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การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกลุมของสาขาธนาคาร

ท่ีมีผลการดําเนินงานสูง-ต่ํา ในบริบทการเปนองคการแหงการเรียนรู 2) เพื่อศึกษาโมเดล
ความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงสาเหตุกับผลการดําเนินงานของธนาคารสาขาท่ีมีระดับผล
ประกอบการสูง-ต่ํา 3) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรูและรูปแบบของบรรยากาศการเรียนรู
ของกลุมธนาคารสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง-ต่ํา ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก สาขาของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในประเทศไทยจํานวน 938 สาขา (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551) การศึกษาประกอบไปดวย 2 สวน คือ การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการศึกษา
เชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือซ่ึงประกอบดวย 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของ
ธนาคารสาขา และตอนท่ี 2 ตัวแปรปจจัยในการศึกษาจํานวน 6 ตัวแปร ไดแก 1) สถานการณการ
แขงขัน 2) การจัดการความรู 3) บรรยากาศการเรียนรู  4) ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลง 5) นวัตกรรม และ 6) ผลการดําเนินงาน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 430 
สาขา แบงเปนกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง 221 สาขาและกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการต่ํา 209 
สาขา สวนการศึกษาเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูจัดการและการสังเกตการณทํางานใน
สาขาธนาคารไทยพาณิชยจํานวน 20 สาขา โดยแบงออกเปนกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง 8 
สาขา และกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการตํ่า 12 สาขา ผูวิจัยใชโปรแกรมสถิติ SPSS เพ่ือวิเคราะห
สถิติรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดง คาความเช่ือถือไดของ
แบบสอบถาม และการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียดวยสถิติที และโปรแกรม AMOS 7.0 ใน
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ  



 (4)

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดลการวัดของตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีความ

สอดคลองกับทฤษฎี โดยตัวแปรสังเกตไดท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .515-

.924 คาความผันแปรเฉลี่ยที่สกัดไดมีคาระหวาง .505-.787 และคาความเชื่อถือไดอยูระหวาง .598-.998 

ในกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง (n  =  221) พบวา โมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิง

สาเหตุสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (2χ= 142.39, df = 119, 2χ/ df  = 1.197 , ns., GFI = .942,  
CFI = .994, RMR = .039, RMSEA = .030) และพบวา สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงเชิง

บวกกับการจัดการความรู (γ = .79, p < .001) และบรรยากาศการเรียนรู (γ =  .93, p < .001) และยัง

มีอิทธิพลทางออมตอผลการดําเนินงานโดยมีการจัดการความรู และบรรยากาศการเรียนรู เปนตัวแปร

ค่ันกลาง นอกจากนี้ยังพบวา การจัดการความรูยังมีอิทธิพลโดยตรงเชิงลบตอผลการดําเนินงาน (β = 

-.89, p < 0.01) และมีอิทธิพลทางออมตอผลการดําเนินงานโดยมีนวัตกรรม และความพรอมในการ

ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เปนตัวแปรคั่นกลาง สวนบรรยากาศการเรียนรู พบวา มีอิทธิพล

โดยตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน (β = .36, p < .05) และมีอิทธิพลทางออมตอผลการดําเนินงาน

โดยมีนวัตกรรมเปนตัวแปรคั่นกลาง ซ่ึงโมเดลสามารถอธิบายผลการดําเนินงานไดรอยละ 92.9 อนึ่ง 

การที่การจัดการความรูมีอิทธิพลเชิงลบตอผลการดําเนินงานของสาขาที่มีผลประกอบการสูง ผลการ

วิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมชี้วา การจัดการความรูมีอิทธิพลเชิงลบตอตัวแปรระดับความพึงพอใจของ

พนักงานตัวแปรเดียวเทานั้น นั่นคือ หากมีการจัดการความรูท่ีเนนเพียงกระบวนการมากกวาการ

สรางการตระหนักถึงคุณคาจะสงผลใหระดับความพึงพอใจของพนักงานลดลง  

ในกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา (n = 209) พบวา โมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิง

สาเหตุสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (2χ= 113.772, df = 94, 2χ/ df  = 1.210 , ns., GFI = .950,  
CFI = .994, RMR = .033, RMSEA = .032) และพบวา สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงเชิง

บวกกับการจัดการความรู (γ = .87, p < .001) และบรรยากาศการเรียนรู (γ =  .97, p < .001) สวน

การจัดการความรูไมมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการดําเนินงาน แตมีอิทธิพลทางออมผานความพรอม

ในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ดานบรรยากาศการเรียนรูพบวา ไมมีอิทธิพลใดตอผลการ

ดําเนินงาน ซ่ึงโมเดลสามารถอธิบายผลการดําเนินงานได รอยละ 91.8 

ขอเสนอแนะสําคัญในการศึกษานี้ คือ ในการสรางการเปนองคการแหงการเรียนรู ธนาคารไทยพาณิชย

ไมควรมุงเนนไปที่กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดระหวางกระบวนการจัดการความรูหรือการสงเสริมบรรยากาศการ

เรียนรู แตควรสงเสริมใหเกิดกระบวนการจัดการความรูไปพรอมๆ กับการสรางบรรยากาศการเรียนรู เนื่องจาก

ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติไดยืนยันถึงอิทธิพลของการบูรณาการตัวแปรการจัดการความรูและบรรยากาศ

การเรียนรูหรือที่เรียก “การจัดการความรูเต็มรูปแบบ” ซึ่งพบวา มีอิทธิพลเชิงบวกตอทั้งระดับความพึงพอใจ

ของพนักงาน ระดับความพึงพอใจของลูกคา ตลอดจนผลการดําเนินงานทางการเงินของสาขาธนาคาร  
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The objectives of this research are 1) to investigate factors that have influence to 

group  of  different  performance  branches  of  Siam  Commercial  Bank  PLC.  (SCB)  in 

learning  organization  context;  2)  to  develop a  causal  model  for  SCB  branches  having 

different performance under learning organization context; and 3) to  study  patterns  of 

knowledge  management  and  learning  climate  for  SCB  branches  of  different 

performance group. Population of the study covers all 938 branches of SCB in Thailand 

(as  of  31  December  2008).  The  study  utilizes  both  qualitative  and  quantitative 

methodologies.  For  quantitative  research,  questionnaire  is  the  study  tool  which 

composes two parts: 1) general information of branch and 2) 6 research latent variables 

comprising  (1)  competition  rivalry,  (2)  learning  climate,  (3)  knowledge  management, 

(4)  readiness  to  change,  (5)  innovation  and (6)  performance.  Four  hundred  and  thirty 

responding branches can be classified into high performance group of 221 branches and 

low performance group of 209 branches. For qualitative research, in-depth interview of 

managers  and  observation  on  operations  are  carried  out  for  selected  20  branches 

comprising 8 – high performance and 12 – low performance. SPSS is used for statistical 

analysis  of  percentage,  mean,  standard  deviation,  skewness,  kurtosis,  reliability  of 

questionnaire  and  t-test  for  mean  variation.  AMOS  version  7.0  is  used  for  analyzing 

confirmatory factor analysis and causal relationships of structural equation. 

Confirmatory  factor  analysis  confirms  the  theoretical  compliance  of 

measurement  model.  All  observed  variables  have  factor  loading  (λ)  in  the  range  of 
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.515  to  .924  with  averaged  variance extracted  (AVE)  between  .505  –  .787  and 

construct reliability (C.R.) between .598 – .998. 

For  the  high  performance  branches  (n=221),  it  is  found  that  its  causal 

structural  model  complies  with  empirical  data  (2χ=  142.39,  df  =  119, 2χ/  df  = 

1.197, ns.,  GFI  =  .942,    CFI  =  .994,  RMR  =  .039,  RMSEA  =  .030).  Competition 

rivalry  has  direct  influence to  knowledge  management  (γ  =  .79, p  <  .001)  and 

learning  climate  (γ  =  .93, p  <  .001);  and  indirect  influence  to  performance  through 

mediation of knowledge management and learning climate. Knowledge management 

is  found  having  negative  direct  influence  to  performance  (β  =  -.89, p  <  0.01)  and 

indirect  influence  to  performance  through  mediation  of  innovation  and  readiness  to 

change. Learning climate has direct influence to performance (β = .36, p < .05) and 

indirect influence to performance through mediation of innovation. It is concluded that 

the  model  can  explain  92.9%  of  the  performance  variation.  In  addition,  further 

investigation  shows  that  the  negative  influence  of  knowledge  management  to  the 

performance  causes  effect  only  to  employee  satisfaction  variable.  Therefore, 

knowledge  management  that  focuses  rather on  process  than  realization  of  its  value 

would cause the reduction of employee satisfaction. 

For the low performance branches (n=209), it is found that its causal structural 

model complies with empirical data ( 2χ= 113.772, df = 94, 2χ/ df = 1.210, ns., GFI 

=  .950,    CFI  =  .994,  RMR  =  .033,  RMSEA  =  .032).  Competition  rivalry  has  direct 

influence to knowledge management (γ = .87, p < .001) and learning climate (γ = 

.97, p < .001). Knowledge management has no influence directly to performance, but 

indirectly  through  mediation  of  readiness to  change;  also  learning  climate  has  no 

influence directly to performance. It is concluded that the model can explain 91.8% of 

the performance variation. 

The study recommends that in order to establish a learning organization for SCB, it 

should  not  focus  to  any  particular  activity  within  knowledge  management  process  or 

learning climate promotion; but it should be implemented together. This is confirmed from 

the  study  that  integration  of  full  knowledge  management  process  would  have  positive 

influence to employee satisfaction, customer satisfaction and branch performance. 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 
ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได ดวยความเมตตาจากบุคคลหลายทาน ไดกรุณาใหคําปรึกษา

แนะนํา ชวยเหลือใหขอมูล และสนับสนุนใหกําลังใจในการทําวิจัย 
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ และคณาจารณท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธท้ัง 4 ทานไดแก ศ.นพ.วิจารณ พานิช ผศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ ผศ.ดร.    
วีระวัฒน  ปนนิตามัย และผศ.ดร.สุจิตรา ธนานันท ท่ีไดแนะนําสาระความรูและใหใหกําลังใจ
ผูเขียนในการดําเนินงานทุกข้ันตอน จนสําเร็จตามวัตถุประสงค ตลอดจนดําเนินการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ และใหคําแนะนําแกไขจนวิทยานิพนธนี้มีความสมบูรณยิ่งดวยความเมตตายิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วิชิต  สุรพงษชัย  ประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ท่ีใหคําแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง รศ.ดร.ประศักดิ์  หอมสนิท ดร.ประพนธ  
ผาสุกยืด ดร.มนตชัย พินิจจิตรสมุทรท่ีเมตตาแนะนํา ใหคําปรึกษาในดานแนวคิดและทฤษฎีการ
เปนองคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรู 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร และดร.ขวัญประภัสสร จานทอง อาจารย
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเมตตาแนะนํา ใหคําปรึกษาในดานระเบียบวิธีวิจัย และโปรแกรม AMOS ไดท่ี
ชวยเหลือใหคําปรึกษา คําแนะนําท่ีดี และมีประโยชนตอดุษฎีนิพนธฉบับนี้เปนอยางมาก   

ส่ิงสําคัญท่ีเปนแรงดลใจ เปนกําลังใจท่ีลึกซ้ึงในการดําเนินงานวิจัยฉบับนี้ ผูเขียนขอกราบ
นอบนอมบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนท่ีพึ่ง ท่ีระลึก จนทําใหปญหา อุปสรรคตางๆ 
คล่ีคลาย และพระพรหมของลูก คือ รศ.บัญชา และคุณเฉลิมศรี กัลยารัตน (คุณพอ-คุณแม) ท่ีไดให
กําเนิดและเล้ียงดูใหการศึกษา ใหความรัก ใหกําลังใจเปนอยางดีท่ีสุด  
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สัญลักษณและคํายอ 
 

สัญลักษณ    ความหมาย 

 

1ξ  ตัวแปรแฝงสถานการณการแขงขัน 

1η  ตัวแปรแฝงบรรยากาศการเรียนรู 

2η  ตัวแปรแฝงการจัดการความรู 

3η  ตัวแปรแฝงความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 4η  ตัวแปรแฝงนวัตกรรม 

 5η  ตัวแปรแฝงผลการดําเนินงาน 

Χ  คาเฉลี่ย 

 vρ  คาความผันแปรที่สกัดไดเฉลี่ย 

cρ  คาความเชื่อถือไดของโครงสราง 

R2  คาอัตรารอยละของการผันแปรคาสัมประสิทธอัลฟา 

 S.D.    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1Χ  ตัวแปรสังเกตการวิเคราะหการแขงขันภายใน 

2Χ  ตัวแปรสังเกตการวิเคราะหการแขงขันภายนอก 

3Χ  ตัวแปรสังเกตตัวขับเคลื่อนการแขงขัน 

1Υ  ตัวแปรสังเกตการรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 

2Υ  ตัวแปรสังเกตสงเสริมการเรียนรู 

3Υ  ตัวแปรสังเกตการติดตอสื่อสาร 

4Υ  ตัวแปรสังเกตการทํางานยืดหยุนและเปนอิสระ 

5Υ  ตัวแปรสังเกตการสรางและคนหาความรู 

6Υ  ตัวแปรสังเกตการจัดเก็บความรู 

7Υ  ตัวแปรสังเกตการเผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรู 

8Υ  ตัวแปรสังเกตการใชความรู 

9Υ  ตัวแปรสังเกตภาวะผูนําแบบปฏิรูป 
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10Υ   ตัวแปรสังเกตภาวะผูนําแบบปฏิบัติการ 

11Υ   ตัวแปรสังเกตโครงสรางองคการ 

12Υ   ตัวแปรสังเกตกลยุทธ 

13Υ   ตัวแปรสังเกตผลิตภัณฑ 

14Υ   ตัวแปรสังเกตกระบวนการทํางาน 

15Υ   ตัวแปรสังเกตความพึงพอใจของพนักงาน 

16Υ   ตัวแปรสังเกตความพึงพอใจของลูกคา 

17Υ   ตัวแปรสังเกตทางการเงิน 

λ  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานตัวแปรสังเกต/คาน้ําหนักองคประกอบ 
γ
  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานตัวแปรแฝงแสดงอิทธิพลของตัวแปร 

β  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานตัวแปรแฝงแสดงอิทธิพลของตัวแปรแฝง 

51 ζζ−  คาความคลาดเคลื่อนของตัวแปรแฝง 

1δ - 3δ  ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกต (ตัวแปรมากอน) 

171 εε−  ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกต (ตัวแปรแทรกและตัวแปรตาม) 
θ  คาความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกต 

ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

  ตัวแปรสังเกตได Manifest 

  ตัวแปรแฝง / ตัวแปรสังเกต  Latent 

 

คํายอ 

 

ATM บริการเงินดวน  

BSC  การวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ 

CFA  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

CO   การติดตอสื่อสาร Communication 

CR   สถานการณการแขงขัน Competition Rivalry 

CRM  การบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

CR_Out  วิเคราะหการแขงขันภายนอก Outside Analysis 
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Cus  ความพึงพอใจของลูกคา Customer  Satisfaction 

CR_Drive ตัวขับเคลื่อนการแขงขัน Competition  Driving 

CR_IN  วิเคราะหการแขงขันภายใน Inside Analysis 

EFA  การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ 

Em   ความพึงพอใจของพนักงาน Employee  Satisfaction 

E-Mail  จดหมายอิเล็กทรอนิคส 

FA   การทํางานยืดหยุนและเปนอิสระ Flexible And Autonomy 

Fin   ผลการดําเนินงานดานการเงิน Financial Performance 

High    ผูจัดการสาขาในกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง 

HR   ฝายทรัพยากรมนุษย 

IMF  กองทุนการเงินระหวางประเทศ 

IN   นวัตกรรม Innovation 

Info-Banking ธนาคารเพื่อธุรกิจ 

IN_Pd  นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ Product  Innovation 

IN_Pp  นวัตกรรมทางกระบวนการทํางาน Process  Innovation 

IN_str  นวัตกรรมทางกลยุทธการบริการ Strategy  Innovation 

KA  การจัดเก็บความรู Knowledge Acquisition 

KC   การสรางและคนหาความรู Knowledge Creation 

KISA  การบริการที่มุงเนนความรู 

KM  การจัดการความรู  Knowledge Management 

KPI  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน  

KS   การเผยแพรแลกเปล่ียนความรู Knowledge Sharing 

KU  การใชความรู Knowledge Utilization 

LC   บรรยากาศการเรียนรู Learning Climate 

Low  ผูจัดการสาขากลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา 

MI   คาดัชนีดัดแปรโมเดล 

MIP  การวางแผนขอมูลทางการตลาด 

PC   การรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง Perception and Continuous Learning 

Perf  ผลการดําเนินงาน Performance 

PI   การสงเสริมการเรียนรู Promotion and Interaction 



(21) 
 

Post    ผูจัดการสาขาที่สงแบบสอบถามคืนกลับมาภายหลัง (Late Respondents) 

Pre    ผูจัดการสาขาที่สงแบบสอบถามคืนกลับมากอน (Early Respondents)   

RC   ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
  Readiness to Change   

RC_S  โครงสรางองคการ Organization Structure 

RC_tf  ภาวะผูนําแบบปฏิรูป Transformational Readership 

RC_ts  ภาวะผูนําแบบปฏิบัติการ Transactional Readership 

ROA  กําไรสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย 

ROE  กําไรสุทธิตอผูถือหุนเฉลี่ย 

SCB  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

SEM  กระบวนการทดสอบโมเดลสมการโครงสราง 

Sig.  มีนัยสําคัญทางสถิติ 

SMEs    ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

Tele-Banking ใหบริการธนาคารทางโทรศัพท 

 

 



 

บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความสําคัญของปญหา 
 

จากอดีตถึงปจจุบันในระดับโลกและระดับทองถ่ินมีเหตุการณเปล่ียนแปลงมากมาย ท้ัง   
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี  และการเพ่ิมข้ึน
ลดลงของจํานวนประชากร ส่ิงเหลานี้ลวนเปนปญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของธนาคารอยางหลีกเล่ียงไมได  การที่ประชากรมีจํานวนหนาแนนและมีความตองการ
ปจจัยตางๆ มากข้ึนในแตละพื้นท่ีกอใหเกิดการขยายเมือง จากขอมูลสถิติประชากรไทย ณ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2536 (ตารางท่ี 1.1) ประเทศไทยมีจํานวนประชากร 58,336,072 คน ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) มีสาขาท่ัวประเทศ 300 สาขา ป พ.ศ. 2548 จํานวนประชากร 62,418,054 
คน มีธนาคารสาขาเพ่ิมข้ึนเปน 450 สาขา เปนการขยายสาขาเพ่ือรองรับความตองการที่เพิ่มข้ึนของ
แตละพ้ืนท่ีซ่ึงมีความเจริญเติบโตแตกตางกันดังภาพท่ี 1.1  

 
ตารางท่ี 1.1  การเพิ่มข้ึนของประชากรไทย ณ เดือนธันวาคมป พ.ศ. 2536 เปรียบเทียบกับป  
                     พ.ศ. 2548-2551 
 

ปพ.ศ. 2536 2548 2549 2550 2551 

จํานวนประชากรไทย 58,336,072 62,418,054 62,828,706 63,038,247 63,389,730 
จํานวนบาน 13,336,167 19,016,784 19,582,845 20,089,221 20,608,269 

 
แหลงท่ีมา: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยประชากรศาสตร, 2553. 
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  หมายเหตุ 

 

ภาพที่ 1.1  จํานวนสาขาเปรียบเทียบกับจํานวนเงินใหสินเชื่อ เงินฝาก และสินทรัพยของธนาคาร 

                  ไทยพาณิชย ต้ังแตป พ.ศ. 2449 – 2549 

แหลงที่มา:  นวพร เรืองสกุล, 2550: 254-255. 

 

การเปลี่ยนแปลงประชากรที่เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 1.1) เปนไปในแนวทางเดียวกับการขยาย

จํานวนสาขาของธนาคารไทยพาณิชย ท้ังการใหสินเชื่อเงินฝาก และสินทรัพยของธนาคารไทย

พาณิชย (ภาพที่ 1.1) แสดงวา ประชากรที่เพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและ

ความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ต้ังแตภาคการเกษตร การลงทุนทางการเกษตร 

อุตสาหกรรมและธุรกิจการคา การตลาดขยายตัว นํามาซึ่งลูกคาและเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นใหกับธนาคาร 

แผนภาพจํานวนสาขา 

100 

200 
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400 

500 

600 

700 

800 

251 2520  2530  2540 2449 2541  2542 254 2544 254 2548  2549 2545  2546 

จํานวนสาขา 

ปพ.ศ. 

แผนภาพจํานวนเงินใหสินเชื่อ เงินฝาก และสินทรัพย 

2510  2520  2530  2540 2449 2541 2542  2543  2544 2547  2548  2549 2545  2546 

หนวย: ลาน
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ปพ.ศ. 

สินเชื่อ เงินสินทรัพย 
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โดยธนาคารทําการขยายสาขา เพื่อรองรับความตองการของตลาดดวยการใหบริการทางการเงิน เชน 
การใหสินเช่ือ  เกิดการลงทุนในการขยายกิจการและทําการเกษตรสงผลใหมีเม็ดเงินไหลเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจพรอมกับการขยายความเจริญเติบโตไปยังทองถ่ินตางๆ กลาวคือ ถาองคการมีการ
เรียนรูความตองการของตลาดอยางชัดเจน สามารถนําไปสูการวางแผนเพื่อตอบสนองความตองการ 
แลวสรางทีมงานท่ีมีศักยภาพในการดําเนินตามแผนงานท่ีกําหนด พรอมกับผลิตสินคาและบริการที่
มีคุณภาพ กอใหเกิดรายไดและผลกําไร โดยมีการเรียนรูปรากฏการณการเปล่ียนแปลงและ
สภาพแวดลอมเปนสําคัญ ธนาคารก็นาจะมีโอกาสและมีความสามารถในการแขงขันไดมากข้ึน 

นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ในชวง พ.ศ. 2531-2540 เปนชวงเฟองฟูของเศรษฐกิจ
ไทย ในชวงแรกเศรษฐกิจมีการขยายตัวเปนประวัติการณคือ เกินรอยละ 10 เปนระยะเวลา 3 ป 
ติดตอกัน การขยายตัวเกิดข้ึนอยางมากในภาคอุตสาหกรรม จนกระท่ังกลาวกันวา ประเทศไทยมี
แนวโนมท่ีจะกาวไปเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมอีกประเทศหนึ่ง (Newly Industrialized 
Countries หรือ NICs) แตในป พ.ศ. 2538 ปญหาดานการเงินของประเทศเร่ิมปรากฏสัญญาณท่ีนา
เปนหวงจากวิกฤตการณทางการเงินของเม็กซิโก พรอมกับปญหาความม่ันคงทางการเมือง
ภายในประเทศ เกิดขาวลือเร่ืองการลดคาเงินบาทและขาวบริษัทเงินทุนท่ีมีปญหาออกมาเปนระยะๆ 
นักลงทุนไมม่ันใจในเสถียรภาพและมีเงินทุนไหลออกนอกประเทศโดยการเรงชําระเงินกู
ตางประเทศ เพราะเกรงวาคาเงินบาทจะลดลง ทางการจึงใชนโยบายเงินตึงตัวเพื่อแกไขปญหา     
เงินเฟอและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพยซบเซาอยางรุนแรง ทําใหเกิดปญหา
ตอสถาบันการเงินเปนธุรกิจแรก สถานการณเชนนี้ยังดํารงอยูและรุนแรงยิ่งข้ึน จนกลายเปนวิกฤต
เศรษฐกิจไทย ท่ีเรียกกันวา “เศรษฐกิจฟองสบู” ตลอดป พ.ศ. 2540 (นวพร เรืองสกุล, 2550: 171-
179) 

จากภาวะวิกฤตดังกลาว สถาบันการเงินตองตอสูเพื่อแกไขปญหาการขาดความเช่ือม่ัน  
อยางไรก็ตามธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) ยังคงไดรับความไววางใจและความเช่ือถือจาก
ลูกคาสูง ซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจน จากการมียอดเงินฝากรวมทุกสาขา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2540 
เทากับ 558,980 ลานบาท โดยเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2539  เปนจํานวนเงิน 164,104 ลานบาท นับเปน
อัตราการเติบโตท่ีสูงสุดในระบบธนาคารพาณิชย  สวนทางดานสินเช่ือมียอดเงินหลังจากหักคาเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญแลวเทากับ 550,007 ลานบาท สูงข้ึนเม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2539 เปนจํานวนเงิน 
108,116 ลานบาท เปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนท่ีเงินบาทลดคาลง (นวพร เรือง
สกุล, 2550: 180-182) เปนส่ิงท่ีนาสนใจวาเหตุใด ธนาคารไทยพาณิชยจึงสามารถเติบโตไดใน
ทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ   
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นอกจากนี้ปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหธนาคารไทยพาณิชยมีศักยภาพในการฝา
มรสุมเศรษฐกิจ คือการนําแนวคิด “การเปนองคการแหงการเรียนรู” (Learning Organization) มาใช 
ในป พ.ศ. 2538 เร่ิมดวยการสงเสริมใหพนักงานเพ่ิมพูนทักษะความรูและต่ืนตัวในการเรียนรูดวย
ตนเองตลอดเวลา สงเสริมใหมีการถายทอดความรูแกกันและกัน ตลอดจนมีการเรียนรูรวมกันจาก
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของเพ่ือนรวมงาน ท้ังในระดับบุคคล ทีมงานและระดับองคการ     
(นวพร เรืองสกุล, 2550: 182) ทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง ทีม และ
องคการ กอใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูข้ึนในองคการไปพรอมๆ กัน 

การเรียนรูท่ีเกิดจากแนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรูคือ  พนักงาน ทีม และองคการ 
มีการเรียนรูท้ังภายในและภายนอกองคการ  และมีความยืดหยุนสามารถตอบสนองตอปจจัย
แวดลอมเชน ฤดูกาล เทศกาล วิกฤตการณ และคานิยม ทําใหองคการไดรับการยอมรับจากสังคม 
เชนเดียวกับ Boxall and Purcell (2003: 7) ช้ีใหเห็นวาในงานบริการ ผูปฏิบัติงานหรือพนักงานเปน
หัวใจสําคัญของการใหบริการ ดังนั้นธนาคารจึงจําเปนตองเพ่ิมระดับการรับรู เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยองคการจะตองใหความสําคัญและคุณคาของคนวาเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอ 
ความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ  

ดวยเหตุนี้ธนาคารหลายแหงในตางประเทศมีการนําแนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรู
ไปใช  โดย Harris (2002: 85-87) ไดสรุปแนวปฏิบัติท่ีดีของการสรางองคการแหงการเรียนรูในกลุม
ธุรกิจธนาคารในสหราชอาณาจักรไว ดังเชน 1) การสงเสริมใหมีการประเมินผลโครงการตางๆ ของ
องคการ 2) การมีระบบการจัดการการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล 3) สงเสริมใหเรียนรูจากการเปล่ียนแปลง
เชิงโครงสรางขององคการ 4) การสรางวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมการเรียนรู ซ่ึงมุงหวังให
องคการของตนมีระบบการทํางานใหมๆ และพนักงานมีทัศนคติใหมๆ เพื่อใหลูกคาไดรับผลบริการ
ท่ีเปนเลิศในการดําเนินการของธนาคาร  

สําหรับประเทศไทยท่ีมีสภาพเศรษฐกิจท่ีผันผวนและลดตํ่าในชวงปลายปพ.ศ. 2552 
อยางไรก็ตามธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หลังจากนําแนวคิดการเปนองคการแหงการ
เรียนรูมาใช  ซ่ึงขอมูลเชิงประจักษท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลานั้น ดังตารางท่ี 1.2  แสดงผลการดําเนินงาน
ของธนาคารไทยพาณิชยตั้งแตป พ.ศ.2547-2551  ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2548 ลดลง โดยมี
กําไรสุทธิตอสินทรัพยเฉล่ียลดลง 0.95% มีกําไรสุทธิตอสินทรัพยเฉล่ียลดลง 7.54% และกําไรสุทธิ
ลดลง 5,597 ลานบาท ซ่ึงนาจะมีสาเหตุมาจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2548 – 2551 พบวา มีอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง
และนาสนใจ ท้ังๆ ท่ีเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเติบโตคอนขางตํ่า ดังภาพท่ี 1.2 ท่ีแสดงถึง
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ภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศ ต้ังแตป พ.ศ. 2546-2550 ซ่ึงสวนทางกับผลการดําเนินงาน

ของธนาคารไทยพาณิชย   

 

ตารางที่ 1.2  ผลประกอบการรวมของธนาคารไทยพาณิชยในชวงป พ.ศ. 2547 – 2551  

 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ (%)    2547 2548 2549 2550 2551 

กําไรสุทธิตอสินทรัพยเฉลี่ย (ROA) 2.39%   1.44%  1.58%  1.80%   1.71%  

กําไรสุทธิตอผูถือหุนเฉลี่ย (ROE )  21.01%  13.47% 16.50% 18.67%  17.44% 

กําไรสุทธิ (Net Profit) ลานบาท  18,883   13,286  17,356  22,125   23,401  

 

แหลงที่มา:  ธนาคารไทยพาณิชย, 2551ก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2  ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย ต้ังแตป พ.ศ. 2546 – 2550 

แหลงที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550.  

 

จากตารางที่ 1.2 และภาพที่ 1.2 พบวา ในป พ.ศ. 2548 กําไรสุทธิของธนาคารลดลงหลาย

จังหวัดในประเทศไทยไดรับผลกระทบจากพายุไตฝุน “ดอมเรย” ในชวงวันที่ 25-30 กันยายน พ.ศ. 

2548 ทําใหเกิดฝนตกน้ําทวมหนัก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ 

อุบลราชธานี เลย สกลนคร เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน และตาก รวมถึงพื้นที่บางสวนของเขต

ภาคกลางตอนบน บานเรือนราษฎรกวา 600 หลังคาเรือน เสียหาย และมีทวมพื้นที่การเกษตร 

การใชจายอุปโภคของครัวเรือน 

การใชจายอุปโภคของรัฐบาล 

การสะสมทุนถาวร 

การสงออกสินคาและบริการ 

การนําเขาสินคาและบริการ 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

ป 

              2546                2547                  2548                 2549              2550 

20 

 

 

 
 

10 

 

 

 
 

รอยละ 
ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย 
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(ผูจัดการออนไลน: 25 กันยายน พ.ศ. 2548) สงผลตอระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะผลการดําเนินงาน
ของธนาคารในระดับสาขา 

หลังจากเกิดเหตุการณน้ําทวมดังกลาว พื้นท่ีการเกษตรและกิจการในบริเวณน้ันตอง
หยุดชะงัก ไมสามารถทําการเกษตรหรือดําเนินกิจการได  ทําใหไมมีเงินชําระหนี้ และขาดเงินทุน 
สงผลใหธนาคารสาขาในเขตประสบภัยน้ําทวมมีผลการดําเนินงานลดลงกระทบถึงผลการ
ดําเนินงานโดยภาพรวมท้ังหมดของธนาคารไทยพาณิชย เหตุการณนี้นาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหผล
การดําเนินงานของสาขาตางกัน 

อนึ่ง ปจจัยท่ีทําใหผลการดําเนินงานของธนาคารสาขาตางกัน  นาจะมาจากการนําแนวคิด
การเปนองคการแหงการเรียนรูมาปรับใช ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรสําคัญ 5 ตัวแปร คือ  
  1) สถานการณการแขงขัน (Competition Rivalry: CR) (Peters, 1987; Swain, 
1991; Altman and Iles, 1996; Probst and Buchel, 1997; Dobni, 2006: 168)   

2) การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) (Nonaka, 1994; Grant, 
1996b; Spender, 1996; Foss, 1997; Teece et al., 1997; Alavi and Leidner, 2001; Nonaka et al., 
2003: 4)  

3) บรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate: LC) (Pedler, Burgoyne and Boydell, 
1991b; Watkins and Marsick, 1993; Honey and Mumford, 1996; Cunningham and Iles, 2001: 
481; Garvin, Edmondson, and Gino, 2008)   

4) ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง (Readiness to Change: 
RC) (Beckhard and Harris, 1987: 290; Bass and Avolio, 1993b; Avolio, Bass and Jung, 1999; 
Howell and Hall-Merenda, 1999)   

5) นวัตกรรม (Innovation: IN) (Schumpeter, 1939; Drucker, 1974; Fagerberg, 
2004; Dobni, 2006: 171; Hamel, 2006: 8)  

ตัวแปรท้ังหมดนี้อาจจะมีผลมาจากการท่ีพนักงานมีความสามารถรับรูสภาพแวดลอมและ
ความตองการของตลาดไดไมเทากัน จึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหผลการดําเนินงานท่ีแตกตางกันของ
กลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงและกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการต่ํา ซ่ึงในแตละกลุมสาขานาจะมี
รูปแบบของการจัดการความรูและรูปแบบการบรรยากาศการเรียนรูท่ีแตกตางกัน 

เม่ือธนาคารนําแนวคิดองคการแหงการเรียนรูดังกลาวมาใชธนาคารสามารถรองรับปริมาณ
ลูกคาและความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน  กอใหเกิดการขยายกิจการโดยมีธนาคารสาขากระจายใหบริการ
อยูตามพ้ืนท่ีชุมชนท้ังในประเทศและตางประเทศ  เปนการเพ่ิมผลการดําเนินงานและผลกําไร เพ่ือ
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รักษาผลประโยชนของลูกคาและธนาคาร  ฉะนั้นจํานวนสาขาท่ีมากข้ึน แสดงใหเห็นวา ธนาคารมี
ผลการดําเนินงานท่ีดี  ถือเปนความสําเร็จของธนาคาร (พรนพ พุกกะพันธุ, 2544: 24) 

ธนาคารสาขาท้ังหมดมีแนวทางในการดําเนินงานเหมือนกัน อยูภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ 
นโยบาย  กลยุทธ  กฎระเบียบ  คําส่ัง และมีผลิตภัณฑเดียวกัน  แตผลการดําเนินงานกลับมีความ
แตกตางกัน  ซ่ึงการอธิบายปจจัยท่ีทําใหผลการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตางกัน ในอดีตผลการ
ดําเนินการขององคการจะนิยมวัดผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return of Assets) การเติบโตของ
ยอดขาย ความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม (Narver and Slater, 1990; Slater and Narver, 1995) สวน
แบงทางการตลาด ผลการดําเนินงานในภาพรวม (Jaworski and Kohli, 1993) การลดความผิดพลาด
ในการทํางาน (Error Reduction) และมาตรฐานในกระบวนการทํางาน (Process Standardization) 
เพ่ือลดตนทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน (Majchrzak, 1988) หรือวัดผลการดําเนินงาน 
(Organizational Performance) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ดานความสอดคลอง (Relevance) ดานเศรษฐศาสตร (Economic) และดานการเติบโตทางการเงิน 
(Financial Viability) (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden and Montalván, 2002: 7) อยางไรก็ตาม
ในการอธิบายผลการดําเนินงานอาจจะยังไมครอบคลุมถึงตัวแปรท่ีสําคัญตอผลการดําเนินงานเชน 
บรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate) และการจัดการความรู (Knowledge Management) ซ่ึงเปน
หัวใจสําคัญของการเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) (Kontoghiorghes, Awbrey 
and Feurig, 2005: 185-211; Poomontre, 2005: 104 – 106) 

ในบริบทของธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารสาขาตองเผชิญสถานการณการแขงขัน 
(Competition Rivalry)  ท้ัง 2 ดาน ไดแก  1) การแขงขันภายนอก  เปนการแขงขันระหวางสาขาของ
ธนาคารไทยพาณิชย กับสาขาของธนาคารอ่ืนๆ ท่ีมีทําเลใกลเคียงกัน  ทําใหเกิดสวนแบงตลาด  
ลูกคามีตัวเลือกท้ังในดานผลิตภัณฑ และบริการ  ซ่ึงสาขาจําเปนตองคิดคนกลยุทธ เทคนิค วิธีการ 
นําเสนอผลิตภัณฑ การบริการท่ีถูกตองรวดเร็ว  และตอบสนองความตองการจนเกินความคาดหวัง
ของลูกคา 2) การแขงขันภายใน  เปนการแขงขันท่ีทางธนาคารไทยพาณิชยจัดข้ึน  โดยมีการนํา
คะแนนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานดานตางๆ มาจัดเรียงอันดับ ทุกเดือน  ทุกไตรมาส และทุกป  
เพื่อใหไดสาขาท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด โดยสาขาท่ีไดอันดับ 1-3 จะไดรับคาตอบแทนหรือรางวัลตางๆ 
พรอมกับคําชมเชยจากผูบริหาร เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน   

ในดานบรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate) และการจัดการความรู (Knowledge 
Management) ธนาคารไทยพาณิชยไดจัดหาความรู แหลงคนควาหาความรู อุปกรณ เทคโนโลยี
ตางๆ เพื่อใหพนักงานคนควาศึกษาหาความรู นําความรูไปใชไดตลอดเวลาตามแตพนักงานตองการ 
พรอมท้ังมีการส่ือสารครบวงจร สามารถรับขาวสารตางๆ ดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีสงตรงถึง
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พนักงานทุกคนในทุกเชาอยางรวดเร็วทันเหตุการณ เปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
พนักงาน  ทีมงาน  และธนาคารสาขา  ผานการสอนงานของหัวหนางาน การพูดคุยถึงปญหา แนว
ทางแกไข ปองกัน และคําส่ังกฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงทุกเชากอนเร่ิมปฏิบัติงาน (Morning Talk) 
การประชุมส่ือความประจําเดือน การใชระบบอินทราเน็ต เปนการกระตุนใหเกิดบรรยากาศการ
เรียนรู เกิดการจัดการความรูข้ึนในองคการ นําไปสูความพรอมในการปรับตัวใหทันตอเหตุการณ 
จนสามารถสรางนวัตกรรมดานตางๆ ไดสําเร็จ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการเปนองคการแหง     
การเรียนรู ท่ีมุงใหเกิดความพรอมในปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงและเกิดนวัตกรรม 
(Kontoghiorghes, Awbrey and Feurig, 2005: 185-211) 

จะเห็นไดวา ธนาคารไทยพาณิชยดําเนินงานไปพรอมๆ กับเกิดการเรียนรู ส่ังสมความรู 
และสรางความรูจากประสบการณในการทํางาน พัฒนาวิธีทํางานและระบบงานขององคการไป
พรอมๆ กัน องคการจะมีลักษณะเปนพลวัต (Dynamic) มีการเปล่ียนแปลงในลักษณะของ
พัฒนาการดานตางๆ คลายมีชีวิต มีผลงานดีข้ึนเร่ือยๆ ท้ังในดานคุณภาพประสิทธิภาพและการสราง
นวัตกรรมผลลัพธขององคการแหงการเรียนรูคือ ผลงานตามภารกิจท่ีกําหนดการสรางศาสตรหรือ
สรางความรูในสวนท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจขององคการนั้น รวมท้ังการสรางคนอันไดแก ผู
ท่ีปฏิบัติงานอยูในองคการหรือมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับองคการจะเกิดการเรียนรูเปนการเรียนรู
แบบบูรณาการโดยอาศัยการทํางานเปนฐานสําคัญ (วิจารณ พานิช, 2549ก)  

ดังนั้น หากองคการเปดโอกาสสนับสนุนบุคคลใหไดใชและพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตน
ในขณะปฏิบัติงานจะเปนการสรางความพึงพอใจในงาน ความจงรักภักดี ซ่ึงนับวาเปนการสราง
ประโยชนใหท้ังผูปฏิบัติงานและองคการรวมกันท้ังสองฝาย (วีระวัฒน  ปนนิตามัย, 2544: 52)  

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานของ
องคการมีมากมายท้ังในประเทศและตางประเทศ (Goh, 2005; Curado, 2008: 141-155; Hangstron, 
Backstrom and Goransson, 2009: 237-250) แตพบวาการศึกษาวิจัยเพื่อหาหลักฐานมาสนับสนุน
ทฤษฎีในเชิงประจักษ (Empirical Research) ในการระบุเสนทางความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุ
ของการเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานขององคการ (Performance) ซ่ึงไดแก 
1) ปจจัยสถานการณการแขงขัน (Competition Rivalry)  2) ปจจัยการจัดการความรู (Knowledge 
Management) 3) ปจจัยบรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate) 4) ปจจัยความพรอมในการ
ปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง (Readiness to Change) 5) ปจจัยนวัตกรรม (Innovation) ซ่ึงพบ
นอยมากในประเทศไทย และยังไมมีงานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยเกิด
คําถามการวิจัยวา “ปจจัยใดท่ีทําใหสาขาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีผลการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้นตางกัน ในบริบทการเปนองคการแหงการเรียนรู” โดยการเปรียบเทียบระหวาง
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กลุมของสาขาที่มีผลประกอบการที่ตางกัน งานวิจัยฉบับนี้นาจะมีประโยชนอยางยิ่งในสภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและความผันผวนทางการเมืองของประเทศ

ไทยในปจจุบัน 

 

1.2  คําถามการวิจัย 

 

จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมาประกอบกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบันที่มีการแขงขันกันอยางเสรี 

ทําใหธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ต่ืนตัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการเพิ่ม

มากขึ้น  ประกอบกับยุคนี้เปนยุคที่ใชองคความรูเปนเครื่องมือในการแขงขัน และเกิดแนวคิด

องคการแหงการเรียนรูข้ึน ทําใหผูวิจัยเกิดคําถามวา ปจจัยใดที่ทําใหสาขาของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นตางกัน ในบริบทการเปนองคการแหงการเรียนรู 

จากคําถามขางตน  ผูวิจัยไดแยกเปนคําถามยอยๆ ดังนี้ 

1) ปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชยแตละกลุมสาขาที่

ตางกัน ในบริบทการเปนองคการแหงการเรียนรู 

2) โมเดลความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงสาเหตุกับผลการดําเนินงานในกลุมสาขาที่มีผล

ประกอบการสูงและกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา แตกตางกันหรือไม อยางไร  

3) กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง-ตํ่า มีลักษณะการจัดการความรู และลักษณะ

บรรยากาศการเรียนรูแตกตางกันอยางไร 

 

1.3  วัตถุประสงค 

 

1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอกลุมของสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผลการดําเนินงาน

สูง-ตํ่า ในบริบทการเปนองคการแหงการเรียนรู 

2) เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงสาเหตุ กับผลการดําเนินงานของสาขา

ธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีระดับผลประกอบการสูง-ตํ่า ในบริบทการเปนองคการแหงการเรียนรู  

3) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรูและรูปแบบของบรรยากาศการเรียนรูของสาขา

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง-ตํ่า 
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1.4  ขอบเขตการศึกษา  

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการโดยใช

แนวคิดองคการแหงการเรียนรู ในการศึกษานี้ไดสนใจสถาบันการเงินที่มีอัตราการเติบโตอยาง

รวดเร็ว และเปนองคการที่มีการใหความสําคัญเกี่ยวกับการเปนองคการแหงการเรียนรู การจัดการ

ความรู บรรยากาศในการเรียนรู การสรางนวัตกรรม และความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงเปนอยางยิ่ง 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาสาขาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท่ีมีอยูใน

ประเทศไทยทั้งสิ้น 938 สาขา (จํานวนสาขา เมื่อสิ้นสุดป พ.ศ. 2551) โดยใชตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินงานของธนาคาร (Key  Performance  Indicator: KPI) ซ่ึงมีการกําหนดคะแนนเต็ม 1,200 

คะแนน โดยฝายเครือขายสาขาทําการแบงกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง ดวยคะแนนมากกวา 

500 คะแนน สวนสาขาที่มีคะแนนต่ํากวา 500 คะแนน ถูกจัดอยูในกลุมที่มีผลประกอบการต่ํา  

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบตัดขวาง (Cross  Sectional) โดยทําการศึกษาผลการ

ดําเนินงานของธนาคารป พ.ศ. 2551 จึงทําการเก็บขอมูลตั้งแต 15 มกราคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2552  

ตัวแปรท่ีศึกษา  

1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงเปน 5 ตัวแปร ไดแก   

(1)  สถานการณการแขงขัน (Competition Rivalry: CR) ประกอบดวย มิติการ

วิเคราะหการแขงขันภายใน มิติการวิเคราะหการแขงขันภายนอก และมิติตัวขับเคลื่อนการแขงขัน    

(2)  บรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate: LC) ประกอบดวย มิติการรับรูและ

เรียนรูอยางตอเนื่อง มิติการสงเสริมการเรียนรู มิติการติดตอสื่อสาร และมิติการทํางานยืดหยุนและ

เปนอิสระ  

(3)  การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) ประกอบดวย มิติการจัดการ

ความรู มิติการสรางและคนหาความรู มิติการจัดเก็บความรู มิติการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

มิติการใชความรู      

(4)  ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change: RC) 

ประกอบดวย มิติผูนําเชิงปฏิรูป มิติผูนําเชิงปฏิบัติการ และมิติโครงสรางองคการ  

(5)  นวัตกรรม (Innovation:  IN)  ประกอบดวย  มิติผลิตภัณฑ  มิติกระบวนการ  และ

มิติกลยุทธ  
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2) ตัวแปรตาม (Dependent  Variables) คือ ผลการดําเนินงาน (Performance:  Perf) ของ

สาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงแบงออกเปน 3 มิติ คือ มิติความพึงพอใจของลูกคา 

มิติความพึงพอใจของพนักงาน และมิติผลการดําเนินงานดานการเงิน 

 

1.5  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

ผูวิจัยหวังวา  ผลการศึกษาคร้ังนี้จะกอใหเกิดคุณูปการหลายประการ  ไดแก 

1)  เพื่อทราบผลกระทบเชิงประจักษของการจัดการความรู และบรรยากาศการเรียนรูท่ีมีตอ

ผลการดําเนินงานขององคการ 

2)  ทําใหตระหนักถึงความสําคัญของสถานการณการแขงขันที่สงผลตอการจัดการความรู 

บรรยากาศการเรียนรู และผลการดําเนินงานขององคการ 

3)  ทําใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาองคการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยการ

สรางการจัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรู  

4)  เพื่อนําเสนอขอสนเทศ ขอคนพบ และหลักเกณฑท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนา 

องคการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

5)  เพื่อกระตุนนักวิชาการ ผูบริหาร ผูปฏิบัติการ และผูเกี่ยวของใหเห็นความสําคัญของการ

จัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรู จนสามารถสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในองคการได   

 

1.6  กรอบเนื้อหาและการเรียงลําดับ 

 

เพื่อความเขาใจลําดับของการศึกษาและขอคนพบจากการวิจัย ผูวิจัยไดจัดกรอบเนื้อหาและ

การเรียงลําดับบทตางๆ ดังตอไปนี้ 

บทที่ 1  บทนํา: เปนบทแรกที่ผูวิจัยนําเสนอความเปนมาและความสําคัญของปญหาในการ

วิจัย โดยแสดงใหเห็นถึงปญหาที่วา ปจจัยใดที่ทําใหสาขาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นตางกัน ในบริบทการเปนองคการแหงการเรียนรู และปจจัยเชิงสาเหตุมี

ความสัมพันธกันอยางไรกับการดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีแตกตางกัน รวมถึง

รูปแบบบรรยากาศการเรียนรู และการจัดการความรูท่ีผานมาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นจากอดีตถึงปจจุบันมีความซับซอน  

บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ: เปนการนําทฤษฎีการเปนองคการแหงการ

เรียนรู ทฤษฎีการจัดการความรู และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับดานจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 
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Management) ดานการพัฒนาองคการ (Organizational Development) และดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย (Human Resource Development) มารวมกันอธิบายผลการดําเนินงานขององคการ รวมท้ัง
งานวิจัยท่ีสนับสนุนทฤษฎีอธิบายปรากฏการณ ท่ีเกิดข้ึน มาใชอธิบายผลการดําเนินงานท่ีตางกัน
ของกลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไดบรรยายมาในบทที่ 1 พรอมกับวิเคราะห
ปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานมาสังเคราะหเปนโมเดลสมมติฐานหรือตัวแบบเชิง
ทฤษฎีเบ้ืองตนของ ผลกระทบเชิงประจักษของสถานการณการแขงขัน การจัดการความรู 
บรรยากาศการเรียนรู ความพรอมในการปรับตัวใหทันการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรมท่ีมีตอผลการ
ดําเนินงานสาขาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

บทท่ี 3  ระเบียบวิธีวิจัย: ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดท่ีไดจากปรากฏการณและการทบทวน
วรรณกรรม ในบทที่ 2 มาเปนแนวทางในการศึกษา ซ่ึงวิธีการวิจัยท่ีใชในการศึกษาออกเปน 2 แบบ 
ไดแก 1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซ่ึงบทนี้จะไดอธิบายรายละเอียดระเบียบวิธีการวิจัยท่ีนํามาใชท้ัง 2 แบบอยางละเอียด 
เชน ประชากรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจัย นิยามปฏิบัติการ 
การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล เปนตน 

บทท่ี 4  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน: เปนการวิเคราะห
ขอมูลคาสถิติพื้นฐานแสดงลักษณะท่ัวไปของธนาคารสาขาของธนาคารไทยพาณิชยจํากัด 
(มหาชน) ท่ีเปนกลุมตัวอยางของการวิจัย และคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได รวมทั้งคา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได  เพื่อพิจารณาสภาพปญหาท่ีอาจเกิดจากการผันแปรรวมกัน
มากเกินไป (Multicollinearity)  และรายละเอียดการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาโดยแสดง
คาอํานาจจําแนก และความเช่ือม่ันของขอคําถามในแตละตัวแปรสังเกตได  การตรวจสอบอคติของ
ผูตอบแบบสอบถาม  พรอมท้ังทําการยืนยันตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวาตัวแปรสังเกตได (Manifest) 
เปนตัวแปรท่ีสะทอนถึงตัวแปรแฝง (Latent) โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันข้ันท่ี 1-2 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ดวยการใชโปรแกรม AMOS   

บทท่ี 5  ผลการวิเคราะหปจจัย: เปนการทดสอบโมเดลทางทฤษฎีของการศึกษาผลกระทบ
เชิงประจักษของสถานการณการแขงขัน การจัดการความรู  บรรยากาศการเรียนรู ความพรอมใน
การปรับตัวใหทันการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรมท่ีมีตอผลการดําเนินงานสาขาของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงเปนการศึกษาเปรียบเทียบกลุมสาขาท่ีมีระดับผลประกอบการตางกัน 
และการวิเคราะหสถิติข้ันสูง โดยการใชโปแกรม AMOS 7.0 ในการวิเคราะห  ซ่ึงมีการทดสอบ
หลายระดับ ไดแก 1)  การทดสอบโมเดลทางทฤษฎีกับโมเดลเชิงประจักษมีความสอดคลองกัน
หรือไม    2) การทดสอบสมมติฐานเพ่ือระบุอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีความสัมพันธกับผล
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การดําเนินงานของกลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พรอมท้ังระบุน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรสังเกตไดท่ีมีตอตัวแปรแฝงแตละตัวดวย อีกท้ังยัง 
สามารถอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนดวยตัวแปรท่ีศึกษาไดกี่เปอรเซ็นต จากการทดสอบโมเดลจน
ไดคาสถิติตางๆ ทําใหสามารถแสดงรูปแบบของการจัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรูได และ
ในตอนทายมีการอธิบายปรากฏการณดวยการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

บทท่ี 6  สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ: เปนการนําผลการศึกษาท่ีไดจากการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพมาตอบวัตถุประสงคในการศึกษาและกรอบแนวคิด จากการ
ทบทวนวรรณกรรม และการอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน ขอคนพบและการทดสอบสถิติเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวหรือไม เพราะเหตุใด เปนการอภิปรายในแงมุมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจปรากฏการณ โดยการประมวลอาศัยหลักของพหุวิธี การใชระเบียบวิธีการ
วิจัยรวมกันหลากหลายวิธี ในการศึกษาปรากฏการณเดียวกัน หรือรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล
แตกตางและหลายแหงในการอธิบาย พรอมท้ังทําขอเสนอแนะเชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติใหผูเกี่ยวของ
นําไปประยุกตใช ท้ังยังเปนการพัฒนาโมเดลการจัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรูท่ีมีผลตอ
ผลการดําเนินงานขององคการซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนาองคความรูและวิชาการเกี่ยวกับการ
จัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรูในบริบทการเปนองคการแหงการเรียนรูตอไป 

 
 
 

 



 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

  ในบทนี้เปนการนําเสนอเกี่ยวกับปรากฏการณการเปนองคการแหงการเรียนรูของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีและงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
โดยแบงการทบทวนวรรณกรรมออกเปน 5 สวน คือ สวนท่ี 1: ประวัติธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) สวนท่ี 2: ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอผลการดําเนินงานขององคการ สวนท่ี 3: ผลการ
ดําเนินงานขององคการ สวนท่ี 4: ความสัมพันธของตัวแปรท่ีใชศึกษา สวนท่ี 5: กรอบแนวคิดใน
การศึกษาวิจัย 

  

2.1  ประวัติธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 

ประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเจาเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๔ เกิดการ
ปฏิรูปการปกครอง มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองคร้ังยิ่งใหญ โดยเฉพาะการ
เกิดสนธิสัญญาบาวริง (Bowring Treaty) ท่ีสยามทํากับอังกฤษ เม่ือ พ.ศ. 2365 สงผลใหมีการเปด
โอกาสใหมีการคาขายโดยตรงระหวางพอคาชาวตางชาติกับพลเมืองไทยโดยเสรี สงผลใหมีเงินตรา
ตางประเทศไหลเขามาในประเทศจํานวนมาก กอใหเกิดรายไดทวีความมั่งค่ังใหแกราษฎร ซ่ึงการ
ทํามาคาขายและการทําอุตสาหกรรม ตองมีการใชเงินตราเปนส่ือในการแลกเปล่ียน 

การเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้ทําใหเกิดการขยายเมือง ผูคนกระจายไปอยูตามถ่ินตาง ๆ รัฐบาลมี
โครงการกอสรางสาธารณูปโภคมากมาย เพ่ือรองรับปริมาณประชากรและความตองการที่เพ่ิมมาก
ข้ึน  ซ่ึงตองการเงินทุนมหาศาล ในการใชจายหมุนเวียน เพื่อเปนคาแรงงาน และคาวัสดุอุปกรณ  ทํา
ใหชาวตะวันตกเกิดความสนใจท่ีจะเขามาแสวงหาผลประโยชนจากรัฐบาลและประชาชนชาวไทย  
โดยนําเอาสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชยเขามา เพื่อรองรับความตองการบริการทางการเงินใน
การคา โดยท่ีไมกอใหเกิดการสะสมทุนในประเทศเจาของทรัพยากร ซ่ึงเปนการคุกคาม และ
แสวงหาผลประโยชนท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยอยางรุนแรง (นวพร เรืองสกุล, 2550: 
10-14)  
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การปฏิรูปครั้งนั้นจึงเปนสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดองคการที่ใหบริการทางการเงิน

ของไทยขึ้นเปนแหงแรก  ในการมีสวนรวมสรางความมั่นคงและความเจริญแกระบบการเงิน การ

ธนาคาร และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  เริ่มดวยการ รับฝากเงิน การใหกูยืม การแลกเปลี่ยน

เงินตราระหวางประเทศ  จึงไดช่ือวาเปน “ตนแบบธนาคารไทย” ซ่ึงเปนธนาคารแหงแรกของ

ประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2447 ในชื่อ “บุคคลัภย” ตอมาไดมีการเปลี่ยนชื่อมาเปน แบงกสยามกัมมา

จลในป พ.ศ. 2449 จากนั้นไดมีการปรับปรุงพัฒนาองคการเรื่อยมา จนกลายมาเปนธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในปจจุบัน (นวพร เรืองสกุล, 2550: 18-23) 

ต้ังแตเริ่มกอตั้งธนาคารจนถึงปจจุบันไดเกิดเหตุการณการเปลี่ยนแปลงมากมาย ท้ังการเกิด

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  มีการเพิ่มขึ้นและลดลงของจํานวนประชากร ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  ท้ังระดับโลกและระดับทองถิ่น  ลวนมีผลกระทบตอผลการ

ดําเนินงานขององคการอยางหลีกเลี่ยงไมได  โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย  

แตทําไมธนาคารไทยพาณิชยจึงสามารถคงอยูและมีอายุยืนยาวกวา 100 ป 

ในชวงสงครามโลกป พ.ศ. 2482 สยามประเทศตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ครั้งใหญ รัฐบาลไดทําการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก "สยาม" เปน "ไทย" ทําใหบริษัทแบงกสยามกัมมา

จลทุนจํากัด ในขณะนั้นไดเปลี่ยนชื่อตามนโยบาย "เชื้อชาตินิยม" เพื่อความสอดคลองและความ

เหมาะสม  โดยเปลี่ยนมาเปนธนาคารไทยพาณิชย  เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณ และยุคสมัย

นับตั้งแตวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2482 โดยมีสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  และ

กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนใหญ พรอมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของธนาคาร 

(ธนาคารไทยพาณิชย, 2553)   

หลังจากเปลี่ยนชื่อเปน "ธนาคารไทยพาณิชย" ไดเพียง 2 ป สงครามมหาเอเชียบูรพาหรือ

สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็เกิดขึ้น การดําเนินธุรกิจของธนาคารในระยะนี้ จึงเปนไปดวยความ

ระมัดระวัง และพยายามสรางรากฐานของธนาคารใหม่ันคงเปนสําคัญ แตอยางไรก็ตาม ธนาคารก็

ยังสามารถขยายสาขาออกไปยังภูมิภาคไดอีก 1 แหงที่จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีธุรกิจเกี่ยวกับสินคา

พืชไรจํานวนมาก ท้ังเปนที่ตองการในฐานะสินคาสําคัญใน พ.ศ. 2485 (ธนาคารไทยพาณิชย, 2553)   

ผลของสงครามครั้งนี้ทําใหสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศตองปดกิจการลง การที่

บริการของธนาคารพาณิชยเกิดขาดหายไปอยางกะทันหัน ทําใหเกิดชองวางขึ้น จึงมีการตั้งธนาคาร

ของชาวไทยขึ้นดําเนินงานแทนหลายธนาคารไดแก ธนาคารมณฑล จํากัด (พ.ศ. 2485) ธนาคาร

กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (พ.ศ. 2487) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (พ.ศ. 2487) ธนาคารแหงกรุงศรี

อยุธยา จํากัด (พ.ศ. 2488) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (พ.ศ. 2488) (ธนาคารไทยพาณิชย, 2553)   

สงผลใหธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีความเหมือนกันของตลาด และความคลายคลึงกันใน
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ทรัพยากร ตลอดจนมีกลุมเปาหมายเหมือนกัน เกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย ซ่ึงถือไดวาเปนคูแขงทาง

ธุรกิจดานการเงินกับธนาคารไทยพาณิชย 

แมวาธนาคารเหลานี้จะมีทรัพยากรหลาย ๆ อยางคลายกับธนาคารไทยพาณิชย จะไดรับ

พนักงานของธนาคารที่ปดลงเนื่องจากสงคราม เขาไปเปนพนักงานของธนาคารแหงใหมก็ตาม แต

ธนาคารเหลานั้นก็ยังขาดประสบการณอีกมาก และมีความเสี่ยงในการใหสินเชื่อทางการคาสูงมาก 

เนื่องจากเปนชวงระยะเวลาแหงสงคราม ดังนั้นธนาคารไทยพาณิชย จึงเปนธนาคารตนแบบธนาคาร

ไทย และเปนองคการที่เต็มไปดวยองคความรูและประสบการณดานการเงิน ตลอดจนประสบการณ

ดานการคาระหวางประเทศมาแตเริ่มตั้งธนาคารขึ้นใน พ.ศ. 2449 เปนตนมา จึงไดเขารับภาระ

อํานวยความสะดวก ท้ังในดานที่เปนแหลงเงินทุน และการเปนตัวกลางดานการเงินระหวางประเทศ

ใหกับพอคา จนตลอดระยะเวลาของสงครามโลกครั้งที่ 2 

ภายหลังสงครามสงบลงใน พ.ศ. 2489 แลว ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเร่ิมฟนตัวขึ้นกลับสู

สภาพปกติ และเริ่มขยายตัวเจริญขึ้น การคาระหวางประเทศจึงขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีธนาคาร

พาณิชยของไทยไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการขึ้นอีก ดังเชน ธนาคารแหลมทอง (พ.ศ. 2491)    

ธนาคารกรุงเทพ (พ.ศ. 2492) ธนาคารไทยทนุ (พ.ศ. 2492) ธนาคารเกษตร (พ.ศ. 2493) ธนาคาร

ทหารไทย (พ.ศ. 2500) ในขณะที่ธนาคารพาณิชยของไทยกําลังกอตั้งขึ้นอยางมากมายนี้ ธนาคาร

ไทยพาณิชย ไดขยายสาขาออกไปอีก 6 สาขา ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

 หลังจากประเทศไทยไดนําเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาเปนแผนนําใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาตั้งแต พ.ศ. 2504 เปนตนมา ความตองการเงินทุนทั้งในประเทศ

และตางประเทศก็เกิดขึ้นอยางรุนแรง ธนาคารไทยพาณิชยซ่ึงมีฐานะการดําเนินงานที่ม่ันคง และมี

สาขาเปนจํานวนมากอยูแลว ทําใหธนาคารมีบทบาทในฐานะเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญของประเทศ

มากขึ้น การขยายตัวของธุรกิจทุกดานที่ดําเนินงานอยูในขณะนั้น 

เศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2500-2516 ทําใหธนาคารไทยพาณิชยมีบทบาทในการเปนหนึ่งใน

ฟนเฟองที่ชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไดดําเนินมาอยางตอเนื่อง จนถึงยุคที่ความมั่นคง

ภายในประเทศ เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การระวังภัยจากลัทธิ

คอมมิวนิสต ธนาคารยังคงมุงมั่นที่จะวางรากฐานทางดานการเงินการธนาคารใหแข็งแกรง และ

ม่ันคงขึ้น พรอมที่จะเปนกําลังหลอลื่นการพัฒนาเศรษฐกิจในดานอื่นๆ ดวยเชนกัน  เปนเหตุใหทํา

การปรับปรุงระบบงานของธนาคารใหทันสมัย มีประสิทธิภาพพรอมใหบริการลูกคา ดวยธนาคาร

ตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของบุคลากรภายในธนาคาร  และยังจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ อีก

มากมาย 
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ในชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเปนยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมืองที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งจากเหตุการณ 14  ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ถือได

วาเปนยุคประชาธิปไตยเบงบาน ระหวางเหตุการณเปลี่ยนแปลงนั้น ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2518 

ธนาคารไทยพาณิชยไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเปลี่ยนชื่อใหสอดคลอง

กับสถานภาพ โดยใชช่ือวา “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และใชช่ือเปนภาษาอังกฤษวา 

“Siam Commercial Bank Public Company Limited” ซ่ึงเปนชื่อที่ใชอยูในปจจุบัน 

จากเหตุการณท่ีเรียกไดวา อยูในชวงยุคประชาธิปไตยเฟองฟู แตก็เปนยุคที่ธนาคารกาวไป

ขางหนาอยางแข็งแกรงดวยรากฐานที่ม่ันคง พรอมการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนานาประการ  

เพื่อเขาสูยุคธนาคารอิเล็กทรอนิกส ท้ังการปรับปรุงโครงสรางการบริหาร การขยายเครือขายของ

ธนาคารทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยธนาคารไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในงานดาน

ตางๆ ของธนาคารทั้งที่สํานักงานใหญ และสาขาตางๆ เพื่อใหการบริการลูกคาเปนไปอยางรวดเร็ว 

และถูกตองแมนยํา พรอมทั้งสรางมิติใหมของการใหบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

ดวยการเปดใหบริการ Automatic Teller Machine (ATM) หรือเปนที่รูจักกันดีในขณะนั้นวา  

"บริการเงินดวน" เปนธนาคารแรกในประเทศไทย รวมถึงการใหบริการธนาคารทางโทรศัพท 

(Tele-Banking) แกลูกคารายบุคคล และธนาคารเพื่อธุรกิจ (Info-Banking) แกลูกคาองคกร 

นอกเหนือจากการมุงมั่นพัฒนาเพื่อการใหบริการลูกคาแลวนั้น ธนาคารยังมุงสงเสริมการศึกษา ดวย

การสนับสนุนทุนการศึกษา การกอตั้ง "พิพิธภัณฑธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย" รวมทั้งการ

ทํานุบํารุงและจรรโลงพระพุทธศาสนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน รวมอนุรักษ และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 

ในการปรับปรุงโครงสรางสําหรับการพัฒนาธนาคารพาณิชย ซ่ึงเปนธุรกิจที่ใหบริการดาน

การเงิน  ปจจัยแหงความสําเร็จนั้นอยูท่ีองคการตองเห็นคุณคาของทรัพยากรมนุษยภายในองคการ 

โดยผูปฏิบัติงานหรือพนักงานถือเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการ ดังนั้นธนาคารจึงจําเปนตอง

พัฒนาบุคลากรภายในโดยเพิ่มระดับการเรียนรู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน องคการจะตอง

ใหคุณคาแกคนในองคการวาเปนสวนหนึ่งที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ

องคการ พยายามทําใหทรัพยากรมนุษยเหลานั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น องคการจะมีความยืดหยุน

สามารถตอบสนองตอพัฒนาการของสภาวะแวดลอม และทําใหองคการไดรับการยอมรับจากสังคม 

(Boxall and Purcell, 2003: 7)  

ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น ธนาคารไทยพาณิชยยังคงยึดมั่นในนโยบายความมั่นคงของ

ธนาคารเปนสําคัญ และองคการในชวงนั้นไดมีการสั่งสมความรู ตลอดจนประสบการณดานการเงิน

องคการจึงมีบทบาทในการอํานวยความสะดวก ดานการเปนแหลงเงินทุน และการเปนตัวกลางดาน
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การเงินระหวางประเทศใหกับพอคาตลอดชวงสงคราม การใหกูยืมเงินเพื่อสรางบาน การสงเสริม

พอคาคนไทยในการประกอบธุรกิจใหไดรับความสะดวกสบาย รวมทั้งการตั้งบริษัทคลังสินคา เพื่อ

สรางความปลอดภัยในการเก็บรักษาสินคาใหแกลูกคา ซ่ึงจะเห็นไดวา เหตุการณนี้เปนตัวอยางของ

การจัดการความรู และประสบการณดานการเงินขององคการ มีการมองเปนองครวมเปนระบบทํา

ใหมีความพรอมในการปรับตัวใหทันตอสถานการณ และมีการสรรคสรางสิ่งใหมๆ ท้ังที่เปนสินคา  

บริการ ไปจนถึงวิธีการทํางานใหมๆ ซ่ึงตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูและแนวคิด

เรื่องการจัดการความรูท่ีเพิ่งเกิดขึ้นมาไมนาน  

 ต้ังแตป พ.ศ. 2516  –  2531 ธนาคารไทยพาณิชยยังคงดําเนินงานภายใตปณิธานที่แนวแน

ดวยคุณภาพควบคู คุณธรรม และดวยวิสัยทัศนท่ีกาวไกลในการปรับตัวตลอดมา เพื่อเตรียมพรอมสู

ยุคเศรษฐกิจและนโยบายการกาวสูระดับมาตรฐานสากล ทําใหเกิดคําขวัญของธนาคารที่วา “ม่ันคง

ดวยรากฐาน บริการดวยน้ําใจ" ในชวงนี้นโยบายของธนาคารมุงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เมื่อมี

การรับพนักงานใหมในระดับปฏิบัติการ ระบบ “พ่ีเลี้ยง” ท่ีใชมาแตเดิมไมสามารถตอบสนองไดทัน

การ  จึงมีโครงการจัดทําสาขาทดลองขึ้นในสํานักงานใหญของธนาคาร โดยจัดอบรมพนักงานใหม

ต้ังแตวิธีรับฝาก ถอน การใชเครื่องจักรลงบัญชี การบันทึกรายการตางๆ เมื่อผานการอบรมนี้แลวจะ

ถูกสงไปประจําที่สาขาตางๆ สามารถเริ่มปฏิบัติงานใหบริการลูกคาไดทันที (นวพร เรืองสกุล, 

2550: 133) 

งานธนาคารเปนการใหบริการลูกคาที่พนักงานตองมีความรอบรูและทันเหตุการณอยูเสมอ 

ธนาคารจึงมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาพนักงาน ซ่ึงงานฝกอบรมอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเปน

เรื่องสําคัญมาก ในที่สุดธนาคารจึงไดจัดสรางศูนยฝกอบรมขึ้นเปนการเฉพาะ เพื่อสะดวกในการจัด

อบรม และสัมมนาระหวางผูปฏิบัติงานระดับตางๆ เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ และฝกฝนใหมีสวนในการตัดสินใจรวมกัน เพื่อขจัด

ปญหาหรือพัฒนาสิ่งใหมๆ ใหแกองคการไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้ธนาคารยังใชส่ือตางๆ เปน

เครื่องมือในการพัฒนาพนักงานของธนาคารดวย เชน ส่ิงพิมพภายในธนาคาร ไดแก วารสารรมโพธิ์

ท่ีมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับธนาคาร กิจกรรมของพนักงาน บทความดานการบริหาร ตลอดจนสารคดีท่ี

นาสนใจอื่นๆ จุลสารใบโพธิ์ สําหรับเผยแพรเกี่ยวกับบริการตางๆ ใหแกพนักงาน เอกสารเกี่ยวกับ

ภาวะเศรษฐกิจ การวิจัย การบริหารและวิทยาการแขนงใหมๆ ซ่ึงจัดพิมพเผยแพรไปยังหนวยงาน

ตางๆ ท้ังในและนอกธนาคาร (นวพร เรืองสกุล, 2550: 133-134) 

ในชวงที่ผานมาธนาคารไดดําเนินตามนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยนายธารินทร 

นิมมานเหมินท ซ่ึงดํารงตําแหนงผูจัดการใหญในขณะนั้นไดกลาวไววา “การวางแผนพัฒนาที่

สําคัญที่สุดก็คือคน นอกจากระบบดีอยางเดียวนั้นไมพอ คนตองเกงดวย ตองมีคุณธรรมจริยธรรม
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ดวย เราก็จึงวางแผนในการพัฒนาบุคลากรอยางเปนขั้นเปนตอนเปนระบบ คนเราพรอม ระบบของ

เราก็พรอม สินเชื่อเรามีคุณภาพ การควบคุมดูแลการทํางานของแบงกภายใต Computerization ก็ดี 

ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใหคาตอบแทนกับพนักงานกับเรื่องการหลอหลอมวิญญาณ

ของการเปนนักการธนาคารมืออาชีพ ก็เปนเรื่องที่เราไดทําไป” (นวพร เรืองสกุล, 2550: 134) 

ในการบริหารงานธนาคารใหความสําคัญดานการพัฒนาองคการและทรัพยากรบุคคล  

เนื่องจากบุคลากรเปนตัวขับเคลื่อนใหองคการดําเนินงานไปได และมีสวนในความสําเร็จหรือ

ลมเหลวของธนาคาร ซ่ึงสิ่งที่เปนหัวใจสําคัญที่สุดของงานบริการ คือ พนักงานนั่นเอง ดังจะเห็นได

จากการท่ีธนาคารจัดใหมีการพัฒนาพนักงาน ท้ังดานการบริการ และปฏิบัติการ จัดสวัสดิการใหแก

พนักงานรวมทั้งการทํากิจกรรมเพื่อสังคม ท้ังการทํานุบํารุง และจรรโลงพระพุทธศาสนา การ

สนับสนุนการแพทย  และการสาธารณสุขพื้นฐาน ซ่ึงบทบาทของธนาคารไทยพาณิชยในยุคนี้ 

เปรียบเสมือนตนโพธิ์ท่ีไดหยั่งรากลึก มีลําตนที่แข็งแรงและพรอมจะแตกกิ่งกานสาขาเปนไมใหญ

อยางรวดเร็วและสงางาม   

ตอมาในชวงป พ.ศ.2531 – 2540  ถือไดวาเปนชวง "ยุคทองของเศรษฐกิจไทย" และ 

"ปญหาเศรษฐกิจฟองสบู" ตางเกิดขึ้นในยุคนี้ ซ่ึงเปนยุคที่ธนาคาร และระบบสถาบันการเงินอื่นๆ 

ในประเทศตางก็เติบโตเคียงคูไปกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ และตองเผชิญปญหา เมื่อ

ประเทศเผชิญกับภาวะวิกฤตใน พ.ศ. 2540    ซ่ึงในยุคนี้ผลการดําเนินงานของธนาคารในดานตางๆ 

ไดเติบโตอยางรวดเร็ว มีการขยายธุรกิจอยางรุดหนา ม่ันคง จนไดรับการยกยองจากนิตยสารการเงิน

ธนาคารใหเปน "ธนาคารแหงป" (Bank of the Year) ถึง 4 ป  ซอน คือ พ.ศ. 2532–2535 ในฐานะที่

เปนธนาคารพาณิชยท่ีมีผลงานเดนสุดของการธนาคารพาณิชยไทย อยางรอบดาน และจากการ

ขยายตัวของธนาคาร รวมทั้งการเตรียมพรอมรองรับความเจริญในอนาคต ธนาคารจึงพิจารณายายที่

ทําการจากชิดลม ไปยังสํานักงานใหญแหงใหมท่ี SCB Park Plaza ในป พ.ศ. 2539 ซ่ึงอาคาร

สํานักงานใหญแหงใหมของธนาคารนับไดวาเปน อาคารอัจฉริยะแหงหนึ่งของประเทศไทย (นวพร 

เรืองสกุล, 2550: 180) 

ประเทศไทยในยุคนั้นไดเปดตลาดเสรีทางการเงิน ทําใหธนาคารพาณิชยไทยตองแขงขัน

กับธนาคารพาณิชยตางชาติท่ีเขามาตั้งกิจการในประเทศอยางมาก การที่ธนาคารพาณิชยไทยจะ

สามารถแขงกันกับคูแขงในโลกตลาดเสรีไดนั้น ธนาคารจะตองมีองคความรูทางดานการเงิน การ

ใหบริการ การตลาด และความรูตางๆอีกมากมาย และจะตองมีคนหรือพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่

สําคัญในธุรกิจประเภทบริการนี้ เพราะลักษณะธุรกิจหลักของธนาคารคือ การบริการทางการเงิน 

ซ่ึงหัวใจสําคัญของการใหบริการคือ พนักงานหรือทรัพยากรมนุษยในธนาคารนั้นเอง การใหบริการ
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ท่ีสามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดนั้น ธนาคารไทยพาณิชยจึงหันมาใหความสําคัญกับการ

จัดการความรูและการพัฒนาพนักงานมากขึ้น  

ดังนั้นในป พ.ศ. 2538 ธนาคารไทยพาณิชย โดยการนําของ ดร.โอฬาร ชัยประวัติ ไดมี

โครงการพัฒนาโครงสรางระบบงานหลายสวน พรอมทั้งนําแนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรู 

(Learning Organization) มาใชในธุรกิจธนาคารเปนแหงแรกของประเทศไทย เริ่มดวยการสงเสริม

ใหบุคลากรของธนาคารเพิ่มพูนความรูและทักษะของตน และตื่นตัวในการเรียนรูดวยตนเอง

ตลอดเวลา และสงเสริมใหถายทอดความรูแกกันและกัน ตลอดจนมีการเรียนรูรวมกันจาก

ความสําเร็จหรือความลมเหลวของเพื่อนรวมงาน ท้ังในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองคการ 

การเปลี่ยนแปลงในเชิงสัญลักษณอยางหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงชื่อฝายฝกอบรมเปน “ฝาย

สนับสนุนการเรียนรู” เพื่อตรงกับบทบาทหนาที่ท่ีเปลี่ยนจากการจัดฝกอบรมเปนการวิเคราะหความ

ตองการเรียนรูของบุคคล และสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของธนาคารไดรับการเรียนรูท่ีตรงกับ

หนาที่งานและพัฒนาศักยภาพตนเอง (นวพร เรืองสกุล, 2550: 181-182) 

ตอมาในชวงป พ.ศ. 2540 ท่ีประเทศไทยไดเผชิญกับปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และปญหา

การขาดความเชื่อมั่นในสถาบันการเงินของไทย ธนาคารยังคงไดรับความไววางใจ และความ

เชื่อมั่นจากลูกคาเปนอยางสูง โดยยอดเงินฝากรวมของธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540) มีอัตรา

เติบโตสูงที่สุดในระบบธนาคารพาณิชย ในปเดียวกันธนาคารไดทําการเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให

เปนไปตามมาตรการของธนาคารแหงประเทศไทย โดยที่การดําเนินงานของธนาคารทั้งทางดาน

ธุรกิจ และดานกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม ยังคงยึดมั่นในหลักการมุงไปที่คุณภาพ และได

ประสิทธิผลคุมคา  

ผลจาก "ปญหาเศรษฐกิจฟองสบู" ในปพ.ศ. 2540 ไดสงผลตอเนื่องตอเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย แมแตการดําเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย  ตางไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจาก

สภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอยางหนัก และจากการดําเนินมาตรการที่เขมงวดตามกรอบของ กองทุน

การเงินระหวางประเทศ (IMF) ซ่ึงธนาคารไทยพาณิชยไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอยาง

หลีกเลี่ยงไมได จึงถือไดวายุคนี้ เปนยุควิกฤตของธนาคาร โดยมีปริมาณสินเชื่อดอยคุณภาพเพิ่มขึ้น

ตามลําดับ ธนาคารจึงมุงแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยการพยายามรักษาความพอเพียงของเงินกองทุน การ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ การปรับปรุงโครงสรางองคกรของธนาคาร และการตัดทอนรายจายตางๆ 

ซ่ึงไดรับความรวมมือรวมใจจากพนักงานของธนาคารอยางดียิ่ง พรอมทั้งการแกปญหาในระยะยาว

ของธนาคารดวยการเพิ่มทุนที่สําเร็จลุลวงดวยดี ท้ังการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม ผูลงทุนใน

ตางประเทศ และการออกหุนกูท่ีถือเปนการขายหุนเพิ่มทุนครั้งใหญท่ีสุดของไทย โดยไดรับการ

กลาวถึงในฐานะ Equity Deal of the Year ในเอเชียจากวารสารการเงินหลายฉบับ 
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นอกจากนี้ธนาคารยังมุงเปน "ธนาคารที่ดีท่ีสุดในประเทศ" ผานการปรับปรุงโครงสราง

ระบบงานตางๆ การมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน รวมทั้งการบริหารจัดการที่โปรงใส และ

เปดเผยได จึงนับไดวา ธนาคารไดผานพนวิกฤต และพรอมสําหรับการกาวไปสูการเติบโตอยาง

ม่ันคงในวันขางหนาอยางเต็มที่ 

"เราจะเปนธนาคารที่ ลูกคา ผูถือหุน พนักงานและสังคมเลือก" (Bank of Choice for Our 

Customers, Shareholders, Employees and Community) คือ วิสัยทัศนของธนาคารในการ

ดําเนินงานของศตวรรษใหมท่ีมุงสูการเปนธนาคารที่ทุกคนเลือก พรอมทั้งตระหนักถึงการเปน

สมาชิกที่ดีของสังคม มีการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ดวยจริยธรรม ตลอดจนการทํา

ประโยชนคืนแกสังคม และเพื่อใหสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศนท่ีต้ังไว สําหรับลูกคา: นําเสนอ

ผลิตภัณฑ และบริการที่ดีในระดับมาตรฐานสากล  สําหรับผูถือหุน: สรางผลตอบแทนระยะยาวที่ดี

อยางสม่ําเสมอ  สําหรับพนักงาน: รักษา ดึงดูดและสรางความผูพันของพนักงาน  สําหรับสังคม: 

ดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม  และชุมชนอยางเต็มที่ 

สวนพันธกิจธนาคารจึงกําหนดไวอยางชัดเจนวา จะมุงพัฒนาสูการเปนธนาคารครบวงจร

ช้ันนําของประเทศ (The Premier Universal Bank) ซ่ึงหมายถึง ธนาคารที่ใหบริการทางการเงินอยาง

ครบวงจร เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา ทั้งลูกคารายยอยและลูกคาธุรกิจ 

และเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจ ในป พ.ศ. 2544  ทางสํานักงานใหญ

ไดจัดทํา “โครงการปรับปรุงธนาคาร” (Change  Program) อยางตอเนื่องและจริงจัง Change 

Program  "บันได 4 ข้ันสู การเปนกลุมธุรกิจการเงินเต็มรูปแบบ คือ Universal Banking" ไดแก ขั้น

ที่ 1 เปนการปรับปรุงระบบงาน เพื่อวางโครงสรางใหเอื้อตอการนําโมเดลใหมเขามาใชโดยมีการ

ปรับปรุง และเปนขั้นตอนที่ใชเวลามากที่สุดถึงกวา 1 ป (ส้ินสุดไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2545) สวน

บันไดขั้นที่ 2-4 เปนกระบวนการที่ตองกระทํา (ปณฑพ ต้ังศรีวงศ. 2546.) ถือไดวาเปนจุดเปลี่ยนที่

สําคัญของธนาคารไทยพาณิชย โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มิไดมีความหมายเพียงแคการ

เปลี่ยนแปลงโลโก (LOGO) และรูปโฉมของสาขา แตยังเจาะลึกเขาไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ภายในทั้งหมดเพื่อใหเอื้อตอการใหบริการกับลูกคาไดอยางครบวงจร  จุดเปลี่ยนดังกลาวมีข้ันตอน

การเปลี่ยนแปลงคลายกับการตอภาพจิ๊กซอวภาพเล็ก ๆ ประกอบใหเปนภาพใหญท่ีสมบูรณแบบ  

เพื่อทําใหองคการบรรลุเปาหมายดังวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไววา เราจะเปน “ธนาคารที่ลูกคา ผูถือหุน

พนักงาน และสังคมเลือก” ซ่ึงจะเห็นไดจากชวงเวลาการเปลี่ยนแปลงดังภาพ 

 

 



 22 

 
 

ภาพที่ 2.1 โครงการปรับปรุงธนาคาร (Change Program)  

แหลงที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย, 2551ก. 

 

 1)   Change  I: การสรางรากฐาน (Foundation) เปนชวงการสรางการเติบโต และเพิ่มสวน

แบงทางการตลาดผานโครงสรางธุรกิจใหม การสรางแบรนดไทยพาณิชยใหโดดเดนครอบคลุมทุก

ผลิตภัณฑทางการเงิน การปรับปรุงและสรางความสามารถในการทําธุรกิจในอนาคตอยางตอเนื่อง

ผานทางการดําเนินการของโครงการปรับปรุงธนาคาร และมุงเรื่องการนําไปปฏิบัติอยางมีคุณภาพ 

(Quality Execution) และจัดใหมีการติดตามอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลตามเปาหมาย เพื่อสู

ความสําเร็จตามวิสัยทัศน “ธนาคารที่ลูกคา ผูถือหุน และพนักงานเลือก” โดยจัดใหมีการใหขอมูล 

ความรูแกพนักงาน ช้ีใหเห็นเปาหมายรวมกันระหวางเปาหมายองคการและเปาหมายสวนตัว  ปรับ

ทัศนคติพนักงานใหเห็นความสําคัญของการใหบริการ เพราะสินคาของธนาคารคือการใหบริการ

ทางการเงินแกลูกคา ดังนั้นจึงตองตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความพึงพอใจใหแก

ลูกคา จนทําใหลูกคาเลือกที่จะใชบริการของธนาคารไทยพาณิชย โดยมุงเนนการวางรากฐานที่

แข็งแกรงเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของธนาคาร รวมไปถึงบริษัทในเครือของธนาคารซึ่ง

โครงการตางๆ สวนใหญในระยะนี้เปนโครงการเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ข้ันตอน

วิธีการทํางานตางๆ รวมทั้งเปลี่ยนระบบงานหลัก ๆ ดังภาพที่ 2.2  
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ภาพที่ 2.2  การสรางรากฐานการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ตามโครงการปรับปรุงธนาคาร         

แหลงที่มา:  วิชิต สุรพงษชัย และดีพัก ซารับ, 2550. 

 

  2)  Change II: การเติบโต (Growth) เริ่มตั้งแตป 2547 – 2549 เปนชวงที่เนนเรื่องการ 

เติบโตตอจากรากฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไดสรางไวในระยะแรก โครงการนี้จะเนนใหธุรกิจ

เติบโตอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ เนนการเสริมทักษะความรูความสามารถใหกับพนักงานมาก

ยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนแนวทางที่ตอเชื่อมจากการสรางรากฐานขององคการในชวงการเปลี่ยนแปลงระยะที่ 1 

ดังภาพที่ 2.3 

 

 
 

ภาพที่ 2.3  การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เชื่อมตอจากครั้งที่ 1 ตามโครงการปรับปรุงธนาคาร  

 แหลงที่มา:  วิชิต สุรพงษชัย และดีพัก ซารับ, 2550. 
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   3)  Change III: การสรางความแตกตาง (Differentiation) เปนการเชื่อมตอจิ๊กซอวภาพ 

จากระยะที่ 2 มาถึงระยะที่ 3 โดยเริ่มตั้งแตป 2549 – 2550 ซ่ึงเนนการสรางความแตกตางใหเกิดขึ้น 

เพื่อใหธนาคารมีการเติบโตอยางยั่งยืน พนักงานเกิดความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงและเกิดนวัตกรรมในดานตางๆ ข้ึน ดังภาพที่ 2.4 

 

 
 

ภาพที่ 2.4  การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 เชื่อมตอจากครั้งที่ 2 ตามโครงการปรับปรุงธนาคาร  

 แหลงที่มา:  วิชิต สุรพงษชัย และดีพัก ซารับ, 2550. 

