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การจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒนกับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีนา (ประเทศไทย) จํากัด
Chang Management in The Age of Golbalization with Industry 4.0 Lena Company
(Thailand) Limiited
ขจรศักดิ์ ศักดาพงศานุรักษ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1.การจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนกับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีนา 2.
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนกับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีนา จํากัด จํากัด
โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอรเน็ตเขามาใชในระบบอุตสาหกรรมเพื่อลดตนทุนการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีเครื่อ งมือคือ แบบสัมภาษณแบบปลายปด
การตรวจเครื่องตามหลักเกณฑ โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน จากผูใหขอมูลสําคัญ ผูใหขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ใชการศึกษา จากองคกรเอกชนที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งกรุงเทพและตางจังหวัดจํานวน 400 คนที่
ผลการวิจัยพบวา พบวาระดับความคิดเห็นดวยของพนักงานที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตนกับอุตสาหกรรม 4.0 บ. เพื่อการจัดการความรูขององคกรเอกชนดานการสนับสนุนของฝาย
บริหารโดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นดวยมากนั้น มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 3.83- 4.14ดานการ
สนับสนุนของฝายบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นดวยมากคาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 3.64- 3.87
การจัดการเปลี่ยนแปลงตองปรับ องคก รโดยนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอรเน็ตเขามาใชในระบบ
อุตสาหกรรมรูปแบบเดิม กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน (ผูจัดหาวัตถุดิบ โรงงาน ผูจัดจําหนาย และสินคา) จะ
ถูกเชื่อมโยงโดยระบบดิจิตอลทั้งหมด ทําใหเกิดหวงโซแหงคุณคาที่สอดประสานกันไดอยางดีเยี่ยม
คําสําคัญ การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 4.0
Abstracts
This research is to investigate the factors that affect the. Managing change in the
globalization of the industry, and to study the theoretical concepts 4.0 to manage change in
the globalization of the industry-4.0 USD (Thailand) co., Ltd. from Indian organizations
succeed by bringing digital technology and the Internet to the industry to reduce the cost of
managing applications. 4.0 is a survey research by having the tools is a free interview closed.
To make the guidelines by expert guests from 3 major providers of data the data used in this
study, educational use. From private organizations that have used information technology
both in Bangkok and the provinces number of 400 people found that found that the
employee's comments with levels that affect success in managing change in the
globalization of the industry. 4.0 usd for corporate knowledge management, support
management's overall level reviews with images. The average is up between 3.83-4.14
support management's overall level, with many reviews. The average score is between 3.643.87.Managing change. Need to adjust the organization by digital technologies and the
Internet to the original format of industrial systems. Each step of the process (suppliers,
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vendors, and plant products) are linked by all-digital system. Causes the value chain come
together great.
บทนํา
โลกาภิวัตนเปนการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีความกลมกลืนทางวัฒนธรรม มีระบบเศรษฐกิจแบบปด
ไปสูสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี kotler, p., kartajaya, h.,
&huan, h. d. (2007). thinkasean: 2015). โลกาภิวัตน ยังเปนกระบวนการที่มีลักษณะพลวัตในการผลักดัน
ตลาดภายในแตล ะประเทศ ทั้ง ในดานสินคา บริก าร และสินทรัพย ใหเ ขาสูตลาดโลก (makin, 2002)
Thailand 4.0 เปนแนวคิดของประเทศไทยในการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของ
โลก เชนเดียวกับหลายๆ ประเทศ จุดเนนที่สําคัญของ Thailand 4.0 คือ การมุงสรางนวัตกรรมและการผลิตที่
มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น (industrial economic modern manufacturing vol.15 ฉบับเดือน september 2017)
