชวยสนับสนนุใหผูบริหารธุรกิจใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการใหเกดิประโยชนชวยสนับสนุน
ใหการบริหารจัดการในองคกรใหมีศกัยภาพทางการแขงขัน  โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ  
ปรับปรุงและทบทวนวิธีการบริหารจัดการตางๆ  ซ่ึงรวมไปถึงการบริหารจัดการที่เปนโครงสราง 
และไมใชโครงสราง เกี่ยวกบักระบวนการทํางาน  การบริหารจัดการองคกรการทบทวนติดตาม 
ผลการดําเนินงาน  และขอมลูสารสนเทศตางๆ  ซ่ึงจําเปนตองอาศัยการวางแผนกลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับแนวคดิของ  ณัฏฐพนัธ  เขจรนันท 
และฉัตยาพร  เสมอใจ  (2548 : 302)  กลาววา  การเปลี่ยนแปลงองคการเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา  ซ่ึงมักเชือ่มโยงและเกีย่วของกนั  โดยท่ีการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบอยางหนึ่งอาจจะสรางความตองการหรือผลักดันใหเกดิการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
อยางอื่น  โดยที่สามารถระบุขอบเขตที่สําคัญๆ  ของการเปลี่ยนแปลงองคการจากกรอบความคิด 
ในการเปลี่ยนแปลง (Framework of Change)  ที่ประกอบดวยการเปลีย่นแปลงกลยทุธการเปลี่ยน 
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โครงสราง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงบุคคล การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม  
สอดคลองกับงานวิจยัของ  (Kavanagh  and  Ashkanasy.     2006  :  82  -  88)  กลาววา  กลยุทธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองคกรและการรับรูถึงการเปลี่ยนแปลง  ส่ิงแรกที่เปน
อุปสรรคขัดขวางการเปลี่ยนแปลงไมใหประสบความสําเร็จก็คือ  การปรับโครงสรางของวัฒนธรรม
องคกร  ดายการผสมผสานดานการรับรูถึงกระบวนการยึดถือ และการปรับเปลี่ยนวฒันธรรม 
ในองคการเกีย่วกับการสื่อสารถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมาก  
ดังนั้น  ผูนําองคกรจะตองทาํการตัดสินใจและพิจารณาเกีย่วกับการเปลีย่นแปลง ผูนําควรมีความรู
ความสามารถ  และเรียนรูถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงองคกร ซ่ึงจะทําใหบุคคลภายในองคกร
ยอมรับเกี่ยวกบัภาวะผูนําขององคกร 
  2.  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกบัการมีการถายโอนองค 
ความรูโดยรวม ดานการปรบัเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร   
และดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน  อยูในระดับมาก  เนื่องจากการถายโอนองคความรูเปน 
แนวทางการบริหารจัดการแนวใหม  ซ่ึงมุงเนนใหเกดิการแลกเปลี่ยนแนวคิด  ทกัษะ  ประสบการณ
ตางๆ  จากการทํางาน  และจะสงผลทําใหผลการดําเนินงานขององคกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
และการดําเนนิธุรกิจในปจจุบันมักเผชิญกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปอยูตลอดเวลา   
ธุรกิจที่มีการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานดวยการถายโอนความรูดาน ใหเกิดสื่อสารที่ดี  
มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และประชาสัมพันธขาวสารที่เปนประโยชนตอองคกร  ทําใหธุรกิจ 
มีศักยภาพทางการแขงขันและมีผลการดําเนินงานที่ดยีิ่งขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ 
ชัชวาล  วงษประเสริฐ  (2548 : 85)  กลาววา  การถายโอนองคความรูเปนการบริหารจัดการที่ทําให
เกิดขอมูลและความรูความสามารถเขาสูพนักงาน  โดยการเผยแพรขอมูลและความรูผานเทคโนโลย ี
ที่เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพในการแลกเปลีย่นขาวสารภายในองคกรอยางเปนระบบ  อันจะกอใหเกดิ 
ผลดีในแงคุณภาพและประหยัดเวลาตอองคกร  สามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดตอลูกคาและ 
ผูที่มีสวนเกีย่วของกับองคกร  สอดคลองกับงานวิจยัของ  บุญสง  หาญพานิช  (2546 : บทคัดยอ)   
พบวา  การบรหิารจัดการความรูเกี่ยวกับการสรางความรู  การจัดเก็บความรู การนําความรูไปใช   
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  การบริการความรู  การสื่อสารความรู  การใชเทคโนโลยี   
และการสรางวัฒนธรรมการไววางใจตอกันและกัน  เปนการสรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ความรูที่จําเปนสําหรับผูบริหารใหมกีารนาํองคความรูใหมๆ  ซ่ึงเกดิจากการบริหารจัดการความรู 
ไปใชใหเกดิประโยชนสูงสุด  ไดแก การประกันคณุภาพ การพัฒนาความรู การบริการความรู ใหมี
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูขามหนวยงานทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  ใหมีการบรกิา
ความรูในลักษณะของการรวมมือที่ตางฝายตางเปนทั้งผูใหและผูรับบรกิารใน  5  ดาน  ดังนี้   
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การเผยแพรความรูสูสาธารณะ  การถายทอดความรู  การจัดอบรมสัมมนา  การอํานวยความสะดวก 
ในการเขาถึงความรูและการใหคําปรึกษาซึง่กันและกัน 
  3.  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกบัการมีผลการดําเนินงาน
โดยรวม  ดานคุณภาพการบริการ  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  ดานความยืดหยุน 
ในการดําเนินงาน  และดานนวัตกรรมการดําเนินงาน  อยูในระดับมาก  เนื่องจากผลการดําเนินงาน
เปนเครื่องมือที่ชวยในการชีว้ัดผลประกอบการของธุรกิจ  โดยมวีิธีการหรือกระบวนในรูปแบบตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการเงินและไมเกี่ยวของกับการเงิน  ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดที่สามารถชวยตัดสนิใจในการทํา