 

   4)  Change IV: การสรางความแตกตาง (The Power of One) เปนการเรงสรางความ 

สามารถใหมและการปรับปรุงการทํางานรวมกันใหดียิ่งขึ้น ซ่ึงตอเชื่อมจิ๊กซอวภาพจากระยะที่ 3 

มาถึงระยะที่ 4 โดยเริ่มตั้งแตป 2552 – ปจจุบันนั่นเอง  

จากวิธีการที่ธนาคารนํามาใชในการปรับปรุงธนาคาร และแกไขปญหาวิกฤตการณตางๆ ที่

ผานนั้น ถือไดวาเปนการนําแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาใช ดวยที่ตระหนักถึงคุณคา

ของทรัพยากรมนุษยในองคการ ซ่ึงผสมผสานกับแนวคิดการจัดการความรูท่ีมุงไปสูการเปน

องคการแหงการเรียนรูโดยธรรมชาติ  และวัฒนธรรมองคการ  ดังจะเห็นไดจากความเปนมาขางตน  

ท่ีธนาคารเรียนรูท่ีจะสั่งสมองคความรู  รักษาพนักงานที่มีความสามารถ พัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน  

พัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขง และปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  

จากรางวัลมากมายที่ธนาคารไดรับยอมเปนเครื่องประกันไดอยางดีเยี่ยมวา  วิธีการที่ธนาคารไทย

พาณิชยนํามาใชในการพัฒนาองคการและพัฒนาคนนั้น  เปนสิ่งที่สงผลใหธนาคารประสบ

ความสําเร็จ และอยูในใจของลูกคา  พนักงาน  ผูถือหุนและสังคมเลือก จึงทําใหธนาคารเปน

ธนาคารที่เกาแก มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทย 
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2.2  ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานขององคการ 

 

ในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based  Economy) นั้น บรรดาผูนําและนัก

ทฤษฎีเกี่ยวกับองคการตางเล็งเห็นกันมากขึ้นวา  การเรียนรู  ก็คือองคประกอบสําคัญ เพื่อการ

พัฒนาและคงสถานะไดเปรียบทางการแขงขันเอาไว (Stata, 1989; Senge, 1990a; Nonaka and 

Takeuchi, 1991; Schein, 1993; Slater and Narver, 1995; Liedtka, 1996; Baldwin, Danielson and 

Wiggenhorn, 1997; Goh and Richards, 1997; DeGeus, 1998; Porth, McCall and Bausch, 1999; 

Armstrong and Foley, 2003) การใหความสําคัญในแงมุมใหมๆ ในเรื่องการเรียนรูก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ 

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ รวมถึงสภาพการตลาดที่ไมแน 

นอน ความซับซอนที่เพิ่มมากขึ้น สถิติประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป และการแขงขันในระดับโลก 

(Peters, 1987; Swain, 1991; Altman and Iles, 1996; Probst and Buchel, 1997)  โดยมุมมองที่วา 

การเรียนรูจะชวยเพิ่มความไดเปรียบทางการแขงขันนี้ ยิ่งกระตุนใหเกิดความสนใจในการพัฒนา

องคกรผานทางการสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูกันมากยิ่งขึ้น องคการแหงการเรียนรูจึงถูกออก 

แบบขึ้นเพื่อเพิ่มความไดเปรียบผานวิธีการเรียนรูเพื่อการมุงสูอนาคตและเพื่อลดความตื่นตระหนก

ครั้งใหญจากการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงเพื่อสรางความสัมพันธอันใกลชิดกับลูกคาและองคประกอบ

ท่ีสําคัญอื่นๆ ท่ีเอื้อตอการปรับตัวรวมกัน รวมถึงเพื่อสรางความสามารถในการคิดคนและระบุ

แหลงทรัพยากรใหมจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป (Slater and Narver, 1995) 

การเปนองคการแหงการเรียนรู มีบทบาทในการผลักดัน ใหกระบวนการปฏิบัติงานรวดเร็ว 

คลองตัว มีการบริหารจัดการราบรื่น และทําใหผลการดําเนินงานมีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึง 

Senge (1990b: 3-6) ไดกลาวไววา องคการแหงการเรียนรู เปนสถานที่สงเสริมใหแสดงออกทาง

ความคิด เกิดการขยายแนวความคิด และสิ่งประดิษฐใหมๆ ไดอยางอิสระ เปนที่ซ่ึงคนสามารถขยาย

ขอบเขตความสามารถ ท่ีจะเรียนรูดวยกันอยางตอเนื่อง นําไปสูนวัตกรรมซึ่งเปนตัวขับเคลื่อน และ

ทําใหเกิดความสําเร็จ ตอมา Garvin (1993: 78-91) ไดกลาวเพิ่มเติมวา เปนองคการที่มีลักษณะใน

การสราง แสวงหา ถายโอนความรู และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเปนผลมาจากความรูใหม 

และการเขาใจสิ่งตางๆ อยางถองแท  สวน Marquardt and Reynolds (1994: 11-14) กลาววา การล้ํา

หนาคูแขงในเรื่ององคความรู การเรียนรู และนวัตกรรม มีความสําคัญตอการอยูรอดของบริษัท

เพราะ  ความรูคือ ส่ิงที่จําเปนตอการเพิ่มความสามารถในการปรับปรุงพัฒนาของพนักงาน ซ่ึง

นําไปสูการทําใหสินคาและบริการมีคุณภาพ มีความทันสมัยลวนตองอาศัยองคความรูท้ังสิ้น  

ธนาคารหลายแหงในตางประเทศก็ไดนําแนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรูไปใช

Harris (2002: 85-87) ไดสรุปแนวปฏิบัติท่ีดีของการสรางองคการแหงการเรียนรูในกลุมธุรกิจ
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ธนาคารในสหราชอาณาจักรไว ดังเชน  1)  การสงเสริมใหมีการประเมินผลโครงการตาง ๆ ของ

องคการ 2)  การมีระบบการจัดการการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล 3)  การเรียนรูจากการเปลี่ยนแปลงเชิง

โครงสรางขององคการ 4) การสรางวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมการเรียนรู โดยมุงหวังใหองคการ

ของตนมีระบบการทํางานใหม ๆ และพนักงานมีทัศนคติใหม ๆ โดยมุงหวังใหลูกคาไดรับผล

บริการที่เปนเลิศในการดําเนินการของธนาคาร  ซึ่งการเปนองคการแหงการเรียนรูของธนาคารตาม

ผลการศึกษาวิจัยและบริบทของธนาคารไทยพาณิชย นาจะเนนที่ปจจัยใดเปนสําคัญ  

สําหรับคุณลักษณะของการเปนองคการแหงการเรียนรูนั้น นักวิชาการอยางเชน Mullings 

(2007) ระบุวา องคการแหงการเรียนรูสามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 1)   กระบวนการเรียนรู  

หมายถึง กระบวนการตั้งแตการสรางความรู การตีความ การแลกเปลี่ยนแบงปน และการประยุกตใช

ความรู กับ 2)  ผลลัพธของการเรียนรูอันเกิดจากการเรียนรูจากขอผิดพลาด กระบวนการทางสังคมและ

วัฒนธรรมภายในองคการ ตลอดจนกระบวนการสื่อสารภายในองคการ สวน Phillips  (2003) 

Kontoghiorghes, Awbrey and Feurig (2005) และ Poomontre (2005) ระบุวา หัวใจของการเปนองคการ

แหงการเรียนรู ไดแก การจัดการความรู และการมีการสรางบรรยากาศการเรียนรู ประกอบดวย การ

เปนองคการที่มีการคิดและมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร มีภาวะผูนําที่ดี มีความมุงมั่นตั้งใจที่จะเปน

องคการแหงการเรียนรู มีการสื่อสารระหวางกันที่ดี มีความสามารถจัดการความเปลี่ยนแปลง มีระบบ

การประเมินผลและใหรางวัลที่ดี และการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมและการพัฒนาอยูตลอดเวลา  

จากการจําแนกคุณลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูขางตน ผูวิจัยจึงกําหนดตัวแปร

ซ่ึงสะทอนการเปนองคการแหงการเรียนรูออกเปน 2 ตัวแปร ไดแก 1) การจัดการความรู 

(Knowledge Management) และ 2)   บรรยากาศการเรียนรู (Learning  Climate) โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อตองการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทั้ง 2 ของที่สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคาร

ไทยพาณิชย  อีกทั้ง  การจําแนกตัวแปรองคการแหงการเรียนรูออกเปน 2 ลักษณะจะชวยให

สามารถวิเคราะหและอธิบายถึงอิทธิพลของการเปนองคการแหงการเรียนรูไดลึกซึ้งกวาการ

กําหนดใหองคการแหงการเรียนรูมีคุณลักษณะเดียว อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงขอมูลเชิงประจักษของ

ธนาคารไทยพาณิชย ผูวิจัยยังพบวา บริบทของการเปนองคการแหงการเรียนรูของธนาคารไทย

พาณิชยยังสอดคลองกับการกําหนดตัวแปรองคการแหงการเรียนรูใน 2 ลักษณะ กลาวคือ ธนาคาร

ไทยพาณิชยมีระบบการจัดการความรู  เชน  มีระบบการสอนงานแบบพี่สอนนอง เปนการถายทอด

ประสบการณ ความรูความสามารถที่อยูในตัวคน และมีระบบอินทราเน็ต ระบบ E-Learning เปน

การถายทอดความรูท่ีอยูนอกตัวคน  และมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในธนาคารไทย

พาณิชย  ตัวอยางเชน  การกําหนดสถานการณการแขงขัน และนําเครื่องมือตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินงานมาใชเปนตัวผลักดันผลการดําเนินงานของสาขาภายในธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
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(มหาชน) ทําใหพนักงานทุกคนเกิดความกระตือรือรน ขวนขวาย หากลยุทธ  เทคนิค วิธีการ มีการ

ระดมสมองและชวยกันทํางานในสิ่งที่สามารถทําไดภายใตกฎระเบียบ กติกาขององคการ จึงเกิด

เปนบรรยากาศในการเรียนรูและกระบวนการจัดการความรูข้ึน  ทําใหลูกคาพึงพอใจมาใชสินคา

และบริการเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหองคการนั้นสามารถดําเนินงานไปถึงซึ่งเปาหมายที่กําหนดไว    

นอกจาก เหตุผลในการจําแนกตัวแปรองคการแหงการเรียนรูออกเปน 2 ตัวแปร คือ การ

จัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรูแลว ตัวแปรตางๆ ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ยังประกอบไป

ดวยตัวแปรสถานการณการแขงขันซึ่งถูกคาดหวังวาจะมีอิทธิพลตอการจัดการความรูและ

บรรยากาศการเรียนรู ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมขององคการ 

และผลการดําเนินงาน ซ่ึงสาระสําคัญของตัวแปรดังกลาวสรุปไดดังนี้ 

 

2.2.1  สถานการณการแขงขัน 

 ปจจุบันเราไมสามารถปฏิเสธไดวา การดําเนินการตาง ๆ ของทุกองคการยอมไดรับอิทธิพล

จากปจจัยตาง ๆ ท้ังจากภายนอกและภายในองคการ เพราะวาองคการเปรียบเสมือนระบบเปดที่ตอง

ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมภายนอกตาง ๆ ไมวาจะเปนอิทธิพลของปจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพ

สังคม การเมือง กฎหมาย ความตองการของลูกคา การแยงชิงความไดเปรียบในการแขงขันของคูแขง

ขัน ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัยขางตนไดสงผลกระทบตอการดําเนินการ

ของแตละองคการไมมากก็นอย การดําเนินการของธุรกิจทางการเงินโดยเฉพาะธนาคารก็เชนเดียวกัน

ท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินการของธนาคาร    

 Kast and Rosenzweig (1972: 461) ระบุวา องคการที่มีลักษณะเปด (Open System) มักจะ

อยูภายใตสภาวะแวดลอมที่สับสนอลหมาน ความสามารถในการทํานายขององคการตาง ๆ ต้ังอยู

บนความไมแนนอนและความไมแนชัด ความสัมพันธระหวางองคการกับสิ่งแวดลอมภายนอก

เปนไปอยางเปดกวาง โดยองคการมีความสัมพันธกับปจจัยตาง ๆ ภายนอกอยางมาก องคการที่อยู

ในระบบเปดโดยมากจะดําเนินการภายใตเปาหมายในการสรางความเจริญเติบโตใหแกองคการ การ

รังสรรคนวัตกรรมและความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ อยางมีประสิทธิผล  

 ธนาคารเปนองคการที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

ภายนอกอยูตลอดเวลา โดย Dobni (2006: 168) ไดระบุถึงปจจัยแวดลอมที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ

ในอุตสาหกรรมการบริการทางการเงินไว 4 ประการ คือ  

  1)  ลูกคา (Customers) ไดแก ความคาดหวังและความตองการของลูกคา การเสื่อม

ความนิยมในตัวบริษัท ท้ังนี้ Albors, Hervas, Marquez and Martinez-Fernandez (2008: 411) ได
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กลาวเสริมวา การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer  Orientation) มีความสัมพันธกับกิจกรรมการ

บริการที่มุงเนนความรู (Knowledge-Intensive Service Activities-KISA)     

     2)  การแขงขันของธุรกิจ เชน คูแขงรายใหม (New, Non-Traditional Competitors) 

การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) 

  3)  โครงสรางพื้นฐานในการดําเนินการ (Infrastructure) เชน การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม 

 ๆท่ีชวยลดตนทุนดําเนินการ ชองทางทางการตลาดใหม ๆ หรือการขาดแคลนทักษะทางเทคโนโลยีข้ันสูง  

  4)  กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ (Regulators) เชน การผอนปรนหรือลด 

กฎเกณฑในการดําเนินของธุรกิจ ฯลฯ 

 ปจจัยที่กลาวมาทั้ง 4 ประการขางตน นอกจากจะเปนแหลงของโอกาสในการคิดคนรูปแบบการ

ดําเนินการใหม ๆ ขององคการ หรือชองทางทางการตลาดใหม ๆ แกธุรกิจ พรอมกันนั้น ปจจัยดังกลาวยังอาจ

เปนจุดออนของการดําเนินธุรกิจไดอีกดวย ท้ังนี้ ภาพแสดงความสัมพันธระหวางสถานการณการแขงขันหรือ

ปจจัยแวดลอมธุรกิจทางการเงินทั้ง 4 ประการ ท่ีสงผลตอการดําเนินการขององคการสรุปไดดังภาพที่ 2.5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.5  ปจจัยแวดลอมภายนอกที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจการบริการทางการเงิน 

แหลงที่มา:  Dobni, 2006: 168. 

 
 

กฎระเบียบ (Regulations) 

• การเพิ่ม-ลด กฎระเบียบในประเทศ                            

• ความผันผวนทางการเมือง                                         

(ความเชื่อมั่นและการบังคับใช) 

ลูกคา (Customers) 

• การแจงขอมูลขาวสารแกลูกคา  

• ความหวังของลูกคา  

• ความตองการที่หลากหลายของลูกคา                        

• การเสื่อมความนิยมของลูกคา  

โอกาส  (Opportunities)  

: รูปแบบการทํางานการกําหนดกลยุทธการจําแนกตลาด เจาะตลาดและหาชองทางใหมๆ      

ความออนแอตางๆ Vulnerabilities:  การแยงชิงทรัพยากรในการแขงขัน การทับซอนของชองทาง/บริการ, การ

ลงทุนท่ีมากเกินไป, อุปสรรคตางๆในการเขาสูอุตสาหกรรม  

โครงสรางพื้นฐาน  (Infrastructure) 

• การนําเทคโนโลยีมาลดตนทุน                    

• สรางชองทางและทางเลือกตลาดใหม             

• ขาดแคลนผูมีทักษะดานเทคโนโลยีระดับสูง     

• เงินทุนสําหรับการลงทุน                                       

การแขงขัน  (Competition) 

• คูแขงขันรายใหม ไมใชผูแขงขันเดิม 

• การกําหนดตนทุนที่สูงเกินไป   

• การขยายธุรกิจในแนวราบ  

• กลยุทธการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ                    
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 นอกจากปจจัยแวดลอมภายนอกขางตนแลว ปจจุบันแนวคิดในเรื่องการใสใจตอตลาด 

(Market Orientation) กําลังเปนที่กลาวถึงในองคการตาง ๆ เปนอยางมาก โดย Kohli and Jaworski 

(1990: 6) ไดนิยามการใสใจตอตลาดไววา เปนความชาญฉลาดขององคการ ในประเด็นเกี่ยวกับ

ความตองการของลูกคาทั้งในปจจุบันและในอนาคต ตลอดจนความสามารถในการแผกระจายความ

ชาญฉลาดนั้นไปใหท่ัวถึงทั้งองคการ และความสามารถในตอบสนองตอความตองการของลูกคา

นั้น ตอมาในป 1990 Narver and Slater ยังไดระบุถึง 3 พฤติกรรมสําคัญของการใสใจตอตลาดของ

องคการ ไดแก 1)  การใสใจตอลูกคา (Customer Orientation) ซ่ึงหมายถึง ความเขาใจเกี่ยวกับผูซ้ือ

เปาหมาย (Target Buyers) ท่ีมีอยูในปจจุบันและติดตามตลอดเวลาเพ่ือที่องคการจะไดสงมอบคุณคา

สูงสุดแกลูกคา 2)  การใสใจตอคูแขง (Competitor  Orientation) ซ่ึงหมายถึง การแสวงหาขอมูล 

ตลอดจนความเขาใจในจุดแข็งและจุดออนของคูแขงในปจจุบันและคูแขงในอนาคต และ 3)   การ

สรางความรวมมือระหวางแผนกตาง ๆ ในองคการ (Intra-Cooperation) ซ่ึงหมายถึง การใช

ประโยชนรวมกันจากทรัพยากรตาง ๆ ขององคการเพื่อสรางคุณคาที่ดีเลิศใหแกลูกคาเปาหมายของ

องคการ 

  เมื่อเราเขาใจสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอองคการแลว ประเด็นตอมาองคการ

ตางๆ จะตองมีการวิเคราะหสภาพการแขงขันขององคการเพื่อที่จะกําหนดยุทธศาสตรและแนว

ปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเหมาะสมขององคการ Chen (1996) ไดเสนอโมเดลในการวิเคราะหสสถานการณ

การแขงขัน (Competitive Rivalry) (ภาพที่ 2.6) โดยโมเดลดังกลาวเริ่มจากการวิเคราะหการแขงขัน

จากคูแขงทั้งที่อยูในสายงานเดียวกันรวมถึงคูแขงใชหรือมีทรัพยากรในการดําเนินการคลายคลึงกัน 

อยางไรก็ตาม ความสามารถในการวิเคราะหคูแขงในขั้นตนขึ้นอยูกับความสามารถขององคการใน

การตระหนักรูขององคการ การจูงใจใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหการแขงขัน 

ตลอดจนความสามารถขององคการในการวิเคราะหการแขงขัน เมื่อวิเคราะหการแขงขันไดแลว 

องคการจะกําหนดยุทธศาสตรในการตอบสนองตอการแขงขันระหวางองคการทั้งในรูปแบบ

พฤติกรรมการมุงโจมตี เชน การเนนการเปนเจาแรก การเพิ่มขนาดการผลิต การเนนคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ หรือพฤติกรรมการมุงตอบสนอง เชน การเนนชื่อเสียงขององคการ หรือการมุงการพึ่งพา

ตลาด เปนตน ท้ังนี้ การกําหนดยุทธศาสตรในการตอบสนองตอการแขงขันขององคการใหประสบ

ความสําเร็จนั้นยังขึ้นกับปจจัยสําคัญทั้งในเรื่องของการตระหนักรูขององคการ การจูงใจให

พนักงานและองคการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอการตอบสนองตอคูแขง รวมถึงความสามารถของ

ผูบริหารและพนักงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการตอบสนองตอคูแขง  
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ภาพที่ 2.6  ตัวแบบการตอบสนองตอสถานการณการแขงขันขององคการ  

             (A Model of Competitive Rivalry) 

แหลงที่มา:  ดัดแปลงมาจาก Chen, 1996: 100-134. 

  

จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหตัวแปรที่เปนตัวแทนของสภาพการ

แขงขันในบริบทของธนาคารไทยพาณิชยออกเปน 2 ตัวแปร ประกอบไปดวย 

  1)  ความสามารถในการวิเคราะหการแขงขัน หมายถึง ความสามารถขององคการ

ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการ เชน การใสใจตอตลาด ไดแก การใสใจตอความ

ตองการของลูกคา ความเคลื่อนไหวของคูแขง และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ตลอดจน

ความสามารถในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ ซ่ึงไดแก การวิเคราะหโครงสราง

พ้ืนฐานในการดําเนินการของธนาคารเชน การแสวงหาเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีชวยลดตนทุน

ดําเนินการ  การแสวงหาชองทางทางการตลาดใหม ๆ หรือการพัฒนาทักษะและความรูของ

พนักงานเพื่อรองรับกับประยุกตเทคโนโลยีหรือกระบวนการทํางานใหม ๆ  ในการทํางาน 

    2)  ตัวขับเคลื่อนการแขงขัน หมายถึง ความสามารถของธนาคารในการตระหนักรู 

ตอความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของธนาคาร รวมถึงความสามารถขององคการในการหา

กลวิธีเพื่อจูงใจ พนักงานใหมีการพัฒนาทักษะและความสามารถ ในการวิเคราะหสภาพการแขงขัน

ท้ังภายนอกและภายในองคการ และความสามารถในการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการตอบสนองตอ

สภาพการแขงขันที่เหมาะสมของธนาคาร 

 ตัวแปรที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นมีความสอดคลองกับบริบทของธนาคารไทยพาณิชยดังสรุปใน

ตารางที่ 2.1 

 

การวิเคราะหการแขงขัน 

• คูแขงในตลาดเดียวกัน 

• คูแขงที่มีทรัพยากรคลายกัน 

ตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมการ

แขงขัน 

• การตระหนักรู 

• การจูงใจ 

• ความสามารถ 

ยุทธศาสตรการแขงขันระหวาง

องคการ 

• พฤติกรรมมุงโจมตี 

· เนนการเปนเจาแรก 

· เนนขนาดองคการ 

· เนนคุณภาพ พฤติกรรมมุง
ตอบสนอง 

· มุงตอบสนองตอการแขงขัน 
/คูแขง 

· เนนชื่อเสียง 

่

ตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมการ

แขงขัน 

• การตระหนักรู 

• การจูงใจ 

• ความสามารถ 

ผลยอนกลับ 
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ตารางที่ 2.1  สรุปตัวแปรสภาพแวดลอมในการแขงขันของธนาคารไทยพาณิชย 

 

ตัวแปร ความหมาย พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในธนาคาร 

1)  การวิเคราะหสภาพ

การแขงขันภายนอก 

ความสามารถขององคการในการ 

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

องคการ เชน การใสใจตอตลาด 

(Market Orientation)  

2)  การวิเคราะหสภาพ

การแขงขันภายใน 

ความสามารถขององคการในการ 

สภาพแวดลอมภายในองคการ ไดแก 

การวิเคราะหโครงสรางพื้นฐานใน

การดําเนินการของธนาคาร หรือการ

พัฒนาทักษะและความรูของ

พนักงานเพื่อรองรับกับการประยุกต

เทคโนโลยีหรือกระบวนการทํางาน

ใหม ๆ  ในการทํางาน 

3)  การขับเคลื่อนการ

แขงขัน 

ความสามารถของธนาคารในการ

ตระหนักรูตอความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมของธนาคาร รวมถึง

ความสามารถขององคการในการหา

กลวิธีเพื่อจูงใจพนักงานใหมีการ

พัฒนาทักษะและความสามารถใน

การวิเคราะหสภาพการแขงขันทั้ง

ภายนอกและภายในองคการ และ

ความสามารถในการกําหนด

ยุทธศาสตรเพื่อการตอบสนองตอ

สภาพการแขงขันที่เหมาะสมของ

ธนาคาร 

1. การแขงขันการทํายอดเงินฝากระหวางสาขา 

2. การแขงขันการทํายอดเกี่ยวกับสินเชื่อ 

3. การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ

สาขาตาง ๆ ทุก ๆ ไตรมาส และ

เปรียบเทียบกับคูแขง 

4. การจูงใจพนักงาน เพื่อใหเกิดพฤติกรรม

ตามที่องคการคาดหวัง โดย SCB ใช 

การจูงใจที่สอดคลองกับความตองการ

ของทั้งในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

เชน ไดเงินโบนัส  ไดไปเที่ยว

ตางประเทศ ไดเลื่อนขั้น ฯลฯ 

5. เมื่อมีสินคาหรือบริการใหม ๆ 

สํานักงานใหญทําการจัดหารางวัล

สําหรับการแขงขันแตละครั้ง  เชน ขาย

ประกันชีวิต   Combo Set เปนตน 

6. รางวัล  เชน  ความภูมิใจ  การยอมรับ  

การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ความตองการ

ของตนตรงกับความตองการของ

องคการ(ไปในทิศทางเดียวกัน) 

7. การทํางานใหประสบความสําเร็จ  ไม

จําเปนตองใหพนักงานมีความสุขมาก

เกินไป หรือมีความพึงพอใจสูงสุด แต

ตองมีความกดดันนิดๆ เพื่อเปนแรง

ขับเคลื่อนผลการดําเนินงาน  ดังนั้นจึง

นําเอาภาวการณแขงขันเขามาใช 

8. ใชวิธีการเขาไปเปนลูกคาของธนาคาร

อื่นเพื่อศึกษาสินคาและบริการของคูแขง 
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2.2.2  การจัดการความรู 

  Davenport and Prusak (1998: 3) ไดใหความหมายของ “ความรู”  วาหมายถึง สวนประสม

ท่ีเคลากันของประสบการณ คานิยม ความรูของผูเชี่ยวชาญ (Expert Insight) ท่ีชวยในการวางกรอบ

ในการประเมิน และการรวบรวมประสบการณและขอมูลสารสนเทศใหม ๆ เมื่อพิจารณาในระดับ

ปจเจกบุคคล ความรูถือกําเนิดและถูกประยุกตใชจากสติปญญาของบุคคล สวนในระดับองคการ 

ความรูจะเกิดขึ้นจากทั้งเอกสารคลังขอมูล กิจวัตรประจําวันขององคการ กระบวนการทํางาน แบบ

ประพฤติปฏิบัติและบรรทัดฐาน  

 นักวิชาการหลายทานตางระบุวา แนวคิดของความรูและการจัดการความรูสามารถสืบคน

ไปไดถึงสมัยกรีซโบราณ จากผลงานของ Aristotle ช่ือ “Nicomachean  Ethics” โดยงานเขียน

ดังกลาวไดแบงระดับของความรูออกเปน 5 ระดับ ไดแก (Schwartz, 2006: 10) 

  1)   Episteme  หมายถึง ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือวิทยาศาสตร 

  2)   Techne  หมายถึง ความรูท่ีเชื่อมโยงกับการกระทําและทักษะในการปฏิบัติตางๆ  

  3)   Phronesis  หมายถึง ความรูที่เกิดมาจากประสบการณของตนเอง หรือการเกิด

ปญญาในการกระทําตาง ๆ อันเปนผลมาจากประสบการณของตน 

  4)   Nous  หมายถึง การเกิดญาณหยั่งรู 

  5)   Sophia  หมายถึง ความรูเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความจริงที่เปนสากล  

 นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับความรู 5 ระดับของ Aristotle ขางตนแลว นักวิชาการอีกหลายทาน

ยังไดพยายามจัดแบงประเภทความรู อาทิ Alavi and Leidner (2001) ไดแบงประเภทของ “ความรู” 

ไว 6 มิติเริ่มตั้งแต  

     1)  ความรูโดยนัย-ความรูแบบชัดแจง (Tacit-Explicit Knowledge) โดยความรู

แบบชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีมีการประมวลอยางเปนระบบสัมผัสได และงายแก

การถายทอดความรูดังกลาวนี้ อาจจะถายทอดในรูปของหนังสือ ตํารา การเขียน การอาน และการ

บรรยาย เปนตน สวนความรูโดยนัย (Tacit  Knowledge) เปนความรูท่ีไมไดมีการประมวลไวอยาง

เปนระบบ แตเปนความรูท่ีมีอยูในตัวของแตละคนที่อยูในหนวยงานหรือองคการ การจะถายทอด

ความรูดังกลาวนี้จึงตองใชเวลา เพราะความรูดังกลาวนั้น มักจะไดมาดวยการแลกเปลี่ยน

ประสบการณกับผูอ่ืน (Nonaka, Toyama and Byosiere, 2003: 4) ดังนั้น ความรูโดยนัยจึงเปนสิ่งที่

ส่ือสารกันไดยาก และก็เปนสิ่งที่คนอื่นลอกเลียนแบบไดยากเชนเดียวกัน คําถามตอมา คือ ความรู 

ความชํานาญเปนความรูในลักษณะใด  คําตอบคือเปนความรูโดยนัย  เพราะทักษะในการปฏิบัติงาน

หรือความเช่ียวชาญตองมีการเรียนรูและสั่งสมมาเปนเวลาพอสมควรจึงจะทําใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางสะดวกราบรื่นและมีประสิทธิภาพ (Von  Hippel,  1988) นักวิชาการตางยอมรับวา ความรู
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โดยนัยมีความสําคัญมากตอองคการ เพราะความรูดังกลาวแมวาจะมีลักษณะที่ซอนเรน มองไมเห็น 

แตมีผลกระทบตอการดําเนินการขององคการเปนอยางมาก ท้ังยังเปนสิ่งที่ผูอ่ืนลอกเลียนแบบได

ยาก ทําใหองคการมีสมรรถนะและไดเปรียบผูอ่ืนในการแขงขัน (Nonaka, 1994; Grant, 1996a; 

Spender, 1996; Foss, 1997; Von Krogh, Nonaka and Ichijo, 1997) กลาวอีกนัยหนึ่ง สมรรถนะของ

องคการจะมีความโดดเดนมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับการที่องคการสามารถบูรณาการความรูความ

ชํานาญเฉพาะดานของพนักงาน  ยิ่งมีความรูความชํานาญอันหลากหลายและมากเพียงใด  ก็ยิ่งจะทํา

ใหองคการมีสมรรถนะที่โดดเดนมากเพียงนั้น ดังนั้นผูบริหารจะตองมีหนาที่รักษาและปองกัน

ความรูท่ีมีคุณคาหรือสมรรถนะของพนักงานและองคการไมใหสูญหายไปจากองคการแลว  ยังมี

หนาที่สําคัญในการกระตุนและพัฒนาความรู ทักษะ และความชํานาญนั้นใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 

(Wernerfelt, 1984; Teece et al., 1997)  

     2)   ความรูในระดับปจเจกบุคคล-สังคม (Individual-Social  Knowledge) กลาวคือ 

ความรูในระดับปจเจกบุคคลถูกสรางและคงอยูในตัวบุคคล สวนความรูในระดับสังคมเปนความรูท่ี

ถูกสรางและคงอยูจากกระบวนการกลุม  

   3)  ความรูเชิงยืนยัน-เชิงกระบวนการ (Declarative-Procedural Knowledge) Alavi 

and Leidner (2001) ระบุวา ความรูเชิงยืนยันประกอบไปดวยขอเท็จจริงและตัวเลข ตัวอยางเชน 

ความรูท่ีวา ยาอะไรที่เหมาะสมกับการรักษาโรคนั้น ๆ สวนความรูเชิงกระบวนการเปนความรู

เกี่ยวกับวิธีการในการบรรลุเปาหมายตาง ๆ  

   4)  ความรูแบบสามัญสํานึก-แบบมืออาชีพ (Commonsense-Expert  Knowledge) 

Alavi and Leidner (2001) ระบุวา ความรูแบบสามัญสํานึก หมายถึง ความรูซ่ึงคาดหวังวา สมาชิก

ทุกคนในสังคมควรจะรู เชน พฤติกรรมที่เปนที่ยอมรับในสังคม สวนความรูแบบมืออาชีพเปน

ความรูเฉพาะตัวของผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ซ่ึงเปนผลมาจากการฝกอบรมหรือประสบการณ เชน 

นักฟสิกส สถาปนิก ฯลฯ ท้ังนี้ Ein-Dor (2006: 851) ระบุวา ความรูแบบมืออาชีพหากแพรกระจาย

ไปสูกลุมคนจํานวนมาก ความรูประเภทนั้นจะกลายเปนความรูแบบสามัญสํานึกไปโดยปริยาย 

ยกตัวอยางเชน การขับรถยนตซ่ึงในระยะแรกของการผลิตรถยนต ความรูในการขับรถยนตเปนของ

ผูเชี่ยวชาญในการขับรถ แตในปจจุบันความรูในเรื่องการขับขี่รถยนตไดแพรกระจายไปสู

ประชาชนอยางกวางขวางจนกลายเปนความรูแบบสามัญสํานึก 

     5)   ความรูเกี่ยวกับภาระงาน-เชิงบริบท (Task-Context  Knowledge) ความรูแบบ

ภาระงาน หมายถึง องคความรูตาง ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ภายในองคการ สวนความรูเชิง

บริบท หมายถึง ความรูท่ีไดจากบริบทหรือตาง ๆ ของการปฏิบัติงาน เชน บริบทดานกฎหมาย

ลอมรอบองคการ เปนตน  
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     6)   การแบงประเภทความรูแบบอื่น ๆ (Additional Dimensions of Knowledge) 

เชน ความรูเกี่ยวกับถูก-ผิด ความรูเกี่ยวกับความแนนอน-ไมแนนอน เปนตน  

  การศึกษาเกี่ยวกับความรูสามารถแบงออกไดเปนหลายมิติ เชน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ความรูภายในบุคคลซึ่งอาจเปนเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทางจิต หรือการศึกษาเกี่ยวกับความรู

ในทางเทคนิคซึ่งเปนเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมของการจัดการความความรู (Beesley and Cooper, 2008) 

โดยในการศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความรูในองคการซึ่งเปนการศึกษา

เกี่ยวกับความรูในมุมมองทางเทคนิค ดังนั้น ผูวิจัยจึงมุงทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรม

หรือกระบวนการในการจัดการความรูซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดเคยศึกษาไวในอดีต โดยมี

สาระสําคัญดังนี้ 

 Davenport and Prusak (1998) ไดกลาวถึงกระบวนการจัดการความรูในบริบทของการ

ทํางานในองคการซึ่งครอบคลุม 4 ข้ันตอน คือ 1)  การเขาถึงขอมูล 2)  การสรางขอมูล 3)  การฝงตัว

ของขอมูล และ 4)  การถายโอนขอมูล 

   Schwartz, Divitini and Brasethvik (2000) ระบุวา กระบวนการจัดการความรูแบงออกเปน 

3 ข้ันตอน คือ 1)  การแสวงหาขอมูล ประกอบไปดวยการสรางความรู การคนหาขอมูล การรวบรวม 

ขอมูลและการใหเหตุผลในขอมูล 2)  การจัดระบบขอมูล ประกอบไปดวยการสรางแบบจําลอง การ

จัดประเภทขอมูล การใหน้ําหนักขอมูล การบูรณาการขอมูล และ 3)  การแจกกระจายขอมูลประกอบไป

ดวยการแลกเปลี่ยนขอมูล การนําขอมูลกลับมาใชอีก การรักษาขอมูลและการแผกระจายขอมูล 

นอกจากนี้ Tarn and Wang (2001) ยังไดขยายความของกระบวนการจัดการความรูออกเปน 5 

ข้ันตอน ไดแก 1)  การคัดเลือกขอมูล (Knowledge Selection/Creation) 2)  การรับขอมูล (Knowledge 

Obtainment/Codification) 3)  การแผกระจายขอมูล (Knowledge Expansion/ Distribution) 4)  การ

ประยุกตใชขอมูล (Knowledge Establishment/Utilization) และ 5)  การสั่งสมขอมูล (Knowledge 

Storage) สวน Bair (2003) ไดนิยามกระบวนการพัฒนาความรูภายในองคการออกเปน 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1  เปนการรวบรวมความรู ระยะที่ 2  เปนการเชื่อมโยงความรูจากฐานขอมูลตางๆ มาชวยทํา

ใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน ถายทอด และใชขอมูลรวมกัน ระยะที่ 3  เปนการพัฒนาประสิทธิภาพ

ของคนในการใชความรูจากฐานความรูตาง ๆ   

 ในปค.ศ. 2008  Beesley and Cooper ไดระบุวา แนวโนมในการศึกษาวิจัยทางดานการ

จัดการความรูจะเริ่มพุงเปาไปที่ความรูทางจิต (Psychological  View) ซ่ึงมุงศึกษาความรูท่ีฝงภายใน

ตัวบุคคลที่ส่ังสมเปนประสบการณ โดยมุมมองดังกลาวตรงกันขามกับการศึกษาการจัดการความรู

ในเชิงเทคนิค (Technical View) ซ่ึงเนนในทางปฏิบัติหรือมุงศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นตามมาจาก

การศึกษาในระดับจิตของมนุษย เชน การถายทอดความคิด การสงผานขอมูล (Beesley and Cooper, 
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2008: 51-52) นอกจากนี้ นักวิชาการทั้งสองก็ยังใหทัศนะวา หากตองการศึกษาความรู ในแงของ

กิจกรรมแลว กิจกรรมการจัดการความรูจะคลอบคลุมใน 4 ประเด็น เริ่มตั้งแต 1) การสรางความรู 

(Knowledge Creation) หมายถึง ความรูเกิดขึ้นจากความอยากรู (Curiosity) หรือการตอบสนองตอ

ปญหา หรือการสังเกต การเปรียบเทียบขอมูล หรือขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อสรางหนทางใหม ๆ ในการ

ทําความเขาใจกับปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น 2) การแสวงหาความรู (Knowledge  Acquisition) 3) การ

ถายโอนความรู (Knowledge  Transfer) ครอบคลุมถึงประเด็นการสื่อสารความรูไปยังผูอ่ืนอยาง

เขาใจตรงกัน และ 4) การนําความรูไปใช (Knowledge  Adoption) หมายถึง การนําความรูไปใช

สรางผลิตภัณฑ บริหาร ตลาด และกระบวนการทํางานใหม ๆ  

 จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงไดสรุปกระบวนการในการจัดการความรูของนักวิชาการขางตน

ไวในตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2  สรุปกระบวนการจัดการความรูของนักวิชาการทานตาง ๆ  
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นอกจากนี้ นักวิชาการหลายทานตางสนับสนุนวา การจัดการความรูเปนกระบวนการที่เปน

วงจรมีความตอเนื่อง มีเปาหมายเพื่อพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีความรูและกระบวนการจัดการ

ความรูเปนเครื่องมือ รวมทั้งมีการอาศัยเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการความรู (Nonaka and 

Takeuchi, 1995; Collison and Parcell, 2001; Skyrme, 2003; วิจารณ พานิช, 2548ข) 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหตัวแปรที่สะทอนการจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของธนาคารไทยพาณิชย โดยผูวิจัยไดกําหนดใหการจัดการความรูครอบคลุม 4 ข้ันตอน คือ 

1) การสรางและคนหาความรู 2) การจัดเก็บความรู 3) การเผยแพรความรู และ 4) การใชความรู โดย

ความหมายและตัวอยางของการจัดการความรูของธนาคารไทยพาณิชยสรุปไวในตารางที่ 2.3 

 

ตารางที่ 2.3  สรุปตัวแปรสังเกตไดของการจัดการความรูของธนาคารไทยพาณิชย 

 
ตัวแปร ความหมาย พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในธนาคาร 

1) การสรางและ

คนหา

ความรู  

การนําความรูที่

ไดรับจากบุคลากร

และองคกรมาใชใน

การปฏิบัติงาน 

 

2) การจัดเก็บ

ความรู  

การจัดเก็บความรู

ของสาขาที่ประสบ

ความสําเร็จ โดย

ศึกษาจากเอกสาร, 

intranet และวีดีทัศน 

3) การเผยแพร

ความรู  

 การนํากรณีศึกษาที่

ประสบความสําเร็จ

มาเผยแพรให

หนวยงานอื่นได

นําไปประยุกตใช 

4) การใชความรู การนํากรณีศึกษาที่

ประสบความสําเร็จ

ไปประยุกตใช 

เพื่อใหเกิดความรู

ใหม 

1.  Morning talk  เปนการประชุมกอนเริ่มงาน  โดยผูจัดการฯ จะทําหนาที่เลาขอมูล

ขาวสารตาง ๆ ที่รับมาจากสํานักงานใหญ และเขตเพื่อมาปรับใชในการปฏิบัติงาน ใช

การประชุมในการสื่อสารใหพนักงานมีความเขานโยบายใหมๆ  วิธีการทํางานใหม 

แคมเปญสินคาและบริการ ระเบียบขอบังคับใหม ๆ มีการสรุปงานเมื่อวาน ใหกําลังใจ

ในการทํางาน การปองกันตาง ๆ เชน ธนบัตรปลอม แกงทุจริตตาง ๆ 

2.  ระบบคอมพิวเตอร  สามารถนับจํานวนผูเขาชม web แตละสวนได สงระเบียบ, 

คําสั่ง, ขอบังคับใหมๆ ขอมูลตาง ๆ ของลูกคาที่ทําการวิเคราะหในดานตาง ๆ เชน 

ความตองการ, ลักษณะการใชบริการ, ความถี่ในการใชบริการ, ประเภทธุรกิจที่

ลูกคาทําอยู, ฯลฯ เพื่อคิดคนสินคาบริการใหม ๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคา 

 

3.  การจัดทําวารสารของธนาคาร  “รมโพธิ์”  ทุกๆ เดือนเพื่อแผยแพรความรู 

4.  การฝกอบรม  จะสงพนักงานหรือระดับผูจัดการไปอบรม  โดยคํานึงถึง

ลักษณะงาน  เชนผูจัดการไปอบรมการควบคุมภายใน ขอผิดพลาดในการทํางาน  

พนักงานไปอบรมการขายประกัน เปนตน  หลังจากอบรมแลวใหกลับมาสอน

เพื่อนรวมงานและจัดทําเอกสาร เพื่อถายทอดใหเพื่อรวมงาน 

5.  การจัดใหมี Call Centre  เพื่อรับเรื่องรองเรียนจากลูกคา  

6.  เมื่อกลยุทธที่พนักงานสาขานั้นชวยกันคิดแลวประสบความสําเร็จ  ใหสาขา

ที่ประสบความสําเร็จทําการเผยแพรเทคนิคเหลานั้นใหกับสาขาอื่นๆทราบ  ใน

ระดับเขต  แลวทําการบันทึกขอมูลเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกวิดีโอ หรือ

จัดลงในระบบคอมพิวเตอร และ web ของธนาคาร   

7. การลองผิดลองถูกในเรื่องกลยุทธการตลาด การบริการลูกคา เปนตน 

8. การเรียนรูจากประสบการณในอดีต ผานการประชุม หรือผานระบบIntranet  

(สาขาที่ประสบความสําเร็จและลมเหลวแตละไตรมาส) 
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2.2.3  บรรยากาศการเรียนรู 

 นักวิชาการหลายทานไดศึกษาประเด็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียนรูขององคการไวอยาง

หลากหลาย เริ่มตั้งแต Pedler, Burgoyne and Boydell (1991b) ไดนําเสนอวิธีการในการประเมิน 

บรรยากาศในการเรียนรูผาน 10 ประเด็นสําคัญ เริ่มตั้งแต 1)   การมีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่

เหมาะสม 2)   การมีทรัพยากรตาง ๆ ท่ีเอื้อตอการเรียนรู 3)   มีการกระตุนใหเกิดการเรียนรูภายใน

องคการ 4)  มีกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 5)  มีการใชรางวัลเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู 

6)  การสรางความสอดคลองตองกันภายในองคการ 7)   การใหคุณคากับความคิดตาง ๆ 8)   การ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 9)  การสงเสริมใหเกิดการรักใครและสนับสนุนซึ่งกันและกันภายในองคการ 

และ 10)  การสงเสริมใหเกิดมาตรฐานในการทํางาน  

นอกจากนี้ ในปค.ศ. 1993 Bartram, Foster, Lindley, Brown and Nixon (1993)ไดเสนอ

ปจจัยที่จะเอื้อตอการพัฒนาใหสถานที่ทํางานใหกลายเปนองคการแหงการเรียนรูสามารถเกิดขึ้นได

หากสรางใหองคการมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใน 7 ดาน ประกอบไปดวย 1)   ความสามารถ

ในการจัดการสัมพันธภาพของผูคนภายในองคการและการมีรูปแบบการบริหารจัดการภายใน

องคการที่เหมาะสม 2)  การใหความสําคัญกับเรื่องของเวลา 3)  การเนนใหองคการมีบรรยากาศแหง

ความอิสระและเนนเรื่องความรับผิดชอบ 4)  การเนนรูปแบบการทํางานเปนทีม 5)  การสราง

โอกาสในการพัฒนา 6) การใหความสําคัญกับการแนะแนว และ 7)   การสรางสภาพแวดลอมในที่

ทํางานที่เหมาะสมเปนที่พึงพอใจของพนักงาน สวน Watkins and Marsick (1993, 1996) ไดระบุวา 

องคการแหงการเรียนรูควรมีคุณลักษณะ 7 ประการ คือ 1)  การสรางโอกาสในการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง 2)  การสงเสริมใหเกิดการสนทนาและซักถามภายในองคการ 3)  การสงเสริมใหเกิดความ

รวมมือรวมใจในการทํางานและการเรียนรูในการทํางานเปนทีม 4)  การใหอํานาจพนักงานทํางาน

ภายใตวิสัยทัศนรวม 5)  การสรางระบบงานเพื่อรวบรวมและแบงปนการเรียนรู 6)  การเชื่อมโยง

องคการกับสภาพแวดลอมภายนอก และ 7)   การจัดเตรียมภาวะผูนําเชิงกลยุทธเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรู  

   Honey and Mumford (1996) ไดนิยามวา บรรยากาศในการเรียนรูเปนหนึ่งในหลากหลาย

พฤติกรรม และแนวปฏิบัติ ซ่ึงเกี่ยวของกับการกระตุนใหเกิดพัฒนาอยางตอเนื่อง ภายในองคการ 

นอกจากนี้ ผูบริหารยังตองมีหนาที่รับผิดชอบ 4 ประการในการสรางบรรยากาศการเรียนรูภายใน

องคการใหเกิดขึ้น ไดแก  1)  การสรางบทบาทตนแบบทั้งในเชิงพฤติกรรมและแนวปฏิบัติ 2)  การ

วางแผนและการจัดเตรียมโอกาสในการเรียนรู 3)   การสรางการเรียนรูในทุกการดําเนินการของ

องคการ และ 4)  การแสดงบทบาทในฐานะผูใหการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู  
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 เมื่อพิจารณาความหมายของบรรยากาศในการเรียนรูของ Honey and Mumford ขางตน 

ผูวิจัยพบวา Honey and Mumford ไดใหความสําคัญกับพฤติกรรมและแนวปฏิบัติภายในองคการ

ภายใตการสนับสนุนของผูบริหารขององคการที่จะสงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรูของ

องคการ  

 ในป 1998 Hult ไดกําหนดตัวชี้วัดบรรยากาศในการเรียนรูภายในองคการไว 4 ดาน คือ 1)  

การใหความสําคัญในการทํางานเปนทีม (Team  Orientation) หมายถึง ระดับความรวมมือกันของ

สมาชิกในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ 2)   การใหความสําคัญตอระบบตาง ๆ ของ

องคการ (Systems Orientation) หมายถึง ระดับการใหความสําคัญของสมาชิกภายในองคการที่มีตอ

ความเชื่อมโยงหรือการพึ่งพากันระหวางกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการ 3)  การให

ความสําคัญตอการเรียนรูภายในองคการ (Learning Orientation) หมายถึง ระดับการใหความสําคัญ

ของสมาชิกภายในองคการที่มีตอการเรียนรูเพื่อหวังผลในระยะยาวขององคการ และ 4)  การให

ความสําคัญตอหนวยความจําขององคการ (Memory  Orientation) หมายถึง การที่สมาชิกภายใน

องคการใหความสําคัญกับการแจกกระจายขอมูล (Distribution) และการรักษา (Preservation)      

องคความรูภายในองคการ 

 ตอมา Cunningham and Iles (2001: 481) ไดเสนอวา โมเดลการสรางบรรยากาศของ

องคการที่สรางสรรคของ Ekvall  (1996) ซ่ึงประกอบไปดวย 1)   การสรางความทาทายภายใน

องคการ 2)  การสงเสริมความมีอิสระในการทํางาน 3)  การสนับสนุนความคิดของผูคนในองคการ 

4)  การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ/การเปดกวาง 5)   การสรางพลวัตร/ความมีชีวิตชีวาภายในองคการ 

6)  การสรางความบันเทิงและอารมณขันภายในองคการ  7)  การสงเสริมใหเกิดการถกเถียงอภิปราย

ภายในองคการ 8)  การจัดการความขัดแยงภายในองคการ 9)  การสรางความรูสึกกลาไดกลาเสีย

ภายในองคการ และ 10)   การใหเวลากับการสรางความคิดสรางสรรคตาง ๆ  มีสวนสัมพันธกับ

บรรยากาศการเรียนรูเชิงบวกขององคการ 

สุดทาย Garvin, Edmondson and Gino (2008) ไดนําเสนอแบบประเมินการเปนองคการ

แหงการเรียนรูข้ึน ซ่ึงประกอบไปดวย 3 ประเด็นสําคัญ คือ 1)   การสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริม

การเรียนรู 2)  การเสริมสรางแนวปฏิบัติและกระบวนการเรียนรูตาง ๆ ภายในองคการ และ 3)  การ

มีภาวะผูนําที่สงเสริมการเรียนรูภายในองคการ โดยหนึ่งในมิติของการเปนองคการแหงการเรียนรู

นั่นคือ การสงเสริมการเรียนรูภายในองคการเปนคุณลักษณะเดียวกันกลับการสรางบรรยากาศการ

เรียนรูใหเกิดขึ้นภายในองคการ กลาวคือ Garvin และคณะไดระบุวา การสรางสภาพแวดลอมที่

สงเสริมการเรียนรูภายในองคการจะตองประกอบไปดวย 1) การสรางความรูสึกปลอดภัยทางจิตใจ 

(Psychological Safety) ใหแกสมาชิกภายในองคการเนื่องเพราะสมาชิกภายในองคการจะไม
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สามารถเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพหากสมาชิกในองคการมีความรูสึกกลัว

หวาดระแวง หรือเกิดความขัดแยงกันระหวางเพื่อนรวมงาน กับผูบังคับบัญชา และความขัดแยง

ภายในองคการ 2)  องคการแหงการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดหากสมาชิกในองคการยอมรับความแตกตาง 

(Appreciation of Differences) โดยเฉพาะในเรื่องของความคิด 3)  การเปดกวางตอความคิดใหม ๆ 

โดยสมาชิกในองคการแหงการเรียนรูควรถูกกระตุนใหมีความกลาเสี่ยงในการแสวงหาแนวคิดหรือ

กลวิธีใหม ๆ เพื่อแกปญหาตาง ๆ หรือสรางนวัตกรรมใหม ๆ ใหแกองคการ และ 4)   การเปน

องคการแหงการเรียนรู องคการตองจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหสมาชิกภายในองคการไดมีเวลา

สวนหนึ่งเพื่อใชทบทวนการกระทํา ความคิด และการตัดสินใจตาง ๆ ท่ีผานมาเพื่อเรียนรูส่ิงที่ดีหรือ

ส่ิงที่ผิดพลาดตาง ๆ ในการทํางาน  

 ท้ังนี้ ผูวิจัยไดสรุปคุณลักษณะของบรรยากาศในการเรียนรูขององคการจากนิยามของ

นักวิชาการทานตาง ๆ ท่ีไดนําเสนอขางตนไวในตารางที่ 2.4 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2.4  สรุปคุณลักษณะของบรรยากาศในการเรียนรูขององคการ 
 

Pedler, Burgoyne and 
Boydell (1991b) 

Bartram, Foster, Lindley, 
Brown and Nixon (1993) 

Watkins and Marsick (1993) Ekvall  
(1996) 

Honey and Mumford 
(1996) 

Hult  
(1998) 

Garvin, Edmondson 
and Gino (2008) 

1) การมีสภาพแวดลอม
ทางกายภาพท่ีเหมาะสม 
(Physical Environment)  

1) ความสามารถในการจัดการ
สัมพันธภาพของผูคนภายใน
องคการและการมีรูปแบบการ
บริหารจัดการภายในองคการที่
เหมาะสม (Management 
Relations and Style)  

1) การสรางโอกาสในการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง (Creating 
Continuous Learning 
Opportunities)  

1) การสรางความทาทาย
ภายในองคการ (Challenge)  

1) การสรางบทบาทตนแบบ 
(Role Modeling) ทั้งในเชิง
พฤติกรรมและแนวปฏิบัติ 
   
 

1) การใสใจในการ
ทํางานเปนทีม (Team 
Orientation)  

1) ความปลอดภยัทาง
จิตใจ (Psychological 
Safety) 
 

2) การมีทรัพยากรตาง ๆ 
ที่เอื้อตอการเรียนรู 
(Learning Resources)  

2) การใหความสําคัญกับเร่ือง
ของเวลา (Time Available)  

2) การสงเสริมใหเกิดการ
สนทนาและซักถามภายใน
องคการ (Promoting Dialogue 
and Enquiry)  

2) การสงเสริมความมีอิสระ
ในการทํางาน (Freedom)  

2) การวางแผน (Planning) 
และการจัดเตรียม 
(Providing) โอกาสในการ
เรียนรู 

2) การใสใจตอระบบ 
ตาง ๆ ขององคการ 
(Systems Orientation)  

2) การยอมรับความ
แตกตาง 
(Appreciation of 
Differences) 
 

3) มีการกระตุนใหเกิด
การเรียนรูภายใน
องคการ 
(Encouragement to 
Learn)  

3) การเนนใหองคการมี
บรรยากาศแหงความอิสระ
และเนนเร่ืองความรับผิดชอบ 
(Autonomy and 
Responsibility)  

3) การสงเสริมใหเกิดความ
รวมมือรวมใจในการทํางาน
และการเรียนรูในการทํางาน
เปนทีม (Promoting 
Collaboration and Team 
Learning)  

3) การสนับสนุนความคิด
ของผูคนในองคการ (Idea 
Support)  

3) การสรางการเรียนรูใน
ทุกการดําเนินการของ
องคการ (Organizational 
Processes) 
   

3) การใสใจตอการ
เรียนรูภายในองคการ 
(Learning Orientation)  

3) การเปดกวางตอ
ความคิดใหม ๆ 
(Openness to New 
Ideas) 
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ตารางที่ 2.4  (ตอ) 
 

Pedler, Burgoyne and 

Boydell (1991b) 

Bartram, Foster, Lindley, 

Brown and Nixon (1993) 

Watkins and Marsick (1993)  Ekvall  

(1996) 

Honey and Mumford 

(1996) 

Hult  

(1998) 

Garvin, Edmondson 

and Gino (2008) 

4) มีกระบวนการสื่อสาร

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

(Communications)  

4) การเนนรูปแบบการทํางาน

เปนทีม (Team Style)  

4) การใหอํานาจพนักงาน

ทํางานภายใตวิสัยทัศนรวม 

(Empowering People Towards 

a Collective Vision)  

4) การสรางความไวเนื้อเชื่อ

ใจ/การเปดกวาง 

(Trust/Openness)  

4) การแสดงบทบาทใน

ฐานะผูใหการสนับสนุนให

เกิดการเรียนรู (Learning 

Champion) 

4) การใสใจตอ

หนวยความจําของ

องคการ (Memory 

Orientation) 

4) การใหเวลาในการ

ทบทวนสิ่งตาง ๆ 

(Time for Reflection) 

5) มีการใชรางวัลเพื่อ

กระตุนใหเกิดการเรียนรู 

(Rewards)  

5) การสรางโอกาสในการ

พัฒนา (Opportunities for 

Development)  

5) การสรางระบบงานเพื่อ

รวบรวมและแบงปนการเรียน 

รู (Establishing Systems to 

Capture and Share Learning)  

5) การสรางพลวัตร/ความมี

ชีวิตชีวาภายในองคการ 

(Dynamism/Liveliness)  

   

6) การสรางความ

สอดคลองตองกันภายใน

องคการ (Conformity)  

6) การใหความสําคัญกับการ

แนะแนว(Guidance Available)  

6) การเชื่อมโยงองคการกับ

สภาพแวดลอมภายนอก 

(Connecting the Organization 

to its Environment)  

6) การสรางความบันเทิง

และอารมณขันภายใน

องคการ 

(Playfulness/Humor)   

   

7) การใหคุณคากับ

ความคิดตาง ๆ (Values 

Placed on Ideals)  

7) การสรางสภาพแวดลอมใน

ท่ีทํางานที่เหมาะสมเปนท่ีพึง

พอใจของพนักงาน 

(Contentedness with 

Workplace Environment) 

7) การจัดเตรียมภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรู (Providing Strategic 

Leadership for Learning) 

7) การสงเสริมใหเกิดการ

ถกเถียงอภิปรายภายใน

องคการ (Debates) ๆ  
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ตารางที่ 2.4  (ตอ) 
 

Pedler, Burgoyne and 

Boydell (1991b) 

Bartram, Foster, Lindley, 

Brown and Nixon (1993) 

Watkins and Marsick (1993)  Ekvall  

(1996) 

Honey and Mumford 

(1996) 

Hult  

(1998) 

Garvin, Edmondson 

and Gino (2008) 

8) การชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน (Practical Help)  

  8) การจัดการความขัดแยง

ภายในองคการ (Conflicts)  

   

9) การสงเสริมใหเกิด

การรักใครและ

สนับสนุนซ่ึงกันและกัน

ภายในองคการ 

(Available Warmth or 

Support)  

  9) การสรางบรรยากาศรัก

ความเสี่ยงในองคการ (Risk 

Taking)  

   

10) และการสงเสริมให

เกิดมาตรฐานในการ

ทํางาน (Standards) 

  10)  การใหเวลากับการสราง

ความคิดสรางสรรคตาง 

(Idea Time) 
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 จากตารางที่ 2.4   ผูวิจัยไดสังเคราะหตัวแปรบรรยากาศในการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับบริบท

ของธนาคารไทยพาณิชย ซ่ึงนิยามและตัวอยางของบรรยากาศการเรียนรูของธนาคารไทยพาณิชย

สรุปไดดังตารางที่ 2.5  

 

ตารางที่ 2.5  สรุปตัวแปรสังเกตไดของบรรยากาศในการเรียนรูของธนาคารไทยพาณิชย 

 
ตัวแปร ความหมาย พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในธนาคาร 

1) การรับรู

และการ

เรียนรูอยาง

ตอเนื่อง  

1.1  มิติดานการรับรู หมายถึง การรับรู 

ขาวสารภายในองคกร เชน การประชุม 

Morning Talk และ การใชอินทราเน็ต   

1.2  มิติดานการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

หมายถึง ความตอเนื่องของพนักงานในการ

ฝกอบรมและความตอเนื่องของการประชุม

แผนงานระหวางหนวยงานในธนาคาร  

2) การ

สงเสริมการ

เรียนรู  

การจัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยทางจิตใจ

แกพนักงาน การสงเสริมใหมีการเปดกวาง

ทางความคิด และยอมรับในความแตกตาง 

การถายทอดความรูของพนักงานในแตละ

ฝาย,  การเรียนรูในการทํางานเปนทีม

เดียวกัน และการพัฒนาตัวเองของทุกคน

ในองคการ  

3) การ

ติดตอสื่อสาร  

การประสานงานระหวางหนวยงานภายใน

องคการ ความสามารถสื่อสารใหพนักงาน

ปฏิบัติงานภายใตวิสัยทัศนรวม การเปด

โอกาสใหมีการถกเถียง อภิปรายแสดง

ความคิดเห็นอยางกวางขวาง 

4) การ

ยืดหยุนและ

การมีอิสระ 

การใหอิสระพนักงานในการวางแผนงาน

ดวยตัวเอง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการ การปลูกฝงคานิยมกลาเสี่ยง กลา

ตัดสินใจใหแกพนักงาน การใหอํานาจ 

(Empower) ในการทํางานของสาขาและ

พนักงานแตละคน 

1.  Morning talk  เปนการประชุมกอนเริ่มงาน  การ

ประชุมในการสื่อสารใหพนักงานมีความเขาในใน

นโยบายใหมๆ  วิธีการทํางานแบบใหม แคมเปญสินคา

และบริการ และระเบียบขอบังคับ ใหมๆ มีการสรุปงาน

เมื่อวาน ใหกําลังใจในการทํางาน นอกจากนั้น ยังมีเรื่อง

เกี่ยวกับการปองกันตางๆ เชน ธนบัตรปลอม แกงทุจริต

ตางๆ  

2.  Coaching  เปนการสอนงานโดยผูจัดการสอนงาน

ลูกนอง หรือหัวหนางานฝายตางๆ สอนงานลูกนอง 

3.  Job Rotation การแลกเปลี่ยน โยกยายงาน  เพื่อใหทุก

คนสามารถทํางานแทนกันไดและเขาใจในงานผูอื่น 

เพื่อใหเห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงของงานในการ

ทํางานเปนทีม 

4.  การประชุมเขตทุกเดือน เปนการประชุมของกลุม

ผูจัดการในเขตนั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตอลูกคา 

การตอบสนองตอความตองการลูกคา และกลวิธีในการ

แกไขปญหาตาง ๆ ที่พบในการทํางาน 

5.  Web site / Search engine  

6.  VDO Conference 

7.  E-mail 

8.  Chart room 

9.  Web Board 
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2.2.4  ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 Rowden  (2001)  ระบุวา ความพรอมในการเปลี่ยนแปลงถือเปนหนึ่งในคุณลักษณะสําคัญ

ของการเปนองคการแหงการเรียนรู ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากสภาพแวดลอมของธุรกิจในปจจุบันมี

ลักษณะที่เปนพลวัต (Dynamic) และมีความไมแนนอนในระดับสูง องคการตาง ๆ จําตองแสวงหา

ยุทธศาสตรและวิธีการเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาวผานการไวตอการเรียนรูตอคูแขง 

พรอมกับการแสวงหาองคความรูตาง ๆ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันในอนาคตใหแก

องคการ  

  ความหมายของความพรอมในการเปล่ียนแปลง ผูวิจัยสังเคราะหไดเปน 2 ประเภท คือ  

  1) ความพรอมในการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล เริ่มจาก ความปรารถนา แรงจูงใจ 

และจุดมุงหมายที่สมาชิกในองคการมีตอการเปลี่ยนแปลง (Beckhard and Harris, 1987: 290) ตอมา 

Armenakis, Harris and Field (1999 quoted in Hult et al., 2007: 290) ใหทัศนะเพิ่มเติมวา ความ

พรอมสําหรับความเปลี่ยนแปลงเปนความเชื่อของพนักงานที่เห็นวาความเปลี่ยนแปลงนั้นเปน

ส่ิงจําเปน และเห็นคุณคาตอการเปลี่ยนแปลงนั้น นอกจากนี้ Powelson (1995) Hanpachern (1997) 

และ Huy (1999) ยังระบุวา ความพรอมในการเปลี่ยนแปลงหมายความรวมถึงระดับการมีสวนรวม

ของพนักงานในกิจกรรมการพัฒนาองคการประเภทตาง ๆ อีกดวย (Hult et al., 2007: 290) 

  2) ความพรอมในการเปลี่ยนแปลงในระดับองคการ หมายถึง ความสามารถของ

องคการทั้งในเชิงสังคม เทคโนโลยี หรือความคิดเชิงระบบในความพยายามนําเอาสิ่งใหม ๆ เขามา

ในองคการและเพื่อเปลี่ยนแปลงองคการในรูปแบบตาง ๆ (Beer, 1987 quoted in Hult et al., 2007: 

290) 

 ในการวัดความพรอมในการเปลี่ยนแปลงขององคการ นักวิชาการหลายทานไดระบุถึงการ

ประเมินความพรอมในการเปลี่ยนแปลงขององคการไวอยางหลากหลายเริ่มตั้งแต Trahant  and 

Burke (1996) ไดระบุวา ความพรอมในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงขององคการพิจารณาไดใน 2 

ระดับ คือ 1)  ความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิรูป (Transformation) ซ่ึงเกี่ยวของกับ

ประเด็นของการจัดเตรียมพันธกิจขององคการ การวางยุทธศาสตรองคการ การสรางวิสัยทัศนของ

องคการ และการสรางวัฒนธรรมขององคการใหพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และ 2)   ความ

พรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงในเชิงแลกเปลี่ยน (Transaction) เกี่ยวของกับการสรางหรือ

ออกแบบระบบงาน การจัดทําระบบการจูงใจหรือใหคาตอบแทน ฯลฯ เพื่อรองรับหรือสนับสนุน

ใหองคการมีความพรอมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  

 ในป ค.ศ. 2001  Maurer ไดเสนอเครื่องมือในการวัดความพรอมในการรับมือตอการ

เปลี่ยนแปลงขององคการซึ่งครอบคลุม 6 ประเด็นสําคัญ เริ่มตั้งแต 1)   การตรวจสอบความเปนมา
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ของความเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาวา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีความเปนมาอยางไร ใน

อดีตเคยมีเหตุการณลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นหรือไม 2)   การชี้นํา (Direction) หมายถึง องคการ

จะตองสรางความเขาใจตอสมาชิกในองคการและทําใหสมาชิกในองคการยอมรับตอการตัดสินใจ

ดําเนินการใด ๆ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้น 3)  การสรางความรวมมือและความ

ไวเนื้อเชื่อใจ (Cooperation and  Trust) ในหมูพนักงาน ท้ังนี้ องคการตองพิจารณาวา ขอมูลตาง ๆ 

ภายในองคการไดถูกแพรกระจายไปอยางทั่วถึง รวมถึงสรางบรรยากาศแหงความไวเนื้อเชื่อใจกัน

เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 4)  การสรางวัฒนธรรมองคการ โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่

สงเสริมในเรื่องการสรางความกลาไดกลาเสีย และการกลาเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 5)  การ

สรางกระบวนการที่มีความยืดหยุนในการดําเนินการใด ๆ เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้น ทั้งนี้ กระบวนการที่ยืดหยุนถูกคาดหวังวาจะทําใหระดับการตอตานการเปลี่ยนแปลงของ

สมาชิกในองคการลดนอยลง และ 6)   การใชรางวัล และกลวิธีตาง ๆ เพื่อจูงใจใหเกิดการยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง 

  Sudharatna (2004: 61-62) ไดสรุปปจจัยแหงความสําเร็จในการสรางความพรอมรับมือตอ

ความเปลี่ยนแปลงขององคการไว 8 ประการ ไดแก  

     1)  การคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (External Environment) กลาวคือ 

สมาชิกขององคการตองมีความรูเกี่ยวกับสถานะขององคการ ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การรูจัก

ลูกคาของตนและรูถึงความตองการของลูกคา ตลอดจนรอบรูเกี่ยวกับสภาพการแขงขันในตลาด 

  2)  ภาวะผูนํา (Leadership) ในการสรางความพรอมในการเปลี่ยนแปลง ผูนําใน 

องคการจะตองพยายามสนับสนุนใหเปาหมายและพันธกิจขององคการบรรลุผลสําเร็จ ผูนําตอง

กระตุนใหพนักงานทํางานรวมกัน สรางความไววางใจซึ่งกันและกันภายใตกรอบของจริยธรรมใน

การดําเนินการ อีกทั้งผูนําตองสามารถสื่อสารตอเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมถึง

ผลกระทบที่จะเกิดตามมาโดยเฉพาะผลกระทบที่มีตอตัวพนักงานอยางชัดเจนและตอเนื่อง 

นอกจากนี้ ผูนําในองคการจะตองมีสมรรถนะที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรคหรือการสรางแนวปฏิบัติหรือนวัตกรรมใหม ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการ

เปลี่ยนแปลงขององคการ 

  3)  วัฒนธรรมองคการ (Organizational Culture) องคการที่มีความพรอมรับมือตอ

ความเปลี่ยนแปลงจะมีวัฒนธรรมองคการที่เนนการใหอํานาจพนักงานในการปฏิบัติงาน 

(Empowerment) วัฒนธรรมที่สงเสริมใหพนักงานมีความกลาเสี่ยงและพรอมที่จะปรับเปลี่ยน  

  4)  แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ (Management  Practices) ความพรอมในการ

รับมือตอความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับรูปแบบในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ
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ท่ีมุงเนนการกระตุนใหสมาชิกขององคการกลาตัดสินใจ มีความจริงใจ เปดกวางและสามารถสราง

ดุลยภาพของการทํางานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงความสามารถ

บริหารจัดการความหลากหลายของสมาชิกในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  5)  การสื่อสารภายในองคการ (Communication) องคการที่พรอมรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงจะเปดกวางตอความคิดสรางสรรคใหม ๆ รวมถึงยังสรางชองทางในการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารระหวางสมาชิกภายในองคการไดอยางสะดวก นอกจากนี้ การสื่อสารยังถูกใชเปน

เครื่องมือในการประเมินความพรอมในการเปล่ียนแปลงขององคการ 

  6) ทักษะและความเหมาะสมของงาน (Skill and Job Matching) กอนการ 

เปลี่ยนแปลง องคการตองแนใจวา สมาชิกสวนใหญขององคการมีความตองการที่จะเปลี่ยนแปลง 

รวมถึงตองทําใหพนักงานรูสึกวา งานของตนในปจจุบันมีความทาทาย นอกจากนี้ องคการตอง

แนใจวา ผูนําในการเปลี่ยนแปลงขององคการมีความรูและทักษะที่เหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องของ

ความสามารถในการประสานผลประโยชนท่ีหลากหลายของสมาชิกใหสอดคลองตองกัน 

ความสามารถในการรับฟงผูอ่ืน ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ความสามารถในการ

ส่ือสารกับผูคน และความสามารถในการจัดการการตอตานการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม 

  7)  การใหรางวัลและคําชื่นชม (Rewarding and Recognition) เปนกลยุทธหนึ่งที่

ใชจูงใจใหการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขององคการประสบความสําเร็จ ซ่ึงอาจทําไดต้ังแตการโนมนาว

ใหสมาชิกขององคการเชื่อวา ตนจะไดรับประโยชนจากความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การให

รางวัลหรือผลตอบแทนที่เชื่อมโยงตอความสําเร็จขององคการ การรับประกันความมั่นใจโดยเฉพาะ

ในเรื่องของความมั่นคงในการทํางาน และคุณคาของพนักงาน เปนตน 

  8)  โครงสรางองคการ (Organizational Structure) โดยองคการที่พรอมรับมือตอ 

ความเปลี่ยนแปลงจะมีโครงสรางองคการที่เหมาะสมซึ่งสามารถชวยเหลือใหพนักงานปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สมาชิกขององคการตองเขาใจถึงเปาหมายและบทบาทของตนอยาง

ชัดเจน หรือในกรณีท่ีมีการปรับรื้อโครงสรางองคการใหม องคการตองทําใหพนักงานเขาใจ

เกี่ยวกับกระบวนการปรับรื้อ รวมถึงหนาที่รับผิดชอบของพนักงานในโครงสรางองคการใหม 

นอกจากนี้ องคการจะตองตรวจสอบนโยบายและกระบวนการทํางานที่จะชวยสงเสริมหรือเปน

อุปสรรคในการปฏิบัติงานอยูเสมอ ตลอดจนมีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหเขามา

ชวยงานตาง ๆ ภายในองคการ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหตัวแปรที่เปนตัวแทนของความ

พรอมในการเปล่ียนแปลงขององคการไว 2 ดาน คือ  
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   1)  ภาวะผูนํา 

     ภาวะผูนําที่สนับสนุนใหองคการมีความพรอมกับความเปลี่ยนแปลงใด ๆ นั้น 

สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) และภาวะ

ผูนําเชิงแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) 

 (1)   ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป หมายถึง ผูนําที่มีความสามารถในการกระตุนผูตามทั้ง

ในเชิงของปญญา แรงบันดาลใจ และมีเสนหในการนําผูคน (Avolio, Bass and Jung, 1999) ผูนําเชิง

ปฏิรูปจะเปนผูประสานผลประโยชนสวนตัวของพนักงานใหสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกัน

กับผลประโยชนขององคการ ผูนําประเภทนี้จะสรางแรงบันดาลใจใหพนักงานปฏิบัติงานภายใต

วิสัยทัศนรวมกัน และจะอุทิศตนเพื่อสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ทาทาย (Bass and Avolio, 

1991) 

 (2)   ภาวะผูนําเชิงแลกเปลี่ยน หมายถึง ความสามารถของผูนําในการจูงใจหรือ

กระตุนพนักงานผานการแลกเปลี่ยนคาตอบแทนและการบริหารจัดการแบบกระตือรือรน (Avolio 

et al., 1999) ผูนําประเภทนี้จะตั้งเปาหมายและมีการสื่อสาร ความคาดหวังขอตกลงนั้นตอสมาชิก

ตลอดจนสื่อสารถึงรางวัลที่พวกเขาจะไดรับจากความพยายาม และความมุงมั่น นอกจากนี้ ผูนํา

ประเภทนี้ยังมีการจัดเตรียมผลยอนกลับตอพนักงานอีกดวย (Bass and Avolio, 1993a; Howell and 

Hall-Merenda, 1999) 

 2)   โครงสรางขององคการ หมายถึง การมีโครงสรางในการดําเนินงานที่พรอม 

รับมือตอความเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคการเหมาะสมและสามารถชวยเหลือใหพนักงาน

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหเขามาชวยงานตาง ๆ 

ภายในองคการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ และอิสระในการทํางาน สงเสริมการทํางานรวมกันเปน

ทีม และขามสายงาน 

 ท้ังนี้ ความสัมพันธระหวางตัวแปรความพรอมรับมือตอความเปลี่ยนแปลงและการ

ดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชยสามารถสรุปไดดังตารางที่ 2.6 
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ตารางที่ 2.6  สรุปตัวแปรสังเกตไดของความพรอมในการเปล่ียนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย 

 

ตัวแปร ความหมาย พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในธนาคาร 

1)  ภาวะ

ผูนําเชิง

ปฏิรูป 

ภาวะผูนํา หมายถึง ผูนําที่มีความสามารถในการ

กระตุนผูตามทั้งในเชิงของปญญา แรงบันดาลใจ 

และมีเสนหในการนําผูคน (Avolio et  al.,  1999) 

ผูนําเชิงปฏิรูปจะเปนผูประสานผลประโยชน

สวนตัวของพนักงานใหสอดคลองและไปใน

ทิศทางเดียวกันกับผลประโยชนขององคการ ผูนํา

ประเภทนี้จะสรางแรงบันดาลใจใหพนักงาน

ปฏิบัติงานภายใตวิสัยทัศนรวมกัน และจะอุทิศ

ตนเพื่อสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ทา

ทาย (Bass and Avolio, 1991) 

2)  ภาวะ

ผูนําเชิง

แลกเปล่ียน 

หมายถึง ความสามารถของผูนําในการจูงใจหรือ

กระตุนพนักงานผานการแลกเปลี่ยนคาตอบแทน

และการบริหารจัดการแบบกระตือรือรน (Avolio 

et al., 1999) ผูนําประเภทนี้จะตั้งเปาหมายและมี

การสื่อสาร (articulate) ความคาดหวังขอตกลง

น้ันตอสมาชิกตลอดจนสื่อสารถึงรางวัลที่พวกเขา

จะไดรับจากความพยายาม (efforts) และความ

มุงมั่น (commitment) นอกจากนี้ ผูนําประเภทนี้

ยังมีการจัดเตรียมผลยอนกลับ (feedback) ตอ

พนักงานอีกดวย (Bass and Avolio, 1993a; 

Howell and Hall-Merenda, 1999) 

3)  

โครงสราง

ของ

องคการ 

การมีโครงสรางในการดําเนินงานที่พรอมรับมือ

ตอความเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคการ

เหมาะสมและสามารถชวยเหลือใหพนักงาน

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหเขามา

ชวยงานตาง ๆ ภายในองคการ ใหอํานาจในการ

ตัดสินใจ และอิสระในการทํางาน สงเสริมการ

ทํางานรวมกันเปนทีม และขามสายงาน  

1. ใหโอกาสพนักงานเลือกที่จะไป

ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ตามความสนใจ

และสามารถนํามาใชกับงานที่ทํา 

2. เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น

เสนอแนะวิธีการหรือกลยุทธ ทํางาน 

3. สรางความสัมพันธที่ดีภายในทีมและ

ระหวางทีมงาน 

4. แจงและอธิบายขอมูลขาวสารใหมๆ

เสมอ  (Morning or Evening talk) 

5. จัดแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่การ

ทํางาน เพื่อใหสามารถทํางานแทนกันได 

6. ธนาคารปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูจัดการ

สาขาจากคานิยมที่น่ังอยูในหองรอลูกคา

เขามาหาพบ เปนการตระเวนออกไปกับ

หัวหนาทีมเพื่อพบปะลูกคา และปฏิบัติตน

ใหเปนแบบอยางที่ดี  

7. ผูจัดการเปนผูกระตุนใหพนักงานเรียน

รูอยูตลอดเวลาผานการมอบหมายใหอาน

หนังสือ การกระตุนใหพนักงานคิดนอก

กรอบ คิดสิ่งใหม ๆ  

8. สํานักงานใหญจะกําหนดเปาหมายใน

การทํางาน เชน ยอดบัตรเครดิต จากนั้น

ผูจัดการสาขาจะแจงแกสมาชิกในสาขา

และรวมกันผลักดันใหถึงเปาหมาย พรอม

ทั้งมีการกระตุนและตอบแทนพนักงานดาย

ผลประโยชนในรูปตาง ๆ เชน การทัศน

ศึกษาตางประเทศ ใหคาคอมมิชชั่นจาก

ยอดบัตรเดบิต เปนตน 

9. การจัดโครงสรางองคการแบบแบนราบ 

(สํานักงานใหญ-เขต-สาขา-ทีม) 

10. การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสาขา 
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2.2.5  นวัตกรรม 

 คําวา “นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพทมาจากคําวา Innovate ในภาษาลาติน แปลวา ทํา

ส่ิงใหมข้ึนมา  ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหคํานิยามไวมากมายซึ่งมีประเด็นที่แตกตางตามยุค ตามสมัย  

ข้ึนอยูกับการตีความและการมุงเนนกรอบแนวคิด  ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะเจาะจงไมเหมือนกันในแตละ

องคการ สังคม หรือประเทศ อาทิ Schumpeter  (1939) นักเศรษฐศาสตรอเมริกันเชื้อสายออสเตรีย 

(1883-1950) ระบุวา “นวัตกรรม” เปนผลจากการพัฒนาของระบบทุนนิยมที่มุงเนนใหความสําคัญ

กับผูประกอบการในฐานะที่เปนผูทําใหเกิด และแสวงหาผลประโยชนจากนวัตกรรมที่สรางขึ้น เชน  

1)  สินคาใหม คือ ส่ิงที่ยังไมเปนที่รูจักของลูกคา หรือเปนสินคาที่มีคุณภาพดี 2)  วิธีการใหม คือ ส่ิง

ท่ียังไมไดทดสอบดวยประสบการณในธุรกิจใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 3)   การเปดตลาด

ใหม คือ การบุกเบิกตลาดใหม ๆ 4)  การคนพบทรัพยากรใหมท่ีใชในการผลิต หรือการคํานึงถึง

ทรัพยากรที่มีอยูใหสามารถใชประโยชนเพิ่มมากขั้น และ 5)  การเกิดขององคการอุตสาหกรรมใหม 

คลายกับการสรางการผูกขาด หรือการเปนผูนําในอุตสาหกรรมใหมนั้น ๆ สวน Drucker (1974) ได

นิยามความหมายของคําวา นวัตกรรม วาหมายถึง กระบวนการในการสรางสิ่งใหม กระบวนการ

ปรับปรุงความสามารถ หรือกระบวนการการเพิ่มอรรถประโยชนตาง ๆ 

  อนึ่ง Fagerberg  (2004) ไดพยายามจําแนกความแตกตางระหวางนวัตกรรม (Innovation) 

กับการประดิษฐส่ิงใหม ๆ (Invention) โดยระบุวา การประดิษฐส่ิงใหมเปนเรื่องความคิดริเริ่มใน

การสรางผลิตภัณฑและกระบวนการใหม ๆ ข้ึนมา แตนวัตกรรมมีลักษณะของกระบวนการที่

ตอเนื่องในการสรางผลิตภัณฑและกระบวนการใหม ๆ ซ่ึงมีผลกระทบที่สรางคุณคาใหม ๆ 

  Hamel (2006: 8) ไดระบุพัฒนาการของนวัตกรรมที่มีผลตอการบริหารจัดการขององคการ

สมัยใหมไว 12 ดานเริ่มตั้งแต 1)  การจัดการแบบวิทยาศาสตรท่ีมุงศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว 2)  

การวิเคราะหผลตางและการวิเคราะหบัญชีตนทุน 3)  หองทดลองการวิจัยทางการคา  4)   การ

วิเคราะหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และการวิเคราะหโครงการลงทุน 5)   การสรางคุณคาให

ตราสินคา 6)  การบริหารโครงการขนาดใหญ 7)  การจัดแผนกองคการ 8)  การพัฒนาภาวะผูนํา 9)  

ความรวมมือกันขององคการในกลุมอุตสาหกรรม 10)  การกระจายอํานาจการบริหาร หรือองคการ

บริหารตนเอง 11)  การวิเคราะหยุทธศาสตรอยางเปนทางการ และ 12)  กระบวนการแกปญหาผาน

ความสามารถของพนักงาน  

 เมื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมขององคการโดยเฉพาะในธุรกิจการบริการทาง

การเงินนั้น Dobni  (2006) ช้ีวา นวัตกรรมของธุรกิจทางการเงินเกิดจากปจจัย 3 ประการ ไดแก 1)  

บริบทขององคการ (Context) 2)  การบริหารจัดการ (Execution) และ 3)  วัฒนธรรมองคการ (Culture) 

(ดูภาพที่ 2.7) 
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ภาพที่ 2.7  ปจจัยที่กอใหเกิดนวัตกรรมของธุรกิจบริการทางการเงิน  

แหลงที่มา:  Dobni, 2006: 171. 

 

  Dobni (2006: 171) ระบุวา การคํานึงถึงสภาพแวดลอมขององคการ (Context) เปนปจจัย

หนึ่งที่กอใหเกิดนวัตกรรมขององคการ กลาวคือ นวัตกรรมจะเกิดขึ้นไดหากองคการตระหนักใน

ความสําคัญของนวัตกรรม (Propensity for Innovation) รวมถึงยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงาน

ขององคการจะตองสอดประสานกันและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมขององคการ (Strategic 

Architecture) และที่สําคัญ Dobni ระบุวา การเรียนรูภายในองคการ (Organizational  Learning) มี

สวนในการรังสรรคนวัตกรรมขององคการผานการจัดเตรียมใหพนักงานไดมีโอกาสในการ

ฝกอบรมและพัฒนาและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเพิ่มมากขึ้นในหมูพนักงาน ใหความสําคัญกับ

พนักงานในฐานะที่พวกเขามีสติปญญาและความคิดตาง ๆ  

 นอกจากปจจัยดานสภาพแวดลอมแลว ปจจัยเชิงวัฒนธรรมองคการ (Culture) ก็มีสวนชวย

ใหเกิดการสรางนวัตกรรมตาง ๆ ภายในองคการ โดยเริ่มตั้งแตพนักงาน (Employee  Constituency) 

จะคนหาเพื่อนรวมงานหรือทีมงานที่ดีท่ีสามารถทํางานเขาขากันไดหรือยึดเอาเปนแบบอยาง 

 

นวัตกรรม
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จากนั้น พนักงานจะเรียนรูซ่ึงกันและกัน และมีการปรับปรุงพฤติกรรมและสรางมาตรฐานในการ

ทํางานใหม ๆ ข้ึนมา ซ่ึงนั่นหมายถึงการเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนภายในองคการ ท้ังนี้ กระบวนการ

ขางตนจะดําเนินการเปนวงจรและหมุนตอเนื่องไปตลอดเวลา  ปจจัยอีกประการหนึ่งในการเกิด

นวัตกรรม ไดแก การจัดการความรูซ่ึงในที่นี้หมายรวมถึงการแพรกระจายและถายโอนขอมูลที่

เกี่ยวกับลูกคาและคูแขงจะมีอิทธิพลตอการเกิดนวัตกรรมตาง ๆ ขององคการ กลาวอีกนัยหนึ่ง เมื่อ

พนักงานเขาใจความตองการของลูกคาและสภาพการแขงขันแลว พนักงานจะสามารถระบุถึง

โอกาส และความออนแอตาง ๆ ขององคการ และเปนแรงขับเคลื่อนใหพนักงานในองคการมี

ความคิดที่กาวหนา และนําไปสูการรังสรรคผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ ออกมา ในตอนทาย Dobni 

ไดระบุถึงความสําคัญของกลยุทธในการจัดกลุม (Cluster  Enactment) ซ่ึงจะมีสวนชวยในการสราง

นวัตกรรมขององคการโดยกลยุทธการจัดกลุม (อุตสาหกรรม คูแขง ลูกคา เทคโนโลยี ชองทางทาง

การตลาด และการไหลเวียนของความรู) จะชวยใหองคการงายตอการระบุถึงโอกาสในการสราง

มูลคาเพิ่มตาง ๆ ใหแกองคการ และนวัตกรรมตาง ๆ ขององคการอาจเกิดจากการเรียนรูจากกลุม

ธุรกิจ กลุมลูกคา หรือกลุมผูจัดหาปจจัยการผลิต ในทางกลับกัน นวัตกรรมที่สรางขึ้นจะสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคา หรือเอาชนะคูแขงในแตละกลุมไดอยางเหมาะสม 

 ปจจัยประการสุดทายที่มีอิทธิพลตอการเกิดนวัตกรรมขององคการ คือ การบริหารจัดการ

ภายในองคการ (Execution) ซ่ึงเกี่ยวกับประเด็นของการสรางบรรยากาศในการใหอํานาจแก

พนักงาน ท้ังในเรื่องของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารภายในองคการ การใหอิสระในการทํางาน 

และการใหอํานาจทางจิตใจ (Psychological  Empowerment) อาทิเชน การที่องคการเชื่อมั่นใน

สมรรถนะของพนักงาน การใหโอกาสในการตัดสินใจในการทํางาน ปจจัยเหลานี้มีสวนสงเสริมให

เกิดนวัตกรรมขององคการ ประเด็นตอมา คือ การสงเสริมใหมีการทดลองเสี่ยงในการปฏิบัติการณ

ตาง ๆ เนื่องเพราะหลักของการเกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการผลักดันใหพนักงานมีความคิดที่

แตกตาง รักการผจญภัย และกลาเสี่ยงในสิ่งที่ควบคุมจัดการได  อยางไรก็ตาม แนวคิดนี้มุงสงเสริม

ใหองคการมีกระบวนการทดลองความผิดพลาด ความลมเหลว ความเสี่ยงในการตัดสินใจใด ๆ 

อยางเปนระบบผานเทคนิคตาง ๆ เชน การบริหารภาพอนาคต (Scenario Management) หรือฝก

เตรียมความพรอมเพื่อรองรับกับเหตุการณท่ีไมคาดคิดตาง ๆ (Improvisation) สุดทาย องคการตอง

มีความสามารถในการประสาน พฤติกรรมของพนักงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการ

แขงขัน กลาวคือ องคการตองมีระบบที่รับประกันวา พนักงานจะมีความรูท่ีจําเปนในสภาพการ

ดําเนินธุรกิจในปจจุบัน รวมถึงองคการตองสามารถดึงเอาศักยภาพและสมรรถนะของพนักงาน

ออกมาเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของธุรกิจใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน รวมถึง

ความสามารถของพนักงานในการตอบสนองไดทันเวลา ความรวดเร็วในการปฏิบัติ ความสามารถ
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ในการเพิ่มผลกําไรและผลตอบแทนในการลงทุน การเพิ่มความสําเร็จในผลิตภัณฑ/บริการใหม ๆ 

การเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด และการใสใจตอลูกคามากข้ึน  

 เมื่อพิจารณาถึงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมธุรกิจทางการเงิน การทบทวนวรรณกรรมของ

ผูวิจัยพบวา นวัตกรรมทางการเงินโดยเฉพาะในธุรกิจธนาคารไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับ 

ดังเชนตัวอยางในตารางที่ 2.7 จะพบวา ในชวงทศวรรษที่ 1980 ไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญโดย

มีการนําเอาระบบ ATM มาใช ตอมาในชวงทศวรรษที่ 1980 ธนาคารพาณิชยเริ่มนําเอาระบบ

ออนไลน (Online-Banking) มาใชรวมถึงการขยายตัวของธุรกิจบัตรเครดิต และในป 2000 เปนตน

มา นวัตกรรมการบริการทางการเงินยังคงพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง 

  

ตารางที่ 2.7  สรุปพัฒนาการของนวัตกรรมตาง ๆ ของธุรกิจบริการทางการเงิน  

 

ป ค.ศ. พัฒนาการของนวัตกรรมของธุรกิจบริการทางการเงิน 

1970s • บริษัท Charles Schawb; เริ่มใชตัวแทนซื้อขายหุน  

• บริษัท Fidelity management; นําเสนอระบบการเงินดวยตนเอง เชนการซื้อ

กองทุนรวม, แผนการออมเพื่อการเกษียณอายุ 401IK และการประกันภัย  

1980s • ธนาคารพาณิชย; เริ่มใชระบบ ATM 

1990s • บริษัท Charles Schawb/Merrill Lynch/Ameritrade/TD-Waterhouse;                         

การซื้อขายหุนออนไลน 

• ธนาคารพาณิชย; เริ่มใชระบบธนาคารออนไลน 

•  บริษัท MBNA/Capital One/First USA; ริเริ่มสูตรการใหคะแนนบัตรเครดิต  

• บริษัท Bloomberg LP; ริเริมการนําเสนอขอมูลขาวสารและการวิเคราะหทาง

การเงิน 

• การขยายบริการบัตรเครดิต 

2000s • การสรางนวัตกรรมในสินคา/บริการ และกระบวนการอยางตอเนื่อง การสรางการ

บริการทางการเงินแบบครบวงจร-การใหคําแนะนําทางการเงิน/การจัดการ

สินทรัพยสวนบุคคล การบริการเงินฝาก การซื้อขายหุนออนไลน  

 

แหลงที่มา: Dobni, 2006: 170. 
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 ท้ังนี้ Dobni (2006: 168-169) ไดอธิบายถึงลักษณะของนวัตกรรมทางการเงินภายใตกรอบการ

มอง 2 ดาน คือ 1)   ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง (Disruption) และ 2)   ระดับการยอมรับ 

(Compatibility) กลาวคือ นวัตกรรมการบริการทางการเงินตกอยูในสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตํ่า (Low  Disruption) (ทุก 20 ป จะมีการเปลี่ยนแปลง 1 หรือ 2 ครั้ง) แตระดับการยอมรับในการ

เปลี่ยนแปลงในแตละครั้งสูง (High Compatibility) อธิบายไดวา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนวัตกรรมดาน

การเงินในธุรกิจนี้จะมีนอยมาก โดยเฉลี่ยแลวประมาณ ทุก ๆ 10-20 ป และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงิน ธุรกิจประเภทนี้ก็จะสามารถปรับตัวและประยุกตใชมันไดอยางดี และ

กลายเปนมาตรฐานใหมในการดําเนินการอยางแพรหลายในที่สุด (โปรดดูภาพที่ 2.8 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8  ลักษณะของนวัตกรรมการบริการทางการเงิน 

แหลงที่มา: Christensen and Raynor, 2003 quoted in Dobni, 2006: 169. 