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เปนความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงกวาทุกครั้งที่ผานมา โดยเทคโนโลยีจะเขามา
เชื่อมตอสรางการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเศรษฐกิจ ระบบอุตสาหกรรม การบริหารงานของรัฐบาลทุกประเทศ
กลายมาเปนการเปลี่ยนแปลง“วิถีชีวิต”ผูคนและ“การทํางาน”อยางพลิกโลกการเปลี่ยนแปลงอยางมหันตนี้
เปน “พลังบวก” หรือโอกาสสรางความเจริญใหกับทุกคน “ผูนํา” ในทุกภาคสวน สังคม การเมือง เศรษฐกิจ
ธุรกิจ ตองลุกขึ้นมาทําความเขาใจ รับมือกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อบรรเทาผลกระทบที่รุนแรง ผูนําที่ดีจะตอง
เตรียมพรอมในการรับมือปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้ และเมื่อผูนําปรับตัวแลว ทุกฝายตองรวมดวยชวยกันเสริม
พลัง (เคลาสชวาบ (.klausschwab),2018 ,การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง ที่ 4” (the fourth industrial
revolution) )เทคโนโลยีจะเขามาเชื่อมตอสรางการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเศรษฐกิจ ระบบอุตสาหกรรม การ
บริหารงานของรัฐบาลทุกประเทศ กลายมาเปนการเปลี่ยนแปลง “วิถีชีวิต” ผูคนและ “การทํางาน” อยางพลิกโลก
อุตสาหกรรม 4.0 คือการที่เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติสามารถเชื่อมโยงเปนสวนหนึ่งของสังคม
เครือขายผานอินเทอรเน็ต ขอมูลขาวสารถึงกันหมด การเชื่อมโยงเครือขายเขาดวยกัน เครื่องจักรกลสําหรับ
อุตสาหกรรม 4.0 จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งในดานการทํางานดวยตนเอง ความยืดหยุน และ
การปรับตัวใหเขากับเงื่อนไขการผลิตนอกจากตัวเครื่องจักรที่เปนอัจฉริยะแลว โรงงานในยุค 4.0 ก็จะมีความ
เปนอัจฉริยะมากขึ้นดวย โดยที่โรงงานอัจฉริยะ หรือ smart factory จะสามารถกําหนดระบุกิจกรรมเงื่อนไข
รวมทั้งสภาพแวดลอมของการผลิต สามารถสื่อสารกับหนวยอื่น ๆ ไดอยางอิสระแบบไรสาย สามารถผลิต
สินคาตามคําสั่งลดภาระ เชน เวลา ตนทุนการผลิต คาขนสง การรักษาความปลอดภัย เปนระบบการผลิตที่ใช
ทรัพยากรอยางคุมคาที่สุด และลดตนทุนดานแรงงานทีเ่ กินความจําจําเปนอีกดวย
การจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒ นกับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีนา(ประเทศไทย) จํากัด เปน
บริหารงาน ยุคใหมอยางรอบดานและรูเทาทันถึงการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานและนวัตกรรม เปนการ
ดําเนินงานในยุคโลกาภิวัฒน ที่มีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ อยางรวดเร็ว ที่สงผลตอการดําเนินงานทั่วทั้ง
ระบบขององคการ ทั้งทางดานการแขงขันทางธุรกิจการประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสรางองคกรแหง
นวัตกรรมการเรียนรู
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษา การจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนกับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีนาจํากัด
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ จัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนกับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีนา
จํากัด
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สมมติฐานการวิจัย
การเปลี่ ย นแปลงทํ า ให อ งค ก รที่ ป ระสบความสํ าเร็ จ โดยมี ก ารนํ า เอาเทคโนโลยี ดิ จิ ต อลและ
อินเทอรเน็ตเขามาใชในระบบอุตสาหกรรมเพื่อลดตนทุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และ
สามารถลดตนทุนการบริหารและเพิ่มผลผลิตได
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนกับอุตสาหกรรม
4.0 แนวคิดเกี่ยวกับความสําเร็จของผูประกอบการที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาบริหารการจัดการองคกร
ยุคใหมขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยุค 4.0และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ขอบเขตดานประชากร จากโรงงานที่ผลิตสีจํานวน 2 โรงงาน โดย กลุมที่ 1 จากบุคลากรบริษัทสีลี
นา (ประเทศไทย) โรงงานการผลิตที่ 1 ทํางานภายในโรงงาน ในตําแหนง หัวหน างาน จํานวน 25 คน
พนักงานระดับปฏิบัติการจํานวน 175 คน กลุมที่ 2โรงงานการผลิตที่ 2 ในตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 25
คน พนัก งานระดับปฏิบัติก ารจํานวน 175 คน ในการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศเขามาจัดการบริหารจัดการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนกับอุตสาหกรรม 4.0
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามแบบปลายปด ที่ประกอบดวย ขอมูลคุณสมบัติ
สวนบุคคล ขอมูลปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร การสนับสนุนของฝายบริหาร แรงจูงใจ และโครงสรางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และขอมูลความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรูขององคกร
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล.
1. ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางจากพนักงานองคกรอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะทําการเก็บขอมูลชี้แจง
ถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย รวมทั้งหลักเกณฑในการตอบแบบสอบถามเพื่อใหพนักงานองคกรเอกชนมี
ความเขาใจในขอคําถาม และความตองการของผูวิจัย
2. ทําการแจกแบบสอบถามใหกับพนักงานองคกรเอกชนโดยมีระยะเวลาในการทําแบบสอบถาม 1
วัน หลังจากนั้นจึงทําการเก็บแบบสอบถามคืน.
3. นําแบบสอบถามที่ไดม าทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูร ณของแบบสอบถาม และนําไป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรตอไป
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
อุตสาหกรรม 4.0
- การปรับกลยุทธของบริษัทฯ คูแขง
-เทคโนโลยี นวัตกรรม
-การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคม
- กลยุทธบริหารเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
-การออกแบบระบบงาน
- การบริหารตนทุน
ภาวะผูนํากับการจัดการเปลี่ยนแปลง
การปรับตัวขององคกร
- แรงผลักดันจากภายนอก
(External Force)
- แรงผลักดันจากภายในองคกร
(Internal Force)

ความสําเร็จในการ
จัดการ องคกรยุค
โลกาภิวัตน
อุตสาหกรรม 4.0

การจัดการแบบ ลีน (Lean)
- เพิ่มคุณคา ไรความสูญเปลา
- แผนการไหลของกระบวนการผลิต
- การไหลของสินคาคงคลังเหลือนอย
ที่สุด
- ผลิตตามความตองการ
- ความสมบูรณแบบ พัฒนาตอเนือ่ ง

ผลการวิจัย
พบวาการจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนกับอุตสาหกรรม 4.0 มีสิ่งที่พึงปฏิบัติคือ
1. ตองมีการปรับองคกรโดยนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอรเน็ตเขามาใชในระบบอุตสาหกรรม
รูปแบบเดิม กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน (ผูจัดหาวัตถุดิบ โรงงาน ผูจัดจําหนาย และสินคา) จะถูกเชื่อมโยง
โดยระบบดิจิตอลทั้งหมด ทําใหเกิดหวงโซแหงคุณคาที่สอดประสานกันอยางดีเยี่ยม โดย
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1.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแปลงขอมูลเปนระบบดิจิตอลและเชื่อมโยง
กับระบบตาง ๆ ในทุกขั้นตอนของการผลิตและใชสินคา (รวมถึงการขนสงและการจัดหาวัตถุดิบ) ทั้งภายใน
บริษัทและระหวางบริษัท
1.2 ระบบไซเบอรกายภาพ ที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการตรวจสอบและควบคุม
กระบวนการและระบบตาง ๆ
1.3 การสื่อสารในระบบเครือขาย ที่ประกอบดวยเทคโนโลยีไรสายและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่
เชื่อมตอระหวางเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ ระบบ และคนในโรงงาน และการสื่อสารกับผูจัดหาวัตถุดิบและผูจัด
จําหนายการสรางสถานการณจําลองในการออกแบบผลิตภัณฑและการจัดทํากระบวนการผลิต
1.4 การวิเ คราะหขอมูลและการนําขอมูล ไปใชป ระโยชนในโรงงานไดโ ดยทันที หรือผานการ
วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และการประมวลผลออนไลนแบบกลุมเมฆ (cloud computing)
2. โรงงานอัจฉริยะทําใหมีความคลองตัวในการผลิตมากขึ้น โดยกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ การ
สงขอมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑผานหวงโซการผลิต และการใชหุนยนตที่กําหนดคาได ทําใหโรงงานสามารถผลิต
สินคาไดหลากหลายชนิดโดยใชอุปกรณการผลิตชุดเดียวกัน ระบบดิจิตอลทําใหความเร็วในการผลิตเพิ่มขึ้น
ดวยผูนํา ตองมีอํ านาจ (Bartol & others 1998) การเปน ผูนําเพื่ อการเปลี่ยนแปลง (Evolutionary
Leadership) ผูนําเปลี่ยนแปลง คือ การผสมผสานระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม การสงเสริมความรวดเร็วและ
ความยืดหยุนเพือ่ ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดในระบบเศรษฐกิจแบบใหม ผูบริหารจะตองเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยสรางความเขาใจวาตองทําอยางไรบาง เพื่อใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงในรูป แบบที่
สามารถควบคุมและจัดการได โดยเฉพาะคนที่อยูในองคการที่มีทั้งคนรุนเกาและคนรุนใหมการพัฒนาระบบ
การผลิตอัจ ฉริยะ โดยใชร ะบบอัตโนมัติ และใชร ะบบไรส ายในการควบคุม การผลิตทั้ง หมด ปรับ เปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมหากองคกร
ไมมีก ารจัดการเปลี่ยนแปลงจะไมส ามารถแขง ขัน ไมส ามารถปรับ ตัวไดเ ทาทันกับ สถานการณ โ ดย การ
สนับสนุนของฝายบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นดวยมากนั้น มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 3.834.14 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นปจจัยดานการสนับสนุนของฝายบริหารที่
มีผลตอความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรูขององคกรเอกชนระดับความคิดเห็น
ดวยของพนักงานที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนกับอุตสาหกรรม 4.0 บ.