กิจกรรมทางธุรกิจ  ธุรกิจตางๆ  สามารถเลือกใชตัวช้ีวัดที่เหมาะสมกบัธุรกิจเพื่อทําให 
ผลการดําเนินงานของธุรกิจมีผลลัพธที่ดีมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี ้ ตัวช้ีวดัผลการดําเนินงานทีเ่ปนมาตรฐาน
นั้นสามารถควบคุมผลการดําเนินงานขององคกรใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพสูงสุด  สอดคลองกับ
แนวความคิดของ  ณัฐพล  ชวลิตชีวิน และปราโมทย  ศภุปญญา (2545 : 91)  กลาววา  การวัด 
ผลการดําเนินงานเปนรูปแบบการวัดผลตางๆ  เชิงกลยุทธโดยที่องคกรวางแผนเอาไว  และจะตอง
นําไปปฏิบัติอยางเต็มที่เพื่อใหมีผลการดําเนินงานที่เหนอืกวาคูแขงในทางธุรกิจ  โดยมุงเนน 
ดานกลยุทธมากกวาผลการดาํเนินงาน  อันประกอบไปดวยคณุภาพของการใหบริการหลังการขาย  
คุณภาพและความนาเชื่อถือของสินคาและบริการ  ความรวดเร็วในการนําสินคาใหมออกสูตลาด   
ความรวดเรว็ในการสงสินคาใหแกลูกคา  การจายเงินตามใบแจงหนี้อยางรวดเร็ว  ประสิทธิภาพ 
ของสายการผลิต  ความยืดหยุนของสินคา  ความสามารถในการพัฒนาสินคาหรือบริการใหมๆ   
ของทีมวิจัย  การขายสินคาควบกันหรือ  Cross – Product  Selling  ซ่ึงองคประกอบดังกลาวขางตน  
จะชวยสะทอนใหเห็นถึงความเขมแข็ง ความออนแอ โอกาส และอุปสรรคตางๆ ของแตละองคกร 
และยังชวยแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จขององคกรอีกดวย  สอดคลองกับงานวิจยัของ   
Pun  และ  White  (2005  :  49  -  71)  พบวา  การวัดผลการดําเนินงานเปนสิ่งสําคัญสําหรับการจัดการ
เชิงกลยุทธ  เพือ่ชวยปรับเปลีย่นกลยทุธการบริหารงานและสนับสนุนองคกรดานตางๆ  ทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรคและชวยพัฒนากระบวนการดําเนนิงานใหเชื่อมโยงแบบบูรณาการ  กระบวนการ
การวัดผลการดําเนินงานเชิงกลยุทธมีหลากหลายดาน  เชน  ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับความรวดเร็วในการใหบริการ  ความหลากหลายของสินคาหรือบริการ  ดานการใชทรัพยากร
อยางมีคุณคา  ซ่ึงมุงเนนความสามารถในการผลิตสินคา  และประสิทธิภาพในการผลิตสินคา   
ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน  โดยที่ธุรกิจควรใหความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมกระบวนการ   
และพัฒนาทกัษะแนวความคิดเพื่อที่จะพฒันาสินคาหรือบริการใหมสูตลาด  และดานคุณภาพ 
การบริการ  ดวยการสรางความนาเชื่อถือใหลูกคาจนเปนที่ยอมรับ  มกีารติดตอส่ือสารกับลูกคา 
อยางตอเนื่องและสรางความสัมพันธอันดตีอลูกคาในระยะยาว  เปนตน 
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  4.  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนักงานแตกตางกัน  มีความคดิเห็นดวย 
เกี่ยวกับการมีกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวม  ดานการตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลง   
แตกตางกนั  เนื่องจากพนักงานในแตละประเภทธุรกิจยอมมีทัศนคติของแตละบุคคลและแตละองคกร 
ในสถานการณเดิมที่เปนอยูแตกตางกนั  อยางไรก็ตาม  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอตนเองและองคกร
สามารถปรับเปลี่ยนได  ดวยการสรางความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสามารถทําไดดวยการใหขอมูล
เกี่ยวกบัสถานการณในการแขงขันเพื่อทําใหเกิดการอภิปรายปญหากับพนักงานเกีย่วกับปญหา 
ที่มีในปจจุบนั  การใหโอกาสแกพนกังานในการใหขอมลูแกผูบริหารเกี่ยวกับสิ่งที่ไมพึงพอใจ 
หรือปญหาทีพ่บ  การจัดใหมีการสนทนาเกี่ยวกับขอมูลปญหารวมกันระหวางพนักงานกับผูบริหาร  
และมีการกําหนดมาตรฐานขัน้สูงในการทํางานเพื่อกอใหเกิดความพยายามและเปนแรงจูงใจ 
ในการทํางาน  ดังนั้น  จํานวนพนักงานจึงเปนตัวช้ีวัดของการตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลงได   
หากประเภทธรุกิจนั้นมกีารสื่อสารใหพนกังานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและมีเหตกุารณที่
ตองเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ก็ยอมทําใหเกิดกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอจนเกดิความ
เคยชิน  จึงมกีารใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานที่เปนประโยชนเพื่อปองกนัปญหา 
ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต  ยอมทําใหพนักงานเขาใจถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ดวย 
ความระมัดระวัง  สอดคลองกับแนวคิดของเนาวรัตน  แยมแสงสังข  (2542  :  51)  กลาววา  ปจจัย
ภายในองคการที่ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงองคการดานระบบบริหารงานบุคคล  ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง 
ของระบบบริหารองคการ  แตเนื่องจากเรือ่งของคน  เปนเรื่องใหญ  ทกุองคการที่มีบุคลากรมากๆ   
จะมีหนวยงานที่รับผิดชอบของบุคคลโดยเฉพาะ  เนื่องจากบุคคลมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของการ
ปฏิบัติงาน  จึงเปนปจจยัสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  และตลอดเวลา  ดังนั้นภารกิจสําคัญ 
ของหนวยงานที่ดูแลเรื่องบุคคล  ก็เร่ิมตั้งแต  การคัดเลือก  การสรรหา  การบรรจุ  การแตงตั้ง   
การพัฒนา  การโยกยาย  การถอดถอน  การสอบสวน  การใหออก  ปลดออก  ไลออก  กระบวนการ
เปล่ียนแปลงทีม่ีอยูเสมอและตลอดเวลานี้  ถาเปนไปดวยดี  มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีจิตสํานึกเพื่อการ
พัฒนาองคการ  ก็จะเกิดประโยชนโดยตรง  แตถาระบบการบริหารงานบุคคลเปนระบบพรรคพวก  
ระบบครอบครัว  ระบบญาตพิี่นอง  ขาดซึ่งคุณธรรม  ก็จะเปนผลเสียตอองคการ  สอดคลองกับ