• คอมพิวเตอร   

• การสื่อสารทางไกลโดยใช

เทคโนโลยี   

• การบริโภคทางอิเล็กทรอนิกส   

 

• สินคาที่ไดรับการจดสิทธิบัตร  

• เทคโนโลยีชีวภาพ  

• สินคาเวชภัณฑ  

• การแพทย/การรักษาสุขภาพ  

• อุตสาหกรรมรถยนต   

• การบริการทางการเงิน   

• การบริการทางวิชาชีพ  

(กฎหมาย, บัญชี, ประกันภัย) 

• อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล   

•การศึกษา  

สูง/สูง สูง/ตํ่า 

ต่ํา/สง ต่ํา/ต่ํา 

ทุกๆ 1-2 ป  

1 หรือ 2 ครั้งภายใน 20 ป 

การยอมรับ

ในวงกวาง  

การยอมรับ   

ในวงจํากัด 

เชน  -ATM  

- บริการออนไลน  

- การซื้อขายหุนผานนายหนา  

- การเริ่มใชสินคาและบริการใหมๆ 

- การขยายหุนสวน/พันธมิตรธุรกิจท่ัวโลก
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 จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ผูวิจัยไดกําหนดใหตัวแปรนวัตกรรมของธนาคารไทย

พาณิชยครอบคลุมใน 3 ประเด็น คือ  

     1)   นวัตกรรมเชิงกลยุทธ หมายถึง การที่องคการกําหนดยุทธศาสตรและแผนการ

ดําเนินงานขององคการจะตองสอดประสานกันและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมขององคการ 

องคการมีระบบหรือกระบวนการทดลองความผิดพลาด ความลมเหลว ความเสี่ยงในการตัดสินใจ

ใด ๆ อยางเปนระบบผานเทคนิคตาง ๆ เชน การบริหารภาพอนาคต (Scenario  Management) และ

ความสามารถในการประสาน พฤติกรรมของพนักงาน ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการ

แขงขันขององคการ  

  2)  นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ หมายถึง องคการมีการกระตุนใหพนักงานแสดง 

ความคิดเห็น คิดคน หรือทดลองอยางสรางสรรคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา มีการ

นําเสนอสินคาและบริการใหมท่ีออกสูตลาดเร็วกวาคูแขง การปรับปรุงและพัฒนาสินคาและบริการ

อยางสม่ําเสมอ  

  3) นวัตกรรมดานกระบวนการ หมายถึง ความสามารถขององคการในการ 

ปรับปรุงพฤติกรรมและสรางมาตรฐานในการทํางานใหม ๆ ภายในองคการขึ้นมา และองคการ

สามารถดึงเอาศักยภาพและสมรรถนะของพนักงานออกมาเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของธุรกิจ

ใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน พนักงานสามารถตอบสนองตอสถานการณไดทันเวลา ความ

รวดเร็วในการปฏิบัติ มีความสามารถในการเพิ่มผลกําไรและผลตอบแทนในการลงทุน การเพิ่ม

ความสําเร็จในผลิตภัณฑ/บริการใหม ๆ การเพิ่มสวนแบงทางการตลาด และการใสใจตอลูกคามาก

ข้ึน  

 ท้ังนี้ นิยามและตัวอยางพฤติกรรมบงชี้ของตัวแปรนวัตกรรมของธนาคารไทยพาณิชย

สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2.8 
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ตารางที่ 2.8  สรุปตัวแปรสังเกตไดของนวัตกรรมของธนาคารไทยพาณิชย 

 

ตัวแปร ความหมาย พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในธนาคาร 

1) นวัตกรรม

เชิงกลยุทธ 

การที่องคการกําหนดยุทธศาสตรและแผนการ

ดําเนินงานขององคการจะตองสอดประสานกันและ

สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมขององคการ  องคการมี

ระบบหรือกระบวนการทดลองความผิดพลาด ความ

ลมเหลว ความเสี่ยงในการตัดสินใจใด ๆ อยางเปน

ระบบผานเทคนิคตาง ๆ เชน การบริหารภาพอนาคต 

(Scenario Management) และความสามารถในการ

ประสาน พฤติกรรมของพนักงาน ใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมในการแขงขันขององคการ  

2) นวัตกรรม

ดาน

ผลิตภัณฑ 

องคการมีการกระตุนใหพนักงานแสดงความคิดเห็น 

คิดคน หรือทดลองอยางสรางสรรคเพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคา มีการนําเสนอสินคาและ

บริการใหมที่ออกสูตลาดเร็วกวาคูแขง การปรับปรุง

และพัฒนาสินคาและบริการอยางสม่ําเสมอ 

3) นวัตกรรม

ดาน

กระบวนการ 

ความสามารถขององคการในการปรับปรุงพฤติกรรม

และสรางมาตรฐานในการทํางานใหม ๆ ภายใน

องคการขึ้นมา และองคการสามารถดึงเอาศักยภาพ

และสมรรถนะของพนักงานออกมาเพื่อสนับสนุน

การดําเนินการของธุรกิจใหสอดคลองกับบริบทใน

ปจจุบัน พนักงานสามารถตอบสนองตอสถานการณ

ไดทันเวลา ความไวในการปฏิบัติ มีความสามารถใน

การเพิ่มผลกําไรและผลตอบแทนในการลงทุน การ

เพิ่มความสําเร็จในผลิตภัณฑ/บริการใหม ๆ  การเพิ่ม

สวนแบงทางการตลาดและการใสใจตอลูกคามากขึ้น  

1.  ในแตละครั้งที่ธนาคารมีสินคาหรือ

บริการใหมๆ  ธนาคารมักจะให

พนักงานชวยกันคิดวิธีการ  กลยุทธที่

จะทําใหขายสินคาและบริการเหลานั้น

ไดมากที่สุด    

2.  เมื่อกลยุทธที่พนักงานสาขานั้น

ชวยกันคิดแลวประสบความสําเร็จ  ให

สาขาท่ีประสบความสําเร็จทําการ

เผยแพรเทคนิคเหลานั้นใหกับสาขา

อื่นๆทราบ  ในระดับเขต  แลวทําการ

บันทึกขอมูลเปนลายลักษณอักษร  

หรือบันทึกวิดีโอ เพื่อทําการจัดลงใน

ระบบคอมพิวเตอร และ Web ของ

ธนาคาร   

 3.  การทําใหพนักงานเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตองทําการกําหนดตัวชี้วัด

พนักงานใหเปนไปในแนวทางที่

ตองการเปลี่ยน  พนักงานจึงจะเปลี่ยน

พฤติกรรม ซึ่งเมื่อพนักงานทําตามก็จะ

ไดรับรางวัล  เชน กรณีตองการให

พนักงานทุกคนยิ้มกับลูกคา  ตอง

กําหนดตัวชี้วัดอยางไร หรือถา

ตองการใหผูจัดการสาขา  ออกมา

ตอนรับลูกคาดวยตนเอง ตองกําหนด

อยางไร  

4.  การทํางานเปนทีมที่เกิดจากการ

คิดคนนวัตกรรมดานกระบวนการ

ทํางานของธนาคารสาขาในเขตจังหวัด

นครราชสีมา คือ “เครื่องจักรสีมวง” 

ตอมาสาขาอื่นๆ นําไป Copy and 

Development เรียกวา “ดรีมทีม” เปนตน 
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โดยสรุป  ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลตอผลการดําเนินการของธนาคารไทยพาณิชย มี 5 ปจจัย

ไดแก 1) สถานการณการแขงขัน 2) การจัดการความรู 3) บรรยากาศการเรียนรู 4) ความพรอมใน

การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 5) นวัตกรรม ผูวิจัยไดทบทวนสรุปนิยาม ความหมาย 

พฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) ท่ีแสดงใหเห็นถึง

ลักษณะปจจัยเชิงสาเหตุท้ัง 5 ปจจัยที่สงผลตอผลการดําเนินงานขององคการ ผูวิจัยไดทําการ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานซึ่งจะทําการเสนอในหัวขอตอไป  

 

2.3  ผลการดําเนินงานขององคการ 

 

ในประเด็นของผลการดําเนินงาน ผูวิจัยแบงหัวขอในการนําเสนอออกเปน 2 ประเด็น คือ 

1) ผลการดําเนินงานคืออะไร และ 2) การวัดผลการดําเนินงานขององคการ 

 

 2.3.1   ความหมายของผลการดําเนินงาน 

 Burke and Litwin (1992: 533) ใหความหมายของผลการดําเนินงานวา ผลลัพธหรือผลที่

เปนตัวชี้วัดความสําเร็จผลลัพธดังกลาวประกอบดวย ความสามารถในการผลิต (Productivity) กําไร 

(Profit) คุณภาพการบริการ (Service Quality) และความพึงพอใจของลูกคาหรือพนักงาน (Customer 

or Employee Satisfaction) นอกจากนั้นแลว ตัวชี้วัดอื่น ๆ ยังมีดังเชน ความปลอดภัยในการทํางาน

ของพนักงาน การใหรางวัลและคาตอบแทนที่มีความเปนธรรมงานที่มีคุณคา และสภาพแวดลอมใน

การทํางานที่เหมาะสม การสรางสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work Life)  

ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษา การจูงใจและการสรางความความผูกพันของพนักงานตอองคการ (Beer and  

Walton, 1990) 

 ในอดีตผลการดําเนินการขององคการงานจะนิยมวัดผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return  of 

Assets) การเติบโตของยอดขาย ความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม (Narver and Slater, 1990; Slater 

and Narver, 1995) สวนแบงทางการตลาด ผลการดําเนินงานในภาพรวม (Jaworski and Kohli, 

1993) การลดความผิดพลาดในการทํางาน และมาตรฐานในกระบวนการทํางาน เพื่อลดตนทุนและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน (Majchrzak,  1988) อยางไรก็ตาม Baker and Sinkula (1999: 

414) ไดระบุวา ผลการดําเนินการขององคการขางตนยังสะทอนนัยสําคัญตาง ๆ ในการวัด

ความสําเร็จขององคการ เชน ความสําเร็จของผลิตภัณฑใหมสะทอนถึงความสามารถในการปรับตัว

ขององคการที่สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และความทันกาล  
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  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาผลการดําเนินการในขางตนจะพบวาเปนผลการดําเนินการใน

เชิงเศรษฐกิจและมองในมุมมองที่แคบ และละเลยคุณคาอื่น ๆ ในการวัดผลการดําเนินงานไป เชน 

ความเทาเทียม และความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน (Brewer and Selden, 2000: 688) และการมอง

ผลการปฏิบัติงานในมุมมองที่แคบดังกลาวอาจนําไปสูการสรางบทสรุปที่ผิดพลาดเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลขององคการได (Kaplan and Norton, 1992) 

 

2.3.2  การวัดผลการดําเนินงานขององคการ 

 การวัดผลการดําเนินงานขององคการสามารถแบงระดับการวัดผลออกเปนหลายประเภท 

เชน การวัดผลในระดับองคการ/บุคคล (Pfeffer and Salancik, 1978) การวัดผลการดําเนินการ

ภายใน/ภายนอกองคการ (Brewer and Selden, 2000) หรือการวัดผลการดําเนินการทางการเงิน 

(Financial Performance) (เชน ROI, ROA, กําไรสุทธิ) /การปฏิบัติงาน เชน คาใชจายในการวิจัยและ

พัฒนา คาใชจายในการทําตลาด ฯลฯ 

 ปจจุบัน นักวิชาการไดพัฒนาเทคนิคในการวัดผลการดําเนินงานขององคการมากมาย เชน 

การวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorercard: BSC) ซ่ึงพัฒนาโดย Robert  Kaplan 

จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative  (Kaplan 

and Norton, 1992) วัตถุประสงคของการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ มีข้ึนเพื่อใหผูบริหาร

ขององคกรจะไดรับรูถึงจุดออนและความไมชัดเจนของการบริหารงานที่ผานมา การวัดผลการ

ปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ จะชวยในการกําหนดกลยุทธในการจัดการองคกรไดชัดเจน โดยดูจากผล

ของการวัดคาไดจากทุกมุมมอง เพื่อใหเกิดดุลยภาพใน ทุก ๆ ดานมากกวาที่จะใชมุมมองดาน

การเงินเพียงดานเดียว อยางที่องคกรธุรกิจสวนใหญคํานึงถึง เชน รายได กําไร ผลตอบแทนจากเงิน

ปนผล และราคาหุนในตลาด เปนตน การนําการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพมาใช จะทําให

ผูบริหารมองเห็นภาพขององคกรชัดเจนยิ่งขึ้น 

  การวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ คือ ระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้ง

องคกร และไมใชเฉพาะเปนระบบการวัดผลเพียงอยางเดียว แตจะเปนการกําหนดวิสัยทัศนและ

แผนกลยุทธ  แลวแปลผลลงไปสูทุกจุดขององคกรเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของแตละ

ฝายงานและแตละคน โดยระบบของการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพจะเปนการจัดหาแนว

ทางแกไขและปรับปรุงการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการทํางานภายใน

องคกร และผลกระทบจากลูกคาภายนอกองคกร มานํามาปรับปรุงสรางกลยุทธใหมีประสิทธิภาพดี

และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อองคกรไดปรับเปลี่ยนเขาสูการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพเต็ม
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ระบบแลวจะชวยปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธขององคกรจากระบบ “การทํางานตามคําสั่งหรือสิ่งที่ได

เรียนรูสืบทอดกันมา” ไปสูระบบ “การรวมใจเปนหนึ่งเดียวขององคกร” 

แนวคิดในเรื่องการวัดผลของการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพแตกตางกับแนวคิดการ

วัดผลการดําเนินงานแบบเดิมที่มักกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) ท่ีมุงเนนที่

ขอมูลทางการเงินและการบัญชีจากภายนอก แตการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพกําหนด

ตัวชี้วัดครอบคลุมทั้งประเด็นทางการเงินและประเด็นที่มิใชการเงิน กลาวคือ การวัดผลการ

ปฏิบัติงานแบบดุลยภาพกําหนดตัวชี้วัดครอบคลุมใน 4 มิติ (โปรดดูภาพที่ 2.9) คือ (Kaplan  and 

Norton, 1992) 

  1)   มุมมองดานการเงิน (The Financial Perspective) เชน ROA, ROI, สวนแบง 

ทางการตลาด ผลกําไรสุทธิ สภาพคลองทางการเงิน เปนตน 

  2)   มุมมองดานลูกคา (The Customer Perspective) เนนความพึงพอใจของลูกคา 

การสรางภาพลักษณขององคการ การจัดการลูกคาสัมพันธ เปนตน 

     3)   มุมมองดานกระบวนการ (The Business Process Perspective) เปนการปรับปรุง 

พัฒนากระบวนการภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน การคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ การ

จัดโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานภายในองคกร การจัดการสายงานผลิตที่มี

ประสิทธิภาพ เปนตน 

  4)   มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (The Learning and Growth Perspective) 

เนนการสรางเสริมความสามารถของพนักงานและระบบงาน การพัฒนาความรูความสามารถของ

พนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการทํางาน เปนตน  
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ภาพที่ 2.9  มิติในการประเมินแบบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 

แหลงที่มา:  Kaplan and Norton, 1992. 

 

 แนวคิดในเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพแตกตางกับแนวคิดการวัดผลการ

ดําเนินงานแบบเดิมที่มักกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) ท่ีมุงเนนที่ขอมูลทาง

การเงินและการบัญชีจากภายนอก แตการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ กําหนดตัวชี้วัด

ครอบคลุมทั้งประเด็นทางการเงินและประเด็นที่มิใชการเงิน อีกทั้งแนวคิดของการวัดผลการ

ปฏิบัติงานแบบดุลยภาพยังเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรขององคการ 

กระบวนการทํางาน และผลการปฏิบัติงานเขาดวยกัน จากประโยชนดังกลาวองคการตาง ๆ จึงนิยม

นําแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวมาประยุกตใชอยางแพรหลายในปจจุบัน 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดใหผลการดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย

ครอบคลุมทั้งผลการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน ไดแก ความพึงพอใจของลูกคาตอผลิตภัณฑและการ

ใหบริการของธนาคาร และความพึงพอใจของพนักงานตอนโยบายและแนวปฏิบัติของธนาคาร 

สวนผลการดําเนินงานที่เปนตัวเงินนั้น ผูวิจัยไดใชผลประกอบการของสาขาซึ่งวัดจากคาคะแนน 

การเงิน 

 
ทําอยางไรเพื่อใหผูถือหุนประจักษ

ถึงผลความสําเร็จทางการเงิน  

การเรียนรู&การเติบโต        

พวกเราจะสนับสนุนความสามารถ

ของพนักงานเพื่อการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในการบรรลุ

วิสัยทัศนไดอยางไร 

กระบวนการภายใน 

ธุรกิจอะไรที่พวกเราตองทําเพื่อ

สรางความพึงพอใจของผูถือ

หุนและลูกคา   

วิสัยทัศน 

และกลยุทธ  

ลูกคา 

เพื่อบรรลุวิสัยทัศนพวกเรา

ควรทําอยางไรใหลูกคา

ประจักษ 
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KPI ท่ีธนาคารไทยพาณิชยไดดําเนินการประเมินสาขาของตน ตัวอยาง KPI ท่ีธนาคารกําหนดไว

เพื่อประเมินสาขามีดังเชน รายไดคาธรรมเนียม ยอดการทําบัตรเครดิตในแตละสาขา ยอดการซื้อ

กองทุน ยอดเงินฝาก ระดับความพึงพอใจของลูกคา และการอนุมัติสินเชื่อ ท้ังนี้ ตัวแปรผลการ

ดําเนินงานของธนาคารสามารถสรุปไดดังตารางที่ 2.9 

 

ตารางที่ 2.9  สรุปตัวแปรสังเกตไดของผลการดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย 

 

ตัวแปร ความหมาย พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในธนาคาร 

1)  ความ

พึงพอใจ

ของลูกคา 

ระดับความพึงพอใจของลูกคาในเรื่องของ

ภาพลักษณของธนาคาร มาตรฐานการ

ใหบริการของสาขา และการมีรูปแบบการ

ใหบริการท่ีหลากหลาย 

2)  ความ

พึงพอใจ

ของ

พนักงาน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานในเรื่อง

ของความสามารถในการเขาถึงขอมูลและ

ขาวสารขององคการ การมีสวนรวมของ

พนักงานในการปฏิบัติงาน และการทํางาน

รวมกันเปนทีม 

3)  ผลการ

ดําเนินงาน

ท่ีเปนตัว

เงิน 

การวัด KPI ของธนาคารในเรื่องรายได

คาธรรมเนียม, บัตรเครดิต, กองทุน, เงิน

ฝาก, สินเชื่อ, ความพึงพอใจของลูกคา

คะแนนเต็มในการวัด คือ 1,200 คะแนน 

1.  การประเมินความพึงพอใจของลูกคาทุก ๆ 6 

เดือน โดยการจางบริษัทประเมิน ใหทําการสุม

โทรศัพทไปหาลูกคาเพื่อสอบถามเรื่องการใช

บริการและความพึงพอใจในบริการที่ไดรับของ

สาขาน้ัน ๆ 

2.  การประเมินความพึงพอใจของพนักงานทุก ๆ 

6 เดือน พรอมกับการประเมินแบบหัวหนา

ประเมินลูกนอง และพนักงานประเมินเพื่อน

รวมงาน 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานทุก ๆ ไตรมาส  

แลวทําการจัดอันดับผลประกอบการ โดยมี

รางวัลเปนแรงจูงใจ  กระตุนการแขงขัน และทํา

ใหผลการดําเนินงานสาขาเพิ่มสูงขึ้น  

 

2.4  ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 

 2.4.1   ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางสถานการณการแขงขันกับการจัดการความรู   

             บรรยากาศการเรียนรู และผลการดําเนินงานขององคการ 

             2.4.1.1  ความสัมพันธระหวางสถานการณการแขงขันกับผลการดําเนินงานของ 

                                      องคการ 

    ในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน ทุกองคการจะตองติดตามสถานการณการแขงขันใน

อุตสาหกรรมของตนอยางใกลชิดโดยเฉพาะในประเด็นของลูกคาและคูแขงซึ่ง Kohli and Jaworski 

(1990: 6) และ Narver and Slater (1990) ใหนิยามถึงพฤติกรรมดังกลาวไววา “การใหความสําคัญ
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กับตลาด (Market  Orientation)” ซ่ึงหมายถึง พฤติกรรมขององคการที่เนนใหความสําคัญกับความ

ตองการของลูกคาในปจจุบันและความสามารถในการคาดการณความตองการในอนาคต และ

ความสามารถขององคการในการแสวงหาขอมูลของคูแขงในปจจุบัน (Existing Competitors) การ

คาดการณคูแขงที่มีศักยภาพในอนาคต (Potential  Competitors) และความเขาใจในจุดแข็งและ

จุดออนของคูแขงในปจจุบันและอนาคตภายใตเงื่อนไขเวลาตาง ๆ  

    การศึกษาของนักวิชาการในตางประเทศ พบวา การใหความสําคัญกับตลาด 

(Market Orientation) มีความสัมพันธกับผลประกอบการขององคการ (Organizational 

Performance) เชน Jaworski and Kohli (1993) พบวา การใหความสําคัญตอตลาดมีความสัมพันธ

เชิงบวกกับผลประกอบการโดยรวมขององคการ (Overall  Performance) และองคประกอบยอยตาง ๆ 

ของผลประกอบการ ไดแก ความผูกพันตอองคการ (Organizational  Commitment) และความ

สามัคคีของผูคนในองคการ (Esprit de Corps) สวนองคประกอบยอยดานสวนแบงทางการตลาด 

(Market Share) ไมพบความสัมพันธแตอยางใด สวน Narver and Slater (1990) พบวา องคประกอบ

ยอยของการใหความสําคัญกับตลาด ไดแก การใสใจตอลูกคา (Customer Orientation) การใสใจตอ

คูแขง (Competitive  Orientation) และการสรางระบบงานใหสัมพันธกัน (Interfunctional  

Coordiation) มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on  Investment) ผล

การศึกษาของ Desphande et al. (1993) และ Hardley and Mavondo (2000) พบวา การให

ความสําคัญกับลูกคา (Customer  Orientation) มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลประกอบการทาง

การเงินขององคการ แตการใหความสําคัญกับคูแขง (Competitor  Orientation) กลับมีความสัมพันธ

เชิงลบกับผลประกอบการทางการเงิน (Boynton, Blake and Uhl 1983; Armstrong and Collopy 

1996; Hardley and Mavondo, 2000) ท้ังนี้ Hardley and Mavondo (2000: 1498) ใหเหตุผลวา 

องคการที่มุงใหความสําคัญกับคูแขงมากเกินไป จะทําใหองคการสูญเสียและสิ้นเปลืองทรัพยากร

ตาง ๆ เกินความจําเปน นอกจากนี้ Day (1994) ยังศึกษาพบวา การใหความสําคัญกับตลาด (Market 

Orientation) มีความสัมพันธกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานขององคการ (Organizational 

Capabilities) อีกดวย 

   สําหรับธนาคารไทยพาณิชย ผูวิจัยตองการตรวจสอบวา การตระหนักตอ

สถานการณการแขงขันทั้งในเรื่องความตองการของลูกคา คูแขง และความไวตอความเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ จะสงผลตอผลการดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย เพราะจากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย

พบวา ตัวอยางพฤติกรรมที่สะทอนถึงการตระหนักตอสถานการณการแขงขันของธนาคารไทย

พาณิชยจะอยูในรูปของการพัฒนาและการปรับปรุงสินคาและบริการ ตลอดจนกระบวนการทํางาน

ของธนาคาร การใชนโยบาย “Copy and Development” แนวปฏิบัติท่ีดีหรือสินคาและบริการจาก

คูแขงและองคการภายนอกมาประยุกตใชกับการทํางานของธนาคาร อีกทั้ง ธนาคารยังมีการจัดทํา
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ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อเปนเกณฑในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของแตละสาขาวาสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการหรือไม รวมถึงการรับประกัน

ความพึงพอใจของลูกคาผานการประเมินผลจากบริษัทภายนอก ซ่ึงการดําเนินการขางตนนาจะสงผล

ใหผลการดําเนินงานของธนาคารดีข้ึนตามไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานดังตอไปนี้ 

  สมมติฐานที่ 1.1: สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการ 

       ดําเนินงานของกลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผล 

       ประกอบการตางกัน 

  2.4.1.2   ความสัมพันธระหวางสถานการณการแขงขันกับบรรยากาศการ  

                                         เรียนรูภายในองคการ 

   นอกจากสถานการณการแขงขันขางตนจะมีอิทธิพลตอการจัดการความรูภายใน

องคการแลว ปจจัยดังกลาวยังมีอิทธิพลตอการเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรู (Learning  Climate) 

อีกดวย ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดใหบรรยากาศการเรียนรู คลอบคลุมถึงประเด็นเกี่ยวกับ 1) 

การรับรูและการเรียนรูอยางตอเนื่องขององคการและพนักงาน 2) การสงเสริมการเรียนรูภายในองคการ 

3) การใหความสําคัญกับการติดตอสื่อสาร และ 4) การมีความยืดหยุนและอิสระในการคิด  

   นักวิชาการอยาง Hardley and Mavondo (2000) ไดศึกษาโมเดลความสัมพันธเชิง

โครงสรางระหวางการสรางบรรยากาศในการเรียนรูกับการตระหนักตอสถานการณการแขงขันของ

กลุมตัวอยางองคการธุรกิจการคาเวชภัณฑในรัฐ Victoria ประเทศ Australia จํานวน 145 แหง และ

พบวา องคการที่เอาใจใสตอการเรียนรู (Learning Orientation) ซ่ึงหมายถึงการที่องคการและพนักงาน

มุงมั่นที่จะเรียนรู (Commitment to Learning) มีการเปดใจกวางตอสิ่งตาง ๆ (Open-Mindedness) 3) การ

สรางวิสัยทัศนรวม (Shared  Vision) และการผลักดันใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูภายในองคการ 

(Intra-Organizational Knowledge Sharing) จะใหความสําคัญกับลูกคา (Customer  Orientation) (β = 

.54, p < .001) และการตระหนักตอคูแขง (Competitor Orientation) (β = .37, p < .01) 

       ในสวนของธนาคารไทยพาณิชย เบื้องตนผูวิจัยพบวา ธนาคารไดมีความพยายาม

สรางบรรยากาศในการเรียนรูขององคการขึ้นเพื่อสนองตอบตอสถานการณการแขงขัน ดัง

ตัวอยางเชน มีการสงเสริมการสื่อสารสองทางระหวางสาขาไปยังสํานักงานเขตไปยังสํานักงานใหญ

ท้ังในเรื่องนโยบาย สถานการณการแขงขัน ผลิตภัณฑใหม องคความรูใหม ๆ ท่ีจําเปนตอการ

ดําเนินงาน มีการประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการทํางานและ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางธุรกิจ การสงเสริมใหมีความกระตือรือรนในการแบงปนขาวสาร

ขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะในสวนของลูกคาและคูแขงในพื้นที่เพื่อนําเสนอตอสํานักงานเขตและ

สํานักงานใหญ โดยถือวา สํานักงานสาขาใกลชิดกับลูกคาและรูจักคูแขงในพื้นที่ไดดีท่ีสุด อีกทั้งมี
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การสงเสริมการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขายอินทราเน็ต 

การสงเสริมใหพนักงานไดรับการฝกอบรมเปนระยะๆ เมื่อมีโครงการใหม ๆ หรือทักษะใหม ๆ 

นวัตกรรมใหม ๆ ท่ีจะสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ  

    จากตัวอยางเชิงประจักษขางตน ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานเพื่อตรวจสอบ

ความสัมพันธของการตระหนักและความสามารถในการวิเคราะหสถานการณการแขงขันทั้งในเรื่อง

คูแขง ลูกคา ฯลฯ กับบรรยากาศการเรียนรูภายในธนาคารไทยพาณิชย ดังสมมติฐานที่ 1.2 

    สมมติฐานที่ 1.2: สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอบรรยากาศ  

                               การเรียนรูของธนาคารไทยพาณิชย 

       2.4.1.3  ความสัมพันธระหวางสถานการณการแขงขันกับการจัดการความรูภายใน

องคการปจจุบัน สังคมโลกไดกาวขามผานจากการเปนสังคมอุตสาหกรรม (Industry-Based) ไปสู 

สังคมฐานความรู (Knowledge-Intensive Society) (Drucker,  1993,  1994) โดยมีแรงกดดันจากการ

เกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจโลก (Global Economy) และความกาวหนาทางเทคโนโลยี (Santos, Doz 

and Williamson, 2004 qouted in Lu, Tsang and Peng, 2008: 362) โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของ

อินเตอรเน็ตซึ่งทําใหเกิดเครือขายเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางองคการ ลูกคา ผูจัดหาวัตถุดิบ 

และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ปจจัยขางตนเปนเสมือนแรงผลักดันใหองคการทั้งหลายตางตองสราง

และพัฒนาองคความรูของตนเองและผลิตนวัตกรรมตาง ๆ ใหแกผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ 

(Stakeholders) เพื่อคงความสามารถในการผลิต การสงมอบสินคาและบริการที่ดีและเหนือกวา

คูแขง ตลอดจน เพื่อเสริมสรางความเติบโต และการอยูรอดขององคการไดในที่สุด (Lu, Tsang and 

Peng, 2008: 362) Barney and Zajac (1984) Wernerfelt (1984) และ Nonaka (1994) ตางยืนยันวา 

การจัดการความรูคือหนทางหนึ่งที่จะสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหแกองคการ 

  ในหลายองคการ จุดเริ่มตนของการสรางองคการแหงการเรียนรูเกิดจาก

แรงผลักดันจากปจจัยภายนอกซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใหนิยามเชิงปฏิบัติการวา “สถานการณการ

แขงขัน” ดังเชน Dobni (2006: 168) ระบุถึงปจจัยแวดลอมที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจใน

อุตสาหกรรมการบริการทางการเงินไว 4 ดาน คือ 1)   ลูกคา 2)   สถานการณการแขงขัน 3)  

โครงสรางพื้นฐานในการดําเนินการ และ 4)   กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ เชน การผอนปรน

หรือลดกฎเกณฑในการดําเนินของธุรกิจ 

  ผลการศึกษาของนักวิชาการหลาย ๆ ทานตางยืนยันวา ปจจัยแวดลอมขางตนเปน

แรงผลักดันใหองคการตางๆ ริเริ่มสรางการจัดการความรูข้ึนภายในองคการ ดังเชน Chang and Lee 

(2007) ระบุวา สภาพแวดลอมขององคการที่ไมแนนอน เกิดการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ความ

ซับซอนของปจจัยแวดลอมมีสวนผลักดันใหองคการตองสรางองคความรูของตนขึ้นมา หรือผล
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การศึกษาของ Iseri-Say, Toker and Kantur (2008) ท่ีรายงานวา ปจจัยตาง ๆ ท่ีสามารถทํานายการ

นําการจัดการความรูมาใชในฐานะเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก 

1) ปจจัยดานสภาพแวดลอม เชน ความตองการของลูกคา (β = .30, p < .01) และการเรียกหา

คุณภาพในสินคาและบริการ (β = .27, p < .01) และ 2) ปจจัยภายในขององคการ ไดแก การเนน    

กลยุทธการสรางความแตกตาง (β = .36, p < .001) ความไรประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดําเนินงาน (β = .26, p < .01) และความสอดคลองของเครื่องมือกับความตองการขององคการ (β = 

.18, p < .05) และ 3) คุณลักษณะของเครื่องมือ ไดแก สมรรถนะในการสงมอบผลงาน (β = .21, p < 

.05) และความซับซอนในการประยุกตใช (β = .21, p < .05) 

  ผลงานขางตนเปนมุมมองเกี่ยวกับปจจัยหรืออิทธิพลของสถานการณการแขงขันที่

ผลักดันใหองคการสรางองคความรูของตนขึ้นมา แตอยางไรก็ตาม นักวิชาการอยาง Adams  and 

Lamont (2003) กลับมองในมุมกลับวา องคการตาง ๆ ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการ

ติดตามสภาพแวดลอม และการเปรียบเทียบสถานะของตนเองกับองคการคูแขง สวนผลการศึกษา

ของ Hsu and Wang (2008: 60) กลับไมพบความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมที่ไม

แนนอนขององคการกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนความรูภายในองคการ  

  หากพิจารณาถึงกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย ปจจุบันเราจะ

พบวา องคการธุรกิจทางการเงินโดยเฉพาะธนาคารมีการแขงขันกันอยางรุนแรงทั้งจากธนาคาร

ภายในประเทศดวยกันประกอบกับนโยบายการเปดเสรีทางการเงินสงผลใหธนาคารจาก

ตางประเทศเริ่มเขามาแยงสวนแบงทางการตลาดของธนาคารในประเทศไทย ทุกธนาคารตาง

แขงขันกันทั้งดานการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการและการออกนวัตกรรม

ท้ังดานสินคาและบริการเพื่อสนองตอบตอความตองการของลูกคา การแสวงหาสวนแบงทาง

การตลาดเพิ่มเติม การสรางเอกลักษณและตราสินคาใหแกขององคการของตนใหเปนที่จดจําแก

ลูกคาและเสริมสรางความภักดีของลูกคา 

  ในกรณีของธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารไดมีการตระหนักถึงสภาพแวดลอมใน

การแขงขันขางตนซึ่งจะสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอองคการ ดังนั้น ธนาคารจึงจําตอง

แสวงหาวิธีการในการตอบสนองตอสถานการณการแขงขันขางตน เชน การแสวงหาเครื่องมือและ

ระบบที่ประสิทธิภาพเพื่อการวิเคราะหสถานการณการแขงขันภายนอกองคการเพื่อสังเกต ติดตาม

ความเคลื่อนไหวของคูแขงทั้งในเรื่องสินคาและบริการ รวมทั้งยังมีการศึกษากลยุทธและวิธีการ

ปฏิบัติงานของคูแขง เมื่อพิจารณาในแงกระบวนการภายในองคการ ธนาคารพยายามสรางการ

ตระหนักรูตอสถานการณการแขงขันภายนอกใหแกพนักงานผานการการประชุมพิจารณาการ

ปฏิบัติงานขององคกรทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการประชุมเพื่อติดตามสภาพแวดลอมตาง ๆ ภายใน
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องคการ การสงเสริมใหพนักงานศึกษาหาความรูเกี่ยวกับธุรกิจ เปนตน ท้ังนี้ การดําเนินการขางตน

จะประสบความสําเร็จไดก็ดวยธนาคารตองมีการประยุกตใช “ความรู” มาชวยดําเนินการ กลาวคือ 

องคการจําเปนที่จะตองแสวงหาความรูเกี่ยวกับองคการคูแขง ความรูเกี่ยวกับความตองการของ

ลูกคา ความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีจะมีอิทธิพลตอการดําเนินการของธนาคาร 

จากนั้นธนาคารจะตองมีการจัดทําฐานขอมูลความรูนั้นใหเปนระบบ มีการถายโอนความรูหรือแจก

กระจายขอมูลนั้นไปยังสวนตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ไดมีการนําองคความรู

นั้นไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนเพื่อการตอบสนองตอสถานการณการแขงขันตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยตองการตรวจสอบความสัมพันธระหวางสถานการณการแขงขันกับการ

จัดการความรูของธนาคารไทยพาณิชยวา มีอยูจริงหรือไม และถามีอยูจริงระดับความสัมพันธเชนวา

นั้นเปนในลักษณะใด จึงนําไปสูการกําหนดสมมติฐานที่ 1.3 ดังนี้ 

  สมมติฐานที่ 1.3: สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอการจัดการ  

     ความรูของธนาคารไทยพาณิชย 

 

 2.4.2   ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางบรรยากาศการเรียนรูกับความพรอมในการปรับตัว 

               รับความเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม และผลการดําเนินงานขององคการ 

  2.4.2.1  ความสัมพันธระหวางบรรยากาศการเรียนรูกับผลการดําเนินงานขององคการ 

  ผลการศึกษาในตางประเทศ พบวา การใหความสําคัญกับการเรียนรู (Learning 

Orientation) มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการ ตัวอยางเชน Slater and Narver (1995) 

ระบุวา การเรียนรูในองคการ (Organizational Learning) สงผลตอความพึงพอใจของลูกคา (Customer 

Satisfaction) ความสําเร็จของสินคาใหม (New Product Success) การเติบโตของยอดขาย (Sales 

Growth) และผลกําไร (Profitability) สวน Baker and Sinkular (1999) พบวา การใหความสําคัญกับ

การเรียนรูในองคการมีความสัมพันธกับความสําเร็จของสินคาใหมและสวนแบงทางการตลาด 

(Market Share) การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยตองการพิสูจนวา บรรยากาศการเรียนรูวาจะมีอิทธิพลตอผล

การดําเนินงานหรือไม เพราะจากการเก็บขอมูล ผูวิจัยพบวา ธนาคารมีการจัด Morning talk  กอนเริ่ม

งาน โดยผูจัดการจะทําหนาที่เลาขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีรับมาจากสํานักงานใหญ และเขตไมวาจะเปน

นโยบายใหม ๆ วิธีการทํางานแบบใหม แคมเปญสินคาและบริการใหม ๆ กรณีศึกษาตาง ๆ ระเบียบ

ขอบังคับใหม ๆ หรือแมแตองคความรูในเรื่องตาง ๆ เชน ธนบัตรปลอม แกงทุจริตตาง ๆ นอกจากนี้ 

ธนาคารยังสงเสริมใหมีการสอนงาน โดยใหผูจัดการสอนงานลูกนอง หรือใหหัวหนางานฝายตาง ๆ 

สอนงานลูกนอง มีการทําการหมุนเวียนงาน เพื่อใหพนักงานเรียนรูงานดานตาง ๆ และเปนการเปด

โอกาสใหพนักงานไดคนพบความถนัดของตน สามารถทํางานเปนทีม และมองสิ่งตาง ๆ ในภาพรวม 
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ท้ังนี้ ผูวิจัยพิจารณาวา  การสรางบรรยากาศการเรียนรูขางตนนาจะมีสวนในการเสริมสรางผล

ประกอบการขององคการไมมากก็นอย จึงนําไปสูการกําหนดสมมติฐานดังตอไปนี้   

  สมมติฐานที่ 2.1: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการ 

       ดําเนินงานของสาขาของธนาคารไทยพาณิชย 

2.4.2.2  ความสัมพันธระหวางบรรยากาศการเรียนรูกับความพรอมในการปรับตัว 

      ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

การศึกษาครั้งนี้ กําหนดใหภาวะผูนํา (Leadership) และโครงสรางองคการ 

(Organizational Structure) เปนตัวแปรสําคัญในการสรางความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงใหแก

องคการ ดังคํากลาวของ Kotter  (1996) ท่ีระบุวา ผูบริหารระดับสูง (Top  Management) ตลอดจน

ภาวะผูนํา (leadership) เปนปจจัยสําคัญในกระบวนการจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change 

Management) นอกจากนี้ ผูนําจะตองสนับสนุนพันธกิจและเปาหมายองคการ สนับสนุนการทํางาน

เปนระบบและเปนทีม มีความซื่อสัตย และมีจริยธรรมในกระบวนการทํางาน (Trahant  and  Burke, 

1996; Parker, 1997) สามารถติดตอสื่อสารการเปลี่ยนแปลงระหวางพนักงานกับงานที่ทําใหมีความ

ชัดเจนอยางตอเนื่อง สวนโครงสรางองคการ ซ่ึงหมายรวมถึง ระบบงาน ระเบียบขององคการ 

สถาปตยกรรมองคการ และโครงสรางอํานาจและการบังคับบัญชาจะตองเอื้อตอบรรยากาศในการ

เรียนรูหรือกระบวนการเรียนรู การจัดการความรูในองคการ และการสรางนวัตกรรมขององคการ 

นักวิชาการอยาง Hardy (2007: 19) ระบุวา หนาที่ของผูบริหารตอการสราง

บรรยากาศในการเรียนรูเริ่มตั้งแตการสื่อสารภารกิจสําคัญตาง ๆ  ขององคการ รวมถึงการ

แลกเปลี่ยนความรู (Knowledge  Sharing) และนวัตกรรมขององคการไปสูผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังนี้ 

Hardy ยังไดกลาวเสริมวา ปจจัยสําคัญที่สุดเกี่ยวกับบทบาทของผูนําตอการสรางบรรยากาศของการ

เรียนรู และการสรางองคการแหงการเรียนรู คือ ผูนําตองสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นกับพนักงาน

โดยเฉพาะในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู (Exchanging  Information) การแบงปนความรู 

(Sharing Knowledge) และการสรางความเขาใจรวมกันในองคการ (Building  Mutual 

Understanding) สอดคลองกับขอเสนอของ Pyka  (2002) ท่ีกลาววา ประสิทธิภาพของการ

เคลื่อนยายหรือไหลเวียนของขอมูล (Knowledge Flow) ตาง ๆ ภายในองคการจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ

ผูบริหารไดสรางศรัทธาและความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นในหมูสมาชิกที่รวมปฏิบัติงาน นอกจากนี้ Hsu 

and Wang (2008) ยังศึกษาพบวา คานิยมของผูบริหารระดับสูงที่มีตอความรูมีความสัมพันธเชิงบวก

กับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแบงปนความรูในองคการ (β = .39, p < .01) หมายความวา 

ถาผูบริหารระดับสูงใหคุณคากับการจัดการความรูในองคการมากเทาใด ยอมสงผลตอการเกิด

นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีสงเสริมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูภายในองคการมากข้ึนเทานั้น 
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ดานความสัมพันธระหวางบรรยากาศในการเรียนรูกับโครงสรางองคการนั้น ผล

การศึกษาของ Hull and Hage (1982) พบวา ยิ่งองคการมีระดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchical Levels) 

มากเทาใด ยิ่งเปนอุปสรรคตอการสื่อสารและการไหลเวียนของความรูมากขึ้นเทานั้น อีกทั้งองคการที่มี

ลักษณะการดําเนินงานที่ไมเปนทางการ (Low  Formalization) จะเปดกวางตอการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารตลอดจนเอื้อตอการกระตุนพฤติกรรมและความคิดใหม ๆ ใหแกพนักงาน (Pierce and Delbecq, 

1977) และผลการศึกษาในภาพที่ 2.10 ของ Rhodes, Hung, Lok, Lien and  Wu (2008) พบวา ปจจัย

เกี่ยวกับบริบทขององคการ (Organizational  Contexts) ไดแก ระบบสารสนเทศภายในองคการ (IT 

Systems) (β = .74, p < .01) กลยุทธเกี่ยวกับการเรียนรูภายในองคการ (Learning Strategy) (β = .69, p < 

.01) วัฒนธรรมที่เนนความไวเนื้อเชื่อใจกัน (Trust  Culture) (β = .6, p < .01) และการออกแบบ

โครงสรางองคการที่ยืดหยุน (Flexible Structure and Design) (β = .62, p < .01)มีความสัมพันธเชิงบวก

กับการแลกเปลี่ยนหรือถายโอนความรูภายในองคการ (Knowledge Transfer) (ภาพที่ 2.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.10  ผลการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางปจจัยการถายโอนความรู ปจจัยความ 

        สามารถทางนวัตกรรมและผลการดําเนินงานขององคการ  

แหลงที่มา:  Rhodes, Hung, Lok, Lien and Wu, 2008: 94.   

 

กลาวโดยสรุป ตัวอยางขางตนเปนขอมูลเชิงประจักษท่ีแสดงถึงความสัมพันธ 

ระหวางการสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีมุงเนนการสรางความมุงมั่นในการเรียนรู (Commitment to 

Learning) การเปดใจกวาง (Open-Mindedness) การสรางวิสัยทัศนรวม (Shared  Vision) และการ

แลกเปลี่ยนความรูภายในองคการ (Intra-Organizational Knowledge Sharing) กับภาวะผูนําใน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการเรียนรู 

วัฒนธรรม 

การไวเนื้อเชื่อใจ  

ออกแบบโครงสราง 

องคการยืดหยุน

ความสามารถ 

เชิงนวัตกรรม 

การถายโอนความรู 

ผลการดําเนินงาน 

ขององคการ การประมวลผล 

การถายโอนความรู   

การถายโอนความรู 

ระหวางบุคคล 

นวัตกรรม 

เชิงกระบวนการ

นวัตกรรมสินคา 

0.571 0.629 

0.286 

0.486 

0.744 

0.688 

0.660 

0.623 
0.192 
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องคการตลอดจนปจจัยตาง ๆ เชน โครงสรางองคการ วัฒนธรรมองคการ และยุทธศาสตรของ

องคการซึ่งเปนตัวแปรสําคัญที่ชวยในการขับเคลื่อนความพรอมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ภายในองคการ และเมื่อพิจารณากรณีของธนาคารไทยพาณิชย ผูวิจัยพบตัวอยาง

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําและโครงสรางองคการที่มีสวนเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู

ภายในองคการ ดังตัวอยางเชน  ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 พนักงานของธนาคารไทยพาณิชยมี

การเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการสรางความอยูรอดขององคการในเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมในการทํางานงาน โดยธนาคารสงเสริมใหผูจัดการสาขาเปลี่ยนทัศนคติจากเปน “นาย

ธนาคาร” ซ่ึงเปนเจาคนนายคนใหกลายเปน “พนักงานตัวอยาง” ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดทุกอยาง 

สามารถออกมาตอนรับลูกคาไดสามารถสอนงานลูกนองหรือสามารถกระตุนใหลูกนองไดเสนอ

ความคิดหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนระหวางกัน หรือธนาคารไดมีความพยายาม

ในการปรับลดโครงสรางองคการใหมีความคลองตัวขึ้น (สํานักงานสาขา-สํานักงานเขต-สํานักงาน

ใหญ) มีการประยุกตใชเทคโนโลยี เชน ระบบอินทราเน็ตเพื่อสงเสริมใหมีการสื่อสารแลกเปลี่ยน

ประสบการณและองคความรูตาง ๆ ภายในสาขาและระหวางสาขากันมากขึ้น จากขางตน ผูวิจัยจึง

มองวา ภาวะผูนําในองคการและโครงสรางการดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชยนาจะมีสวน

สัมพันธกับการสรางบรรยากาศในการเรียนรูของธนาคาร และนําไปสูการกําหนดสมมติฐาน

ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 2.2: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอความพรอม   

       ในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของธนาคาร 

     ไทยพาณิชย 

  2.4.2.3   ความสัมพันธระหวางบรรยากาศการเรียนรูกับนวัตกรรมขององคการ 

  บรรยากาศการเรียนรูในองคการไมวาจะเปนการสรางความมุงมั่นที่จะเรียนรู 

(Commitment to Learning) การเปดใจกวาง (Open-Mindedness) การสรางวิสัยทัศนรวม (Shared 

Vision) และการแลกเปลี่ยนความรูภายในองคการ (Intra-Organizational Knowledge Sharing) มี

ความสัมพันธกับการสรางนวัตกรรมขององคการ คํากลาวขางตนยืนยันไดจากผลการศึกษาของ

นักวิชาการหลาย ๆ ทานเริ่มตนจาก Dickson  (1996) ท่ีระบุวา สภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีดีจะเอื้อ

ตอการใชประโยชนตอการใชทรัพยากรตาง ๆ ขององคการเพื่อตอบสนองตอตลาดและการสราง

นวัตกรรมขององคการ ตอมา Rhodes, Hung, Lok, Lien and Wu (2008: 93) ศึกษาพบวา การ

ถายทอดความรูระหวางบุคคลมีความสัมพันธเชิงบวกกับการสรางนวัตกรรมขององคการ (β = .19, 

p < .05) (ดูภาพที่ 2.10 เพิ่มเติม) เชนเดียวกัน ผลการศึกษาของ Choi, Kim, Ju and Jyung (2009) 
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พบวา การใหความสําคัญกับการเรียนรู (Learning  Orientation) มีความสัมพันธกับนวัตกรรมของ

องคการ (Firm Innovativeness)  

    นอกจากนี้ องคการในตางประเทศ อาทิ Proctor and Gamble GE และ HP Lab ตาง

เปนกรณีศึกษาที่ดีในการสรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูเพื่อใชเปนพลังขับเคลื่อนใหเกิด

นวัตกรรมตาง ๆ ในองคการ โดยบรรยากาศการเรียนรูเชนวานั้น ไดแก การเปดอกพูดคุยกัน การ

สรางเครือขายในการสื่อสารทั้งในและนอกองคการ เชน เครือขายออนไลน เปนตน (Nussbaum, 

2005 quoted in Albert, 2006: 19)  อยางไรก็ตาม Dobni (2006: 172) ไดใหขอคิดไววา องคการควร

สรางบรรยากาศของการเรียนรูท่ีมุงใหความสําคัญกับพนักงานในฐานะผูขับเคลื่อนนวัตกรรมของ

องคการ  เชน การจัดใหพนักงานไดรับการศึกษาฝกอบรมทั้งในรูปแบบตาง ๆ ไดแก  การแสดง

ตัวอยาง (Example) และการเสริมแรง (Reinforcement) เปนตน 

  ในกรณีของธนาคารไทยพาณิชย ผูวิจัยพบวา ธนาคารไดพยายามสงเสริมใหเกิด

บรรยากาศการเรียนรูภายในองคการ เชน E-learning  การสงเสริมใหพนักงานคนหาความรู อาน

หนังสือดานธุรกิจการขาย การตลาด หรือจิตวิทยา โดยมุงหวังใหพนักงานเกิดแนวคิดใหม ๆ วิธีการ

ใหม ๆ ในการทํางาน รวมถึงการกระตุนใหพนักงานแสดงความคิดเห็น คิดคน หรือทดลองอยาง

สรางสรรคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา มีการยกยองใหรางวัลกับแนวปฏิบัติท่ีดี (Best 

Practice) เชน การยกยองพนักงานที่มีความสามารถในการขายผลิตภัณฑของธนาคาร หรือเรียก 

“เซลพันธุแท” และมีการประกาศเกียรติคุณทางระบบอินทราเน็ตและจดหมายขาวของธนาคาร จาก

ตัวอยางขางตนผูวิจัยจึงคาดหวังวา บรรยากาศการเรียนรูดังกลาวนาจะมีอิทธิพลตอการเกิด

นวัตกรรมในการทํางาน สินคาและบริการของธนาคารไทยพาณิชยดวยเชนกัน และนําไปสูการ

กําหนดสมมติฐานดังตอไปนี้  

  สมมติฐานที่ 2.3: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอนวัตกรรม 

      ของธนาคารไทยพาณิชย 

 

 2.4.3   ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางการจัดการความรูกับความพรอมในการปรับตัวให 

               ทันตอความเปล่ียนแปลง นวัตกรรม และผลการดําเนินงานขององคการ 

  2.4.3.1  ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับผลการดําเนินงานขององคการ

ประเด็นตอมา นักวิชาการหลายทานตางระบุวา การคงความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive 

Advantage) ขององคการ เกี่ยวของกับการสรางและการแสวงหาความรูใหม ๆ และเผยแผความรูนั้น

ไปยังสวนตาง ๆ ขององคการไดอยางเหมาะสม ท้ังองคการยังตองสามารถตีความและบูรณาการ
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ความรูนั้นตลอดจนใชความรูนั้นใหกอเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ (Cohen and Levinthal, 

1990; Kogut and Zander, 1993; Kusunoki, Nonaka and Nagata, 1998)  

  คําถามที่เกิดตามมาก็คือ การจัดการความรูจะสามารถสรางอรรถประโยชนตาง ๆ 

ใหแกองคการไดจริงหรือไม ซ่ึงผลจากการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัยพบวา การจัดการความรูมี

อิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคการ เริ่มตั้งแตผลการศึกษาของ Baker and Sinkula (1999) ท่ี

พบวา การจัดการความรูโดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการตลาด (Market  Orientation) ซ่ึง

หมายถึง การดําเนินกิจกรรมวางแผนขอมูลทางการตลาด (Market Information Planning-MIP) ซ่ึง

เกี่ยวของกับการคํานึงถึงลูกคาและคูแขง การแสวงหาขอมูล การถายโอนแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ

ลูกคาและคูแขงไปยังแผนกตาง ๆ ขององคการ และความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลตาง ๆ 

ท่ีไดรับมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการ สวนแบงทางการตลาด และความสําเร็จ

ของผลิตภัณฑใหม นอกจากนี้ ปฏิสัมพันธระหวางการใหความสําคัญกับตลาด (Market 

Orientation) (ตัวแทนของการจัดการความรู) และการใหความสําคัญกับการเรียนรู (Learning 

Orientation) (ตัวแทนของบรรยากาศการเรียนรู) มีความสัมพันธเชิงบวกกับสวนแบงทางการตลาด  

แตมีความสัมพันธเชิงลบกับความสําเร็จของสินคาใหม  

  นอกจากนี้ การศึกษาในญี่ปุนยังพบวา กลุมตัวอยางบริษัทขนาดกลางและขนาด

ยอมในประเทศญี่ปุนที่มีความสามารถในการใชความรู (Knowledge  Exploitation) จะบรรลุ

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Operational  Efficiency) ซ่ึงประกอบไปดวย 1) ผลกําไรที่

เหนือกวาคูแขง และ 2) กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเหนือคูแขง ในขณะที่บริษัทที่มี

ความสามารถในการสรางความรู (Knowledge  Exploration) จะมีผลการดําเนินการเชิงกลยุทธ 

(Strategic Performance) ไดแก ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ/เทคโนโลยีใหม ๆ ได

เหนือกวาคูแขง และสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีของพนักงาน (Technological Competence) ท่ี

ดีกวา (Isobe, Makino and Montgomery, 2008) 

  หากพิจารณาการจัดการความรูในฐานะเครื่องมือหนึ่งในการบริหารแลว ผลการ

สํารวจของ Iseri-Say, Toker and Kantur (2008) พบวา เทคนิคทางการจัดการ เชน KM, 

Outsourcing etc. มีผลตอตําแหนงในการแขงขันขององคการ (Competitive Positioning) (β = .51, 

p < .001) ความสามารถขององคการ (β = .48, p < .001) ความสามารถในการปรับตัวขององคการ 

(β  = .49, p < .001) ความพึงพอใจของลูกคา (β = .33, p < .001) ผลประกอบการทางการเงิน (β = 

.39, p < .001) เชน การวัดยอดขาย ผลกําไรสุทธิ ผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราการไหลเวียน

ของเงินสด ตลอดจนผลการดําเนินงานในภาพรวม (General Performance) (β = .54, p < .001)  
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    นอกจากนี้ การประยุกตเอาการจัดการความรูมาใชในกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ 

ผลการศึกษาของ Albors, Hervas, Marquez, Martinez-Fernandez (2008) พบวา องคการที่มีการ

ดําเนินกิจกรรมการบริการที่เนนฐานความรู (Knowledge-Intensive  Service  Activities-KISA) เชน 

กิจกรรม R&D การใหคําปรึกษาดานการจัดการ การใหบริการระบบสารสนเทศ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษยจะสามารถสรางนวัตกรรมใหม ๆ มีความสามารถในการแขงขัน และมีผล

ประกอบการทางเศรษฐกิจ เชน อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ผลตอบแทน

สินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (Return on Net Asset) อัตราผลตอบแทนหรือกําไรเมื่อเทียบกับ

สินทรัพยท้ังหมด (Return on Total Asset) ดีข้ึน เชนเดียวกับผลการศึกษาของ Harlow (2008: 157) 

ท่ีศึกษากลุมตัวอยางองคการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจํานวน 108   องคการและพบวา การ

ประยุกตใช Tacit  Knowledge ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เชน การบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

(Customer Relationship Management-CRM) การทําเหมืองขอมูล (Data-Mining) การใชซอฟทแวร

ท่ีสนับสนุนการทํางานเปนกลุม (Groupware) ฐานขอมูลดิจิตอล (Digital Database) มีความสัมพันธ

เชิงบวกผลดําเนินการทางการเงิน (R2 = .24, F = 6.03, p < .01) เชน อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย

ยอดขาย (Return on Sales: ROS)  ตนทุนขาย (Cost of Goods Sold)  กําไรสุทธิตอหุน (Earnings 

Per Share) ราคาหุนในรอบ 3 ป ท่ีผานมา (Share Price Over Past Three Year) อัตราผลตอบแทน

สวนของผูถือหุน (Return on Equity) รายได (Revenues) กําไรสุทธิ (Profits) เปนตน 

  การจัดการความรูยังมีบทบาทในฐานะตัวแปรคั่นกลาง (Mediator) ท่ีเชื่อมระหวาง

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับผลการดําเนินงานขององคการซึ่งวัดจากระดับการรับรู

ของกลุมตัวอยางในประเด็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงิน การเติบโตของยอดขาย กําไร

สุทธิ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา (Lin, Liang, Xu, Li, and Xie, 2008) และผลการศึกษาของ Hardley and 

Mavondo (2000: 1499) ยังพบวา การเรียนรูไมไดมีความสัมพันธโดยตรง กับผลประกอบการของ

องคการ แตมีผลผานการใสใจตอลูกคาและคูแขง (β  = .14, p < .001) 

  อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาของ Choi, Kim, Ju and Jyung (2009) ซึ่งศึกษากลุม

ตัวอยางองคการในประเทศเกาหลี 454 องคการกลับพบวา โครงสรางของกระบวนการเรียนรู 

(Learning Infrastructure) ซ่ึงหมายถึง การเรียนรูผานเทคโนโลยีท้ังในรูปแบบทางการและไมเปน

ทางการกลับไมมีความสัมพันธอันใดกับผลการดําเนินงานขององคการ  

  จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนของธนาคารไทยพาณิชย ผูวิจัยพบตัวอยาง

ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับการปรับปรุงประสิทธิผลการดําเนินงานของธนาคาร 

เชน ธนาคารไทยพาณิชยมีการใชการจัดการความรูเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การดําเนินงาน ตัวอยางเชิงประจักษไดแก การใหบริษัทที่ปรึกษา Gallup ดําเนินการสํารวจความ
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คิดเห็นของผูใชบริการของธนาคาร ซ่ึงผลการสํารวจจะถูกนํามาจัดทําเปนฐานขอมูลเพื่อชวยใหแต

ละสาขาไดปรับปรุงผลการดําเนินงานของตน หรือการที่สํานักงานใหญไดเชิญพนักงานขายประกัน

เกง ๆ หรือที่เรียก “เซลพันธุแท” ไปเผยแพรเทคนิคใหเขต หรือสาขาตาง ๆ เพื่อปรับปรุงการ

ดําเนินงานของตน เปนตน จากตัวอยางขางตนจึงเปนขอมูลใหผูวิจัยกําหนดสมมติฐานเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูของธนาคารวานาจะสงตอการสรางผลประกอบการที่ดีของ

ธนาคารไทยพาณิชยดังตอไปนี้ 

  สมมติฐานที่ 3.1: การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการ 

      ดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชย 

2.4.3.2  ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับความพรอมในการปรับตัวให 

                           ทันตอความเปลี่ยนแปลง  

  การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดใหการจัดการความรูครอบคลุมถึง 4 ขั้นตอน คือ 

1)  การสรางและคนหาความรู 2)  การจัดเก็บความรู 3)  การเผยแพรความรู และ 4)  การใชความรู 

ซ่ึงการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับบทบาทของผูนํา วัฒนธรรมองคการ และโครงสรางขององคการ

ซ่ึงเปนปจจัยที่ผลักดันใหเกิดความพรอมในการปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับการ

จัดการความรูในองคการ กลาวคือ Vera and Crossan (2004) และ Nonaka, Toyama and Konno 

(2000) ระบุวา ผูนําและภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (Strategic  Leadership) มีบทบาทสําคัญในการ

ขับเคลื่อนการเรียนรูภายในองคการ (Organizational Learning) และการจัดการความรู (Knowledge 

Management) ดวยผูนําจะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการสราง การแลกเปลี่ยน และการ

ประยุกตใชความรูตาง ๆ ในองคการ วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูงในองคการ และกลยุทธในการ

บริหารงานขององคการยังถือเปนตัวขับเคลื่อนการแขงขันที่ผลักดันใหเกิดการจัดการความรูข้ึนใน

องคการ นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Hsu and Wang (2008) พบวา การกําหนดยุทธศาสตรของ

ธุรกิจที่มุงเนนนวัตกรรม (Innovation Business Strategy) (β = .33, p < .01) มีความสัมพันธเชิง

บวกกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแบงปนความรูในองคการที่มีประสิทธิผล  

   ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการยังถือเปนหนึ่งในแรงผลักดันที่สนับสนุนการจัดการ

ความรูขององคการ โดย Cavusgil, Calantone and Zhao (2003) และ Scarbrough (2003) ตางยืนยัน

วา ประสบการณของการรวมมือกันในองคการ (Collaborative Experiences) มีอิทธิพลเชิงบวกกับ

ความสามารถขององคการในการตระหนักรูและการทําความเขาใจในกระบวนการรวบรวมความรู 

(Knowledge Gathering) การแปลผล (Knowledge Interpretation) และการแบงปนความรูในองคการ 

(Knowledge Diffusion) ท่ีมีประสิทธิภาพ สวน Chang and Lee (2007) ศึกษาพบวา วัฒนธรรมที่

เนนนวัตกรรม (Innovative Culture) และวัฒนธรรมการทํางานแบบเกื้อหนุน (Supportive Culture) 
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มีความสัมพันธเชิงบวกกับการคนหาความรู (Knowledge Acquisition) และการแพรกระจายความรู 

(Knowledge Diffusion) นอกจากนี้ Lai and Lee (2007: 316) ยังพบวา วัฒนธรรมการองคการแบบ

ผูประกอบการ (Entrepreneurial  Culture) มีความสัมพันธเชิงบวกกับกิจกรรมการจัดการความรู 

(Knowledge Activities) (β = .47,   p < .001) 

  การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยคาดหวังวา การจัดการความรูภายในธนาคารไทยพาณิชยจะมี

ความสัมพันธกับการสรางความพรอมในการเปลี่ยนแปลงขององคการ เห็นไดจากการที่ การ

กําหนด KPI เพื่อกระตุนใหแตละสาขาตื่นตัวกับการแขงขันอยูตลอดเวลา พรอมกันนั้น ธนาคารยัง

กําหนดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาจากการใหบริการของสาขา เพื่อใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสาขา หรือการกําหนดใหพนักงานใหมตอง

เขาฝกอบรมกับธนาคาร 1 เดือนเต็มเพื่อเรียนรูกฎระเบียบทางการเงิน ข้ันตอนปฏิบัติ มีการจําลอง

สถานการณใหพนักงานปฏิบัติจริงเกือบทุกตําแหนง เมื่อจบหลักสูตรพนักงานจะมีความพรอมใน

การปฏิบัติงานไดทันที หากสังเกตใหดีจะเห็นวา กิจกรรมขางตนในการสรางความตื่นตัวและความ

พรอมในการเปล่ียนแปลงของพนักงานมีสวนสัมพันธกับกิจกรรมการจัดการความรูแทบทั้งสิ้น เชน 

การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการ ธนาคารจําเปนตองมีการสํารวจซึ่งปจจุบัน

อาศัยการจางบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกดําเนินการสุมสํารวจทางโทรศัพทและรวบรวมขอมูลและ

แปลผลนําสงใหกับสํานักงานใหญและสาขาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนอยูตลอดเวลาหรือ

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติงาน เทคนิควิธี ทักษะการทํางานตาง ๆ ท่ีดี ตลอดจนปญหา

ตาง ๆ ท่ีมักจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อใชในการสรางสถานการณจําลองและฝกพนักงานใหม 

หรือการแลกเปลี่ยนความรูในเรื่องเทคนิคการทุจริตตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินใหกับสาขา

ตาง ๆ ผานระบบสารสนเทศหรืออินทราเน็ตซึ่งจะเปนการสรางความพรอมใหกับสาขาตาง ๆ ให

สามารถรับมือกับเหตุการณเฉพาะหนาไดเปนอยางดี เปนตน จากขางตนผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐาน

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับความพรอมในการรับมือตอความเปลี่ยนแปลง

ของธนาคารไทยพาณิชยไวดังตอไปนี้ 

  สมมติฐานที่ 3.2: การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอความพรอมใน 

     การปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของสาขาธนาคาร 

     ไทยพาณิชย 

  2.4.3.3   ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับนวัตกรรม  

   ดานความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับการสรางนวัตกรรมขององคการ

นั้น ผลการศึกษาในตางประเทศตางยืนยันวา การจัดการความรูขององคการมีสวนสัมพันธกับการ

เกิดของนวัตกรรมขององคการ เริ่มตั้งแต Rodan (2002) ระบุวา การถายโอนความรูแบบ Tacit และ 



 75 

Explicit มีสวนเสริมสรางความรูใหมท่ีเปนไปได (Probabilistic) และสงผลตอการสรางนวัตกรรม

ขององคการในที่สุด ผลการศึกษาของ Gloet and Terziovski (2004) ใหผลเชนเดียวกัน นั่นคือ การ

ปฏิบัติดานการจัดการความรู (Knowledge  Management  Practices) มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

นวัตกรรมขององคการ นอกจากนี้ Scarbrough (2003) Chang and Lee (2007) และ Beesley and 

Cooper (2008) ยังไดกลาวเสริมวา การจัดการความรู ซ่ึงประกอบไปดวยกิจกรรมการสรางความรู 

(Knowledge Creation) การแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge  Sharing) และการยกระดับความรู 

(Knowledge Leverage) จะมีสวนเสริมสรางทักษะตาง ๆ ของพนักงานที่เชื่อมโยงกับกระบวนการ

สรางนวัตกรรม (Innovation Process) ขององคการ (ดังภาพที่ 2.11) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.11  ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและการเกิดนวัตกรรมขององคการ 

แหลงที่มา:  Beesley and Cooper, 2008: 54. 

 

การเพิ่มความสามารถ 

ในการแขงขัน

การสรางความรู  ขอมูลสารสนเทศ  

การสรางความรู  นวัตกรรม    

การถานโอนความรู    

การประยุกตใชความรู การเรียนรูเพื่อสรางความรู     

การแพรกระจาย  

(การสื่อสาร)) 
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    ในปค.ศ. 2006 Ju, Li and Lee ไดศึกษาโมเดลความสัมพันธระหวางความสามารถ

ในการจัดการความรูขององคการและการเกิดขึ้นของนวัตกรรมขององคการทั้งนวัตกรรมดาน

ผลิตภัณฑ (Product  Innovation) และกระบวนการ (Process Innovation) โดยสํารวจจากผูจัดการ

ดาน KM จํานวน 800 คนที่ทํางานในธุรกิจ Semiconductor, LED, Precision Machinery, 

Communication and Biotech Industries ผลการศึกษาดังภาพที่ 2.11 พบวา 1)  การเปนองคการแหง

การเรียนรู (Organizational  Learning) (การที่องคการสามารถปรับตัวและถายโอนความรูภายใน

องคการ) 2)  การบูรณาการความรูกับกิจกรรมภายในองคการโดยเนนความยืดหยุนและ

ประสิทธิภาพในการบูรณาการ และ 3)   ความสามารถในการจัดการความรู (Knowledge 

Management Capabilities)  (การแสวงหาความรู (Knowledge  Acquisition) การบูรณาการความรู 

(Knowledge Integration) และการแปรรูปความรู (Knowledge  Conversion) มีความสัมพันธกับการ

เกิดนวัตกรรมขององคการทั้ง 2 รูปแบบ (Ju, Li and Lee, 2006: 870) ผลการศึกษาขางตนสอดคลอง

กับ Chang and Lee (2007: 300) ท่ีไดสํารวจกลุมตัวอยาง 138 องคการจาก Top 5,000 Business 

Organizations 2005 ซึ่งจัดโดย The China Credit Information Service Ltd. และพบวา 1) การสั่งสม

ความรู (Knowledge  Storage) (β = .33, p < .05) การแสวงหาแหลงความรู (Knowledge 

Acquisition) (β = .44, p < .05) และการแพรกระจายความรู (Knowledge Diffusion) (β = .37, p < 

.05) มีความสัมพันธเชิงบวกกับนวัตกรรมดานการบริหาร (Administrative Innovation) และ 2) การ

แสวงหาความรู (Knowledge  Acquisition) (β= .47, p < .05) และการแพรกระจายความรู 

(Knowledge Diffusion) (β = .23, p < .05) มีความสัมพันธเชิงบวกกับนวัตกรรมดานเทคนิคของ

องคการ (Technical Innovation) และสุดทาย ผลการศึกษาของ Lundvall and Nielsen (2007: 207) 

ยังพบวา องคการธุรกิจเอกชนของเนเธอรแลนดท่ีมีคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูจะมีการ

สงมอบนวัตกรรมมากกวาองคการประเภทอื่น (ภาพที่ 2.12) 
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ภาพที่ 2.12 โมเดลความสัมพันธระหวางความสามารถในการจัดการความรูขององคการและการ 

         เกิดขึ้นของนวัตกรรมขององคการ 

แหลงที่มา:  Ju, Li and Lee, 2006: 867. 

 

    ในกรณีท่ีองคการตาง ๆ นําเอาแนวคิดการจัดการความรูมาประยุกตใชกับกิจกรรม

ตาง ๆ อาทิ กิจกรรม R&D การใหคําปรึกษาทางการจัดการ (Management  Consulting) การจัดการ

สนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมการขายและกระจายสินคา (Sales and Distribution Support) การบริหาร

ความสัมพันธของลูกคา (CRM) การทําเหมืองขอมูล (Data-Mining) ฯลฯ ผูวิจัยยังพบวา องคการที่มี

การดําเนินการดังกลาวมีแนวโนมที่จะสรางนวัตกรรมภายในองคการของตนไดอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (Albors, Hervas, Marquez and Martinez-Fernandez, 2008; Harlow, 2008) 

  ในกรณีของธนาคารไทยพาณิชยผูวิจัยคาดหวังวา การจัดการความรูของธนาคาร

นาจะมีอิทธิพลตอการเกิดนวัตกรรมขององคการ เนื่องจากผูวิจัยพบวา ธนาคารไทยพาณิชยมีการใช

การจัดการความรูเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน ตัวอยางเชิง

ประจักษไดแก ธนาคารไดจัดตั้งหนวยงานที่ทําหนาที่คิดคน ปรับปรุง และสรางนวัตกรรมดาน

สินคาและบริการโดยตรงออกสูตลาด หรือในแตละครั้งที่ธนาคารมีสินคาหรือบริการใหม ๆ 

การเรียนรูของ

องคการ 

ความสามารถใน 

การจัดการความรู  

การบูรณาการ

ความรู 

นวัตกรรม 
Innovation 

ลักษณะของความรู 

ความยืดหยุน ความมี

คนหาความรู 

ประยุกตใชความรู  

การเปลี่ยนแปลงความรู  

การเรียนรูเพื่อสรางความรู การเรียนรูเพื่อปรับตัว   

จําเพาะเจาะจง  

ชัดเจน 

ซับซอน 

นวัตกรรมสินคา    

นวัตกรรมกระบวนการ 

โมเดลการแขงขัน   

กลยุทธการจัดการความรูท่ีมุงสนใจ

มนุษยสูง/สนใจในตัวระบบต่ํา

กลยุทธการจัดการความรูท่ีมุงสนใจ

มนุษยตํ่า/สนใจในตัวระบบสูง

การวิเคราะหจัดกลุม  
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ธนาคารมักจะใหพนักงานชวยกันคิดวิธีการ/กลยุทธท่ีจะทําใหขายสินคาและบริการเหลานั้นไดมาก

ท่ีสุด และเมื่อกลยุทธท่ีพนักงานสาขานั้นชวยกันคิดแลวประสบความสําเร็จ สาขาที่ประสบ

ความสําเร็จทําการเผยแพรเทคนิคเหลานั้นใหกับสาขาอื่น ๆ ทราบ ท้ังการบันทึกขอมูลเปนลาย

ลักษณอักษร การบันทึกวิดีโอเพื่อทําการจัดลงในระบบคอมพิวเตอร และเว็บไซตของธนาคาร 

ตัวอยางความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับการเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ท้ังสินคาและบริการ

ของธนาคารไทยพาณิชยขางตนถือเปนขอมูลที่เพียงพอตอผูวิจัยในการกําหนดสมมติฐานการวิจัย

ดังตอไปนี้ 

  สมมติฐานที่ 3.3: การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอนวัตกรรมของ 

   ธนาคาร ไทยพาณิชย 

 

2.4.4  ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการ    

                         เปลี่ยนแปลงกับนวัตกรรมและผลการดําเนินงานขององคการ 

    2.4.4.1  ความสัมพันธระหวางความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการ 

      เปลี่ยนแปลงกับผลการดําเนินงานขององคการ 

  ดานตัวอยางความสัมพันธระหวางความพรอมในการปรับตัวใหทันตอความ

เปลี่ยนแปลงกับการปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคการนั้น Albert (2006: 18) ไดยกตัวอยาง

ปจจัยสําคัญ 4 ประการที่ทําให HP  Lab เปนหองปฏิบัติการวิจัยอุตสาหกรรมที่ดีท่ีสุดในโลก 

ประกอบดวย 

   1)  บทบาทของผูบริหาร กลาวคือ ผูอํานวยการของฝายทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource: HR) และรองประธานอาวุโสฝายวิจัยและพัฒนาจะรับบทบาทในการเปนผู

กระตุนขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน มีการใชระบบการสื่อสารที่หลากหลาย 

(Variety of Communications Systems) เชน การสํารวจการใชซอฟทแวรท่ีสนับสนุนการทํางาน

รวมกัน (Groupware) การอภิปรายหรือสนทนาอยางไมเปนทางการกับพนักงานโดยเฉพาะใน

ประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนให HP Lab กาวไปสูการเปนหองปฏิบัติการชั้นนําของโลก 

   2)  การบูรณาการการสนับสนุนจากทุกฝายในองคการ กลาวคือ เมื่อ HP 

Lap ไดประกาศวิสัยทัศนวาตนจะเปนหองปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกไปแลวนั้น 

ผูเกี่ยวของทุกฝาย เชน ผูจัดการฝาย HR จะเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนดังกลาวให

เปนจริงผานการสนับสนุนงบประมาณ การอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ นอกจากนี้ ผูจัดการฝาย 

HR ยังมีบทบาทในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการที่เอื้อตอการเรียนรูและกําหนดพฤติกรรม

สําคัญที่สนับสนุนตอวัฒนธรรมดังกลาว ไดแก 1) รับฟงและไตถามเพื่อนําไปสูการคิดคนสิ่งใหม ๆ 
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รวมกัน รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง 2) การกระตุนใหพนักงานคิดนอกกรอบ และ 3) 

กระตุนพฤติกรรมการชอบเสี่ยงและทาทายจากเดิมในการทําหรือคิดคนสิ่งใหม ๆ  

   3)  การสรางชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practices) ไดแก การ

สรางเครือขายการเรียนรูระหวางพนักงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและที่ไมเปนทางการ เชน 

“Chalk Talks Program” ระหวางวิศวกรในหองปฏิบัติการทุกบายวันศุกร HP Lab Mentoring 

Program ซึ่งเปนกิจกรรมที่ติดตามผลความกาวหนาในการเปลี่ยนให HP  Lab กาวไปสูการเปน

หองปฏิบัติการชั้นนําของโลก 

   4)  การคงความเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง (Sustaining  Change) Albert 

(2006: 19) ระบุวา เคล็ดลับในการขับเคลื่อนให HP  Lab เปนองคการแหงการเรียนรูท่ีประสบ

ความสําเร็จ คือ บทบาทของผูบริหารโดยเฉพาะฝาย HR รองประธานอาวุโสดาน R&D ผูจัดการ

หองปฏิบัติการที่ตองสนับสนุนการสรางบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมใหม (New Cultural Norms) 

ผานการสรางบรรยากาศที่เต็มไปดวยความตื่นเตน ศรัทธา และการเปดใจระหวางผูปฏิบัติงานใน 

HP Lab 

  ผลจากการดําเนินการขางตนทําให HP Lab เกิดการเปลี่ยนแปลง เริ่มตั้งแต  

   1)   ความรวมมือระหวางพนักงานเพิ่มขึ้น 30-40% 

   2)   การสื่อสารเปนแบบแบนราบ (Lateral Communication) และเปนใน

ลักษณะเครือขายมากขึ้น (Web of Communication) 

   3)   มีการตั้งเกณฑการวัดผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

   4)   การดําเนินงานของ HP Lab มุงเนนในเรื่องคุณภาพ ตนทุน และการ

สรางนวัตกรรมในการดําเนินการและผลิตภัณฑมากขึ้น  

      5)   HP Lab มีวิสัยทัศนและเปาหมายในการดําเนินการที่ชัดเจนขึ้น 

เมื่อเปรียบเทียบตัวอยางขางตนกับธนาคารไทยพาณิชยแลวจะพบวา หลังวิกฤต

เศรษฐกิจในป 2540 ธนาคารไทยพาณิชยไดตระหนักตอการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยเริ่มจากการที่ผูบริหารไดกําหนดแนวทาง (Road Map) ในการเปลี่ยนแปลง

ธนาคาร (Change Program) อยางจริงจังและตอเนื่องเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน (โปรดดูภาพที่ 2.13) 
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ภาพที่ 2.13  แนวทางการเปลี่ยนแปลง ตามโครงการปรับปรุงธนาคาร (Change Program)  

แหลงที่มา:  วิชิต สุรพงษชัย และดีพัก ซารับ, 2550. 

 

  ภาพที่ 2.12 จะเห็นวา ธนาคารกําหนดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงไวใน 3 ดาน 

คือ 1) การเปลี่ยนแปลงดานการเงินที่มุงเนนการเพิ่มผลกําไรของธนาคาร (Profitability) 2) การ

เปลี่ยนดานยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจ โดยมุงเนนดานธุรกิจการคา กลุมลูกคา SMEs และการ

สรางธรรมาภิบาล และ 3) การเปลี่ยนแปลงในดานองคการที่มุงเนนใหเกิดการความสามารถในการ

ดําเนินงานที่เขมแข็งขององคการและพนักงาน ผูวิจัยตองการตรวจสอบวา ในปจจุบันผลของแนว

ทางการปรับปรุงธนาคารขางตนไดสงผลตอการดําเนินงานของธนาคารหรือไม จึงเปนที่มาของ

สมมติฐานการวิจัยดังตอไปนี้ 

  สมมติฐานที่ 4.1: ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล 

      โดยตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของสาขาธนาคาร 

                                                        ไทยพาณิชย  

  2.4.4.2  ความสัมพันธระหวางความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการ 

      เปลี่ยนแปลงกับนวัตกรรม  

  ความสัมพันธระหวางความพรอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ

นวัตกรรมขององคการนั้น การศึกษาครั้งนี้มุงที่จะศึกษาความสัมพันธของผูนํา วัฒนธรรมของ

องคการ และโครงสรางองคการในฐานะตัวแทนของการขับเคลื่อนความพรอมในการรับมือกับ

เปลี่ยนแปลงขององคการกับการเกิดขึ้นของนวัตกรรมขององคการทั้งในมิติของกระบวนการ และ
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ผลิตภัณฑ ท้ังนี้ ผลการศึกษาของนักวิชาการตางประเทศตางยืนยันวา บทบาทของผูบริหาร 

วัฒนธรรมขององคการ และโครงสรางและการออกแบบองคการมีอิทธิพลตอการเกิดนวัตกรรม

ขององคการ กลาวคือ  

   1)  บทบาทของผูบริหารที่มีตอนวัตกรรมขององคการ 

   Damapour  (1991:  558)  ระบุวา ผูบริหารที่มีทัศนคติตอการเปลี่ยนแปลงที่

ดี จะนําไปสูการเกิดบรรยากาศภายในองคการที่ดีท่ีเอื้อตอการนวัตกรรมขององคการ นอกจากนี้ 

ภาวะผูนํา ระดับการสนับสนุนของผูบริหาร และความรวมมือของผูบริหารยังเปนปจจัยหนึ่งในการ

สรางนวัตกรรมขององคการใหประสบความสําเร็จ (Daft and Becker, 1978; Damanpour, 1987, 

1991) 

   2)  วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอนวัตกรรมขององคการ 

   Hurley  and  Hult  (1998)  ระบุวา องคการที่มีวัฒนธรรมแบบเนน

นวัตกรรม (Innovative Culture) ซึ่งหมายถึง การเปดกวางกับความคิดใหม ๆ จะสงผลใหอัตราการ

เกิดนวัตกรรมขององคการเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงก็จะเพิ่มมากขึ้น  

นอกจากนี้ ตัวอยางการสรางองคการแหงการเรียนรูท่ี HP Lab ก็เปนตัวอยางอันดีของการบูรณาการ

วัฒนธรรมการทํางานที่สงเสริมการเรียนรู เชน คานิยมในเรื่องความรวมมือในการทํางาน การให

อํานาจในการปฏิบัติงานและการลงมือปฏิบัติ ประสานกับการสนับสนุนของผูนําทําให HP  Lab 

เปนหนึ่งในองคการของโลกที่รังสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ใหแกลูกคาอยูเสมอ (Albert,  2006:  21) 

อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาของ Chang and  Lee (2007:  17) กลับพบวา นวัตกรรมขององคการตอง

เกิดมาจากปฏิสัมพันธรวมระหวางวัฒนธรรมองคการ (Organizational Culture) กับกระบวนการสั่ง

สมความรูในองคการ (Knowledge Accumulation)  

   3)  โครงสรางองคการกับการเกิดขึ้นของนวัตกรรมองคการ ผลการศึกษา

จํานวนมากตางยืนยันวา โครงสรางและการออกแบบองคการมีอิทธิพลตอการเกิดนวัตกรรมของ

องคการ โดยเริ่มตนจาก 

   (1)  การรวมศูนยอํานาจ 

   ผลการศึกษาของ Thompson  (1965) รายงานวา การรวมศูนยอํานาจ

การตัดสินใจจะเปนอุปสรรคตอการสรางนวัตกรรมในการแกไขปญหาตาง ๆ ขององคการ ตรงกัน

ขาม สภาพแวดลอมที่เนนการมีสวนรวมจะเอื้อตอการเกิดนวัตกรรมภายในองคการมากกวา ผล

การศึกษาขางตนขัดแยงกับงานของ Liao (2007: 53) ซ่ึงศึกษาองคการ 195 แหงที่มีการประยุกตใช

แนวคิดการจัดการความรู (KM) ในไตหวันและพบวา โครงสรางองคการที่เนนการรวมศูนยอํานาจ 

(Centralization) สามารถเสริมสรางนวัตกรรมขององคการไดมากกวา 
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 (2)   รูปแบบการทํางาน 

 Burns and Stalker (1961), Thompson (1965) และ Aiken and Hage 

(1971) ระบุวา กระบวนการทํางานที่ยืดหยุนและไมเนนกฎเกณฑจะมีสวนชวยตอการเกิดนวัตกรรม

ภายในองคการ นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Cavusgil et al. (2003) ยังพบวา องคการชั้นนําอยาง 

Xerox และ Hitachi ใชวิธีการทํางานรวมกันแบบขามสายงาน (Cross  Boundaries) เพื่อเสริมสราง

นวัตกรรมขององคการและคงความไดเปรียบในการแขงขัน  

  (3)  การสื่อสารภายในองคการ 

 Ross  (1974)  ระบุวา สภาพแวดลอมภายในองคการที่ดีจะเอื้อตอการ

ส่ือสารความคิดใหม ๆ ภายในองคการ ซ่ึงความคิดใหมๆ เชนวานั้น ก็คือจุดเริ่มตนของการเกิด

นวัตกรรมขององคการ 

  (4)  ระดับชั้นการบังคับบัญชา 

 Hull and Hage (1982) กลาววา องคการที่มีระดับชั้นการบังคับบัญชาที่

มากจะเพิ่มความยากตอการสื่อสารภายในองคการและถือเปนอุปสรรคตอการไหลเวียนของ

ความคิดสรางสรรคตาง ๆ  

  (5)  ประเภทขององคการ 

 องคการที่มีโครงสรางการควบคุมแบบระบบราชการสูง (High 

Bureaucratic Control) จะเปนอุปสรรคตอการสรางนวัตกรรมภายในองคการ (Aiken and Hage, 

1971; Pierce and Delbecq, 1977) ตรงกันขาม องคการที่มีความซับซอนเชิงโครงสรางสูง ความเปน

ทางการต่ําและระดับการรวมศูนยอํานาจต่ําจะเอื้อตอการเกิดนวัตกรรมภายในองคการ (Duncan, 

1976: 179) 

  (6)  ฐานะทางการเงินขององคการ 

 องคการที่มีฐานะทางการเงินดีจะสามารถนําเอานวัตกรรมใหม ๆ ซ่ึงมี

ราคาสูงมาใชกับองคการไดมากกวาองคการที่ฐานะการเงินไมคอยดีนัก (Damapour, 1991: 562) 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ Liao  (2007:  58-59) ท่ีพบวา องคการที่ลงทุนมากกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือองคการที่มุงความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีจะมีอิทธิพลตอการ

เสริมสรางนวัตกรรมขององคการ  

  จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ผูวิจัยคาดหวังวา อิทธิพลของภาวะผูนํา 

โครงสรางและวัฒนธรรมองคการของธนาคารไทยพาณิชยนาจะมีสวนชวยตอการเกิดนวัตกรรม

ขององคการดวยเชนกัน ดังตัวอยางเชิงประจักษของนโยบายของธนาคารในการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 

3 (Change  Program) ท่ีเนนใหธนาคารเนนการสรางความแตกตางในตัวสินคาและบริการ การที่
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ผูจัดการสาขาจะแสดงบทบาททั้งในฐานะผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) ในรูปแบบ

ของการกระตุนใหพนักงานมีสวนรวมในการคิดคนกลยุทธในการขายใหไดมากที่สุด หรือการ

แสดงบทบาทในฐานะผูนําเชิงแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เมื่อผลการคิดคนกลยุทธหรือ

วิธีการขายนั้นประสบความสําเร็จ ผูจัดการสาขาก็จะมีการใหรางวัลเพื่อเปนกําลังใจทั้งในรูปการ

ประกาศเกียรติคุณและในรูปโบนัส ฯลฯ ดานโครงสรางองคการ ธนาคารไทยพาณิชยไดมีการนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีสวนชวยใหขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ท่ีจะ

สนับสนุนตอการสรางนวัตกรรมตาง ๆ ขององคการไหลเวียนทั่วถึงทั้งองคการมากขึ้น ยกตัวอยาง

เชน การติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนวัตกรรมในสินคาและบริการของคูแขงอยูตลอดเวลา 

การลอกเลียนแบบและการปรับปรุงสินคาและนวัตกรรมดานการเงินใหดีเทียบเทาหรือเหนือคูแขง 

หรือที่เรียก “Copy and Development” ซ่ึงหมายถึง การโคลนนิ่ง ลอกเลียนรูปแบบวิธีทํางานที่

ประสบความสําเร็จมาใชกับองคการ สาขา และพนักงาน เปนตน จากขอมูลเชิงประจักษขางตน 

ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพรอมในการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงกับการเกิดนวัตกรรมตาง ๆ ของธนาคารไทยพาณิชยไวดังนี้ 

  สมมติฐานที่ 4.2: ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอความเปล่ียนแปลงมีอิทธิพล 

โดยตรงเชิงบวกตอนวัตกรรมของธนาคารไทยพาณิชย 

 

   2.4.5  ความสัมพันธระหวางนวัตกรรมกับผลการดําเนินงานขององคการ 
 เปาหมายของการนําเอานวัตกรรมมาใชในการดําเนินงานภายในองคการก็เพื่อการ

ตอบสนองตอความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขัน และความอยูรอดขององคการ (Rogers,  1983) ผลการศึกษาของนักวิชาการหลายทาน เชน 

Rogers (1995) ยืนยันวา นวัตกรรมตาง ๆ ขององคการมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของ

องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และผลการศึกษาของ Rhodes, Hung, Lok, Lien and  Wu (2008: 

93) ซึ่งไดจําแนกความสัมพันธระหวางนวัตกรรมการผลิต (Product Innovation) และนวัตกรรมใน

กระบวนการทํางาน (Process  Innovation) ท่ีสงผลตอการดําเนินงานขององคการทั้งในรูปตัวเงิน 

(Financial Performance) ซ่ึงวัดจาก 1)   การรับรูผลประกอบการขององคการ (Perceived 

Organizational Performance) เชน คุณภาพของสินคา บริการ และโปรแกรมตาง ๆ ขององคการเมื่อ

เปรียบเทียบกับคูแขงในรอบ 3 ป ท่ีผานมา และ 2)  การรับรูผลประกอบการทางดานการตลาดของ

องคการ (Perceived Market Performance) เชน การเติบโตของยอดขาย (Growth in Sales) การ

เติบโตของผลกําไร (Profitability) และสวนแบงทางการตลาด (Market Share) ในรอบ 3 ปท่ีผานมา 

โดยระดับการรับรูจะวัดแบบมาตรวัด Likert-Scale 4 ชวงคา โดย 1 หมายถึง แยมาก และ 4 หมายถึง 
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ดีมาก และการวัดผลประกอบการที่ไมใชตัวเงิน (Non-Financial Performance) เชน ความไดเปรียบ

ในการแขงขันขององคการเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง (Comparative Advantage of Company) 

ความสามารถในการผลิตของพนักงาน (Employee  Productivity) และความยืดหยุนของโครงสราง

ภายในองคการ (Organizational Structure) และพบวา นวัตกรรมดานการดําเนินงาน (β = .49, p < 

.01) สามารถทํานายผลการดําเนินงานไดสูงกวานวัตกรรมในการผลิต (β= .29, p < .01) นอกจากนี้ 

Hamel (2006 quoted in Albert, 2006: 21) ยังไดยกตัวอยางนวัตกรรมการดําเนินงานของ Toyota 

เชน ระบบการจัดการทุนทางปญญาของพนักงานในสายการผลิต (Managing Intellectual Capital) 

ซ่ึงถือเปนหนึ่งในนวัตกรรมสําคัญที่ใชการจัดการความรูในการควบคุมคุณภาพการผลิตของ 

Toyota  

 เชนเดียวกัน ผูวิจัยคาดหวังวา นวัตกรรมดานการดําเนินการของธนาคารที่มุงเนนการสราง

ความพึงพอใจใหแกลูกคาหรือการใชกลยุทธสรางความแตกตาง ซ่ึงเปนผลจากนโยบายการ

เปลี่ยนแปลงของธนาคารครั้งที่ 3 (2549 - ปจจุบัน) จะมีสวนเสริมสรางผลประกอบการของธนาคาร

ใหดีข้ึนได ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 5: นวัตกรรมมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการดําเนินงานของสาขาธนาคาร 

                ไทยพาณิชย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จนสามารถ

กําหนดสมมติฐานการวิจัยไดนั้น ทําใหผูวิจัยสามารถสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยไดดังภาพ 

2.14 ในหัวขอตอไป 

 

 2.5  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 

การศึกษาวิจัย  เรื่อง “ผลกระทบเชิงประจักษของสถานการณการแขงขัน การจัดการความรู 

บรรยากาศในการเรียนรู ความพรอมในการปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีผลตอ

ผลการดําเนินงานสาขาของธนาคารไทยพาณิชย” จากการศึกษาสามารถสังเคราะหและเขียนเปน

กรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังภาพที่ 2.14 และตารางที่ 2.11 
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ภาพที่ 2.14  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรม 

การจัดการ

ความรู 

การวิเคราะหการ

แขงขันภายใน 

การขับเคลื่อน
การแขงขัน 

ความพรอมสําหรับ

การเปลี่ยนแปลง 

 ผลการดําเนินงาน     

ความพึงพอใจ  

ของพนักงาน 

ความพึงพอใจ  
ของลูกคา 

บรรยากาศ        

การเรียนรู 

สถานการณ 

การแขงขัน 

สรางและ       
คนหาความรู 

เผยแพรความรู 

จัดเก็บความรู 

การรับรูและ       

เรียนรูอยางตอเนื่อง

สงเสริมการเรียนรู

การติดตอสื่อสาร

การยืดหยุนและ
อิสระในการ

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน 

โครงสราง

องคการ 

ภาวะผูนํา

เชิงปฏิรูป 

ผลิตภัณฑ กระบวนการ 

การใชความรู

กลยุทธ

ภาวะผูนําเชิง

แลกเปลี่ยน 

การวิเคราะหการ

แขงขันภายนอก 

H1.1 
H1.2 

H1.3 

H2.1 

H2.2 

H2.3 

H3.1 

H3.3 

H3.2 

H4.1 
H4.2 

H5 
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ตารางที่ 2.10  ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษาวิจัย 

 

ลําดับ ตัวแปรแฝง (Latent) ตัวแปรสังเกตได (Manifest) 

วิเคราะหการแขงขันภายใน   CR_IN 

วิเคราะหการแขงขันภายนอก CR_Out  
1. สถานการณการแขงขัน 
(Competition Rivalry) 

CR 

ตัวขับเคลื่อนการแขงขัน Drive  

รับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง PC  

การสงเสริมการเรียนรู PI  

การติดตอสื่อสาร CO  

2. บรรยากาศการเรียนรู    
(Learning Climate) 

LC 

การทํางานยืดหยุนและเปนอิสระ   FA 

การสรางและคนหาความรู   KC 

การจัดเก็บความรู KA  

การเผยแพรแลกเปลี่ยนความรู   KS 

3. การจัดการความรู   
(Knowledge Management) 

KM 

การใชความรู KU  

ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป RC_tf  

ภาวะผูนําเชิงแลกเปลี่ยน RC_ts  
4. ความพรอมในการปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง  

(Readiness to Change) 

RC 

โครงสรางองคการ  RC_S 

กลยุทธ   IN_str 

ผลิตภัณฑ IN_Pd  
5. นวัตกรรม   
(Innovation) 

IN 

กระบวนการทํางาน IN_Pp  

ความพึงพอใจของพนักงาน Em  

ความพึงพอใจของลูกคา Cus  
6. ผลการดําเนินงานของธนาคาร
สาขา   

(Performance) 

Perf 

ผลการดําเนินงานดานการเงิน Fin  

 

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหพบความสัมพันธ

เชิงสาเหตุระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในโมเดลสมการโครงสรางซึ่งในการทดสอบโมเดล

สมการโครงสราง ผูวิจัยไดสรางมาตรวัดขอคําถาม (Item) และทําการวิเคราะหคาสถิติเพื่อหาคา

ความตรงและคาความเชื่อถือไดของมาตรวัดที่สรางขึ้น  ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis-CFA) วา  ตัวแปรแฝง (Latent Variable) มีโครงสรางองคประกอบ

ตามจํานวน เพื่อยืนยันตามทฤษฎีท่ีไดทบทวนมาหรือไม ซ่ึงในการทบทวนวรรณกรรมของตัวแปร

อิสระหรือที่เรียกวาตัวแปรแฝงนั้นมีตัวแปรสังเกตไดเปนองคประกอบที่สะทอนลักษณะของตัว

แปรแฝงนั้นๆอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม ส่ิงสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ แนวทางการสรางมาตรวัด

และการสะทอนของมาตรวัดตัวแปร (Reflective and Formative Measurement Theory) 
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ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ซ่ึงเกี่ยวของกับการกําหนดตัวแปรสังเกตได 

(Manifest Variable) กับตัวแปรแฝง (Latent  Variable) ผูวิจัยควรมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

ทฤษฎีการวัดแบบ Reflective และ Formative เสียกอน เพื่อประโยชนในการกําหนดโมเดล

ความสัมพันธระหวางตัวชี้วัดหรือตัวแปรที่สังเกตไดกับตัวแปรแฝงไดอยางเหมาะสม อันจะนําไปสู

การตีความและสรุปผลการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริง ท้ังนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอ

ความหมายของทฤษฎีการวัดทั้งสอง พรอมกับรูปแบบของโมเดลการวัดแบบ Reflective และ 

Formative ที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และในสวนทายผูวิจัยจะไดสรุปความ

แตกตางที่สําคัญของโมเดลการวัดทั้งสอง 

Reflective Measurement Theory หมายถึง ทฤษฎีท่ีมีฐานคติท่ีวา ตัวแปรแฝงเปนสาเหตุ

หรือกอใหเกิดตัวแปรที่สังเกตได สวน Formative Measurement Theory คือ ทฤษฎีท่ีมีฐานคติท่ีวา 

ตัวแปรที่สังเกตไดหรือที่วัดไดเปนสาเหตุหรือกอใหเกิดตัวแปรแฝง (Hair, Black, Babin, Anderson 

and Tatham, 2006: 721) 

เพื่อเปนการทําความเขาใจ ผูวิจัยขอเสนอภาพโมเดลการวัดแบบ Reflective และ Formative 

โดยภาพที่ 2.15 แสดงโมเดลการวัดแบบ Reflective ซ่ึงจะเห็นไดวา โมเดลดังกลาวลูกศรจะชี้จากตัว

แปรแฝงไปยังตัวแปรที่สังเกตได สวนโมเดลการวัดแบบ Formative จะพบวา ลูกศรจะชี้จากตัวแปร

ท่ีสังเกตไดไปสูตัวแปรแฝงดังภาพที่ 2.15 - 2.16 
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ภาพที่ 2.15 โมเดลแบบ Reflective       ภาพที่ 2.16 โมเดลการวัดแบบ Formative 

แหลงที่มา: Coltman, Devinney, Midgley and Venaik, 2008: 1250-1262. 