เพื่อการจัดการความรูขององคกรเอกชนดานการสนับสนุนของฝายบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับ ความ
คิดเห็นดวยมากคาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 3.64- 3.87
อภิปรายผล
องคกรที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนกับอุตสาหกรรม 4.0 ตองมี
การปรับ องคกรโดยนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอรเน็ตเขามาใชในระบบอุตสาหกรรมรูป แบบเดิม
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน (ผูจัดหาวัตถุดิบ โรงงาน ผูจัดจําหนาย และสินคา) จะถูกเชื่อมโยงโดยระบบ
ดิจิตอลทั้งหมด ทําใหเกิดหวงโซแหงคุณคาที่สอดประสานกันอยางดีเยี่ยม การสื่อสาร ภายในองคกรและนอก
องคกรเปนสวนสําคัญมาในการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง ลักษณะเฉพาะของบุคคล ลักษณะเฉพาะของการ
จัดการความรู และลักษณะเฉพาะขององคก ร มีผ ลตอการนําระบบจัดการความรูม าใชอยางมีนัยสําคัญ
สภาพแวดลอมมีผลตอลักษณะเฉพาะของการจัดการความรูสอดคลองกับ huangและ lai (2014) ไดศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปญหาปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรดานกลยุทธ ดานขอมูลองคกร ดานภาวะผูนําของฝาย
บริหาร และดานกฎระเบียบตาง ๆ ลวนสงผลตอรูปแบบการจัดการความรู ตองทําใหเกิดรากฐานความเขาใจ
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ของอุตสาหกรรมในการนําการจัดการความรูมาใช อุตสาหกรรมการกอสรางและนักวิจัยสามารถนํารูปแบบนี้
เปนแนวทางในการปรับและประยุกตใชตอไปไดสอดคลองกับงานวิจัยของIdrisและคณะ (2016) ไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับเรื่อง ปจจัยแวดลอมของรูปแบบการจัดการความรูสําหรับการใชงานและการประยุกตในอุตสาหกรรม
การกอสราง (environmental factors of knowledge management model for implementation
and adaptation in the construction industry) ที่เสนอวาปจจัยตาง ๆ ลวนสงผลตอรูปแบบการจัดการ
ความรู งานวิ จัยชิ้ นนี้ ทําใหเ กิดรากฐานความเขา ใจของอุ ตสาหกรรมในการนํ าการจั ดการความรูม าใช
อุตสาหกรรมการกอสรางและนักวิจัยสามารถนํารูปแบบนี้เปนแนวทางในการปรับและประยุกตใชตอไปได
แรงจูงใจที่มีผลตอความพึงพอในการจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนกับอุตสาหกรรม 4.0 โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแบงปนความรูภายในองคกรสอดคลองกับงานวิจัยของ หทัยรัตน อัครมงคลฐากูร
(2559) เรื่องขอมูลสวนบุคคล ความคิดเห็นพฤติกรรมการใชพฤติกรรมการตัดสินใจและแรงจูงใจที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยสํารวจความคิดเห็นพฤติกรรมการใช พฤติกรรมการตัดสนใจ
แรงจูงใจที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแบงปนความรูภายในองคกรขอมูลสวน
บุคคลซึ่ง ประกอบดวยดานเพศอายุ อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน ระดับ การศึกษา อายุก ารทํางานมีความ
แตกตางกัน สวนความคิดเห็นพฤติกรรมการใช ดานพฤติกรรมการตัดสินใจ และดานแรงจูงใจมีความแตกตาง
กันที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแบงปนความรูภายในองคกรพบวา ระดับ
ความคิ ดเห็ นด ว ยของพนั ก งานที่ ส ง ผลต อ ความสํ า เร็ จ ในการจั ดการเปลี่ ย นแปลงในยุ ค โลกาภิ วั ตน กั บ