งานวิจยัของ  Clarke และ Garside  (1997  :  537  -  545)   พบวา  การบริหารงานที่เปนเลิศสําหรับ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนการพัฒนารูปแบบการบริหาร  โดยมุงเนนปจจยัที่ทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จ  5  แบบเพื่อขับเคลื่อนการบริหารเปลี่ยนแปลงดวยความรับผิดชอบ  ทางสังคม
และวัฒนธรรม มีการติดตอส่ือสาร ใชเครื่องมือและวิธีการตาง  ๆ  เขามาในการทํางานรวมกนั 
ผลลัพธที่ไดจะสามารถปรับปรุงองคกร โครงสรางองคกร และสามารถชี้วัดผลการดาํเนินงาน          
อันเกี่ยวของกบัการบริหารการเปลี่ยนแปลง และสามารถนํามาประยกุตใชไดกับองคกรตางๆ   
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และศักยภาพการทํางานนั้น  ขึ้นอยูกับความรวมมือของทุกคนในองคกร  สอดคลองกับงานวจิัยของ  
Balogun  (2006 : บทคัดยอ)  พบวา  การกําหนดเปาหมายของกลยุทธการบริหารเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของผูบริหารระดับกลาง  ดวยการควบคุมจากผูบริหารระดับสูงเปนสิ่งที่ไมเปนที่ยอมรับ  เพราะ 
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นเกดิจากการวางแผนจากผูบริหารระดับสูง  ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
เชื่อมโยงระหวางการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณที่ไมไดคาดการณไวลวงหนา   
การเปลี่ยนแปลงจึงเปนกลไกสําคัญในการสรางความแตกตางใหกับองคกร  ดังนั้น  ผูบริหารระดับสูง
ที่ไมมีความรูความสามารถขั้นสูง  ก็จะไมสามารถแกไขปญหาการปฏิบัติงานได จะทําใหเกดิ 
การกาวกายการทํางานระหวางกัน  การจูงใจที่ดีในการทํางานที่ดีควรจะมีการสื่อสารกันอยาง 
ไมเปนทางการในระหวางวนัของการทํางานของพนักงาน  เพื่อทําใหเกิดการประสานความรวมมอืที่ดี 
ในการทํางาน 
  5.  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนักงานแตกตางกัน  มีความคดิเห็นดวย
เกี่ยวกับการมีการถายโอนองคความรู  ดานการถายโอนองคความรูในองคกรแตกตางกัน  เนื่องจาก
พนักงานเปนปจจัยสําคัญทีท่ําใหเกดิการผลักดันทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ  การจัดการความรู
ของแตละองคกรยอมมีความแตกตางกนั เพราะการจัดการความรูมีอยูหลากหลายขึ้นอยูกับการคนควา  
การเรียนรู  และความสามารถในการบริหารจัดการความรูนั้นๆในธุรกจิที่มีพนักงานมาอยูรวมกนัหรือ
ทํางานรวมกนันั้นยอมทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และเกิดการพัฒนาความรู  และเมื่อธุรกิจ 
นําความรูที่มีอยูมาถายทอดความรูโดยใหมกีารทํางานรวมกันระหวางหนวยงานจะทําใหเกดิการ
แลกเปลี่ยนความรูกัน  มีการโยกยายสลับหนาที่การทํางานทําใหเกิดความเขาใจในกลุมงานประเภท
เดียวกัน  และการอบรมกอนทํางานจะทําใหเกดิการเรยีนรูในองคกรไดอยางรวดเร็ว  สอดคลองกับ
แนวคดิของ  ภาราดร  จินดาวงศ  (2546  :  55)  กลาววา  เครื่องมือที่ถายทอดความรูเหมาะกับความรู
ประเภทที่อยูในตัวคน  หรือ  Tacit  Knowledge  เชน  การทํางานขามสายงาน  (Cross  Functional)  
ใหมีการทํางานรวมกนัระหวางหนวยงาน  เพื่อใหเกิดการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรูกัน  โดยอาจจัด
ในรูปแบบของการทําโครงงาน  (Project)  ก็ไดมีการนําเอาคนในหลายๆ  ความรูมาทํางานที่มี
จุดหมายเดยีวกัน  เมื่อไดทํางานแลวก็จดบนัทึกและรวบรวมขอมูลไว  มีชุมชนนักปฏิบัติการความรู  
(Community  of  Practice)  มีการใหพนักงานหรือผูเกี่ยวของไดรวมกลุมกัน  โดยอาจอยูในกลุมงาน
ประเภทเดียวกัน  เปดใหพบปะพูดคยุเพือ่แลกเปลี่ยนความรู  มีการจดัสถานที่ตามความเหมาะสม  มี
ระบบการสับเปลี่ยนงาน  (Rotation)  ใหมกีารโยกยายสลับหนาที่การทํางานกัน  โดยอาจอยูในสาย
งานเดียวกนัหรือขามสายงาน  ซ่ึงจะทําใหเกิดการเขาใจในงาน  ความตองการของหนาที่  เกิดแนวคดิ
ที่จะสนับสนนุรูปญหาของแตละฝาย  และระบบพี่เล้ียง  (Peer  Assist)  หรืออบรมหนางาน  (On  the 
Job  Training  :  OJT)  เมื่อมกีารรับคนเขามาใหม  หรือมีการทําเรื่องใดใหมๆ  อาจจดัใหมีผูที่รู 
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และเขาใจเรื่องนั้นๆ  มาประกอบหรือสอนในลักษณะพีเ่ล้ียง  เพื่อใหผูถูกถายทอดความรูเกิดความ
เขาใจงานและมีความรูไดงายกวาการเรียนรูเอง  สอดคลองกับงานวจิัยของ  จารุณี  ตนัติเวชวุฒิกุล 
(2549 : บทคัดยอ)  พบวา  การพัฒนารูปแบบองคการแหงการเรียนรู  ประกอบดวย  5  หลักการดังนี้  
ดานการมุงสูความเปนเลิศ ไดแก การใหความสําคัญตอการเรียนรูแกพนักงานจะทําใหองคกรกาวสู
ความเปนเลศิอยางยั่งยืน และการสงเสริมใหพนักงานมีการจัดการเรียนรู  เปนตน  รูปแบบวิธีคิด         
และมุมมองที่เปดกวาง ไดแก การสรางแรงจูงใจในการใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นโดยใหการ
ชมเชยหรือรางวัลและองคการมีการกระจายอํานาจและมอบหมายงานที่เหมาะสมและชัดเจน  เปนตน  
การสรางและสานวิสัยทัศน  ไดแก  การกําหนดวิสัยทัศนโดยพนกังานยอมรับและมองเห็นในทิศทาง
เดียวกัน การกระตุนใหผูรวมงานทุกคนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานมีการเรียนรูรวมกันเปนทีม  
และสนับสนนุใหสมาชิกในทีมงานเรียนรูรวมกันแลกเปลี่ยนความรูดวยวิธีการงาย  ๆ  เพื่อไปสู
ผลลัพธที่ตองการรวมกันและการใหบุคลากรอบรมและเรียนรูวิธีการทาํงานเปนทีม 
  6.  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกัน  มีความคดิเห็นดวย
เกี่ยวกับการมีการถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานและการแตกตางกนั   
เนื่องจากธุรกจิอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนธุรกิจที่มีการแขงขันอยางรนุแรง 
จึงจําเปนตองเพิ่มศักยภาพในการดําเนนิธุรกิจใหมีคณุภาพที่สามารถแขงขันกับคูแขงขันได   