  

 ท้ังนี้ โมเดลการวัดแบบ Reflective และ Formative มีขอแตกตางกัน โดยผูวิจัยไดสรุป

สาระสําคัญดังตารางที่ 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โมเดลผลกระทบ (ตัวชี้วัดที่สะทอนตัวแปรแฝง) โมเดลเชิงสาเหตุ (ตัวชี้วัดที่สงผลตอตัวแปรแฝง) 
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ตารางที่ 2.11  สรุปความแตกตางระหวางโมเดลการวัดแบบ Reflective และ Formative 

 

โมเดลการวัดแบบ Reflective โมเดลการวัดแบบ Formative 

ขอคําถาม หรือ ตัวแปรที่สังเกตได เกิดจาก

ตัวแปรแฝง  

ขอคําถาม หรือ ตัวแปรที่สังเกตได เปน

สาเหตุใหเกิดตัวแปรแฝง 

ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวตองมีความสัมพันธ

กัน  

ตัวแปรสังเกตไดไมตองมีความสัมพันธกัน 

คาความแปรปรวนรวม (Covariance) 

ระหวางตัวแปรสังเกตไดควรอยูในระดับสูง 

คาความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปร

สังเกตไดไมจําเปนตองมีความสัมพันธกัน  

ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวตองเปนขอมูลชุด

เดียวกัน หรือ สามารถวัดในสิ่งเดียวกันได 

(ตัวแปรแฝง) 

ตัวแปรสังเกตไดไมจําเปนตองเปนขอมูลชุด

เดียวกัน หรือ อาจไมใชตัวชี้วัดตัวแปรแฝง

ในเรื่องเดียวกัน 

รูปแบบความสัมพันธระหวางตัวชี้วัด หรือ 

ตัวแปรสังเกตไดท่ีมีตอตัวแปรแฝง จะ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ความสัมพันธระหวางตัวชี้วัด หรือ ตัวแปร

สังเกตไดท่ีมีตอตัวแปรแฝง อาจอยูใน

รูปแบบที่แตกตางกัน ตามธรรมชาติของ

ตัวชี้วัด หรือ ตัวแปรสังเกตได 

 

แหลงที่มา: Hair et al., 2006: 789. 

 

 กลาวโดยสรุป ในการกําหนดโครงสรางโมเดลการวัด นักวิจัยควรพิจารณาวา โมเดล

ความสัมพันธระหวางตัวชี้วัด หรือ ตัวแปรที่สังเกตได กับตัวแปรแฝงจะเปนไปในรูปแบบใด ท้ังนี้ 

โมเดลการวัดแบบ Reflective มีการใชกันอยางแพรหลาย ดังเชน โปรแกรม AMOS จะกําหนด

โครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สังเกตไดกับตัวแปรแฝงในรูปของการวัดแบบ Reflective 

ใหโดยอัตโนมัติ แตในทางปฏิบัติ ผูวิจัยควรพิจารณาถึงธรรมชาติท่ีแทจริงของโครงสรางที่ถูกศึกษา

ท้ังนี้ อาจใชขอสรุปความแตกตางในตารางที่ 3.4 เปนเกณฑในการตัดสินใจวา โมเดลที่ผูวิจัยสนใจ

ศึกษาจะเปนโมเดลในลักษณะใด เพื่อปองกันความผิดพลาดในการแปลความและการนําไปสูการ

สรุปขอคนพบท่ีไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงกับตัวแปรที่กําลังศึกษา 

ตัวอยางจากการทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา  ตัว

แปรการจัดการความรู เปนตัวแปรแฝง ท่ีมีโครงสรางองคประกอบจํานวน 4 องคประกอบ คือ 1)  

การสรางและการคนหาความรู 2)   การจัดเก็บความรู 3)  การเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู 4)  การใช
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ความรู ท่ีไดจากหลายทฤษฎี เชน Schwartz, Divitini and Brasethvik (2000) Nonaka Toyama and 

Byosiere (2003: 4) และ Beesley  and  Cooper (2008:  51-52) เปนตน ซ่ึงตัวแปรที่พบเปนตัวแปร

สังเกตไดสะทอนใหเห็นตัวแปรแฝงที่อยูในรูปแบบ Reflective ไดเหมาะสมสําหรับการศึกษาครั้งนี้ 

หรือกลาวไดวาตัวแปรสังเกตไดเปนการวัดแบบ Reflective 

โดยสรุป 

จากการทบทวนวรรณกรรมโดยเริ่มจากปรากฏการณของพัฒนาการธนาคารไทยพาณิชย

ต้ังแตยุคกอตั้งธนาคารผานการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณสําคัญๆ มากมาย ทั้งเหตุการณทาง

การเมือง สงคราม เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ แมกระทั่งความกาวหนาของเทคโนโลยีลวนมีผลกระทบ

ตอผลการดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชยท้ังสิ้น จนกระทั่งมาถึงยุคที่ตองอาศัยความรูมาชวยใน

การพัฒนาองคการจึงไดมีการนําแนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรูเขามาใชในธนาคาร ซ่ึงเปน

สวนสําคัญที่ทําใหธนาคารผานพนยุควิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 มาได ตอมาก็ไดมีการพัฒนาการ

เรียนรูมากขึ้น จนกระทั่งในปจจุบันไดมีโครงการปรับปรุงธนาคารจนทําใหธนาคารมีอัตราการ

เติบโตสูงสุด ดังนั้นการเตรียมพรอมและการเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองอยูเสมอจึงเปนสิ่งสําคัญ 

นอกจากนี้ยังมีการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการเปนองคการ

แหงการเรียนรู การจัดการความรู บรรยากาศการเรียนรู และผลการดําเนินงานขององคการจน

สามารถระบุไดวาตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชย ใน

บริบทองคการแหงการเรียนรู ไดแก 1) สถานการณการแขงขัน (Competition Rivalry: CR) 

2)  บรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate: LC) 3)  การจัดการความรู (Knowledge Management: 

KM) 4) ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Readiness  to  Change:  RC)              

5)  นวัตกรรม (Innovation:  IN) ซ่ึงพบวามีความสัมพันธกันระหวางตัวแปร ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนา

กรอบแนวคิดในการวิจัยพรอมกับสมมติฐานที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงนําไปสูการ

ออกแบบวิธีการวิจัยโดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีการวิจัยแสดงในบทที่ 3 ตอไป 

 



 
 

 

บทที่  3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

บทนี้ผูวิจัยไดนําเสนอระเบียบวิธีการวิจัยที่ใชในการศึกษาออกเปน 2 แบบ  1) การวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative  Research) โดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  

เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับแนวคิดและพฤติกรรมของการจัดการความรู และบรรยากาศการเรียนรู ท่ีทํา

ใหองคการมีความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ท่ีมีตอผลการ

ดําเนินงาน ของสาขาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)  โดยวิธีศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ เชน หนังสือ  เอกสารของธนาคาร งานวิจัย

ท่ีเกี่ยวของ รวมกับการสังเกตการณ  และการสัมภาษณเชิงลึกไดแก  ผูจัดการสาขา  พนักงานและ

ผูเกี่ยวของ เพื่อเก็บขอมูลการปฏิบัติงานจริง นําขอมูลมาใชในการอธิบายปรากฏการณและเปนดัชนี

ช้ีวัดผลในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูตอไป  

ในบทนี้ไดจัดแบงระเบียบวิธีวิจัย ออกเปน 2 สวน ซ่ึงมีรายละเอียดแตละสวนดังนี้ 

     1)  การวิจัยเชิงปริมาณ 

  (1)   ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  (2)   การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 

  (3)   กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 

  (4)   นิยามเชิงปฏิบัติการ 

  (5)   การตรวจสอบคุณภาพมาตรวัด 

   (6)   การเก็บรวบรวมขอมูล 

  (7)   การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 

  2)  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

   (1)   ประชากรเปาหมายสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

   (2)   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

   (3)   การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 

   (4)   การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
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3.1  การวิจัยเชิงปริมาณ 

 

3.1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก  จํานวนสาขาทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย  938  

แหง  ดังตารางที่  3.1   

 

ตารางที่ 3.1  ประชากรที่ใชในการศึกษา จําแนกตามอํานาจการบริหารของธนาคารไทยพาณิชย  

                     จํากัด (มหาชน) 

 

สํานักงานในประเทศ 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตางจังหวัด 
รวม 

จํานวน

ท้ังหมด 

สาขาหลัก สาขายอย สาขาหลัก สาขายอย สาขาหลัก สาขายอย  

224   88   363  263  587  351  938 

  

แหลงที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย, 2551ข. 

 

งานวิจัยฉบับนี้ เปนการศึกษาแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Study) โดยเลือกศึกษาผลการ

ดําเนินงานของธนาคารสาขาในป พ.ศ. 2551 วา “ผลกระทบเชิงประจักษของสถานการณการ

แขงขัน การจัดการความรู บรรยากาศการเรียนรู ความพรอมในการปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลง 

และนวัตกรรมที่มีผลตอผลการดําเนินงานสาขาของธนาคารไทยพาณิชย” โดยทําการศึกษา

เปรียบเทียบระหวางกลุมของสาขาที่มีระดับผลประกอบการที่ตางกัน และไดดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 15 มกราคม – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

จากคําถามการวิจัย เปนการศึกษาหาคําตอบวา “ปจจัยใดที่ทําใหสาขาของธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นตางกัน ในบริบทการเปนองคการแหงการ

เรียนรู” โดยการเปรียบเทียบระหวางกลุมของสาขาที่มีผลประกอบการที่ตางกัน เพื่อทราบถึง

กระบวนการ วิธีการดําเนินงานภายในขององคการระดับสาขาที่สามารถขับเคลื่อนผลการ

ดําเนินงานใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ดังนั้น หนวยการวิเคราะหท่ีใช คือ สาขา  ซ่ึงสาขาถือเปนหนวย

การวิเคราะหระดับองคการที่ไมสามารถตอบแบบสอบถามฉบับนี้ได ผูวิจัยเลือกใหผูตอบ

แบบสอบถาม คือ ผูจัดการสาขา  ท้ังนี้เนื่องจากผูจัดการสาขาถือเปนกลไกสําคัญที่มีอํานาจ หนาที่ 
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ความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการสาขานั้นๆ จึงถือไดวา เปนตัวแทนของสาขาได  

สามารถตอบคําถามในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลการดําเนินงานของ

ธนาคารสาขา ตัวอยางงานวิจัยในตางประเทศที่กําหนดหนวยในการวิเคราะหในระดับองคการแต

เก็บขอมูลระดับบุคคล ไดแก Isobe et al. (2007: 9) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถภาพ

ดานเทคโนโลยี (Technological Capabilities) ท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานขององคการ (Firm 

Performance) กรณีศึกษาธุรกิจการผลิตขนาดเล็กในประเทศญี่ปุน แมวาการศึกษาครั้งนี้จะมุงศึกษา

หนวยการวิเคราะหในระดับองคการ แต Isobe และคณะไดกําหนดใหประธานบริษัท (President) 

เปนผูตอบแบบสอบถาม โดยถือวา กลุมตัวอยางประธานบริษัทเปนตัวแทนขององคการ หรือ

งานวิจัยของ Lin et al. (2008: 495) ที่ศึกษาบทบาทของการจัดการความรู (Knowledge 

Management) ในฐานะตัวแปรกลาง (Mediator) และตัวแปรแทรก (Moderator) ระหวาง

ความสัมพันธของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  Technology) กับผลการดําเนินงานของ

องคการในองคการตางๆ ในจังหวัด Guangdong ประเทศจีน งานวิจัยดังกลาวมุงศึกษาความสัมพันธ

ในระดับองคการ แต Lin และคณะไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางระดับบุคคล ไดแก ผูจัดการ

ระดับกลางและระดับอาวุโส  (Middle and Senior Managers) หรือผูบริหารดาน IT (IT Executives) 

เปนตัวแทนขององคการในการตอบแบบสอบถาม เปนตน พบวา การวัดพฤติกรรมโดยการเก็บ

ขอมูลจากตัวบุคคลระดับผูบริหารองคการสามารถเปนตัวแทนขององคการได 

ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมของสาขาที่มีผลประกอบการ

สูงกับกลุมของสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา  จากตารางที่ 3.1 ประชากรในงานวิจัย คือ สาขาของ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีจํานวนสาขาทั้งหมด  938 สาขา  โดยฝายเครือขายสาขาได

นําคะแนนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของทุกสาขามาจัดเรียงลําดับจากมากไปนอย จากนั้นทําการ

แบงกลุมโดยใชเกณฑคะแนนในการแบงกลุมสาขาออกเปน 2 สวน  คือ สวนที่ 1 สาขาที่มีผล

ประกอบการสูง 469 สาขา และสวนที่ 2 สาขาที่มีผลประกอบการต่ํา 469 สาขา  กลุมตัวอยางจึงแบง

ออกเปน 2 กลุม เพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน  

ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางของกลุมสาขาท่ีมีผลการดําเนินงานสูง จํานวน 210 สาขา 

และกลุมสาขาที่มีผลการดําเนินงานต่ํา จํานวน 210 สาขา ซ่ึงขนาดตัวอยางนี้ ไดจากการสุมอยางงาย

โดยใชตารางขนาดตัวอยางตามทรรศนะของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610) ซ่ึง Hair et al. 

(2006: 742) ไดแนะนําวา ขนาดตัวอยางจํานวนนอยที่สุดที่อาจยอมรับไดของการวิเคราะหโมเดล

สมการโครงสรางอาจจะเหลือเพียง 100-150 ตัวอยาง ก็ได ถาขอมูลมีความสมบูรณและมาตรวัด

เขมแข็ง 
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 3.1.2   การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 

   3.1.2.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก การวัดผลการ 

ดําเนินงานขององคการ การเปนองคการแหงการเรียนรู การจัดการความรู การจัดการกับการ

เปลี่ยนแปลง ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดผลการดําเนินงานของ

ธนาคาร ในบริบทของการเปนองคการแหงการเรียนรู 

  3.1.2.2  ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตางๆ 

ท่ีเอื้อตอการจัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรูซ่ึงสงผลตอความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงและ

การเกิดนวัตกรรม ตลอดจนมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ท้ังนี้ แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับธนาคารสาขา เชน ทําเลที่ต้ัง ประเภทของลูกคา ฐานเงิน

ฝาก จํานวนพนักงาน เพศ อายุ การศึกษาและประสบการณของผูจัดการ  

ตอนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรในโมเดลสมการโครงสราง 6 ตัวแปร 

ไดแก 1)  สถานการณการแขงขัน (Competition Rivalry: CR)  2)  บรรยากาศการเรียนรู (Learning 

Climate: LC) 3)  การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 4)  ความพรอมในการปรับตัว

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change: RC) 5)  นวัตกรรม (Innovation: IN) 6)  ผลการ

ดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชย (Performance: Perf) ซ่ึงลักษณะของแบบสอบถามเปนขอ

คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของธนาคารสาขาที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมดังกลาวมากนอยเพียงใด 

ท้ังนี้แตละขอคําถาม มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนน คือ จาก   1 -  7  คะแนน ดังนี้ 

  “7” คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมในธนาคารสาขา

เกิดขึ้นมากที่สุด  

  “6” คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมในธนาคารสาขา

เกิดขึ้นมาก  

  “5” คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมในธนาคารสาขา

เกิดขึ้นคอนขางมาก  

  “4” คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมในธนาคารสาขา

เกิดขึ้นปานกลาง  

  “3” คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมในธนาคารสาขา

เกิดขึ้นคอนขางนอย  

  “2” คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมในธนาคารสาขา

เกิดขึ้นนอย  
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  “1” คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมในธนาคารสาขา

เกิดขึ้นนอยที่สุด   

การแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในธนาคารสาขา

เปนดังนี้ 

6.51 – 7.00 หมายถึง พฤติกรรมที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมในธนาคารสาขา มี

ความเหมาะสมอยูในระดับ มากที่สุด ประมาณวา “นาจะเกิดขึ้นทุกวัน”    

5.51 – 6.50 หมายถึง พฤติกรรมที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมในธนาคารสาขา มี

ความเหมาะสมอยูในระดับ มาก ประมาณวา “นาจะเกิดขึ้น 3 ครั้ง ตอสัปดาห” 

4.51 – 5.50 หมายถึง พฤติกรรมที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมในธนาคารสาขา มี

ความเหมาะสมอยูในระดับ คอนขางมาก ประมาณวา “นาจะเกิดขึ้นสัปดาหละ 1 ครั้ง” 

3.51 – 4.50 หมายถึง พฤติกรรมที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมในธนาคารสาขา มี

ความเหมาะสมอยูในระดับ ปานกลาง ประมาณวา “นาจะเกิดขึ้นเดือนละครั้ง” 

2.51 – 3.50 หมายถึง พฤติกรรมที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมในธนาคารสาขา มี

ความเหมาะสมอยูในระดับ คอนขางนอย ประมาณวา “นาจะเกิดขึ้น 3 เดือนครั้ง”   

1.51 – 2.50 หมายถึง พฤติกรรมที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมในธนาคารสาขา มี

ความเหมาะสมอยูในระดับ นอย ประมาณวา “นาจะเกิดขึ้น 6 เดือนละครั้ง”   

1.00 – 1.50 หมายถึง พฤติกรรมที่ไดจัดและดําเนินกิจกรรมในธนาคารสาขา มี

ความเหมาะสมอยูในระดับ นอยที่สุด ประมาณวา “นาจะเกิดขึ้นปละ 1 ครั้ง” 

 

3.1.3  กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ผูวิจัยไดเสนอสมการโครงสรางเบื้องตน โดยจะนําเสนอ

ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางโดยการนําเสนอคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน คาความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน คาอัตรารอยละของการผันแปร (R2 หรือ Square Multiple Correlation) ของแตละ

สมการ โดยแยกวิเคราะหกลุมสาขาธนาคาร 2 กลุมคือ กลุมที่มีผลประกอบการสูง และกลุมที่มีผล

ประกอบการต่ํา (ภาพที่ 3.1)  
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ภาพที่ 3.1 โมเดลสมการโครงสรางผลกระทบเชิงประจักษของการจัดการเรียนรูและบรรยากาศในการเรียนรูท่ีมีตอผลการดําเนินงานของสาขาของธนาคาร 

                  ไทยพาณิชย จํากัด มหาชน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบผลประกอบการที่ตางกัน (ดูความหมายของสัญลักษณไดท่ีหนาคําอธิบายสัญลักษณและตัวยอ) 

96 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2  กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการศึกษาวิจัย 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถ

กําหนดสมมติฐานไดดังนี้ (ภาพที่  3.2) 

สมมติฐานที่ 1:  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการ

ดําเนินงานของสาขา และมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของสาขาผาน 5 ตัวแปร 

ไดแก 1) บรรยากาศการเรียนรู 2) การจัดการความรู 3) ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลง และ 4) นวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวยสมมติฐานยอย 3 ขอ ดังตอไปนี้ 

H1.1 สมมติฐานที่ 1.1: สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอ

ผลการดําเนินงานของกลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผลประกอบการตางกัน 

H1.2 สมมติฐานที่ 1.2:  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอ

บรรยากาศการเรียนรูของกลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผลประกอบการตางกัน 
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H1.3 สมมติฐานท่ี 1.3: สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอ
การจัดการความรูของกลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผลประกอบการตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2:  บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการ
ดําเนินงานของสาขาและมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของสาขาผาน 2 ตัวแปร 
ไดแก 1)  ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง 2)  นวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวย
สมมติฐานยอย 3 ขอ ดังนี้ 

H2.1 สมมติฐานท่ี 2.1: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผล
การดําเนินงานของกลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผลประกอบการตางกัน 

H2.2 สมมติฐานท่ี 2.2: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอ
ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของกลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผล
ประกอบการตางกัน 

H2.3 สมมติฐานท่ี 2.3: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอ
นวัตกรรมของกลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผลประกอบการตางกัน 

สมมติฐานท่ี 3:  การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน
ของสาขา และมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผลการดําเนินงานผาน 2 ตัวแปร ไดแก 1) ความพรอม
ในการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง 2) นวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวยสมมติฐานยอย 3 ขอ ดังนี้ 

H3.1 สมมติฐานท่ี 3.1: การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผล
การดําเนินงานของกลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผลประกอบการตางกัน 

H3.2 สมมติฐานท่ี 3.2: การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอความ
พรอมในการปรับตัวใหทันตอความเปล่ียนแปลงของกลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผล
ประกอบการตางกัน 

H3.3 สมมติฐานท่ี 3.3: การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอ
นวัตกรรมของกลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผลประกอบการตางกัน 

สมมติฐานท่ี 4:  ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล
โดยตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของสาขา และมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน
ผาน นวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวยสมมติฐานยอย 2 ขอ ดังนี้ 

H4.1 สมมติฐานท่ี 4.1: ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอความ
เปล่ียนแปลงมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของกลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมี
ผลประกอบการตางกัน 
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H4.2 สมมติฐานที่ 4.2: ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลง

มีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอนวัตกรรมของกลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผลประกอบการ

ตางกัน 

สมมติฐานที่ 5:   นวัตกรรมมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมสาขา

ธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผลประกอบการตางกัน 

 

3.1.4  นิยามเชิงปฏิบัติการ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถกําหนดนิยามปฏิบัติการได

ดังตอไปนี้ (ตารางที่  3.2) 

 

ตารางที่ 3.2  นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

ตัวแปรแฝง นิยามเชิงปฏิบัติการ 

สถานการณการ

แขงขัน 

สถานการณการแขงขันมีองคประกอบ 3 ดาน คือ  

1) ความสามารถในวิเคราะหการแขงขันภายนอก หมายถึง ความสามารถ

ของสาขาในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการ เชน การใสใจ

ตอตลาด (Market Orientation) 

2) ความสามารถในวิเคราะหการแขงขันภายใน หมายถึง ความสามารถ

ของสาขาในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ ไดแก การ

วิเคราะหโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ในการดําเนินการของ

ธนาคาร หรือการพัฒนาทักษะและความรูของพนักงานเพื่อรองรับกับ

ประยุกตเทคโนโลยีหรือกระบวนการทํางานใหม ๆ  ในการทํางาน 

3) ตัวขับเคลื่อนการแขงขัน หมายถึง ความสามารถของธนาคารในการ

ตระหนักรู (Awareness) ตอความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของ

ธนาคาร รวมถึงความสามารถขององคการในการหากลวิธีเพื่อจูงใจ 

พนักงานใหมีการพัฒนาทักษะและความสามารถ ในการวิเคราะหสภาพ

การแขงขันทั้งภายนอกและภายในองคการ และความสามารถในการ

กําหนดยุทธศาสตรเพื่อการตอบสนองตอสภาพการแขงขันที่เหมาะสม

ของธนาคาร 
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การจัดการความรู การจัดการความรูในองคการประกอบดวย 4 ตอน คือ  

1) การสรางและคนหาความรู หมายถึง การนําความรูท่ีไดรับจาก

บุคลากรและองคกรมาใชในการปฏิบัติงาน  

2) การจัดเก็บความรู หมายถึง การจัดเก็บความรูของสาขาที่ประสบ

ความสําเร็จ และการแกปญหาโดยศึกษาจากเอกสาร, intranet และวีดีทัศน 

3) การเผยแพรความรู หมายถึง การนํากรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ

มาเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนไดนําไปประยุกตใช 

4) การใชความรู หมายถึง การนํากรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จไป

ประยุกตใช เพื่อใหเกิดความรูใหม 

บรรยากาศในการ

เรียนรูขององคการ 

บรรยากาศการเรียนรูขององคการสะทอนไดจาก  

1) การรับรูและการเรียนรูอยางตอเนื่อง แบงเปน  1.1  มิติดานการรับรู 

หมายถึง การรับรูขาวสารภายในองคกร เชน การประชุม Morning Talk 

การใชอินทราเน็ตและE-Mail  1.2 มิติดานการเรียนรูอยางตอเนื่อง  

หมายถึง ความตอเนื่องของพนักงานในการฝกอบรมและความตอเนื่อง

ของการประชุมแผนงานระหวางหนวยงานในธนาคาร 

2) การสงเสริมการเรียนรู หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยทาง

จิตใจแกพนักงาน การสงเสริมใหมีการเปดกวางทางความคิด และ

ยอมรับในความแตกตาง การถายทอดความรูของพนักงานในแตละฝาย,  

การเรียนรูในการทํางานเปนทีมเดียวกัน และการพัฒนาตัวเองของทุกคน

ในองคการ 

3) การติดตอสื่อสาร หมายถึง การประสานงานระหวางหนวยงานภายใน

องคการ ความสามารถสื่อสารใหพนักงานปฏิบัติงานภายใตวิสัยทัศนรวม 

การเปดโอกาสใหมีการถกเถียง อภิปรายแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง 

 4) การยืดหยุนและการมีอิสระในการทํางาน หมายถึง การใหอิสระ

พนักงานในการวางแผนงานดวยตัวเอง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการ การปลูกฝงคานิยมกลาเสี่ยง กลาตัดสินใจใหแกพนักงาน การให

อํานาจ ในการทํางานของสาขาและพนักงานแตละคน 



101 

ตารางที่ 3.2  (ตอ) 
 

ตัวแปรแฝง นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ความพรอมในการ

ปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

ความพรอมในการเปลี่ยนแปลงขององคการเกิดจากปจจัยดังตอไปนี้  

1)  ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป หมายถึง ผูนําที่มีความสามารถในการกระตุน 

ผูตามทั้งในเชิงของปญญา แรงบันดาลใจ และมีเสนหในการนําผูคน 

(Avolio, Bass, and Jung, 1999)  

2)  ภาวะผูนําเชิงแลกเปลี่ยน หมายถึง ความสามารถของผูนําในการจูงใจ 

หรือกระตุนพนักงานผานการแลกเปลี่ยนคาตอบแทนและการบริหาร

จัดการแบบกระตือรือรน (Avolio et al., 1999)   

3)  โครงสรางขององคการ หมายถึง การมีโครงสรางในการดําเนินงานที่ 

พรอมรับมือตอความเปลี่ยนแปลง โครงสรางองคการเหมาะสมและ

สามารถชวยเหลือใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหเขามาชวยงานตาง ๆ ภายใน

องคการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ และอิสระในการทํางาน สงเสริมการ

ทํางานรวมกันเปนทีม และขามสายงาน 

นวัตกรรมของสาขา การศึกษาคร้ังนี้กําหนดให นวัตกรรมของธนาคารไทยพาณิชยครอบคลุม

ใน 3 ประเด็น คือ  

1)  นวัตกรรมเชิงกลยุทธ หมายถึง การที่องคการกําหนดยุทธศาสตรและ

แผนการดําเนินงานขององคการจะตองสอดประสานกันและสนับสนุน

ใหเกิดนวัตกรรมขององคการ (Strategic Architecture) องคการมีระบบ

หรือกระบวนการทดลองความผิดพลาด ความลมเหลว ความเสี่ยงในการ

ตัดสินใจใด ๆ อยางเปนระบบผานเทคนิคตาง ๆ เชน การบริหารภาพ

อนาคต (Scenario Management) และความสามารถในการประสาน (Co-

Alignment) พฤติกรรมของพนักงาน (Employee Behaviors) ใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมในการแขงขันขององคการ (Competitive Environment) 

2)  นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ หมายถึง องคการมีการกระตุนใหพนักงาน

แสดงความคิดเห็น คิดคน หรือทดลองอยางสรางสรรคเพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคา มีการนําเสนอสินคาและบริการใหมท่ีออกสูตลาด

เร็วกวาคูแขง การปรับปรุงและพัฒนาสินคาและบริการอยางสม่ําเสมอ  
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นวัตกรรมของ

องคการ (ตอ) 

3)  นวัตกรรมดานกระบวนการ หมายถึง ความสามารถขององคการใน

การปรับปรุงพฤติกรรมและสรางมาตรฐานในการทํางานใหม ๆ ภายใน

องคการขึ้นมา และองคการสามารถดึงเอาศักยภาพและสมรรถนะของ

พนักงานออกมาเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของธุรกิจใหสอดคลองกับ

บริบทในปจจุบัน พนักงานสามารถตอบสนองตอสถานการณไดทันเวลา 

(Response Time) ความไวในการปฏิบัติ (Quickness of Implementation) มี

ความสามารถในการเพิ่มผลกําไรและผลตอบแทนในการลงทุน (Increase 

in Profitability/ROI) การเพ่ิมความสําเร็จในผลิตภัณฑ/บริการใหม ๆ 

(New Product/Service Success) การเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด (Market 

Share Growth) และการใสใจตอลูกคามากขึ้น (Customer Orientation) 

ผลการดําเนินงาน

ของธนาคารสาขา 

การศึกษานี้กําหนดใหผลการดําเนินการแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

1)  ความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง ระดับความพึงพอใจของลูกคาใน

เรื่องของภาพลักษณของธนาคาร มาตรฐานการใหบริการของสาขา และ

การมีรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย เก็บขอมูลโดยแบบสอบถามที่

ผูวิจัยสรางขึ้น 

2)  ความพึงพอใจของพนักงาน หมายถึง ระดับความพึงพอใจของ

พนักงานในเรื่องของความสามารถในการเขาถึงขอมูลและขาวสารของ

องคการ การมีสวนรวมของพนักงานในการปฏิบัติงาน และการทํางาน

รวมกันเปนทีม เก็บขอมูลโดยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

3)  ผลการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน แบงเปน  

(1) ดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินการของสาขาธนาคาร (KPI) ประกอบดวย

เกณฑตาง ๆ อาทิ ยอดบัตรเครดิต รายไดจากคาธรรมเนียมธุรกรรมทาง

การเงินของสาขา ยอดการทําประกันชีวิต ยอดเงินฝาก ยอดการออก

สินเชื่อ ยอดการซื้อกองทุนตางๆ ของธนาคาร คุณภาพการใหบริการ

ลูกคา (CE11) เปนตน ท้ังนี้ KPI ของสาขาธนาคารมีคะแนนเต็ม 1,200 

คะแนน และผูวิจัยกําหนดใหผูจัดการสาขาเปนผูกรอกขอมูลคะแนน 

KPI ของสาขาผลการดําเนินงานประจําป 2551  
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 (2) กําไรสุทธิของสาขา โดยผูวิจัยกําหนดใหผูจัดการสาขาระบุยอดกําไร

สุทธิในการดําเนินการของสาขาประจําป 2551 ลงในแบบสอบถาม 

อนึ่ง การศึกษาครั้งนี้ยังมีการวิเคราะหเปรียบเทียบกลุมาสาขาที่มีผลการ

ดําเนินงานสูง-ตํ่า โดยในการจําแนกกลุมสาขาสูง-ตํ่านั้น ผูวิจัยใชคะแนน 

KPI เปนหลักเกณฑ กลาวคือ กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงจะมีคา 

KPI ประจําป 2551 มากกวาหรือเทากับ 500 คะแนน และกลุมสาขาที่มี

ผลประกอบการต่ําจะมีคา KPI ประจําป 2551 ตํ่ากวา 500 คะแนน 

 

 อนึ่ง การกําหนดตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตไดในครั้งนี้ นําแนวคิดโมเดลการวัดแบบ 

Reflective มาใชในการกําหนดความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได กลาวคือ ขอ

คําถาม หรือ ตัวแปรที่สังเกตได เกิดจากตัวแปรแฝง ยกตัวอยางเชน ผูวิจัยกําหนดตัวแปรแฝง “การ

จัดการความรู” ซ่ึงกอใหเกิดตัวแปรตัวแปรที่สังเกตได 4 ตัวแปร คือ 1) การสรางและคนหาความรู 

2) การจัดเก็บความรู 3) การเผยแพรความรู และ 4) การใชความรู เปนตน ท้ังนี้ จะสังเกตไดวา ตัว

แปรสังเกตไดท้ัง 4 ตัวสอดคลองกับแนวคิดพื้นฐานที่วา ตัวแปรสังเกตไดทุกตัววัดในสิ่งเดียวกัน มี

ความสัมพันธกัน และรูปแบบความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน (ผลการวัดคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธในตารางที่ 4.4 คาความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกต พบวา ตัวแปรสังเกตไดท้ัง 4 ตัว

แปรมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธอยูระหวาง .50-.56 และมีความสัมพันธในเชิงบวก ซ่ึงสามารถ

สะทอนใหเห็นถึงตัวแปรแฝงอยางตัวแปรการจัดการความรูได)  

 

3.1.5  การตรวจสอบคุณภาพมาตรวัด (Scale Validity) 

ในขั้นตอนของการสรางมาตรวัด  เมื่อไดดําเนินการตั้งแตกําหนดชื่อตัวแปรจนถึงการสราง

ขอคําถามและจัดทําชุดคําถามหรือแบบสอบถามเรียบรอยแลว  แบบสอบถามถูกนําไปทดสอบ 

(Pre-Test) วิธีทดลองเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง 100 คน คือ ธนาคารสาขาที่อยูในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูตอบ คือ ผูจัดการสาขา ซ่ึงเปนตัวแทนของสาขานั้นๆ เพื่อ

ตรวจสอบถอยคํา การใชภาษา ส่ือสารใหผูตอบสามารถอานเขาใจงาย และตอบแบบสอบถามได

อยางตรงประเด็น หลังจากไดแบบสอบถามกลับคืนมา ท้ังสิ้น 50 สาขา เพื่อหาคาความเชื่อถือได
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ของมาตรวัด ซ่ึงเปนการประเมินคุณภาพของมาตรวัด (Quality of Scale) ในดานความตรง (Validity) 
และความเช่ือถือได (Reliability) 

ในการคํานวณหาคาความเช่ือถือไดของมาตรวัดตัวแปร  ผูวิจัยใชโปรแกรม  SPSS Version 
11.5 ผลการคํานวณคาความเช่ือถือไดแยกเปนผลรวมทุกมิติ และแยกตามตัวแปรสังเกต ดังตารางท่ี 3.3 
 
ตารางท่ี  3.3  ผลการทดสอบคาความเช่ือถือไดไดของมาตรวัดตัวแปร  
 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต 
(ตัวแปรองคประกอบ) 

จํานวน 
(เดิม) 

จํานวน 
(ใหม) 

คาสัมประ
สิทธอัลฟา 

มิติตัวขับเคล่ือนการแขงขัน 5 5 0.810 
มิติการวิเคราะหการแขงขันภายใน 4 4 0.880 

ตัวแปรสถานการณการ
แขงขัน 

มิติการวิเคราะหการแขงขันภายนอก 2 2 0.878 
มิติการรับรูและการเรียนรูอยางตอเน่ือง 7 7 0.875 
มิติการสงเสริมเรียนรู 7 6 0.908 
มิติการติดตอสื่อสาร 6 5 0.887 

ตัวแปรบรรยากาศในการ
เรียนรู  

มิติความยืดหยุนและอิสระในการทํางาน 5 6 0.912 
มิติการสรางและคนหาความรู 8 4 0.880 
มิติการจัดเก็บความรู 7 6 0.953 
มิติการแลกเปล่ียนและการเผยแพรความรู 6 6 0.917 

ตัวแปรการจัดการความรู  

มิติการใชความรู 8 8 0.932 
มิติภาวะผูนําเชิงปฏิรูป 5 5 0.852 
มิติภาวะผูนําเชิงแลกเปล่ียน 4 4 0.880 

ตัวแปรความพรอมในการ
ปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง  มิติโครงสรางองคการ 7 7 0.921 

มิติกลยุทธ 5 5 0.905 
มิติผลิตภัณฑ 5 5 0.908 

ตัวแปรนวัตกรรม 

มิติกระบวนการ 5 5 0.926 
มิติความพึงพอใจของลูกคา 6 5 0.869 
มิติความพึงพอใจของพนักงาน  8 9 0.928 

ตัวแปรผลการดําเนินงาน 

มิติการเงิน 2 2 0.053 
 รวม 122 109 0.947 
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จากตารางที่  3.3  ผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) ปรากฏวา จํานวนขอคําถามในแตละตัวแปรแฝงมีการเปล่ียนแปลง 2 แบบ คือ 1)  
จํานวนขอคําถามลดลง เชน ตัวแปรแฝงบรรยากาศการเรียนรู ในมิติการสงเสริมเรียนรู และมิติการ
ติดตอส่ือสาร  สวนตัวแปรแฝงการจัดการความรู ในมิติการสรางและคนหาความรูและมิติการ
จัดเก็บความรู  อีกท้ังตัวแปรแฝงผลการดําเนินงาน ในมิติลูกคา ซ่ึงท้ังหมดท่ีกลาวมาเกิดจากขอ
คําถามท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) นอยกวา 0.5  จึงคัดขอคําถามนั้นออกไป หรือ
ถูกยายไปอยูในองคประกอบอื่น   2)  จํานวนขอคําถามท่ีเพิ่มข้ึน เชน ตัวแปรแฝงบรรยากาศในการ
เรียนรู และมิติการยืดหยุนและอิสระในการทํางาน  ตัวแปรแฝงผลการดําเนินงาน มิติความพึงพอใจ
ของพนักงาน เนื่องจากขอคําถามท่ีมีคงเดิม มีคาน้ําหนักองคประกอบมากกวา 0.5 จึงเก็บขอคําถาม
เดิมไวครบทุกขอ พรอมท้ังมีขอคําถามจากมิติอ่ืนท่ีอยูในตัวแปรแฝงเดียวกันถูกยายมาอยูในกลุมมิติ
ความพึงพอใจของพนักงาน ดังนั้นจํานวนขอคําถามในมิตินี้จึงเพิ่มข้ึน  

ท้ังนี้เนื่องดวยผลของคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือได (Reliability Estimate) ของทุกขอ (ขอ
1-109) เม่ือถูกจัดกลุมตามผลการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ ทําใหไดคาสัมประสิทธ์ิคาความเช่ือถือ
ไดแอลฟาของท้ังชุด 0.947 ซ่ึงถือวาเปนมาตรวัดคาความเช่ือถือไดท่ีสูง ซ่ึงเม่ือแยกแตละ 
องคประกอบ   พบวาคาลดลง ซึ่งเปนผลมาจากคาความเชื่อถือไดของรายขอที่ตองมีการปรับปรุง 
คัดออกหรือคงไว 
 

3.1.6   การเก็บรวบรวมขอมูล 
หนวยท่ีใชศึกษา (Unit of Analysis) คือ องคการ ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามไป

ยังสาขาของธนาคารไทยพาณิชยท่ัวประเทศรวมท้ังส้ิน 938 สาขา ซ่ึงการแยกกลุมสาขาท่ีมีผล
ประกอบการสูงและกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการต่ํานั้น ทางฝายเครือขายสาขาของธนาคารไทย
พาณิชย ไดใหผลการเรียงอันดับตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) 
ประจําป 2551 ของสาขาท้ังหมด 938 สาขาโดยเรียงอันดับจากผลประกอบการสูงสุดถึงตํ่าสุด   ซ่ึง
แบงกลุมผลประกอบการออกเปน 2 กลุม คือ กลุมสาขาท่ีมีผลการดําเนินงานสูง 469 สาขา และกลุม
สาขาท่ีมีผลการดําเนินงานตํ่า 469 สาขา   ฉะนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการแบงการแจกแบบสอบถาม
ออกเปน 2 กลุมตามท่ีฝายเครือขายสาขาทําการแบงตามผลการดําเนินงาน ซ่ึงแบบสอบถามไดแสดง
ไวใน ภาคผนวก ก 

ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งส้ิน 430 สาขา คิดเปนรอยละ 45.84 จาก 938 สาขาท่ี
ไดสงแบบสอบถามไป แบงเปนกลุมสาขาท่ีมีผลการดําเนินงานสูง 221 สาขา คิดเปนรอยละ 47.12 จาก 
469 สาขา และกลุมสาขาท่ีมีผลการดําเนินงานตํ่า 209 สาขา คิดเปนรอยละ 44.56 จาก 469 สาขา 
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จากน้ันทําการตรวจสอบความถูกตองของการกรอกขอมูลในแบบสอบถามพรอมกับการลงรหัสแตละ
ขอคําถามของแบบสอบถามทุกชุดเพื่อเตรียมการกรอกขอมูลลงในโปรแกรม SPSS 11.5   

ในการลงรหัสขอมูลในคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบการกรอกขอมูลหลายคร้ัง
ดวยกัน เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลท่ีลงรหัสนั้นถูกตองตามแบบสอบถามท่ีได ซ่ึงผูวิจัยยังพบวา 
แบบสอบถามมีการกรอกขอมูลครบถวนถูกตอง แตมีบางขอคําถามผูตอบแบบสอบถามไมไดทําการ
กรอกขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนดเปนคา Missing ซ่ึงในการลงรหัสขอมูลในโปรแกรมไดกําหนดใหคา 
Missing เทากับ 99 อยางไรก็ตาม ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสรางดวยโปรแกรม AMOS จะมีขอมูลท่ีเปนคา Missing ไมได ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชคาเฉล่ีย
ของคาคะแนนในขอคําถามนั้นๆ มาแทนที่ในสวนชองวางท่ีถูกกําหนดเปนคา Missing โดยใชคําส่ัง 
Replace Missing Mean กับขอมูลในโปรแกรม SPSS กอนท่ีจะนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม AMOS  

 
3.1.7  การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  

3.1.7.1  การจัดการขอมูล เม่ือผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนกลับมาและไดทําการ 
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลกอนกําหนดรหัสขอมูล จากนั้นทําการลงรหัสและ
ตรวจสอบขอมูลพื้นฐานใหตรงตามขอตกลงของการวิเคราะหดวยโปรแกรมวิเคราะหโมเดลสมการ
โครงสราง เพื่อเตรียมการวิเคราะหขอมูลตอไป 

3.1.7.2  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ในการวิจัยคร้ังนี้เพื่อใหการวิเคราะหขอมูล 
บรรลุตามวัตถุประสงค ไดแบงการวิเคราะหออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน เปนการวิเคราะหเพื่อแสดงลักษณะ
ของการแจกแจงขอมูลของตัวแปร โดยใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
คาเฉล่ีย (Χ ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สามารถดูคาท่ี Outlier 
ตรวจสอบที่ คาเฉลี่ย (Χ ) ซ่ึงตองมีคาสูงกวาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) 
สามารถแสดงวาการกระจายตัวอยูในเกณฑปกติ หรืออาจใชสถิติในการทดสอบการกระจายตัวปกติ
ของขอมูล (Skewness หรือ Kurtosis) ในการอธิบายถึงลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  

ขั้นตอนท่ี 2  การวิเคราะหคาสถิติ เพ่ือจัดกลุมขอคําถามตามตัวแปรแฝง 6 
ตัวแปร ไดแก 1)  สถานการณแขงขัน 2)  การจัดการความรู  3)  บรรยากาศในการเรียนรู 4)  ความ
พรอมในการเปล่ียนแปลง 5)  นวัตกรรม และ 6)  ผลการดําเนินงาน ดวยการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ของตัวแปรแตละรายการ แลววิเคราะหคาความ
นาเช่ือถือไดของมาตรวัดตัวแปรแตละรายการโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha โดยคา 
Cronbach’s Alpha ท่ีเหมาะสมตองไมต่ํากวา 0.7 ตามคําแนะนําของ Hair et al. (2006: 773) ดวยการ



107 

ใชโปรแกรม SPSS  11.5 จากนั้นทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยโปรแกรม AMOS 7 

เพื่อตรวจสอบความตรงและความเชื่อถือไดของตัวแปรสังเกตุไดท่ีมีตอตัวแปรแฝงทั้ง 6 ไดแก 1)  

สถานการณการแขงขัน 2)   การจัดการความรู 3)   บรรยากาศในการเรียนรู 4)   ความพรอมในการ

เปลี่ยนแปลง 5)  นวัตกรรม และ 6)  ผลการดําเนินงาน  

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจะแสดงคาดัชนีตางๆ ไดแก คาเฉลี่ย

ของความแปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted, AVE หรือvρ) ตองมีคามากกวา 0.5 

และคาความเชื่อถือไดไดของตัวแปรแฝง (Construct Reliability, CR หรือcρ) ตองมีคามากกวา 0.7 

(Hair et al., 2006: 772-779) 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลสมการ

โครงสรางตามสมมติฐานการวิจัย เพื่อทดสอบโมเดลที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับโมเดลทาง

ทฤษฎี  

โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) 

โมเดลสมการโครงสรางเปนเทคนิคการวิเคราะหตัวแปรพหุ ซ่ึงรวมเอาการวิเคราะห

องคประกอบ (Factor  Analysis) และการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple  Regression) เขาไวดวยกัน 

เทคนิคดังกลาวมีประโยชนตอผูวิจัยในการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ไดภายใน

ครั้งเดียว (Hair et al., 2006: 710) โปรแกรมทางสถิติท่ีใชตรวจสอบ SEM ไดแก LISREL AMOS 

หรือ EQS เปนตน  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรม AMOS ในการวิเคราะหขอมูลเนื่องจาก

การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของโปรแกรม AMOS พบวา  

  1)  ขอดีของการใชโปรแกรม AMOS  

      (1)  โปรแกรม AMOS ใชงานงาย และสะดวก เพราะมีฟงกช่ันในการ 

วาดภาพโมเดลโครงสรางความสัมพันธ การกําหนดลูกศรทิศทางความสัมพันธงาย อีกทั้งนักวิจัยไม

ตองกังวลกับสัญลักษณทางกรีซซึ่งยังใชในโปรแกรม LISREL  

          (2)  โปรแกรม AMOS และโปรแกรม SPSS มีผูผลิตเดียวกัน ดังนั้น 

การดึงขอมูลจากโปรแกรม SPSS มายังโปรแกรม AMOS จึงใชงานงายกวา กระทําไดทันที เมื่อ

เทียบกับโปรแกรม LISREL ที่ตองมีการเตรียมขอมูลเบื้องตนหลายขั้นตอน เชน ตองใชคําสั่ง 

PRELIS ในการเตรียมขอมูลกอน เปนตน 

       (3)  ผลลัพธจากการประมวลผล (Output) ของโปรแกรม AMOS ถูก 

จัดไวเปนระเบียบ มีการแบงแยกหัวขอกันอยางชัดเจน ไมสับสน สวนโปรแกรม LISREL การ

แสดงผลไมอยูในรูปแบบตาราง มีความซับซอนมากกวาจึงทําใหการนําผลไปอภิปรายและสรุป
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คอนขางยากกวา อีกท้ัง กราฟกในการแสดงผลยังดูสวยงาม ทันสมัยกวาการนําเสนอภาพกราฟกใน
โปรแกรม LISREL 

      (4) โปรแกรม AMOS อนุญาตใหมีการปรับโมเดลสมมติฐานผาน 
การแลกเปล่ียน คาความคลาดเคล่ือน (Error) ระหวางตัวแปร Exogenous Manifest Variables กับ 
Endogenous Latent Variables และ Endogenous Manifest Variables ซ่ึงการอนุญาตใหมีการ
แลกเปล่ียนคาความคลาดเคล่ือนในลักษณะท่ีหลากหลายนี้ ยังผลใหคาไคสแควรต่ําลง นั่น
หมายความวา โมเดลสมมติฐานที่ผูวิจัยนําเสนอมีโอกาสสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากข้ึน 
ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับโปรแกรม LISREL ท่ีกําหนดใหนักวิจัยสามารถปรับคาความคลาดเคล่ือนได
เฉพาะตัวแปร Exogenous Manifest Variables ดวยกัน หรือ เฉพาะ Endogenous Manifest Variables 
ดังนั้น คาไคสแควรจึงมีโอกาสลดตํ่าลงไดนอยและสามารถปรับโมเดลใหมีโอกาสสอดคลอง
ระหวางโมเดลทางทฤษฎีกับโมเดลเชิงประจักษมากข้ึน  แตท้ังนี้และท้ังนั้น สาเหตุท่ีทําใหคา     
ไคสแควรมีคาสูงยังอาจเกิดไดจากปจจัยหลายอยาง เชน กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมาก ตัวแปรสังเกต
ไดมีการแจกแจงแบบ Leptokurtic หรือมีความเบสูง เปนตน (สุภมาส อังสุโชติ และคณะ, 2551: 21) 

         (5)  การวิเคราะหความไมแปรเปล่ียนของโมเดล (Invariance) หรือเรียก 
อีกอยางวา การวิเคราะห “Multi-Group” ทําไดงายกวาในการวิเคราะหดวยโปรแกรม AMOS 

2)  ขอเสียของการใชโปรแกรม AMOS  
          (1) นักวิจัยท่ีเลือกใชโปรแกรม AMOS จะตองมีการเขียนสมการ 

โครงสรางความสัมพันธเชิงเสนดวยตนเอง ซ่ึงแตกตางจากการวิเคราะหดวยโปรแกรม LISREL ที่
จะมีการจัดทําสมการโครงสรางความสัมพันธเชิงเสนใหในสวนของผลการวิเคราะห 

          (2) โปรแกรม AMOS รวมถึงโปรแกรม LISREL มีขอจํากัดในท่ี 

นักวิจัยตองดําเนินการคํานวณคาความแปรปรวนท่ีสกัดได (Variance Extracted: VE หรือ ρc) และ

คาเฉล่ียของความแปรปรวนท่ีสกัดได (Average Variance Extracted: AVE หรือ ρv) ดวยตนเอง 
          (3)   การเลือกใชโปรแกรม AMOS รวมถึงโปรแกรม LISREL ใน 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) หรือ การวิเคราะหวิถี (Path Analysis) ผูวิจัยตอง
คํานึงถึงสมมติฐานพ้ืนฐานในการวิเคราะห SEM ตั้งแตขนาดประชากรตอตัวแปรสังเกตไดท่ีตองมี
ไมนอยกวา 20: 1 หรือความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ตองต้ังอยูบนพื้นฐานทางทฤษฎี เปนตน 
ดังนั้น หากนักวิจัยตองการสํารวจ ความสัมพันธระหวางตัวแปร หรือการแสวงหาเคร่ืองมือเพื่อใช
ทํานายความสัมพันธระหวางตัวแปรหลายตัว และตองการตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบ
ประเมินไปพรอมกัน แตขนาดประชากรมีไมถึงเกณฑของการวิเคราะห SEM ดังนั้น โปรแกรม
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ทางเลือก ไดแก การวิเคราะห Partial Least Square (PLS) ซ่ึงมีขอจํากัดในการวิเคราะหนอยกวาการ

วิเคราะห SEM ผานโปรแกรม AMOS หรือ LISREL 

ในการทดสอบโมเดลสมการโครงสราง ผูวิจัยจะเริ่มตนจากการกําหนดแผนผัง

โมเดลความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ พรอมทั้งระบุเสนทางระหวางตัวแปรซึ่งอยูบนพื้นฐาน

ทางทฤษฎี แตท้ังนี้ เสรี ชัดแชม (2551: 27) และ Hair et al. (2006: 706-7, 733) ตางระบุวา ผูวิจัยอาจ

สรางโมเดลทางเลือก (Alternative Models or Competing Models) ไวมากกวา 1 โมเดล เพื่อ

ดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อคาหาดัชนีทางสถิติท่ีดีท่ีสุด  

ในการประเมินความสอดคลองของโมเดล (Evaluation the Data-Model Fit) 

คาสถิติสําคัญที่ใชตรวจสอบความพอเหมาะพอดี (Fit) ระหวางโมเดลเชิงประจักษกับโมเดลทาง

ทฤษฎี ไดแก คา p-Value ตองมีนัยสําคัญทางสถิติ (Significant:  Sig.) คือมีคามากกวา 0.05   เมื่อ

ตรวจสอบแลวพบวาโมเดลเชิงประจักษกับโมเดลทางทฤษฎี มีความสอดคลองพอเหมาะพอดีกัน 

ใหตรวจสอบคาสถิติ ดังตอไปนี้รวมดวย  1)  คา Chi-Square/ Degree of Freedom )( dfx2  ซ่ึงควร

มีคานอยกวา 2.00 (Byrne,  1989:  55)  2) คารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของ

การประมาณคา (RMSEA) ซ่ึงควรมีคานอยกวา 0.05   ตามคําแนะนําของ Diamantopoulos  and 

Siguaw (2000 อางถึงใน สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2551: 23)  3)  คาดัชนีวัดความสอดคลองเชิง

สมบูรณท่ีนิยมใช ไดแก GFI (Good of Fit Index) ซ่ึงควรมีคาเขาใกล 1 มากที่สุด (Tanaka and 

Huba, 1985)  4)  คาดัชนีวัดความสอดคลองเชิงสัมพัทธ ไดแก คา CFI (Comparative Fit Index) มี

คาอยูระหวาง 0-1   แตคาที่เขาใกล 1 แสดงถึงความพอเหมาะพอดีของโมเดล (Bentler,  1990:  238-

246)  5)   ดัชนีวัดความสอดคลองในรูปความคลาดเคลื่อน ไดแก คา RMR (Root Mean Square 

Residual) ท่ีควรมีคานอยกวา 0.05  (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2551:  22)  จากนั้นนําคา

สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(Standard Error, S.E.) คา t-Value, CR  และคา Square Multiple Correlation หรือ R2  ท่ีไดจากผล

การวิเคราะหจัดทําเปนสมการมาตรวัด  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหในสวนนี้ไวในบทที่ 4  

สวนการพิสูจนสมมติฐานการวิจัยทั้งหมดนั้น ผูวิจัยไดนําเสนอคาสถิติแสดง

ความสัมพันธระหวางตัวแปร ดวยคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standardized  Regression 

Weights) พรอมทั้งคา t-Value และ p-Value และนําคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน คาความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) คา t-Value หรือ Critical Ratio (C.R.) และคา Square Multiple Correlation 

ท่ีไดจากผลการวิเคราะหจัดทําเปนสมการโครงสรางของโมเดลการวิจัย จากนั้นยังไดนําเสนอสถิติ

แสดงคาอิทธิพลระหวางตัวแปรดวย (ตารางที่ 3.4) 
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ตารางที่ 3.4  คาสถิติท่ีเกี่ยวของในการประเมินความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ  

 

สถิติท่ีเกี่ยวของ สัญลักษณ วัตถุประสงค 

คาสถิติท่ีแสดงวา 

โมเดลสอดคลองกับ 

ขอมูลเชิงประจักษ 

Chi-square χ 2 เพื่อยืนยันสมมติฐานศูนย (null hypothesis) 

คือ โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ 

ns. (p > .05) 

Relative Chi-

square 

χ 2/ df ตรวจสอบวา โมเดลมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ 

χ 2/ df < 3.00 

Nested Chi-square  -  เพื่อเปรียบเทียบโมเดลคูแขงวา โมเดลใด

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากกวากัน 

χ 2 (p < .05) และโมเดลใดมี 

Nested χ 2   นอยกวาจะ

สอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษมากกวา 

Goodness of Fit 

Index 

GFI เพื่อวัดระดับความกลมกลืนมีคาระหวาง 

 0 – 1.00 

> .90 

Comparative Fit 

Index 

CFI เพื่อวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

โดยมีคาระหวาง 0 – 1.00 

> .95 

Nomad Fit Index  NFI ดัชนีวัดความสอดคลองเชิงสัมพัทธ (สุภา

มาศ อังศุโชติ และคณะ, 2551, p. 24) 

> .90 

Comparative Fit 

Index 

CFI เพื่อวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

โดยมีคาระหวาง 0 – 1.00 

> .95 

Nomad Fit Index  NFI ดัชนีวัดความสอดคลองเชิงสัมพัทธ (สุภา

มาศ อังศุโชติ และคณะ, 2551, p. 24) 

> .90 

Standardized root 

Mean square 

Residual 

Stan- 

dardized 

RMR 

เพื่อบอกคาความคลาดเคลื่อนของโมเดลใน

รูปของรากของคาเฉล่ียกําลังสองของเศษ

เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน โดยมีคา

ระหวาง 0 – 100 

< .08 

Root Mean Square 

Error of 

Approximation 

RMSEA เพื่อบอกคาความความคลาดเคล่ือนของ

โมเดลในรูปของรากของคาเฉล่ียกําลังสอง

ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ โดยมีคา

ระหวาง 0 – 100 

< .06 

 

แหลงที่มา: เสรี ชัดแชม, 2551: 28-30. 
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เม่ือมีการทดสอบโมเดลสมการโครงสรางเพ่ือใหโมเดลมีความสอดคลองระหวาง
โมเดลเชิงทฤษฎีกับโมเดลเชิงประจักษ ดวยการพิจารณาคาสถิติตาง ๆ ในตารางที่ 3.5 แลวพบวา 
โมเดลองคประกอบท่ีศึกษาไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึงตรงกับ เสรี ชัดแชม  (2551: 30-
31) และ สุภมาส อังศุโชติ และคณะ (2551: 27) ไดเสนอวา ผูวิจัยอาจพิจารณาปรับคาพารามิเตอร
ในโมเดลสมมติฐานใหมและทดสอบผลการปรับโมเดลนั้น โดยพิจารณาคาดัชนีดัดแปรโมเดล 
(Modification Indices - MI) และคาดัชนี MI นี้เองจะบอกวา ผูวิจัยควรเพิ่มหรือตัดพารามิเตอรตวัใด
ออกจากโมเดลเพื่อใหโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยลักษณะเฉพาะของ โปรแกรม 
AMOS ในการดัดแปรโมเดล (Model Modification) สามารถปรับคา MI ของตัวแปรสังเกต แตละ
ตัว ซ่ึงสามารถปรับขามมิติระหวางตัวแปร Exogenous กับตัวแปร Endogenous ได  

 
3.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ผูวิจัยไดนําวิธีการของการวิจัยเชิงคุณภาพมาใชเพื่ออธิบายและยืนยันขอมูลท่ีไดจากการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกระบวนการวิจัย ดังนี้ 

 
3.2.1  ประชากรเปาหมายสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรเปาหมาย คือ ผูจัดการสาขาทุกภาค

ของประเทศท้ังหมด 15 ทาน ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และผูจัดการสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 5 ทาน ดังนั้นการสัมภาษณเชิงลึกท้ังส้ิน 20 ทาน ท่ี
สามารถแบงออกเปนกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง 8 ทาน และกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการตํ่า 
12 ทาน 

 
3.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  กลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว โดย

โครงสรางขอคําถามในการสัมภาษณไดมาจากผลการวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับ การเพิ่มข้ึนของผล
การดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยวัตถุประสงคของการสัมภาษณ  
เปนการแสวงหาความจริงจากความคิดของผูบริหารองคการ  ซ่ึงรับผิดชอบเกี่ยวกับการ กําหนด
นโยบาย  แผนงานองคการ  การนํานโยบายไปปฏิบัติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนา
องคการ  ประเด็นคําถามมี  6 ประเด็น ไดแก  1)  สถานการณการแขงขัน (Competition Rivalry: 
CR) 2) บรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate: LC) 3) การจัดการความรู (Knowledge 
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Management: KM) 4) ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง (Readiness to 
 Change: RC)  5)  นวัตกรรม (Innovation: IN)  และ 6)  ผลการดําเนินงานของสาขาธนาคารไทย
พาณิชย (Performance: Perf)  เพ่ือหาขอมูลเชิงลึกและยืนยันผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ซ่ึง
รายละเอียดคําถามแสดงไวในภาคผนวก ข 

 
3.2.3  การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 
ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อหาขอมูลจากปรากฏการณจริงมาใชอธิบายผลการศึกษา

เชิงปริมาณท่ีวิเคราะหดวยโปรแกรม AMOS เพื่อใหเขาใจความสัมพันธเชิงสาเหตุและอิทธิพล
ทางตรง-ทางออมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในการสัมภาษณเจาะลึก ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณมีโครงราง ในการเก็บ
ขอมูล  จากประชากรเปาหมายเปนระดับผูจัดการและพนักงานท่ีมีภาระงานคอนขางมาก  ทําใหมี
เวลาในการใหขอมูลไมตรงกัน ไมเหมาะกับการเก็บขอมูลดวยวิธีการอ่ืน เชน  การสัมมนากลุมยอย  
การสัมภาษณเปนกลุม ผูวิจัยจึงดําเนินการนัดหมายกลุมเปาหมายดวยการโทรศัพทขอสัมภาษณ และ
ติดตอนัดหมายผานผูท่ีมีความใกลชิดกับประชากรเปาหมาย (ถามี)  ในกรณีท่ีประชากรเปาหมายไม
สะดวกท่ีจะใหเขาพบ  ผูวิจัยไดขออนุญาตทําการสัมภาษณทางโทรศัพทแทน  ซ่ึงการสัมภาษณแตละ
คร้ังใชเวลาประมาณ 30 – 60 นาที ในระหวางการสัมภาษณผูวิจัยไดทําการบันทึกขอมูลโดยการจด
บันทึกและการบันทึกเสียงเพื่อเปนหลักฐานยืนยันและใชในการวิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับ 
บรรยากาศการเรียนรู การจัดการความรูในองคการ เพ่ือหาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิจัยคร้ังนี้ 

 
3.2.4  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
เม่ือเก็บขอมูลเชิงคุณภาพครบแลวจะนําขอมูลจากเคร่ืองบันทึกเสียงมาถอดเปนขอความ  

จากนั้นทําการจัดระเบียบขอมูลดวยการจัดกลุมขอมูลใหเปนหมวดหมู ทําการสรุปขอมูล และแปล
ความหมายของขอคนพบ   จากนั้นทําการตรวจสอบขอมูลดวยเทคนิคสามเสา (Triangulations) โดย
การเปรียบเทียบขอมูลจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม ท่ีทําการสัมภาษณวา  ขอมูลมีความถูกตองและ
สอดคลองกันหรือไม  แลวนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาอธิบายขอคนพบในบทท่ี 4 และ
บทท่ี 5  ซ่ึงเปนการผสมผสานวิธีการของระเบียบวิธีการวิจัยท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิง
ปริมาณท่ีแตกตางกัน มาอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน (Jick, 1979: 602) เชน  การสัมภาษณเชิงลึก  
การสังเกตการณสภาพแวดลอมของสาขาธนาคาร เปนตน 

โดยสรุป 
ในบทนี้ผูวิจัยไดเสนอระเบียบวิธีการวิจัย 2 แบบ คือ 1)  การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ และ 2)  การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก พรอมท้ังเสนอ 
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กลุมประชากรท่ีใชศึกษา โมเดลสมมติฐาน นิยามปฏิบัติการ ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล วิธีการแปร
ผลขอมูล  และนําระเบียบวิธีการวิจัยท่ีไดออกแบบไวดําเนินการสรางและพัฒนาแบบสอบถาม 
ผูวิจัยไดทําการทดสอบหาความตรงและคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม พรอมกับการวิเคราะห
ปจจัยเชิงยืนยัน จนผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด จากน้ันจึงจะสามารถนําเคร่ืองมือไปเก็บขอมูลได  
พรอมท้ังมีการนําเสนอผลการเก็บขอมูลจริงและคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ซ่ึงรายละเอียด
ตางๆ จะแสดงไวในบทที่ 4 ตอไป 



 

 

บทที่  4 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
 

จากการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยในการดําเนินการศึกษา ในบทนี้ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือที่ใช

ในการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก ตัวแปรตาม คือ ผล

การดําเนินงาน (Performance:  Perf)  ของสาขาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด มหาชน  มีตัวแปรเชิง

สาเหตุ 5 ตัวแปร คือ 1) สถานการณการแขงขัน (Competition Rivalry: CR)  2) บรรยากาศการเรียนรู 

(Learning Climate: LC) 3) การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 4) ความพรอมในการ

ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change: RC) 5) นวัตกรรม (Innovation: IN) ซ่ึงมีการ

ทดสอบเครื่องมือดวยคาสถิติตางๆ เพื่อยืนยันและใหความมั่นใจวาเครื่องมือที่ใชในการศึกษามีคุณภาพ

อยูในระดับดี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

4.1 คาสถิติพื้นฐานแสดงลักษณะทั่วไปของธนาคารสาขาของธนาคารไทยพาณิชยจํากัด  

(มหาชน) ที่เปนกลุมตัวอยางของการวิจัย 

4.2 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได ไดแก  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความ 

เบ และคาความโดงของแตละตัวแปร 

4.3 คาความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได  เพื่อพิจารณาสภาพปญหาที่อาจเกิดจากการ 

ผันแปรรวมกันมากเกินไป (Multicollinearity) โดยกําหนดวาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรตองไม

เกิน 0.7 (Schroeder, 1990) 

4.4 คาอํานาจจําแนก และความเชื่อถือไดของขอคําถามในแตละตัวแปรสังเกตได  ไดแก  

คาแสดงอํานาจจําแนก และคาความเชื่อถือไดของตัวแปรสังเกต โดยใชคา Cronbach’s Alpha ของแตละ

กลุมตัวแปร 

4.5 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขั้นที่ 1 (Confirmatory Factor Analysis) ดวยการ 

ใชโปรแกรม AMOS ในการวิเคราะหเพื่อหาความเชื่อถือได และนําเสนอคาน้ําหนักองคประกอบ 

(Standard Regression Weights) คาความผันแปรที่สกัดไดเฉลี่ย (Average Variance Extracted: AVE 

หรือνρ) และคาความเชื่อถือไดของโครงสราง (Construct Reliability: CR หรือcρ) เปนการประเมิน

ความเชื่อถือไดของมาตรวัด 
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4.6 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขั้นที่ 2  โดยการใชโปรแกรม AMOS  เพื่อ 

วิเคราะหความเหมาะสมของโมเดลมาตรวัดตัวแปร แลวนําเสนอคาสถิติเพื่อประเมินโมเดล ไดแก  คา 

Chi-square, Degree of Freedom, CMIN, GFI, CFI, RMR, RMSEA 

4.7 สมการมาตรวัดตัวแปร จากคา Standard Regression Weight, คา Standard Error, คา  

t-Value, คา p-Value  และคา SMC (R2) 

 

4.1  สถิติพ้ืนฐานแสดงลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 

ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังธนาคารสาขา  ของธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) รวม

ท้ังสิ้น  938 สาขา โดยแยกสงไปยังสาขาที่มีผลประกอบการสูงสุด   469 สาขา และสาขาที่มีผล

ประกอบการต่ําสุด  469 สาขา ทั้งนี้ไดรับความรวมมือจากกลุมงานเครือขายสาขาเปนผูจําแนกกลุมผล

ประกอบการสาขาใหผูวิจัย ซ่ึงงานวิจัยฉบับนี้มีหนวยการวิเคราะห (Unit  of  Analysis) คือ องคการ

ระดับสาขา ขณะที่ผูที่ทําการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ คือ ผูจัดการสาขานั้นๆ ผูจัดการ 1 ทานตอ 1 สาขา  

ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 430 สาขา คิดเปนรอยละ 45.85 จาก 938 สาขาที่ได

สงแบบสอบถามไป  โดยแยกเปนสาขาที่มีผลการดําเนินงานสูงสุด 221   สาขา คิดเปนรอยละ  47.12 

จาก 469 สาขา  และสาขาที่มีผลการดําเนินงานต่ําสุด 209 สาขา คิดเปนรอยละ 44.56 จาก 469 สาขา ใน

การตอบแบบสอบถาม 

จากขอมูลกลุมตัวอยางทั้งหมด พบวา เปนเพศชายรอยละ 70.9 ขณะที่เพศหญิงรอยละ 29.1 

ท้ังนี้ผูวิจัยไดแยกกลุมสาขาออกเปน 2 กลุม ซ่ึงโดยเฉลี่ยกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงและกลุมสาขา

ที่มีผลประกอบการต่ํา สวนใหญมีลักษณะขอมูลทั่วไปเหมือนกัน 4 ประการ คือ 1)   ผูจัดการเปนเพศ

ชายมากกวาเพศหญิง  2)   จบการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด  3)   มีจํานวนพนักงานประมาณ 6-8 

คน 4)  มีฐานเงินฝากประมาณ 13 – 231 ลานบาท (ตารางที่ 4.1) 
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ตารางที่ 4.1  ลักษณะทั่วไปของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 

ความถี่ รอยละ สถานภาพ 

กลุมสูง กลุมต่ํา รวม กลุมสูง กลุมต่ํา รวม 

เพศ       

ชาย 132   173   305  59.7  82.8  70.9  

หญิง 89   36   125  40.3  17.2  29.1  

รวม 221  209  430  100.0  100.0  100.0  

อายุ       

ตํ่ากวา 40 ป  36  12  48  16.3  5.7  11.2  

40 – 44 ป 65   24   88  29.4  11.5  20.5  

45 – 49 ป  61   67   129  27.6  32.1  30.0  

50 – 54 ป  37   68   105  16.7  32.5  24.4  

55 ปขึ้นไป  22   38   60  10.0  18.2  14.0  

รวม 221  209  430  100.0  100.0  100.0  

ประสบการณทํางาน       

ตํ่ากวา  17 ป  39   9   48  17.6   4.3  11.2  

17 – 21 ป  84   43   126  38.0  20.6  29.3  

22 – 26 ป  34   48   83  15.4  23.0  19.3  

27 – 31 ป  47   80   127  21.3  38.3  29.5  

32 ป ข้ึนไป  17  29  46  7.7  13.9  10.7  

รวม 221  209  430  100.0  100.0  100.0  

การศึกษา       

ตํ่ากวาปริญญาตรี  8   8   16  3.6  3.8  3.7  

ปริญญาตรี  59   51   110  26.7  24.4  25.6  

ปริญญาโท  154   150   304  69.7  71.8  70.7  

รวม 221  209  430  100.0  100.0  100.0  
 
 
 



 117 

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
ความถี่ รอยละ สถานภาพ 

กลุมสูง กลุมต่ํา รวม กลุมสูง กลุมต่ํา รวม 

บริเวณที่ตั้ง       

ยานธุรกิจในกรุงเทพฯ  41   55   96  18.6  26.3  22.3  

ปริมณฑล  23   33   56  10.4  15.8  13.0  

อําเภอเมือง  53   54   107  24.0  25.8  24.9  

ตางอําเภอ  73   35   108  33.0  16.7  25.1  

อาคารสํานักงาน  7   7   14  3.2  3.3  3.3  

ศูนยการคา  22  20  42  10.0  9.6  9.8  

ไมตอบ 2   5   7  0.9  2.4  1.6  

รวม 221  209  430  100.0  100.0  100.0  

ฐานเงินฝาก       

ตํ่ากวา  13 ลานบาท  36   32   68  16.3  15.3  15.8  

13 – 231 ลานบาท 122   96   217  55.2  45.9  50.5  

232 – 450 ลานบาท  31   21   53  14.0  10.0  12.3  

451 – 669 ลานบาท  14   13   27  6.3  6.2  6.3  

670 ลานบาทขึ้นไป  18  47  65  8.1  22.5  15.1  

รวม 221   209   430  100.0  100.0  100.0  

จํานวนพนักงาน       

ตํ่ากวา  6 คน  29   31   59  13.1  14.8  13.7  

6 – 8 คน  116   68   184  52.5  32.5  42.8  

9 – 11 คน  43   56   103  19.5  26.8  24.0  

12 – 14 คน  15  22  37  6.8  10.5  8.6  

15 คนขึ้นไป  18  32  47  8.1  15.3  10.9  

รวม 221  209  430  100.0  100.0  100.0  
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จากตารางที่ 4.1 จะเห็นไดวา แตละกลุมสาขามีขอมูลลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน ไดแก 
อายุ  ประสบการณทํางาน และทําเลที่ต้ังของสาขาซ่ึงมีรายละเอียดแตกตางกันในแตละกลุมสาขาดังนี้  
1) กลุมตัวอยางโดยรวมทั้งหมด มีผูจัดการสาขามีอายุอยูในชวง 45-49 ป  รอยละ 30.0  มีประสบการณ
ทํางานอยูในชวง 27-31 ป รอยละ 21.3 มีที่ต้ังอยูตางอําเภอ รอยละ 25.1 2) กลุมสาขาท่ีมีผล
ประกอบการสูง สวนใหญมีผูจัดการสาขามีอายุอยูในชวง อายุ 40-44 ป รอยละ 29.4 มีประสบการณ
ทํางานอยูในชวง 27-31 ป รอยละ 21.3 มีท่ีต้ังอยูยานธุรกิจในกรุงเทพฯ รอยละ 26.3  3) กลุมสาขาท่ีมผีล
ประกอบการตํ่า มีผูจัดการสาขามีอายุ อยูในชวง 50-54 ป รอยละ 32.5 มีประสบการณทํางานอยูในชวง 
27-31 ป รอยละ 38.3 มีที่ต้ังอยูยานธุรกิจในกรุงเทพฯ รอยละ 26.3  

การวิเคราะหผลการจัดเรียงลําดับประเภทลูกคาของกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงและกลุม
สาขาที่มีผลประกอบการต่ํา มีกลุมลูกคาในปริมาณที่แตกตางกัน ดังตารางที่ 4.2 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในตาราง ฌ-ฏ   ภาคผนวก ค) 
 
ตารางที่ 4.2  การเรียงลําดับประเภทลูกคาจากมากไปหานอย จําแนกตามกลุมสาขา 
 

กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง กลุมสาขาที่มีผลประกอบการตํ่า กลุมสาขาโดยรวม อันดับท่ี

ประเภทลูกคา 
 

จํานวนสาขา
(Frequency) 

221 สาขา 
ประเภทลูกคา 

 

จํานวนสาขา 
(Frequency) 

209 สาขา 
ประเภทลูกคา 

 

จํานวนสาขา 
(Frequency) 

430 สาขา 

1 พอคา-แมคา 92 (41.6%) พอคา-แมคา 74 (35.4%) พอคา-แมคา 166 (38.6%) 
2 พนักงานเอกชน 59 (26.7%) แมบาน 49 (23.4%) แมบาน 92 (21.4%) 
3 แมบาน 54 (24.4%) พนักงานเอกชน 46 (22.0%) พนักงานเอกชน 90 (20.9%) 
4 บริษัท/SME    41 (18.6%) ขาราชการ 36 (17.2%) บริษัท/SME    64 (14.9%) 
5 นักธุรกิจ  30 (14.0%) บริษัท/SME    35 (16.7%) ขาราชการ 71 (16.5%) 
6 ขาราชการ 44 (19.9%) นักธุรกิจ 33 (15.8%) นักธุรกิจ 68 (13.5%) 
7 พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
58 (26.2%) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

44 (21.1%) 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

102 (23.7%) 

8 นักศกึษา 55 (24.9%) นักศกึษา 66 (31.6%) นักศกึษา 121 (28.1%) 
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จากตารางที่ 4.2 พบวา กลุมสาขาทั้ง 3 กลุม มีลูกคาสวนใหญเปนประเภทพอคาแมคาทั่วไป 
เหมือนกัน สวนประเภทลูกคาอันดับท่ีสองและสามของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงคือ พนักงาน
เอกชน และแมบาน ซ่ึงแตกตางจากกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการตํ่าและกลุมโดยรวมคือ แมบาน 
พนักงานเอกชน ตามลําดับ อยางไรก็ตามท้ัง 3 กลุมมีประเภทลูกคาท่ีนอยท่ีสุดเหมือนกันคือ นักศึกษา 

จากตารางท่ี 4.1-4.2 จะเห็นไดวา ลักษณะท่ัวไปของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง คือ มี
ทําเลท่ีต้ังสวนใหญอยูบริเวณตางอําเภอ มีพนักงานในสาขาประมาณ 6-8 คน ยอดเงินฝากอยูในชวง     
13-231 ลานบาท มีลูกคาสวนใหญเปนประเภทพอคาแมคาท่ัวไป รองลงมาคือ พนักงานเอกชน กลุม
สาขานี้บริหารจัดการโดยผูจัดการสาขาท่ีมีคุณลักษณะเปนเพศชาย อายุประมาณ 40-44 ป จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท และมีประสบการทํางานมานานกวา 17-21 ป  

ทั้งนี้จากตารางที่ 4.1 - 4.2 ยังพบอีกวา ลักษณะท่ัวไปของกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการตํ่า คือ 
มีทําเลท่ีต้ังอยูบริเวณยานธุรกิจในกรุงเทพมหานคร มีพนักงานในสาขาประมาณ 6-8 คน ยอดเงินฝากอยู
ในชวง 13-231 ลานบาท มีลูกคาสวนใหญเปนประเภทพอคาแมคาทั่วไป รองลงมาคือ แมบาน กลุม
สาขานี้บริหารจัดการโดยผูจัดการสาขาท่ีมีคุณลักษณะเปนเพศชาย อายุประมาณ 50-54 ป จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท และมีประสบการทํางานมานานกวา 27-31 ป   

ดังน้ันจากผลการวิเคราะหจึงแสดงใหเห็นวา  กลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงแตกตางจาก
กลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการตํ่าในดานทําเลที่ต้ัง ประเภทลูกคา  อายุ  และประสบการณทํางานของ
ผูจัดการสาขา 
 

4.2  สถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได  
 

ในสวนนี้ไดนําเสนอคาสถิติพื้นฐานของ 1)  สถานการณการแขงขัน (Competition Rivalry: 
CR) 2)  บรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate: LC) 3)  การจัดการความรู (Knowledge Management: 
KM) 4)  ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change: RC) 5)  
นวัตกรรม (Innovation: IN) และ 6)  ผลการดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชย (Performance: 
Perf) เรียงตามลําดับตัวแปร ดังตารางที่ 4.3 
 
 
 
 



 120 

ตารางที่ 4.3  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดงของตัวแปร (n = 430) 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต จํานวน 

ขอ 

คาเฉลี่ย 

Χ 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD.) 

คาความเบ 

Skewness 

คาความโดง 

Kurtosis 

แปลผล 

การขับเคลื่อนการ

แขงขัน Drive         

5  5.49   0.96   -0.95   1.14  คอนขาง
มาก 

การแขงขันภายใน IN  4  5.83  0.85  -0.72  0.12 มาก 

สถานการณ

การแขงขัน 

CR 

การแขงขันภายนอก        

Out 

2  5.10   1.18   -0.59   0.12  คอนขาง
มาก 

รับรูและเรียนรูตอเนื่อง 

PC 

7  5.28   0.97   -0.70   0.46  คอนขาง
มาก 

การสงเสริมการเรียนรู  

PI 

6  5.40   1.08   -0.93   1.09  คอนขาง
มาก 

การติดตอสื่อสาร      

CO 

5  5.39   1.06   -0.72   0.26  คอนขาง
มาก 

บรรยากาศ

การเรียนรู 

LC 

การทํางานยืดหยุนและ

อิสระ FA 

6  5.25   1.13   -0.71   0.24  คอนขาง
มาก 

การสรางและคนหา

ความรู KC 

4  5.44   1.02   -0.84   0.77  คอนขาง
มาก 

การจัดเก็บความรู            

KA 

6  5.08   1.15   -0.72   0.65  คอนขาง
มาก 

การเผยแพรแลกเปลี่ยน

เรียนรู KS 

6  5.42   1.04   -0.77   0.47  คอนขาง
มาก 

การจัดการ

ความรู 

KM 

การใชความรู                   

KU 

8  5.16   1.07   -0.61   0.22  คอนขาง
มาก 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 
 

ตวัแปรแฝง ตวัแปรสังเกต จํานวน 
ขอ 

คาเฉล่ีย 

Χ  

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

คาความเบ 
Skewness 

คาความโดง 
Kurtosis 

แปลผล 

ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป  
Rc_tf 

5 5.70 0.91 -0.86 0.50 มาก 

ภาวะผูนําเชิง
แลกเปลีย่น   Rc_ts 

4 5.66 1.26 0.58 0.98 มาก 

ความพรอม
ในการ
ปรับตวั  RC 

โครงสรางองคการ   
Rc_S 

7 5.44 1.04 -0.827 0.72 คอนขาง
มาก 

กลยุทธ          In_str 5 5.34 1.14 -0.81 0.50 คอนขาง
มาก 

ผลิตภณัฑ     In_Pd 5 4.98 1.30 -0.65 0.23 คอนขาง
มาก 

นวตักรรม 
IN 

กระบวนการ  In_Pp 5 5.26 1.13 -0.87 0.75 คอนขาง
มาก 

ความพึงพอใจของ
พนักงาน  Em 

9 5.47 1.01 -0.70 0.18 คอนขาง
มาก 

ความพึงพอใจของ
ลูกคา  Cus 

5 6.11 0.82 -1.42 2.51 มาก 

ผลการ
ดําเนินการ 
Perf 

การเงนิ   Fin 2 3.30 1.53 0.46 -0.03 คอนขาง
นอย 

 
จากตารางที่ 4.3 และภาคผนวก ค ในตาราง ก และตาราง ข  สามารถอธิบายผลการวิเคราะห

คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได ดังน้ี 
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4.2.1  สถานการณการแขงขัน      
การวิจัยครั้งน้ี มาตรวัดสถานการณการแขงขันเปนตัวแปรแฝงที่ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 

ปจจัย  ไดแก  ตัวขับเคลื่อนการแขงขัน ซ่ึงมีขอคําถาม 5 ขอ การวิเคราะหการแขงขันภายใน ซ่ึงมีขอ
คําถาม 4 ขอ และการวิเคราะหการแขงขันภายนอก ซ่ึงมีขอคําถาม 2 ขอ รวมมีขอคําถามท้ังส้ิน 9 ขอ 
จากการวิเคราะหสถิติพื้นฐาน สามารถสรุปลักษณะมาตรวัดตัวแปรสังเกตไดของสถานการณการ
แขงขัน ไดแก 1)  ตัวขับเคลื่อนการแขงขัน  2)  การวิเคราะหการแขงขันภายใน และ 3)  การวิเคราะห
การแขงขันภายนอก ดังนี้ 

 4.2.1.1  ตัวขับเคลื่อนการแขงขัน             
 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีตัวขับเคลื่อนการแขงขัน

ในระดับคอนขางมาก (Χ  = 5.49) และเม่ือพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก (ภาคผนวก ค.) 
พบวาธนาคารสาขามีตัวขับเคลื่อนการแขงขัน ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยระหวาง 4.48 – 
6.05 โดยไดรับการยอมรับในผลการปฏิบัติงานมากที่สุด (Χ  = 6.05) รองลงมาการเล่ือนข้ันเลื่อน
ตําแหนง/รางวัล เม่ือมีผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย มีคาระดับมาก (Χ  = 5.97) และการได
ผลตอบแทนและรางวัล ทําใหพนักงานศึกษา คนควาหาความรู และกลยุทธในการปฏิบัติงาน มีคาใน
ระดับมาก (Χ  = 5.51) ตามลําดับ 

 4.2.1.2  การแขงขันภายใน                       
 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีการวิเคราะหการแขงขัน

ภายในในระดับมาก (Χ  =5.83) และเมื่อพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก (ภาคผนวก ค.) 
พบวาธนาคารสาขามีการวิเคราะหการแขงขันภายใน ในระดับมากถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ยระหวาง 5.53 – 
6.21 โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับเปาหมายขององคการมากที่สุด (Χ  = 6.21) รองลงมาการ
กําหนด KPI ทําใหพนักงานศึกษา คนควาหาความรู และกลยุทธในการปฏิบัติงาน มีคาระดับมาก (Χ  = 
5.96) และมีการประชุมเพื่อพิจารณาสภาพแวดลอมภายในองคการมีคาระดับมาก  (Χ  = 5.59) ตามลําดับ 
  4.2.1.3  การแขงขันภายนอก                        

 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีการวิเคราะหการแขงขัน
ภายนอกในระดับคอนขางมาก (Χ  =5.10) และเม่ือพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก 
(ภาคผนวก ค.) พบวาธนาคารสาขามีการวิเคราะหการแขงขันภายนอก ในระดับคอนขางมาก มีคาเฉลี่ย
ระหวาง 5.08 – 5.12 โดยมีการสังเกตการณ ติดตามสินคาและบริการของคูแขงมากที่สุด (Χ  = 5.08) 
รองลงมาทําการศึกษากลยุทธและวิธีการปฏิบัติงานของคูแขง มีคาระดับคอนขางมาก (Χ  = 5.12) 
ตามลําดับ 
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4.2.2  บรรยากาศการเรียนรู    
 4.2.2.1  รับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง        
 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีการรับรูและเรียนรูอยาง

ตอเน่ืองในระดับคอนขางมาก (Χ  =5.28) และเม่ือพิจารณารายละเอียดของมาตรวดัในตาราง ก (ภาคผนวก 
ค.) พบวาธนาคารสาขามีการรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง  ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
ระหวาง 4.85 – 5.74 โดยสงเสริมสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือพฒันาปรบัปรงุตัวเองอยู
เสมอมากท่ีสุด (Χ  = 5.74) รองลงมาพนักงานไดรับความรูโดยการเรียนรูจากประสบการณของบุคคลท่ี
เคยประสบความสําเร็จมีคาระดับมาก (Χ  = 5.60) และเปดโอกาสแหงการเรียนรูผานระบบอินทราเน็ต
ใหแกพนักงานไปพรอมๆ กับการทํางาน คาระดับคอนขางมาก (Χ = 5.47) ตามลําดับ 

 4.2.2.2  การสงเสริมการเรียนรู                  
 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีการสงเสริมการเรียนรู 

ในระดับคอนขางมาก (Χ  =5.40) และเม่ือพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก (ภาคผนวก ค.) 
พบวาธนาคารสาขามีการสงเสริมการเรียนรูในระดับปานกลางถึงมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 5.02 – 5.65 
โดยองคการนี้มองวาการฝกอบรมมีคุณคามากที่สุด (Χ  = 5.65) รองลงมามีระบบคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี และอุปกรณที่ทันสมัยใหพนักงานเขาถึงขอมูลขาวสาร  ทําใหเรียนรูและทํางานไดดข้ึีน มีคา
ระดับมาก (Χ  = 5.53) และพนักงานที่มีประสบการณแลวไดรับการอบรมเปนระยะๆ เม่ือมีโครงการ
ใหมๆ หรือเรื่องใหมๆมีคาระดับคอนขาง (Χ  = 5.49) ตามลําดับ 

 4.2.2.3  การติดตอส่ือสาร                          
 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีการติดตอส่ือสารใน

ระดับคอนขางมาก (Χ  =5.39) และเม่ือพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก (ภาคผนวก ค.) 
พบวาธนาคารสาขาการติดตอส่ือสาร ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 5.06 – 5.72 โดยบรรยากาศของ
การส่ือสารภายในเปนไปอยางตรงไปตรงมาและนาเช่ือถือไดมากท่ีสุด ( Χ  =5.72) รองลงมาใน
หนวยงานของคุณ การพูดในส่ิงท่ีใจคิดเปนเรื่องที่กระทําไดงาย มีคาระดับคอนขางมาก (Χ  = 5.48) 
และกระตือรือรนในการแบงปนขาวสารขอมูลตางๆ ท่ีทําใหงานออกมาดีและไมดี ในลักษณะการ
แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลมีคาระดับคอนขางมาก (Χ  = 4.46) ตามลําดับ 

 4.2.2.4  การทํางานยืดหยุนและเปนอิสระ  
 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีการทํางานยืดหยุนและ

เปนอิสระในระดับคอนขางมาก ( Χ  =5.25) และเม่ือพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก 
(ภาคผนวก ค.) พบวาธนาคารสาขามีการทํางานยืดหยุนและเปนอิสระในระดับปานกลางถึงมาก มี
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คาเฉลี่ยระหวาง 4.96 – 5.57 โดยใหโอกาสทานตัดสินใจไดดวยตนเองที่จะทํางานท่ีไดรับมอบหมายให
สําเร็จบรรลุลวงได มากท่ีสุด (Χ  = 5.57) รองลงมา มีการสนับสนุนระบบชวยเหลือในการปฏบัิติงาน มี
คาระดับคอนขางมาก (Χ  = 5.45) และมีการส่ือสารสองทาง คือ สง ขอเสนอแนะ (Comment) กลับไป
ยังตนทางการส่ือสาร (เขต, สํานักงานใหญ) มีคาระดับคอนขางมาก (Χ  = 4.48) ตามลําดับ 

 
4.2.3  การจัดการความรู    
 4.2.3.1  การสรางและคนหาความรู                 
 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีการสรางและคนหาความรู

ในระดับคอนขางมาก (Χ  = 5.44) และเม่ือพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก (ภาคผนวก ค.) 
พบวาธนาคารสาขามีการสรางและคนหาความรู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 5.21 – 5.69 โดย
สนับสนุนพนักงานและทีมท่ีสามารถสรางองคความรูมากท่ีสุด (Χ  = 5.69) รองลงมาตระหนักถึง
ความสําคัญของการสรางองคความรูใหมจากผลการปฏิบัติงานที่ผานมา มีคาระดับมาก (Χ  = 5.46) และ
แสวงหาขอมูลท่ีจะชวยปรับปรุงการทํางานเสมอ มีคาระดับคอนขางมาก (Χ  = 5.38) ตามลําดับ  
  4.2.3.2  การจัดเก็บความรู  

 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีการจัดเก็บความรูใน
ระดับคอนขางมาก (Χ  = 5.08) และเมื่อพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก (ภาคผนวก ค.) 
พบวาธนาคารสาขามีการจัดเก็บความรู ในระดับปานกลางถึงมาก มีคาเฉล่ียระหวาง 4.87 - 5.34 โดย
สรุปรวบรวมวิธีการปฏิบัติงานของตนเองและกลุมเม่ือประสบความสําเร็จ มากท่ีสุด (Χ  = 5.34) 
รองลงมารวบรวมวิธีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน มีคาระดับคอนขางมาก (Χ  = 5.32) และรวบรวม
ผลกระทบจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใหม มีคาระดับคอนขางมาก (Χ  = 4.87) 
ตามลําดับ 

 4.2.3.3  การเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรู    
 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีการเผยแพรและ

แลกเปลี่ยนความรูในระดับคอนขางมาก (Χ  = 5.42) และเม่ือพิจารณารายละเอียดของมาตรวดัในตาราง 
ก (ภาคผนวก ค.) พบวาธนาคารสาขามีการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
ระหวาง 5.27 – 5.71 โดยเห็นคุณคาในการแลกเปลี่ยนความรูระหวางเพื่อนรวมงาน/ทีมงาน/องคการมี
เวทีใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องงานและอื่นๆ มากท่ีสุด (Χ  = 5.71) รองลงมาใชแหลงความรูหลาย ๆ 
แหลง เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติงาน มีคาระดับคอนขางมาก (Χ  = 5.48) และมี
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การติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงความรูระหวาง กลุมคน/ฝายตางๆ ในสาขาและสาขาอื่นๆ มีคา

ระดับคอนขางมาก (Χ = 5.37) ตามลําดับ 

 4.2.3.4   การใชความรู                                    

 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีการใชความรู ในระดับ

คอนขางมาก (Χ = 5.16) และเมื่อพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก (ภาคผนวก ค.) พบวา

ธนาคารสาขามีการใชความรู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 5.05 – 5.34 โดยเปดมุมมองการเรียนรูจาก

ประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขาย Intranet   มากที่สุด (Χ = 5.34) รองลงมาไดศึกษา

ผลงานและเกิดการเรียนรูประสบการณของหนวยงานอื่นที่คลายคลึงกันหรือแตกตางกันจากการพูดคุย

ผานการประชุมทุกวัน มีคาระดับคอนขางมาก (Χ = 5.25) และ ฝกอบรมใหมีทักษะในการคิด

สรางสรรคและทดลองทําสิ่งใหม  มีคาระดับคอนขางมาก (Χ = 5.22) ตามลําดับ 

 

4.2.4  ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง    

4.2.4.1  ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป                         

ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีภาวะผูนําเชิงปฏิรูปใน

ระดับมาก (Χ= 5.70) และเมื่อพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก (ภาคผนวก ค.) พบวา

ธนาคารสาขามีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ยระหวาง 5.36 – 6.09 โดย

ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการทําใหองคการบรรลุเปาหมาย มากที่สุด (Χ= 6.09) รองลงมาปรับ

แผนกลยุทธและวิธีการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว เมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นโดยที่ไมไดรับการคาดหมาย  มีคา

ระดับมาก (Χ= 5.76) ฟงและวิจารณมุมมองที่หลากหลายอยางตั้งอกตั้งใจ มีคาระดับคอนขางมาก 

(Χ= 4.48) ตามลําดับ 

4.2.4.2   ภาวะผูนําเชิงแลกเปลี่ยน                   

ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีภาวะผูนําเชิงแลกเปลี่ยน

ในระดับคอนขางมาก (Χ= 5.44) และเมื่อพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก (ภาคผนวก ค.) 