อุตสาหกรรม 4.0 บ. เพื่อการจัดการความรูขององคก รเอกชนดานการสนับ สนุนของฝายบริห ารโดยภาพ
รวมอยูในระดับ ความคิดเห็นดวยมากนั้น มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูร ะหวาง 3.83- 4.14คาเฉลี่ยและคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นปจจัยดานการสนับสนุนของฝายบริหารที่มีผลตอความสําเร็จในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรูขององคกรเอกชนระดับความคิดเห็นดวยของพนักงานที่สงผล
ตอความสําเร็จในการจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนกับอุตสาหกรรม 4.0 บ. เพื่อการจัดการความรูของ
องคกรเอกชนดานการสนับสนุนของฝายบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นดวยมากคาคะแนนเฉลี่ย
อยูระหวาง 3.64- 3.87
ขอเสนอแนะ
1. การนําผลวิจัยเรื่องการจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ไปใชนั้นผูนํา
ตองมีอํานาจและใชภาวะผูนําในการสั่งการคุณลักษณะอันดับแรกที่เดนที่สุด ความจริงใจ ตรงไปตรงมา ความ
ซื่อสัตย ความฉับไว ตองศึกษาเทคโนโลยีในยุค 4.0 อยางตอเนื่อง การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงควรแสดง ให
เห็นอยางชัดเจนกับบรรยากาศการทํางานที่สรางขึ้นมา ตองเปนผูที่ยืดหยุนพรอมรับฟงพนั กงานทั้งหลาย มี
การเตรียมพรอม ความตั้งใจเรียนรูใหม สิง่ ที่เรารูมิใชที่สุดอีกตอไป เรายังตองเรียนรูทักษะใหม ๆ ยังตองการ
ความรูขอมูลใหม ๆ เพื่อไปเขาถึงจุดสุดยอดแหงการเปนผูนํายุคการเปลี่ยนแปลงโดยยอมละทิ้งเครื่องมือวิธีเกา ๆ
ในอดีตออกไปเสียผูนําแหงยุคใหมที่ป ระสบความสําเร็จ ในการสรางบรรยากาศการทํางานขึ้นมาใหม การ
เตรียมการใหทุกคนพรอมอยูตลอดเวลา มีวิสัยทัศน ผูนําที่ยิ่งใหญทั่วไป ในประวัติศาสตร ตองมองใหเห็น
เหตุการณในอนาคต และยังสามารถแบงปนใหกับเพื่อนรวมงานได และที่สําคัญที่สุดคือการเห็นประโยชนตอ
ผูอื่นเปนที่ตั้ง
2. เรื่องการจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ไปใชนั้นผูนําตองมีอํานาจและ
ใชภาวะผูนําในการสั่งการคุณลักษณะอันดับแรกที่เดนที่สุด ความจริงใจ ตรงไปตรงมา.ความซื่อสัตย ความฉับ
ไว ตองศึกษาเทคโนโลยีในยุค 4.0 อยางตอเนื่อง การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงควรแสดง ใหเห็นอยางชัดเจน
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กับบรรยากาศการทํางานที่สรางขึ้นมา ตองเปนผูที่ยืดหยุนพรอมรับฟงพนักงานทั้งหลาย มีการเตรีย มพรอม
ความตั้งใจเรียนรูใหม สิ่งที่เรารูมิใชที่สุดอีกตอไป เรายังตองเรียนรูทักษะใหม ๆ ยังตองการความรูขอมูลใหม ๆ
เพื่อไปเขาถึงจุดสุดยอดแหงการเปนผูนํายุคการเปลี่ยนแปลงโดยยอมละทิ้งเครื่องมือวิธีเกา ๆ ในอดีตออกไป
เสียผูนําแหงยุคใหมที่ประสบความสําเร็จในการสรางบรรยากาศการทํางานขึ้นมาใหม การเตรียมการใหทุกคน
พรอมอยูตลอดเวลา มีวิสัยทัศน ผูนําที่ยิ่งใหญทั่วไป ในประวัติศาสตรตองมองใหเห็นเหตุการณในอนาคต และ
ยังสามารถแบงปนใหกับเพื่อนรวมงานได และที่สําคัญที่สุดคือการเห็นประโยชนตอผูอื่นเปนที่ตั้ง
รายการอางอิง
เคลาสชวาบ (.klausschwab),2018 ,การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4” (the fourth industrial revolution)
สํานักพิมพ อมรินทร
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