ทุนจดทะเบียนจึงเปนปจจัยสําคัญในการลงทุนเพื่อจัดหาทรัพยากรที่ทนัสมัยมาใชในระบบการผลิต
และระบบการบริหารจัดการ  ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม  ดานพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย   และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ  เพือ่ใหธุรกิจอุตสาหกรรมมีความไดเปรยีบ 
ทางการแขงขัน  อนึ่งยังสามารถลดความลาชาในกระบวนการผลติและการบริหารจัดการ  ดังนั้น  
จํานวนทุนจดทะเบียนจะสงผลตอการดําเนินธุรกิจในดานการสรางความไววางใจ  และสรางความ
นาเชื่อถือในการลงทุนรวมกนัซึ่งจํานวนทนุจดทะเบียนแตกตางกันจะเปนตัวช้ีวัดการมีถายโอน
ความรู  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทาํงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สอดคลองกับ 
งานวิจยัของ  นวพร  สวัสดิสาระ  (2539  :  บทคัดยอ)  พบวา การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
เนื่องจากบรรษัทขามชาติ จะผลิตชิ้นสวนในตางประเทศแลวจึงสงออกชิ้นสวนตางๆเหลานี้ไปยัง
ประเทศอื่นที่เปนฐานการผลิตในขั้นตอนตอไป จนเปนสินคาสําเร็จรูปซึ่งลักษณะของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสในประเทศเปนการผลิตโดยการประกอบชิน้สวนหรือการประ กอบสินคา
สําเร็จรูป แลวสงออกไปยังประเทศอื่นๆ  ที่เปนฐานการผลิตในขั้นตอนตอไป โดยที่วัตถุดิบ                 
และชิ้นสวนที ่ใชในการประกอบนั้นจะตองอาศัยการนําเขาเปนหลัก  ดงันั้น  จากเหตผุลขางตนแสดง
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ใหเห็นวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเปนตัวกระตุนใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้                  
ในประเทศไทยสูงขึ้น  สอดคลองกับงานวจิัยของ  ศิริพงศ  พฤทธิพันธุ  (2542  :  บทคัดยอ)  พบวา   
ผลการดําเนินงานของบริษัทไทยที่เลือกการดําเนินกจิการโดยรวมลงทนุกับ บริษัทตางชาติสูงกวา 
ผลการดําเนินงานของบริษัทที่คนไทยดําเนินกิจการเอง และจากการรวมลงทุนกับ บริษัทตางชาติจะ
สงผลใหทรัพยากรจําเพาะของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางมีนยัสําคัญ เฉพาะในดานทักษะและ ความรูทางดาน
การจัดการทกัษะและความรูทางการตลาดเทานั้น สวนทักษะและความรูทางเทคโนโลยีมีการเพิ่มขึน้
แตไมมีนยัสําคัญ ผลการดําเนินงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้นนี้ ไดแก ผลการดําเนินงานของ บริษัทโดยรวม  
ผลการดําเนินงานของบริษัทในดานการสงออก ผลการดําเนินงานของบริษัทในดาน การเติบโตของ
ตลาด  ผลการดําเนินงานของบริษัทในดานการสรางความแตกตาง ผลการดําเนินงานของบริษัทใน
ดานการตลาด การประยกุตใชผลการศึกษาครั้งนี้ ผูดําเนนิงานทางธุรกจิควรจะคํานึงถึงขอดีและ
ขอเสียของแต ละโครงสรางแบบการรวมหรือไมรวมลงทุนกับบริษัทตางชาติ ซ่ึงโครงสรางแตละแบบ
ที่เลือกใชนั้น  จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่แตกตางกัน ดังนั้น 
ผูดําเนินงานทางธุรกิจควรเลือก  โครงสรางแบบการรวมลงทุนกับบริษทัตางชาติ เพื่อที่จะเพิ่ม
ทรัพยากรจําเพาะของบริษทัและผลการดาํเนินงานของบริษัทใหมากขึ้น สําหรับในระดับมหภาค  
ผลการศึกษานี ้ จะเปนประโยชนตอหนวยราชการ เชน กรมการสงเสริมการสงออก สํานัก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เพื่อใชในการวางแผน การกําหนดนโยบายของประเทศ 
อยางมีกลยุทธและใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะทําใหเขาใจถึงสภาวการณมีทรัพยากรจําเพาะ 
ของแตละบริษัทเปรียบเทยีบกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ศึกษานีด้ียิง่ขึ้น 
  7.  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัว 
ของแตละบุคคล  มีความสัมพนัธและผลกระทบเชิงบวกกับการมีการถายโอนองคความรูโดยรวม 
ดานการถายโอนองคความรูในองคกร  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทาํงาน  และดานการปรับเปลี่ยน
ขั้นตอนการทาํงาน  เนื่องจากกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ชวยสนับสนนุใหบุคลากร
ในองคกรเกดิการรับรูที่ดีเกีย่วกับลักษณะการดําเนินงานขององคกร  และเมื่อทุกคนในองคกร 
เกิดการรับรูทีด่ีก็จะทําใหเกดิความรวมมือรวมใจในการทํางาน  มีการถายโอนองคความรูใหแกซ่ึงกัน
และกันภายในองคกร  ทําใหเกิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนทําใหเกดิกลุมการทํางานรวมกัน   
โดยใชทกัษะ  และประสบการณการทํางานเขามาชวยในการทํางาน  จนกลายเปนรูปแบบการทํางาน
ใหมๆ  มีการระดมสมองชวยการคิดคนและพัฒนาสิ่งใหมเขามาใชในการทํางาน  และปรับปรุงระบบ
ขั้นตอนการทาํงานใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลทําใหผลการดําเนินงานขององคกร 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สอดคลองกับงานวจิัยของ  Liao และ Hu  (2007  :  402  -  411)  พบวา   
การถายโอนองคความรูกับการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันภายใตสภาพแวดลอม 
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ที่ไมมีความแนนอน กรณีศกึษาอุตสาหกรรมขนาดเล็กของประเทศไตหวัน พบวา  ส่ิงที่แสดงใหเห็น
ถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการทดสอบหาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมที่ไมมีความแนนอน   
มีทั้ง  2  รูปแบบ  คือ  การถายโอนความองคความรูในเชงิลบและการถายโอนองคความรู 
ที่สรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่มีความสัมพันธในเชิงบวกอันเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอม 