พบวาธนาคารสาขามีภาวะผูนําเชิงแลกเปลี่ยนในระดับมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 5.50 – 5.88 โดยใหทุกคน

มีสวนรวมเรียนรู  วางแผนงาน นําเสนอความรูใหมๆ และแกปญหาไปดวยกันในการทําใหองคการ

บรรลุเปาหมาย (KPI ท่ีกําหนด) มากที่สุด (Χ= 5.88) รองลงมารับผิดชอบและคํานึงถึงผลกระทบของ

การแกปญหาที่จะมีตอสวนตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคการได มีคาอยูในระดับมาก (Χ = 5.71) 

และเตรียมพรอมปองกันกับบางสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น โดยปรับแผนกลยุทธและวิธีการปฏิบัติงานได

ตลอดเวลา มีคาระดับมาก (Χ = 5.53) ตามลําดับ 
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4.2.4.3   โครงสรางองคการ                     

ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีโครงสรางองคการใน

ระดับคอนขางมาก (Χ = 5.44) และเมื่อพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก (ภาคผนวก ค.) 

พบวาธนาคารสาขามีโครงสรางองคการ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 5.35 – 5.57 โดยบทบาทและ

เนื้องานตางๆ ในองคการของทานถูกออกแบบมาใหทํางานรวมการเปนทีม มากที่สุด (Χ = 5.57) 

รองลงมาโครงสรางองคการเอื้อตอการทํางานรวมกันเปนทีมภายในและระหวางสาขา มีคาระดับมาก 

(Χ = 5.52) และลดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปนลง มีคาระดับคอนขางมาก (Χ = 4.48) ตามลําดับ 

 

4.2.5  นวัตกรรม     

4.2.5.1  กลยุทธ                                        

ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีกลยุทธ ในระดับ

คอนขางมาก (Χ = 5.34) และเมื่อพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก (ภาคผนวก ค.) พบวา

ธนาคารสาขามีกลยุทธ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 5.24 – 5.61 โดยเปดโอกาสและกระตุนใหนํา

แนวคิด วิธีการ และกลยุทธใหมมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ (KPI  ท่ีกําหนด) มาก

ท่ีสุด (Χ = 5.61) รองลงมากระตุนใหพนักงานแสดงความคิดเห็น  คิดคน หรือทดลองอยางสรางสรรค

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และทําใหงานของสาขาบรรลุผลสําเร็จ มีคาระดับคอนขางมาก 

(Χ = 5.30) และเปนผลงาน วิธีการ กระบวนการที่มีอยูแลว แตนํามาปรับปรุงหรือพัฒนาใหมๆ มีคา

ระดับคอนขางมาก (Χ = 5.29) ตามลําดับ 

4.2.5.2   ผลิตภัณฑ                                    

ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีผลิตภัณฑ ในระดับ

คอนขางมาก (Χ = 4.98) และเมื่อพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก (ภาคผนวก ค.) พบวา

ธนาคารสาขามีผลิตภัณฑ ในระดับปานกลางถึงมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 4.56 – 5.21 โดยจํานวนสินคา

และบริการใหมท่ีออกสูตลาดเร็วกวาคูแขง มากที่สุด (Χ = 5.21) รองลงมาไดนําสินคาหรือบริการที่มี

อยูแลว มาปรับปรุงหรือพัฒนาใหเปนสิ่งใหมๆ มีคาระดับคอนขางมาก (Χ = 5.13) และมีการทดลอง

เกี่ยวกับบริการใหมๆ มีคาระดับคอนขางมาก (Χ = 5.07) ตามลําดับ 

     4.2.5.3  นวัตกรรมดานกระบวนการทํางาน                                

ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีกระบวนการทํางานใน

ระดับคอนขางมาก (Χ = 5.26) และเมื่อพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก (ภาคผนวก ค.) 

พบวาธนาคารสาขามีกระบวนการทํางาน ในระดับปานกลางถึงมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 4.93 – 5.62 โดย
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กระตุนใหพนักงานมีความคิดสรางสรรคดานวิธีการทํางาน มากที่สุด (Χ = 5.62) รองลงมาสามารถ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานและการบริหารงานภายในสาขาไดเมื่อเห็นสมควร มีคาระดับ

คอนขางมาก (Χ = 5.40) และพนักงานมีโอกาสชวยแกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเดียวกันดวย

วิธีการที่แตกตางกันได มีคาระดับคอนขางมาก (Χ = 5.20) ตามลําดับ 

 

4.2.6  ผลการดําเนินการ   

4.2.6.1   ความพึงพอใจของพนักงาน         

ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 4.3 พบวา ผูจัดการสาขาระบุวาพนักงานสาขามี

ความพึงพอใจอยูในระดับคอนขางมาก (Χ= 5.47) และเมื่อพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง 

ก (ภาคผนวก ค.) พบวาธนาคารสาขามีความพึงพอใจของพนักงาน ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 5.19 

– 5.61 โดยใหขอมูลขาวสารที่จําเปนแกลูกคาเพียงพอและเหมาะสม มากที่สุด (Χ = 5.61) รองลงมา

ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถเปนเลิศ มีคาระดับมาก (Χ = 5.58) และสั่งสม จัดเก็บ

บทเรียนรู ทักษะ และประสบการณทํางานดีๆ ในการปฏิบัติงานมากกวาปท่ีผานมา มีคาระดับมาก (Χ 

= 5.53) ตามลําดับ 

4.2.6.2   ความพึงพอใจของลูกคา                   

ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีความพึงพอใจของลูกคา

ในระดับมาก (Χ = 6.11) และเมื่อพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก (ภาคผนวก ค.) พบวา

ธนาคารสาขามีความพึงพอใจของลูกคา ในระดับมากถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ยระหวาง 5.94 – 6.31 โดย

ใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใสมากที่สุด (Χ = 6.31) รองลงมายอมรับฟงคําติชม แสดงความคิดเห็น

จากลูกคา มีคาระดับมาก (Χ = 6.25) และมีรูปแบบสินคาและบริการที่หลากหลาย มีคาระดับมาก (Χ 

= 6.10) ตามลําดับ 

4.2.6.3   ผลการดําเนินงานทางการเงิน                                    

ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 4.3 พบวา ธนาคารสาขามีผลการดําเนินงานทาง

การเงินในระดับคอนขางนอย (Χ = 3.33) และเมื่อพิจารณารายละเอียดของมาตรวัดในตาราง ก 

(ภาคผนวก ค.) พบวาธนาคารสาขามีตัวขับเคลื่อนการแขงขัน ในระดับคอนขางนอย มีคาเฉลี่ยระหวาง 

2.38 – 4.22 โดยตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) มากที่สุด (Χ = 6.05) รองลงมาคือ กําไรสุทธิมีคา

ระดับปานกลาง (Χ = 4.22) ตามลําดับ 
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4.3  ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได    

 

ความสัมพันธของตัวแปรสังเกตได  เพื่อพิจารณาสภาพปญหาที่อาจเกิดจากการผันแปรรวมกัน

มากเกินไป (Multicollinearity) กลาวคือ การที่ตัวแปรมีความสัมพันธกันสูงมากเกินไปอาจจะเกิดปญหา

ทําใหผลการวิเคราะหมีความคลาดเคลื่อนสูง  ดังนั้นจึงตองมีการวิเคราะห Multicollinearity   ระหวาง

ตัวแปรโดยพิจารณาคา Bivariated  Correlation ของตัวแปรที่นํามาวิเคราะหในโมเดล เกณฑในการ

พิจารณา คือ คาความสัมพันธไมควรมีคามากกวา 0.7 (Schroeder, 1990) ผลการวิเคราะหความสัมพันธ

ไดแสดงไวในตารางที่  4.3 จากตารางดังกลาว พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรทุกคูมีคา

ความสัมพันธระหวาง 0.001  –  0.691 ซ่ึงเปนคาความสัมพันธที่ตํ่ากวา 0.7 สามารถสรุปไดวาตัวแปรที่

นํามาวิเคราะหไมมีปญหาการมีความสัมพันธระหวางกันสูงเกินไป ดังตารางที่  4.4 

 

 

 



 

ตารางที่ 4.4  คาความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 
 

 

หมายเหตุ:  Drive = ตัวขับเคลื่อนการแขงขัน, IN = วิเคราะหการแขงขันภายใน,  Out = วิเคราะหการแขงขันภายนอก,  PC = รับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง

,  PI = การสงเสริมการเรียนรู,  CO = การติดตอสื่อสาร,  FA =  การทํางานยืดหยุนและเปนอิสระ, KC = สรางและคนหาความรู,  KA = การ

จัดเก็บความรู,  KS = การเผยแพรแลกเปลี่ยนความรู,  KU =  การใชความรู,  RC_tf  = ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป,  RC_ts =  ภาวะผูนําการปฏิบัติ,  

RC_S = โครงสรางองคการ, IN_str = นวัตกรรมทางกลยุทธการบริการ, IN_Pd = นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ, IN_Pp = นวัตกรรมทางกระบวนการ

ทํางาน, Em = ความพึงพอใจของพนักงาน, Cus = ความพึงพอใจของลูกคา,  Fin = ผลการดําเนินงานดานการเงิน 

 Χ  SD. DRIVE OUT IN PC PI CO FA KC KA KS KU RC_S RC_tf RC_ts IN_PP IN_PD IN_STR EM CUS FIN 

DRIVE 5.490 .957 1.000                    

OUT 5.101 1.181 .506(**) 1.000                   

IN 5.830 .848 .527(**) .463(**) 1.000                  

PC 5.283 .970 .622(**) .534(**) .464(**) 1.000                 

PI 5.401 1.080 .580(**) .457(**) .410(**) .611(**) 1.000                

CO 5.392 1.058 .452(**) .364(**) .374(**) .539(**) .594(**) 1.000               

FA 5.250 1.129 .547(**) .434(**) .327(**) .620(**) .648(**) .605(**) 1.000              

KC 5.440 1.024 .529(**) .440(**) .403(**) .641(**) .658(**) .656(**) .645(**) 1.000            

KA 5.079 1.151 .522(**) .504(**) .461(**) .596(**) .594(**) .566(**) .621(**) .666(**) 1.000            

KS 5.425 1.045 .563(**) .446(**) .441(**) .629(**) .578(**) .667(**) .696(**) .606(**) .637(**) 1.000           

KU 5.157 1.068 .497(**) .446(**) .414(**) .614(**) .624(**) .612(**) .632(**) .697(**) .683(**) .688(**) 1.000          

RC_S 5.439 1.036 .517(**) .372(**) .358(**) .571(**) .610(**) .682(**) .644(**) .664(**) .634(**) .636(**) .692(**) 1.000         

RC_tf 5.698 .911 .499(**) .325(**) .373(**) .531(**) .584(**) .625(**) .679(**) .659(**) .545(**) .616(**) .616(**) .647(**) 1.000        

RC_ts 5.661 1.266 .369(**) .334(**) .307(**) .435(**) .408(**) .483(**) .519(**) .536(**) .483(**) .578(**) .526(**) .563(**) .655(**) 1.000       

IN_PP 5.263 1.125 .478(**) .360(**) .309(**) .520(**) .512(**) .617(**) .684(**) .584(**) .625(**) .618(**) .622(**) .627(**) .650(**) .589(**) 1.000      

IN_PD 4.976 1.296 .472(**) .390(**) .308(**) .501(**) .527(**) .496(**) .619(**) .468(**) .627(**) .577(**) .664(**) .690(**) .541(**) .443(**) .631(**) 1.000     

IN_STR 5.344 1.135 .497(**) .365(**) .351(**) .535(**) .527(**) .632(**) .678(**) .609(**) .646(**) .648(**) .685(**) .669(**) .619(**) .579(**) .625(**) .641(**) 1.000    

EM 5.472 1.006 .518(**) .414(**) .348(**) .530(**) .595(**) .652(**) .621(**) .646(**) .630(**) .690(**) .674(**) .679(**) .617(**) .572(**) .675(**) .687(**) .691(**) 1.000   

CUS 6.112 .824 .455(**) .293(**) .429(**) .464(**) .442(**) .465(**) .481(**) .532(**) .416(**) .588(**) .465(**) .570(**) .643(**) .464(**) .693(**) .409(**) .590(**) .624(**) 1.000  

FIN 3.302 1.530 .012 -.037 .052 .042 -.020 -.037 .004 -.041 -.021 -.015 .020 .036 .018 -.056 .001 .012 -.043 .012 -.041 1.000 
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4.4  อํานาจจําแนก และความเชื่อถือไดของขอคําถามในแตละตัวแปรสังเกตได   

 

การวิเคราะหในสวนนี้  ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางจํานวน 430 ชุด มา

คํานวณหาคาความเชื่อถือไดของขอคําถามมาตรวัดตัวแปรสังเกตโดยไดแสดงคาอํานาจจําแนกราย

ขอ (Corrected Item-Total Correlation) และคา Cronbach’s alpha เพื่อแสดงหลักฐานวาขอมูลที่เก็บ

รวบรวมไดในครั้งนี้มีความเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด 

 

ตารางที่ 4.5  คาอํานาจจําแนก และความเชื่อถือไดของมาตรวัดสถานการณการแขงขัน 

 

ตัวแปรสังเกต ตัวแปรภายใน

องคประกอบ 

คาอํานาจจําแนกรายขอ                 

(Corrected Item-Total Correlation) 

Cronbach’s alpha 

Drive  D1   0.577   0.809  

 D2   0.626    

 D3   0.546    

 D4   0.647    

 D5   0.637    

CR_In  In1   0.771   0.880  

 In2   0.645    

 In3   0.751    

 In4   0.804    

CR_Out  Out1   0.785   0.878  

 Out2   0.785    

 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 4.5 พบวา คาอํานาจการจําแนกของตัวขับเคลื่อนการ

แขงขันมีคาระหวาง 0.546 - 0.647 และคาความเชื่อถือไดของตัวขับเคลื่อนการแขงขันเทากับ 0.809 

คาอํานาจการจําแนกของการแขงขันภายในมีคาระหวาง 0.645 - 0.804 และคาความเชื่อถือไดของ

การแขงขันภายในเทากับ 0.880 คาอํานาจการจําแนกของการแขงขันภายนอกมีคา 0.785   และคา

ความเชื่อถือไดของการแขงขันภายนอกเทากับ 0.878 ซ่ึงแสดงวาขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมีคา

อํานาจจําแนกและคาความเชื่อถือไดของมาตรวัดอยูในระดับสูง 
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ตารางท่ี 4.6  คาอํานาจจําแนก และความเช่ือถือไดของมาตรวัดบรรยากาศการเรียนรู 
 
ตัวแปรสังเกต ตัวแปรภายใน

องคประกอบ 
คาอํานาจจําแนกรายขอ               

(Corrected Item-Total Correlation) 
Cronbach’s alpha 

PC PC1 0.571 0.875 
 PC 2 0.734  
 PC 3 0.741  
 PC 4 0.628  
 PC 5 0.642  
 PC 6 0.644  
 PC 7 0.641  
PI PI 1 0.590 0.908 
 PI 2 0.798  
 PI 3 0.768  
 PI 4 0.809  
 PI 5 0.788  
 PI 6 0.722  
CO CO 1 0.691 0.887 
 CO 2 0.711  
 CO 3 0.737  
 CO 4 0.785  
 CO 5 0.735  
FA FA 1 0.651 0.912 
 FA 2 0.783  
 FA 3 0.729  
 FA 4 0.812  
 FA 5 0.805  
 FA 6 0.746  
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 4.6 พบวา คาอํานาจการจําแนกของการรับรูและเรียนรู
อยางตอเนื่องมีคาระหวาง 0.571 - 0.741 และคาความเช่ือถือไดของการรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง
เทากับ 0.875   คาอํานาจการจําแนกของการสงเสริมการเรียนรูมีคาระหวาง 0.590 - 0.809 และคา
ความเช่ือถือไดของการสงเสริมการเรียนรูเทากับ 0.908 คาอํานาจการจําแนกของการติดตอส่ือสารมี
คาระหวาง 0.691 - 0.785   และคาความเช่ือถือไดของการติดตอส่ือสารเทากับ 0.887 คาอํานาจการ
จําแนกของการทํางานยืดหยุนและเปนอิสระมีคาระหวาง 0.651 - 0.812 และคาความเช่ือถือไดของ
การทํางานยืดหยุนและเปนอิสระเทากับ 0.912 ซ่ึงแสดงวาขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมีคาอํานาจ
จําแนกและคาความเช่ือถือไดของมาตรวัดอยูในระดับสูง 
 
ตารางท่ี 4.7  คาอํานาจจําแนก และความเช่ือถือไดของมาตรวัดการจัดการความรู 
 
ตัวแปรสังเกต ตัวแปรภายใน

องคประกอบ 
คาอํานาจจําแนกรายขอ           

(Corrected Item-Total Correlation) 
Cronbach’s alpha 

KC KC 1 0.772 0.880 
 KC 2 0.646  
 KC 3 0.805  
 KC 4 0.751  
KA KA 1 0.789 0.953 
 KA 2 0.831  
 KA 3 0.885  
 KA 4 0.876  
 KA 5 0.889  
 KA 6 0.859  
KS KS 1 0.747 0.917 
 KS 2 0.826  
 KS 3 0.797  
 KS 4 0.813  
 KS 5 0.712  
 KS 6 0.696  
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ) 
 
ตัวแปรสังเกต ตัวแปรภายใน

องคประกอบ 
คาอํานาจจําแนกรายขอ           

(Corrected Item-Total Correlation) 
Cronbach’s alpha 

KU KU 1 0.734 0.932 
 KU 2 0.771  
 KU 3 0.791  
 KU 4 0.791  
 KU 5 0.688  
 KU 6 0.844  
 KU 7 0.831  
 KU 8 0.663  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางท่ี  4.7 พบวา คาอํานาจการจําแนกของการสรางและคนหา

ความรูมีคาระหวาง 0.646 - 0.805 และคาความเช่ือถือไดของการสรางและคนหาความรูเทากับ 0.880 
คาอํานาจการจําแนกของการจัดเก็บความรูมีคาระหวาง 0.789 - 0.889 และคาความเช่ือถือไดของการ
จัดเก็บความรูเทากับ 0.953 คาอํานาจการจําแนกของการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูมีคาระหวาง 0.696 
- 0.826 และคาความเช่ือถือไดของการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูเทากับ 0.917 คาอํานาจการจําแนก
ของการใชความรูมีคาระหวาง 0.663 - 0.844 และคาความเช่ือถือไดของการใชความรูเทากับ  0.932 
ซ่ึงแสดงวาขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมีคาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือถือไดของมาตรวัดอยูใน
ระดับสูง 
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ตารางท่ี 4.8  คาอํานาจจําแนก และความเช่ือถือไดของมาตรวัดความพรอมในการปรับตัวใหทันตอ 
        สถานการณ 
 
ตัวแปรสังเกต ตัวแปรภายใน

องคประกอบ 
คาอํานาจจําแนกรายขอ         

(Corrected Item-Total Correlation) 
Cronbach’s alpha 

Rc_S Rc_S1 0.709 0.921 
 Rc_S2 0.817  
 Rc_S3 0.792  
 Rc_S4 0.678  
 Rc_S5 0.801  
 Rc_S6 0.698  
 Rc_S7 0.799  
Rc_tf Rc_tf1 0.648 0.852 
 Rc_tf2 0.704  
 Rc_tf3 0.673  
 Rc_tf4 0.661  
 Rc_tf5 0.660  
Rc_ts Rc_ts1 0.751 0.880 
 Rc_ts2 0.646  
 Rc_ts3 0.805  
 Rc_ts4 0.772  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 4.8 พบวา คาอํานาจการจําแนกของโครงสรางองคการมี

คาระหวาง 0.678 - 0.817 และคาความเช่ือถือไดของโครงสรางองคการเทากับ 0.921 คาอํานาจการ
จําแนกของภาวะผูนําเชิงปฏิรูปมีคาระหวาง 0.648 - 0.704 และคาความเช่ือถือไดของภาวะผูนําเชิง
ปฏิรูปเทากับ 0.852 คาอํานาจการจําแนกของภาวะผูนําเชิงปฏิรูปมีคาระหวาง 0.646 - 0.805 และคา
ความเช่ือถือไดของภาวะผูนําเชิงปฏิรูปเทากับ 0.880 ซ่ึงแสดงวาขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมีคา
อํานาจจําแนกและคาความเช่ือถือไดของมาตรวัดอยูในระดับสูง 
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ตารางท่ี 4.9  คาอํานาจจําแนก และความเช่ือถือไดของมาตรวัดนวัตกรรม 
 
ตัวแปรสังเกต ตัวแปรภายใน

องคประกอบ 
คาอํานาจจําแนกรายขอ         

(Corrected Item-Total Correlation) 
Cronbach’s alpha 

In_Pp In_Pp1 0.778 0.926 
 In_Pp2 0.779  
 In_Pp3 0.875  
 In_Pp4 0.759  
 In_Pp5 0.853  
In_Pd In_Pd1 0.683 0.908 
 In_Pd2 0.819  
 In_Pd3 0.805  
 In_Pd4 0.769  
 In_Pd5 0.789  
In_Str In_Str1 0.732 0.905 
 In_Str2 0.768  
 In_Str3 0.712  
 In_Str4 0.788  
 In_Str5 0.822  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางท่ี 4.9 พบวา คาอํานาจการจําแนกของกระบวนการทํางานมี

คาระหวาง 0.759 - 0.875   และคาความเช่ือถือไดของกระบวนการทํางานเทากับ 0.926 คาอํานาจการ
จําแนกของผลิตภัณฑมีคาระหวาง 0.683 - 0.819 และคาความเช่ือถือไดของผลิตภัณฑเทากับ 0.908 
คาอํานาจการจําแนกของกลยุทธมีคาระหวาง 0.712 - 0.822 และคาความเช่ือถือไดของกลยุทธเทากับ 
0.905 ซ่ึงแสดงวาขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมีคาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือถือไดของมาตรวัด
อยูในระดับสูง 
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ตารางท่ี 4.10  คาอํานาจจําแนก และความเช่ือถือไดของมาตรวัดผลการดําเนินงานของสาขา 
 
ตัวแปรสังเกต ตัวแปรภายใน

องคประกอบ 
คาอํานาจจําแนกรายขอ              

(Corrected Item-Total Correlation) 
Cronbach’s alpha 

Em Em1 0.613 0.928 
 Em2 0.753  
 Em3 0.706  
 Em4 0.815  
 Em5 0.786  
 Em6 0.773  
 Em7 0.752  
 Em8 0.779  
 Em9 0.679  
Cus Cus1 0.651 0.869 
 Cus2 0.716  
 Cus3 0.705  
 Cus4 0.703  
 Cus5 0.696  
Fin Kpi -0.026 -0.052 
 Profit -0.026  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 4.10 พบวา คาอํานาจการจําแนกของความพึงพอใจของ

พนักงานมีคาระหวาง 0.613 - 0.815 และคาความเช่ือถือไดของความพึงพอใจของพนักงานเทากับ 
0.928 คาอํานาจการจําแนกของความพึงพอใจของลูกคามีคาระหวาง 0.651 - 0.716 และคาความ
เช่ือถือไดของความพึงพอใจของลูกคาเทากับ 0.869 ซ่ึงแสดงวาขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมีคา
อํานาจจําแนกและคาความเช่ือถือไดของมาตรวัดอยูในระดับสูง สวนคาอํานาจการจําแนกของผล
การดําเนินงานดานการเงินมีคา -0.026 และคาความเช่ือถือไดของผลการดําเนินงานดานการเงิน
เทากับ -0.052 ซ่ึงแสดงวาขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมีคาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือถือไดของ
มาตรวัดอยูในระดับตํ่า จากการท่ีผูวิจัยจําเปนตองใชมาตรวัดผลการดําเนินงานดานการเงินดวย
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) และผลกําไรสุทธิ (Profit) ซ่ึงปจจุบัน
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นี้ธนาคารไทยพาณิชยใชตัวช้ีวัดดังกลาวในการวัดผลการดําเนินงานของแตละสาขา และประกอบ
กับเปนขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลภายในของธนาคาร ซ่ึงใน KPI จะมีรายละเอียดยอยแตละดาน 
ซ่ึงธนาคารไมอนุญาตใหเปดเผยถึงรายละเอียดดังกลาวได  ฉะนั้นจึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหเกิด
ขอจํากัดในสวนการวัดผลการดําเนินงานดานการเงินท่ีตองใช KPI ท่ีเปนคะแนนรวมและผลกําไร
สุทธิของแตละสาขา เทานั้น   

 
4.5  การตรวจสอบอคติของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้ คือ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย แตในทางปฏิบัติ ผูวิจัยตอง
ตอบโจทยวา ผูใดควรจะเปนตัวแทนท่ีดีท่ีสุดในการตอบคําถามและใหขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของสาขาตางๆ ของธนาคารไทยพาณิชย ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดใหผูจัดการสาขาเปน
ตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม เนื่องจาก ผูจัดการสาขาเปนบุคคลสําคัญของสาขาธนาคารซ่ึงมี
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการสาขาน้ันๆ อยางไรก็ตาม ดวย
ตระหนักวา การใหผูจัดการสาขาเปนตัวแทนในการตอบแบบสอบถามอาจนํามาซ่ึงปญหาการเกิด
อคติในการตอบแบบสอบถามและนําไปสูการวิเคราะหผลการวิจัยท่ีบิดเบือน ไมตรงกับความเปน
จริง 
 เพื่อแกปญหาขางตน ผูวิจัยไดประยุกตใชวิธีการจัดการอคติอันเกิดจากการรายงานผลดวย
ตนเอง (Self-reporting) ตามขอเสนอของ Podsakoff & Organ ในบทความเรื่อง “Self-Reports in 
Organizational Research: Problems and Prospects” ตีพิมพใน Journal of Management ในป ค.ศ. 
1986 โดยผูวิจัยเลือกใชวิธีการแบงแยกการวัด (Separation of Measurement) (Podsakoff & Organ, 
1986: 539-540) ซ่ึงเปนการตรวจสอบอคติจากการรายงานผลดวยตนเองดวยการเก็บรวบรวมขอมูล
ในตางเวลา ตางสถานท่ี หรือตางวิธีการ จากน้ันนําผลการเก็บรวบรวมมาวิเคราะหหาความแตกตาง
ของการรายงานผล 
 ตัวอยางงานวิจัยท่ีใชแนวทางขางตนเพื่อตรวจสอบอคติจากการตอบแบบสอบถามดวย
วิธีการรายงานผลดวยตนเอง ไดแก ดุษฎีนิพนธ เรื่อง “Performance Effects of Corporate 
Diversification: Roles of Knowledge Resources, Knowledge Management Capability and 
Information Technology”ของ Tanriverdi (2001) แหงมหาวิทยาลัย Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Tanriverdi กําหนดกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารองคการ และผูบริหารดาน IT ตอบแบบสอบถามดวย
วิธีการรายงานผลดวยตนเอง (self-reporting) อยางไรก็ตาม Tanriverdi (2008: 80-83) ไดใชวิธีการ
แบงแยกการวัดเพื่อตรวจสอบอคติของการตอบของกลุมตัวอยาง ไดแก 1)  การแบงกลุมตัวอยาง



138 

ออกเปน “ผูตอบแบบสอบถาม (Respondents)” และ “กลุมตัวอยางท่ีไมใชผูตอบแบบสอบถาม 
(Non-respondents)” 2)  การแบงกลุมตัวอยางออกเปน “ผูตอบแบบสอบถามท่ีสงคืนกลับมากอน 
(Early Respondents)” และ “ผูตอบแบบสอบถามท่ีสงกลับมาภายหลัง (Late Respondents)” ท้ังนี้ 
Tanriverdi กําหนดใหเวลากึ่งหนึ่งของระยะการเก็บขอมูลเปนจุดแบง (Cutoff) 3)  การแบงผูตอบ
แบบสอบถามเปน “ผูท่ีตอบแบบสอบถามผานทางเว็บไซต (Web-Based Survey)” และ “ผูท่ีตอบ
แบบสอบถามผานกระดาษ (Paper-Based Survey)” ท้ังนี้ คาการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง
แตละกลุมจะถูกนํามาวิเคราะหความแตกตางทางสถิติดวยสถิติ t-test ท้ังนี้ คาสถิติท่ีไดตองไมมี
ความแตกตางกันไมวาจะทดสอบดวยกลุมตัวอยางประเภทตางๆ จึงจะถือวา การตอบนั้นปราศจาก
อคติ 
 นอกจากนี้ยังมีตัวอยางบทความวิจัยเรื่อง Technological Capabilities and Firm 
Performance: The Case of Small Manufacturing Firms in Japan โดย Isobe และคณะในป ค.ศ. 
2008 ซ่ึงกําหนดใหกลุมตัวอยาง คือ ประธานบริษัท ในการตรวจสอบอคติในการตอบของกลุม
ตัวอยาง Isobe และคณะไดใชวิธีการแบงกลุมตัวอยางออกเปน “ผูตอบแบบสอบถามทีส่งคืนกลบัมา
กอน (Early Respondents)” และ “ผูตอบแบบสอบถามที่สงกลับมาภายหลัง (Late Respondents)” 
จากน้ันประเมินคาความแตกตางในการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม ตามตัวแปร
ตางๆ ท่ีศึกษาดวยสถิติ t-test ผลพบวา คาการตอบของกลุมตัวอยางท้ัง 2 ในแตละตัวแปรท่ีศึกษาไม
มีความแตกตางกันทางสถิติ แสดงวา การตอบของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ปราศจากอคติ 
(Isobe et al., 2008) 
 จากขางตน ผูวิจัยจึงประยุกตการตรวจสอบอคติของกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดแก ผูจัดการสาขา
ของธนาคารไทยพาณิชยโดยแบงกลุมตัวอยางผูจัดการสาขาออกเปน 1)  “ผูจัดการสาขาท่ีสง
แบบสอบถามคืนกลับมากอน (Early Respondents)” และ “ผูจัดการสาขาท่ีสงแบบสอบถาม
คืนกลับมาภายหลัง (Late Respondents)” โดยใชเกณฑในการแบง คือ ผูท่ีตอบแบบสอบถามและ
สงคืนกลับมาระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ถือเปน “กลุมท่ีสงแบบสอบถามคืนกลับมา
กอน” และ ผูท่ีตอบแบบสอบถามและสงคืนกลับมาระหวางเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ถือเปน “กลุม
ท่ีสงแบบสอบถามคืนกลับมาภายหลัง” และ 2)  “ผูจัดการสาขาในกลุมท่ีมีผลประกอบการสูง” และ 
“ผูจัดการสาขาในกลุมท่ีมีผลประกอบการตํ่า” จากน้ัน ผูวิจัยนํากลุมตัวอยางท้ัง 2 ไปทดสอบความ
แตกตางของคาการตอบดวยสถิติ t-test ตามตัวแปรตาง ๆ ซ่ึงอาศัยการตอบแบบรายงานผลดวย
ตนเองจากผูจัดการ ไดแก ตัวแปรสถานการณการแขงขัน ตัวแปรการจัดการความรู ตัวแปร
บรรยากาศการเรียนรู ตัวแปรความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และตัวแปร
นวัตกรรม ผลการทดสอบเปนดังตารางท่ี 4.11 ซ่ึงผลวา หากจําแนกกลุมตัวอยางท้ัง “ผูจัดการสาขา
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ท่ีสงแบบสอบถามคืนกลับมากอน (Early Respondents)” และ “ผูจัดการสาขาท่ีสงแบบสอบถาม
คืนกลับมาภายหลัง (Late Respondents)” และ “ผูจัดการสาขาในกลุมท่ีมีผลประกอบการสูง” และ 
“ผูจัดการสาขาในกลุมท่ีมีผลประกอบการตํ่า” คาการตอบแบบสอบถามในตัวแปรตางๆ ไมพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สะทอนวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ปราศจากอคติใน
การตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.11  การประเมินอคติในการตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร/กลุมตัวอยาง                  n             Χ            SD           t-Value         d.f.         Sig.  

DRIVE Pre 226 5.4087 .96814 -1.862 428 .063 
  Post 204 5.5804 .93914    
 high 221 5.4792 .97065 -.244 428 .807 
 Low 209 5.5018 .94503    
CR_OUT Pre 226 5.0685 1.16228 -.607 428 .544 
  Post 204 5.1377 1.20373    
 high 221 5.0653 1.20434 -.649 428 .517 
 Low 209 5.1394 1.15800    
CR_IN Pre 226 5.7372 .82523 -2.389 428 .057 
  Post 204 5.9318 .86302    
 high 221 5.8399 .87183 .260 428 .795 
 Low 209 5.8186 .82395    
PC Pre 226 5.2905 .97794 .163 428 .871 
  Post 204 5.2752 .96391    
 high 221 5.3340 .95105 1.117 428 .265 
 Low 209 5.2295 .98950    
PI Pre 226 5.3484 1.09251 -1.062 428 .289 
  Post 204 5.4592 1.06467    
 high 221 5.4273 1.04871 .521 428 .603 
 Low 209 5.3730 1.11308    
CO Pre 226 5.4888 .97387 2.009 428 .054 
  Post 204 5.2843 1.13621    
 high 221 5.4796 .94378 1.774 428 .077 
 Low 209 5.2990 1.16124    
FA Pre 226 5.3094 1.11396 1.144 428 .253 
  Post 204 5.1847 1.14398    
 high 221 5.3204 1.00537 1.326 428 .185 
 Low 209 5.1760 1.24407    
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ตารางที่ 4.11  (ตอ) 

 

ตัวแปร/กลุมตัวอยาง n Χ SD t-Value d.f. Sig. 

KC Pre 226 5.4206 1.08872 -.403 428 .687 

  Post 204 5.4604 .94958    

 high 221 5.4339 .99744 -.117 428 .907 

 Low 209 5.4454 1.05388    

KA Pre 226 5.1116 1.08471 .611 428 .541 

  Post 204 5.0436 1.22248    

 high 221 5.1975 1.03183 2.197 428 .059 

 Low 209 4.9545 1.25582    

KS Pre 226 5.4574 1.02064 .679 428 .498 

  Post 204 5.3889 1.07220    

 high 221 5.4945 1.00470 1.423 428 .155 

 Low 209 5.3513 1.08304    

KU Pre 226 5.1885 1.01352 .639 428 .523 

  Post 204 5.1225 1.12606    

 high 221 5.1816 1.00719 .486 428 .627 

 Low 209 5.1315 1.12991    

RC_S Pre 226 5.4834 .96269 .947 428 .344 

  Post 204 5.3887 1.11160    

 high 221 5.5178 1.00009 1.636 428 .103 

 Low 209 5.3546 1.06839    

RC_tf Pre 226 5.7304 .89195 .782 428 .435 

  Post 204 5.6615 .93265    

 high 221 5.6959 .90951 -.041 428 .967 

 Low 209 5.6996 .91489    

RC_ts Pre 226 5.6368 .98540 -.414 428 .679 

  Post 204 5.6875 1.51980    

 high 221 5.6422 1.01855 -.314 428 .754 

 Low 209 5.6806 1.48591    

IN_PP Pre 226 5.3081 1.07693 .873 428 .383 

  Post 204 5.2132 1.17711    

 high 221 5.3361 1.00397 1.385 428 .167 

 Low 209 5.1859 1.23843    
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ตารางท่ี 4.11  (ตอ) 
 

ตัวแปร/กลุมตัวอยาง n Χ  SD t-Value d.f. Sig. 

IN_PD Pre 226 5.0593 1.26787 1.406 428 .160 
  Post 204 4.8836 1.32263    
 high 221 5.0353 1.25856 .976 428 .330 
 Low 209 4.9132 1.33381    
IN_STR Pre 226 5.3892 1.13725 .872 428 .384 
  Post 204 5.2936 1.13319    
 high 221 5.3847 1.05689 .768 428 .443 
 Low 209 5.3006 1.21322    
EM Pre 226 5.5003 .95247 .615 428 .539 
  Post 204 5.4404 1.06425    
 high 221 5.5015 .89458 .627 428 .531 
 Low 209 5.4406 1.11366    
CUS Pre 226 6.0790 .87288 -.881 428 .379 
  Post 204 6.1491 .76744    
 high 221 6.0698 .83771 -1.097 428 .273 
 Low 209 6.1571 .80955    

 
หมายเหตุ: Pre = ผูจัดการสาขาท่ีสงแบบสอบถามคืนกลับมากอน (Early Respondents),   
       Post = ผูจัดการสาขาท่ีสงแบบสอบถามคืนกลับมาภายหลัง (Late Respondents),  
        High = ผูจัดการสาขาในกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง,   
                      Low = ผูจัดการสาขากลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการตํ่า 
 
 อนึ่ง แมวาการตรวจสอบอคติในการตอบแบบสอบถามของผูจัดการสาขาจะพบวา ไมมี
อคติในการตอบแบบสอบถาม แตงานวิจัยนี้ยังมีขอจํากัดบางประการ นั่นคือ การไมไดขอมูลจาก
แหลงจริง โดยเฉพาะในสวนของความพึงพอใจของลูกคาและพนักงานซ่ึงผูจัดการสาขาเปนตวัแทน
ในการตอบ ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลของผูวิจัย เนื่องจากการวิจัยนี้ธนาคาร
ไทยพาณิชยเปนผูอนุเคราะหในการเก็บขอมูลท้ังหมด ดังนั้น ผูวิจัยจึงไมมีโอกาสเก็บขอมูลในสวน
ของความพึงพอใจของลูกคากับตัวลูกคาท่ีใชบริการจริงของสาขาธนาคาร หรือการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานจากตัวพนักงานท่ีปฏิบัติงานในสาขานั้นๆ ประเด็นนี้จึงเปน
ขอจํากัดของการศึกษาครั้งนี้  
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4.6  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันข้ันที่หนึ่ง   

 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขั้นที่หนึ่ง  ดวยการใชโปรแกรม AMOS   เพื่อ

วิเคราะหมาตรวัด 6 ตัวแปร ไดแก 1)   สถานการณการแขงขัน (Competition Rivalry: CR)  2)  

บรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate: LC) 3)  การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 

4)  ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change: RC) 5)  นวัตกรรม 

(Innovation: IN) 6)  ผลการดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชย (Performance: Perf)  โดยผูวิจัย

ไดคํานวณคาน้ําหนักองคประกอบ (Standard Regression Weights: λ) คาความผันแปรที่สกัดได

เฉลี่ย (Average Variance Extracted: AVE หรือ νρ) และคาความเชื่อถือไดของโครงสราง (Construct 

Reliability: CR หรือ cρ) ของน้ําหนักองคประกอบแตละรายการ  เพื่อพิจารณาความเชื่อถือไดของ

มาตรวัด  ดังนี้ 

 

4.6.1 สถานการณการแขงขัน 
 

 
 

ภาพที่ 4.1  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของสถานการณการแขงขัน 
 

Chi-square = 28.216, Chi-square/df = .910, df = 31, p = .610 
GFI = .988, CFI = 1.000, RMR = .033, RMSEA = .000 
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ตารางที่  4.12  คาความเชื่อถือไดของสถานการณการแขงขัน 

 

ตัวแปร

สังเกต 

องคประกอบ

ภายใน 

คาน้ําหนัก

องคประกอบ (λ) 

คาความผันแปรที่สกัดได

เฉลี่ย (AVE หรือνρ) 

คาความเชื่อถือได 

(CR หรือ cρ) 

Drive  D1  0.677   0.518   0.813  

 D2  0.578    

 D3  0.623    

 D4  0.821    

 D5  0.697    

CR_In  In1   0.609   0.505   0.598  

 In2  0.515      

 In3  0.523      

 In4  0.532      

CR_Out  Out1   0.849   0.787   0.881  

 Out2  0.924      

 

จากภาพที่ 4.1 และตารางที่ 4.12 พบวา น้ําหนักองคประกอบของตัวแปรตัวขับเคลื่อนการ

แขงขันอยูระหวาง 0.578 - 0.821 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการแขงขันภายในระหวาง 

0.515 - 0.609 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการแขงขันภายนอกระหวาง 0.849 - 0.924 ซ่ึง

เปนคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบที่มากกวา 0.5   ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม และพบวา คา 

AVE  ของแตละองคประกอบอยูระหวาง  0.525 - 0.787 ซ่ึงมากกวา  0.5  จึงเปนคาที่เหมาะสม  เมื่อ

พิจารณาคา CR   ของแตละองคประกอบพบวา มีคาอยูระหวาง 0.598 - 0.881  จากการพิจารณา

คาสถิติท้ัง 3 รายการ สามารถสรุปไดวา  ตัวขับเคลื่อนการแขงขัน การวิเคราะหการแขงขันภายใน 

การวิเคราะหการแขงขันภายนอก มีคาความเชื่อถือไดท่ีเหมาะสม  (Hair et al., 2006) 
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 4.6.2   บรรยากาศการเรียนรู 

 

 
 

ภาพที่ 4.2  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของบรรยากาศการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

chi-square = 200.862, Chi-square/df = 1.135, df = 177, p = .106 

GFI = .963, CFI = .997, RMR = .044, RMSEA = .018 
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ตารางที่ 4.13  คาความเชื่อถือไดของบรรยากาศการเรียนรู 

 

ตัวแปร

สังเกต 

องคประกอบ

ภายใน 

คาน้ําหนัก

องคประกอบ (λ) 

คาความผันแปรที่สกัดได

เฉลี่ย (AVE หรือνρ) 

คาความเชื่อถือได 

(CR หรือ cρ) 

PC  PC1   0.542   0.546   0.846  

 PC  2  0.697    

 PC  3  0.701    

 PC  4  0.599    

 PC  5  0.782    

 PC  6  0.672    

 PC  7  0.724    

PI  PI  1  0.640   0.588   0.864  

 PI  2  0.803      

 PI  3  0.778      

 PI  4  0.833      

 PI  5  0.791      

 PI  6  0.784      

CO  CO  1   0.754   0.588   0.998  

 CO  2  0.703      

 CO  3  0.782      

 CO  4  0.815      

 CO  5  0.777      

FA  FA  1   0.807   0.631   0.911  

 FA  2  0.815      

 FA  3  0.792      

 FA  4  0.786      

 FA  5  0.814      

 FA  6  0.752      

 



146 

จากภาพท่ี  4.2  และตารางท่ี  4.13  พบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรรับรูและเรียนรู
อยางตอเนื่องอยูระหวาง  0.542 - 0.782 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการสงเสริมการเรียนรู
ระหวาง 0.640 - 0.833  คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการติดตอส่ือสารระหวาง 0.703 - 0.815  คา
น้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการทํางานยืดหยุนและเปนอิสระระหวาง 0.752 - 0.815 ซ่ึงเปนคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบท่ีมากกวา 0.5  ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม และพบวา คา AVE  ของแต
ละองคประกอบอยูระหวาง 0.546 -  0.631 ซ่ึงมากกวา  0.5  จึงเปนคาท่ีเหมาะสม  เม่ือพิจารณาคา CR  
ของแตละองคประกอบพบวา มีคาอยูระหวาง  0.846 - 0.998  ซ่ึงมากกวา  0.7  จึงเปนคาท่ีเหมาะสม
มาก  จากการพิจารณาคาสถิติท้ัง 3  รายการ  สามารถสรุปไดวา  การรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง การ
สงเสริมการเรียนรู  การติดตอส่ือสาร การทํางานยืดหยุนและเปนอิสระ  มีคาความเช่ือถือไดท่ี
เหมาะสม (Hair et al., 2006) 
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4.6.3  การจัดการความรู 

 

 
       

ภาพที่ 4.3  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการจัดการความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

chi-square = 204.929, Chi-square/df = 1.164, df = 176, p = .067 
GFI = .962, CFI = .997, RMR = .035, RMSEA = .020 
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ตารางที่ 4.14  คาความเชื่อถือไดของการจัดการความรู 

 

ตัวแปร

สังเกต 

องคประกอบ

ภายใน 

คาน้ําหนัก

องคประกอบ (λ) 

คาความผันแปรที่สกัดได

เฉลี่ย (AVE หรือνρ) 

คาความเชื่อถือได 

(CR หรือ cρ) 

KC  KC  1   0.819   0.668   0.889  

 KC  2  0.719      

 KC  3  0.868      

 KC  4  0.856      

KA  KA  1   0.917   0.825   0.966  

 KA  2  0.921      

 KA  3  0.901      

 KA  4  0.900      

 KA  5  0.922      

 KA  6  0.888      

KS  KS  1   0.728   0.648   0.917  

 KS  2  0.850      

 KS  3  0.849      

 KS  4  0.867      

 KS  5  0.764      

 KS  6  0.761      

KU  KU  1   0.788   0.605   0.924  

 KU  2  0.790      

 KU  3  0.787      

 KU  4  0.827      

 KU  5  0.670      

 KU  6  0.833      

 KU  7  0.816      

 KU  8  0.694      
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จากภาพที่ 4.3  และตารางที่  4.14  พบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการสรางและ

คนหาความรูอยูระหวาง 0.719 - 0.868 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการจัดเก็บความรู

ระหวาง 0.888 - 0.922  คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง 

0.728 - 0.867 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการใชความรูระหวาง 0.670 - 0.833 ซ่ึงเปนคา

น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบที่มากกวา 0.5  ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม และพบวา คา AVE  ของ

แตละองคประกอบอยูระหวาง 0.605 -  0.825 ซ่ึงมากกวา  0.5 จึงเปนคาที่เหมาะสม  เมื่อพิจารณาคา 

CR ของแตละองคประกอบพบวา มีคาอยูระหวาง 0.889 - 0.966 ซ่ึงมากกวา  0.7   จึงเปนคาที่

เหมาะสมมาก  จากการพิจารณาคาสถิติท้ัง 3  รายการ  สามารถสรุปไดวา  การสรางและคนหา

ความรู  การจัดเก็บความรู  การเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู  การใชความรู มีคาความเชื่อถือไดท่ี

เหมาะสม  (Hair et al., 2006) 

 

4.6.4  ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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Chi-square = 83.722, Chi-square/df = 1.288, df = 65, p = .059 
GFI = .977, CFI = .997, RMR = .048, RMSEA = .026 

ภาพที่ 4.4  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 4.15  คาความเชื่อถือไดของความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

ตัวแปร

สังเกต 

องคประกอบ

ภายใน 

คาน้ําหนัก

องคประกอบ (λ) 

คาความผันแปรที่สกัดได

เฉลี่ย (AVE หรือνρ) 

คาความเชื่อถือได 

(CR หรือ cρ) 

Rc_S  Rc_S1   0.665   0.538   0.890  

 Rc_S2  0.784      

 Rc_S3  0.754      

 Rc_S4  0.672      

 Rc_S5  0.826      

 Rc_S6  0.712      

 Rc_S7  0.706      

Rc_tf  Rc_tf1   0.743   0.641   0.899  

 Rc_tf2  0.761      

 Rc_tf3  0.814      

 Rc_tf4  0.889      

 Rc_tf5  0.788      

Rc_ts  Rc_ts1   0.774   0.522   0.783  

 Rc_ts2  0.740      

 Rc_ts3  0.662      

 Rc_ts4  0.831      

 

จากภาพที่ 4.4   และตารางที่ 4.15 พบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรโครงสราง

องคการอยูระหวาง  0.665 - 0.826 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรภาวะผูนําเชิงปฏิรูประหวาง 

0.743 - 0.889 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรภาวะผูนําเชิงแลกเปลี่ยนระหวาง 0.662 - 0.831 

ซ่ึงเปนคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบที่มากกวา 0.5   ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม และพบวา คา 

AVE  ของแตละองคประกอบอยูระหวาง 0.522 - 0.641  ซ่ึงมากกวา  0.5  จึงเปนคาที่เหมาะสม  เมื่อ

พิจารณาคา CR  ของแตละองคประกอบพบวา มีคาอยูระหวาง  0.783 - 0.899  ซ่ึงมากกวา  0.7  จึง

เปนคาที่เหมาะสมมาก  จากการพิจารณาคาสถิติท้ัง 3   รายการ  สามารถสรุปไดวา โครงสราง

องคการ ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป  ภาวะผูนําเชิงแลกเปลี่ยน  มีคาความเชื่อถือไดท่ีเหมาะสม  (Hair et al., 

2006) 
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4.6.5  นวัตกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 4.5  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของนวัตกรรม 
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ตารางที่ 4.16  คาความเชื่อถือไดของนวัตกรรม 

 

ตัวแปร

สังเกต 

องคประกอบ

ภายใน 

คาน้ําหนัก

องคประกอบ (λ) 

คาความผันแปรที่สกัดได

เฉลี่ย (AVE หรือνρ) 

คาความเชื่อถือได 

(CR หรือ cρ) 

In_Pp  In_Pp1   0.813   0.668   0.801  

 In_Pp2  0.821      

 In_Pp3  0.916      

 In_Pp4  0.827      

 In_Pp5  0.867      

In_Pd  In_Pd1   0.650   0.673   0.975  

 In_Pd2  0.809      

 In_Pd3  0.816      

 In_Pd4  0.835      

 In_Pd5  0.832      

In_Str  In_Str1   0.814   0.648   0.662  

 In_Str2  0.841      

 In_Str3  0.722      

 In_Str4  0.784      

 In_Str5  0.735      

 

จากภาพที่ 4.5 และตารางที่ 4.16 พบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรกระบวนการ

ทํางานอยูระหวาง 0.813 - 0.916 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรผลิตภัณฑระหวาง 0.650 - 

0.835 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรกลยุทธระหวาง 0.722 - 0.841  ซ่ึงเปนคาน้ําหนักตัวแปร

ในองคประกอบที่มากกวา 0.5   ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม และพบวา คา AVE  ของแตละ

องคประกอบอยูระหวาง 0.648 - 0.673  ซ่ึงมากกวา  0.5   จึงเปนคาที่เหมาะสม  เมื่อพิจารณาคา CR  

ของแตละองคประกอบพบวา มีคาอยูระหวาง 0.662 - 0.975 จากการพิจารณาคาสถิติท้ัง 3 รายการ  

สามารถสรุปไดวา โครงสรางองคการ ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป  ภาวะผูนําเชิงแลกเปลี่ยน  มีคาความ

เชื่อถือไดท่ีเหมาะสม  (Hair et al., 2006) 
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4.6.6  ผลการดําเนินงาน 
 

   
 

ภาพที่ 4.6  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของผลการดําเนินงาน 
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GFI = .978, CFI = .997, RMR = .074, RMSEA = .023 
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ตารางที่ 4.17  คาความเชื่อถือไดขอผลการดําเนินงาน 

 

ตัวแปร

สังเกต 

องคประกอบ

ภายใน 

คาน้ําหนัก

องคประกอบ (λ) 

คาความผันแปรที่สกัดได

เฉลี่ย (AVE หรือνρ) 

คาความเชื่อถือได 

(CR หรือ cρ) 

Em  Em1   0.740   0.577   0.924  

 Em2  0.837    

 Em3  0.743    

 Em4  0.876    

 Em5  0.892    

 Em6  0.716    

 Em7  0.651    

 Em8  0.682    

 Em9  0.657    

Cus  Cus1   0.624   0.526   0.846  

 Cus2  0.738    

 Cus3  0.830    

 Cus4  0.733    

 Cus5  0.684    

 

จากภาพที่ 4.6 และตารางที่ 4.17 พบวา น้ําหนักองคประกอบของตัวแปรความพึงพอใน

ของพนักงานอยูระหวาง 0.651 - 0.892 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรความพึงพอในของลูกคา

ระหวาง 0.624 - 0.830 ซ่ึงเปนคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบที่มากกวา 0.5   ซ่ึงอยูในเกณฑท่ี

เหมาะสม และพบวา คา AVE   ของแตละองคประกอบอยูระหวาง 0.526 - 0.577  ซ่ึงมากกวา  0.5  

จึงเปนคาที่เหมาะสม  เมื่อพิจารณาคา CR  ของแตละองคประกอบพบวา มีคาอยูระหวาง  0.846 - 

0.924  ซ่ึงมากกวา  0.7  จึงเปนคาที่เหมาะสมมาก  จากการพิจารณาคาสถิติท้ัง 3  รายการ  สามารถ

สรุปไดวา โครงสรางองคการ ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป  ภาวะผูนําเชิงแลกเปลี่ยน  มีคาความเชื่อถือไดท่ี

เหมาะสม  (Hair et al., 2006) 
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4.7  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขั้นท่ีสอง 

 

  จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขั้นที่หนึ่ง พบวา ตัวแปรสังเกตสวนใหญมี

ความเชื่อถือไดในระดับสูง  ผูวิจัยไดนําขอมูลของตัวแปรสังเกตแตละรายการไปหาคาเฉลี่ยแลวทํา

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขั้นที่สอง ดวยการใชโปรแกรม AMOS เพื่อวิเคราะหความ

เหมาะสมของโมเดลมาตรวัดตัวแปร แลวนําเสนอคาสถิติเพื่อประเมินโมเดล ไดแก คา Chi-square, 

degree of freedom, CMIN, GFI, CFI, RMR, RMSEA ไดผลการวิเคราะหดังนี้ 

 

4.7.1  สถานการณการแขงขัน 

 

 
 

ภาพที่ 4.7  โมเดลมาตรวัดสถานการณการแขงขัน 

 

ตารางที่ 4.18  คาสถิติแสดงความสอดคลองของโมเดลมาตรวัดตัวแปรสถานการณการแขงขัน 

 

 Chi-Square (
2x) Df 

2x/df p-Value   GFI CFI RMR RMSEA 

 

CR 

 

0.637 

 

1 

 

0.637 

 

0.425 

 

0.999 

 

1.000 

 

0.017 

 

0.000 

 

จากภาพที่  4.7 และตารางที่  4.18  พบวา  คาอัตราสวนของไคสแควรกับ Degree  of 

Freedom (
2x/df) เทากับ  0.637  คาสถิติทดสอบ p-Value เทากับ 0.425 คา GFI  เทากับ 0.999  คา 

CFI  เทากับ 1.000   คา  RMR  เทากับ 0.017  และคา RMSEA  เทากับ  0.000  เมื่อนําคาสถิติท่ีไดไป

เปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณาที่กําหนดวา คา อัตราสวนของไคสแควรกับ Degree  of 
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Freedom (
2x/df)  ควรนอยกวา 2  คาสถิติทดสอบ p-Value ตองไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  คา GFI 

และ CFI ควรมากกวา  0.9 ข้ึนไป  สวนคา RMR และ RMSEA  ควรนอยกวา 0.05  โมเดลมาตรวัด

จึงมีความสอดคลองกลมกลืน (fit)  กับโมเดลทางทฤษฎี (Tabachnick and Fidell, 2007)  ดังนั้น จาก

คาสถิติดังกลาวขางตนสวนใหญเปนไปตามเกณฑในการประเมิน  ดังนั้นสามารถสรุปไดวาโมเดล

มาตรวัดสถานการณการแขงขันมีความสอดคลองกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎีท่ีกําหนดไวใน

ระดับที่ยอมรับได 

 

4.7.2  บรรยากาศการเรียนรู 

 

 
           

           ภาพที่ 4.8   โมเดลมาตรวัดบรรยากาศการเรียนรู 

 

ตารางที่ 4.19  คาสถิติแสดงความสอดคลองของโมเดลมาตรวัดตัวแปรบรรยากาศการเรียนรู 

 

 Chi-Square (
2x) Df 

2x/df p-Value   GFI CFI RMR RMSEA 

 

LC 

 

1.187 

 

1 

 

1.187 

 

0.276 

 

0.999 

 

1.000 

 

0.006 

 

0.021 

 

จากภาพที่ 4.8 และตารางที่  4.19  พบวา  คาอัตราสวนของไคสแควรกับ Degree  of 

Freedom (
2x/df) เทากับ  1.187 คาสถิติทดสอบ p-Value เทากับ 0.276 คา GFI   เทากับ 0.999 คา 

CFI  เทากับ 1.000   คา  RMR  เทากับ 0.006  และคา RMSEA  เทากับ 0.021  เมื่อนําคาสถิติท่ีไดไป

เปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณาที่กําหนดวา คา อัตราสวนของไคสแควรกับ Degree  of 

Freedom (
2x/df)  ควรนอยกวา 2  คาสถิติทดสอบ p-Value  ตองไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  คา GFI 
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และ CFI ควรมากกวา  0.9 ข้ึนไป  สวนคา RMR และ RMSEA  ควรนอยกวา 0.05  โมเดลมาตรวัด

จึงมีความสอดคลองกลมกลืน (fit)  กับโมเดลทางทฤษฎี (Tabachnick and Fidell, 2007)  ดังนั้น จาก

คาสถิติดังกลาวขางตนสวนใหญเปนไปตามเกณฑในการประเมิน  ดังนั้นสามารถสรุปไดวาโมเดล

มาตรวัดสถานการณการแขงขันมีความสอดคลองกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎีท่ีกําหนดไวใน

ระดับที่ยอมรับได 

 

4.7.3  การจัดการความรู 

 

 
 

ภาพที่ 4.9  โมเดลมาตรวัดการจัดการความรู 

 

ตารางที่ 4.20  คาสถิติแสดงความสอดคลองของโมเดลมาตรวัดตัวแปรการจัดการความรู 

 

 Chi-Square (
2x) Df 

2x/df p-Value GFI  CFI  RMR  RMSEA 

 

KM 

 

0.401 

 

1 

 

0.401 

 

0.526 

 

1.000 

 

1.000 

 

0.003 

 

0.000 

 

จากภาพที่ 4.9 และตารางที่ 4.20  พบวา  คาอัตราสวนของไคสแควรกับ Degree  of 

Freedom (
2x/df) เทากับ  0.401  คาสถิติทดสอบ p-Value เทากับ 0.526 คา GFI  เทากับ 1.000  คา 

CFI  1.000   คา  RMR  เทากับ 0.003  และคา RMSEA  0.000  เมื่อนําคาสถิติท่ีไดไปเปรียบเทียบกับ

เกณฑในการพิจารณาที่กําหนดวา คา อัตราสวนของไคสแควรกับ Degree of Freedom (
2x/df)  

ควรนอยกวา 2  คาสถิติทดสอบ p-Value  ตองไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  คา GFI และ CFI ควร

มากกวา  0.9 ข้ึนไป  สวนคา RMR และ RMSEA   ควรนอยกวา 0.05  โมเดลมาตรวัดจึงมีความ

สอดคลองกลมกลืน (fit)  กับโมเดลทางทฤษฎี (Tabachnick and Fidell, 2007)  ดังนั้น จากคาสถิติ
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ดังกลาวขางตนสวนใหญเปนไปตามเกณฑในการประเมิน  ดังนั้นสามารถสรุปไดวาโมเดลมาตรวัด

สถานการณการแขงขันมีความสอดคลองกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎีท่ีกําหนดไวในระดับที่

ยอมรับได 

 

4.7.4  ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

 
 

ภาพที่  4.10  โมเดลมาตรวัดความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

ตารางที่ 4.21  คาสถิติแสดงความสอดคลองของโมเดลมาตรวัดตัวแปรความพรอมในการปรับตัว 

                          ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

 Chi-Square (
2x) Df 

2x/df p-Value GFI  CFI  RMR  RMSEA 

 

RC 

 

1.642 

 

1 

 

1.642 

 

0.200 

 

0.994 

 

0.999 

 

0.047 

 

0.039 

 

จากภาพที่ 4.10 และตารางที่ 4.21  พบวา  คาอัตราสวนของไคสแควรกับ Degree  of 

Freedom (
2x/df) เทากับ  1.642  คาสถิติทดสอบ p-Value เทากับ 0.200  คา GFI  เทากับ 0.994  คา 

CFI  เทากับ 0.999  คา  RMR  เทากับ  0.047  และคา  RMSEA  เทากับ  0.039  เมื่อนําคาสถิติท่ีได

ไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณาที่กําหนดวา คา อัตราสวนของไคสแควรกับ Degree  of 

Freedom (2x/df)  ควรนอยกวา 2  คาสถิติทดสอบ p-Value  ตองไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  คา GFI 

และ CFI ควรมากกวา  0.9 ข้ึนไป  สวนคา RMR และ RMSEA  ควรนอยกวา 0.05  โมเดลมาตรวัด

จึงมีความสอดคลองกลมกลืน (fit)  กับโมเดลทางทฤษฎี (Tabachnick and Fidell, 2007)  ดังนั้น จาก
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คาสถิติดังกลาวขางตนสวนใหญเปนไปตามเกณฑในการประเมิน  ดังนั้นสามารถสรุปไดวาโมเดล

มาตรวัดสถานการณการแขงขันมีความสอดคลองกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎีท่ีกําหนดไวใน

ระดับที่ยอมรับได 

 

4.7.5  นวัตกรรม 

 

 
     

       ภาพที่ 4.11  โมเดลมาตรวัดนวัตกรรม 

 

ตารางที่ 4.22  คาสถิติแสดงความสอดคลองของโมเดลมาตรวัดตัวแปรนวัตกรรม 

 

 Chi-Square (
2x) Df 

2x/df p-Value   GFI CFI  RMR RMSEA 

 

IN 

 

0.066 

 

1 

 

0.066 

 

0.797 

 

1.000 

 

1.000 

 

0.008 

 

0.000 

 

จากภาพที่ 4.1 และตารางที่ 4.22  พบวา  คาอัตราสวนของไคสแควรกับ Degree  of 

Freedom (
2x/df) เทากับ  0.066 คาสถิติทดสอบ p-Value เทากับ 0.797  คา GFI  เทากับ  1.000  คา 

CFI  เทากับ 1.000   คา  RMR  เทากับ 0.008  และคา RMSEA  เทากับ  0.000  เมื่อนําคาสถิติท่ีไดไป

เปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณาที่กําหนดวา คา อัตราสวนของไคสแควรกับ Degree  of 

Freedom (2x/df)  ควรนอยกวา 2  คาสถิติทดสอบ p-Value ตองไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  คา GFI 

และ CFI ควรมากกวา  0.9 ข้ึนไป  สวนคา RMR และ RMSEA  ควรนอยกวา 0.05  โมเดลมาตรวัด

จึงมีความสอดคลองกลมกลืน (fit)  กับโมเดลทางทฤษฎี (Tabachnick and Fidell, 2007)  ดังนั้น จาก

คาสถิติดังกลาวขางตนสวนใหญเปนไปตามเกณฑในการประเมิน  ดังนั้นสามารถสรุปไดวาโมเดล

IN

.81

in_pp

e3

.90

.66

in_pd

e2

.81

.84

in_str 

e1

.91



160 

มาตรวัดสถานการณการแขงขันมีความสอดคลองกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎีท่ีกําหนดไวใน

ระดับที่ยอมรับได 

 

4.7.6  ผลการดําเนินงาน 

 

 
 

ภาพที่ 4.12  โมเดลมาตรวัดผลการดําเนินงาน 

 

ตารางที่ 4.23  คาสถิติแสดงความสอดคลองของโมเดลมาตรวัดตัวแปรผลการดําเนินงาน 

 

 Chi-Square (
2x) Df 

2x/df   p-Value   GFI CFI  RMR RMSEA 

 

Perf 

 

1.351 

 

1 

 

1.351 

 

0.245 

 

0.998 

 

0.998 

 

0.022 

 

0.029 

 

จากภาพที่ 4.12 และตารางที่ 4.23  พบวา  คาอัตราสวนของไคสแควรกับ Degree  of 

Freedom (
2x/df) เทากับ 1.351  คาสถิติทดสอบ p-Value เทากับ 0.245  คา GFI  เทากับ  0.998  คา 

CFI  เทากับ 0.998   คา  RMR  เทากับ 0.022  และคา RMSEA  เทากับ  0.029  เมื่อนําคาสถิติท่ีไดไป

เปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณาที่กําหนดวา คา อัตราสวนของไคสแควรกับ Degree  of 

Freedom (2x/df)  ควรนอยกวา 2  คาสถิติทดสอบ p-Value ตองไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  คา GFI 

และ CFI ควรมากกวา  0.9 ข้ึนไป  สวนคา RMR และ RMSEA  ควรนอยกวา 0.05  โมเดลมาตรวัด

จึงมีความสอดคลองกลมกลืน (fit)  กับโมเดลทางทฤษฎี (Tabachnick and Fidell, 2007)  ดังนั้น จาก

คาสถิติดังกลาวขางตนสวนใหญเปนไปตามเกณฑในการประเมิน  ดังนั้นสามารถสรุปไดวาโมเดล
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.00

fin
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.76
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มาตรวัดสถานการณการแขงขันมีความสอดคลองกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎีท่ีกําหนดไวใน

ระดับที่ยอมรับได 

 

4.8  สมการมาตรวัด 

 

  จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตัวแปรแฝงภายในและภายนอกทั้ง 6 ตัวแปร ไดแก     

1)  สถานการณการแขงขัน (Competition Rivalry: CR)  2)  บรรยากาศการเรียนรู (Learning 

Climate: LC) 3)  การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 4)  ความพรอมในการปรับตัว

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change: RC) 5)  นวัตกรรม (Innovation: IN) 6)  ผลการ

ดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชย (Performance:  Perf) ผูวิจัยไดคาสถิติสําหรับประมาณ

คาตัวแปร (โปรดดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ค.) และสามารถจัดทําเปนสมการมาตรวัดไดดังนี้  

 

4.8.1 สมการโมเดลการวัดตัวแปรแฝงภายนอก เปนสมการระบุความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรสังเกตไดกับตัวแปรแฝงภายนอกมี  1  ชุดสมการ ดังนี้ 

ชุดที่ 1 ระหวาง Perf กับ Drive, CR_IN และ CR_OUT 

Drive  =  0.759Perf, Error var = 0.387, SMC (R2) = 0.576   …….(4.1) 

 (0.052)  

 7.486***  

CR_IN  =  0.695Perf, Error var = 0.775, SMC (R2) = 0.483   …….(4.2) 

 (0.074)  

 10.433***  

CR_OUT =  0.666Perf, Error var = 0.371, SMC (R2) = 0.443   …….(4.3) 

 (0.039)  

 9.597***  

*** เปนการแสดงระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p = 0.001 

จากสมการ  4.1 – 4.3 พบวา ตัวขับเคลื่อนการแขงขัน (Drive) การวิเคราะหการแขงขัน

ภายใน (CR_IN) การวิเคราะหการแขงขันภายนอก (CR_OUT) มีความสัมพันธตอสถานการณการ

แขงขัน คาความเชื่อถือไดของการวัดตัวแปรเทากับรอยละ 57.6, 48.3 และ 44.3 ตามลําดับ 
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4.8.2 สมการโมเดลการวัดตัวแปรแฝงภายใน เปนสมการระบุความสัมพันธระหวางตัว

แปรสังเกตไดกับตัวแปรแฝงภายนอกมี  5  ชุดสมการ ดังนี้ 

ชุดที่ 1 ระหวาง LC กับ PC, PI, CO และ FA 

PC  =  0.818LC, Error var = 0.311, SMC (R2) = 0.669  …….(4.4) 

 (0.033)  

 9.429***  

PI  =  0.869LC, Error var = 0.284, SMC (R2) = 0.756   …….(4.5) 

 (0.040)  

 7.044***  

CO  =  0.674LC, Error var = 0.609, SMC (R2) = 0.454   …….(4.6) 

 (0.049)  

 12.423***  

FA  =  0.751LC, Error var = 0.555, SMC (R2) = 0.564   …….(4.7) 

 (0.049)  

 11.370***  

*** เปนการแสดงระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p = 0.001 

จากสมการ  4.4 – 4.7 พบวา มิติการรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง (Perception and Continuous 

Learning: PC) มิติการสงเสริมการเรียนรู (Promotion Interaction: PI) มิติการติดตอสื่อสาร (Communication: 

CO) มิติการทํางานยืดหยุนและเปนอิสระ (Flexible and Autonomy: FA) มีความสัมพันธตอบรรยากาศ

เรียนรู คาความเชื่อถือไดของการวัดตัวแปรเทากับรอยละ66.9, 75.6, 45.4 และ 56.4 ตามลําดับ 

ชุดที่ 2 ระหวาง KM กับ KC, KA, KS และ KU 

KC  =  0.818KM, Error var = 0.387, SMC (R2) = 0.630  …….(4.8) 

 (0.032)  

 12.055***  

KA  =  0.869KM, Error var = 0.408, SMC (R2) = 0.691   …….(4.9) 

 (0.042)  

 9.732***  

KS  =  0.674KM, Error var = 0.609, SMC (R2) = 0.792  …….(4.10) 

 (0.028)  

 7.981***  



163 

KU = 0.751KM, Error var = 0.555, SMC (R2) = 0.780  …….(4.11) 
 (0.032) 
 7.919*** 
*** เปนการแสดงระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p = 0.001 

จากสมการ  4.8 – 4.11 พบวา มิติการสรางและคนหาความรู (Knowledge Creation: KC) 
มิติการจัดเก็บความรู (Knowledge Acquisition: KA) มิติการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge 
Sharing: KS) และมิติการใชความรู (Knowledge Utilization: KU) มีความสัมพันธตอการจัดการ
ความรู คาความเช่ือถือไดของการวัดตัวแปรเทากับรอยละ 63, 69.1, 79.2 และ 78 ตามลําดับ 

ชุดท่ี 3 ระหวาง RC กับ RC_tf, RC_ts และ RC_s 
RC_tf = 0.993RC, Error var = 0.012, SMC (R2) = 0.985 …….(4.12) 
 (0.028) 
 0.433*** 
RC_ts = 0.659RC, Error var = 0.904, SMC (R2) = 0.435  …….(4.13) 
 (0.066) 
 13.654*** 
RC_s = 0.854RC, Error var = 0.291, SMC (R2) = 0.729  …….(4.14) 
 (0.033) 
 8.698*** 
*** เปนการแสดงระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p = 0.001 

จากสมการ  4.12 – 4.14 พบวา ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป (RC_tf) ภาวะผูนําเชิงแลกเปลี่ยน 
(RC_ts) โครงสรางองคการ  (RC_S) ความสัมพันธตอความพรอมในการปรับตัวใหทันตอ
สถานการณ คาความเช่ือถือไดของการวัดตัวแปรเทากับรอยละ 98.5, 43.5 และ 72.9 ตามลําดับ 

ชุดท่ี 4 ระหวาง IN กับ IN_pp, IN_pd และ IN_str 
IN_pp = 0.902IN, Error var = 0.236, SMC (R2) = 0.836 …….(4.15) 
 (0.030) 
 6.919*** 
IN_pd = 0.811IN, Error var = 0.575, SMC (R2) = 0.657  …….(4.16) 
 (0.048) 
 12.000*** 
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IN_str = 0.914IN, Error var = 0.210, SMC (R2) = 0.813  …….(4.17) 
 (0.030) 
 6.919*** 
*** เปนการแสดงระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p = 0.001 

จากสมการ  4.15 – 4.17 พบวา กระบวนการทํางาน (IN_pp) ผลิตภัณฑ (IN_pd) กลยุทธ 
(IN_str) ความสัมพันธตอนวัตกรรม คาความเช่ือถือไดของการวัดตัวแปรเทากับรอยละ 83.6, 65.7 
และ 81.3 ตามลําดับ 

ชุดท่ี 5 ระหวาง Perf กับ Em, Cus และ FIN 
Em = 0.715Perf, Error var = 0.495, SMC(R2) = 0.511 …….(4.18) 
 (0.046) 
 10.759*** 
Cus = 0.874Perf, Error var = 0.160, SMC(R2) = 0.763  …….(4.19) 
 (0.033) 
 4.852*** 
FIN = -0.031Perf, Error var = 2.334, SMC (R2) = 0.001  …….(4.20) 
 (0.159) 
 14.642*** 
*** เปนการแสดงระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p = 0.001 

จากสมการ  4.18 – 4.20 พบวา ความพึงพอใจของพนักงาน (Em) ความพึงพอใจของลูกคา 
(Cus) ผลการดําเนินงานดานการเงิน (FIN) ความสัมพันธตอนวัตกรรม คาความเช่ือถือไดของการ
วัดตัวแปรเทากับรอยละ 51.1, 76.3 และ 0.1 ตามลําดับ 

โดยสรุป 
ผูวิจัยไดทําการทดสอบเคร่ืองมือโดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเพ่ือตัดขอคําถาม

ท่ีไมเหมาะสมออก มีตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได เพื่อพิจารณาสภาพปญหาท่ี
อาจเกิดจากการผันแปรรวมกันมากเกินไป (Multicollinearity) และทําการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันถึง 2 ข้ัน ดวยโปรแกรม AMOS Version 7 พรอมท้ังแสดงการตรวจสอบคาอํานาจการจําแนก
และคาความเช่ือถือไดของเครื่องมือ และสมการความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยละเอียด เพ่ือให
ไดเครื่องมือหรือแบบสอบถามท่ีเหมาะสมสําหรับการทดสอบโมเดลทางทฤษฎี (โมเดลสมมติฐาน) 
ท่ีได   
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นอกจากนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการเก็บขอมูลและทําการวิเคราะหลักษณะท่ัวไปของกลุม
ตัวอยางโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ ความถี่ ของกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการตางกัน เพื่อ
นําไปสูกระบวนการทดสอบโมเดลสมการโครงสราง (Structure Equation Modeling: SEM) เปน
เทคนิคท่ีใชทดสอบและประมาณคาความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยใชการรวมขอมูลทางสถิติกับ
ขอตกลงเบ้ือตนความสัมพันธเชิงสาเหตุ กลาวคือ เปนการทดสอบความสอดคลองระหวางโมเดล
ทางทฤษฎีกับโมเดลเชิงประจักษ และวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงสาเหตุพรอมท้ัง
อิทธิพลของตัวแปรท้ังทางตรงและทางออม โดยเปรียบเทียบกลุมสาขาท่ีมีระดับผลประกอบการท่ี
ตางกันซ่ึงจะแสดงรายละเอียดในบทที่ 5 ตอไป 
 
 

 
 



 
 

 

บทที่  5 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ในบทนี้ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลวิจัยเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางโมเดลทาง

ทฤษฎีกับโมเดลเชิงประจักษ และนําเสนอปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของ

สาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ท้ังทางตรงและทางออม โดยมีการเปรียบเทียบกลุม

สาขาที่มีระดับผลประกอบการตางกัน (สูง-ตํ่า-โดยภาพรวม) ซ่ึงผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหออกเปน  

3 สวน คือ 

1)  ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง โดยแยกวิเคราะหกลุมสาขาธนาคาร 3 กลุมคือ 

กลุมที่มีผลประกอบการสูง กลุมที่มีผลประกอบการต่ําและกลุมโดยรวม ซ่ึงเกณฑคาสถิติตางๆ 

แสดงไวในบทที่ 3 ตารางที่ 3.3 

2)  ผลการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งทดสอบวาสมมติฐานที่ต้ังไวถูกตองเปนจริงหรือไม โดย

การนําเสนอคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน คา t-Value หรือ Critical  Ratio คา p-Value และคา

อัตรารอยละของการผันแปร (R2 หรือ Square Multiple Correlation) ของแตละความสัมพันธ 

ตลอดจนคาอิทธิพลทั้งทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปรตนที่มีตอตัวแปรตาม 

3)  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักจํานวน 20 ทาน  

ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) ผูจัดการสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 5 ทาน 2) 

ผูจัดการสาขาใน 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก  

และภาคใต  ภูมิภาคละ 3 ทาน รวมทั้งหมด 15 ทาน ซ่ึงการสัมภาษณแบบมีโครงรางมีประเด็นขอ

คําถามเกี่ยวกับตัวแปร 6 ตัวแปรดังนี้ 1)   สถานการณการแขงขัน (Competition  Rivalry:  CR)           

2)  บรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate: LC) 3)  การจัดการความรู (Knowledge Management: 

KM) 4)   ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change: RC) 5)  

นวัตกรรม (Innovation:  IN) 6) ผลการดําเนินการ (Performance:  Perf) (โปรดดูเพิ่มเติมใน 

ภาคผนวก ข) 

 

 

 



 167 
 

5.1  ผลการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เนื่องจากการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางเปนเทคนิคที่ตองการจํานวนตัวอยางมาก 

เพราะในการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Velicer and Fava, 1998 อางถึงใน Tabachnick and Fidell, 

2007: 682)  ขนาดองคประกอบ (Factor  Loadings) จํานวนตัวแปร และขนาดตัวอยางเปน

องคประกอบที่สําคัญตอการไดโมเดลที่ดี ซ่ึงขอคนพบนี้ไดนํามาประยุกตใชกับการวิเคราะหโมเดล

สมการโครงสรางดวย อยางไรก็ตามโมเดลที่มีการประมาณ คาพารามิเตอรและตัวแปรมีคาความ

นาเชื่อถือที่เขมแข็งอาจจะตองการจํานวนตัวอยางที่นอยลงได โดยทั่วไปขนาดตัวอยางที่เหมาะสม

กับการวิเคราะหดวยโมเดลสมการโครงสรางควรมีจํานวน 200 – 250 ตัวอยาง (Anderson  and 

Garbing, 1988) ซ่ึงการกําหนดจํานวนตัวแปรที่เหมาะสมนั้นสัมพันธกับการมีขอมูลไมครบหรือ

จําเปนตองลบขอมูลบางรายการออกจากการวิเคราะหซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการวิเคราะหสถิติ

บางประการ อยางไรก็ตาม  Hair et al. (2006: 742)  ไดแนะนําวาขนาดตัวอยางจํานวนนอยที่สุดที่

อาจยอมรับไดของการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางอาจจะเหลือเพียง 100-150 ตัวอยาง ก็ได  

ถาขอมูลมีความสมบูรณและมาตรวัดเขมแข็ง 

ในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนตัวอยาง 430 ตัวอยาง และเมื่อแบงกลุมขอมูลออกเปน 2 กลุม

จํานวนตัวอยางในกลุมที่มีผลประกอบการสูงมีจํานวนตัวอยาง 221 ตัวอยาง และกลุมที่มีผล

ประกอบการต่ํามีจํานวนตัวอยาง 209 ตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมดและ

ปรากฏวาขอมูลทุกชุดมีความสมบูรณ ตลอดจนผลการวิเคราะหโมเดลมาตรวัดมีความเหมาะสม 

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหสถิติจากขนาดตัวอยางนี้ 

 

5.2  การทดสอบโมเดลสมการโครงสราง   

 

จากผลการวิเคราะหโมเดลมาตรวัดการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor 

Analysis) ในบทที่ 4 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางของโมเดลดวยโปรแกรม 

AMOS 7 เพื่อประเมินความเหมาะสมระหวางขอมูลเชิงประจักษกับโมเดลสมการโครงสรางตาม

ทฤษฎีท่ีไดกําหนดไว และทดสอบสมมติฐานของการวิจัยซึ่งไดแสดงผลการวิเคราะหตามภาพที่ 3.1 

(ในบทที่ 3) 

ผูวิจัยไดแยกการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางผลการวิเคราะหออกเปน 3 กลุมขอมูล 

ไดแก กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง 221 ตัวอยาง กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา 209 ตัวอยาง 

และภาพรวมกลุมตัวอยางทั้งหมด   430  ตัวอยาง ซ่ึงการแยกวิเคราะหแตละกลุมนี้  ผูวิจัยไดจัดทํา
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โมเดลสมการโครงสรางทางเลือก  5 โมเดล เพื่อใหไดโมเดลที่เหมาะสมที่สุด  ท้ังนี้วิธีการเลือก

โมเดลที่ดีท่ีสุด ผูวิจัยเลือกจากความสามารถในการอธิบายตัวแปรตามผลการดําเนินงานไดมากที่สุด 

ดังตารางที่  5.3  –  5.5 ซ่ึงตารางคําอธิบายอักษรยอตางๆ ท่ีใชในโมเดล แสดงไวใน ภาคผนวก ง 

ตาราง ฏแสดงตัวอักษรยอของตัวแปรที่ใชในโมเดลสมการโครงสราง 
 

 

5.2.1  กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง 

โมเดลทางเลือกของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง สวนใหญอยูในเกณฑเหมาะสม มีคา 

Chi-Square (2χ) อยูระหวาง  9.092 – 142.39  คา degree of freedom (df) อยูระหวาง 8 - 119  คา

อัตราสวนของ Chi-Square/ degree of freedom )( dfx2  อยูระหวาง 1.137 – 1.319  เปนคาที่นอย

กวา 2 สอดคลองกับเกณฑท่ีกําหนดไว และคา p-Value อยูระหวาง  0.070 – 0.335  แสดงวาโมเดล

นี้ไมมีความแตกตางกับโมเดลทางทฤษฎีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ โมเดลที่

ไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองพอเหมาะพอดีกับโมเดลทางทฤษฎีอยางดี  

สวนดัชนีช้ีวัดความเหมาะสมของโมเดล  ไดแก คา  Goodness of  Fit Index (GFI) อยูระหวาง 0.942 

– 0.986  คา Comparative Fit Index (CFI) อยูระหวาง 0.993 – 0.999 คา  Root Mean Square 

Residual (RMR) อยูระหวาง 0.020 – 0.039  และคา Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) อยูระหวาง 0.020 – 0.038  เปนไปตามเกณฑในการพิจารณาที่กําหนดไวแสดงใหเห็นวา 

โมเดลเชิงประจักษนี้มีความพอเหมาะพอดีสอดคลองกับโมเดลทางทฤษฎีเปนอยางดี  ดังตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1  โมเดลทางเลือกของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง 

 

โมเดลทางเลือก 2R 2RΔ  
2χ 2χΔ df dfΔ  P-Value df2χ  RMR GFI  CFI RMSEA หมายเหตุ 

1.IN   0.774   9.092  8  0.335 1.137 0.028 0.986 0.999 0.025  

2.RC+IN    0.849  0.075 14.789 5.697 13 5 0.321 1.138 0.020 0.985 0.999 0.025  

3.LC+RC+IN  0.869  0.020 61.978 47.189 47 34 0.070 1.319 0.030 0.958 0.993 0.038  

4.LC+KM+RC+IN  0.892  0.023 78.358 16.38 72 25 0.284 1.088 0.039 0.961 0.998 0.020  

5.CR+ LC+KM+RC+IN  0.929  0.037 142.39 64.032 119 47 0.071 1.197 0.039 0.942 0.994 0.030 หลังการปรับปรุง 

   CR+ LC+KM+RC+IN  0.592  611.054  158  0.000 3.867 0.061 0.765 0.876 0.114 เริ่มตน 

 

จากตารางที่ 5.1 แสดงผลการวิเคราะหโมเดลทางเลือกทั้ง 5 โมเดล พบวา  โมดลทั้งหมดอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม  แตโมเดลที่สามารถ

อธิบายตัวแปรตาม คือ ผลการดําเนินงานของกลุมสาขาไดมากที่สุด ดูไดจากคา 2R สูงสุด เทากับ  0.929  คือ โมเดลที่ 5 ท่ีประกอบดวยตัวแปร 

1) สถานการณการแขงขัน (Competition Rivalry: CR)  2) บรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate: LC) 3) การจัดการความรู (Knowledge 

Management: KM) 4) ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change: RC) 5) นวัตกรรม (Innovation: IN) ดังภาพที่ 

5.1 
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จากการผลเลือกโมเดลสมการโครงสราง  ผูวิจัยขอเสนอคาเริ่มตนของโมเดลทางเลือกขอที่ 

5 ตารางที่ 5.1 พบวา  มีคา Chi-Square (2χ) เทากับ  611.054  คา Degree of Freedom (df) เทากับ  

158  คาอัตราสวนของ Chi-Square/ Degree of Freedom )( dfx2  เทากับ 3.867 เปนคาที่มากกวา 2 

ไมสอดคลองกับเกณฑท่ีกําหนดไว และคา p-Value เทากับ 0.000 สวนดัชนีช้ีวัดความเหมาะสมของ

โมเดล  ไดแก คา  Goodness of  Fit Index (GFI) เทากับ  0.765 คา Comparative Fit Index (CFI) 

เทากับ 0.876  คา  Root Mean Square Residual (RMR) เทากับ  0.061 และคา Root Mean Square 

Error of Approximation (RMSEA) 0.114  แสดงวาโมเดลนี้มีความแตกตางกับโมเดลทางทฤษฎี

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ โมเดลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษไม

มีความสอดคลองพอเหมาะพอดีกับโมเดลทางทฤษฎี  อยางไรก็ตามโปรแกรมไดเสนอคาสําหรับ

การปรับโมเดลดวยการลากเสนความสัมพันธเชื่อมระหวางคาความคลาดเคลื่อนของตัวแปรใหมี

การผันแปรรวมกันเปนจํานวนมาก 

ดังนั้น  ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงโมเดล จากการปรับคาความคลาดเคลื่อนที่มีความสัมพันธ

กันจนกระทั่งไดโมเดลสุดทาย ตามภาพที่  5.1  ซึ่งเปนโมเดลที่มีการวิเคราะหโมเดลสมการ

โครงสรางที่อยูในเกณฑเหมาะสมโดยมีคา มีคา  Chi-Square (2χ) เทากับ 142.39 คา Degree  of 

Freedom (df) เทากับ 119  คาอัตราสวนของ Chi-Square/ Degree of Freedom )( dfx2  เทากับ 

1.197 เปนคาที่นอยกวา 2 สอดคลองกับเกณฑท่ีกําหนดไว และคา p-Value เทากับ  สวนดัชนีช้ีวัด

ความเหมาะสมของโมเดล  ไดแก คา  Goodness of  Fit Index (GFI) เทากับ 0.942  คา Comparative 

Fit Index (CFI) เทากับ 0.994 คา  Root Mean Square Residual (RMR) เทากับ 0.039 และคา Root 

Mean Square Error of Approximation (RMSEA) เทากับ 0.030  แสดงวาโมเดลนี้ไมมีความแตกตาง

กับโมเดลทางทฤษฎีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือกลาวอีกนัยหนึ่งสามารถสรุปไดวาคือ คาสถิติท่ี

ไดจากการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกลมกลืนกับ

โมเดลทางทฤษฎีอยางดี ดังภาพที่ 5.1  

ผลจากการปรับปรุงพบวา  ตัวแปรสังเกตที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุดในแตละตัว

แปรแฝง ไดแก 1) มิติตัวขับเคลื่อนในการแขงขันในตัวแปรสถานการณการแขงขัน (λ = 0.80)  2) 

มิติการสงเสริมการเรียนรูในตัวแปรบรรยากาศการเรียนรู (λ = 0.91)  3) มิติการใชความรูในตัว

แปรการจัดการความรู  (λ= 0.89) 4) มิติโครงสรางองคการในตัวแปรความพรอมในการปรับตัวให

ทันตอการเปลี่ยนแปลง (λ= 0.91) 5) มิติกลยุทธในตัวแปรนวัตกรรม (λ  =  0.94)  6) มิติความพึง

พอใจของพนักงานในตัวแปรผลการดําเนินงานของสาขา (λ = 0.95) ดังภาพที่ 5.1 
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ภาพที่ 5.1  โมเดลสมการโครงสรางผลกระทบเชิงประจักษของสถานการณการแขงขัน การจัดการความรู บรรยากาศการเรียนรู ความพรอมในการปรับตัวให 

     ทันการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีตอผลการดําเนินงานสาขาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน): กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง   

หมายเหตุ:                            แสดงเสนความสัมพันธที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ,                                  แสดงเสนความสัมพันธที่ไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
                        *  p < .05,  **  p < .01,  *** p < .001. 

5.2.2  กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา 

GFI = .942, CFI = .994, RMR = .039, RMSEA = .030 
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โมเดลทางเลือกของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา สวนใหญอยูในเกณฑเหมาะสม มีคา Chi-Square (2χ) อยูระหวาง 3.377– 113.77  คา Degree of 

Freedom (df) อยูระหวาง 6 - 94   คาอัตราสวนของ Chi-Square/ Degree of Freedom )( dfx2  อยูระหวาง 0.563 – 1.562  เปนคาที่นอยกวา 2 สอดคลองกับ

เกณฑท่ีกําหนดไว และคา p-Value อยูระหวาง  0.056 – 0.543  แสดงวาโมเดลนี้ไมมีความแตกตางกับโมเดลทางทฤษฎีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือกลาวอีก

นัยหนึ่งคือ โมเดลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองพอเหมาะพอดีกับโมเดลทางทฤษฎีอยางดี  สวนดัชนีช้ีวัดความเหมาะสมของ

โมเดล  ไดแก คา  Goodness of  Fit Index (GFI) อยูระหวาง 0.950 – 0.995    คา Comparative Fit Index (CFI) อยูระหวาง 0.992 – 1.000 คา  Root Mean Square 

Residual (RMR) อยูระหวาง 0.017 – 0.050  และคา Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) อยูระหวาง 0.000 – 0.052  เปนไปตามเกณฑในการ

พิจารณาที่กําหนดไวแสดงใหเห็นวา โมเดลเชิงประจักษนี้มีความพอเหมาะพอดีสอดคลองกับโมเดลทางทฤษฎีเปนอยางดี  ดังตารางที่  5.2 

 

ตารางที่ 5.2  โมเดลทางเลือกของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา 

 

โมเดลทางเลือก 2R 2RΔ  
2χ 2χΔ  df dfΔ  P-Value df2χ  RMR GFI  CFI RMSEA หมายเหตุ 

1.IN   0.749   3.377    6   0.760  0.563  0.017 0.995 1.000  0.000   

2.RC+IN   0.831  0.082 29.681 26.304  19  13 0.056  1.562  0.050 0.969 0.992  0.052   

3.LC+RC+IN  0.869  0.038  61.978 32.297  47  28 0.070  1.319  0.030 0.958 0.993  0.038   

4.LC+KM+RC+IN  0.865  -0.004  75.013 13.035  77  30 0.543  0.974  0.033 0.961 1.000  0.000   

5.CR+ LC+KM+RC+IN  0.918  0.053 113.77 38.757  94  17 0.081  1.210  0.033 0.950 0.994  0.032 หลังการปรับปรุง 

   CR+ LC+KM+RC+IN  0.965   598.397    158   0.000  3.787  0.066 0.776 0.874  0.116 เริ่มตน 
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จากตารางที่ 5.2 แสดงผลการวิเคราะหโมเดลทางเลือกทั้ง 5 โมเดล พบวา  โมเดลทั้งหมด

อยูในเกณฑท่ีเหมาะสม  แตโมเดลที่สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือ ผลการดําเนินงานของกลุมสาขา

ไดมากที่สุด ดูไดจากคา 2R สูงสุด เทากับ  0.918  คือโมเดลที่ 5 ท่ีประกอบดวยตัวแปร                 

1)  สถานการณการแขงขัน (Competition Rivalry: CR)  2)  บรรยากาศการเรียนรู (Learning 

Climate: LC) 3)  การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 4)  ความพรอมในการปรับตัว

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Readiness to Change: RC) 5)  นวัตกรรม (Innovation: IN) ดังภาพที่  

5.2       

ผลจากการเลือกโมเดลสมการโครงสราง  ผูวิจัยขอเสนอคาเริ่มตนของโมเดลทางเลือกขอที่ 

5 ตารางที่ 5.2 พบวา  มีคา Chi-Square (2χ) เทากับ 598.397  คา Degree of Freedom (df) เทากับ 

158 คาอัตราสวนของ Chi-Square/ Degree of Freedom )( dfx2  เทากับ 3.787 เปนคาที่มากกวา 2 

ไมสอดคลองกับเกณฑท่ีกําหนดไว และคา p-Value เทากับ 0.000 สวนดัชนีช้ีวัดความเหมาะสมของ

โมเดล  ไดแก คา  Goodness of  Fit Index (GFI) เทากับ 0.776  คา Comparative Fit Index (CFI) 

เทากับ 0.874  คา  Root Mean Square Residual (RMR) เทากับ 0.066 และคา Root Mean Square 

Error of Approximation (RMSEA) เทากับ 0.116 แสดงวาโมเดลนี้มีความแตกตางกับโมเดลทาง

ทฤษฎีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ โมเดลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษไมมีความสอดคลองพอเหมาะพอดีกับโมเดลทางทฤษฎี  อยางไรก็ตามโปรแกรมไดเสนอ

คาสําหรับการปรับโมเดลดวยการลากเสนความสัมพันธเชื่อมระหวางคาความคลาดเคลื่อนของตัว

แปรใหมีการผันแปรรวมกันเปนจํานวนมาก 

ดังนั้น  ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงโมเดลจากการปรับคาความคลาดเคลื่อนที่มีความสัมพันธ

กันจนกระทั่งไดโมเดลสุดทาย  ตามภาพที่ 5.2 ซ่ึงเปนโมเดลที่มีการวิเคราะหโมเดลสมการ

โครงสรางที่อยูในเกณฑเหมาะสมโดยมีคา มีคา Chi-Square  (2χ) เทากับ 113.77   คา Degree  of 

Freedom (df) เทากับ 94 คาอัตราสวนของ Chi-Square/ Degree of Freedom )( dfx2  เทากับ 1.210 

เปนคาที่นอยกวา 2 สอดคลองกับเกณฑท่ีกําหนดไว และคา p-Value เทากับ 0.081 สวนดัชนีช้ีวัด

ความเหมาะสมของโมเดล  ไดแก คา Goodness of  Fit Index (GFI) เทากับ 0.950  คา Comparative 

Fit Index (CFI) เทากับ 0.994  คา  Root Mean Square Residual (RMR) เทากับ  0.033 และคา Root 

Mean Square Error of Approximation (RMSEA) เทากับ 0.032 แสดงวาโมเดลนี้ไมมีความแตกตาง

กับโมเดลทางทฤษฎีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือกลาวอีกนัยหนึ่งสามารถสรุปไดวาคือ คาสถิติท่ี

ไดจากการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกลมกลืนกับ

โมเดลทางทฤษฎีอยางดี ดังภาพที่ 5.2  
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ผลจากการปรับปรุงพบวา  ตัวแปรสังเกตไดท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุดในแตละ

ตัวแปรแฝง ไดแก 1) มิติตัวขับเคลื่อนในการแขงขันในตัวแปรสถานการณการแขงขัน (λ= 0.76)  

2) มิติการรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่องในตัวแปรบรรยากาศการเรียนรู (λ= 0.87)  3) มิติการใช

ความรูในตัวแปรการจัดการความรู  (λ = 0.89) 4) มิติโครงสรางองคการในตัวแปรความพรอมใน

การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Factor Loading = 0.85) 5) มิติกลยุทธในตัวแปรนวัตกรรม 

(λ= 0.90)  6) มิติความพึงพอใจของพนักงานในตัวแปรผลการดําเนินงานของสาขา (λ= 0.96) ดัง

ภาพที่ 5.2 
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ภาพที่  5.2  โมเดลสมการโครงสรางผลกระทบเชิงประจักษของสถานการณการแขงขัน การจัดการความรู บรรยากาศการเรียนรู ความพรอมในการ 

                   ปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีตอผลการดําเนินงานสาขาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน):  

         กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา 

หมายเหตุ:                             แสดงเสนความสัมพันธที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ,                                แสดงเสนความสัมพันธที่ไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
                        *  p < .05,  **  p < .01,  *** p < .001. 
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5.2.3  กลุมสาขาโดยภาพรวม 

โมเดลทางเลือกของกลุมสาขาโดยภาพรวม สวนใหญอยูในเกณฑเหมาะสม มีคาChi-Square (2χ) อยูระหวาง  6.843 – 103.504  คา Degree of 

Freedom (df) อยูระหวาง 7 - 99  คาอัตราสวนของ Chi-Square/ Degree of Freedom )( dfx2  อยูระหวาง 0.978 – 1.162  เปนคาที่นอยกวา 2 สอดคลองกับ

เกณฑท่ีกําหนดไว และคา p-Value อยูระหวาง  0.151 – 0.445  แสดงวาโมเดลนี้ไมมีความแตกตางกับโมเดลทางทฤษฎีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือกลาว

อีกนัยหนึ่งคือ โมเดลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองพอเหมาะพอดีกับโมเดลทางทฤษฎีอยางดี  สวนดัชนีช้ีวัดความเหมาะสม

ของโมเดล  ไดแก คา  Goodness of  Fit Index (GFI) อยูระหวาง 0.975 – 0.995  คา Comparative Fit Index (CFI) อยูระหวาง 0.998 – 1.000 คา  Root 

Mean Square Residual (RMR) อยูระหวาง 0.022 – 0.026   และคา Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) อยูระหวาง 0.000 – 0.019  

เปนไปตามเกณฑในการพิจารณาที่กําหนดไวแสดงใหเห็นวา โมเดลเชิงประจักษนี้มีความพอเหมาะพอดีสอดคลองกับโมเดลทางทฤษฎีเปนอยางดี  ดัง

ตารางที่ 5.3 

 

ตารางที่ 5.3  โมเดลทางเลือกโดยรวมของกลุมสาขา 

 

โมเดลทางเลือก 2R 2RΔ  
2χ 2χΔ  df dfΔ  P-Value df2χ  RMR  GFI   CFI  RMSEA หมายเหตุ 

1.IN   0.740   6.843  7  0.445  0.978  0.025  0.995  1.000  0.000   

2.RC+IN   0.805  0.065 14.186 7.343 13 6 0.361  1.091  0.023  0.993  1.000  0.015   

3.LC+RC+IN  0.854  0.049  43.858 29.672 40 27 0.311  1.096  0.022  0.985  0.999  0.015   

4.LC+KM+RC+IN  0.845  -0.009  94.148 50.290 81 41 0.151  1.162  0.026  0.975  0.998  0.019   

5.CR+ LC+KM+RC+IN  0.862  0.017 103.504 53.214 99 18 0.358  1.045  0.024  0.977  0.999  0.010  หลังการปรับปรุง 

   CR+ LC+KM+RC+IN  0.921   854.316  158  0.000  5.407  0.053  0.817  0.904  0.101  เริ่มตน 
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จากตารางที่ 5.3 แสดงผลการวิเคราะหโมเดลทางเลือกทั้ง 5 โมเดล พบวา  โมเดลทั้งหมด

อยูในเกณฑท่ีเหมาะสม  แตโมเดลที่สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือ ผลการดําเนินงานของกลุมสาขา

ไดมากที่สุด ดูไดจากคา 2R สูงสุด เทากับ  0.862  คือโมเดลที่ 5 ประกอบดวยตัวแปรสถานการณ

การแขงขัน (CR) บรรยากาศการเรียนรู(LC) การจัดการความรู (KM) ความพรอมในการปรับตัวให

ทันตอการเปลี่ยนแปลง (RC) และนวัตกรรม  (IN)  ดังภาพที่ 5.3 

จากการเลือกโมเดลสมการโครงสราง  ผูวิจัยขอเสนอคาเริ่มตนของโมเดลทางเลือกขอที่ 5 

ตารางที่ 5.3 พบวา  มีคา  Chi-Square  (2χ) เทากับ 854.316  คา Degree of Freedom (df) เทากับ  

158  คาอัตราสวนของ Chi-Square/ Degree of Freedom )( dfx2  เทากับ 5.407 เปนคาที่มากกวา 2        

ไมสอดคลองกับเกณฑท่ีกําหนดไว และคา p-Value เทากับ 0.000 สวนดัชนีช้ีวัดความเหมาะสมของ

โมเดล  ไดแก คา Goodness of  Fit Index (GFI) เทากับ 0.817   คา Comparative Fit Index (CFI) 

เทากับ 0.904  คา  Root Mean Square Residual (RMR) เทากับ 0.053 และคา Root Mean Square 

Error of Approximation (RMSEA) เทากับ 0.101 แสดงวาโมเดลนี้มีความแตกตางกับโมเดลทาง

ทฤษฎีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ โมเดลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษไมมีความสอดคลองพอเหมาะพอดีกับโมเดลทางทฤษฎี  อยางไรก็ตามโปรแกรมไดเสนอ

คาสําหรับการปรับโมเดลดวยการลากเสนความสัมพันธเชื่อมระหวางคาความคลาดเคลื่อนของ    

ตัวแปรใหมีการผันแปรรวมกันเปนจํานวนมาก 

ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงโมเดล จากการปรับคาความคลาดเคลื่อนที่มีความสัมพันธกัน

จนกระทั่งไดโมเดลสุดทาย ตามภาพที่ 5.3 ซ่ึงเปนโมเดลที่มีการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางที่

อยูในเกณฑเหมาะสมโดยมีคา มีคา Chi-Square (2χ) เทากับ 103.504 คา degree of freedom (df) 

เทากับ 99 คาอัตราสวนของ Chi-Square/ Degree of Freedom )( dfx2  เทากับ 1.045 เปนคาที่นอย

กวา 2 สอดคลองกับเกณฑท่ีกําหนดไว และคา p-Value เทากับ 0.358 สวนดัชนีช้ีวัดความเหมาะสม

ของโมเดล  ไดแก คา  Goodness of  Fit Index (GFI) เทากับ 0.977  คา Comparative Fit Index (CFI) 

เทากับ 0.999  คา  Root Mean Square Residual (RMR) เทากับ 0.024  และคา Root Mean Square 

Error of Approximation (RMSEA) เทากับ 0.010 แสดงวาโมเดลนี้ไมมีความแตกตางกับโมเดลทาง

ทฤษฎีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือกลาวอีกนัยหนึ่งสามารถสรุปไดวาคือ คาสถิติท่ีไดจากการ

วิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกลมกลืนกับโมเดลทาง

ทฤษฎีอยางดี ดังภาพที่ 5.3  

ผลจากการปรับปรุงพบวา  ตัวแปรสังเกตที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุดในแตละตัว

แปรแฝง ไดแก 1)  มิติตัวขับเคลื่อนในการแขงขันในตัวแปรสถานการณการแขงขัน (λ= 0.64)  2) 

มิติการทํางานยืดหยุนและเปนอิสระในตัวแปรบรรยากาศการเรียนรู (λ= 0.88)  3) มิติการเผยแพร
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แลกเปล่ียนเรียนรูในตัวแปรการจัดการความรู  (λ= 0.89) 4) มิติโครงสรางองคการในตัวแปรความ

พรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (λ= 0.95) 5) มิติกลยุทธและมิติผลิตภัณฑในตัว

แปรนวัตกรรม (λ= 0.90)  6) มิติความพึงพอใจของพนักงานในตัวแปรผลการดําเนินงานของสาขา 

(λ= 0.98) ดังภาพที่ 5.3       
 

 

 

 

                                                                  .
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ภาพที่ 5.3 โมเดลสมการโครงสรางผลกระทบเชิงประจักษของสถานการณการแขงขัน การจัดการความรู บรรยากาศการเรียนรู ความพรอมใน                                    

    การปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีตอผลการดําเนินงานสาขาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน): ภาพรวมทั้งหมด 

หมายเหตุ:                          แสดงเสนความสัมพันธที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ,                           แสดงเสนความสัมพันธที่ไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
                       *  p < .05,  **  p < .01,  *** p < .001. 

 

 

GFI = .977, CFI = .999, RMR = .024, RMSEA = .010 
Chi-square = 103.504, Chi=square/df = 1.045, df = 99, p = .358 
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CR 

LC RC

KM IN

Perf
CR Perf:γ =0.03/-0.63/-0.69 

CR KM:γ =0.79***/0.87***/0.97*** 

LC RC:β=0.05/0.09/ 0.58* 

LC Perf:β=0.36*/0.62/ 1.73  

LC IN:β=-0.25***/-0.23/ -0.69* 

  KMPerf: 

β=-0.89**/-0.37/ -1.11*  

RC Perf:β=0.51**/1.00*/ 0.07 CR LC:γ =0.93***/0.97***/ 0.99*** 

RC IN:β=0.36**/0.93***/ 0.47*** 

KM IN: β=0.80***/0.21/1.15***  

  KMRC: β=0.88**/0.86***/ 0.28 INPerf:β=1.04***/0.31/ 0.94*** 

ภาพที่ 5.4  สรุปคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานในโมเดลสมการโครงสรางที่ศึกษา  

หมายเหตุ:  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเรียงลําดับจากกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง/กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา/กลุมสาขาโดยรวม 

         * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 



 
 

ตารางที่ 5.4  คาความสัมพันธของตัวแปรแฝงทั้ง 3 กลุมสาขา 

 

คาสัมประสิทธิ์ถดถอย

มาตรฐาน 

S.E.  C.R.  (t-Value)  p-Value  ผลสรุป ลําดับ 

ท่ี 

คูความสัมพันธ 

สูง ตํ่า รวม สูง ตํ่า รวม สูง ตํ่า รวม สูง ตํ่า รวม สูง ตํ่า รวม 

1.  CR   LC 0.928  0.970  0.993  0.120  0.164  0.140  9.669  8.494  11.622   ***   ***   ***  มีผล มีผล มีผล 

2.  CR   KM 0.793  0.874  0.971  0.100  0.152  0.129  9.259  9.096  11.738   ***   ***   ***  มีผล มีผล มีผล 

3.  LC   RC 0.053  0.093  0.584 0.071  0.116  0.235  0.716  0.739  2.454  0.474  0.460  0.014  ไมมีผล ไมมีผล มีผล 

4. KM  RC 0.877  0.856  0.281 0.081 0.108 0.245 11.096  6.625  1.186  ***  *** 0.235 มีผล มีผล ไมมีผล 

5.  LC   IN -0.249 -0.229 -0.687 0.072 0.140 0.343 -3.687 -1.901 -2.235  *** 0.057 0.025 มีผล ไมมีผล มีผล 

6. KM  IN 0.796 0.207 1.149 0.160  0.245  0.355  5.648  0.893  3.788   ***  0.372   ***  มีผล ไมมีผล มีผล 

7.  RC   IN 0.356  0.935  0.473  0.147  0.279  0.089  2.673  4.234  6.016  0.008   ***   ***  มีผล มีผล มีผล 

8.  CR   Perf 0.028  -0.626  -0.689 0.179 0.638 3.156  0.175 -1.517  -0.355 0.861 0.129 0.723 ไมมีผล ไมมีผล ไมมีผล 

9.  RC   Perf 0.510  1.003  0.072  0.165  0.492  0.148  2.888  2.387  0.487  0.004  0.017  0.626  มีผล มีผล ไมมีผล 

10. IN  Perf 1.040 0.305 0.939 0.240  0.246  0.195  3.651  1.147  4.266   ***  0.251   ***  มีผล ไมมีผล มีผล 

11. LC  Perf 0.358 0.624   1.733  0.163  0.438  1.947  1.969  1.532  0.882  0.049  0.125  0.378  มีผล ไมมีผล ไมมีผล 

12. KM  Perf -0.886 -0.368 -1.113 0.310 0.257 0.571 -2.738 -1.406 -2.024 0.006 0.160 0.043 มีผล ไมมีผล มีผล 

 

หมายเหตุ:   กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง  มีคา R2 ของตัวแปรแฝง คือ KM =0.630, LC =0.861, RC =0.840, IN =0.926, Perf =0.929 สวนกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา 
       มีคา R2 ของตัวแปรแฝง คือ  KM =0.764, LC =0.942, RC =0.876, IN =0.900, Perf =0.918  และสาขาโดยรวม มีคา R2 ของตัวแปรแฝง  

       คือ KM =0.944, LC =0.986, RC =0.736, IN =0.855, Perf = 0.862   *** p < .001. 
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ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางไดแสดงตามภาพที่ 5.2-5.4 ซ่ึงแสดงคา

สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรพรอมทั้งสัญลักษณแสดงระดับการมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และตารางที่ 5.4   พบวา ตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธกันตรงกันทั้ง 3 กลุมสาขา ไดแก ตัวแปรแฝง

สถานการณการแขงขันมีความสัมพันธกับบรรยากาศการเรียนรู (CRLC) ตัวแปรแฝงสถานการณ

การแขงขันมีความสัมพันธกับการจัดการความรู (CRKM)   ตัวแปรแฝงความพรอมในการ

ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับนวัตกรรม (RCIN)   สวนตัวแปรแฝงที่มี

ความสัมพันธกันตรงกันทั้ง 2 กลุมสาขา คือ กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง กับกลุมสาขาที่มีผล

ประกอบการต่ํา  ไดแก  ตัวแปรแฝงการจัดการความรู มีความสัมพันธกับความพรอมในการปรับตัว

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (KMRC) ตัวแปรแฝงความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน (RCPerf)  สวนตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธ

กันตรงกันทั้ง 2 กลุมสาขา คือ กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง กับกลุมสาขาโดยรวม  ไดแก  ตัว

แปรแฝงบรรยากาศการเรียนรูกับนวัตกรรม (LCIN)  ตัวแปรแฝงการจัดการความรูมี

ความสัมพันธกับนวัตกรรม (KMIN) ตัวแปรแฝงนวัตกรรมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน 

(INPerf)  ตัวแปรแฝงการจัดการความรูมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน (KMPerf)  ขณะที่

ตัวแปรแฝงที่ไมมีความสัมพันธกันตรงกันทั้ง 3 กลุมสาขา ไดแก  ตัวแปรแฝงสถานการณการ

แขงขันมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน (CRPerf) 

จากผลการวิเคราะหตามตารางที่ 5.4 สามารถจัดทําสมการโครงสรางของโมเดลโดยแยก 3 

กลุมดังนี้ 

 

สมการโครงสรางกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง 
 

LC =   0.928CR, 2R= 0.861 …(5.1) 

 (0.120)  

 9.669**  
 

KM = 0.793 CR, 2R= 0.630 …(5.2) 

 (0.100)  

 9.259**  
 

RC = 0.053LC + 0.877 KM, 2R= 0.840 …(5.3) 

 (0.071)   (0.081)  

 0.716**   11.096**  
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IN = -0.249LC    + 0.796KM    + 0.356RC, 2R= 0.926 …(5.4) 

 (0.072)   (0.160)  (0.147)  

 -3.687**  5.648**  2.673**  
 

Per = 0.028CR   + 0.350LC + (-0.886) KM +0.510RC    + 0.1.040 IN, 2R= 0.929  …(5.5) 

  (0.179)  (0.163)  (0.310)   (0.165)   (0.240)  

 0.175  1.969*  -2.738*  2.888*  3.651**    
 

* p < .05 

** p < .01 

 

จากสมการที่ 5.1  ของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงพบวา บรรยากาศการเรียนรูไดรับ

ผลกระทบเชิงบวกมาจากสถานการณแขงขันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p  =  0.01 ซ่ึงการผันแปร

ของบรรยากาศการเรียนรูสามารถอธิบายได รอยละ 86.1 

จากสมการที่ 5.2  ของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง พบวา  การจัดการความรูไดรับ

ผลกระทบเชิงบวกมาจากสถานการณแขงขันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p  =  0.01 ซ่ึงการผันแปร

ของการจัดการความรูสามารถอธิบายได รอยละ 63.0 

จากสมการที่ 5.3  ของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง  พบวา  ความพรอมในการปรับตัว

สําหรับการเปลี่ยนแปลงไดรับผลกระทบเชิงบวกมาจากการจัดการความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี p = 0.01 แตไมไดรับผลกระทบเชิงบวกจากบรรยากาศการเรียนรู ซ่ึงการผันแปรของความพรอม

ในการปรับตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงสามารถอธิบายได รอยละ 84.0 

จากสมการที่ 5.4  ของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง  พบวา  นวัตกรรมไดรับผลกระทบ

เชิงบวกมาจากการจัดการความรูและความพรอมในการปรับตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงออยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี p = 0.01 แตไดรับผลกระทบเชิงลบจากบรรยากาศการเรียนรู ซ่ึงการผันแปร

ของนวัตกรรมสามารถอธิบายได รอยละ 92.6 

จากสมการที่ 5.5  ของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง พบวา ผลการดําเนินงานไดรับ

ผลกระทบเชิงเชิงบวกมาจากความพรอมในการปรับตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p  =  0.01 พรอมกับไดรับผลกระทบเชิงบวกจากบรรยากาศการเรียนรู

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p  =  0.05 แตไดรับผลกระทบเชิงลบจากสถานการณแขงขันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี p  =  0.01  ขณะที่สถานการณการแขงขันไมมีผลกระทบโดยตรงตอ                

ผลการดําเนินงานขององคการซึ่งการผันแปรของผลการดําเนินงานสามารถอธิบายได รอยละ 92.9 
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สมการโครงสรางกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา 
 

LC =   0.970CR, 2R= 0.942 …(5.6) 

 (0.164)  

 8.494**  
 

KM = 0.874 CR, 2R= 0.764 …(5.7) 

 (0.152)  

 9.096**  
 

RC = 0.093LC + 0.856KM, 2R= 0.876 …(5.8) 

 (0.116)   (0.108)  

 0.739   6.625**  
 

IN = -0.229LC    + 0.207KM    + 0.935RC, 2R= 0.900 …(5.9) 

 (0.146)   (0.245)  (0.279)  

 -1.901   0.893   4.234**  
 

Per = -0.626 CR   + 0.624LC + (-0.368) KM +1.003RC    + 0.0.305 IN, 2R= 0.918  …(5.10) 

  (0.638)  (0.438)  (0.257)   (0.492)   (0.246)  

 -1.517  1.532*  -1.406*  2.387*  1.147**  

* p < .05 

** p < .01 

 

จากสมการที่ 5.6  ของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา พบวา บรรยากาศการเรียนรูไดรับ

ผลกระทบเชิงบวกมาจากสถานการณแขงขันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p = 0.01 ซ่ึงการ     ผันแปร

ของบรรยากาศการเรียนรูสามารถอธิบายได รอยละ 76.4 

จากสมการที่ 5.7  ของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา พบวา การจัดการความรูไดรับ

ผลกระทบเชิงบวกมาจากสถานการณแขงขันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p  =  0.01 ซ่ึงการผันแปร

ของการจัดการความรูสามารถอธิบายได รอยละ 94.2 

จากสมการที่ 5.8  ของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา พบวา ความพรอมในการปรับตัว

สําหรับการเปลี่ยนแปลงไดรับผลกระทบเชิงบวกมาจากการจัดการความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ท่ี p = 0.01 แตไมไดรับผลกระทบเชิงบวกจากบรรยากาศการเรียนรู ซ่ึงการผันแปรของความพรอม

ในการปรับตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงสามารถอธิบายได รอยละ 87.6 

จากสมการที่ 5.9  ของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา พบวา นวัตกรรมไดรับผลกระทบ

เชิงบวกมาจากความพรอมในการปรับตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงออยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p  = 

0.01 แตไมไดรับผลกระทบเชิงจาก บรรยากาศการเรียนรู และการจัดการความรู ซ่ึงการผันแปรของ

นวัตกรรมสามารถอธิบายได รอยละ 90.0 

จากสมการที่ 5.10  ของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา พบวา ผลการดําเนินงานไดรับ

ผลกระทบเชิงเชิงบวกมาจากบรรยากาศการเรียนรู ความพรอมในการปรับตัวสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p = 0.05 พรอมกับไดรับผลกระทบเชิงบวกจากนวัตกรรม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p = 0.01 แตไดรับผลกระทบเชิงลบจากการจัดการความรูอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี p = 0.05 ขณะที่สถานการณการแขงขันไมมีผลกระทบโดยตรงตอผลการ

ดําเนินงานขององคการซึ่งการผันแปรของผลการดําเนินงานสามารถอธิบายได รอยละ 91.8 

 

สมการโครงสรางกลุมสาขาที่มีผลประกอบการโดยรวมทั้งสองกลุม 
 

LC =   0.993CR, 2R= 0.986 …(5.11) 

 (0.140)  

 11.622**  
 

KM = 0.971 CR, 2R= 0.944 …(5.12) 

 (0.129)  

 11.738**  
 

RC = 0.584LC + 0.281 KM, 2R= 0.736 …(5.13) 

 (0.235)   (0.245)  

 2.454   1.186  
 

IN = -0.687LC    + 1.149KM    + 0.473RC, 2R= 0.855 …(5.14) 

 (0.343)   (0.355)  (0.089)  

 -2.235*   3.789**  6.016**  
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Per = -0.689CR   + 1.733LC + (-1.113) KM +0.072RC    + 0.939 IN, 2R= 0.862  … (5.15) 

  (3.156)  (1.947)  (0.571)   (0.148)   (0.195)  

 -0.355  0.882  -2.024*  0.487  4.266**  

* p < .05 

** p < .01 

 

จากสมการที่ 5.11  ของกลุมสาขาโดยรวม พบวา บรรยากาศการเรียนรูไดรับผลกระทบเชิง

บวกมาจากสถานการณแขงขันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p  =  0.01 ซ่ึงการผันแปรของบรรยากาศ

การเรียนรูสามารถอธิบายได รอยละ 98.6 

จากสมการที่ 5.12  ของกลุมสาขาโดยรวม พบวา การจัดการความรูไดรับผลกระทบเชิง

บวกมาจากสถานการณแขงขันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p = 0.01 ซึ่งการผันแปรของการจัดการ

ความรูสามารถอธิบายได รอยละ 94.4 

จากสมการที่ 5.13  ของกลุมสาขาโดยรวม พบวา ความพรอมในการปรับตัวสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงไมไดรับผลกระทบเชิงบวกมาจากบรรยากาศการเรียนรู และการจัดการความรู ซ่ึงการ

ผันแปรของความพรอมในการปรับตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงสามารถอธิบายได รอยละ 73.6 

จากสมการที่ 5.14  ของกลุมสาขาโดยรวม พบวา นวัตกรรมไดรับผลกระทบเชิงบวกมาจาก

การจัดการความรูและความพรอมในการปรับตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี p = 0.01 พรอมกับไดรับผลกระทบเชิงลบจากบรรยากาศการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p 

= 0.05 ซ่ึงการผันแปรของนวัตกรรมสามารถอธิบายได รอยละ 85.5 

จากสมการที่ 5.15  ของกลุมสาขาโดยรวม พบวา ผลการดําเนินงานไดรับผลกระทบเชิงเชิง

บวกมาจากนวัตกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p = 0.01 แตไดรับผลกระทบเชิงลบจากการจัดการ

ความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p = 0.05 ขณะที่สถานการณการแขงขัน บรรยากาศการเรียนรูและ

ความพรอมในการปรับตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลง ไมมีผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงาน

ขององคการซึ่งการผันแปรของผลการดําเนินงานสามารถอธิบายได รอยละ 86.2 
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5.3  ผลการทดสอบ 

 

ในสวนนี้ผูวิจัยไดทําการทดสอบสมมติฐานดวยคา t-Value คา p-Value และทิศทาง

ความสัมพันธในแตละคูความสัมพันธระหวางตัวแปร พรอมกับทําการประเมินคาอิทธิพลระหวาง

ตัวแปร ท่ีไดจากคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปร ซ่ึงตัวแปรทํานายคือ 1)   สถานการณ

แขงขัน (Competition Rivalry: CR) 2)  บรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate: LC) 3)  การ

จัดการความรู (Knowledge Management: KM) 4)  ความพรอมในการปรับตัวสําหรับการ

เปลี่ยนแปลง (Readiness to Change: RC) 5)  นวัตกรรม (Innovation: IN) และตัวแปรตาม ไดแก ผล

การดําเนินการของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผลการวิเคราะหไดนําเสนอตาม

ตารางที่ 5.6 
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ตารางที่ 5.5  อิทธิพลทางตรงทางออมและอิทธิพลรวมของตัวแปรทํานายและตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรตาม 

บรรยากาศการเรียนรู (LC) การจัดการความรู (KM)     ความพรอมในการปรับตัว (RC)    นวัตกรรม (IN)        ผลการดําเนินงาน (Per) 

ตัวแปรทํานาย อิทธิพล 

(Effects) 

สูง ต่ํา รวม สูง ต่ํา รวม สูง ต่ํา รวม สูง ต่ํา รวม สูง ต่ํา รวม 

DE 0.928*** 0.970*** 0.993*** 0.793*** 0.874*** 0.971*** 0  0   0   0   0   0  0.028 -0.626 -0.689 

IE  0  0  0  0  0  0  0.745 0.838  0.852  0.666 0.742 0.837 0.702 1.351 1.487 

สถานการณแขงขัน      

(CR) 

TE  0.928  0.970  0.993  0.793 0.874  0.971  0.745 0.838  0.852  0.666 0.742 0.837 0.730 0.725 0.798 

DE  0  0  0  0  0  0  0.053 0.093 0.584* -0.249 *** -0.229 -0.687* 0.358* 0.624 1.733 

IE   0  0   0   0  0   0   0  0   0  0.019  0.087  0.133  -0.212 0.050 1.224 

บรรยากาศการเรียนรู   

(LC) 

TE  0  0  0  0  0  0  0.053  0.093  0.584  -0.230 -0.142 -0.411 0.146 0.674 1.389 

DE  0  0  0  0  0  0  0.877*** 0.856*** 0.281 0.796*** 0.207 1.149*** -0.886** -0.368 -1.113* 

IE   0  0   0   0  0   0   0  0   0  0.312 0.800 0.276 1.600 1.165 -0.344 

การจัดการความรู       

(KM) 

TE  0  0  0  0  0  0  0.877  0.856  0.281  1.108 1.007 1.282 0.713 0.797 0.111 

DE   0  0   0   0  0   0   0  0   0  0.356** 0.935*** 0.473 0.510** 1.003* 0.072 

IE   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0   0   0  0.370 0.285 0.444 

ความพรอมในการ

ปรับตัว (RC) 

TE   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0.356  0.935 0.473 0.880 1.288 0.516 

DE   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0   0   0  1.040*** 0.305 0.939*** 

IE   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0   0   0   0  0  0  

นวัตกรรม                    

(IN) 

TE   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0   0   0  1.040  0.305  0.939  

หมายเหตุ:  DE = อิทธิพลทางตรง (Direct Effect), IE = อิทธิพลทางออม (Indirect Effect), TE = อิทธิพลโดยรวม (Total Effect) 

                 * p < .05, ** p < .01,  *** p < .001. 
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5.3.1  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากตารางที่  5.5 - 5.6 และสมการโครงสรางที่ 5.1 – 5.15 สามารถวิเคราะหผลการทดสอบ

สมมติฐานและตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรทํานายตอตัวแปรตามไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1: สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของ

สาขา และมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของสาขาผาน 5 ตัวแปร ไดแก 1)  

บรรยากาศการเรียนรู 2)   การจัดการความรู 3)   ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 4)  นวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวยสมมติฐานยอย 3 ขอ ดังนี้ 

สมมติฐานยอย 1.1: สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการ 

   ดําเนินงานของสาขา  

จากตารางที่ 5.5 - 5.6 ผลการศึกษาพบวา ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ 1.1 ท่ี 

กําหนดไว ซ่ึงกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง ตํ่า และโดยรวม มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน 

เทากับ 0.028, -0.626 และ-0.689 มีคา t-Value = 0.175, -1.517 และ -0.355 มีคา p-Value =0.861, 

0.129 และ 0.723 ตามลําดับ  

สมมติฐานยอย 1.2: สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอ 

  บรรยากาศการเรียนรู 

ผลการศึกษาจากตารางที่ 5.5 - 5.6 พบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 1.2 ท่ีกําหนดไวซ่ึง 

กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง ตํ่า และโดยรวมมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.928, 

0.970 และ 0.993 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 มีคา t-Value = 9.669, 8.494 และ 11.622 ตามลําดับ 

สวนคา t-Value =0.001 ท้ัง 3 กลุม 

สมมติฐานยอย 1.3: สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอการ 

                                 จัดการความรู 

ผลการศึกษาจากตารางที่ 5.5 - 5.6 พบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 1.3 ท่ีกําหนดไว ซ่ึง 

กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง ตํ่า และโดยรวม มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.793, 

0.874 และ 0.971 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 มีคา t-Value = 9.259, 9.096 และ 11.738 ตามลําดับ 

สวนคา p-Value =0.001 ท้ัง 3 กลุม  

สมมติฐานที่ 2: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน

ของสาขาและมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของสาขาผาน 2 ตัวแปร ไดแก 1)  

ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  2)  นวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวยสมมติฐานยอย 

3 ขอ ดังนี้ 
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สมมติฐานยอย 2.1: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการ 

ดําเนินงานของสาขา  

ผลการศึกษาจากตารางที่ 5.5 - 5.6 พบวา กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง ยอมรับ

สมมติฐานที่ 2.1 ท่ีกําหนดไว มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.358 อยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.05 มีคา t-Value  =  1.969, คา p-Value  =  0.049 แตกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา และ

โดยรวมปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.1 มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.624,  1.733 มีคา          

t-Value = 1.532, 0.882 สวนคา p-Value = 0.125 และ 0.378 ตามลําดับ 

สมมติฐานยอย 2.2: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอความ 

พรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  

 ผลการศึกษาจากตารางที่ 5.5 - 5.6 พบวา กลุมสาขาโดยรวม ยอมรับสมมติฐานที่ 

2.2 ท่ีกําหนดไว มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.584 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีคา 

t-Value = 2.454, คา p-Value = 0.014 แตกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง และต่ํา ปฏิเสธสมมติฐาน

ท่ี 2.2 มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.053, 0.093 มีคา t-Value = 0.716, 0.739 สวนคา 

p-Value =0.474 และ 0.460 ตามลําดับ 

 สมมติฐานยอย 2.3: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอนวัตกรรม 

 ผลการศึกษาจากตารางที่ 5.5 - 5.6  พบวา กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง และ

กลุมสาขาโดยรวม ยอมรับสมมติฐานที่ 2.3 ท่ีกําหนดไว โดยกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง มีคา

สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ -0.249 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 และกลุมสาขาโดยรวม

มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ -0.687 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีคา t-Value  =           

-3.687, -2.235 สวนคา p-Value = 0.001 และ 0.025 ตามลําดับ แตกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา 

ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.3 ท่ีกําหนดไว มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ -0.229 มีคา t-Value 

= -1.901, คา p-Value = 0.057 

สมมติฐานที่ 3: การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของ

สาขา และมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผลการดําเนินงานผาน 2 ตัวแปร ไดแก 1) ความพรอมใน

การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 2) นวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวยสมมติฐานยอย 3 ขอ ดังนี้ 
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สมมติฐานยอย 3.1: การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการ 

 ดําเนินงานของสาขา  

 ผลการศึกษาจากตารางที่ 5.5 - 5.6  พบวา กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง และ

กลุมสาขาโดยรวม ยอมรับสมมติฐานที่ 3.1 ท่ีกําหนดไว โดยกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง มีคา

สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ -0.886 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และกลุมสาขาโดยรวม มี

คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเทากับ -1.113 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีคา t-Value = -2.738, 

-2.024 สวนคา p-Value = 0.006 และ 0.043 ตามลําดับ แตกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 3.1 ที่กําหนดไว มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ -0.368 มีคา t-Value  =          

-1.406, คา p-Value = 0.160 

สมมติฐานยอย 3.2: การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอความพรอมใน 

 การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  

  ผลการศึกษาจากตารางที่ 5.5 - 5.6  พบวา กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง และต่ํา 

ยอมรับสมมติฐานที่ 3.2 ที่กําหนดไว กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย

มาตรฐาน เทากับ 0.877 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และกลุมสาขาที่มีผลประกอบการ

ตํ่า มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.856 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 มีคา      

t-Value = -11.096, 6.625 สวนคา p-Value  =0.001 และ 0.001 ตามลําดับ แตกลุมสาขาโดยรวม 

ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.2 ท่ีกําหนดไว มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.281 มีคา t-Value 

1.186, คา p-Value = 0.235 

สมมติฐานยอย 3.3: การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอนวัตกรรม 

 ผลการศึกษาจากตารางที่ 5.5 - 5.6  พบวา กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง และ

กลุมสาขาโดยรวม ยอมรับสมมติฐานที่ 3.3 ท่ีกําหนดไว กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง มีคา

สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.796 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และกลุมสาขา

โดยรวม มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 1.149 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 มี

คา t-Value  5.648,  3.788 สวนคา p-Value  =0.001 และ 0.001 ตามลําดับ แตกลุมสาขาที่มีผล

ประกอบการต่ํา ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.1 ท่ีกําหนดไว มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 

0.207 มีคา t-Value = 0.893, คา p-Value = 0.372 

สมมติฐานที่ 4: ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยตรง

เชิงบวกตอผลการดําเนินงานของสาขา และมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผลการดําเนินงานผาน 

นวัตกรรม ซ่ึงประกอบดวยสมมติฐานยอย 2 ขอ ดังนี้ 
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สมมติฐานยอย 4.1: ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงมี

อิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของสาขา  

ผลการศึกษาจากตารางที่ 5.5 - 5.6  พบวา กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง และต่ํา 

ยอมรับสมมติฐานที่ 4.1 ท่ีกําหนดไว กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย

มาตรฐาน เทากับ 0.510 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา มีคา

สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 1.003 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   มีคา t-Value  = 

2.888 และ 2.387 สวนคา p-Value  =0.004 และ 0.017 ตามลําดับ แตกลุมสาขาโดยรวม ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ 4.1 ท่ีกําหนดไว มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.072 มีคา t-Value = 0.487, 

คา p-Value = 0.626 

สมมติฐานยอย 4.2: ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงมี

อิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอนวัตกรรม 

ผลการศึกษาจากตารางที่ 5.5 - 5.6 พบวา กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง ตํ่า และ

โดยรวม ยอมรับสมมติฐานที่ 4.2 ท่ีกําหนดไว กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง มีคาสัมประสิทธิ์

ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.356 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนกลุมสาขาที่มีผล

ประกอบการต่ําและกลุมโดยรวม มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.935 และ 0.473 อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ตามลําดับ ท้ังสามกลุมมีคา t-Value = 2.673, 4.234, 6.016 และมี

คา p-Value =0.008, 0.001, 0.001 ตามลําดับ  

สมมติฐานที่ 5: นวัตกรรมมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการดําเนินงานของสาขา 

ผลการศึกษาจากตารางที่ 5.5 - 5.6  พบวา  กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง และกลุม

สาขาโดยรวม ยอมรับสมมติฐานที่ 5 ท่ีกําหนดไว กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง มีคาสัมประสิทธิ์

ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.510 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และกลุมสาขาโดยรวม มีคา

สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.072 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 มีคา t-Value 

3.651, 4.266 สวนคา p-Value =0.001 และ 0.001 ตามลําดับ แตกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา 

ปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 ท่ีกําหนดไว มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 1.003 มีคา t-Value  = 

1.147 คา p-Value = 0.251 

 

5.3.2  สรุปผลอิทธิพลโดยตรง 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน และอิทธิพลของตัวแปรสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้ (ดู

ตารางที่  5.6) 
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ตารางที่ 5.6  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ คูความสัมพันธ 

กลุมสูง กลุมต่ํา กลุมโดยรวม 

H1.1  CR   Perf ปฏิเสธ ปฏิเสธ ปฏิเสธ 

H1.2  CR   LC ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ 

H1.3  CR   KM ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ 

H2.1  LC   Perf ยอมรับ ปฏิเสธ ปฏิเสธ 

H2.2  LC   RC ปฏิเสธ ปฏิเสธ ยอมรับ 

H2.3  LC   IN ยอมรับ ปฏิเสธ ยอมรับ 

H3.1  KM   Perf ยอมรับ ปฏิเสธ ยอมรับ 

H3.2  KM   RC ยอมรับ ยอมรับ ปฏิเสธ 

H3.3  KM   IN ยอมรับ ปฏิเสธ ยอมรับ 

H4.1  RC   Perf ยอมรับ ปฏิเสธ ปฏิเสธ 

H4.2  RC   IN ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ 

H5  IN   Perf ยอมรับ ปฏิเสธ ยอมรับ 

 

จากตารางขางตนสามารถแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงโดยแยกออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

5.3.2.1  กลุมที่มีผลประกอบการสูง  

1)  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงตอบรรยากาศการเรียนรูและ

การจัดการความรูของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

2)  บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงตอนวัตกรรมและผลการ 

ดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

3)  การจัดการความรู มีอิทธิพลโดยตรงตอ ความพรอมในการปรับตัวให

ทันตอเหตุการณ นวัตกรรม และผลการดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

4)  ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอเหตุการณมีอิทธิพลโดยตรงตอ 

นวัตกรรม และผลการดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

5)  นวัตกรรมมีอิทธิพลโดยตรงตอ ผลการดําเนินงานของสาขาธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
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5.3.2.2  กลุมที่มีผลประกอบการต่ํา  

1)  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงตอบรรยากาศการเรียนรูและ 

การจัดการความรูของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

2)  การจัดการความรู มีอิทธิพลโดยตรงตอความพรอมในการปรับตัวให

ทันตอเหตุการณของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

3) ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอเหตุการณมีอิทธิพลโดยตรงตอ

นวัตกรรมของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

4)  นวัตกรรมมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการดําเนินงานของสาขาธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

5.3.2.3  กลุมโดยภาพรวม  

1)  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงตอบรรยากาศการเรียนรูและ

การจัดการความรูของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

2)  บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงตอความพรอมในการปรับตัว

ใหทันตอเหตุการณ  และนวัตกรรมของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

3)  การจัดการความรู มีอิทธิพลโดยตรงตอนวัตกรรม และผลการ

ดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

4)  นวัตกรรมมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการดําเนินงานของสาขาธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 

5.3.3  สรุปผลอิทธิพลโดยออม 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานและการทดสอบโมเดลสมการโครงสรางของแตละกลุม

สามารถสรุปผลอิทธิพลโดยอออมระหวางตัวแปร โดยแยกออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

5.3.3.1  กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานและการทดสอบโมเดลสมการโครงสรางของกลุม 

สาขาที่มีผลประกอบการสูง แสดงใหเห็นวา ตัวแปรทํานายที่มีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรตาม โดย

ผานของตัวแปรกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการนําคาอิทธิพลทางตรง (β) มาคูณกัน (Hair 

et al., 2006: 870) ดังนี้ 

1)  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรผลการดําเนินงาน 

โดยผานบรรยากาศการเรียนรู (β = 0.982(CRLC) X 0.358(LCPerf)  = 0.332)  

2)  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรผลการ 
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ดําเนินงานโดยผาน 2 ตัวแปร ไดแก 1)  บรรยากาศการเรียนรู 2)  นวัตกรรม (β= 0.982(CRLC) 

X -0.249(LCIN) X 1.040(INPerf) = -0.240) 

3)  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรผลการ 

ดําเนินงานโดยผานการจัดการความรู (β = 0.793(CRKM) X -0.886(KMPerf)  = -0.702) 

4)  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรผลการ 

ดําเนินงานโดยผาน2 ตัวแปร ไดแก 1)  การจัดการความรู 2)   ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลง(β=0.793(CRKM) X 0.877(KMRC) X 0.510(RCPerf) = 0.355) 

5)  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรผลการ 

ดําเนินงานโดยผาน3 ตัวแปร ไดแก 1)  การจัดการความรู 2)   ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 3)   นวัตกรรม (β=0.793(CRKM) X 0.877(KMRC) X 0.356(RCIN) X 

1.040(INPerf)  = 0.257) 

6)  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรผลการ 

ดําเนินงานโดยผาน2 ตัวแปร ไดแก 1)  การจัดการความรู 2)   นวัตกรรม (β=0.793(CRKM) X 

0.207(KMIN) X 1.040(INPerf) = 0.171) 

5.3.3.2  กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานและการทดสอบโมเดลสมการโครงสรางของกลุม

สาขาที่มีผลประกอบการต่ํา แสดงใหเห็นวา ตัวแปรทํานายที่มีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรตาม โดย

ผานของตัวแปรกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการนําคาอิทธิพลทางตรง (β) มาคูณกัน (Hair 

et al., 2006: 870) ดังนี้ 

   1)  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลทางออมตอนวัตกรรม โดยผาน 2 ตัว 

แปร ไดแก 1)   การจัดการความรู 2)   ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (β = 

0.874(CRKM) X 0.856(KMRC) X 0.935(RCIN)  = 0.699) 

2)  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลทางออมตอผลการดําเนินงาน โดย 

ผาน 2 ตัวแปร ไดแก 1)  การจัดการความรู 2)  ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

(β = 0.874(CRKM) X 0.856(KMRC) X 1.003(RCPerf)  = 0.750) 

5.3.3.3  กลุมสาขาโดยรวม 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานและการทดสอบโมเดลสมการโครงสรางของกลุม

สาขาโดยภาพรวม แสดงใหเห็นวา ตัวแปรทํานายที่มีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรตาม โดยผานของ

ตัวแปรกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการนําคาอิทธิพลทางตรง (β) มาคูณกัน (Hair et al., 

2006: 870) ดังนี้ 
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1)  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรผลการดําเนินงาน 

โดยผาน3 ตัวแปร ไดแก 1)  บรรยากาศการเรียนรู 2)  ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 3)  นวัตกรรม (β=0.993(CRLC) X 0.584(LCRC) X 0.473(RCIN) X 

0.939(INPerf)  = 0.258) 

2)  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรผลการ 

ดําเนินงานโดยผานบรรยากาศการเรียนรู (β = 0.993(CRLC) X -0.687(LCIN) X 

0.939(INPerf)  = -0.641)  

3)  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรผลการ 

ดําเนินงานโดยผานการจัดการความรู (β = 0.971(CRKM) X -1.113(KMPerf)  = -1.081) 

  4)   สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรผลการดําเนินงาน

โดยผาน2 ตัวแปร ไดแก 1)  การจัดการความรู 2)  นวัตกรรม (β=0.971(CRKM) X 

1.149(KMIN) X 0.939(INPerf) = 1.048) 

 

 5.3.4   ผลการวิเคราะหรูปแบบการจัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรู 

 จากคําถามการวิจัย  ผูวิจัยมุงสนใจเฉพาะตัวแปรการจัดการความรู และบรรยากาศในการ

เรียนรูวา ในกลุมสาขาที่ผลประกอบการตางกัน รูปแบบการจัดการความรูและรูปแบบของ

บรรยากาศในการเรียนรูของกลุมสาขาทั้ง 3 กลุม จะเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม  

 จากผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม AMOS เพื่อตรวจสอบวา ตัวแปรสังเกตไดตัวใดที่มีคา

น้ําหนักองคประกอบในการอธิบายตัวแปรแฝงการจัดการความรูมากที่สุด (ดังภาพที่ 5.1-5.3) 

จากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการเจาะลึกไปในระดับขอคําถามของตัวแปรที่สังเกตได เพื่อทําความเขา

ใจความความสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดดังกลาวที่มีตอตัวแปรแฝงการจัดการความรูของกลุม

ตัวอยางสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผลประกอบการตางกัน ท้ังนี้ ผลการศึกษาขางตนสามารถสรุป

ไดดังตารางที่ 5.7  
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ตารางที่ 5.7  เปรียบเทียบรูปแบบการจัดการความรูของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง-ตํ่า- 

                    โดยรวม 

 

ลําดับที่ กลุมสาขาที่มี 

ผลประกอบการสูง 

n=221 

กลุมสาขาที่มี 

ผลประกอบการต่ํา 

n=209 

กลุมสาขาที่มี 

ผลประกอบการโดยรวม 

n=430 

1 มิติการใชความรูมากที่สุด         

(λλ = 0.89, Χ = 5.18)  

มิติการใชความรูมากที่สุด     

(λλ = 0.89, Χ = 5.12)  

มิติการเผยแพร

แลกเปล่ียนเรียนรู (λλ = 

0.90, Χ = 5.42) 

2 มิติการเผยแพรแลกเปล่ียน

เรียนรู (λλ = 0.88, Χ = 5.49)  

มิติการเผยแพรแลกเปล่ียน

เรียนรู (λλ = 0.88, Χ = 

5.34)  

3 มิติการจัดเก็บความรู                  

(λλ = 0.85, Χ = 5.20)  

มิติการจัดเก็บความรู             

(λλ = 0.87, Χ = 4.95)  

มิติการสรางและคนหา

ความรู    (λλ = 0.87, Χ 

= 5.44) 

มิติการใชความรู(λλ = 

0.87, Χ = 5.16) เทากัน 

2 มิติ 

4 มิติการสรางและคนหาความรู    

(λλ = 0.77, Χ = 5.41 ) นอย

ท่ีสุด  

มิติการสรางและคนหา

ความรู    (λλ = 0.82, Χ = 

5.45) นอยที่สุด  

มิติการจัดเก็บความรู         

(λλ = 0.87, Χ = 5.08) 

นอยที่สุด 

  

จากตารางที่ 5.7 สามารถชี้ใหเห็นวารูปแบบการจัดการความรูของกลุมสาขาที่มีผล

ประกอบการสูง-ตํ่าไมแตกตางกัน แตเมื่อนํากลุมสาขาทั้งสองมารวมกันแลววิเคราะหกลับพบวา

โดยภาพรวมของธนาคารไทยพาณิชยใหความสําคัญกับมิติการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูมากที่สุด 

รองลงมาคือ การสรางและคนหาเทากับการใชความรู สวนการจัดเก็บความรูนั้นถูกใหความสําคัญ

นอยที่สุด ซ่ึงประเด็นที่ถูกใหความสําคัญในแตละมิติผูวิจัยไดแสดงรายละเอียดไวโดยแยกตามกลุม

สาขาดังนี้ 

 5.3.4.1   รูปแบบการจัดการความรู   

     1)  กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง  

กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงใหความสําคัญรูปแบบการจัดการความรู

ในมิติการใชความรูมากที่สุด (λ= 0.89) รองลงมาคือ มิติการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู (λ= 0.88) 

มิติการจัดเก็บความรู (λ= 0.85) แตใหความสําคัญในมิติการสรางและคนหาความรู (λ= 0.77) 
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นอยที่สุด ตามลําดับ (ดังภาพที่ 5.2) เมื่อวิเคราะหลงไปถึงขอคําถามซึ่งสะทอนกิจกรรมของการ

จัดการความรูในดานตาง ๆ ผูวิจัยพบวา 

 (1)   มิติการใชความรู (Knowledge  Utilization:  KU) ประเด็นที่

กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงใหความสําคัญมากที่สุด คือ เปดมุมมองการเรียนรูจาก

ประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขาย Intranet (Χ= 5.353) รองลงมาสามารถศึกษา หา

ความรูท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎีกฎเกณฑ วิธีการจากองคความรูท่ีรวบรวมไวในระบบฐานขอมูลได 

(Χ= 5.303) ฝกอบรมใหมีทักษะในการคิดสรางสรรคและทดลองทําสิ่งใหม (Χ= 5.289) พนักงาน

สามารถเขารหัส เลือกเรียนรู  และการใชประโยชนจากสารสนเทศตามความตองการและความ

จําเปนของตนเอง  (Χ= 5.212)  สามารถศึกษาหาความรูท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎีกฎเกณฑ วิธีการจาก

องคความรูท่ีรวบรวมไวในระบบฐานขอมูลได (Χ= 5.109)  ไดเห็นความแตกตางของวิธีการ

ปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศจากแหลงขอมูลที่องคการรวบรวมและจัดเก็บไวในฐานขอมูล (Χ= 5.095) ได

แนวทางในการทํางานจากรวบรวมไวในฐานขอมูล  (Χ= 5.059) และไดศึกษาผลงานและมีการ

เรียนรูประสบการณของหนวยงานอื่นที่คลายคลึงกันหรือแตกตางกันจากเครือขายอินทราเน็ต (Χ= 

4.982) นอยที่สุด  ตามลําดับ 

 (2)   มิติการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing: 

KS) ประเด็นที่กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงไดใหความสําคัญมากที่สุด  คือ เห็นคุณคาในการ

แลกเปลี่ยนความรูระหวางเพื่อนรวมงาน/ทีมงาน/องคการมีเวทีใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องงาน

และอื่นๆ (Χ= 5.769) รองลงมามีการใชแหลงความรูหลาย ๆ แหลง เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ

เลือกวิธีการปฏิบัติงาน (Χ= 5.511) มีการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงความรูระหวางกลุม

คน/ฝายตางๆ ในสาขาและสาขาอื่นๆ (Χ= 5.493) มีการในระหวางการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน 

เรื่องของงานเปดโอกาสใหพูดทุกแงทุกมุมอยางมีประสิทธิผล (Χ= 5.443) มีการแบงปนขอมูล

ขาวสารดวยระบบเครือขายผูเชี่ยวชาญ (Χ= 5.371) และมีการจัดการโอกาสใหมีการปรึกษาหารือ

ถกเถียง โตแยงเพื่อหาวิธีการใหมๆ (Χ= 5.330) นอยที่สุด ตามลําดับ 

 (3)  มิติการจัดเก็บความรู (Knowledge Accumulation: KA) 

ประเด็นที่กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง ไดใหความสําคัญมากที่สุด  คือ การสรุปรวบรวมวิธีการ

ปฏิบัติงานของตนเองและกลุมเมื่อประสบความสําเร็จ (Χ=5.403) รองลงมาเปนการรวบรวม

วิธีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Χ= 5.394) มีการรวบรวมผลกระทบจากการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใหม (Χ =5.145) มีการรวบรวมผลกระทบจากการปรับปรุงสินคา

และบริการ (Χ= 5.136) รวบรวมขั้นตอนการจําลองเหตุการณ วิธีการทดสอบ ทดลอง วิธี
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ปฏิบัติงาน (Χ= 5.077) พรอมทั้งรวบรวมปญหาจากการจําลองเหตุการณ วิธีการทดสอบ ทดลอง 

วิธีปฏิบัติงาน (Χ= 5.032) นอยที่สุด ตามลําดับ 

     (4)  มิติการสรางและคนหาความรู (Knowledge Creation and  

Acquisition: KC) ประเด็นที่กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงใหความสําคัญมากที่สุด คือ สนับสนุน

พนักงานและทีมที่สามารถสรางองคความรู (Χ=5.602) รองลงมาเปนการตระหนักถึงความสําคัญ

ของการสรางองคความรูใหมจากผลการปฏิบัติงานที่ผานมา (Χ=5.439) แสวงหาขอมูลที่จะชวย

ปรับปรุงการทํางานเสมอ (Χ=5.394) ประกอบกับมีการสืบคนขอมูลผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร (Χ=5.222) นอยที่สุด ตามลําดับ 

2)  สวนกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา  

กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา ใหความสําคัญรูปแบบการจัดการความรู

ในมิติการใชความรูมากที่สุด (λ= 0.89) รองลงมาคือ มิติการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู (λ= 0.88) 

มิติการจัดเก็บความรู (λ= 0.87) แตใหความสําคัญในมิติการสรางและคนหาความรู (λ= 0.82) 

นอยที่สุด ตามลําดับ (ดังภาพที่ 5.3) เมื่อวิเคราะหลงไปถึงขอคําถามซึ่งสะทอนกิจกรรมของการ

จัดการความรูในดานตาง ๆ ผูวิจัยพบวา  

 (1)   มิติการใชความรู (Knowledge Utilization: KU) ประเด็นที่ 

กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ําไดใหความสําคัญมากที่สุด คือ เปดมุมมองการเรียนรูจาก

ประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขาย Intranet (Χ= 5.301) รองลงมาสามารถศึกษา หา

ความรูท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎีกฎเกณฑ วิธีการจากองคความรูท่ีรวบรวมไวในระบบฐานขอมูลได 

(Χ= 5.191) ฝกอบรมใหมีทักษะในการคิดสรางสรรคและทดลองทําสิ่งใหม (Χ= 5.147) ไดเห็น

ความแตกตางของวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศจากแหลงขอมูลที่องคการรวบรวมและจัดเก็บไวใน

ฐานขอมูล (Χ= 5.129) พนักงานสามารถเขารหัส เลือกเรียนรู  และการใชประโยชนจาก

สารสนเทศตามความตองการและความจําเปนของตนเอง  (Χ= 5.072)  สามารถศึกษา  หาความรูท่ี

เปนแนวคิด ทฤษฎีกฎเกณฑ วิธีการจากองคความรูท่ีรวบรวมไวในระบบฐานขอมูลได (Χ= 5.072)  

ไดแนวทางในการทํางานจากรวบรวมไวในฐานขอมูล  (Χ= 5.038)   และไดศึกษาผลงานและมี

การเรียนรูประสบการณของหนวยงานอื่นที่คลายคลึงกันหรือแตกตางกันจากเครือขายอินทราเน็ต 

(Χ= 5.029)   นอยที่สุด  ตามลําดับ 

(2)  มิติการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing: 

KS) ประเด็นที่กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ําไดใหความสําคัญมากที่สุด  คือ เห็นคุณคาในการ

แลกเปลี่ยนความรูระหวางเพื่อนรวมงาน/ทีมงาน/องคการมีเวทีใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องงาน

และอื่นๆ (Χ= 5.607) รองลงมามีการใชแหลงความรูหลาย ๆ แหลง เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ
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เลือกวิธีการปฏิบัติงาน (Χ= 5.431) มีการในระหวางการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน เรื่องของงาน

เปดโอกาสใหพูดทุกแงทุกมุมอยางมีประสิทธิผล (Χ= 5.388) มีการจัดการโอกาสใหมีการ

ปรึกษาหารือถกเถียง โตแยงเพื่อหาวิธีการใหมๆ (Χ= 5.221) มีการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยน

เชื่อมโยงความรูระหวางกลุมคน/ฝายตางๆ ในสาขาและสาขาอื่นๆ (Χ= 5.220) แตใหความสําคัญ

กับแบงปนขอมูลขาวสารดวยระบบเครือขายผูเชี่ยวชาญ (Χ= 5.153) นอยที่สุด ตามลําดับ 

     (3)  มิติการจัดเก็บความรู (Knowledge Accumulation: KA)  

ประเด็นที่กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา ไดใหความสําคัญมากที่สุด  คือ การสรุปรวบรวมวิธีการ

ปฏิบัติงานของตนเองและกลุมเมื่อประสบความสําเร็จ (Χ=5.285) รองลงมาเปนการรวบรวม

วิธีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Χ= 5.252) มีการรวบรวมผลกระทบจากการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใหม (Χ= 4.880) มีการรวบรวมขั้นตอนการจําลองเหตุการณ วิธีการ

ทดสอบ ทดลอง วิธีปฏิบัติงาน (Χ= 4.812) รวบรวมผลกระทบจากการปรับปรุงสินคาและบริการ            

(Χ= 5.761) พรอมทั้งรวบรวมปญหาจากการจําลองเหตุการณ วิธีการทดสอบ ทดลอง วิธี

ปฏิบัติงาน (Χ= 4.698) นอยที่สุด ตามลําดับ 

     (4)  มิติการสรางและคนหาความรู (Knowledge Creation and 

Acquisition: KC) ประเด็นที่กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา ใหความสําคัญมากที่สุด คือ 

สนับสนุนพนักงานและทีมที่สามารถสรางองคความรู (Χ=5.769) รองลงมาเปนการตระหนักถึง

ความสําคัญของการสรางองคความรูใหมจากผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (Χ=5.458) แสวงหาขอมูล

ท่ีจะชวยปรับปรุงการทํางานเสมอ (Χ=5.360) ประกอบกับมีการสืบคนขอมูลผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร (Χ=5.195) นอยที่สุด ตามลําดับ 

3)  กลุมสาขาโดยภาพรวม 

กลุมสาขาโดยรวมใหความสําคัญรูปแบบการจัดการความรูในมิติการ

เผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู (λ= 0.90) รองลงมาคือ มิติการสรางและคนหาความรู (λ= 0.87) มิติ

การใชความรูมากที่สุด (λ= 0.87) แตใหความสําคัญในมิติการจัดเก็บความรู (λ= 0.85) นอยที่สุด 

ตามลําดับ (ดังภาพที่ 5.4) เมื่อวิเคราะหลงไปถึงขอคําถามซึ่งสะทอนกิจกรรมของการจัดการความรู

ในดานตาง ๆ ผูวิจัยพบวา 

(1)  มิติการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing:  

KS) สาขาโดยภาพรวม ไดใหความสําคัญมากที่สุดคือ เห็นคุณคาในการแลกเปลี่ยนความรูระหวาง

เพื่อนรวมงาน/ทีมงาน/องคการมีเวทีใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องงานและอื่นๆ (Χ= 5.717) 

รองลงมามีการใชแหลงความรูหลาย ๆ แหลง เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติงาน 

(Χ= 5.480) มีการในระหวางการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน เรื่องของงานเปดโอกาสใหพูดทุกแง
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ทุกมุมอยางมีประสิทธิผล (Χ= 5.415) มีการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงความรูระหวางกลุม

คน/ฝายตางๆ ในสาขาและสาขาอื่นๆ (Χ= 5.370) มีการแบงปนขอมูลขาวสารดวยระบบเครือขาย

ผูเชี่ยวชาญ (Χ= 5.288) และมีการจัดการโอกาสใหมีการปรึกษาหารือถกเถียง โตแยงเพื่อหาวิธีการ

ใหมๆ (Χ= 5.278) นอยที่สุด ตามลําดับ 

     (2)  มิติการสรางและคนหาความรู (Knowledge Creation and 

Acquisition: KC) สาขาโดยภาพรวม ใหความสําคัญมากที่สุด คือ สนับสนุนพนักงานและทีมที่

สามารถสรางองคความรู (Χ=5.690) รองลงมาเปนการตระหนักถึงความสําคัญของการสรางองค

ความรูใหมจากผลการปฏิบัติงานที่ผานมา (Χ=5.461) แสวงหาขอมูลที่จะชวยปรับปรุงการทํางาน

เสมอ (Χ= 5.389) ประกอบกับมีการสืบคนขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Χ= 5.215) 

นอยที่สุด ตามลําดับ 

 (3)   มิติการใชความรู (Knowledge Utilization: KU)  สาขาโดย 

ภาพรวม ไดใหความสําคัญมากที่สุด  คือ เปดมุมมองการเรียนรูจากประสบการณการแลกเปลี่ยน

เรียนรูบนเครือขาย Intranet  (Χ= 5.344) รองลงมาสามารถศึกษา หาความรูท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎี

กฎเกณฑ วิธีการจากองคความรูท่ีรวบรวมไวในระบบฐานขอมูลได (Χ= 5.258)   ฝกอบรมใหมี

ทักษะในการคิดสรางสรรคและทดลองทําสิ่งใหม (Χ= 5.224) พนักงานสามารถเขารหัส เลือก

เรียนรู  และการใชประโยชนจากสารสนเทศตามความตองการและความจําเปนของตนเอง  (Χ= 

5.153)  ไดเห็นความแตกตางของวิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศจากแหลงขอมูลที่องคการรวบรวมและ

จัดเก็บไวในฐานขอมูล (Χ= 5.115) สามารถศึกษา  หาความรูท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎีกฎเกณฑ วิธีการ

จากองคความรูท่ีรวบรวมไวในระบบฐานขอมูลได (Χ= 5.087)  ไดแนวทางในการทํางานจาก

รวบรวมไวในฐานขอมูล  (Χ= 5.051)   และไดศึกษาผลงานและมีการเรียนรูประสบการณของ

หนวยงานอื่นที่คลายคลึงกันหรือแตกตางกันจากเครือขายอินทราเน็ต (Χ= 5.022)   นอยที่สุด  

ตามลําดับ 

     (4)   มิติการจัดเก็บความรู (Knowledge Accumulation: KA) สาขา

โดยภาพรวม ไดใหความสําคัญมากที่สุด  คือ การสรุปรวบรวมวิธีการปฏิบัติงานของตนเองและ

กลุมเมื่อประสบความสําเร็จ (Χ=5.343) รองลงมาเปนการรวบรวมวิธีการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงาน (Χ= 5.322) รวบรวมผลกระทบจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใหม 

(Χ =5018) มีการรวบรวมผลกระทบจากการปรับปรุงสินคาและบริการ (Χ= 4.968) มีการ

รวบรวมขั้นตอนการจําลองเหตุการณ วิธีการทดสอบ ทดลอง วิธีปฏิบัติงาน (Χ= 4.945) พรอมทั้ง

รวบรวมปญหาจากการจําลองเหตุการณ วิธีการทดสอบ ทดลอง วิธีปฏิบัติงาน (Χ= 4.877) นอย

ท่ีสุด ตามลําดับ 
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  ท้ังนี้ คาเฉลี่ย (Mean) ของขอคําถามในแตละตัวแปร ผูวิจัยไดจัดทําไวในตาราง ก 

ในภาคผนวก ค 

  5.3.4.2   รูปบรรยากาศในการเรียนรู 

  จากผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม AMOS เพื่อตรวจสอบวา ตัวแปรสังเกตไดตัว

ใดที่มีคาน้ําหนักองคประกอบในการอธิบายตัวแปรแฝงการจัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรู

มากที่สุด (ดังภาพที่ 5.1-5.3) จากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการเจาะลึกไปในระดับขอคําถามของตัวแปรที่

สังเกตได เพื่อทําความเขาใจความความสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดดังกลาวที่มีตอตัวแปรแฝง

บรรยากาศการเรียนรูของกลุมตัวอยางสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผลประกอบการตางกัน ท้ังนี้ ผล

การศึกษาขางตนสามารถสรุปไดดังตารางที่ 5.8  

 

ตารางที่ 5.8  เปรียบเทียบรูปแบบบรรยากาศการเรียนรูของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง-ตํ่า- 

                    โดยรวม 

 

ลําดับที่ กลุมสาขาที่มี 

ผลประกอบการสูง 

n=221 

กลุมสาขาที่มี 

ผลประกอบการต่ํา 

n=209 

กลุมสาขาที่มี 

ผลประกอบการโดยรวม 

n=430 

1 มิติการสงเสริมการเรียนรู    

(λλ = 0.91, Χ = 5.42)  

มิติการรับรูและเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง        (λλ = 0.87, Χ 

= 5.23)  

มิติการทํางานยืดหยุนและ

อิสระ (λλ = 0.88, Χ = 

5.39) 

2 มิติการรับรูและเรียนรู

อยางตอเนื่อง (λλ = 0.81, 

Χ = 5.33)  

มิติการสงเสริมการเรียนรู 

เรียนรู (λλ = 0.84, Χ = 

5.37)  

มิติการติดตอสื่อสาร  (λλ 

= 0. 78, Χ = 5.25) 

 

3 มิติการทํางานยืดหยุนและ

อิสระ(λλ = 0.68, Χ = 

5.47)  

มิติการทํางานยืดหยุนและ

อิสระ (λλ = 0.79, Χ = 5.30)  

มิติการสงเสริมการเรียนรู  

(λλ = 0. 76, Χ = 5.40)  

4 มิติการติดตอสื่อสาร (λλ = 

0.67, Χ = 5.30 )  

นอยที่สุด  

มิติการติดตอสื่อสารความรู    

(λλ = 0.70, Χ = 5.18)  

นอยที่สุด  

มิติการรับรูและเรียนรู

อยางตอเนื่อง(λλ = 0. 72, 

Χ = 5.08) นอยที่สุด 

 

 



 203 

จากตารางที่ 5.8  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูตาราง ข ภาคผนวก ค) สามารถชี้ใหเห็นวารูปแบบ

บรรยากาศการเรียนรูของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง-ตํ่า-โดยภาพรวมแตกตางกัน ซ่ึงพบวา

กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงใหความสําคัญกับมิติการสงเสริมการเรียนรูมากที่สุด รองลงมาคือ 

มิติการรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง สวนกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา ใหความสําคัญกับมิติการ

รับรูและเรียนรูอยางตอเนื่องมากที่สุด รองลงมาคือ มิติการสงเสริมการเรียนรู และทั้งสองกลุมให

ความสําคัญกับมิติการติดตอสื่อสารนอยที่สุดเหมือนกัน  ซ่ึงประเด็นที่ถูกใหความสําคัญในแตละ

มิติผูวิจัยไดแสดงรายละเอียดไวโดยแยกตามกลุมสาขาดังนี้  

1)  กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง  

กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงใหความสําคัญรูปแบบบรรยากาศการ

เรียนรูในมิติการสงเสริมการเรียนรู (λ= 0.91) รองลงมาคือ มิติการรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 

(λ= 0.81) มิติการทํางานยืดหยุนและเปนอิสระ (λ= 0.68) แตใหความสําคัญในมิติการ

ติดตอสื่อสาร (λ= 0.67) นอยที่สุด ตามลําดับ (ดังภาพที่ 5.2) 

(1) มิติการสงเสริมการเรียนรู (Promotion  Interaction:  PI) 

ประเด็นที่กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง ไดใหความสําคัญมากที่สุด คือ องคการนี้มองวาการ

ฝกอบรมมีคุณคา (Χ= 5.598) รองลงมาพนักงานที่มีประสบการณแลวไดรับการอบรมเปนระยะๆ 

เมื่อมีโครงการใหมๆ หรือเรื่องใหมๆ (Χ= 5.577) มีระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีและอุปกรณ

ท่ีทันสมัยใหพนักงานเขาถึงขอมูลขาวสารทําใหเรียนรูและทํางานไดดีข้ึน (Χ= 5.512) มีการ

สงเสริมและสรางบรรยากาศการเรียนรู (Χ= 5.467) พนักงานที่มีประสบการณแลวไดรับการอบรม

เปนระยะๆ (Χ= 5.309) แตใหความสําคัญกับ การเวลาใหสําหรับกิจกรรมการศึกษาและการ

ฝกอบรม (Χ= 5.077) นอยที่สุด ตามลําดับ 

(2) มิติการรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง (Perception and 

Continuous Learning: PC) ประเด็นที่กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงไดใหความสําคัญมากที่สุด 

คือ การสงเสริมสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ 

(Χ= 5.753) รองลงมาเปน พนักงานไดรับความรูโดยการเรียนรูจากประสบการณของบุคคลที่เคย

ประสบความสําเร็จ (Χ= 5.612)  เปดโอกาสแหงการเรียนรูผานระบบอินทราเน็ตใหแกพนักงาน

ไปพรอมๆ กับการทํางาน(Χ= 5.414) สามารถซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองที่แต

ละคนสนใจ (Χ= 5.401) ใหโอกาสทําการทดลองเพื่อกอใหเกิดความรูใหมๆ (Χ= 5.140) เปด

มุมมองการเรียนรูจากประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขายอินทราเน็ต (Χ= 5.086) แต

ใหความสําคัญกับ แนวคิดใหมท่ีไดรับการทดลอง นําไปทําแบบจําลองสามารถเอามาใชได (Χ= 

4.954) นอยที่สุด  ตามลําดับ 
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(3) มิติการทํางานยืดหยุนและเปนอิสระ (Flexible  and 

Autonomy: FA) ประเด็นที่กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง ไดใหความสําคัญมากที่สุด คือ ให

โอกาสพนักงานตัดสินใจไดดวยตนเองที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จบรรลุลวงได (Χ= 

5.606) รองลงมามีการสนับสนุนระบบชวยเหลือในการปฏิบัติงาน (Χ= 5.443) ใหโอกาสพนักงาน

ใหมีอิสระที่จะทํางาน (Χ= 5.394) มีการสื่อสารสองทางคือ สงความเห็น (Comment) กลับไปยัง

ตนทางการสื่อสาร (เขต, สํานักงานใหญ) (Χ= 5.263) องคการออกแบบงานใหยืดหยุน เพื่อให

พนักงานสามารถทดลอง พัฒนาและปรับปรุงได (Χ= 5.113) เมื่อมีแนวคิดใหมๆ กลุมสาขานี้ได

นําไปทําการทดสอบหรือทําแบบจําลอง กอนนําไปใชจริง (Χ= 5.027) นอยที่สุด ตามลําดับ 

(4)  มิติการติดตอสื่อสาร (Communication: CO) ประเด็นที่กลุม

สาขาที่มีผลประกอบการสูง ไดใหความสําคัญมากที่สุด คือ บรรยากาศของการสื่อสารภายใน

เปนไปอยางตรงไปตรงมาและนาเชื่อถือ (Χ= 5.736) รองลงมาเปนการกระตือรือรนในการแบงปน

ขาวสารขอมูลตางๆ ท่ีทําใหงานออกมาดีและไมดี ในลักษณะการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล (Χ= 

5.563) ในองคการพนักงานสามารถพูดในสิ่งที่ใจคิดเปนเรื่องที่กระทําไดงาย (Χ= 5.559) พนักงาน

มีความรูสึกสบายใจที่จะพูดเกี่ยวกับปญหาและสิ่งที่ไมเห็นดวย (Χ= 5.340) แตใหความสําคัญกับ 

การที่พนักงานสามารถพูดในสิ่งที่ใจคิดเปนเรื่องที่กระทําไดงาย (Χ= 5.195) นอยที่สุด ตามลําดับ 

2)  สวนกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา 

กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ําใหความสําคัญรูปแบบบรรยากาศการ

เรียนรูในมิติการรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง (λ= 0.87) รองลงมาคือ มิติการสงเสริมการเรียนรู 

(λ= 0.84) มิติการทํางานยืดหยุนและเปนอิสระ (λ= 0.79) แตใหความสําคัญในมิติการ

ติดตอสื่อสาร (λ= 0.70) นอยที่สุด ตามลําดับ (ดังภาพที่ 5.3) 

(1) มิติการรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง (Perception and 

Continuous Learning: PC) ประเด็นที่กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา ไดใหความสําคัญมากที่สุด 

คือ การสงเสริมสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ 

(Χ= 5.738) รองลงมาเปน พนักงานไดรับความรูโดยการเรียนรูจากประสบการณของบุคคลที่เคย

ประสบความสําเร็จ (Χ= 5.614)  เปดโอกาสแหงการเรียนรูผานระบบอินทราเน็ตใหแกพนักงาน

ไปพรอมๆ กับการทํางาน (Χ= 5.536) สามารถซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองที่แต

ละคนสนใจ (Χ= 5.242) เปดมุมมองการเรียนรูจากประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรูบน

เครือขายอินทราเน็ต (Χ= 4.986) แนวคิดใหมท่ีไดรับการทดลอง นําไปทําแบบจําลองสามารถเอา

มาใชได (Χ= 4.750) แตใหความสําคัญกับ  การใหโอกาสทําการทดลองเพื่อกอใหเกิดความรูใหม 

 ๆ(Χ = 4.741) นอยที่สุด  ตามลําดับ 
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(2) มิติการสงเสริมการเรียนรู (Promotion  Interaction:  PI)  

ประเด็นที่กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา ไดใหความสําคัญมากที่สุด คือ องคการนี้มองวาการ

ฝกอบรมมีคุณคา (Χ= 5.701) รองลงมามีระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัย

ใหพนักงานเขาถึงขอมูลขาวสารทําใหเรียนรูและทํางานไดดีข้ึน (Χ= 5.561) พนักงานที่มี

ประสบการณแลวไดรับการอบรมเปนระยะๆ เมื่อมีโครงการใหมๆ หรือเรื่องใหมๆ (Χ= 5.418) มี

การสงเสริมและสรางบรรยากาศการเรียนรู (Χ= 5.405) พนักงานที่มีประสบการณแลวไดรับการ

อบรมเปนระยะๆ (Χ= 5.206) แตใหความสําคัญกับ การเวลาใหสําหรับกิจกรรมการศึกษาและการ

ฝกอบรม (Χ= 4.947) นอยที่สุด ตามลําดับ 

(3) มิติการทํางานยืดหยุนและเปนอิสระ (Flexible  and 

Autonomy: FA)  ประเด็นที่กลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา ไดใหความสําคัญมากที่สุด คือ ให

โอกาสพนักงานตัดสินใจไดดวยตนเองที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จบรรลุลวงได (Χ= 

5.532) รองลงมามีการสนับสนุนระบบชวยเหลือในการปฏิบัติงาน (Χ= 5.456) มีการสื่อสารสอง

ทางคือ สงความเห็น (Comment) กลับไปยังตนทางการสื่อสาร (เขต, สํานักงานใหญ) (Χ= 5.179) 

ใหโอกาสพนักงานใหมีอิสระที่จะทํางาน (Χ= 5.120) องคการออกแบบงานใหยืดหยุน เพื่อให

พนักงานสามารถทดลอง พัฒนาและปรับปรุงได (Χ= 4.890) เมื่อมีแนวคิดใหมๆ กลุมสาขานี้ได

นําไปทําการทดสอบหรือทําแบบจําลอง กอนนําไปใชจริง (Χ= 4.879) นอยที่สุด ตามลําดับ 

(4) มิติการติดตอสื่อสาร (Communication: CO)  ประเด็นที่กลุม

สาขาที่มีผลประกอบการต่ํา ไดใหความสําคัญมากที่สุด คือ บรรยากาศของการสื่อสารภายใน

เปนไปอยางตรงไปตรงมาและนาเชื่อถือ (Χ= 5.715) รองลงมาในองคการพนักงานสามารถพูดใน

ส่ิงที่ใจคิดเปนเรื่องที่กระทําไดงาย (Χ= 5.411) มีการกระตือรือรนในการแบงปนขาวสารขอมูล

ตางๆ ท่ีทําใหงานออกมาดีและไมดี ในลักษณะการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล (Χ= 5.351) พนักงาน

มีความรูสึกสบายใจที่จะพูดเกี่ยวกับปญหาและสิ่งที่ไมเห็นดวย (Χ= 5.088) แตใหความสําคัญกับ 

การที่พนักงานสามารถพูดในสิ่งที่ใจคิดเปนเรื่องที่กระทําไดงาย (Χ= 4.929) นอยที่สุด ตามลําดับ 

3)  กลุมสาขาโดยรวม 

กลุมสาขาโดยภาพรวมใหความสําคัญรูปแบบบรรยากาศการเรียนรูในมิติ

การทํางานยืดหยุนและเปนอิสระ (λ= 0.88) รองลงมาคือ มิติการติดตอสื่อสาร (λ= 0.78) มิติการ

สงเสริมการเรียนรู (λ= 0.76) แตใหความสําคัญในมิติการรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง (λ= 0.72) 

นอยที่สุด ตามลําดับ (ดังภาพที่ 5.4) 

(1) มิติการทํางานยืดหยุนและเปนอิสระ (Flexible  and 

Autonomy: FA)  ประเด็นที่สวนกลุมสาขาโดยรวม ไดใหความสําคัญมากที่สุด คือ ใหโอกาส
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พนักงานตัดสินใจไดดวยตนเองที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จบรรลุลวงได (Χ= 5.578) 

รองลงมามีการสนับสนุนระบบชวยเหลือในการปฏิบัติงาน (Χ= 5.443) ใหโอกาสพนักงานใหมี

อิสระที่จะทํางาน (Χ= 5.459) มีการสื่อสารสองทางคือ สงความเห็น (Comment) กลับไปยังตน

ทางการสื่อสาร (เขต, สํานักงานใหญ) (Χ= 5.222) องคการออกแบบงานใหยืดหยุน เพื่อให

พนักงานสามารถทดลอง พัฒนาและปรับปรุงได (Χ= 5.007) เมื่อมีแนวคิดใหมๆ กลุมสาขานี้ได

นําไปทําการทดสอบหรือทําแบบจําลอง กอนนําไปใชจริง (Χ= 4.962) นอยที่สุด ตามลําดับ 

(2) มิติการติดตอสื่อสาร (Communication: CO)  ประเด็นที่สวน

กลุมสาขาโดยรวมไดใหความสําคัญมากที่สุด คือ  บรรยากาศของการสื่อสารภายในเปนไปอยาง

ตรงไปตรงมาและนาเชื่อถือ(Χ= 5.725) รองลงมาในองคการพนักงานสามารถพูดในสิ่งที่ใจคิด

เปนเรื่องที่กระทําไดงาย (Χ= 5.485) มีการกระตือรือรนในการแบงปนขาวสารขอมูลตางๆ ท่ีทําให

งานออกมาดีและไมดี ในลักษณะการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล (Χ= 5.461) พนักงานมีความรูสึก

สบายใจที่จะพูดเกี่ยวกับปญหาและสิ่งที่ไมเห็นดวย (Χ= 5.220) แตใหความสําคัญกับ การที่

พนักงานสามารถพูดในสิ่งที่ใจคิดเปนเรื่องที่กระทําไดงาย (Χ= 5.065) นอยที่สุด ตามลําดับ 

(3) มิติการสงเสริมการเรียนรู (Promotion Interaction: PI) กลุม

สาขาโดยรวม ไดใหความสําคัญมากที่สุด คือ องคการนี้มองวาการฝกอบรมมีคุณคา (Χ= 5.652) 

รองลงมามีระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยใหพนักงานเขาถึงขอมูล

ขาวสารทําใหเรียนรูและทํางานไดดีข้ึน (Χ= 5.532) พนักงานที่มีประสบการณแลวไดรับการอบรม

เปนระยะๆ เมื่อมีโครงการใหมๆ หรือเรื่องใหมๆ (Χ= 5.496) มีการสงเสริมและสรางบรรยากาศ

การเรียนรู (Χ= 5.445) พนักงานที่มีประสบการณแลวไดรับการอบรมเปนระยะๆ (Χ= 5.259) แต

ใหความสําคัญกับ การเวลาใหสําหรับกิจกรรมการศึกษาและการฝกอบรม (Χ= 5.020) นอยที่สุด 

ตามลําดับ 

(4) มิติการรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง (Perception  and 

Continuous Learning: PC) กลุมสาขาโดยรวม ใหความสําคัญมากที่สุด คือ การสงเสริมสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ (Χ= 5.742) รองลงมาเปน 

พนักงานไดรับความรูโดยการเรียนรูจากประสบการณของบุคคลที่เคยประสบความสําเร็จ (Χ= 

5.609)  เปดโอกาสแหงการเรียนรูผานระบบอินทราเน็ตใหแกพนักงานไปพรอมๆ กับการทํางาน

(Χ= 5.474) สามารถซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองที่แตละคนสนใจ (Χ= 5.322) 

เปดมุมมองการเรียนรูจากประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเครือขายอินทราเน็ต (Χ= 5.033) 

การใหโอกาสทําการทดลองเพื่อกอใหเกิดความรูใหมๆ (Χ= 4.948) แตใหความสําคัญกับ แนวคิด

ใหมท่ีไดรับการทดลอง นําไปทําแบบจําลองสามารถเอามาใชได (Χ= 4.852) นอยที่สุด  ตามลําดับ 
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5.4  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 

จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางผูจัดการ 20 แหง โดยมีโครงรางขอคําถาม 5 ขอ

คําถาม ซ่ึงผลการสัมภาษณสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.9   สรุปผลการสัมภาษณผูจัดการสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 
ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณผูจัดการสาขา 20 แหง 

1.  ธนาคารสาขา

ของทานมีกลยุทธ/

เครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนผลการ

ปฏิบัติงานของ

พนักงานและผล

การดําเนินงาน

ขององคการ

อยางไร ในบริบท

การเปนองคการ

แหงการเรียนรู 

 

 

1)  ใช KPI ท่ีทางสํานักงานใหญกําหนดให เปนตัวหลักในการนํามา

กําหนดกลยุทธ และตองชี้ใหพนักงานตระหนัก เห็นวา KPI กระทบกับ

ผลประโยชนของพนักงาน ทีมและสาขา 

2)  ในชวงตนป จะมีการประชุมของสาขาเสมอ วาสาขาเราจะทํางาน

ลักษณะไหน เพราะ ผลิตภัณฑแตละตัวไมเหมือนกัน จะมีการวาง

แผนการดําเนินงานในแตละผลิตภัณฑ 

3)  กรณีท่ีพนักงานมีการโยเย  ใชการขู เชน ผูจัดการก็จะบอกพนักงานวา  

ยังไงก็ตองทําใหไดตาม KPI  เพราะไมวาผูจัดการคนไหนมาทําตรง

สาขานี้  พนักงานก็ตองทําใหไดตาม KPI  อยูดี หรือมีอีกวิธีท่ี ผูจัดการ

เรียกวิธีการแกปญหานี้วา  “เอาปลาใหญมาไลกินปลาเล็ก”  หรือ  

“เปลี่ยนปลาเงินปลาทอง  เอาปลาฉลามมาไลแทน”  คือ  บอกพนักงาน

วาผูจัดการเขตกระตุนยอดมา  บางครั้งผูจัดการเขตก็เดินทางมาเยี่ยมที่

สาขาดวยตนเองจริงๆ  (เอามาขู)  ซ่ึงเวลามาจริงๆ  ก็มาเดินทักทาย

พูดคุยใหกําลังใจพนักงาน  พนักงานจะรูสึกตื่นตัวกระตือรือรนมากขึ้น   

4)  พนักงานและผูจัดการใชระบบความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา และใชระบบ  

 เครือขายเปนหัวใจของการบริการ หัวใจของการตลาด 

5)  การทํางานมีทําการวิเคราะห SWOT ทุกป มีการวางแผนระยะสั้น ระยะ

กลาง และระยะยาว การยอมรับเหตุและผลมีมาก โดยการประชุม

ทีมงาน เพื่อกําหนด เปาหมายเปนรายบุคคล ในแตละสวนของ KPI แยก

ตามสายงานที่เกี่ยวของ ตามหนาที่ความรับผิดชอบ 
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ตารางที่ 5.9  (ตอ) 

 
ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณผูจัดการสาขา 20 แหง 

 6)  ติดตามผลงานของพนักงานแตละเดือน ดูคาเฉลี่ยของผลงานแตละตัว 

หารตอเดือน และอัตรากําลัง (ตามภาระหนาที่) พรอมกับติดตามผล

ทุกๆ เดือน โดยทุกๆ ส้ินเดือนจะมีการเก็บผลงานทุกๆ ผลิตภัณฑ เพื่อ

จะไดรูวาถึงเปาที่ต้ังไวหรือไม ตองทํายอดเพิ่มอีกเทาไหร   

7)  ถามีปญหา ใหชวยกันเสนอแนะหาวิธีการทําตลาดภายนอก ทําเชิงรุก 

และมีการเก็บขอมูลการทํางานทุกๆ วัน   

8)  สงพนักงานไปฝกอบรมในเรื่องผลิตภัณฑและมีการสอนงาน เทคนิค

วิธีการปฏิบัติงานใหกับลูกนอง เพื่อนรวมงาน 

9)  เขตและสํานักงานใหญมีการทาทายทํายอดพิเศษ โดยมีการทาทายทุก

สาขาหรือสาขาเทานั้น ใหทํายอดผลิตภัณฑบางตัวเปนยอดพิเศษ แต

ส่ิงที่ทาทายนั้นตองดูวา มีประโยชนกับสาขาหรือไม  

10)  วิเคราะหปญหา แลวหาทางแกไข จากนั้นอธิบายใหพนักงานฟงวาเกิด

จากอะไร ซึ่งจะทําการแบงกลุม 3 กลุม ใหพนักงานอภิปรายกันเองโดยที่

ผูจัดการไมนั่งอยูดวย (ถานั่งอยูพนักงานจะไมกลาแสดงความคิดเห็น)  