ที่ไมมีความแนนอน  ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการถายโอนองคความรู  ดังนั้น  องคกรควรใหความสําคัญ
ในเรื่องของการบริหารจัดการการถายโอนองคความรู  อันจําเปนตอเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และกิจกรรมขององคกรที่อยูภายใตสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 
  8.  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการรับรูของแตละบุคคลเกีย่วกับ 
ภาวะผูนําในระหวางการเปลีย่นแปลง  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการมีการถายโอน 
องคความรูโดยรวม  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน   
และดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน  เนื่องจากสื่อสารเพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีประสิทธิภาพ  มักใหความสําคัญกับการใหขอมูลขาวสารเพื่อสรางความสนใจใหกับบุคลากร   
มีการนําเสนอขอมูลการเปลี่ยนแปลงใหแกบุคลากรทั้งในกลุมเล็กและกลุมยอยทําใหเห็นภาพรวม 
ของการเปลี่ยนแปลงและสรางความเขาใจซึ่งจะไปสูการมีสวนรวม  จดัใหมกีารพบปะในกลุมทํางาน
เพื่อเตรียมความพรอมใหบุคลากรมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง  การบริหารงานดังกลาวเปนกลยุทธ
ที่สําคัญของผูบริหารธุรกิจที่จะกระตุนใหบุคลากรมีความรูสึกและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ปรับเปลีย่นการทํางานแบบมีสวนรวม  ยอมทําใหเกิดผลดีตอธุรกิจ
ในอนาคต  ดังนั้น  ผูบริหารจึงควรแสดงใหเห็นถึงบทบาทของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ
กระตุนความรูสึกของบุคลากรไดเกดิการรบัรูในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเชิงบวก  
ควรเปนบุคคลที่มีความคิดและอยูบนพืน้ฐานความเปนจริงมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร  
มีความกระตือรือรนในการพฒันาตนเอง  รวมทั้งวางตวัเปนกันเอง และเปนผูรวมงานที่ดี   
เพื่อใหบุคลากรเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามและเกดิการประสานงานที่ดีระหวางกนัสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  สอดคลองกับแนวคิดของ  อิฐ ณ ลาซาล  (ม.ป.ป.  :  เว็บไซด)    
กลาววา  กลยทุธการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ เปนกรอบแนวคดิ และแนวปรชัญา  
ของการเปลี่ยนแปลงและพฒันาองคการ ซ่ึงสมาชิกทุกคนในองคการ ตองมีความเขาใจใน 
แนวความคิดดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะนําไปสูภาคปฏิบัติใหเหมาะสมกับองคการ 
ของตนเอง ดวยการอาศัยกระบวนการทางการบริหารอยางเปนระบบตามขั้นตอน  ตัง้แตการวนิิจฉยั
องคการ  ดวยการศึกษาทําความเขาใจ และอธิบายถึงสภาพหรือสถานการณในปจจบุันขององคการ
การกําหนดกลยุทธและวางแผนพัฒนาองคการ ดวยการนาํขอมูลจากการวินิจฉยัมากกาํหนดเปน
แผนการดําเนนิงาน การดําเนินงานพัฒนาองคการ ดวยการปฏิบัติตามแผนกําหนดผูรับผิดชอบ 
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อยางชัดเจนและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได และมีการประเมินผลการพัฒนาองคการ  
ดวยการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาตามแผนงานวาสอดคลองตามเปาหมาย  
เกณฑ มาตรฐานที่วางไวหรือไม 
  9.  การถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน  มีความสัมพันธ              
และผลกระทบเชิงบวกกับการมีผลการดําเนินงาน  ดานความยืดหยุนในการดําเนนิงาน  ดานการใช
ทรัพยากรอยางมีคุณคา  และดานคุณภาพการบริการ  เนื่องจากการถายโอนองคความรู                               
ดวยการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางานเปนการบริหารจัดการรูปแบบใหม โดยการชวยกันระดมสมอง
เพื่อทํางานรวมกัน  แลกเปลี่ยนปญหาภายในกลุม และมกีารตัดสินใจรวมกันของกลุมทํางาน                               
การปรับเปลี่ยนของกลุมทํางานใหมีประสิทธิภาพตอการดําเนินงาน ควรปรับโครงสรางการทํางาน  
ใหมีความคลองตัว  สะดวกรวดเรว็ในการทํางาน จัดหาทรัพยากรที่เอือ้อํานวยตอการทํางาน                      
และนํามาใชใหเปนประโยชนตอธุรกิจ  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริการ                          
ใหเปนทีย่อมรบั  และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสดุ  ยอมทําใหธุรกิจมีผลการดาํเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพสามารถแขงขันกับคูแขงขันและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในอนาคต  
สอดคลองกับแนวคดิของผลิน  ภูจรูญ  (2547 :  287 – 288)  กลาววา  การเคลื่อนยายองคความรู                         
ที่กระจัดกระจายมาไวในศนูยองคความรูทีเ่ปนศูนยกลางในการสรางคุณคาใหเกิดขึน้ เปนสิ่งที่                         
ทุกองคกรปรารถนาใหเกดิขึน้แตในทางปฏิบัตินั้น องคการจะตองประสบกับปญหามากมาย ดังนัน้ 
เพื่อใหการเคลื่อนยายประสบความสําเร็จองคกรจําเปนตองใหความสนใจในการกําหนดแนวทาง               
และทิศทางทีชั่ดเจน  ในการมุงจุดสนใจไปที่แกนองคความรูที่มีกระจายอยู  โดยทําการรวบรวม
เฉพาะองคความรูที่สงเสริมและสนับสนนุแกนความสามารถหลัก  โดยจะตองศึกษาใหเห็นถึงโอกาส
และปญหาที่อาจเกิดขึน้จากการเคลื่อนยายความรูนั้นๆ  ดวย  มกีารพฒันาขบวนการดําเนินงานในการ
นําเอาความรูนั้นมาใชประโยชนสูงสุดและตองพิจารณาการนํามาใชปฏิบัติควรทําในรูปแบบและเวลา
ใด และศกึษาแนวทางและวธีิที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถบูรณาการความรูที่มีอยูเขากบัความรู                        