แลวใหตัวแทนแตละกลุมออกมารายงานมาคุยใหผูจัดการฟงที่หลัง 

2.  ทานคิดวา

สถานการณการ

แขงขันมีสวน

ผลักดันใหเกิดการ

จัดการความรู

บรรยากาศการ

เรียนรู นวัตกรรม

และการปรับตัวตอ

การเปลี่ยน แปลง

สงผลตอผลการ

ดําเนินงานหรือไม

อยางไร 

1)  การแขงขันภายนอกมีความรุนแรงมาก ฉะนั้นในสวนผูบริหารจะตอง

กระตือรือรนขวนขวายหากลยุทธมีการวางแผนในการชวงชิงตลาด

ตลอดเวลาโดยการสํารวจความตองการของลูกคาและตลาด ดวยวิธีการ

สอบถามลูกคา   สํารวจผลิตภัณฑของคูแขงขัน กลุมลูกคาเปาหมาย

เปนใคร  กลุมไหนเยอะ มีผลิตภัณฑตัวไหนเหมาะกับลูกคาของสาขา 

2)  มีสวนทั้งตางธนาคารและภายในธนาคารเดียวกัน  พนักงานทุกคนตอง

พยายามหาความรูหลายๆ ดาน ท้ัง เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของแตละ

ธนาคาร  ตองทําใหพนักงานมีความรูทุกผลิตภัณฑ (Product) เปนอยาง

ดี (ทํายากมาก) เพราะพนักงานแตละคนศักยภาพไมเทากัน ตองสราง

พนักงานทุกคนทําใหไดทุกผลิตภัณฑและพนักงานสามารถวิเคราะห

ความตองการของลูกคาไดจากบัญชีของลูกคา และดูวาถือครอง

ผลิตภัณฑของธนาคารกี่ชนิดแลวจะทําใหเสนอขายไดตรงความตองการ 
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ตารางที่ 5.9  (ตอ) 

 
ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณผูจัดการสาขา 20 แหง 

2.  (ตอ) 

 

 

3)  สภาวการณแขงขันมีผลมาก  การที่จะแขงขันจนสามารถชนะคูแขง 

ไดจะตองใชการเรียนรูไปพรอมๆกับพนักงานเสมอ  ผูจัดการสาขาจะ

เขาไปเรียนรูทุกเรื่องที่จําเปน และไปรับทราบแนวทางที่จะ

เปลี่ยนแปลง กอนที่จะมีการเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ซ่ึงผูจัดการ

ทุกคนจะรูอยูแลววาจะมีการเปลี่ยนแปลงบอยมาก เปนปกติ เปน

ธรรมชาติ ของคนไทยพาณิชย ดังนั้นตองเปดใจรับการเปลี่ยนแปลงที่

กําลังจะเกิดขึ้น และพรอมจะเปลี่ยนแปลงเสมอ 

4)  หาวิธีการวาจะทําไดอยางไร เพื่อใหโอกาสพนักงานชวยกันคิด 

ชวยกันทํา ดังนั้นพนักงานจะตองพยายามศึกษาคนควา ดูวิธีการจาก

แหลงขอมูลทั้งภายในและภายนอกธนาคารมาชวยในการทํางาน

ตลอดเวลา 

สวนใหญเห็นวาทําใหเกิดนวัตกรรมใหมๆขึ้น ไดแก 

1)  มีการระดมสมองทําใหไดกลยุทธใหม เชน จากเดิมลูกคามากรอก

ขอมูลเพื่อเปดบัญชี  แตตอนนี้พนักงานใชการสัมภาษณแลวพิมพใน

คอมพิวเตอรใหเลย  ถึงเวลาก็พิมพออกมาใหลูกคารอเซ็นอยางเดียว  

ลูกคารูสึกพิเศษสะดวกสบาย  

2)  สํานักงานใหญจะสงขอมูลขาวสารมาเรื่อย  ซ่ึงเปนขอมูลที่ชวยให

พนักงานทํางานไดเพิ่มขึ้น  ทําใหพนักงานตองเรียนรูอยูตลอดเวลา  

เชน  สํานักงานใหญสงแผน VCD เกี่ยวกับเรื่องวิธีการทํางาน วิธีการ

ขายผลิตภัณฑ เพื่อเปนแนวทาง ใหพนักงานมาปรับใชใหเขากับกลุม

ลูกคาเปาหมายและทําเลที่ต้ังของสาขา 

3)  หลักสูตรที่ใชสําหรับจัดการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ

ทุกๆ 6 เดือน  เพื่อปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นจะ

ลาสมัย สาขาตองคิดและทําอยางไรก็ไดท่ีจะทําใหสาขาโตขึ้น  เมื่อ

สาขาโตขึ้น  ธนาคารไทยพาณิชยท้ังระบบจะโตข้ึนอยางนาอัศจรรย 
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ตารางที่ 5.9  (ตอ) 

 
ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณผูจัดการสาขา 20 แหง 

2.  (ตอ) 

 

4)  ทํางานโดยอิงตามจังหวัด  พ้ืนที่ใกลเคียง ตามวัฒนธรรมทองถิ่น ทํา

ใหรูแนวทางของลูกคา  จะไดเปนทีมงานที่คอยชวยเหลือ  

ปรึกษาหารือกัน 

5)  สาขาในกลุมเดียวกัน มีการสงทีมงาน แตละสาขามาชวยกันลุยขาย

ผลิตภัณฑ  ทํายอดใหกับสาขาในกลุมทีละสาขา 

6)  วิธีการ Copy & Development คือ ลอกวิธีการ แตเอามาปรับให

เหมาะสมกับพื้นที่ เหมาะกับกลุมลูกคา 

7)  มีระบบการบันทึกขอความใน Blog ในเรื่องการทํางานเพื่อให

พนักงานทุกคนเขาไปแสดงแลกเปลี่ยนประสบการณ   ความคิดเห็น 

เรียนรู ผานระบบอินทราเน็ต 

3.  ธนาคารสาขา

ของทานมี

วิธีการหรือกล

ยุทธหรือวิธีการ

ท่ีกระตุนใหเกิด

บรรยากาศใน

การเรียนรู    การ

จัดการความรู    

การสราง

นวัตกรรม และ

การเตรียมความ

พรอมในการ

ปรับตัวใหทัน

ตอการ

เปลี่ยนแปลง

อยางไร 

 

1)  แบงกลุมและคัดเลือกพนักงานตามศักยภาพ  แลวจัดสรรใหพนักงาน

ไปทําในสิ่งที่เคาชอบ  ใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละชนิด  

2)  มีการฝกอบรมใหกับพนักงาน โดยผูเชี่ยวชาญแตละผลิตภัณฑ หรือมี

ผลิตภัณฑใหมๆ พนักงานใหมๆ ก็จะมีการฝกอบรมเสมอ 

3)  ใชวิธีการโคลนนิ่ง  คือ  สาขามีคนที่ขายเกงๆ  หรือประสบ 

       ความสําเร็จในการทํางาน สาขาจะใหจับคูเพื่ออกไปทํางานรวมกัน    

       เพื่อใหเรียนรูวิธีการ เทคนิคตางๆ  ซ่ึงกันและกัน  

4)  เนนการเรียนรูเปนกลุมมากที่สุด สอนงานโดยหัวหนางาน 

5)  การสื่อความที่สํานักงานจะส่ือความผานการประชุมผู จัดการเขต -- 

ผูจัดการสาขา -- พนักงาน  จากนั้นพนักงานสื่อความกลับไปไดใน

ประเด็นปญหา  อุปสรรคในการทํางาน ความตองการของลูกคา  

6)  ทุกครั้งกอนการเปลี่ยนแปลงอะไร สํานักงานใหญจะเรียกประชุมสื่อ

ความกอนเสมอ 

7)  ปรับมุมมองทัศนคติต้ังแตเขามาทํางานใหมๆ 

8)  สรางการบริการที่ทําใหลูกคาพึงพอใจไดโดยดูจากการวัดความพึง

พอใจของลูกคา  
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ตารางที่ 5.9  (ตอ) 

 

ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณผูจัดการสาขา 20 แหง 

3.  (ตอ) 

 

9)  ใหพนักงานมาทําหนาที่ Service Planner หมด ออกมารับลูกคาให 

       หมด ถามีงานอะไรท่ีไมจําเปนตองเสร็จเดี๋ยวนี้ก็เอาไวทําหลังเลิกงาน  

       ออกมาดูแล บริการลูกคาใหหมด โดยเฉพาะหัวหนางาน 

10)  สัมภาษณวาอยากใหสํานักงานใหญชวยเหลืออะไรสาขาบาง 

11)  แบงพนักงานเพื่อดูแลผลิตภัณฑ พนักงานแตละผลิตภัณฑ จดทํา     

        แผนงานมาดูวาจะทําอยางไรใหไดตามเปาที่ต้ังไว ซ่ึงจะตองนําแผน  

        ตารางการติดตามผล กลุมลูกคาเปาหมาย ในการวางแผนนั้นจะมี 

        ผูชวยผูจัดการจะเปนพี่เลี้ยง ชวยดูแลการวางแผน และทุกๆ อยางใน 

        ผลิตภัณฑนั้น 

12)  กําหนดวันนําเสนอ โดยเนนวาแผนท่ีสรางขึ้นมานั้นตองเปน 

        รูปธรรมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยในที่ประชุมพนักงานคน 

        อ่ืนๆ สามารถรวมแสดงความคิดเห็นไดแลวจึงสรุปออกมาวา จะใช 

        แผนงานไหน ทําอยางไร 

13)  มีการประเมินผลแตละสัปดาห  แตละเดือน  

14)  มีการใหรางวัล เพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน 

15)  หาวิธีการทํางานที่ไดผล  สอนใหพนักงานทํางานไปดวยกัน 

16)  สรางบรรยากาศเปนกันเอง พูดคุยได 

17)  ใชการ Morning Talk  ทุกวัน  โดยการนําคนเกงมา Present   

        ประสบการณ เทคนิคในการทํางาน  พูดคุยเรื่องผลการทํางานแตละ     

        วัน  แตละสัปดาห   

18)  ใครอยากเสนอแนวคิดอะไรใหม ผลิตภัณฑตัวไหน บกพรองเร่ือง 

        อะไร  อยากเสนออะไรใหสํานักงานใหญปรับเปลี่ยนบางเพ่ือให 

        สามารถออกผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการลูกคาหรือสามารถ 

         แขงขันกับธนาคารอื่นได    

19)  ใหคนเกงเปนพี่เลี้ยงคนไมเกงหรือพนักงานใหม เพื่อพาออกไป 

        ทํางานจริง  เรียนรูจากการทํางานจริง 
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ตารางที่ 5.9  (ตอ) 

 
ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณผูจัดการสาขา 20 แหง 

3.  (ตอ) 

 

20)  ใหออกไปทํางานเปนทีม ประมาณ 2-3 คน จับคละกันไปตาม   

       ผลิตภัณฑ ซ่ึงแตละคนจะมีความชํานาญในแตละผลิตภัณฑไม 

       เหมือนกัน  ก็ใหชวยเหลือและเรียนรูซ่ึงกันและกัน  บางครั้งก็มีการ 

       สลับขามทีมงานกัน  มาชวยเหลือกัน ทําใหเกิดการเรียนรูในการ 

       ปฏิบัติจริง 

21)  ระดมสมองใหพนักงานมีสวนรวมในการคิดเพื่อแกไข ปรับปรุงและ 

       ปองกันปญหาในการทํางาน 

22)  การฝกอบรมสําหรับพนักงานในแตละระดับ  ทางสํานักงานใหญได 

       กําหนดหลักเกณฑไวดวยวา  ถาอบรมแลวสอบผาน  จะได License   

       ทําใหมีโอกาสในการกาวหนามากกวาคนอื่นๆ  แตถาอบรมแลวสอบ 

       ไมผาน  ตองจายคาใชจายในการอบรมครั้งนั้นเอง  ดังนั้นทําให 

       พนักงานที่เขาอบรมตองเรียนรูอยางจริงจัง 

23)  มี E-learning ในระบบอินทราเน็ต ใหพนักงานเขาไปเรียนรูดวยตนเอง 

24)  E-mail กลางของธนาคาร  และเมลลสวนตัว  จะมีการแจงขอมูล 

       ขาวสารมาจากสํานักงานใหญ แจงมาทางเมลลกลางสาขา เกี่ยวกับ 

       ระเบียบ  คําสั่ง และการเปลี่ยนแปลงตางๆ  วิธีการปฏิบัติงานท่ีปรับ 

       ใหม  หรือระบบคอมพิวเตอรท่ีปรับเปลี่ยน ดังนั้นพนักงานตองเปด 

       อาน ทําความเขาใจ   

25)  ในการประชุมสื่อความและ Morning Talk ทุกครั้งจะมีการบันทึกการ 

       ประชุมไวดวย เผื่อจะไดกลับมาดูวิธีการ หรือการแกปญหาตางๆ ไดอีก 

26)  ใชวิธีการ Morning Talk พูดคุย ทําความเขาใจ และแจงขาวสารที่ 

       สํานักงานใหญสงมาทุกวันใหกับพนักงานทุกคนรับทราบและเขาใจ 

       ตรงกันเพื่อที่จะไดปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

27)  มอบหมายใหหัวหนางานที่รับผิดชอบแตละแผนกงานนําความรูใน 

       การทํางาน เทคนิคการแกปญหา จัดการปญหาอุปสรรคมาพูดคุยใน  

       การประชุม 
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ตารางที่  5.9  (ตอ) 

 
ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณผูจัดการสาขา 20 แหง 

3.  (ตอ) 

 

28)  มีการสื่อความโดยตรงถึงพนักงานในสาขาทุกๆ สาขา  โดยใช   

       Video Conference เปนการสื่อสารแบบทางเดียว   เชาวันพุธ 

       พนักงานทุกคนจะตองมานั่งฟงเพื่อทําความเขาในขอมูลขาวสาร 

       นั้นๆ  

29)  การพูดคุยใหกําลังใจอยางเปนกันเองมีการถามถึงปญหา ทุกขสุขของ 

       พนักงาน การไปรับประทานอาหารรวมกัน 

30)  การฝกอบรมพนักงานใหมและพนักงานเกา  โดยพนักงานใหมตอง 

       เขาอบรมระบบงานทั้งหมดของธนาคารเปนเวลา  30 วัน และได 

       ลองปฏิบัติงานจริงที่ศูนยการเรียนรู ซ่ึงมีการจําลองสถานการณจริง 

31)  จัดทําบอรด แจงขาวสาร  คําสั่ง  ระเบียบ  ใหมๆ ติดไวให 

       พนักงานทราบ  (ตองปรับใหทันตอสถานการณเสมอ) 

32)  ผูจัดการเขต  กระตุนใหเกิดการเรียนรู โดยมาบรรยาย  พูดใหท่ีสาขา 

       ฟงเปนครั้งคราว หรือเวลาประชุมสื่อความแตละเดือนผูจัดการเขต 

       จะใหผูจัดการสาขา บรรยายวิธีปฏิบัติงาน  ปญหา  ทุกๆสาขา  และ 

       ตอบคําถามวาทําไมถึงเกิดขึ้น  ผลกระทบของวิธีการนี้คือ  ทําให 

       เครียด  ขอดี ช้ีใหเห็นถึงประโยชน  โอกาสในการเรียนรู 

33)  ทําใหทุกๆ คนตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวเพื่อความอยูรอด ดังนั้นทุกคน 

       ตองพรอมที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ 

34)  การหาความรูรอบตัวดานธุรกิจการเงินจากแหลงขอมูลอื่นๆ มาคุย 

       กับพนักงาน เพื่อใหพนักงานเตรียมความพรอมสําหรับการ 

       เปลี่ยนแปลง การวิเคราะหโดยนักวิชาการมากมาย  ลองใหพนักงาน 

 อาน  หัดวิเคราะหวาสิ่งที่นักวิชาการกลาวนั้นเปนอยางไร   

35)  ใหพนักงานมาทําความสะอาดธนาคาร คลายๆกับมาทํา 5 ส.  ทําทุก 

อยางใหเรียบรอย  เคลียรโตะ  เคลียรเอกสาร  ทุกคนจะรูสึก สดชื่น   

สะอาดตา พรอมลุยงานตอไป   

36)  มุมมองในการบริหารคน  คือดูแลพนักงานเหมือนลูก  แตจะไปเนน 

เขมงวดกับรองผูจัดการและผูชวยผูจัดการแทน 
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ตารางที่ 5.9  (ตอ) 

 
ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณผูจัดการสาขา 20 แหง 

3.  (ตอ) 

 

37)  พนักงาน  ตองสามารถพูดคุยกับลูกคาไดทุกคน บริการดี ยิ้มแยม 

แจมใส เกงเรื่องกฎระเบียบ หลักเกณฑในการทํางาน   สวนระดับ 

หัวหนางาน ตองเกงงาน เกงคน เกงคิด 

38)  มีการบันทึกความดี  ความชอบ  ความผิดของพนักงานไวตลอด 

39)  ใหพนักงานใหม หรือพนักงานที่เพิ่งไดเขามารับผิดชอบผลิตภัณฑ 

ตัวที่ไมเคยจับมากอน  ลองออกไปทํางานเองคนเดียว  แลวเมือผล 

ออกมาแลวไมสําเร็จ  นําผลมาคุยกันวาเปนเพราะอะไร  จากนั้นก็ให 

พนักงานที่มีความชําชาญจับคูทํางานกับพนักงานที่ทํางานไมเกง  

เพื่อใหเคาเรียนรูวิธีการทํางานที่ถูกตองที่ทําใหงานสําเร็จ  ในการงาน 

นั้นจะทําใหพนักงานสนุกกับการทํางาน  สามารถทํางานเปนทีมได 

อีกดวย เพราะมีการชวยเหลือกัน   

40)  กลยุทธในการสรางนวัตกรรม สวนมากจะเนนไปทางดานสรางกล- 

 ยุทธทางการตลาด วานโยบายมาแบบนี้ เอามาคิดดูวาจะทําอยางไร  

41)  ประชุมสื่อความพิเศษตอนเย็น บางวัน  Evening talk กรณีทํางานไม 

 เขาเปา ทําผิดกติกา ผิดกฎระเบียบ ทํางานผิดพลาด เพื่อมาหาวิธีวาทํา 

 อยางไรจะไมผิดพลาดอีก 

42)  พนักงานทุกคนจะมี ผลิตภัณฑของตัวเอง จะตองศึกษากระบวนการ 

       ของผลิตภัณฑของตัวเอง และตองเรียนรูมารายงานมาคุยใหคนอื่นๆ 

       ฟง  สลับกันไป  ซ่ึงเปนการกระตุนใหไปเรียนรูอยาง จริงจัง 

43)  ในการเปลี่ยนแปลงแตละครั้งทางสํานักงานใหญจะตองแจงทําความ 

 เขาใจลวงหนาเสมอ นอกจากนั้นกอนการเปลี่ยนแปลงในแตละ  

 โปรแกรมจะถูกนําไปทดลองใชกับบางสาขากอนเสมอ  วาเกิดผล 

 กระทบอยางไร  ถาดีจริงก็กระจายใหใชท้ังระบบทั่วประเทศ 

44)  สาขามีการคิดกลยุทธทางการตลาดเอง  ผานทางการประชุมตางๆ  

เชน จัดหาของขวัญใหลูกคา เปนโปรโมชั่น  โดยสอบถามพนักงาน 

เพราะพนักงานใกลชิดลูกคาจะทราบความตองการของลูกคา  ทาง 

สาขาจะไดจัดหาใหตรงใจลูกคาทําใหขายผลิตภัณฑได 
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ตารางที่ 5.9  (ตอ) 

 
ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณผูจัดการสาขา 20 แหง 

4.  ทานรูสึก

อยางไรกับการ

จัดการความรูและ

บรรยากาศการ

เรียนรูท่ีเกิดขึ้นใน

สาขาของทาน 

    การแขงขันอยางรุนแรงดวยการใชความรู เทคโนโลยีและกลยุทธ วิธีการ

ทํางานที่ใหม ทันสมัยเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและเพื่อทํา

ผลงานใหไดตามตัวชี้วัดที่สํานักงานใหญกําหนดให ตองมีการปรับ

ทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานอยางมาก เพราะเปนการ

กําหนดถึงความกาวหนาในงาน ตอบแทนที่ควรจะไดเพื่อความอยูรอด

ของสาขา ทีมและตนเอง  พนักงานตองสรางและพัฒนาศักยภาพตนเอง 

ทีมงานเสมอ โดยนํากระบวนการการจัดการความรูเกิดเปนบรรยากาศ

การเรียนรูท่ีอยูทามกลางความกดดันมากมาย ผูจัดการหลายทานกลาววา

พนักงานหลายคนเกิดความทอ บางคนสามารถเรียนรูพัฒนาไดก็สามารถ

อยูรอด กาวหนาได แตบางคนที่ไมชอบการเปลี่ยนแปลง ไมชอบเรียนรูก็

มีลาออกไปโดยสามารถแยกเปนประเด็นดังนี้ 

1)  รูสึกเครียดกับการถูกกําหนดเปาหมาย (KPI) ท่ีสูงมากๆ ในแตละป และ

ถูกเพิ่มขึ้นมากในทุกๆ ป 

2)  การแขงขันภายนอกกับสาขาของธนาคารอื่นที่รุนแรง ทําใหพนักงาน

ตองคิดๆ ตองคนตลอดเวลา บางเหนื่อย บางสนุก ข้ึนอยูกับวาพนักงาน

เหลานั้นมีทัศนคติอยางไรตอการปฏิบัติงาน 

3)  การแขงขันภายในที่มีการหาลูกคาขามเขต เกิดการแยงลูกคา ดังนั้นสาขา

ตางๆ ตองเรงรีบดูแลบริการลูกคามากข้ึน  

4)  การถูกกําหนด KPI ในดานที่ไมเหมาะสมกับกลุมลูกคาในบริเวณที่สาขา

นั้นใหบริการอยู เชน สาขาที่ใหบริการอยูตางอําเภอ กลุมลูกคาสวนใหญ

เปนเกษตรกร แตกําหนดใหขายบัตรเครดิตใหกับลูกคา ซ่ึงในความเปน

จริง ลูกคาไมมีความจําเปนตองใชบัตรเครดิต และในตางอําเภอก็ไมมี

รานคาหรือแหลงที่รับบัตรเครดิตเทาที่ควร 

5)  การกําหนด KPI สูงและเพิ่มขึ้นในทุกดานในทุกป ทําใหผูจัดการและ

พนักงานตองพัฒนาตนเองตลอด และการแขงขันที่รุนแรงทามกลาง

เศรษฐกิจที่ตกต่ํา จึงทําใหการดําเนินงานยากขึ้น แตเปาหมายสูงขึ้น 
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ตารางที่ 5.9  (ตอ) 

 
ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณผูจัดการสาขา 20 แหง 

4.  (ตอ) จึงกอใหเกิดความเครียดในการทํางานที่ตองเพ่ิมความทุมเทมากขึ้น ซ่ึง

ผูจัดการตองดูแล ควบคุม พัฒนาผลการดําเนินงานของสาขาทุกดาน

รวมทั้งดูแลเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทําใหมีความรับผิดชอบ

มากขึ้นบางครั้งตองอาศัยการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกัน

ผูจัดการสาขาอื่น หรือหาหนังสือมาอานหรือกิจกรรมเพื่อลด

ความเครียดจะไดสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได   

6)  การกระตุนผลการดําเนินงานเปนระดับ สํานักงานใหญกระตุนมาที่

สํานักงานเขต  จากนั้นสํานักงานเขตกระตุนมาที่สาขา และมีการ

กระตุนจากหนวยงานที่ดูแลผลิตภัณฑตางๆ เปนระยะๆ ในทุกเดือน 

ทุกไตรมาส จึงตองทํางานดวยความรีบเรงตลอดเวลา 

5.  การกําหนด

ตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินงานของ

แตละสาขามี

ผลกระทบตอผล

การดําเนินงาน

ของพนักงาน

และสาขา

อยางไร 

 

สวนใหญเห็นดวยวาผลการดําเนินงานสูงขึ้น เนื่องจาก 

1)  เปนการแขงขันกับตัวเองที่ทําใหดึงทั้งทีมขึ้นไป ชวยกันในเขตพื้นที่

เดียวกัน  เพื่อใหผลการดําเนินงานผาน KPI  เชน สาขานี้ไดตามเปา

แลว  สาขาจะยกพนักงานที่เกงๆ ใหไปชวยสาขาอื่นๆเลย เพื่อใหสาขา

อ่ืนๆ ไดตามเปาดวย  ซ่ึงแนวคิดที่ สามารถสรางทีมทํางานในสาขาได  

ระหวางสาขาได  ไปจนถึงทีมงานระดับเขตได  เพราะพนักงานไทย

พาณิชยไดถูกปลูกฝงใหการทํางานตองทํางานเปนทีม  การที่องคการ  

สถาบันจะประสบความสําเร็จไดไมไดดวยหนวยงานใดหนวยงาน

หนึ่ง หรือกลุมคนใดกลุมคนหนึ่ง  ทุกคนเปนเหมือนฟนเฟอง  ท้ังตัว

เล็ก ตัวใหญ ซ่ึงก็มีสวนสําคัญมากในหุนยนตตัวนี้  การที่หุนตัวนี้จะ

เดินไดก็ตองประกอบดวยทุกๆ ตัว มารวมกัน ชวยกันทํางาน ดังนั้นทุก

คนจะไดรับการปลูกฝงวา การทํางานตองทํางานเปนทีม 
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ตารางที่ 5.9  (ตอ) 

 
ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณผูจัดการสาขา 20 แหง 

5.  (ตอ) 2)  ถาไมต้ังเปาแบบนี้อัตราการเติบโตก็ไมโตมากอยางที่เห็น  แมกระทั่ง

สาขาก็ตองตั้งเปาหมายใหเกิน KPI ท่ีกําหนด ไวกอนเพื่อเวลาทํางาน

จะทําใหไดถึงเปาหมายไดเร็ว ทําใหไดคะแนนเกิน 80% การตั้งเปาจะ

มีท้ังการตั้งเปาหมายรายบุคคลแตละผลิตภัณฑ และตั้งเปาทีมงาน

ตามแตละผลิตภัณฑดวย จะมีการบันทึกแตละคนวาทํายอดไดเทาไหร

ในแตละผลิตภัณฑ ทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกเดือน สรุปเปนรายไตรมาส

ซ่ึงผูจัดการแตละผลิตภัณฑจะเปนคนดูแล โดยมีท้ังขอมูลดิบและ

ฐานขอมูลจากสํานักงานใหญสงสรุปมาใหเพื่อตรวจสอบสองทาง 

3)  จะตองทําเพื่อแขงกับตัวเอง  เพื่อเกรดของสาขา  สาขาจะไดมีโอกาส

ใหเกรดพนักงานเพิ่มมากขึ้นตามโควตาที่ไดตามผลประกอบการของ

สาขา  

4)  ตองทํา  ตามเปา KPI ท่ีมักจะเพิ่มขึ้นทุกป ดังนั้นตองทําทุกวิธีทาง

เพื่อใหไดตามเปา พนักงานเกิดความเครียดในการทํางาน แตสํานักงาน

ใหญก็ไดชดเชยดวยการสรางระบบการใหรางวัล คาตอบแทนที่สูงเพื่อ

จูงใจในการทํางาน  ซ่ึงผูจัดการสวนใหญตลอดจนพนักงานในสาขาจะ

รูสึกเครียดมากๆ เมื่อนําผลการดําเนินงานมาเปรียบเทียบกัน และมีการ

สรางตัวชี้วัดที่คอนขางทาทาย คือเกณฑสูงมากๆ  จนบางครั้งก็ลอก

วิธีการทํางานจากสาขา หรือทีมที่ประสบความสําเร็จ หรือหากลยุทธ

จากแหลงตางๆ วาทําอยางไรจะสําเร็จ 

 

จากผลการศึกษา โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการสาขา ในขอคําถามที่ 1-5 สะทอนใหเห็น

ถึงพัฒนาการการจัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรูได ดังนี้ 

พัฒนาการของการจัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรู   

จากผลการศึกษาและการสัมภาษณเชิงลึกรวมกับการสังเกตการณ ผูวิจัยพบวา พัฒนาการ

บรรยากาศการเรียนรูและการจัดการความรูภายในสาขาธนาคารไทยพาณิชย กลาวคือ วิวัฒนาการ

ของบรรยากาศการเรียนรูและการจัดการความรูมีพัฒนาการหลายขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแตชวงวิกฤต

เศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ธนาคารตองฟนฟูกิจการเพื่อใหผานพนชวงวิกฤตการณให
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ได ธนาคารจึงไดกําหนดกลยุทธหลักในการดําเนินงานไว 3 ดาน คือ 1) สรางธุรกิจ 2) สรางคุณภาพ 

3) สรางคน การที่องคการจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยคนเปนผูขับเคลื่อน ดังนั้นจึงหันมาให

ความสําคัญกับการสรางรากฐานใหกับองคการและการพัฒนาบุคลากรมายิ่งขึ้น ตอมาธนาคารไดมี

การจัดโครงการปรับปรุงธนาคาร (Change Program) ต้ังแตป พ.ศ. 2544 อยางจริงจังและตอเนื่อง

เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

 

 
 

                                                      
 

ภาพที่ 5.5  แนวทางการเปลี่ยนแปลงตามโครงการปรับปรุงธนาคาร (Change Program)  

แหลงที่มา:  วิชิต สุรพงษชัย และ ดีพัก ซารับ, 2550. 

 

การจัดทําโครงการปรับปรุงธนาคารเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของธนาคาร ซ่ึงทีมงานที่อยู 

เบื้องหลังคือ คณะผูบริหารระดับสูงที่ไดนําแนวคิดทางการจัดการทั้งดานการพัฒนาองคการและ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาชวยผลักดันใหผลการดําเนินงานของพนักงาน ทีมงาน องคการ

เจริญเติบโตอยางมาก สอดคลองกับคําสัมภาษณของ ดร.วิชิต สุรพงษชัย ประธานกรรมการบริหาร

ธนาคารไทยพาณิชยท่ีกลาววา "จุดเดนของธนาคารไทยพาณิชย คือ พนักงานทุกคนมีความ

จงรักภักดีกับองคกรมาก ดังนั้นหากเห็นวาเราจะทําอะไรใหองคกรดีข้ึน ผมเชื่อวาจะไดรับความ

รวมมืออยางดี”เมื่อธนาคารอยูในทามกลางวิกฤตการณอยางไรก็ตามธนาคารยังคงไดรับความ

รวมมือรวมใจจากพนักงานจํานวนมากที่ทําใหธนาคารไทยพาณิชย มีความเจริญรุงเรืองอยาง

รวดเร็ว ฉะนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอ “พัฒนาการการเกิดบรรยากาศการเรียนรูและการจัดการความรู ของ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)” ซ่ึงสามารถแบงออกเปนขั้นตอนได 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
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  5.4.1  การปรับทัศนคติ เริ่มตั้งแตยุควิกฤตเศรษฐกิจป 2540 เปนตนมา พนักงานเริ่ม 

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การที่องคการและพนักงานสามารถอยูรอดได มีงานทํา มี

ความกาวหนาในงานไดนั้น  พนักงานตองรับรูเรียนรู และปรับตัว มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

ชวยกันลดคาใชจายทุกอยางที่ไมจําเปน ดังคําสัมภาษณท่ีกลาววา “สมัยนั้น เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

ไมมีการขึ้นเงินเดือนผูบริหารระดับสูง  และสํานักงานใหญประกาศวาจะไมลดจํานวนพนักงานแต

ขอความรวมมือใหพนักงานทุกคนชวยกันประหยัด ดังนั้นพนักงานทุกคนรวมแรงรวมใจกันไมเบิก

เงินลวงเวลาทํางาน จากนั้นก็มีการเปดเครื่องปรับอากาศเวลา 10.00 น. และปดเครื่องปรับ อากาศ

กอนปดทําการ 1 ช่ัวโมง  ลดการใชทรัพยากรที่ไมจําเปนลง ฯลฯ” จากคําสัมภาษณช้ีใหเห็นวา  

พนักงานทุกคนรวมแรงรวมใจเพื่อใหองคการอยูรอดได เกิดบรรยากาศการชวยเหลือซึ่งกันและกัน

แบบพี่นอง มีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อชวยใหธนาคารผานชวงวิกฤตเศรษฐกิจไปให

ได  ซ่ึงผูจัดการอีกทานหนึ่งใหสัมภาษณเพิ่มเติมวา “ในการปรับทัศนคติของพนักงานจึงมี

ความสําคัญตอการปฏิบัติงานมาก  

  เมื่อธนาคารไดนํา KPI เปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของสาขาและพนักงาน มีการนําผล

คะแนน KPI มาใชในการประเมินเกรดของสาขาโดยตรง  เมื่อเกรดสาขาอยูในระดับดี คือ เกรด A 

สงผลตอการประเมินเกรดของพนักงานในสาขานั้น สําหรับการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง และ

การปรับเงินเดือน อาทิเชน  กรณีสาขาไดเกรด A  แสดงวาสาขามีผลการดําเนินงานดี พนักงานใน

สาขาจะมีโอกาสไดโควตาเกรด A  จํานวนมากขึ้น  ดังนั้นผูจัดการหลายทานจึงแนะนําพนักงาน

เสมอวา  “ไมวาคุณจะอยูตําแหนงใดหรือสาขาใดของธนาคาร คุณตองพบกับตัวชี้วัดแบบนี้ท้ังนั้น  

ฉะนั้นคุณตองพยายามเรียนรูท่ีจะทําใหมันดีข้ึน”  เปนการปรับทัศนคติใหพนักงานรับรูวาตอง

พยายามเรียนรูทําความเขาใจและปฏิบัติใหไดจนสามารถปรับตัวได  อีกประเด็นคือ การเลือก

พนักงานที่มีทัศนคติท่ีดีตอองคการ ทํางานดี  มาทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือสอนงานใหกับพนักงาน

คนอื่นๆ จะชวยใหพนักงานเหลานั้นรับรู เขาใจและซึมซับสิ่งดีจากพนักงานที่ทําหนาที่สอนงาน  

ทําใหมีการแพรกระจายทัศนคติและสรางบรรยากาศที่ดีสงผลใหพนักงานและทีมมีผลการ

ปฏิบัติงานดีมากขึ้นตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว ซ่ึงแนวคิดที่แนะนําใหกับพนักงาน คือ 1) ทํา

อยางไรจึงจะใหทํางานใหมีความสุขและรูสึกอยากมาทํางาน ปฏิบัติโดยทําการชี้ใหเห็นผลที่ไดรับ

จากการนําแนวคิดและวิธีการเชิงบวกในการปฏิบัติงานมาใช ซ่ึงเปนการปรับทัศนคติท่ีมีตอองคการ

และการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  2)  เมื่อเกิดความสุขในการทํางานสงผลใหเก ิดผลงานที่ดีไปดวย  ปฏิบัติ

โดยการใหกําลังใจซึ่งมีท้ังเชิงบวกและลบคือ การปลอบและการขูผสมกันเพื่อใหเกิดผลงาน  

จากนั้นจึงใหระดับหัวหนางานเขาชวยเหลือเพราะหัวหนางานใกลชิดพนักงานมากกวาผูจัดการ  3)  
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ลดปญหาความขัดแยงภายใน  เนนการสรางคนใหเปนคนพันธ A   โดยมีทัศนคติวา  ส่ิงที่สอนให

พนักงานคือ  ไมไดใหยาพิษใคร  และถือวาเปนลูกเปนหลาน”   

  จากคําสัมภาษณช้ีใหเห็นวา จุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงภายในองคการที่สําคัญ คือ การ

ปรับทัศนคติของพนักงานที่มีตอเปาหมายองคการ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงาน จะทําให

พนักงานมีความพรอมในรับรู เรียนรู ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและองคการจะ

ไดรับความรวมมือตามแนวทางและเปาหมายที่กําหนดอยางราบรื่น 

    

 5.4.2  การเปลี่ยนพฤติกรรม  ในป พ.ศ. 2544 ทางสํานักงานใหญไดจัดทํา “โครงการ 

ปรับปรุงธนาคาร” (Change  Program) อยางตอเนื่องและจริงจัง ซ่ึงโครงการปรับปรุงธนาคารเปน  

"บันได 4 ข้ันสู การเปนกลุมธุรกิจการเงินเต็มรูปแบบ คือ Universal  Banking" ถือไดวาเปนจุด

เปลี่ยนที่สําคัญของธนาคารไทยพาณิชย ในการปรับปรุงครั้งนี้มิไดมีความหมายเพียงแคการ

เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ (LOGO) และรูปลักษณของธนาคารสาขา แตยังเจาะลึกเขาไป

เปลี่ยนแปลงกระบวนการภายในทั้งหมดใหเอื้อประโยชนและอํานวยความสะดวกในการใหบริการ

กับลูกคาไดอยางครบวงจร  จุดเปลี่ยนดังกลาวมีข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงคลายกับการตอภาพจิ๊ก

ซอวภาพเล็กๆ ประกอบใหเปนภาพใหญท่ีสมบูรณแบบ  ทําใหองคการบรรลุเปาหมายดังวิสัยทัศน

ที่ไดกําหนดไววา เราจะเปน “ธนาคารที่ลูกคา ผูถือหุนพนักงาน และสังคมเลือก”    ซ่ึงผูวิจัยขอ

ยกตัวอยางจากชวงเวลาการเปลี่ยนแปลง 3 ชวง ไดแก 1) Change I: การสรางรากฐาน (Foundation)  

2) Change II: การเติบโต (Growth) 3) Change III: การสรางความแตกตาง (Differentiation) มี

รายละเอียดดังนี้  

1)  Change  I: การสรางรากฐาน (Foundation) เปนชวงการสรางการรากฐานการ

เติบโตและเพิ่มสวนแบงทางการตลาดผานโครงสรางธุรกิจใหม การสรางตราสินคา หรือการที่

พนักงานทุกคนเรียกติดปากวา การสรางแบรนด (Brand)ไทยพาณิชยใหโดดเดนครอบคลุมทุก

ผลิตภัณฑทางการเงิน เปนการปรับปรุงและสรางความสามารถในการทําธุรกิจในอนาคตจากการ

ดําเนินการของโครงการปรับปรุงธนาคารอยางตอเนื่อง พรอมกับมุงเรื่องการนําไปปฏิบัติอยางมี

คุณภาพ (Quality Execution) และจัดใหมีการติดตามอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลตามเปาหมาย

และวิสัยทัศนท่ีธนาคารกําหนดไว คือ  “ธนาคารที่ลูกคา ผูถือหุน และพนักงานเลือก” โดยธนาคาร

ไดจัดการใหขอมูล ความรูแกพนักงาน เพื่อชี้ใหเห็นเปาหมายรวมกันระหวางเปาหมายองคการและ

เปาหมายสวนตัว  สําหรับการปรับทัศนคติของพนักงานใหเห็นความสําคัญของการใหบริการที่มี

คุณภาพ เพราะเหตุท่ีวาการใหบริการทางการเงินแกลูกคาเปนหนาที่ท่ีสถาบันการเงินตองปฏิบัติ

ประกอบกับผลิตภัณฑของธนาคารคือการบริการนั่นเอง ดังนั้นพนักงานจึงตองตอบสนองความ
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ตองการของลูกคาและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา จนทําใหลูกคาเลือกที่จะใชบริการของ

ธนาคารไทยพาณิชย โดยมุงเนนการวางรากฐานระบบงานที่แข็งแกรงเพื่อรองรับการเติบโตใน

อนาคตของธนาคาร รวมไปถึงบริษัทในเครือของธนาคารซึ่งโครงการตางๆ สวนใหญในระยะนี้

เปนโครงการเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ข้ันตอนวิธีการทํางานตางๆ รวมทั้งเปลี่ยน

ระบบงานหลักๆ (ดังภาพที่ 2.1 ในบทที่ 2)  

จากโครงการปรับปรุงธนาคารระยะที่ 1 ประกอบกับคําสัมภาษณพบวา เมื่อมี

โครงการปรับปรุงธนาคารขึ้น ทางสํานักงานใหญจะเชิญผูจัดการสาขาทั่วประเทศเขารวมประชุม

เพื่อรับฟงคําชี้แจงเรื่องโครงการตางๆ โดยมีการอธิบายเปาหมาย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

แนวทาง วิธีการทํางานและการประเมินผลตางๆที่กําลังจะเกิดขึ้น เพื่อใหผูจัดการนําขอมูลขาวสาร

ไปชี้แจงใหแกสมาชิกและสามารถนําไปปฏิบัติงานได ซ่ึงผูจัดการสาขาหลายทานกลาวตรงกันวา 

“ปแรกของการปรับปรุงธนาคารที่มีการแจงใหพนักงานทุกคนทราบถึงการตอนรับลูกคาทุกคน

อยางเทาเทียมกัน ไมทําตัวเหมือนนายธนาคารสมัยกอน ตองออกมาตอนรับ ยกมือไหว ถามวามา

ติดตอเรื่องอะไร ตองทําอยางไร บางครั้งตองมีการเขียนใบรายการใหลูกคา จากนั้นพาลูกคาเดินไป

ชองที่ใหบริการ หรืออธิบายใหลูกคาเดินไปชองทางใด ดวยความยิ้มแยมแจมใส ในแตละสาขาจะมี

พนักงานมายืนรอที่หนาประตูทางเขาหรืออาจจะเปนผูจัดการหรือหัวหนางานคนหนึ่งคนใด ซ่ึงมี

การจัดเวรสลับสับเปลี่ยนกันไป เรียกวา Service Planner ซึ่งการบริการนั้นแทบจะอุมลูกคามาที่

เคานเตอรเลยที่เดียว ซ่ึงในสมัยเริ่มโครงการใหมๆ องคการยังคงมีผูจัดการรุนเกาๆ บางคนที่ปรับตัว

ไมได ไมสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงได ก็มีบางที่ลาออกไป ดวยสาเหตุท่ีวาเมื่อกอนการเปน

ผูจัดการธนาคาร มีอํานาจและยิ่งใหญมาก จะนั่งประจําอยูแตในหองทํางานคอยสั่งการ ไมเคยตอง

ยกมือไหวคนทั่วไปหรือออกไปใหบริการใคร ถือตนแบบมียศศักดิ์เหมือนเปนเจาขุนมูลนาย  ซ่ึงใน

ปจจุบันนี้วิธีการปฏิบัติงานไมเหมือนเดิม ผูจัดการและพนักงานทุกคนตองเปลี่ยนบทบาทมาเปนผู

ใหบริการแกลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและสรางความแตกตางจากคูแขงมากท่ีสุด”   

จากคําสัมภาษณช้ีใหเห็นวา  วิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมาทําใหพนักงานเรียนรูท่ีจะ

ตระหนักถึงการอยูรอดขององคการและตนเองมากขึ้น  กลาวคือ เมื่อองคการอยูไดผลการ

ดําเนินงานดีพนักงานจึงจะมีงานทํา มีความกาวหนาในอาชีพ ไมถูกใหออกจากงาน เปนสาเหตุหนึ่ง

ท่ีทําใหพนักงานปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีคิด ทัศนคติใหม สามารถยอมรับและปรับตัวใหทันยุค

ทันสมัยทันเหตุการณมากขึ้น ต้ังใจทํางาน มีน้ําหนึ่งใจเดียวกันจึงเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกัน

ระหวางพนักงาน ชวยกันลดคาใชจายที่ไมจําเปนลง รูจักเรียนรูวิธีการใหมๆ ท่ีทางสํานักงานใหญ

จัดทําขึ้นมาปรับปรุงองคการ รับรูขอมูลขาวสารมากขึ้น เพื่อใหผลการดําเนินงานนั้นดีข้ึนสามารถ

แขงขันกับธนาคารคูแขงได  
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กิจกรรมที่สงเสริมใหพนักงานเกิดการจัดการความรู และบรรยากาศการเรียนรู คือ 

การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ใหกับทุกสาขาทั่วประเทศ 

และในทุกๆ ป จะนําผลคะแนน KPI ของทุกสาขามาจัดอันดับจากมากที่สุดไปจนถึงนอยที่สุด 

ขณะเดียวกันก็มีการกระตุนเปาหมายโดยการกําหนดรางวัลและคาตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงาน จาก

ผูบริหารระดับสาขา ระดับสํานักงานเขต และระดับสํานักงานใหญ เชน การใหคาตอบแทนเปนตัว

เงิน แพ็คเกจทองเที่ยว ต๋ัวเงิน การไดเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การไดรับคําชมเชย การไดรางวัล

เกียรติยศที่ธนาคารกําหนด เปนตน   

จากคําสัมภาษณผูจัดการสาขาทานหนึ่งพบวา “การใชวิธีกําหนดเปาหมายเปน

รายบุคคล ตามชนิดของผลิตภัณฑ  การตั้งเปาหมายรายปจะกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานเพียง  9 

เดือน โดยทําการแบงออกเปน 3 ไตรมาส ซึ่งไตรมาสที่ 1,2,3 จะตองขยายการเติบโตขอผลการ

ดําเนินงานประมาณไตรมาสละ  33.3 %  แตท่ีสาขานี้จะกําหนดให 3 ไตรมาสแรกมีการขยายการ

เติบโต 35% เพื่อให ไตรมาสสุดทายเติบโตเพียง 30 % ก็จะทําใหสาขานั้นมีผลการดําเนินงานอยูใน

ระดับดี ดวยการติดตามผลงานทุกๆ ส้ินเดือนพรอมทั้งจะมีการเก็บผลงานทุก ผลิตภัณฑ  เพื่อจะได

รูวาถึงเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม  ตองทํายอดเพิ่มอีกเทาไหร  ซ่ึงตั้งเปาหมายผลิตภัณฑ ตามความยาก

งายของผลิตภัณฑ  เชน  การตั้งเปาหมายของผลิตภัณฑ ในแตละไตรมาส เมื่อจบแตละไตรมาส  

สาขาจะทําการวิเคราะห SWOT เพื่อวางแผนและปรับปรุงการดําเนินงานในแตละชวงไปจนถึงสิ้น

ป  จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงานมาทําการวางนโยบาย แผนงาน และกําหนดกลยุทธในป

ตอไป”  ดังตารางที่ 5.10 

 

ตารางที่ 5.10   ตัวอยางการกําหนดเปาหมายรายไตรมาส 

 

ผลิตภัณฑ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

บัตรเครดิต 38%   38%   24%    

เงินฝาก 30%  30%  30%  10%  

เงินฝากประจํา 40%   40%   20%    

สินเชื่อบุคคล 30%   30%   30%   10%  

 

แหลงที่มา:  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), 2551ข. 
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จากคําสัมภาษณช้ีใหเห็นวา การกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองกับระบบงานเปนการ

กระตุนผลการดําเนินงาน เพื่อใหพนักงานกระตือรือรนที่จะทําใหผลการดําเนินงานของสาขาตนเอง

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ทําใหรูจักที่จะวางแผน ทําการระดมสมอง โดยนําผลงานเกาให

พนักงานดู วาปท่ีผานมา หลายๆ ป วามีวิวัฒนาการอยางไร มีอะไรเหมือนเดิม มีอะไรแปลกใหม 

พัฒนาขึ้น อะไรยังไมมี ทําใหสามารถประเมินผลแตละผลิตภัณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง จะสังเกตไดวา เมื่อครบ 3 ไตรมาส ผลการดําเนินงานจะเปนไปตามเปาหมายโดยที่

ปลายปจะไมเหนื่อยมากนัก อยางไรก็ตามหากไมเปนไปตามเปาหมายในไตรมาสที่ 4 ก็ยังมีโอกาส

ปรับปรุงแกไขไดทันเวลา ซ่ึงก็เปนการเผื่อเวลานั่นเอง ในการที่สาขาแตละแหงจะประสบ

ความสําเร็จนั้นตองอาศัยความรู ประสบการณดานตางๆ ท้ังเรื่องผลิตภัณฑ การใหบริการ กลยุทธ

การตลาด การขาย และการวางแผนที่ดี นอกจากนี้ยังตองอาศัยการทํางานเปนทีม การรับรูเรียนรู

เขาใจสภาพแวดลอมของตลาดเพื่อดําเนินงานใหไดผลตามแผนงาน สงผลใหผลการดําเนินงานของ

องคการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

นอกจากกิจกรรมการจัดอันดับผลการดําเนินงานของสํานักงานใหญ และการให

รางวัล คาผลตอบแทน เปนเครื่องมือในการกระตุน ขับเคลื่อนผลการดําเนินงานแลวนั้น องคการยัง

มีกิจกรรมอื่นๆ สนับสนุนการเรียนรูของพนักงานอีกมากมาย  เชน การ Morning  Talk หรือ 

Evening Talk แลวแตวาสาขาใดสะดวกชวงเวลาใด ซ่ึงเปนการพูดคุยประชุมชี้แจงรายละเอียดกฎ 

ขอบังคับ คําสั่งตางๆ จากนั้นผูจัดการจะสอน สอดแทรกใหเกิดการเรียนรู   การประชุมสื่อความแต

ละเดือนผูจัดการเขตจะใหผูจัดการสาขา บรรยายวิธีปฏิบัติงาน  ปญหาทุกๆสาขา  และตอบคําถาม

วาทําไมถึงเกิดขึ้น  แกไขอยางไร ผลกระทบของวิธีการนั้นๆ เปนอยางไรซึ่งถือไดวาเปนเวทีท่ีให

ผูจัดการสาขาไดแลกเปล่ียนเรียนรูอยางเปนทางการ ช้ีใหเห็นถึงประโยชน  โอกาสในการเรียนรู  ยัง

มีการหาความรูรอบตัวดานธุรกิจการเงินจากแหลงขอมูลอื่นๆ เชน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หยิบ

เอาขอมูลขาวสารมาคุยกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง 

นํามาพูดคุยใน Morning Talk  ทุกวัน ซ่ึงในหนังสือพิมพจะมีการวิเคราะหโดยนักวิชาการมากมาย  

พรอมดวยระบบฐานขอมูล ระบบอินทราเน็ตตางๆ ที่รองรับการเรียนรูของพนักงานเพื่อให

พนักงานมีองคความรูสําหรับการปฏิบัติงาน  

โครงการปรับปรุงธนาคารในชวงแรกนี้ เปนการปรับทัศนคติวิธีการทํางาน และ

ระบบงานในธนาคาร  รวมกับการใหขอมูลเพื่อเปนสรางรากฐานของระบบงานและชี้ใหพนักงาน

ตระหนักถึงผลกระทบและผลประโยชนท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังระยะสั้นและระยะยาว กอใหเกิด

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม เกิดการรับรูขอมูลขาวสารมากมายทั้งเรื่องระบบงาน มีวิธี

ปฏิบัติงานและผลิตภัณฑใหมๆ ท่ีตรงตามความตองการของลูกคามากขึ้น พรอมทั้งมีการสงเสริม
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เรียนรูอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนบรรยากาศการทํางานในองคการที่ตางจากเดิม อาจะกลาวไดวาเกิดเปน

บรรยากาศการเรียนรูข้ึนในองคการ โดยที่องคการไมตองออกคําสั่งหรือบังคับใหพนักงานตอง

เรียนรู คนหาความรู หรือใหจัดทําระบบการจัดการความรู นอกจากนี้ส่ิงที่เกิดควบคูกับการปรับ

ทัศนคติพนักงานยังเปนจุดเริ่มตนที่กอใหเกิดกระบวนการจัดการความรูข้ึนในองคการไปพรอมกับ

การทํางานอยางอัตโนมัติ ทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดตามที่องคการตองการ จนทําให

องคการบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไวในชวงการเปลี่ยนแปลงระยะที่ 1 ซ่ึงในขณะเดียวกัน

สํานักงานใหญไดจัดระบบสนับสนุนตางๆ เพื่อรองรับการเรียนรูของพนักงานทั้งองคการไวหลาย

ดาน เชน ระบบอินทราเน็ต ระบบการสื่อสารทางไกล อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ รวมไปถึง

ระบบงาน โครงสรางองคการที่เอื้อตอการเรียนรู ซ่ึงมีกิจกรรมสนับสนุนมากมาย ท่ีไดกลาวมาแลว

ขางตน 

2)  Change II: การเติบโต (Growth) เริ่มตั้งแตปพ.ศ. 2547 – 2549 เปนชวงที่เนน

เรื่องการเติบโตตอจากรากฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไดสรางไวในระยะแรก ซ่ึงโครงการในระยะนี้

จะเนนใหธุรกิจเติบโตอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ มีการเสริมทักษะความรูความสามารถใหกับ

พนักงานเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนแนวทางที่เชื่อมตอจากการสรางรากฐานขององคการในชวงการ

เปลี่ยนแปลงระยะที่ 1 (ภาพที่ 2.2 ในบทที่ 2)  พบวา เมื่อองคการไดถูกวางรากฐานที่สําคัญ ท้ังดาน

ระบบงาน ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน  รวมถึงปรับทัศนคติของพนักงานแลวนั้น ในโครงการ

ปรับปรุงระยะที่ 2 จึงเปนสวนสงเสริมใหพนักงานและองคการมีการเติบโต เริ่มดวยเสริมทักษะ

ความสามารถพนักงานและการปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาได จากคําสัมภาษณพบวา “พนักงานใหมทุกคนตองเขาฝกอบรมที่ศูนยฝกอบรมของ

ธนาคารเปนเวลา 1 เดือน กอนเขาไปปฏิบัติงานจริงที่สาขาตางๆ ซ่ึงหลักสูตรในการอบรมเปนการ

เรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของระบบสถาบันการเงิน ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน มีการจําลอง

สถานการณใหพนักงานไดปฏิบัติจริงเกือบทุกตําแหนงในองคการ เมื่อจบหลักสูตรจะสามารถ

ปฏิบัติงานไดทันที สวนความชํานาญในการปฏิบัติงานตองอาศัยประสบการณการพบปะลูกคา

หลากหลายประเภทและระยะเวลาในการทํางานจึงจะทําใหมีความเชี่ยวชาญในงานดานตางๆ มาก

ยิ่งขึ้น ในสวนผลิตภัณฑของธนาคารไดมีการจัดตั้งหนวยงานที่ทําหนาที่คิดคน ปรับปรุง สราง

นวัตกรรมดานสินคา-บริการโดยตรงออกสูตลาด”  

จากคําสัมภาษณผูจัดการสวนใหญ พบวา  เมื่อเขาไปทํางานจริง ผูจัดการ หัวหนา

งาน หรือเพื่อนพนักงานจะเปนผูสอนงานดานตางๆให ข้ึนอยูวาจะไดรับมอบหมายใหทําตําแหนง

ใด เชน ใหพนักงานที่มีความชํานาญจับคูทํางานกับพนักงานไมมีความชํานาญ เพื่อใหเขาเรียนรู

วิธีการทํางานที่ถูกตองที่ทําใหงานสําเร็จ  ในการทํางานรวมกันนั้นจะทําใหพนักงานสนุกกับงาน  
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ทํางานเปนทีมไดเพราะมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  สวนใหญตําแหนงงานภายในสาขาจะมี

หมุนเวียนกันทุกๆ 6 เดือนหรือ 1 ป ข้ึนอยูกับผูจัดการแตละสาขา การหมุนเวียนพนักงานไปยัง

ตําแหนงงานใหมๆ สงผลใหพนักงานทุกคนตองเรียนรู ทําความเขาใจและ คนหาความรูเกี่ยวกับ

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงงานตางๆ  ดวยตนเอง โดยเขาไปคนควาในระบบอินทราเน็ต

หรือระบบ E-Learning ที่ธนาคารจัดไวให เพื่อใหสามารถทํางานแทนกันไดทุกตําแหนง หากเกิด

กรณีเพื่อนไมมาทํางาน ในการทําใหพนักงานมีทักษะความชํานาญทุกตําแหนงจะมีระบบการสอน

งานกัน โดยผูจัดการสอนรองผูจัดการ  รองผูจัดการสอนผูชวยผูจัดการ   ผูชวยผูจัดการสอนหัวหนา

งาน  หัวหนางานสอนพนักงานอีกที  ซ่ึงผูจัดการสาขาหนึ่งใหความเห็นวา  “กระตุนใหทํางานอยาง

ต้ังใจ  พนักงานจะถูกสอนโดยกติกา และตัววัดของธนาคารเองตามแบบประเมิน  วาใหทํางานเปน

ทีม  มีคุณธรรม  รูจักรับผิดชอบ  ดังนั้นจึงทําใหเกิดการชวยเหลือกันอยางอัตโนมัติ  ซ่ึงการทํางาน

จะเนนการทําความเขาใจสัญญาณและขอมูลที่สํานักงานใหญสงมา  แลวทําใหพนักงานรับรูเขาใจ  

ซ่ึงการหมุนเวียนตําแหนงงาน  โดยดูศักยภาพของพนักงานเปนหลัก  ตองคุยกับหัวหนางานผูชวย

ผูจัดการในการปรับเปลี่ยนตําแหนงงานเพื่อฝกพนักงานที่มีแวว  มีความสามารถโดดเดนใหมีความ

ชํานาญพิเศษมากขึ้น  เชน  พนักงานนั่ง Counter มี  4  คน  พนักงานขายผลิตภัณฑ  มี  5  คน  ดังนี้    

พนักงานนั่งCounter ฝาก-ถอน        ก      ข       ค       ง 

พนักงานขายผลิตภัณฑ                   A      B       C        D       E 

พนักงานคนที่มีแววขายสินคาเกงคือ พนักงาน  ค   นั่ง Counter  ฝาก-ถอน  ให

สลับตําแหนงงานมาเรียนรูงานขายกับพนักงานขาย  A  เปนเวลา  1  เดือน  แลวพนักงาน A ก็ไปนั่ง 

counter แทนพนักงาน ค  เปนเวลา 1   เดือน  พอเดือนที่          2  ก็ใหพนักงานขาย  B มานั่งตําแหนง 

counter A แลว A  ก็ไปขายเหมือนเดิม พอเดือนที่  3  ก็ใหพนักงานขาย  C มานั่งตําแหนง 

counter B แลว B  ก็ไปขายเหมือนเดิม พอเดือนที่  4  ก็ใหพนักงานขาย  D มานั่งตําแหนง 

counter C แลว C  ก็ไปขายเหมือนเดิม พอเดือนที่  5  ก็ใหพนักงานขาย  E  มานั่งตําแหนง 

counter D แลว D  ก็ไปขายเหมือนเดิม ทําใหพนักงาน  ค ไดฝกงานถึง 5 เดือนจนเกิด 

ความชํานาญในงานนั้นๆ  ในการหมุนตําแหนงงานจึงไมหมุนเปนวงจร  เพราะวา  ไมมีเวลามาก

ขนาดนั้น  กวาจะไดคนเกง  คนชํานาญงาน 1 คน ตองรอถึง  9  เดือน  ซ่ึงตองอาศัยระยะเวลานาน

เกินไป  สาขาจะตองสามารถระบุไดวาพนักงานคนใดมีศักยภาพอยางไร  ไมอยางนั้นไมไดตาม

เปาหมายที่ต้ังเอาไวทําใหเติบโตชา” 

ผูใหสัมภาษณทานอื่นใหความเห็นเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาบุคลากรวา “จัดใหมีการ

แบงกลุมและคัดเลือกพนักงานตามศักยภาพ แลวจัดสรรใหพนักงานไปทําในสิ่งที่เขาชอบและให

เหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละชนิด เนื่องจากพนักงานบางคนเกงที่จะนําเสนอขายผลิตภัณฑประกัน 
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แตไมเกงที่ขายกองทุน ก็จัดใหทํางานคูกันเพื่อใหชวยเหลือและสอนเทคนิควิธีการซึ่งกันและกัน” 

อีกวิธีการหนึ่ง คือ “มีการฝกอบรมใหกับพนักงาน โดยผูเชี่ยวชาญแตละผลิตภัณฑ เชน หนวยงาน

การประกันชีวิตจากบริษัท นิวยอรกไลฟ สํานักงานใหญจะทําการสงผูเชี่ยวชาญ มาฝกอบรมและให

คําแนะนําในการขาย แตหากมีผลิตภัณฑใหมๆ เกิดขึ้นก็ทําการชี้แจงรายละเอียด สรางความเขาใจ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น พรอมกับจัดใหมีการฝกอบรมเสมอ”  สอดคลองกับคําขวัญของสาขาหนึ่ง

ท่ีวา “ไมวาแมวจะสีอะไรขอใหจับหนูก็พอ”  คือ ทําทุกอยางเพื่อใหพนักงานสามารถเรียนรู ฝกฝน

ทักษะ ความสามารถจนเกิดความเชี่ยวชาญในงานหลายๆ ดาน จนกระทั่งปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมายที่กําหนด ซ่ึงถือไดวาเนนที่ผลงานไมเนนที่กระบวนการ บรรยากาศในองคการจึงมีความ

ยืดหยุนพอสมควร ดังนั้นหลายสาขาจึงใชวิธีการโคลนนิ่ง  คือ  สาขามีคนที่ขายเกงและประสบ

ความสําเร็จในการทํางาน สาขาจะใหจับคูเพื่อออกไปทํางานรวมกัน   เพื่อใหเรียนรูวิธีการ เทคนิค

ตางๆ  ซ่ึงกันและกันวาเขาทํางานอยางไรถึงประสบความสําเร็จ   

ในผลักดันใหเกิดการจัดการความรู บรรยากาศการเรียนรู และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยขององคการ  ส่ิงที่ใชขับเคลื่อนอีกประการหนึ่งนอกจากสถานการณการแขงขัน

แลวยังมีคาตอบแทน และรางวัลที่จัดสรรใหแกพนักงาน ทีมงาน และองคการในทุกๆ ป ซ่ึงผูให

สัมภาษณกลาวคลายๆ กันวา  “จะมีเกณฑกําหนดไวเลยวาถาพนักงานทําเปาหมายในแตละ

ผลิตภัณฑไดกี่เปอรเซ็นต รางวัลจะเปนอะไร เพราะฉะนั้นทุกคนมีเปาหมายของตนเองวาจะตองทํา

อะไรแลวจะไดอะไร ในการใหรางวัลในแตละป ถาผลงานสาขาในผลิตภัณฑตัวไหนได 120%   

พนักงานจะไดรางวัลทีมงานจะไดเปนตัวเงินออกมาจากสํานักงานใหญ เงินที่ไดมานั้นสาขาจะ

นํามาผลักดันพนักงานในปถัดไป (เงินกองกลาง) เชน เดือนมกราคมป พ.ศ. 2552 ท่ีผานมาเนนการ

ขายประกัน  ถาหากใครขายได   ผูจัดการจะใหกรมธรรมฉบับละ 200 บาท  และถาหากใครขาย

กรมธรรมไดเบี้ยรายปมูลคา ต้ังแต 1 แสนบาทขึ้นไป  ผูจัดการใหเทาไหร   ผูจัดการก็เอาเงิน

กองกลางตรงนี้มาอัดฉีดพนักงาน  ถือวาเปนเงินพิเศษ (Extra)  ฉะนั้นนอกจากพนักงานจะไดรางวัล 

(Incentive) จากสํานักงานใหญแลว ผูจัดการไดใหเงินพิเศษแกพนักงานในแตละเดือนจาก

ผลิตภัณฑท่ีพนักงานขายไดเปนตน ท้ังนี้ในแตละสาขาผูจัดการและพนักงานตองทําการตกลงไว

กอนลวงหนาวา  การที่เราจะมีเงินกองกลางไดนั้นสาขาตองบรรลุเปาหมายตาม KPI ท่ีกําหนดเพียง

บางผลิตภัณฑจะบอกวาถาหากทําเกินเทานี้จะมีเงินกอนใหสาขาเทาไหร ใหกี่เปอรเซ็นตของยอด

สวนที่เกิน ถาหากทุกคนอยากไดเงินตรงนั้นก็ตองชวยกันทํางานใหสาขาบรรลุเปาหมาย 

นอกจากนั้นยังมีเงินรางวัลที่เขตจัดใหดวย  บางครั้งพนักงานไดเงิน 3 ตอเลย  คือไดจากสํานักงาน

ใหญ  แลวไดจากเขต  ไดจากสาขาอีกตอ” 
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ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณช้ีใหเห็นวา ส่ิงที่ผูจัดการและพนักงานทุกคนตอง

ปฏิบัติในปจจุบัน คือ  การคนหาความรู การอานหนังสือมากๆ  ท้ังหนังสือที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน  

การบริหารจัดการ การตลาด  การขาย การบริหารคน  จิตวิทยาตางๆ  ตองเรียนรูดวยตนเอง ไมตอง

มารอใหใครสั่งใหไปอบรมเรื่องอะไร ทุกคนมีหนาที่ท่ีจะตองรูวาตนเองยังขาดความรูสวนใด ตอง

เพิ่มเติมอะไรจึงจะทําใหตนเองสามารถกาวหนาในอาชีพได เพราะธนาคารสมัยนี้แขงขันมากตอง

พยายามหาวิธีการใหมๆ มาทํางาน บางครั้งการมีเครือขายคนรูจักหลากหลายสาขาอาชีพก็ชวยใน

การทํางานไดเหมือนกัน โดยการไปขอคําปรึกษาพูดคุยแสดงความคิดเห็น  นอกจากนั้นเมื่อพบ

หนังสือดีๆ ก็นําหนังสือเหลานั้นมาเปนของขวัญใหกับพนักงาน แนะนําใหพนักงานอานแลวเกิด

แนวคิดใหมๆ ใหทันตอสถานการณได หรือบางครั้งนํามาเปนแนวทางเปน Guideline ในการ

ปฏิบัติงานก็ได จากคําสัมภาษณส่ิงที่สะทอนใหเห็นเดนชัดคือ ในทามกลางยุคสมัยที่อาศัยองค

ความรูมาใชในการแขงขัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการจึงไมไดมุงที่การฝกอบรมแตอยาง

ใด แตกลับยกภาระการฝกอบรมนั้นใหกับพนักงาน  เนนใหพนักงานเกิดการเรียนรูเปนกลุมมาก

ท่ีสุด โดยหัวหนางานนั้นจะเปนผูสอนงานใหเอง  และเมื่อมีเวลาวางพนักงานจะเขาไปศึกษาใน

ระบบ Intranet ระบบ E-Learning ดวยตนเอง  ประกอบกับหัวหนางานที่จะตองเขาไปศึกษา คนหา

ขอมูลตางๆ ในอินทราเน็ตและอินเทอรเน็ตแลวจัดพิมพออกมาเรียนรูกันในทีมงาน (หัวหนางาน

จะตองเปนคนคนหาความรูจากแหลงตางๆ มาสอนพนักงานในทีม) และนี้เองจึงเปนสวนสําคัญที่

กอใหเกิดการจัดการความรูบรรยากาศการเรียนรูในองคการเพิ่มมากขึ้น  ฉะนั้น องคความรูของ

พนักงานจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก ทําใหลูกคามองวาสาขาเรา ธนาคารเราเปนมืออาชีพ  สงผลใหเกิด

ความกาวหนาในอาชีพการงานอยางยั่งยืนตอไป 

3)  Change III: การสรางความแตกตาง (Differentiation) เปนการเชื่อมตอจิ๊กซอว

ภาพจากโครงการปรับปรุงระยะที่ 2 มาถึงระยะที่ 3 โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน ซ่ึง

เนนการสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นเพื่อใหธนาคารมีการเติบโตอยางยั่งยืน พนักงานเกิดความ

พรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและเกิดนวัตกรรมในดานตางๆ ข้ึน (ภาพที่ 2.3 ใน

บทที่ 2) พบวา  การปรับปรุงระยะนี้ เปนพัฒนาการสรางความแตกตางภายใตการเติบโตของ

ผลประโยชน ผลกําไร (Profit  Moment) ในระยะยาว โดยใชวิธีการหลากหลาย เชน วิธีการ “Copy 

and Development หรือเรียกอีกอยางวา วิธีการ โคลนนิ่ง” คือการลอกเลียนแบบเทคนิค วิธีการ

ทํางานจนประสบความสําเร็จของบุคล ทีมงาน หรือองคการ โดยนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับ

บริบทของตนเอง สอดคลองกับคําสัมภาษณท่ีวา “สาขามีพนักงานคนหนึ่งเกงมากๆ ในการขาย

ประกันชีวิตและไดรับรางวัลอยูเปนประจํา ซ่ึงทางสํานักงานเขต สํานักงานใหญจะเชิญไปเปน

วิทยากรเผยแพรเทคนิคในการขายเสมอ  ธนาคารจะเรียกพนักงานคนนี้วา “เซลพันธุแท”   สาขาจะ
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สงพนักงานคนนี้ไปเปนเซลของเขต  ซ่ึงเขตจะรวบรวมคนขายเกงๆ เพื่อออกไปชวยสาขาตางๆ 

ของเขตพื้นที่  เรียกวา “เครื่องจักรสีมวง” โดยทีมนี้จะออกไปชวยขายผลิตภัณฑตางๆ เพื่อใหสาขา

เหลานั้นมีผลประกอบการที่ดีข้ึน  และสาขาเหลานั้นจะสงพนักงานของสาขาตนเองออกไปทํางาน

ดวยเพื่อดูแนวทาง วิธีการทํางานของทีมเกงๆ วาเคาทํางานอยางไร  ตอไปจะไดทําเองได 

นอกจากนั้นยังทําใหพนักงานสาขานั้นรูสึกกระตือรือรน อยากเรียนรูไปดวย เพราะกอนที่ทีมนี้จะ

มา  ขายไมไดเลย  ท้ังๆ ท่ีกลุมลูกคาก็กลุมเดียวกัน  แตพอทีมนี้มากลับทํายอดขายไดดีมาก  ซ่ึงทีมนี้

ไมใชพนักงานของสาขา  ไมมีความคุนเคยกับลูกคา แตยังสามารถทําได  ดังนั้นเราตองทําได

เหมือนกัน  ซ่ึงการชวยเหลือแตละครั้งจะมีการตกลงเรื่องผลประโยชนกันไวลวงหนา เชนผลงานที่

ทีมทําไดจะยกใหสาขา  สวนรางวัล (Incentive) จะเปนของทีมงานที่ทํางานจริง  ทําแลวไดผลดีมาก  

ทําใหเขตอื่นๆ เลียนแบบดวย (แนวคิด เครื่องจักรสีมวงนี้  สํานักงานเขตเอามาจากสํานักงานใหญ  

ท่ีมีทีมทีเรียกวา  “ดรีมทีม” (Dream  Team)   เปนการนําคนมีศักยภาพในการขายสูงมารวมกันออก

ชวยงานสํานักงานเขตและสาขาตางๆ ท่ัวประเทศ)  เปนการใชเทคนิคการขายแบบธุรกิจขายตรง

หลายชั้น (Multi-Level Market: MLM)  แบบการขายตรง (Direct Sale) ชวยในการขาย”   

  วิธีการทํางานของทีม  “เครื่องจักรสีมวง” หรือ “ดรีมทีม” เมื่อลงไปทํางานที่สาขา  

โดยจะประชุม Morning Talk กอนวา  จูงใจ กระตุนพนักงานสาขานั้นกอน แลวบอกวาทีมเครื่องจัก

สีมวง  หรือดรีมทีมเขามาสาขานี้ทําไม มาชวยอะไรสาขา  ส่ิงที่สาขาจะไดคืออะไร   แลววันนี้เรามา

ปกธงกัน  ธงในวันนี้คือเปาหมายวาเราจะขายเทาไหร  พนักงานก็จะรูสึกฮึกเหิม  วามีคนมาชวย  

ผลงานเราก็ได และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  งานก็ได  สนุกดวย  ๆ ไดเพื่อนใหมดวย เปนการสราง

เครือขายความรูไปพรอมๆ กัน 

  จากการสัมภาษณช้ีใหเห็นวา ผลประกอบการเวลาเพิ่มขึ้นจะเพิ่มไปเปนชุดๆ  

สาขาเพิ่ม  เขตก็เพิ่ม  ทําใหทุกสวนงานทํางานบรรลุตาม KPI ท่ีกําหนด สงผลใหอัตราการเติบโต

ของธนาคารในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว วิธีการทํางานที่สาขาไดเสนอใหสํานักงานเขตทราบ

และเผยแพรใหสาขาอื่นทําตาม คือ สาขานี้จะมีสมุดพกของพนักงานแตละคน พนักงานจะบันทึก

รายการที่ตัวเองทําในแตละวัน ซึ่งจะมีการบันทึกผลิตภัณฑอะไรบางที่รับผิดชอบ เปาหมายของ

พนักงานแตละคนในแตละปอยางชัดเจน   กําหนดชวงเวลา มีการกําหนดเกรดเพื่อเปนการวัดผล

เปนรายบุคคล 

สวนในป พ.ศ. 2552 เปนปแหงความทาทายที่จะทําการเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาสให

ธนาคารไทยพาณิชย สรางความแข็งแกรงขึ้นไปอีก ในดานการเงิน บริหารจัดการ ความสัมพันธกับ

ลูกคา  เครือขายสาขาและชองทางบริการใหม บริการการเงินที่ครบวงจร พนักงานผูเชี่ยวชาญ และ

สรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยมียุทธศาสตรหลักคือ 1)  ดูแลให
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ความชวยเหลือลูกคา 2)  รอบคอบระมัดระวังในการทําธุรกิจ 3)  ควบคุมคุณภาพสินเชื่อ 4)  สราง

รากฐานรายไดคาธรรมเนียมตอเนื่อง 5)  ควบคุมคาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

6)  สรางความสามารถของพนักงาน (วิจารณ  พานิช, 2552) 

  

  5.4.3  การรักษาพฤติกรรม  จากการสัมภาษณและการสังเกตปรากฏการณ พบวา ธนาคาร 

ไทยพาณิชยทุกสาขามีกิจกรรมที่สนับสนุนใหโครงการปรับปรุงธนาคารใหดําเนินไปไดอยาง

จริงจังและตอเนื่อง เพื่อเปนการรักษาพฤติกรรมที่ดีใหเกิดขึ้นในตัวพนักงานและองคการในการที่

จะรับรูขอมูล ขาวสาร เรียนรูส่ิงใหมๆ มีความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง จน

พนักงานเกิดความเคยชินจนกลายเปนนิสัย และเกิดเปนวัฒนธรรมการเรียนรูข้ึนในที่สุด จนสงผล

ในเชิงประจักษท้ังดานความพึงพอใจของลูกคา ความพึงพอใจของพนักงานและผลการดําเนินงาน

ดานการเงินไดแก  

1)  จัดใหมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทําความเขาในในงานกันทุกวันตอนเชา (Morning 

Talk) หรือตอนเย็นกอนเปด-ปดทําการ (Evening  Talk) (ขึ้นอยูกับความสะดวกของแตละสาขา) 

เปนการคุยเรื่องหัวขอผลงาน ระเบียบ คําสั่ง กฎระเบียบ ปญหาในการทํางาน แกไขไดอยางไร เชน

มีการบริการ ท่ีลูกคาไมดี จะทําอยางไร   

2)  ประชุมประจําสัปดาห จะมีทุกสัปดาหตอนเย็น ในเรื่องนโยบาย พนักงานจะ

วางแผนวาจะประชุมปรึกษางานอะไรกันแตละสัปดาห มีการคิดกลยุทธทางการตลาดเอง  ผาน

ทางการประชุมตางๆ เชน จัดหาของขวัญใหลูกคาเปนโปรโมชั่น  เชน  ตุกตา รม บัตรคอนเสิรต

โดยการหาของขวัญนั้นก็ใชวิธีการสอบถามพนักงานเพราะพนักงานใกลชิดลูกคาจะทราบความ

ตองการของลูกคา  ทางสาขาจะไดจัดหาใหตรงใจลูกคาทําใหขายผลิตภัณฑไดและมีการจดบันทึก

การประชุมไวทุกครั้ง เพื่อรายงานสํานักงานใหญ 

3)  ประชุมพิเศษตางๆ ในวาระเรงดวน เชน ระยะหลังมีการสื่อความผานระบบ 

Video Conference โดยตรงจากสํานักงานใหญถึงทุกสาขาทั่วประเทศ ในชวงวันพุธตอนเชากอน

เปดทําการ จะมีผูบริหารระดับสูงพูดชี้แจง ประเด็นสําคัญเรื่องตางๆ สลับกับหนวยงานใน

สํานักงานใหญ อยางฝายผลิตภัณฑ ฝายเครือขายสาขา เปนตน พนักงานทุกคนจะตองมานั่งฟงเพื่อ

ทําความเขาในขอมูลขาวสารนั้นๆ บางครั้งอาจเปนลักษณะการ Present ผลิตภัณฑแตละตัวโดย

หนวยงานเจาของผลิตภัณฑท่ี สํานักงานใหญจะวนเวียนกันมาถายทอดความรู ความเขาใจ เทคนิค

การขาย ของสินคาแตละตัวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆ 

4)  การประชุมสื่อความประจําเดือนของทุกสํานักงานเขต โดยผูจัด การสาขาทุก

คนในเขตนั้นๆ ซ่ึงผูจัดการเขตจะจัดประชุมเพื่อสื่อความที่ไดรับมาจากสํานักงานใหญ  เชนเรื่อ
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ความเสี่ยง  ผลิตภัณฑใหม  ผลการดําเนินงาน  ผลประกอบการแตละเดือน  ปญหา อุปสรรค ซ่ึง

ผูจัดการทุกคนจะชวยการแบงปนความรู ขอมูล ในการปฏิบัติงาน เทคนิค กลยุทธ  มุมมอง  แนวคิด

ตางๆ  รวมกัน  และยังมีการแกปญหารวมกันอีกดวย 

5)  การประชุมประจําปของธนาคาร (Forum)  จะเกิดขึ้นอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือ

บาปเกิดขึ้น 6 เดือนครั้ง โดยผูจัดการสาขาจะเขาไปเรียนรูทุกเรื่องจากการประชุมนี้ และไปรับทราบ

แนวทางที่จะเปลี่ยนแปลง กอนที่จะมีการเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ซ่ึงผูจัดการทุกคนจะรูอยูแลว

วาจะมีการเปลี่ยนแปลงบอยมาก เปนปกติ เปนธรรมชาติ ขององคการ ดังนั้นตองเปดใจรับการ

เปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น และพรอมจะเปลี่ยนแปลงเสมอ เมื่อผูจัดการรับรูเขาใจแลวก็มาสื่อ

ความใหพนักงานในสาขาเขาใจตรงกันและเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น 

6)  ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ที่รวบรวมขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับองคการไว

ท้ังหมด และความรูดานอื่นอีกมากมาย เพราะในองคการมีการสรางชุมชนความรู ความสนใจดาน

ตางๆ ตามความสนใจของพนักงาน เพื่อสงเสริมการสรางเครือขายการทํางานรวมกัน 

7)  แหลงความรูอ่ืนๆ เชน หองสมุด ศูนยการเรียนรู หนังสือวารสารตางๆ ที่

พนักงานตองเขาไปคาควาดวยตนเอง โดยขึ้นอยูกับความสนใจ  ตําแหนง  หนาที่ของพนักงาน  เชน  

หัวหนาธรกิจ(สมุหบัญชี) มีการปรับปรุงเรื่องดอกเบี้ย เคาตองไปเอาขอมูลมาอธิบายวาขั้นตอนหรือ

ปรับอยางไร จะตองศึกษาเรียนรู  มาสอนชวงเชาหรือเย็น แลวแตกําหนด 

8)  ระบบการเรียนรูผานคอมพิวเตอรชวยสอน (E-Learning) ท่ีจะมีการสอน

เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ตางๆ ไวใหพนักงานเขามาเรียนรูดวยตนเอง และยังมี

การสอนเกี่ยวกับผลิตภัณฑแตละชนิดไวอยางละเอียดเพื่อใหพนักงานเกิดความเขาใจในผลิตภัณฑ

แตละชนิดเพิ่มมากขึ้น 

9)  ระบบกระดานถามตอบ (Web Board) ไวในระบบอินทราเน็ต เพื่อใหพนักงาน

สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู เทคนิควิธีการ การแกปญหา และปองกันการเกิดปญหาในเรื่องตางๆ 

รวมกัน 

10)  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส (E-Mail) จะมีการสงคําสั่ง กฎระเบียบ ท่ี

พนักงานตองปฏิบัติสงตรงถึงผูจัดการและพนักงานทุกคน ดังนั้นเปนหนาที่ท่ีพนักงานทุกคนตอง

เขาไปอานและศึกษาทุกวัน 

11)  ระบบโทรศัพทสายดวน (Call  Center) สามารถหมุนโทรศัพทเขาไปไดท่ี

หมายเลข 0-2777-7777 โดยเปนหนวยงานที่คอยใหบริการเกี่ยวกับขอมูล คําสั่ง กฎ  ระเบียบ 

รายละเอียดผลิตภัณฑ ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน การแกไขระบบคอมพิวเตอร และเรื่องตางๆ 
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ภายในธนาคารคอยใหบริการตอบคําถามในเร่ืองงานใหกับพนักงานของธนาคารทุกสาขา และตอบ

คําถามเกี่ยวกับสินคา-การบริการใหกับลูกคา ไดเริ่มเปดใหบริการไดอยางเต็มรูปแบบ  

12)  มีการสอบวัดความรูในการปฏิบัติงานทุกตําแหนงทุกป ไมเวนแมผูจัดการ

สาขา  ในวันหยุดทําการ ซ่ึงสํานักงานใหญจะเปนผูกําหนด ซ่ึงการสอบดังกลาวจะมีผลตอการ

ประเมินพนักงานในแตละป 

จากกิจกรรมที่พบในปรากฏการณ สะทอนใหเห็นวา กิจกรรมและเครื่องมือตางๆ 

เปนมีสวนอยางมากในการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูอยางตอเนื่องจริงจัง 

กอใหเกิดกระบวนการจัดการความรูท่ีมีองคประกอบของการสราง คนหาความรู การจัดเก็บความรู

อยางเปนระบบ การเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู และการใชความรู จนเปนวงจร หรือเกลียวความรูท่ี

เพิ่มพูน ตอยอดองคความรูขององคการมากมาย จนในที่สุดทําใหเกิดนวัตกรรมในองคการ ความ

พรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และเปนการเพิ่มผลการดําเนินงานทั้งใน

องคการไดมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากอัตราการเติบโตของผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นสูงอยางตอเนื่อง 

เปนเครื่องยืนยันผลการปรับปรุงธนาคารครั้งสําคัญนี้ในดานตางๆ อยางเห็นไดชัด  ดังภาพที่  5.6 – 

5.10 

 

 
 

ภาพที่ 5.6  ผลกําไรที่เพิ่มขึ้นอยางคงที่ในอัตราสูง ต้ังแตเริ่มโครงการปรับปรุงธนาคาร  

แหลงที่มา: วิชิต สุรพงษชัย และดีพัก ซารับ, 2550. 
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ภาพที่ 5.7  ผลการดําเนินงานดานรายไดและคาใชจาย ต้ังแตเริ่มโครงการปรับปรุงธนาคาร                         

แหลงที่มา: วิชิต สุรพงษชัย และดีพัก ซารับ, 2550. 

 

 
 

 

ภาพที่ 5.8  อัตราการเติบโตของธนาคาร ต้ังแตเริ่มโครงการปรับปรุงธนาคาร (Change Program) 

แหลงที่มา: วิชิต สุรพงษชัย และดีพัก ซารับ, 2550. 
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ภาพที่ 5.9  การกระจายอํานาจการขาย ต้ังแตเริ่มโครงการปรับปรุงธนาคาร (Change Program) 

แหลงที่มา:  วิชิต สุรพงษชัย และดีพัก ซารับ, 2550. 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.10  แสดงความพึงพอใจของลูกคาและพนักงาน ต้ังแตเริ่มโครงการปรับปรุง 

        ธนาคาร (Change Program)  

แหลงที่มา: วิชิต สุรพงษชัย และดีพัก ซารับ, 2550. 
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  5.4.4  การกลายเปนนิสัย  จากการสัมภาษณและสังเกตปรากฏการณ พบวา ธนาคาร 

ไทยพาณิชยในทุกสาขาไดสรางบุคลิกในพนักงานทุกคนขององคการ  ผูวิจัยขอเสนอใชคําวา “DNA 

พนักงานไทยพาณิชย”  ทําใหกระตือรือรนเรื่องการเรียนรู  การหาความรูใหมๆ มาใชในการทํางาน  

มีความพรอมในการปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงเกิดเปนวัฒนธรรมองคการ คือ วัฒนธรรมการ

เรียนรูซ่ึงฝงลึกอยูในตัวพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตัวอยางกิจกรรมที่เดนชัด

ลาสุด คือ ธนาคารไทยพาณิชยจัดเสวนาหัวขอ “Revitalizing Thailand's Economy: Private 

Sector Perspectives” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงาน Euro money Conference 2009 ระดมวิสัยทัศน

ผูบริหารระดับสูงจากภาคเอกชน ไดแก นายกษมา บุณยคุปต ประธานเจาหนาที่บริหารและ

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ดิเอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) นายอนุพงษ อัศวโภคิน ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนต จํากัด (มหาชน) นายปรีชา เอกคุณา

กูล กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท หางสรรพสินคา โรบินสัน จํากัด (มหาชน) พรอมดวย นายศิริชัย 

สมบัติศิริ รองผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย เพื่อชี้แนวทางเพิ่มศักยภาพธุรกิจใหพรอมรับกับ

ภาวะเศรษฐกิจที่กําลังตกต่ํา  

ผลการปรับปรุงธนาคารตั้งแตชวงที่ 1 ถึงปจจุบัน สามารถยืนยันถึงผลงานดังกลาวไดจาก 

ผลประกอบการโดดเดนคือกําไรสุทธิในชวง 3 ป เพิ่มทุกป  ป 2552 เพิ่ม 23.4%อัตราผลตอบแทน

ตอสวนของผูถือหุน (ROE) สูงที่สุดในกลุมธนาคารขนาดใหญ คือสูง 18% มูลคาตลาดรวม 

(Market Capitalization) 164,011 ลานบาท สูงเปนอันดับหนึ่งในกลุมสถาบันการเงินไทยจุดเดน: 

ผลธุรกิจการกํากับดูแลกิจการกิจกรรมเพื่อสังคมสรุปผลดําเนินการ เสนอโดยคุณกรรณิกา ชลิต

อาภรณ กรรมการผูจัดการใหญ  ตัวเลขมาก แปลไดวาประสิทธิภาพสูงขึ้น รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ยมี

สัดสวนสูงขึ้น NPL ลดลง สัดสวนสินเชื่อดอยคุณภาพลดลง นโยบายการดําเนินการ ป 2552 เสนอ

โดย ดร. วิชิต สุรพงศชัย ประธานกรรมการบริหาร ไดดําเนินยุทธศาสตรพลิกวิกฤตเปนโอกาส และ

ใชความแข็งแกรงที่สรางสมมาหลายป โดยเนนความสัมพันธกับลูกคา คุณภาพสินเชื่อ การควบคุม

ตนทุนและคาใชจาย และการสรางความพึงพอใจแกลูกคาและพนักงาน ดังภาพที่ 5.11 – 5.12 
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ภาพที่ 5.11  ผลประกอบการป พ.ศ. 2551 ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   

แหลงที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), 2551ข. 