ที่แสวงหามาใหม เพราะอาจมีพื้นฐานและรูปแบบที่แตกตางกันในการนํามาใชใหเกดิประโยชนสูงสุด 
  10.  การถายโอนองคความรู  ดานการปรับขั้นตอนการทาํงาน  มีความสัมพันธ 
และผลกระทบเชิงบวกกับการมีผลการดําเนินงาน  ดานความยืดหยุนในการดําเนนิงาน   
ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน  และดานคณุภาพการบรกิาร  เนื่องจากการปรับเปลี่ยนขั้นตอน 
การทํางานใหเปนไปตามลําดับขั้นตอน  ทาํใหบุคลากรในองคกรสามารถกําหนดความสาํคัญ 
ของงานไดเปนระบบ  รูจักวธีิการตั้งเปาหมายในการทํางาน  และมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหได 
ตามวัตถุประสงคตั้งไว  ดังนั้น  องคกรธุรกิจจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการทํางาน   
พัฒนากระบวนการทํางานรปูแบบใหม  รวมไปถึงการพฒันาสินคาและบริการใหโดดเดนเพื่อสราง 
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ความแตกตางจากคูแขงขัน  ซ่ึงการปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการทํางานทีม่ีประสิทธิภาพจะทําให 
ลดขั้นตอนการทํางานที่ไมจาํเปน  สามารถทํางานไดอยางรวดเร็วทนัตอสถานการณที่เกดิขึ้น  
สามารถทําใหธุรกิจมีความไดเปรียบทางการแขงขัน  สอดคลองกับแนวคิดของ  วีระวัฒน  ปนนิตามัย 
(2544 : 98 – 100 )  กลาววา  การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคล (Human Performance)  
ที่จะสงผลตอการปฏิบัติดานเศรษฐกจิและการเงินขององคการ  (Economic and Financial 
Performance)  สูความเปนเลศิ  ทําใหองคการทํางานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยวดัจากผลลัพธ 
เปนสําคัญ อาจจะวัดจาก (Portfolio Analysis) จากการเตบิโตของยอดกาํไรสุทธิ ยอดขาย ผลิตภาพ 
ที่เพิ่มขึ้น ความคุมทุน เปอรเซ็นตที่ครองสวนแบงของตลาดในธุรกิจนัน้ๆ  วัดจากคณุภาพและปรมิาณ
นวัตกรรม (Innovation)  เกี่ยวกับความสามารถในการคนพบ  (Discovery) และการประดิษฐคดิคน  
(Invention)  ที่มีความเปนเอกลักษณ  เปนผูคิดประดิษฐแหงแรก  มคีวามเปนประโยชนในผลกระทบ
ที่ดีงามแกสังคม สามารถประยุกตใชประโยชนไดหลายอยาง  และรางวลัที่องคการไดรับ สามารถ 
เปนหลักประกันถึงความมคีุณภาพ ไดมาตรฐานจนเปนที่ยอมรับ  และการวดัคุณภาพในการทํางาน  
(Quality  of  Work Life)  รายบุคคลหรือรายกลุมขององคการ  มีระดับความพึงพอใจกับงาน   
ระดับความจงรักภักดี ผูกพันในองคกร 
  11.  การถายโอนองคความรูโดยรวม  มีความสัมพันธและผลกระทบเชงิบวก 
กับการมีผลการดําเนินงาน  ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน  เนื่องจากความรูเปนสิ่งสําคัญ 
ในการบริหารจัดการยิ่งในยคุธุรกิจที่แขงขันกันรุนแรง  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองพัฒนา 
ความรูที่มีอยูใหสามารถประยุกตมาเปนกลยุทธเพื่อรับมือกับการแขงขันไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ตอไปถาองคกรไมมีกระบวนการถายทอดที่ดี รวมถึงไมมีการจัดการกบัระบบความคิดนั้นๆ   
ดังนั้นการจัดการความรูเพื่อใหคนไดเขาถึงและใชความรูอยางเต็มประสิทธิภาพ กําลังเปนที่สนใจ 
ในแทบทกุองคกรและถือวาเปนแนวโนมใหมสําหรับธุรกิจ  สอดคลองกับแนวคิดของ   
พสุ  เดชะรินทร  (2548  :  เวบ็ไชต)  กลาววา  การแลกเปลี่ยนหรือแบงปนความรูภายในองคกร 
นั้นสามารถเกิดขึ้นไดในหลายระนาบ ทั้งระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา เชน กรณีลูกนอง 
แจงใหทราบถึงพฤติกรรมของผูบริหารที่เปล่ียนแปลงไป หรือระหวางหนวยงานแตละหนวย  
เชน  ฝายขายและตลาดอาจจะแจงใหฝายผลิตทราบถึงขอรองเรียนเกีย่วกบัคุณภาพของสินคา  
แมกระทั่งระหวางภายในและภายนอก นั้น คือ ระหวางองคกรกับกลุมบุคคลภายนอกองคกร 
ไมวาจะเปนลูกคา คูคาหรือพันธมิตร  ที่สําคัญก็คือ จะตองทําใหทุกคนที่เกี่ยวของทัง้ภายใน 
และภายนอกองคกร ทราบวาการแลกเปลี่ยนหรือแบงปนความรูนั้นสุดทายแลวจะกอใหเกดิประโยชน 
กับทุกคนนัน้คือถาคุณแบงปนความรูกับผูอ่ืน คุณก็จะไดประโยชนและผูรับก็ไดประโยชน   
อีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหเกดิการแบงปนความรูภายในองคกรก็คือการผูกเขากับระบบ 
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ในการประเมนิผล และจูงใจบุคลากร แตส่ิงที่ตองระวังก็คือ ถาผูกการไดโบนัสเขากับผลการทํางาน 
ของแตละหนวยงาน ถามุงเนนแตเฉพาะหนวยงานมากเกินไปก็จะไมทําใหเกดิการแบงปน  
และแลกเปลีย่นความรูขอมูลระหวางหนวยงาน ทั้งนี้  เนือ่งจากทุกคนก็จะมุงแตเปาของหนวยงานตน 
เองเปนหลัก ถาจะตองแบงปนหรือแลกเปลี่ยนความรูกบัหนวยงานอืน่ ก็อาจจะทําใหผลการทํางาน 
ของหนวยงานอื่นดีขึ้นไปดวย ซ่ึงยอมไมดีกับหนวยงานของตนเอง ดังนั้นหลายๆ  องคกร 
จะใหน้ําหนักหรือสัดสวนในสวนนีน้อย แตจะเนนในเรื่องของผลการดําเนินงานของทั้งองคกร 
เปนหลัก  นัน้คือ ถาทั้งองคกรบรรลุเปาหมาย ทุกคนก็จะไดส่ิงจูงใจดวย โดยสาเหตทุี่ทําเชนนี ้
ก็เนื่องจากจะทําใหทุกคนมองภาพใหญ และพรอมที่จะแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลระหวางกนั  
เพื่อสุดทายแลวจะทําใหผลการทํางานของหนวยงานดีขึน้  
  12.  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัว 
ของแตละบุคคล  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการมีผลการดําเนินงานโดยรวม   
ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  และดานคณุภาพการบริการ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ทําใหทุกองคกรปรับกระบวนการ
การทํางานอยางตอเนื่องและตลอดเวลา  การปรับเปลี่ยนการทํางานมผีลตอความรูสึกของบุคคล 
ในองคกรเปนอยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิง่การปรับโครงสรางการทํางานใหม  การจดัหาเทคโนโลย ี
มาประยุกตใชในการทํางาน  และปรับปรุงระบบการผลิตหรือการบริการใหมีคุณภาพเพื่อให 
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  อาจมีผลทําใหพนกังานรูสึกตอตานกับการเปลี่ยนแปลง   
ดังนั้น  เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผูบริหารจึงควรใหความสําคัญดานการสื่อสารที่ดี   ดวยการใหขอมูล
ขาวสารอันเปนประโยชน  ใหโอกาสในการแสดงความคดิเห็น  และเชือ่มความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะทําใหพนกังานมีความรูสึกที่ดีตอองคกรในภาวะที่มกีารบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง  สอดคลองกับงานวจิัยของ  Mansar  และ  Reijers  (2005  :  457  -  471) พบวา   
การออกแบบกระบวนการบริหารจัดการแบบใหมดวยการบริหารจัดการที่เปนเลิศและการประเมนิ 
คุณภาพการออกแบบการแกไขปญหาที่สัมฤทธิ์ผล พบวา การแกไขปญหาเพื่อสนับสนุนวิธีการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนากระบวนการบริหารงานดวยการออกแบบกระบวนการมากกวาเนนไปที่
พฤติกรรมโดยมุงเนนไปที่การบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนหลัก วิธีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ 
สามารถหาไดจากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ การสํารวจ หรือการตรวจสอบจากประสบการณ 
การทํางาน การประเมินผลกระทบจากการวัดการบริหารจัดการที่เปนเลิศ สามารถวัดไดจากตนทนุ
การทํางาน ความยืดหยุนของการทํางาน ระยะเวลาดําเนนิงาน คุณภาพการทํางาน ซ่ึงเปนกรอบ
แนวคดิที่นําเสนอ การบริหารจัดการที่เปนเลิศสามารถเปนไปไดในอุตสาหกรรมและกระบวนการ
ทางธุรกิจ โดยที่สามารถตรวจสอบการบริหารไดภายใตกรอบดังกลาว  สอดคลองกบังานวิจยัของ   
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พะนอพนัธุ  จาตุรงคกุล  (2544 : บทคัดยอ)  พบวา  การดาํเนินธุรกิจเอกชนมีความยากลําบาก  
เนื่องจากภาวการณแขงขันรุนแรง อีกทั้งสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง เทคโนโลยี  
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว เปนสิ่งที่ทุกคนตองเผชิญ โดยเฉพาะภาคธุรกจิ ที่ตองปรับตัวเพื่อความ 
อยูรอดและรักษาไวซ่ึงกําไร  การวางแผนกลยุทธถือเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการที่จะชวย 
สรางศักยภาพในการแขงขนัทางธุรกิจ เพราะเปนกลไกทีม่ีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน 
และภายนอกองคการ (Swot Analysis) เปนกลยุทธที่มีความยืดหยุนและปองปรามปญหา 
อันอาจจะมีขึน้ในอนาคต รวมทั้งเปนการสรางวัฒนธรรมองคการ ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ 
และการบริหารเชิงกลยุทธจงึเปนปจจยัแหงความสําเร็จขององคการและบุคคล โดยเฉพาะผูบริหาร
ขององคการ บริษัท รวมเจรญิกรุป จํากัด ไดใชการบริหารเชิงกลยุทธประสบความสําเร็จ 
ในชวงที่ผานมาโดยเฉพาะนํากลยุทธในการพัฒนาคุณภาพทัว่องคการ ซ่ึงสามารถพัฒนาคุณภาพ 
ของบุคลากรใหบริการที่รวดเร็วถูกตอง และมีอัธยาศัยดี ทําใหลูกคาประทับใจ ดังนั้น ปจจัยแหง 
ความสําเร็จคือ การที่ผูนํามีวิสัยทัศนทีก่วางไกล มีความเขาใจองคการ กําหนดกลยุทธสอดคลองกับ
องคประกอบสภาวะและวฒันธรรมของกลุมรวมเจริญ โดยใชเทคนิคงายๆ ในการถายทอดกลยุทธ 
ใหทุกคนเขาใจ  สามารถนํากลยุทธไปปฏิบตัิไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จนเปน 
ที่ยอมรับในวงการธุรกิจเอกชนภาคตะวันออก 
  13.  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับผูนําใน
ระหวางการเปลี่ยนแปลง  มคีวามสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการมีผลการดําเนินงาน 
โดยรวม  ดานความยืดหยุนในการดําเนนิงาน  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  และดานนวัตกรรม
ดําเนินงาน  เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงจะนําไปสูความอยูรอดในการดําเนินธุรกิจ  องคประกอบสําคัญ
ที่จะทําใหธุรกจิขับเคลื่อนไปไดขึ้นอยูกับผูบริหารองคกร  บทบาทที่สําคัญสําหรับผูบริหารในระหวาง
การเปลี่ยนแปลง  สามารถทําไดหลายกรณ ี เชน  เนนการสรางความรู  ความเชี่ยวชาญ  เทคนิค  ระบบ
การทํางาน  กระบวนการทํางาน  หรือเนนการสื่อสารที่ดี  การใหการสนับสนุน  การสรางทีมงาน  
และการบริหารจัดการผูที่มีสวนเกี่ยวของทัง้หมด  เมื่อบุคคลในองคกรความเขาใจถึงบทบาท                        
ภาวะผูนําที่เกดิขึ้นจากการปรับเปลี่ยนความรบัผิดชอบในการทํางาน ความเต็มใจในการทํางาน  
ความมุงมั่นในการทํางาน และการปรับปรุงโครงสรางจากการดําเนินงานขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ก็ยอมทําใหผลการดาํเนินงานของธุรกิจประสบความสําเร็จและมีความไดเปรียบ
ทางการแขงขันสอดคลองกับงานวิจยัของ  ตวงรัตน  จนิตชาติ (2546 : บทคัดยอ)  พบวา  ภาวะผูนาํ 
ที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนกังานองคการคาคุรุสภา ศึกษาเฉพาะภาคการคา พบวา 
พนักงาน มีระดับความผูกพนัตอองคการโดยรวม อยูในระดับมาก และรายดาน ดานการเชื่อถือ
ยอมรับเปาหมายและคานยิมขององคการ ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมาก 
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ในการทํางานเพื่อองคการ และดานความตองการที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคการไว มีระดบั
ความผูกพันตอองคการ อยูในระดับมาก สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ในทัศนะของพนักงาน
องคการคาของคุรุสภา ภาคการคา พบวา พนักงาน มีทัศนะตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวม อยู
ในระดับเห็นดวย และรายดานประกอบดวย  4  ดาน ดังนี ้ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  
ดานการสรางแรงบันดาลใจ  ดานการกระตุนทางปญญา  และดานการคํานึกถึงความเปนปจเจกบุคคล 
มีทัศนะตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับเห็นดวย  สอดคลองกับงานวจิัยของ  Chen และ Lee  
(2007  :  543  -  551)  พบวา  รูปแบบการประเมินผลการดําเนินงานสําหรับผูบริหารเพื่อใชเปนวิธีการ 
ในการบริหารงาน พบวา มกีารมุงเนนผลการดําเนินงานจากบุคคลที่บริหารโครงการ รูปแบบการ
ประเมินผลการดําเนินงานสรางมาจากวิธีการบริหารจัดการ จากพฤติกรรมดานภาวะความเปนผูนํา 
ดวยการวเิคราะหถึงกระบวนการในการสรางเครือขายในการทํางานรวบรวมมาจากแนวคดิในการ
แลกเปลี่ยนจากพนักงานเพื่อเปนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานเปนตวัแปรอิสระระหวางองคประกอบ   
2  กลุม  รูปแบบที่  1  มีการคํานวณถึงความสัมพันธจากพฤติกรรมดานภาวะผูนําของผูบริหาร 
โครงการกับการวิเคราะหกระบวนการสรางเครือขายรวมกัน รูปแบบที่ 2 ความสัมพันธของภาวะผูนาํ
กับวิธีการปรบัปรุงการบริหารจัดการ 
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ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  ควรใหความสําคัญกับกลยุทธการบริหารการ
เปล่ียนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัวของแตละบุคคล  และดานการรับรูของแตละบุคคล
เกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวางการเปลี่ยนแปลง  การถายโอนองคความรู  ดานการปรบัเปลี่ยนกลุม
ทํางาน  และดานการปรับขั้นตอนการทํางาน  ซ่ึงจะสงผลทําใหผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
มีศักยภาพการบริหารจัดการที่ดีขึ้น  และทาํใหเกดิความไดเปรียบทางการแขงขันในอนาคต 
  1.2  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  ควรใหความสําคัญและมีการศึกษาถึงกลยุทธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  เพื่อสรางศักยภาพในการบรหิารจัดการเชิงกลยุทธ 
เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด  ซ่ึงจะสงเสริมใหองคกรพัฒนาการบริหารจัดการที่แตกตาง 
สามารถเขาสูตลาดการแขงขันในระดับสากล 
  1.3  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  ควรใหความสําคัญและมีการศึกษาถึงกลยุทธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบเชิงรุก  ดวยการพยากรณสถานการณที่อาจขึ้นในอนาคต 
มีการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และวิเคราะหความตองการของลูกคา   
ซ่ึงจะทําใหไดรับประโยชนตอการบริหารจัดการที่ทันตอความตองการและมีศักยภาพในการแขงขัน 
  1.4  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  ควรใหความสําคัญและมีการศึกษาถึงการถายโอน 
องคความรูที่มีประสิทธิภาพ  เนื่องจากการถายโอนองคความรูเปนการสรางความสามารถในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ  ดวยการแลกเปลี่ยน เรียนรูซ่ึงกนัและกัน  องคกรจึงจําเปนที่จะตองสราง
องคความรูรูปแบบใหม  เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไดผลลัพธจากการ
ดําเนินงานที่ดยีิ่งขึ้น 
  1.5  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  ควรใหความสําคัญและคํานึงถึงผลการดําเนินงานทีม่ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  โดยสรางความสะดวกรวดเรว็ในการปฏิบัติงาน 
ใชประโยชนจากทรัพยากรทีม่ีอยูอยางคุมคา  พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการที่มีคุณภาพ  เพื่อสรางความ
ประทับใจใหกับลูกคา  ซ่ึงทําใหสรางโอกาสทางการแขงขันใหกับธรุกิจไดทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรมีการศึกษาผลกระทบหรือปจจัยดานอื่นๆ  ที่มผีลกระทบตอกลยุทธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การถายโอนองคความรู  และผลการดําเนินงาน  ของธรุกิจอื่นๆ   
เพื่อสามารถนําขอมูลจากการวิจัยไปประยกุตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  2.2  ควรมีการศึกษาผลกระทบหรือปจจัยดานอื่นๆ  เชน  การมุงเนน 
องคกรแหงการเรียนรู  หรือความสามารถขององคกรแหงการเรียนรูทีม่ีผลกระทบตอการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงและผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในประเทศไทยหรือธุรกิจอืน่เพื่อใหไดขอมูลและความคดิเห็นที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน 
สูงสุด 
  2.3  ควรมีการศึกษาวจิัยถึงปจจัยดานอื่นๆ  ที่เปนตัวผลักดันทําใหเกดิกลยุทธ 
การบรหิารการเปลี่ยนแปลง  การถายโอนองคความรู  และผลการดําเนินงานที่สงผลกระทบตอความ
ไดเปรียบในการแขงขันกับธุรกิจอื่นๆ  เชน  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต  
ธุรกิจการบริการ  เปนตน 
  2.4  ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบตอบทบาทของผูนําเชิงกลยุทธที่มีตอการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง  หรือการถายโอนองคความรู  หรือนวัตกรรมการดําเนนิงาน  โดยใชกลุมตัวอยาง 
ที่มีความเปนสากลมากขึ้นหรือมีขนาดใหญขึ้น  จะทําใหงานวิจยัมีความนาเชื่อถือมากขึ้น  และ 
มีผลการวิจัยทีน่ําไปใชใหเกดิประโยชนในการพัฒนาผูนําองคกรตอไป 
  2.5  ในการวิจยัคร้ังตอไปควรจะเปลี่ยนกลุมตัวอยางอื่นทีไ่มใชธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  โดยมีการศึกษากลุมตวัอยางที่เจาะจงมากขึ้น  เพื่อใหได 
ผลการวิจัยที่ละเอียดและเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