 

 
 

ภาพที่ 5.12  ผลประกอบการป พ.ศ. 2551 ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   

แหลงที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), 2551ข. 
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  จากการสัมภาษณและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นวา ผูบริหารธนาคารไทย

พาณิชยมีกากําหนดวิสัยทัศน  นโยบาย  กลยุทธ  แผนการดําเนินงานไดอยางสอดคลองซึ่งเปน

พัฒนาองคการ พัฒนาทรัพยากรมนุษยในระยะยาวไปพรอมๆ กัน ขณะที่มีการกําหนดแผนพัฒนา

ระยะสั้นๆ เปนชวงๆ เพื่อความตอเนื่องของการพัฒนา เพื่อใหองคการ พนักงานไดมีการเปน

ปรับตัวเปลี่ยนแปลงใหทันตอเหตุการณอยูตลอดเวลา จนกลายเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของคนไทย

พาณิชย  ซ่ึงเห็นไดจากแผนการปรับโครงสรางขางตน ประกอบกับการสงเสริมสนับสนุนดวย

ระบบฐานขอมูล อุปกรณ เทคโนโลยีตางๆ กับการเปดโอกาสใหแสดงความสามารถเปนเหตุให

พนักงานปรับแนวคิดทัศนคติ เมื่อแนวคิดเปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปดวยจนไปสูความเคนชินที่

ตองปฏิบัติ จนกลายเปนนิสัยและเปนวัฒนธรรมองคการ มีบรรยากาศการเรียนรู การจัดการความรู

โดยเนื้องาน และเปนธรรมชาติในที่สุด  

โดยสรุป 

ผลการทดสอบโมเดลสมการโครงสรางระหวางโมเดลทางทฤษฎีกับโมเดลเชิงประจักษมี

ความสอดคลองกันอยูในระดับดีท้ัง 3 กลุมสาขาที่มีผลประกอบการตางกัน (สูง-ตํ่า-โดยภาพรวม) 

พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงสาเหตุในแตละกลุมมีความสัมพันธแตกตางกัน จึงนําไปสู

การอธิบายวาตัวแปรสังเกตได (Manifest) แตละตัวที่เปนองคประกอบของปจจัยเชิงสาเหตุหรือตัว

แปรแฝง (Latent) มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading หรือ λ) อยูท่ีระดับใดจึงทําใหปจจัย

เชิงสาเหตุมีความสัมพันธแตกตางกันในกลุมสาขาที่มีผลประกอบการตางกัน ผูวิจัยจึงไดนําเสนอ

โมเดลสุดทายของผลกระทบเชิงประจักษของสถานการณการแขงขัน การจัดการความรูบรรยากาศ

การเรียนรู ความพรอมในการปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่มีตอผลการดําเนินงาน

สาขาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ของกลุมสาขาที่มีผลประกอบการตางกัน  และ

อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุ (β) โดยทางตรง-ทางออมในเชิงบวก-ลบ  

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยยังสามารถสรุปรูปแบบการจัดการความรูและรูปแบบ

บรรยากาศการเรียนรูของแตละกลุม พรอมทั้งวิเคราะหผลจากการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงผลการ

วิเคราะหท่ีไดจากระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดประมวลผล

การศึกษาคร้ังนี้วามีความแตกตางระหวางกลุมสาขาที่มีผลประกอบการตางกัน นําไปสูการอภิปราย

ผลเพื่อตอบคําถามและขอสมมติฐานในการวิจัยและแสดงขอเสนอแนะจากการวิจัยจะไดนําเสนอ

รายละเอียดในบทสุดทาย 



 

บทที่  6 
 

การอภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

จากบทที่ 5 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและผลการศึกษาเชิง

คุณภาพจากการการสัมภาษณผูบริหารและตัวแทนผูปฏิบัติงานของธนาคารไทยพาณิชยพรอมทั้ง

การสังเกตการณในระหวางการสัมภาษณ ซ่ึงในบทนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอเกี่ยวกับบทสรุป

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการศึกษาพรอมทั้งแสดงขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา โดยมี

สาระสําคัญดังตอไปนี้  

 

6.1  การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

  สมมติฐานที่ 1:  สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน

ของสาขา และมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของสาขาผาน 5 ตัวแปร ไดแก 1)  

บรรยากาศการเรียนรู 2) การจัดการความรู 3) ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

และ 4)  นวัตกรรม  

  ผลการศึกษา (ภาพที่ 5.4) พบวา สถานการณการแขงขันไมมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการ

ดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชยท่ีมีผลประกอบการต่ํา-สูง-ภาพรวม ซ่ึงแตกตางจากผล

การศึกษาของ Narver and Slater (1990) Jaworski and Kohli (1993) Greenley (1995) และ Hardley 

and Mavondo (2000) ท่ีพบวา การตระหนักตอสถานการณการแขงขันขององคการ ไดแก การให

ความสําคัญกับตลาด (Market Orientation) ซ่ึงหมายถึง 1) การใสใจตอลูกคา (Customer  Orientation) 

2)  การใสใจตอคูแขง (Competitor Orientation) 3)  การสรางความรวมมือระหวางแผนกตาง ๆ ใน

องคการ (Inter-Functional  Coordination) เพื่อสรางคุณคาที่ดีเลิศ (Superior  Value) แกลูกคาของ

องคการ (Narvar and Slater, 1990) มีความสัมพันธกับผลประกอบการขององคการโดยเฉพาะผล

ประกอบการทางการเงิน  

  อยางไรก็ตามแมวา สถานการณการแขงขันจะไมมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการดําเนินงาน

ของสาขา แตกลับพบวา สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลทางออมตอผลการดําเนินงานโดยผานตัว
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แปรการจัดการความรู บรรยากาศการเรียนรู ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
และนวัตกรรม  ดังจะไดกลาวในหัวขอตอไป 
 สมมติฐานท่ี 2: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของ
สาขาและมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของสาขาผาน 2 ตัวแปร ไดแก 1)  ความ
พรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง และ 2)  นวัตกรรม  
  ผลการศึกษาพบวา บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน
ของสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง สอดคลองกับผลการศึกษาของ Slater and Narver (1995) Baker 
and Sinkula (1999) และ Choi, Kim, Ju and Jyung (2009) ท่ีพบวา บรรยากาศภายในองคการที่ให
ความสําคัญกับการเรียนรู (learning Orientation) มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการ 
(Firm Performance) โดยเฉพาะในกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง แตกลุมสาขาที่มีผล
ประกอบการตํ่า และโดยรวมกลับไมพบความสัมพันธดังกลาวซ่ึงตรงกับผลการศึกษาของ Hsu and 
Wang (2008: 60) ท่ีไมพบความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมท่ีไมแนนอนขององคการ 
(Perceived Environmental Uncertainty) กับนโยบายและแนวปฏิบัติในการแลกเปล่ียนความรู 
(Knowledge Sharing Policies and Practices)   
  ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณผูจัดการสาขาธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงรายงานวา   

1)  ผูจัดการและหัวหนางานในกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงจะทําหนาท่ีสอน
งานใหพนักงานท่ีมีศักยภาพนอยและพนักงานใหมโดยการจับคูกับคนเกง หรือจับคูกับหัวหนา ทํา
ใหเกิดความสนิทสนมเปนกันเอง กลาท่ีจะปรึกษาและสอบถามในส่ิงท่ีไมเขาใจมากข้ึน นอกจากน้ี 
ประเด็นเร่ืองวัยวุฒิของผูจัดการในสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงนาจะมีสวนเชนกัน กลาวคือ ผูวิจัย
พบวา ผูจัดการในสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงจะมีอายุเฉล่ียอยูในชวง 40-45 ป (29.4%) และดวย
ความที่อายุของผูจัดการกับพนักงานไมหางกันมากนัก ความสัมพันธระหวางผูจัดการกับพนักงาน
จึงเปนไปอยางราบร่ืน ผูจัดการมีความเขาใจพนักงานดวยกันคอนขางสูงสงผลตอการสราง
บรรยากาศในการเรียนรูท่ีดีในสาขา 

2)  กิจกรรมการส่ือความในระดับสาขาท่ีเรียกวา Morning Talk หรือ Evening Talk 
ในกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง เกิดข้ึนบอยกวาเม่ือเทียบกับกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการต่าํ  ท้ังนี ้
การทํา Morning Talk หรือ Evening Talk มีสวนชวยในการสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรูปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการ
แกปญหาตางๆ และเปนการแจงขาวสารขอมูล กฎระเบียบ คําส่ังท่ีทางสํานักงานใหญสงตรงถึง
พนักงานทุกคนทาง E-Mail ทําใหพนักงานเรียนรูและมีการทําความเขาใจรวมกัน จากการที่ผูวิจัย
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สัมภาษณผูจัดการสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงหลายแหงท้ังหมดกลาวตรงกันวา การ Morning Talk 
กอนเร่ิมทํางานมีความสําคัญมาก หากชวงเชาในบางวันยุงมากๆ ก็เปล่ียนเวลามาเปนตอนเย็นคือ 
Evening Talk ซ่ึงทางสาขาจะมอบหมายใหแตละทีมไปคนหาความรูขอมูลในเร่ืองตางๆ ท่ีนาสนใจ
และเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานเพื่อมานําเสนอเพื่อนรวมงานทุกคน ซ่ึงจะผลักกันพูดทุกทีมใน
ตอนเชา ทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูส่ิงตางๆ ท่ีอยูรอบๆ ตัวและสามารถมองหา
ประโยชนจากส่ิงเหลานั้นไดมากข้ึน  เชน การอานขาวเศรษฐกิจและวิเคราะหสถานการณการเงนิมาคุย
แลกเปล่ียนกันอยูเร่ือย และมีเครือขาย เชน คบเพ่ือนในวิชาชีพ หรือตางวิชาชีพ มีการคุยแบบไมเปน
ทางการ รวมไปถึงการแลกเปล่ียนเรียนรูกับลูกคาดวย แลวก็มีในเร่ืองการนําปญหาอุปสรรคไปปรกึษา
ในการประชุมเขต ทําใหสาขาในกลุมท่ีมีผลประกอบการสูงเกิดบรรยากาศการเรียนรูข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกับกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการตํ่าในเขตภาคกลางกลุมหนึ่ง กลับพบวา สาขาดังกลาว
ไมใหความสําคัญกับการ Morning Talk โดยใหเหตุผลกับผูวิจัยวา มีภาระงานเยอะ ไมมีเวลา การทํา 
Morning Talk ไมมีประโยชน ไมรูจะพูดอะไร หรือหากจะพูดคุยกันก็จะคุยกันเฉพาะเรื่องที่สาขา
ไดรับการแจงจากสํานักงานใหญทาง E-Mail ท้ังท่ีทุกคนก็ไดรับเหมือนกันหมด แตสาขาที่มีผล
ประกอบการตํ่าก็ยังนําประเด็นดังกลาวมาพูดซํ้าอีก ซ่ึงผลดังกลาวสงยังสงผลตอความไมพรอมท่ีจะ
รับมือกับความเปล่ียนแปลง และเปนอุปสรรคตอการการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมในการดําเนินการ
ของสาขา นอกจากน้ี ยังมีตัวอยางท่ีสะทอนถึงบรรยากาศการเรียนรูในระดับตํ่าของสาขาท่ีมีผล
ประกอบการตํ่า ดังเชน กรณีเปา KPI ของสาขาไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ธนาคารไดแกปญหา
โดยการขอความชวยเหลือจากธนาคารสาขาเครือขายเพ่ือแลกผลประโยชนกันผานการโอนผลการ
ดําเนินสวนเกินของตางธนาคารมายังธนาคารตน พฤติกรรมดังกลาวสะทอนพฤติกรรมท่ีไมสนใจการ
เรียนรูในการแกไขปญหา กลาวคือ แทนท่ีจะสนใจวิธีการหาเงินเพื่อใหเปนไปตามเปา กลับมุงสนใจ
การแกปญหาเฉพาะหนาทีละคราวและพฤติกรรมดังกลาวยังหยั่งรากลึกไปในระดับบุคคล ทําให
พนักงานไมมีการเรียนรูในส่ิงท่ีตนเองไมชอบ ไมสนใจหรือส่ิงท่ีอาจจะทําใหตนตองทํางานหนักมาก
ข้ึน ซ่ึงพนักงานในสาขาท่ีมีผลประกอบการต่ําก็จะถูกปลูกฝงแนวคิดท่ีไมดีดังกลาวไปดวย 
  การศึกษานี้ยังพบวา บรรยากาศการเรียนรูเปนตัวแปรคั่นกลาง (Mediator) ระหวาง
สถานการณการแขงขันกับผลการดําเนินงานในสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง ปรากฏการณดังกลาว
ถูกยืนยันดวยผลการสัมภาษณผูจัดการสาขา  ซ่ึงผูวิจัยพบวา กลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง
กําหนดใหพนักงานจดบันทึกการดําเนินงานประจําวันแตละวัน และสํานักงานใหญจะสง Branch 
Health Sheet  ซ่ึงในใบน้ีจะสามารถบอกไดวาสาขามีผลการดําเนินงานอยางไรแตละเดือน  บอก
การ Transaction  ท้ังท่ีตู  ATM  หนาCounter  วามีลูกคาของสาขาหรือลูกคาตางสาขามาใชบริการ
เทาไหร  ใชบริการอะไรมากนอย  กลุมลุกคาเปนกลุมไหนเปนสวนมาก  คือบอกสัดสวนลูกคา
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นั่นเอง และยังบอกถึงวาลูกคาแตละคนถือครองผลิตภัณฑของสาขาก่ีตัว จํานวนเทาไหร แจง
ปริมาณการของการขายผลิตภัณฑแตละตัว  กําไรขาดทุนตอเดือน  เงินสดท่ีอยูในสาขามีเทาไหรใน
แตละเดือนและบอกคาเฉล่ียแตละวันดวย   ซ่ึงเอกสารนี้จะชวยใหสาขานําไปใชบริหารจัดการผล
การปฏิบัติงานตอไปได อีกท้ัง กลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง ยังจะมีพฤติกรรมการทํางานท่ีเนน
การทํางานหนักในไตรมาศแรกเนื่องจากไตรมาศแรกมีเทศกาลมีการจับจายใชสอยกันเยอะ เชน 
การระดมเงินฝากชวงตรุษจีน เปนการรวมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนออกแคมเปญเงินฝากประจํา 9 
เดือน “ไทยพาณิชย 9 นําโชค ป 2 ” รับอ่ังเปาดอกเบ้ียเงินสดนําโชค 99 - 9,999 บาท และเหรียญ 
“ปูกุยฮุกรวยทรัพย” ซ่ึงจัดข้ึนเพื่อเชิญชวนใหนําเงินมาฝากประจําเพราะเปนชวงเทศกาลมีการมอบ
ของขวัญใหแกกัน ซ่ึงการฝากประจําสามารถเปนของขวัญท่ีเหมาะสมใหแกลูกคาในชวงนี้ 
นอกจากนี้ลูกคาบางกลุมอาจจะเพิ่งไดรับเงินโบนัส เงินปนผล ก็สามารถนํามาฝากเพ่ือเพิ่มมูลคาได
อีกดวย สงผลตอยอดการฝากเงิน ดังนั้น จึงไมแปลกใจนักท่ีจะพบวา กลุมท่ีมีผลประกอบการสูงท่ีมี
การตระหนักตอสภาพแวดลอมในการแขงขันและมีบรรยากาศการทํางานท่ีเอ้ือตอการเรียนรูจะมีผล
ประกอบการท่ีสูงกวากลุมท่ีมีผลประกอบการต่ํา 
  สมมติฐานท่ี 3: การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของสาขา 
และมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผลการดําเนินงานผาน 2 ตัวแปร ไดแก 1)  ความพรอมในการ 
ปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง และ 2)  นวัตกรรม  
  ผลการศึกษาพบวา ในสาขาท่ีมีผลประการสูงและในภาพรวม การจัดการความรูมีอิทธิพล
โดยตรงตอผลการดําเนินการของสาขาและยังเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางสถานการณการแขงขัน
และผลการดําเนินการของสาขาอีกดวย ผลดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ Albors et al. 
(2008) Harlow (2008: 157) ท่ีพบวา การจัดการความรูมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคการ  
ท่ีเปนเชนนี้อธิบายไดวา สถานการณการแขงขันของสาขาธนาคารไทยพาณิชยมี 2 ระดับ คือ การ
แขงขันภายนอกและการแขงขันภายใน ซ่ึงในการแขงขันภายนอกเปนการแขงขันระหวางสาขา
ธนาคารไทยพาณิชยกับสาขาของธนาคารอ่ืน ๆ ท่ีเปดใหบริการอยูในทําเลท่ีตั้งใกลเคียงกัน ซ่ึงมี
ลักษณะธุรกิจเหมือนกัน มีสินคาและบริการใกลเคียงกัน กลุมลูกคาก็เปนกลุมเดียวกัน ดังนั้น จึงเกิด
การแขงขันในการขายสินคาและใหบริการเพื่อแยงชิงลูกคากัน เปนการแยงสวนแบงตลาดในยาน
นั้น ถายิ่งมีธนาคารเปดใหบริการหลายแหงการแขงขันก็ยิ่งสูงมากข้ึน  ดังนั้น การท่ีจะสามารถครอง
ตลาดได  องคการตองพยายามสรางความแตกตาง สรางความประทับใจในบริการเพื่อใหไดลูกคา
มากข้ึน โดยเปาหมายสุดทายอยูท่ีผลการดําเนินงานท่ีจะเพิ่มมากข้ึนตามไปดวย  
  สวนการแขงขันภายในเปนการแขงขันท่ีธนาคารไทยพาณิชยสรางข้ึนเพื่อผลักดันใหผลการ
ดําเนินของสาขาธนาคารเพิ่มมากข้ึน ดวยการจัดการแขงขันในรายการผลิตภัณฑของธนาคาร มีการจัด
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รณรงคเปนชวงๆ เชน 3 เดือนนี้มีรณรงคใหลูกคาซ้ือกองทุนตางๆ จึงจัดใหแขงขันกันวา สาขาใดขาย
กองทุนไดมากท่ีสุดจะไดรับรางวัล ซ่ึงในการแขงขันนี้สํานักงานใหญจะเปนผูใหรางวัลใหญ สํานักงาน
เขตก็กระตุนยอดโดยกําหนดรางวัลใหสาขาในเขต ในขณะเดียวกันผูจัดการสาขาก็กําหนดรางวัลใหกับ
ทีมหรือบุคคลท่ีทําไดมากท่ีสุด ซ่ึงเปนการใชรางวัล คาตอบแทนเปนตัวขับเคล่ือนการแขงขัน 
  การแขงขันภายนอกและภายในท่ีรุนแรงขางตน ธนาคารจึงตองมีการนําเอาการจัดการ
ความรูมาชวยในการขับเคล่ือนผลการดําเนินงานผานการท่ีใหพนักงานเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานจาก
หัวหนางาน เปนแบบพ่ีสอนนอง จับคูคนเกงกับคนไมเกงเพ่ือสอนงานกัน เชน รุนพี่เกงเร่ืองขาย
ประกัน เวลาไปขายประกันจะพารุนนองไปดวย 1 คนเพื่อเรียนรูวิธีการพูดคุยใหคําปรึกษาและการ
เสนอขายใหแกลูกคา พรอมกับวิธีการปดการขาย ซ่ึงกระบวนการเหลานี้จะทําหลายคร้ัง จากน้ันจะ
เร่ิมใหรุนนองนําเสนอใหแกลูกคาเองโดยรุนพี่จะคอยดูแลอยูใกลๆ เม่ือเห็นวาสามารถปดการขาย
เองไดก็ใหปดเอง แตบางรายปดการขายไมไดก็สามารถใหรุนพี่เขาไปชวยเหลือไดเพื่อเรียนรูวิธีการ
ปดการขายอีกคร้ัง แตจะมีขอตกลงวาผลงานจะตองถูกแบงคร่ึง  ในการแบงผลงานจึงเปนตัว
ผลักดันใหรุนนองตองพยายามเรียนรูปดการขายเองใหไดเร็วท่ีสุดเพื่อตนเองจะไดทํายอดไดตาม
เปาท่ีถูกกําหนดไวเปนรายบุคคล  นอกจากวิธีการขายแลวยังมีวิธีการปฏิบัติงานอีกมากมายท่ีตอง
รีบเรียนรูเพราะผลิตภัณฑของธนาคารมีมาก จึงสงผลใหพนักงานทุกคนตองเรียนรูดวยตนเองผาน
ระบบ E-Learning  ระบบ Intranet ซ่ึงจะมีขอมูลท่ีสําคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑแตละตัวและวิธีการ
ปฏิบัติงานทุกแผนก พรอมท้ังเกร็ดความรูเทคนิควิธีการของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในดาน
ตางๆ ในธนาคารดวย ท้ังนี้การท่ีพนักงานแตละคนมีศักยภาพท่ีแตกตางกันในแตละดาน พนักงาน
เหลานั้นยังตองมีการสอนในส่ิงท่ีตนเองถนัดใหกับเพื่อนพนักงานงานคนอ่ืนท่ีมีความถนัดนอยกวา 
เชนพนักงานคนหน่ึงเกงประกัน อีกคนไมเกงแตเกงขายบัตรเครดิต  ท้ังคูจึงทําการแนะนําเทคนิค
ใหแกกันและกัน เพื่อชวยกันทํางานใหไดตามเปาท่ีผูจัดการสาขากําหนดให  เม่ือทุกคนเกงทุก
ผลิตภัณฑ ผลการดําเนินงานของสาขาก็เพิ่มข้ึนตามท่ีวางแผนไว สงผลตอการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสาขา โดยการใหคะแนนออกมาเปนเกรด A B C D ถาสาขาไหนไดเกรดอะไร ก็จะ
ทําใหสาขาสามารถไดสัดสวนการใหเกรดพนักงานไดมากข้ึน เชน ถาเกรดสาขาเปน A จะทําใหมี
โอกาสใหพนักงานมีสิทธ์ิไดเกรด A หลายคน 

แมวาผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3.1 จะรายงานวา การจัดการความรูมีอิทธิพลตอผลการ
ดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชยในกลุมตัวอยางสาขาในภาพรวม และกลุมตัวอยางสาขาท่ีมีผล
ประกอบการสูง แตลักษณะของอิทธิพลนั้นพบวาเปนไปทางลบ ทําใหผูวิจัยเกิดขอสงสัยเปนอยางมากวา 
การจัดการความรูจะมีอิทธิพลเชิงลบกับผลการดําเนินงานไดอยางไร ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหเพิ่มเติมดังนี้  
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  1)  ตัวแปรแฝงการจัดการความรูของสาขาธนาคารไทยพาณิชยพบวา มีตัวแปร 
สังเกตไดท่ีสะทอนการจัดการความรูอยู 4 ตัวแปร ไดแก การสรางและคนหาความรู การจัดเก็บ
ความรู การเผยแพรแลกเปล่ียนความรู และการใชความรู 
  เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loadings) ของตัวแปรสังเกตไดท้ัง 4 
ตัวแปร พบวา ในกลุมสาขาในภาพรวม และกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง ตัวแปรสังเกตได 

“การเผยแพรแลกเปล่ียนความรู” มีอิทธิพลในการอธิบายตัวแปรแฝงการจัดการความรูมากท่ีสุด (λ 
= .81) สวนกลุมตัวอยาง สวนกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง พบวา ตัวแปรสังเกตได “การใช

ความรู” มีอิทธิพลในการอธิบายตัวแปรแฝงการจัดการความรูมากท่ีสุด (λ = .78) 
  2)  เม่ือพิจารณาตัวแปรแฝงผลการดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชยแลว 
พบวา ตัวแปรสังเกตไดท้ัง 3 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจของพนักงาน ความพึงพอใจของลูกคา และ
ผลการดําเนินงานทางการเงิน คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loadings) ช้ีวา ตัวแปรความพึง

พอใจของพนักงานมีคาน้ําหนักองคประกอบสูงท่ีสุดในกลุมตัวอยางสาขาในภาพรวม (λ = .98) 

กลุมตัวอยางสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง (λ = .95) และกลุมตัวอยางกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการ

ต่ํา (λ = .96) หมายความวา ท้ังสามตัวแปรแฝงท่ีสะทอนผลการดําเนินงานของสาขาธนาคารไทย
พาณิชย ตัวแปรสังเกตไดความพึงพอใจของพนักงานมีอิทธิพลทํานายผลการดําเนินงานไดมากท่ีสุด 
 จากหลักฐานขางตนผูวิจัยจึงสันนิษฐานวา สาเหตุที่การจัดการความรูมีอิทธิพลเชิงลบกับ
ผลการดําเนินงานนาจะเกี่ยวของกับตัวแปรสังเกตได “ความพึงพอใจของพนักงาน” ซ่ึงเปนตัวแปร
สังเกตไดท่ีมีน้ําหนักอธิบายผลการดําเนินงานของกลุมตัวอยางสาขาท้ัง 3 มากท่ีสุด และเม่ือ
พิจารณาขอคําถามท่ีใชเปนตัวช้ีวัดความพึงพอใจของพนักงาน ยังพบวา ขอคําถามเก่ียวของกับเร่ือง
ผลตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงนาจะมีความออนไหวตอผูตอบแบบสอบถาม  
อีกท้ังการพิจารณาคาเฉล่ียรายขอยังพบวา ขอคําถามเกี่ยวกับการใหผลตอบแทนของธนาคารยังมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุด (Χ  = 5.19) เม่ือเทียบกับขอคําถามขออ่ืนในประเด็นเดียวกัน (ความพึงพอใจของ
พนักงาน) และยังนอยกวาคาเฉล่ียของขอคําถามดานความพึงพอใจของลูกคาท้ังหมด ดังนั้น ผูวิจัย
จึงต้ังสมมติฐานการวิจัยเพ่ิมเติมเพื่อทดสอบขอสันนิษฐานดังกลาว ดังนี้  
   1)  สมมติฐานที่ 6.1  การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอความพึงพอใจ
ของลูกคา  
   2)  สมมติฐานที่ 6.2  การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน   
     3)  สมมติฐานที่ 6.3  การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงลบตอความพึงพอใจ
ของพนักงาน 
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 ในการทดสอบสมมติฐานขางตน ผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยางเดิม (n=430) ในการทดสอบซึ่ง

ปรากฏผลดังภาพที่ 6.1 – 6.3 

 

 
 

ภาพที่  6.1 โมเดลสมการโครงสรางผลกระทบเชิงประจักษของการจัดการความรูและบรรยากาศ 

       การเรียนรูท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของพนักงาน 

 

 
 

ภาพที่  6.2 โมเดลสมการโครงสรางผลกระทบเชิงประจักษของการจัดการความรูและบรรยากาศ 

     การเรียนรูท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา 

Chi-square = 116.468, Chi=square/df = 1.324, df = 88, p = .023 
GFI = .972, CFI = .996, RMR = .023, RMSEA = .027 
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Chi-square = 104.510, Chi=square/df = 1.201, df = 87, p = .097 
GFI = .974, CFI = .997, RMR = .023, RMSEA = .022
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ภาพที่  6.3 โมเดลสมการโครงสรางผลกระทบเชิงประจักษของการจัดการความรูและบรรยากาศ 

        การเรียนรูท่ีมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน 

 

  จากภาพที่ 6.1-6.3 ผลจากการทดสอบสมมติฐานใหมพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 6.1 – 6.3 

เนื่องจากโมเดลเชิงทฤษฎีแตละโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และพบวา การ

จัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคา และผลการดําเนินงานทาง

การเงิน และที่สําคัญยังพบวา การจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงเชิงลบตอความพึงพอใจของ

พนักงาน ซ่ึงเปนไปตามขอสงสัยขางตน 

 ในการอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหลงลึกไปในระดับตัวแปรแฝงและ

ในระดับขอคําถาม กลาวคือ ผลการทดสอบในกลุมตัวอยางในภาพรวมดังภาพที่ 6.1และผลการ

ทดสอบสมมติฐานที่ 3.1 ในกลุมตัวอยางสาขาที่มีผลประกอบการสูง พบวา ตัวแปรสังเกตไดท่ีมี

อิทธิพลตอตัวแปรแฝงการจัดการความรูมากที่สุด คือ “การใชความรู” ซ่ึงมีขอคําถามเกี่ยวกับการ

ฝกอบรมการใชความรู การใชประโยชนจากสารสนเทศ การเรียนรูเลียนแบบหนวยงานอื่นๆ การ

พูดคุยพบปะกันเพื่อแลกเปล่ียนขอมูล  

 สวนตัวแปร “ความพึงพอใจของพนักงาน” เมื่อวิเคราะหในระดับขอคําถามแลว พบวา มี

สาระเกี่ยวของกับการใหรางวัลทั้งดานตัวเงิน (เปนขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 5.19) และ

รางวัลที่ไมใชตัวเงิน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเขาถึงขอมูลของพนักงาน และการมี

สวนรวมของพนักงาน  

Chi-square = 107.793, Chi=square/df = 1.239, df = 87, p = .065 
GFI = .973, CFI = .997, RMR = .025, RMSEA = .024 
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 ดังนั้น ผูวิจัยจึงวิเคราะหวา สาเหตุท่ีการจัดการความรูมีอิทธิพลเชิงลบกับความพึงพอใจ
ของพนักงาน อาจเนื่องมาจากการมุงเนนการใชความรูท่ีเขมขนมากเกินไปภายในธนาคาร เชน อาจ
มีการมุงเนนการฝกอบรม การพบประพูดคุยกัน การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร โดยมีวัตถุประสงค
หลัก คือ การเพิ่มยอดเงินฝากและยอดขายผลิตภัณฑขององคการ ผนวกกับมาตรการจูงใจพนักงาน
โดยเฉพาะท่ีเปนตัวเงินยังไมอาจตอบสนองความตองการของพนักงานเทาท่ีควร รวมถึงการมีระบบ
การประเมินผลที่เขมขน ซ่ึงอาจเปนปจจัยกดดันทําใหพนักงานเกิดความเครียด และสงผลกระทบ
ทางลบตอความพึงพอใจของพนักงาน ผลท่ีไดสอดคลองกับผลการสัมภาษณและสังเกตการณของ
ผูวิจัยจากสาขาธนาคารไทยพาณิชยแหงหนึ่งยานเยาวราช ซ่ึงเปนสาขาเปดใหบริการมากนาน ตั้งอยู
ในยานธุรกิจในกรุงเทพฯ มีการคาขายมากมายลูกคาเยอะและหลากหลาย  ผลการดําเนินงานท่ีผาน
มาอยูในกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง เม่ือสอบถามผูจัดการ และเจาหนาฝายเครือขายสาขาท่ี
สํานักงานใหญ อธิบายวา สาขาน้ีมีผลการดําเนินงานท่ีดี มีกระบวนการจัดการความรูท้ังในดานการ
ใชความรู การเผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรู คนหาความรูและจัดเก็บความรูเหมือนกับสาขาอ่ืนๆ แต
เม่ือดูเปาหมายหรือ KPI ท่ีสํานักงานใหญกําหนดใหจะพบวา KPI ในแตละปถูกกําหนดใหเพ่ิมข้ึน
มากๆ ทุกป พนักงานก็ไดพยายามทําทุกวิถีทางเพ่ือใหไดใหไดตามเปาท่ีกําหนด คูแขงในยานนั้นก็
เยอะมาก กลุมลูกคาก็วนเวียนมีเทานั้น พยายามใหลูกคาถือครองผลิตภัณฑมากกวา 1 ชนิด เปน 2-3 
ชนิดก็ทําหมดแลว และแลวลูกคาก็หมด  แตเปาหมายไมเคยหยุดและถูกเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ผูจัดการ
และพนักงานอาจจะเกิดความเครียดมาก สงผลตอความพึงพอใจของพนักงาน อาจจะทําใหการ
ปฏิบัติงานไมดีเทาท่ีควร เพราะตองออกไปนอกเขตเพ่ือหาลูกคาท่ีเขตอ่ืน เกิดการขามเขตข้ึน ซ่ึงก็
จําเปนเพื่อการเอาตัวรอดของสาขา 
 อนึ่ง ขอสงสัยในประเด็นท่ีวา การที่การจัดการความรูสงผลเชิงลบกับระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานอาจมีสาเหตุมาจากการออกแบบการวิจัยท่ีกําหนดใหผูจัดการสาขาเปนตัวแทนในการ
ตอบแบบสอบถาม อาจทําใหเกิดอคติในตอบขอคําถาม สงผลใหผลการวิเคราะหทางสถิติเบ่ียงเบน
ไปจากความเปนจริงนั้น ผลการทดสอบอคติของผูตอบแบบสอบถามในบทท่ี 4 หัวขอ 4.5 การ
ตรวจสอบอคติของผูตอบแบบสอบถาม ไดยืนยันวา การตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง
ผูจัดการสาขาในการศึกษาคร้ังนี้ปราศจากอคติ ดังนั้น ประเด็นดังกลาวจึงไมมีผลทําใหผลการศึกษา
เบ่ียงเบนไปจากความเปนจริง 
  ขอสังเกตประการท่ีสอง ผูวิจัยตองการตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรการจัดการความรูกับ
ตัวแปรบรรยากาศการเรียนรูโดยเฉพาะเม่ือรวมท้ัง 2 ตัวแปรเขาดวยกัน จะมีอํานาจในการทํานาย
ผลการดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดอยางไรบาง  
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ขอสงสัยประการที่สองมีสาเหตุสืบเนื่องจากผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรูท่ีสงผลตอผลการดําเนินงาน 

(สมมติฐานที่ 2.1 และ 3.1) ท่ีพบวา ในกลุมตัวอยางภาพรวม มีเฉพาะการจัดการความรูท่ีมีอิทธิพล

ผลตอผลการดําเนินงาน สวนกลุมตัวอยางสาขาที่มีผลประกอบการสูง พบวา ท้ังการจัดการความรู

และบรรยากาศการเรียนรูตางมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย สวนกลุม

ตัวอยางสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา พบวา การจัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรูไมมีอิทธิพล

ตอผลการดําเนินงาน 

ผลขางตน ผูวิจัยมุงความสนใจไปที่ผลการทดสอบสมมติฐานในกลุมตัวอยางที่มี

ประกอบการสูง เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา กลุมสาขาดังกลาวนาจะเปนตัวอยางที่มีแบบปฏิบัติท่ี

ดี และธนาคารไทยพาณิชยนาจะคาดหวังใหสาขาตางๆ ของธนาคารมีพฤติกรรมการทํางาน 

ข้ันตอนระบบงาน และผลการดําเนินงานเปนอยางสาขาที่มีผลประกอบการสูง และผลการทดสอบ

สมมติฐานยังชี้วา ท้ังการจัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรูตางสงผลตอผลการดําเนินงานของ

สาขา ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการตรวจสอบเพิ่มเติมวา หากนําเอาองคประกอบทั้งสองมารวมกันซึ่งจะ

สะทอนการเปนองคการแหงการเรียนรูนั้น จะมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานอยางไร  

ผูวิจัยไดนําเอาตัวแปรการจัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรูมารวมกันและตั้งชื่อตัว

แปรใหมวา “การจัดการความรูเต็มรูปแบบ” (ดังผลจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ซ่ึง 

Phillips (2003) Kontoghiorghes et al. (2005) Poomontre (2005) และ Mullings (2007) ระบุวา หัวใจ

ของการเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก การจัดการความรู และการมีการสรางบรรยากาศการ

เรียนรู) พรอมกับกําหนดสมมติฐานเพิ่มอีก 4 ขอ คือ 

1)  สมมติฐานที่ 6.4  การจัดการความรูเต็มรูปแบบมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอ

ผลการดําเนินงานของธนาคารสาขา  

2)  สมมติฐานที่ 6.5  การจัดการความรูเต็มรูปแบบมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอ 

ความพึงพอใจของพนักงาน 

3)  สมมติฐานที่ 6.6  การจัดการความรูเต็มรูปแบบมีอิทธิพลโดยตรงเชิงลบตอ

ความพึงพอใจของลูกคา 

4)  สมมติฐานที่ 6.7  การจัดการความรูเต็มรูปแบบมีอิทธิพลโดยตรงเชิงลบตอผล

การดําเนินงานทางการเงิน 

ในการทดสอบสมมติฐานขางตน ผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยางเดิม (n=430) ซ่ึงเปนภาพรวมของ

กลุมสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในการทดสอบซึ่งปรากฏผลดังภาพที่ 6.4 – 6.7 
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ภาพที่ 6.4  โมเดลสมการโครงสรางผลกระทบเชิงประจักษของการจัดการความรูเต็มรูปแบบที่มี 

        อิทธิพลตอผลการดําเนินงานของธนาคารสาขา 

 

 จากภาพที่ 6.4 พบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 6.4 โดยโมเดลมีความสอดคลองกันระหวาง

โมเดลเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษซ่ึงมีคา Chi-square = 154.791, Chi=square/df = 1.290, df = 

120, p = .018, GFI = .966, CFI = .995, RMR = .029, RMSEA = .026 ตามเกณฑ เวนแตคา p-value 

ท่ีตํ่ากวา 0.05 และพบวา การจัดการความรูแบบเต็มรูปแบบมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการ

ดําเนินงานของสาขาธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) (β= 0.13, p < .05) และพบวา ตัวแปร

ดังกลาวสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการดําเนินงานของกลุมสาขาไดรอยละ 85 (R2 = 

.85) สะทอนวาการนําการจัดการความรูไปใชในองคการเพื่อทําใหผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นนั้น 

ควรใชการจัดการความรูแบบเต็มรูปแบบ นั่นคือ การสรางบรรยากาศการเรียนรูในองคการพรอม

กับการสรางรูปแบบการจัดการความรูท่ีมีแบบแผนชัดเจน 

 

 

Chi-square = 154.791, Chi=square/df = 1.290, df = 120, p = .018 
GFI = .966, CFI = .995, RMR = .029, RMSEA = .026
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ภาพที่ 6.5  โมเดลสมการโครงสรางผลกระทบเชิงประจักษของการจัดการความรูเต็มรูปแบบที่มี 

        อิทธิพลตอความพึงพอใจของพนักงาน 

 

จากภาพที่ 6.5 พบวา โมเดลมีความสอดคลองกันระหวางโมเดลเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิง

ประจักษซ่ึงมีคา Chi-square = 101.883, Chi=square/df = 1.120, df = 91, p = .205, GFI = .975, CFI 

= .998, RMR = .024, RMSEA = .017 และยอมรับสมมติฐานที่ 6.5 กลาวคือ การจัดการความรูแบบ

เต็มรูปแบบมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอความพึงพอใจของพนักงานอยางมีนัยสําคัญอยูท่ีระดับ 

.001 (β= 0.16, p < .001) ช้ีใหเห็นวา การจัดการความรูแบบเต็มรูปแบบซึ่งประกอบไปดวยการ

สรางบรรยากาศการเรียนรูในองคการพรอมกับการจัดการความรูท่ีมีแบบแผนชัดเจนมีอิทธิพลตอ

การเพ่ิมระดับความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานมากขึ้นดวย 
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ภาพที่ 6.6  โมเดลสมการโครงสรางผลกระทบเชิงประจักษของการจัดการความรูเต็มรูปแบบที่มี 

        อิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา 

 

จากภาพที่ 6.6 พบวา โมเดลมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคา Chi-square = 119.667, 

Chi=square/df = 1.315, df = 91, p = .024, GFI = .971, CFI = .996, RMR = .025, RMSEA = .027 

แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาคาสถิติ  GFI, CFI, RMR, RMSEA, Chi=square/df  ผูวิจัยพบวา ผาน

ตามเกณฑท่ีกําหนด ก็ ใหถือวาโมเดลมีความสอดคลองกันระหวางโมเดลทางทฤษฎีกับขอมูลเชิง

ประจักษ (Hair et al., 2006:753) และในโมเดลความสัมพันธโครงสรางผลกระทบดังกลาว ผูวิจัย

พบวา การจัดการความรูแบบเต็มรูปแบบมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคาอยาง

มีนัยสําคัญอยูท่ีระดับ 0.001  (β= 0.19, p < .001) ช้ีใหเห็นวา การสรางบรรยากาศการเรียนรูใน

องคการพรอมกับการสรางรูปแบบการจัดการความรูท่ีมีแบบมีอิทธิพลตอระดับความพึงพอใจของ

ลูกคาสาขาธนาคารไดเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงตองยอมรับสมมติฐานที่ 6.6  
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ภาพที่ 6.7  โมเดลสมการโครงสรางผลกระทบเชิงประจักษของการจัดการความรูเต็มรูปแบบที่มี 

        อิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน 

 

จากภาพที่ 6.7 พบวา โมเดลมีความสอดคลองกันระหวางโมเดลเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิง

ประจักษซ่ึงมีคา Chi-square = 116.355, Chi=square/df = 1.225, df = 95, p = .068, GFI = .972, CFI 

= .997, RMR = .029, RMSEA = .023 ผานตามเกณฑท่ีกําหนด และตองยอมรับสมมติฐานที่ 6.7  

ท่ีวา การจัดการความรูแบบเต็มรูปแบบมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

อยางมีนัยสําคัญอยูท่ีระดับ .001  (β= 0.27, p < .001) ช้ีใหเห็นวา อิทธิพลของการจัดการความรู

แบบเต็มรูปแบบซึ่งประกอบไปดวยการสรางบรรยากาศการเรียนรูในองคการพรอมกับการสราง

รูปแบบการจัดการความรูท่ีมีแบบแผนชัดเจนมีสวนสําคัญในการทําใหผลการดําเนินงานทาง

การเงินเพิ่มมากขึ้น 

ผลการศึกษาตามสมมติฐานที่ 6.4-6.7 ขางตนเปนขอยืนยันวา ธนาคารไทยพาณิชยควรที่จะ

สนับสนุนใหเกิดกระบวนการจัดการความรูไปพรอมๆ กับการสรางบรรยากาศในการเรียนรู ซ่ึงเมื่อ

ผนึกตัวแปรทั้ง 2 รวมกันจะทําใหธนาคารไทยพาณิชยกลายเปนองคการแหงการเรียนรูซ่ึงมีพลังใน

การขับเคลื่อนผลการดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชยท้ังที่เปนตัวเงินและที่ไมเปนตัวเงินใหเพิ่ม

สูงขึ้น  

  ประเด็นตอมา ผลการศึกษาไดช้ีวา ความพรอมในการเปลี่ยนแปลงเปนตัวแปรคั่นกลาง

ระหวางการจัดการความรูกับผลการดําเนินงานขององคการในกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงและ

ต่ํา ท่ีเปนเชนนี้อธิบายไดวา ธนาคารไทยพาณิชยมีการสั่งสมองคความรูขององคการไวใน
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ฐานขอมูลโดยความรูดังกลาวประกอบไปดวยความรูเกี่ยวกับสาขา ผูนํา พนักงานท่ีประสบ
ความสําเร็จ ขอมูลเกี่ยวกับความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน เชน พฤติกรรมทุจริต กลโกงตาง ๆ 
จากมิจฉาชีพ หรือขอมูลความรูจากการแลกเปล่ียนความรูตาง ๆ เชน การจัดกิจกรรม Morning Talk 
การประชุมเขต การประชุม Forum  การฝกอบรม การทํา E-Learning ระบบ Intranet  ระบบการ
สอนงาน การเรียนรูจากทีมหรือบุคคลท่ีประสบความสําเร็จผานทางเวทีสัมมนา การดูงานท่ีสาขา
นั้นๆ การพูดคุยระหวางพนักงานกับพนักงาน หรือระหวางผูจัดการสาขากับผูจัดการสาขา 
แมกระท่ังระหวางทีมงาน อีกท้ัง ธนาคารฯ ยังมีระบบ Video Conference ท่ีทําใหมีการส่ือสาร
โดยตรงจากสํานักงานใหญสงตรงถึงทุกสาขาในเวลาเดียวกัน เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหมๆ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานและผลิตภัณฑของธนาคาร สามารถทําการตลาดเชิงรุกไดอีกดวย ซ่ึงขอมูลจากคลัง
ความรูท้ังหมดขางตนจะถูกนําไปใชในการวางแผนการดําเนินงานของสํานักงานใหญในแตละปให
สอดคลองกับสถานการณการแขงขัน ยกตัวอยางเชน โครงการปรับปรุงธนาคาร (Change Program)  
ซ่ึงในการเปล่ียนแปลงคร้ังนี้ไดมีการกําหนดชวงเวลา ข้ันตอนการเปล่ียนแปลงไวเปนลําดับ กอนท่ี
จะเร่ิมการเปล่ียนแปลงแตละข้ันตอน และเพ่ือผลักดันใหการดําเนินงานตามแผนน้ันประสบ
ความสําเร็จ สํานักงานใหญไดใชวิธีการส่ือสารตรงไปสูผูจัดการสาขาเพ่ือใหผูจัดการสาขาเกิดความ
เขา และการปรับทัศนคติในการทํางานในเวลาเดียวกันและสงผลใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลงใน
การผลักดันแผนงานหรือเปาหมายองคการประสบความสําเร็จ 
  นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวา นวัตกรรมขององคการยังเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางการ
จัดการความรูกับผลประกอบการ รวมถึงเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางบรรยากาศในการเรียนรูกับผล
ประกอบการในกลุมผลประกอบการสูงกับภาพรวม ท่ีเปนเชนนี้สืบเนื่องมาจากโดยปกติแลวทีมงาน
ในกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงและภาพรวมจะมีความสามารถในการส่ังสม แลกเปล่ียนเรียนรู 
และประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมอันจะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมท้ังกลยุทธและ
กระบวนการดําเนินการ เชน ตัวอยางทีมเคร่ืองจักรสีมวงซ่ึงรวบรวมคนเกงจากสาขาตาง ๆ มาส่ัง
สมและแลกเปล่ียนความรูภายในระหวางกัน พรอมกันนั้น ยังมีการถายโอนความรูตาง ๆ ไปสูสาขา
ธนาคารตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดนวัตกรรมในการดําเนินการใหม ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางเหมาะสมทันทวงที หรือตัวอยางของพนักงานในกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง
ท่ีผูวิจัยพบวา พนักงานจากสาขาดังกลาวมักมีพฤติกรรมชอบการเรียนรูดวยตนเอง ดังตัวอยางผล
การสัมภาษณผูจัดการสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงคนหนึ่งท่ีระบุวา พนักงานของตนมีแรงจูงใจท่ีจะ
เรียนรูและพัฒนาตนเองโดยการขวนขวายไปอบรมประกาศนียบัตรเร่ืองการขายกองทุน โดยมี
เปาหมายในความกาวหนาในสายอาชีพของตน นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหคะแนนเฉล่ียของกลุม
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สาขาท่ีมีผลประกอบการสูง ยังพบวา สาขาดังกลาวมีคะแนนเฉล่ียดานการเรียนรูดวยตนเองผาน    
E-Learning, Web-Broad และระบบอินทราเน็ตดวยตนเองสูงกวากลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการต่ํา  
  สมมติฐานท่ี 4: ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยตรงเชิง
บวกตอผลการดําเนินงานของสาขา และมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผลการดําเนินงานผาน 
นวัตกรรม  
  ผลการศึกษาพบวา ความพรอมในการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกกับผลการ
ดําเนินงานของกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงและต่ํา ความสัมพันธดังกลาวสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Albert (2006: 18-19) ท่ีระบุวา 1)  บทบาทของผูบริหาร  ซ่ึงเปนตัวแปรหนึ่งท่ีสงผล
ตอความพรอมรับมือตอการเปล่ียนแปลงขององคการ 2)  การบูรณาการการสนับสนุนจากทุกฝาย
ในองคการ 3)  การสรางสังคมแหงการปฏิบัติ (Communities of Practices) และ 4)  การคงความ
เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง (Sustaining Change) เปนปจจัยสําคัญตอการสงเสริมให HP Lab กาว
ไปสูการเปนหองปฏิบัติการชั้นนําของโลก อยางไรก็ตาม ผลการศึกษามีขอสังเกตที่วา กลุมสาขาท่ี
มีผลประกอบการต่ํา  มีความพรอมในการเปล่ียนแปลงองคการมากกวากลุมสาขาท่ีมีผล
ประกอบการสูง ผลขางตนยืนยันไดจาก ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผูจัดการสาขาท่ีมีผล
ประกอบการสูงและตํ่าท่ีพบวา ผูจัดการในกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการต่ํา มีการตระหนักถึง
บทบาทหนาท่ีในการทําใหองคการบรรลุเปาหมาย (Χ  ผูจัดการกลุมตํ่า = 6.14 , Χ  ผูจัดการกลุมสูง = 6.01) มี
ความเขาใจและมีความเช่ือในวิสัยทัศนขององคการ (Χ  ผูจัดการกลุมตํ่า = 5.93, Χ  ผูจัดการกลุมสูง = 5.83) มัก
เห็นคุณคาของการเปล่ียนแปลงและแนวทางปรับปรุงการทํางานของหนวยงานใหดีข้ึน (Χ  ผูจัดการกลุม
ตํ่า = 5.88, Χ  ผูจัดการกลุมสูง = 5.83) และมีประสบการณในการแกปญหาเฉพาะหนาเกง การปรับแผนกล
ยุทธวิธีการดําเนินงานไดอยางรวดเร็วเม่ือมีบางส่ิงเกิดข้ึนโดยไมไดรับความคาดหมาย (Χ  ผูจัดการกลุม
ตํ่า = 5.79, Χ  ผูจัดการกลุมสูง = 5.73) รวมท้ังยังฟงและวิจารณมุมมองท่ีหลากหลายอยางตั้งอกต้ังใจ (Χ

ผูจัดการกลุมตํ่า = 5.73, Χ  ผูจัดการกลุมสูง = 5.72) สูงกวาผูบริหารที่มาจากกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง 
  ผูวิจัยยังพบวา นวัตกรรมยังเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางความพรอมในการเปล่ียนแปลงกับ
ผลการดําเนินงานของกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงและต่ํา ความพรอมในการเปล่ียนแปลงใน
ท่ีนี้หมายถึง 1)  ภาวะผูนําเชิงปฎิรูปซ่ึงเปนคุณลักษณะของผูนําท่ีแกปญหาเกงและสามารถกระตุน
ภูมิปญญาของพนักงาน 2)  ภาวะผูนําเชิงแลกเปล่ียนซ่ึงหมายถึง ผูนําท่ีนิยมใชส่ิงจูงใจตาง ๆ ในการ
กระตุนใหพนักงานปฏิบัติตามท่ีตองการ และ 3)  โครงสรางองคการแบบแบนราบซ่ืงเอ้ือใหผูจัดการมี
ความใกลชิดกับพนักงาน  
  ความพรอมในการรับมือตอความเปล่ียนแปลงขางตนมีความสัมพันธกับการเกิดข้ึนของ
นวัตกรรมองคการ ยกตัวอยางเชน ผูจัดการในแตละสาขามักจะเปดโอกาสและกระตุนใหนําแนวคิด 
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วิธีการ และกลยุทธใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จตาม KPI ท่ีกําหนด 
(ภาวะผูนําเชิงปฎิรูป) หรือการสัมภาษณผูบริหารสูงสุดของธนาคารไทยพาณิชย ทําใหผูวิจัยได
ทราบวา ผูบริหารระดับสูงมีแนวคิดท่ีจะโทรศัพทชมเชยผูจัดการสาขารโดยตรงเมื่อไดรับทราบคํา
ชมเชยจากลูกคาท่ีมีตอสาขาน้ัน ๆ หรือการมอบรางวัล “World Class” แกสาขาท่ีมีการบริการลูกคา
ยอดเยี่ยมไดมาตรฐานสากล (ภาวะผูนําเชิงแลกเปล่ียน) สุดทาย โครงสรางองคการในปจจุบันของ
ธนาคารไทยพาณิชยซ่ึงออกแบบไวใหแบนราบยังเอ้ือใหผูจัดการสาขาไดมีโอกาสสอนงานและเปน
ผูนําทีมพนักงานในการเปดตลาดกับลูกคาใหม ๆ  มีการถายทอดกลยุทธตาง ๆ ในการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา อาทิ การบริการแบบ Delivery เขาหาแหลงใหม ๆ ท่ีคาดวาจะเปนลูกคา เชน 
สถานศึกษาตางๆ วัด งานเทศกาลตาง ๆ แหลงคนรวย โครงการบานจัดสรร แหลงโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน ซ่ึงผลจากปจจัยดานความพรอมในการเปล่ียนแปลงขางตนไดนําไปสูการ
รังสรรควิธีการทํางานใหม ๆ หรือพฤติกรรมใหม ๆ อันจะนําไปสูความพึงพอใจของลูกคา และเม่ือ
ลูกคามีความพึงพอใจ ผลประกอบการของสาขาก็จะดีข้ึนตามไปดวย 
  สมมติฐานท่ี 5: นวัตกรรมมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการดําเนินงานของสาขาธนาคารไทย 
พาณิชย 
   ผลการศึกษาพบวา นวัตกรรมมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกตอผลการดําเนินการของกลุม
สาขาท่ีมีผลประกอบการสูงและในภาพรวม สอดคลองกับผลการศึกษาของ Roger (1995) ท่ีพบวา 
นวัตกรรมตาง ๆ ขององคการมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Rhodes, Hung, Lok, Lien and Wu (2008: 93) ที่ไดจําแนก
นวัตกรรมออกเปน 2 ประเภท คือ นวัตกรรมดานการผลิต (product innovation) และนวัตกรรมใน
การทํางาน (process innovation) ซ่ึงนวัตกรรมท้ัง 2 มีตอผลการดําเนินงานขององคการทั้งในรูปตัว
เงิน และไมใชตัวเงิน  
  เม่ือพิจารณาถึงการดําเนินการของธนาคารไทยพาณิชย ผูวิจัยขอยกตัวอยางการเกิด
นวัตกรรมการดําเนินการของธนาคารท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานขององคการ เชน นวัตกรรมเร่ือง 
“เคร่ืองจักรสีมวง” ซ่ึงเปนวิธีการดึงคนเกงของแตละสาขามาอยูทีมกลางของเขต เพ่ือท่ีจะออกไป
ชวยสาขาท่ีอยูในเขตน้ัน ๆ ในเร่ืองของการทํางานใหไดตามเปา นอกจากจะไปชวยในการทํางาน
แลว ทีมเคร่ืองจักรสีมวงยังจะทําหนาท่ีในการสอนงานใหแกพนักงานในสาขาเพ่ือเรียนรูแนว
ปฏิบัติท่ีดีและนําไปประยุกตใชกับการทํางานของสาขา ผลท่ีไดตามมา คือ ผลการดําเนินงานทาง
การเงินของสาขาเปนไปตามเปา ลูกคาพึงพอใจ เพราะพนักงานสาขาเรียนรูแนวการดําเนินการท่ีดี
ในการตอบสนองตอลูกคาไดอยางเหมาะสมตรงกับตรงความตองการ เชน การแนะนําการลงทุนให
ตรงกับความตองการของลูกคาเปาหมาย 
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6.2  รูปแบบการจัดการความรูของธนาคารไทยพาณิชย 
 

เม่ือพิจารณารูปแบบการจัดการความรูในกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงและตํ่าจะพบวา 
รูปแบบการจัดการความรูของกลุมสาขาท้ังสองไมแตกตางกัน กลาวคือ กลุมสาขาท้ังสองให
ความสําคัญกับการใชความรูมากท่ีสุด รองลงมา คือ การเผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรู การจัดเก็บ
ความรู และการสรางและคนหาความรู ตามลําดับ ผลท่ีไดนี้ตีความไดวา เม่ือพิจารณาในระดับ
จุลภาคหรือในระดับสาขาแลว การดําเนินการของสาขาตาง ๆ ท้ังท่ีมีผลประกอบการสูงและต่ํา จะ
เนนสําคัญในเร่ืองของการใชความรูเพื่อประโยชนในการดําเนินการมากท่ีสุด แตท้ังสองกลุมอาจจะ
นําความรูไปใชประโยชนเพื่อใหผลการดําเนินงานของสาขาเพิ่มข้ึนแตกตางกัน นั่นหมายความวา 
กลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงมีความสามารถในการนําความรูท่ีไดรับจากหลากหลายวิธีการไปใช
ใหเกิดประโยชนมากกวากลุมท่ีมีผลประกอบการต่ํา ท้ังน้ีไมไดหมายความวากลุมตํ่าจะนําความรูไป
ใชในนอยมาก  ซ่ึงผลจากการสัมภาษณพนักงานฝายเครือขายสาขาท่ีเปนเจาหนาท่ีในสํานักงานใหญ
ไดกลาวถึงวิธีการจัดกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงและตํ่า พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานของ
ทุกสาขาในแตละป พบวา ทุกสาขาของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีผลการดําเนินเพิ่ม
สูงข้ึนประมาณรอยละ 90 มีเพียงบางสาขาเทานั้นท่ีเทาเดิม แตสาขาท่ีมีผลการดําเนินงานนอย
กวาเดิมไมมีเลย นั่นแสดงวาสาขาน้ันๆ มีผลการดําเนินในปท่ีผานมาอยูในลําดับเทาใด ทุกสาขาก็จะ
พยายามเพิ่มผลการดําเนินงานของตนเองเหมือนกัน ซ่ึงเปนการเพ่ิมข้ึนท้ังหมด สาขาท่ีเคยอยูใน
ลําดับตนๆ ก็ยังรักษาตําแหนงตนเองไวไดหรือไมก็ไดตําแหนงดีกวาเดิม สวนสาขาที่มีตําแหนงร้ัง
ทายซ่ึงก็พยายามทําใหผลการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาแตก็ยังร้ังทายอยูเชนเดิม ฉะนั้นจะ
เห็นไดวาแตละกลุมสาขามีการนํากระบวนการการจัดการความรูไปใชซ่ึงก็ทําใหผลการดําเนินงาน
เพิ่มข้ึน แตผลการจัดอันดับไมไดเปล่ียนแปลง เพราะทุกสาขาก็มีผลการดําเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนเชนกัน 

ผูวิจัยจึงขอยกตัวอยางพฤติกรรมการใชความรูของกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงซ่ึงมี
ลักษณะโดดเดน ดังนี้  

1)  การใชความรูจากฐานขอมูล โดยกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงจะมีการนํา
ขอมูลท่ีทางสํานักงานใหญสงมาใหใชในการสรางผลการดําเนินงาน ตัวอยางเชน หนวยงานกลางสง
ฐานขอมูลเกี่ยวกับ Branch Health Sheet  ซ่ึงในใบนี้จะสามารถบอกไดวาสาขามีผลการดําเนินงาน
อยางไรแตละเดือน  บอกการ Transaction  ท้ังท่ีตู  ATM  หนา Counter  วามีลูกคาของสาขาหรือ
ลูกคาตางสาขามาใชบริการเทาไหร  ใชบริการอะไรมากนอย  กลุมลุกคาเปนกลุมไหนเปนสวนมาก  
คือบอกสัดสวนลูกคานั่นเอง และยังบอกถึงวาลูกคาแตละคนถือผลิตภัณฑของสาขากี่ตัว  จํานวน
เทาไหร  บอก Sale Volume ของการขายผลิตภัณฑแตละตัว  กําไรขาดทุนตอเดือน  เงินสดท่ีอยูใน
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สาขามีเทาไหรในแตละเดือนและบอกคาเฉล่ียแตละวันดวย   ซ่ึงเอกสารน้ีจะชวยใหสาขานําไปใช
บริหารจัดการการปฏิบัติงานตอไปได พนักงานในสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงจะระดมสมองชวยกัน
วิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินสถานการณและเรียนรูจากขอมูลท่ีไดแลวนํามาวางแผนงานตอไป  หรือ
อีกกรณีท่ีไดรับขอมูลจากสํานักงานใหญเชนกัน ซ่ึงอาจจะไดจากกลุมผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง
สงขอมูลมาให เชนการถือครองผลิตภัณฑของกลุมลูกคาธนาคารนั้นๆ สงใหกับสํานักงานเขต เพ่ือ
แจงวาลูกคาในยานนั้นมีความสามารถในการซ้ือประกันชีวิตได โดยในขอมูลระบุประเภทลูกคาและ
จํานวนมาใหซ่ึงเทากับเปนการช้ีเปาหมายใหสาขานั้นๆ ดําเนินงาน ถาหากสาขาในยานน้ันชา ไมใส
ใจขอมูล หรือไมกระตือรือรน  สาขาอ่ืนก็สามารถเขาไปเสนอขายได แตโดยสวนมากสาขาอ่ืนก็จะ
แสดงมารยาทดวยการรอใหสาขานั้นออกไปเสนอขายกอนซักระยะหนึ่งแลวสาขาอ่ืนจึงเขาไปทํา
การเสนอขายใหแกลูกคากลุมนั้นทันที ซ่ึงผลปรากฏวา กลุมสาขาท่ีนําขอมูลไปใชสวนใหญเปน
กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง ซ่ึงถือวาไมผิดธรรมเนียม เหตุการณเชนนี้พบบอยมากใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากการแขงขันกันสูง กลุมลูกคาในยานของตนเองใกลหมดจึง
ตองออกไปนอกเขตเพื่อหาลูกคาใหมๆ เพ่ิมเติม เนื่องดวยการกําหน KPI เพิ่มข้ึนทุกป พนักงานทุก
คนจึงตองพยายามนําความรูท่ีมีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด   

2)  วิธีการ Copy and Development คือ กลุมสาขาท่ีมีผลการประกอบการสูงจะมี
การนําความรูเทคนิควิธีการท่ีสาขาอ่ืนประสบความสําเร็จมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ
ของสาขาตนเอง เชน เคร่ืองจักรสีมวงเปนการรวบรวมคนเกงในแผนกตางๆ มาเปนทีมกลางของเขต
จังหวัดนครราชสีมา แลวนําทีมนี้ออกไปชวยสาขาอื่นๆ ท่ีอยูในเขตจังหวัดเดียวกันเพื่อชวยทํางาน 
ทําใหผลการดําเนินงานเพิ่มข้ึนในเวลาอันส้ัน พรอมท้ังใหคนเกงในทีมนี้สอนงานใหกับพนักงาน
งานในเขตนั้นๆ ไปพรอมๆ กัน พฤติกรรมของเคร่ืองจักรสีมวงสงผลใหสาขาท่ีอยูในเขตจังหวัด
นครราชสีมามีผลการดําเนินงานเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และทําใหมีพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงเกิดข้ึนทุก
คร้ังท่ีออกดําเนินงาน เม่ือผลการดําเนินงานปรากฏชัดเจนทําใหสาขาในเขตอ่ืนๆ มาศึกษาดูงานและ
นําไปใชในลักษณะเดียวกัน คือมีการตั้งทีมใหมในยานสยามสแควร ช่ือวา “ดรีมทีม” (Dream 
Team) ซ่ึงเปนการเลียนแบบแนวคิดของเขตจังหวัดนครราชสีมามาใชประโยชนทันที และสามารถ
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมจึงประสบความสําเร็จเหมือนเขตจังหวัดนครราชสีมา แตบางแหงก็ไม
ประสบความสําเร็จ ท้ังน้ีอาจจะเนื่องมาจากการประยุกตใชไมเหมาะสมกับสถานการณและศักยภาพ
ของสาขาน้ันๆ ก็เปนได  จากพฤติกรรมดังกลาวจะเห็นไดวานอกจากจะมีการใชความรู แลวยังมีการ
สอนงาน การเผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรู การจัดเก็บความรูและการสรางและคนหาความรูไปท้ัง
กระบวนการจึงทําใหสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดนกวากลุมสาขาท่ีมีผล
ประกอบการตํ่า นอกจากนี้ภายในสาขายังมีการใชวิธีการโคลนนิ่ง  คือ  สาขามีคนท่ีขายเกงๆ  หรือ
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ประสบความสําเร็จในการทํางาน สาขาจะใหจับคูเพื่ออกไปทํางานรวมกัน   เพื่อใหเรียนรูวิธีการ 
เทคนิคตางๆ  ซ่ึงกันและกัน เปนการนําความรูมาใชประโยชนพรอมกันการถายถอดความรูระหวาง
บุคคล สวนเคร่ืองจักสีมวงเปนการถายทอดความรูระหวางทีม และระหวางองคการ จนเกิดผลเชิง
ประจักษวา สาขาในเขตจังหวัดนครราชสีมาทุกสาขาไดเกรด A ท้ังเขต มา 2 ปติดตอกัน 

3)  กลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงมีความกลาคิดกลาทํา ชอบทาทาย ชอบแขง
กันตนเอง ตัวอยางเชน มีการทําตลาดเชิงรุก เนื่องจากการใหบริการที่ดีจะทําใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจมากข้ึน ดังนั้น สาขาหลายแหงใชวิธีการ ทําใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงการบริการคือ
หัวใจของงานธนาคาร โดยการออกไปดูแล เยี่ยมเยียนลูกคาถึงท่ีบานท่ีทํางาน ใหคําปรึกษาดาน
การเงิน นอกจากนี้ยังมีการทาทายยอด KPI ท่ีไดรับมาจากสํานักงานใหญ  เชน ถูกกําหนดใหทํายอด
การขายประกันชีวิต 500 รายภายใน 3 เดือน  บางสาขาไดทําการทาทายกับสํานักงานเขตหรือ
สํานักงานใหญไปวา ถาทําไดภายใน 1 เดือนจะไดรับผลตอบแทนอะไร ซ่ึงเม่ือทําไดจริงก็ไดรับผล
ตามท่ีตกลงไว ซ่ึงเปนการสรางกระตุนใหสาขาตนเองเกิดความฮึกเหิม กระตือรือรนในการเรียนรู
คนหาเทคนิควิธีการ เพื่อใหไดเงินรางวันตรงนั้นหรือเพื่อบางส่ิงบางอยางท่ีไดตกลงไว ใน
ขณะเดียวกันผลการดําเนินงานก็เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
  จากท่ีกลาวมาท้ัง 3 ประเด็น โดยเฉพาะในประเด็นท่ี 3 ช้ีใหเห็นวา การท่ีกลุมสาขาท่ีมีผล
ประกอบการสูงมีทัศนคติและพฤติกรรมเชนนี้อาจจะเนื่องมากจากเปนคนยุคใหมไฟแรง อายุยังนอย 
(สวนใหญประมาณ 40-45 ป) กําลังสรางฐานะสรางครอบครัว มีโอกาสกาวหนาในงานสูง และมี
ความรูสูง (จบการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 69.7) จึงทําใหสาขาเหลานั้นเห็นความสําคัญของ
การจัดการความรูและนํากระบวนการการจัดการความรูมาใชไดอยางเหมาะสมกันการปฏิบัติงาน 
   อยางไรก็ตาม ผลการศึกษากลุมสาขาในภาพรวมกลับพบวา การเผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรูมี
ความสําคัญมากท่ีสุด (λ = 0.89) ท้ังนี้ผูวิจัยมองวา ในระดับมหภาคหรือในเชิงนโยบายแลว  พบวา 
ธนาคารไทยพาณิชยมีนโยบายท่ีมุงสงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูระหวางสาขา ดังท่ีคุณ
กรรณิกา ชลิตอาภรณ ซ่ึงขณะน้ันดํารงตําแหนงกรรมการและรองผูจัดการใหญ ไดกลาวไวใน
หนังสือ 100 ป จากบุคคลัภยสูไทยพาณิชย โดยสรุปวา “การท่ีธนาคารจะมุงไปสูการเปนสถาบัน
การเงินช้ันนําของประเทศนั้น นอกจากจะตองใหบริการครบวงจร (The Premier Universal Bank) 
แลว ธนาคารยังตองสรางความแตกตางใหมีเอกลักษณดูโดดเดนเหนือกวาคูแขง ท้ังในดานคุณภาพ
ของการใหบริการ Service Excellence การมีมาตรฐานท่ีใชวัดวาสาขาตางๆ ถึงระดับ World Class 
หรือไม นอกจากนี้ ธนาคารยังตองสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคการผานการใช Internal 
Best Practices โดยนําสาขาท่ีประสบความสําเร็จมาเปนกรณีศึกษาเพื่อใหสาขาตางๆ นําไปเปน
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ตนแบบ การใหคําแนะนําปรึกษาอยางใกลชิด ซ่ึงเม่ือมีการพูดคุยทําความเขาใจกันแลว สวนใหญ
พบวาคะแนน KPI คร้ังตอไปของสาขาน้ันจะดีข้ึน (นวพร เรืองสกุล, 2550: 250) 

อนึ่ง ผูวิจัยพบวา กลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงและสาขาท่ีมีผลประกอบการตํ่า ยังมี
จุดออนบางสวนในกระบวนการจัดการความรู คือ ในเร่ืองสรางและคนหาความรูใหมๆ เทาท่ีควร 
ท้ังนี้อาจจะความรูท่ีคนหาเปนความรูดานสถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย แตในการสรางความรูท่ีใชในการทํางานอาจจะมีเกิดข้ึนบาง แตเม่ือเทียบกับการนําความรู
ไปใชนั้นนอยกวามาก ท้ังนี้อาจจะมีเหตุมาจากงานมีปริมาณท่ีมาก แคการแกปญหา อุปสรรค และ
การพัฒนาความรูท่ีมีท่ีคนอ่ืนประสบความสําเร็จมาประยุกตใชก็หมดเวลาแลวจึงทําใหไปแสวงหา
นั้นยากกวาการนําความรูไปประยุกตใชทันที  นอกจากนี้ในดานการจัดเก็บความรูก็มีเกิดข้ึนนอย
เชนกัน ซ่ึงเปนเร่ืองนาเสียดายท่ีความรูหลายอยางท่ีเปนประโยชนของผูท่ีมีศักยภาพหลายคนไมได
ถูกถอด บันทึกเก็บรวบรวมไว และเม่ือบุคคลนั้นออกจากองคการไปความรูนั้นก็ออกไปดวย ซ่ึง
ความรูนั้นอาจจะเกิดระหวางการปฏิบัติงาน การแกปญหา ซ่ึงผลจากการแกปญหาไมไดมีการจด
บันทึกไวไมวาวิธีการแกปญหานั้นผลออกมาจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวก็ตาม ทําใหหลาย
สาขาท่ีไมเคยแกปญหาคลายๆกันตองเรียนรูท่ีจะแกปญหาน้ันดวยการลองผิดลองถูก ซ่ึงทําให
เสียเวลา เสียโอกาสได ดังนั้น ผูวิจัยจึงเสนอใหเม่ือมีการประชุมระดมสมองท้ังในระดับเล็กๆ คือ
ทีมท่ีอยูในสาขา การ Morning Talk ประชุมประจําสัปดาห และความรูเกี่ยวกับลูกคา ประเพณี
วัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติของคนในยานท่ีสาขานั้นๆเปดใหบริการอยู ดวยการจดบันทึก
ประเด็นท่ีเปนความรูในการปฏิบัติงาน ของแตละสาขาไว เม่ือมีการยายผูจัดการคนใหมเขามาใน
สาขาจะไดนําบันทึกเหลานั้นมาศึกษา จะไดทําการเรียนรูธรรมชาติและบรรยากาศของสาขาน้ันๆ 
ไดเร็วยิ่งข้ึน 

 

6.3  รูปแบบบรรยากาศการเรียนรูของธนาคารไทยพาณิชย 
 

ผลการศึกษาพบวา กลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงจะใหความสําคัญกับการสงเสริมการ
เรียนรูภายในสาขามากท่ีสุด สวนกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการต่ําจะใหความสําคัญกับการรับรูและ
การเรียนรูอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ จากการสังเกตและการลงไปสัมภาษณผูจัดการสาขาท้ังสองกลุม 
ผูวิจัยพบวา ในกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง  พนักงานจะมีอุปนิสัยเรียนรูดวยตนเอง อีกท้ัง 
สาขายังเปดโอกาสใหพนักงานเขาฝกอบรมโครงการตางๆ ท่ีสนใจท่ีจะเปนประโยชนตอตนเอง
และทีม เชน การจะเปนฝายสินเช่ือตองสอบ License ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.) ใหได  กอนสอบจะสงไปอบรมแลวสอบ  หรือการข้ึนตําแหนง
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ผูจัดการตองมีการผานการอบรมอะไร  ได License อะไรบาง ถาสอบไดทางธนาคารจะออก
คาใชจายในการอบรมและการสอบใหท้ังหมด แตถาอบรมแลวสอบไมผาน พนักงานตองจาย
คาใชจายในการอบรมคร้ังนั้นเอง  ดังนั้น เม่ือสาขาเปดโอกาสใหพนักงานไดเขาไปอบรมเรียนรูแลว 
พนักงานก็ตองเรียนรูอยางจริงจังและมุงหวังใหเกิดผลสําเร็จมากท่ีสุด นอกจากนี้ พนักงานในสาขา
ท่ีมีผลประกอบการสูงยังไดรับการสนับสนุนการเรียนรูผานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
ทันสมัยอยูเสมอ ดวยการสรางทัศนคติใหพนักงานรูสึกถึงประโยชนจากการไดเรียนรูส่ิงใหมๆ มี
ความกระตือรือรนท่ีไดออกไปฝกอบรมรับรูขาวสารเร่ืองราวใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานหรือ
สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานไดเพื่อความกาวหนาในงานของตนเองและทีม 

ฉะนั้นจึงอาจจะสรุปไดวา บรรยากาศการเรียนรูดังกลาวเปนบรรยากาศการเรียนรูในเชิงรุก 
สงผลดีตอสาขา คือ การที่พนักงานไดรับการสนับสนุนใหเรียนรูพนักงานก็จะมีศักยภาพมากข้ึน 
ทํางานไดดีข้ึน ไดรับความรูท่ีทันสมัยทําใหมีความสามารถในการปรับตัวตอส่ิงแวดลอมและการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุกขณะ ตลอดจนสามารถนําความรูท่ีไดมาปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการ วิธีการทํางานใหสามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดมากข้ึน มีกลยุทธในการ
ทํางาน การแยงชิงสวนแบงตลาดไดมากขึ้น เชน การออกไปหาลูกคาถึงท่ีบานท่ีทํางาน  ใหบริการ
คําปรึกษาเกี่ยวกับสินเช่ือท่ีโครงการบานจัดสรร การลงทุนในกองทุน หรือแมแตในชวงเทศกาลก็
ทําการออกไปเยี่ยมเยียนลุกคาหาของขวัญเล็กๆ นอยๆ ไปใหเพื่อสรางความสนิทสนมและความ
ไวใจ ลูกคาจะไดมาใชบริการมากข้ึน ซ่ึงกลุมท่ีมีผลประกอบการสูงจะเนนและใหความสําคัญกับ
เร่ืองการฝกอบรมกับการพัฒนาตนเองเปนอยางยิ่ง หรือถาจะอุปมาก็คงเหมือนกับนักเรียนท่ีเรียนอยู
หองท่ีเกงท่ีสุดในโรงเรียน ซ่ึงบรรยากาศในหองคือ นักเรียนทุกคนขยันอาน ขยันเขาหองสมุด ขยัน
เอาเร่ืองใหมๆ มาคุยกัน ขยันสอบแขงขันชิงรางวัลจนทําใหนักเรียนใหมท่ีเขามาตองขยันตามไป
ดวยเพราะเกือบทุกคนในหองขยันหมด ถาเราไมทําเราก็อาจจะเปนแกะดําได   

จากคําสัมภาษณและส่ิงท่ีผูบริหารไทยพาณิชยไดสรางสถานการณการแขงขันเพื่อใหเกิด
บรรยากาศการเรียนรูสงผลใหพนักงานเกิดการเรียนรูเพิ่มมากข้ึน ท้ังนี้ส่ิงท่ีเห็นไดชัดคือ เม่ือทุกคน
เกงทุกผลิตภัณฑ การดําเนินงานก็เกิดความรวดเร็ว คลองตัว ไดรับความเช่ือถือจากลูกคา ผลการ
ดําเนินงานของสาขาก็เพิ่มข้ึนตามท่ีวางแผนไว สงผลตอการประเมินผลการดําเนินงานของสาขา 
โดยการใหคะแนนออกมาเปนเกรด A B C D ถาสาขาไหนไดเกรดอะไร ก็จะทําใหสาขาสามารถได
สัดสวนการใหเกรดพนักงานไดมากข้ึน เชน ถาเกรดสาขาเปน A จะทําใหมีโอกาสใหพนักงานมี
สิทธ์ิไดเกรด A หลายคน จะตองทําเพ่ือแขงกับตัวเอง เพ่ือเกรดของสาขา สาขาจะไดมีโอกาสให
เกรดพนักงานเพิ่มมากข้ึนตามโควตาท่ีไดตามผลประกอบการของสาขา เม่ือโควตาในการไดเกรด 
A มาก ในการประเมินพนักงาน พนักงานในสาขาน้ันก็มีโอกาสไดข้ึนเงินเดือนหรือไดโบนัสมาก
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เชนกัน ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการของพนักงานท่ีสอดคลองกับความตองการของธนาคาร 
 เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมสาขาที่มีผลประกอบการตํ่า ผูวิจัยพบวา กลุมสาขาดังกลาวจะมี
บรรยากาศในการเรียนรูซ่ึงเนนการรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง ดังตัวอยางกิจกรรมเชน เปดโอกาส
ใหเรียนรูแลกเปล่ียนประสบการณระหวางพนักงานดวยกัน โดยมีการจับคูกันเพื่อออกไปทํางาน
ขายดวยกัน จะไดมีการสอนงานหรือส่ิงท่ีตนเองถนัดใหกับคูของตนเองหรือใหทําการเรียนรูผาน
ระบบอินทราเน็ตเปนการเรียนรูเทคนิควิธีการทํางานดวยตนเองตลอดจน เนนไปในดานการซักถาม 
พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรูตามความสนใจของพนักงานมากกวา ฉะน้ันจึงเห็นไดวากลุมท่ีมีผล
ประกอบการสูงมักจะเนนการเรียนรูดวยตนเอง หรือการสรางความรูเพิ่มเติม หรือการตอยอด
ความรูท่ีมีใหมีประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงานมากข้ึน ชอบความทาทาย รักอิสระ การทํางานท่ีเนน
ผลงานไมเนนกระบวนการแตไมผลกฎระเบียบ ชอบบรรยากาศสบายๆ มีความกดดันเล็กนอย เปด
โอกาสใหเรียนรูในดานตางๆ เนนการสรางเครือขายความรูในดานการปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงาน
ท่ีอยูตางทีม ตางสาขา ตางองคการ รวมท้ังลูกคาดวย 

หากพิจารณาบรรยากาศการเรียนรูของสาขาท่ีมีผลประกอบการตํ่าขางตน จะพบวา เปน
บรรยากาศการเรียนรูในรูปแบบเชิงต้ังรับ กลาวคือ การรับรูและการเรียนรูของพนักงานในองคการ
จะเปนไปในเชิงของการนําความรูท่ีประสบความสําเร็จแลวมาใชใหเกิดประโยชนแตไมไดเนนใน
ดานการพัฒนาความรู ชอบเปนบรรยากาศแบบสบายๆ ไมกดดัน ใครอยากรู อยากทําอะไรก็
สามารถทําได หรือแมกระท่ังใครไมอยากเรียนรูอะไรก็ไมตองทําก็ได อาศัยถามเพ่ือแกปญหาเปน
เร่ืองๆ ไป คอยตามคนอ่ืนๆ ใครทําอะไรดีเห็นผลแลวจึงคอยเอามาเปนแบบอยาง  ซ่ึงการเรียนรู
แบบนี้ก็อาจจะเปนผลเสียตอสาขาได กลาวคือ สาขาตองคอยตามคนอ่ืนอยูเสมอ แตผลดีก็มี คือ การ
ท่ีเรานําส่ิงท่ีสาขาอ่ืนทําแลวประสบความสําเร็จมาใชเราก็สามารถแนใจไดวาถาเราทําตามแบบ
สาขานั้นไดอยางถูกตอง เหมาะสมเราก็จะประสบความสําเร็จ แตเราก็ไมอาจจะเปนสาขาท่ีประสบ
ความสําเร็จเพื่อใหสาขาอ่ืนมาเอาเปนตัวอยางไดเลย  ซ่ึงในระยะยาวจะพบวา หากสาขาทุกสาขาทํา
แบบนี้จะทําใหไมมีนวัตกรรมทางการปฏิบัติการเกิดข้ึนเทาท่ีควร ดังนั้นหากตองการใหสาขามี
นวัตกรรมและความพรอมในการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน ตองหันมาใหความสําคัญกับการสราง
บรรยากาศการเรียนรูท่ีสงเสริมการเรียนรูอยางจริงจัง โดยการจัดบรรยากาศใหพนักงานมีทัศนคติท่ี
ดีตอการเรียนรู ตอการฝกอบรม ตอการคนหา กลาเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน เปดโอกาส
ใหแสดงความคิดเห็น  มีบรรยากาศในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการทํางานเปนทีม สราง
บรรยากาศที่สบายใจแตตองมีภาวะความกดดันสอดแทรกเขาไปเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู ท้ังนี้
อาจจะเกิดจากการท่ีคนเราสบายใจมากไป ก็จะยึดติดกับความสบายตรงน้ันไมอยากทําอะไร อยาก
อยูแบบสบายๆ พัฒนาการดานการเรียนรูจะหยุดนิ่งหรือไปไดชาลง  
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ท้ังนี้ผูวิจัยขอยกคําสัมภาษณของ ดร.วิชิต สุรพงษชัย ท่ีกลาวถึง การที่บรรยากาศการเรียนรู
จะเกิดข้ึนและคงอยูไดอยางยั่งยืนนั้น เราจะส่ังใหพนักงานเรียนรูฝกอบรมไดตามหลักสูตรเทานั้น 
เม่ือหมดหลักสูตรพนักงานก็ไมอยากเรียนรูดวยตนเอง แตถาเราหาอะไรมาผลักดันใหพนักงาน
เรียนรูดวยตนเองไดตลอดเวลาคงดี  อยางเชนในธนาคารไทยพาณิชย  เราใชวิธีการคลายๆ กับท่ี
โรงเรียนใช  คือ  นักเรียนมีหนาท่ีเรียนหนังสือ แลวก็อานหนังสือ  ซ่ึงปกตินักเรียนเรียนหนังสือจบ
แลวมักไมอานหนังสือ ไมคนควาเพิ่มเติม  แตจะทําก็ตอเม่ือมีการสอบ ซ่ึงพนักงานก็เชนเดียวกัน ถา
ไมมีภาวะกดดันอะไรเลยก็ไมทํา  ดังนั้น จึงนําการแขงขันกันระหวางทีม ระหวางสาขามาเปนตัว
แปรสําคัญในการผลักดันใหเกิดการเรียนรูเพ่ือท่ีจะทําใหทีมและสาขาของตนเปนผูชนะแลวไดรับ
รางวัล จากคําสัมภาษณพบวา  การที่จะทําใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู พนักงานรูจักพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องโดยท่ีไมตองบอกวาพนักงานคนน้ันคนนี้ตองเรียนรูเร่ืองอะไร จึงตองมีการรักษา
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป ดวยการสงเสริมสนับสนุนดวยอุปกรณ
เทคโนโลยีและส่ือตางๆ จนทําใหพฤติกรรมนั้นๆ เกิดข้ึนเปนนิสัย จากนั้นทุกอยางจะดําเนินไปตาม
วิถีของมันเอง จึงไดมีการนําแนวคิดการสรางสถานการณการแขงขันมาเปนตัวผลักดัน ซ่ึงนี้ก็เปน
ตัวอยางหน่ึงของการสรางบรรยากาศการเรียนรูของธนาคารไทยพาณิชย ท่ีจะทําใหบรรยากาศ
เกิดข้ึนอยางยั่งยืน 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา กลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูง-ต่ํา มีบรรยากาศดานการ
ติดตอส่ือสารในระดับตํ่าสุด ท่ีเปนเชนนี้เพราะ ระบบการส่ือสารของธนาคารเปนการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ ครบวงจร สามารถส่ือสารไดตรงถึงผูรับสารทุกคนอยางท่ัวถึงโดยปฏิบัติเปนปกติ 
เปนธรรมชาติของพนักงานในธนาคาร เชน การรับสง E-Mail การประชุม Morning Talk การ
ประชุมประจําสัปดาห การประชุมส่ือความทุกเดือน และการประชุม Forum ทุกๆ 6 เดือน หรือ
แมกระท่ังการสอบถามพูดคุยกันผานระบบ Web Board ระบบสอบถามขอมูลผาน Call Center 
(สําหรับพนักงานโดยเฉพาะ) ฉะนั้น จึงทําใหพนักงานเห็นการส่ือสารเปนส่ิงท่ีตองทําเปนประจํา
ทุกวันและไมไดมีอะไรพิเศษหรือเปนประเด็นสําคัญอะไร ดังนั้นผลการศึกษาจึงใหน้ําหนักเกี่ยวกับ
การส่ือสารเปนเร่ืองท่ีใหความสําคัญนอยท่ีสุด แตในการที่ใหความสําคัญนอยท่ีสุด ไมได
หมายความวาถูกละเลย แตเปนการแสดงใหเห็นวาการติดตอส่ือสารทางตรง เปนแบบสองทางนั้น
เปนสวนหนึ่งของการสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีสําคัญเชนกัน 

สวนในกลุมสาขาโดยภาพรวม พบวา การทํางานยืดหยุนและเปนอิสระ ดวยการใหโอกาส
พนักงานตัดสินใจไดดวยตนเองท่ีจะทํางานใหสําเร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย มีเปดโอกาสใหนาํเสนอ
แนวคิดเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหคลองตัวมากยิ่งข้ึน พรอมท้ังใหความสําคัญกับ
การติดตอส่ือสารท่ีทําใหบรรยากาศภายในสาขาเปนไปอยางตรงไปตรงมา สามารถพูดในส่ิงท่ีใจ
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คิด และส่ิงท่ีมีประโยชนสรางสรรคตอการทํางานและดานอ่ืนๆอยางกวางขวาง มีระบบสนับสนุน
จากองคการ เชน ระบบอินทราเน็ต ระบบ E-Learning ระบบการส่ือสารครบวงจร เปนตน  ท้ังนี้ ผล
ดังกลาวสะทอนบรรยากาศการเรียนรูของธนาคารไทยพาณิชยในระดับมหภาคท้ังองคการ ดังนัน้ใน
ภาพรวมท้ังหมดของธนาคารไทยพาณิชยมีบรรยากาศการเรียนรูสงผลทําใหศักยภาพของพนักงาน
เพิ่มข้ึน พรอมกับสงผลตอศักยภาพของทีมและสาขาก็ถูกเพิ่มข้ึนไปตามไปดวย  และถาทุกสาขา
เห็นความสําคัญเชนนี้ผลการดําเนินงานของภาพรวมท้ังองคก็ยิ่งเพ่ิมข้ึนเปนเทาทวีคูณ  ธนาคารจึง
ควรมีการปรับปรุงนโยบายในการสงเสริมการรับรูและเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดบรรยากาศ
การเรียนรูอยางจริงจัง  ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอไวแลว ในสวนขอเสนอแนะ 
 

6.4  ขอเสนอแนะ 
 

ในบทนี้ไดนําเสนอเนื้อหาแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 1) คุณคาของการศึกษาวิจัย 2) พัฒนา
รูปแบบบรรยากาศการเรียนรู การจัดการความรู ในบริบทของการเปนองคการแหงการเรียนรู 3) 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไปในอนาคตสําหรับผูสนใจ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  
6.4.1  คุณคาของการศึกษาวิจัย 
ในสวนนี้ผูวิจัยไดนําเสนอคุณคาของการศึกษาวิจัยคร้ังโดยแบงออกเปน  2 สวน ไดแก 

คุณคาดานระเบียบวิธีการวิจัยและคุณคาดานทฤษฎี ดังน้ี 
   6.4.1.1  คุณคาดานระเบียบวิธีการวิจัย   
   การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการเนนหนักทางดานการวิจัยเชิงปริมาณและไดทําการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก เพื่อสนับสนุนผลการวิจัยท่ีไดจากวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
เพื่อใหมีคุณคาเชิงบูรณาการมากยิ่งข้ึน 

  คุณคาทางระเบียบวิธีการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ คือการทดสอบมาตรวัดท่ีใชเปน
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  โดยยึดหลักมาตรวัดท่ีดีจะตองตรงตามเกณฑท่ีสําคัญ 3 
ประการ ไดแก ความเช่ือถือได (Reliability) ความตรง (Validity) และการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis)  

 ในการวิเคราะหความเช่ือถือไดและความตรงของมาตรวัด ผูวิจัยไดทําการทดสอบ
ขอมูล เพื่อวัดความเช่ือถือไดและความตรงของมาตรวัดถึง 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกกระทําดวยการหาคา 
Cronbach’s alpha ในข้ันของการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจดวยโปรแกรม SPSS 11.5 ซ่ึงมาตรวัดทุก
รายการมีคา Cronbach’s alpha สูงกวา 0.7 โดยไมตองตัดขอคําถามใดออกจากมาตรวัดท่ีใชในการ
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วิเคราะหเลย และไดทําการวิเคราะหซํ้าอีกคร้ังในข้ันการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยันโดยการหาคา 
Average variance extracted และคา Construct reliability ดวยโปรแกรม AMOS 7  ซ่ึงพบวามาตร
วัดทุกรายการที่นํามาใชในการสํารวจขอมูลคร้ังนี้มีระดับคามเช่ือถือได และความตรงเชิงโครงสราง
ในระดับสูง สวนเกณฑในการวัดนั้นผูวิจัยใชการใหความถ่ีการเกิดพฤติกรรม 7 ระดับ ซ่ึงเหมาะสม
กับผูตอบแบบสอบถาม ถาหากวาสเกลทีใชนอยกวานี้อาจจะไมสามารถจําแนกระดับพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนในองคการไดมากพอ  ขณะท่ีถาสเกลมากกวานี้ อาจจะทําใหผูตอบแบบสอบถามสับสนและ
ทําใหคําตอบท่ีไดรับมีความคลาดเคล่ือนสูง 

 ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ผูวิจัยไดนําการวิเคราะหสถิติแบบโมเดล
สมการโครงสรางมาใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรม AMOS 7 ซ่ึงเปน
โปรแกรมท่ีมีนักวิจัยตางประเทศนิยมใชกันมาก เนื่องจากเปนโปรแกรมท่ีใชงานงาย และใหคาทาง
สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลมากกวาโปรแกรมอ่ืนๆ ผลการวิเคราะห พบวา โมเดลที่ไดจาก
ขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกับโมเดลทางทฤษฎีเปนอยางดี ตลอดจนเสนทางท่ีเช่ือม
ระหวางตัวแปรไดแสดงคาความสัมพันธท่ีมีระดับนัยสําคัญทางสถิติเปนสวนใหญ ซ่ึงแสดงวา 
โมเดลนี้มีความเขมแข็งในการทดสอบในระดับดี 
  6.4.1.2  คุณคาทางทฤษฎี 

การศึกษาคร้ังนี้มีขอคนพบซึ่งมีคุณคาตอทฤษฎีการจัดการเปนองคการแหงการ
เรียนรูในประเด็นตาง ๆ ตอไปน้ี 
    1)  การศึกษาครั้งนี้พบวา ในบริบทการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 
ธนาคารไทยพาณิชย ตัวแปรสถานการณการแขงขันไมมีความสัมพันธโดยตรงกับผลการ
ดําเนินการของธนาคารสาขา  ผลการศึกษาขางตนขัดแยงกับผลการศึกษาตาง ๆ ของนักวิชาการ
ตางประเทศ เชน Narver and Slater (1990), Jaworski and Kohli (1993), Greenley (1995) และ 
Hardley and Mavondo (2000) ท่ีพบวา สถานการณการแขงขันท่ีมีอิทธิตอผลการดําเนินงานของ
องคการ ท้ังน้ี ผูวิจัยมองวา ในการศึกษาคร้ังนี้ ตัวแปรท่ีสะทอนสถานการณการแขงขันซ่ึงประกอบ
ไปดวย 1)  ความสามารถในการวิเคราะหการแขงขันภายนอก 2)  ความสามารถในการวิเคราะหการ
แขงขันภายใน และ 3)  ตัวขับเคล่ือนการแขงขัน เปนตัวแปรในระดับมหภาคหรือถูกมองวาเปนงาน
ในระดับนโยบายของธนาคาร  ซ่ึง มีหนวยงานสวนกลาง  ไดแก  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการกลยุทธและติดตามผล คณะกรรมการปรับปรุงธนาคาร เปนผูรับผิดชอบหนาท่ีนี้ 
สวนสาขาตาง ๆ ของธนาคารไทยพาณิชยซ่ึงใชเปนตัวแปรในการศึกษาคร้ังนี้ มีหนาท่ีเฉพาะการรับ
เอานโยบายหรือผลการวิเคราะหสถานการณการแขงขันมาปฏิบัติอีกทอดหนึ่ง ดวยเหตุนี้ ผูจัดการ
สาขาซ่ึงเปนกลุมตัวอยางจึงมีความคิดเห็นวา ตนและสาขาไมมีความจําเปนหรือมีหนาท่ีหลักในการ
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วิเคราะหสถานการณการแขงขันตาง ๆ มากเทาใดนัก และนี้จึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหตัวแปร
สถานการณการแขงขันไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานในระดับสาขาของธนาคารไทย
พาณิชย 
   ดังนั้น ผูวิจัยจึงเสนอวา ธนาคารไทยพาณิชยควรมีการพัฒนาความรูและ
ความสามารถของผูจัดการและพนักงานในระดับสาขาใหมีทักษะในการวิเคราะหสถานการณการ
แขงขันใหมากข้ึน รวมถึงอาจมีการเสริมสรางสมรรถนะของผูประกอบการ เชน การมีทักษะในการ
แสวงหาขอมูลหรือขอเท็จจริงตาง ๆ ความสามารถในการคิดวิเคราะห การสรางภาพอนาคต 
(Scenario)  การกลา เ ส่ียง  กลา ตัดสินใจ  ใหมากยิ่ ง ข้ึน  และเพื่อสนับสนุนสมรรถนะของ
ผูประกอบการของผูจัดการและพนักงานในระดับสาขาประสบความสําเร็จ สํานักงานใหญยังอาจ
ตองมีการกระจายอํานาจ (Decentralization) และการใหอํานาจ (Empower) ใหมากข้ึน รวมถึงการมี
ระบบจูงใจและมาตรการในการตรวจสอบติดตามผลท่ีเขมงวดพรอมกันดวย  
   2)  การศึกษาคร้ังนี้ พบวา ในกระบวนการจัดการความรูท้ัง 4 ดาน ไดแก 
1)  การสรางและคนหาความรู 2)  การจัดเก็บความรู 3)  การเผยแพรความรู และ 4)  การใชความรู 
กลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงและตํ่าจะมีความสามารถในการใชความรูมากท่ีสุด สวน
ความสามารถในการสรางความรูอยูในระดับตํ่าท่ีสุด นั่นหมายความวา สาขาตาง ๆ ของธนาคาร
ไทยพาณิชยถนัดในการนําองคความรูท่ีมีอยูเดิม หรือแนวปฏิบัติท่ีดีไปใชในการขยายผลการ
ดําเนินการมากท่ีสุด หรือท่ีธนาคารเรียกวา “Copy & Development” ซ่ึงหากพิจารณาในกรอบของ
การเปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยมองวา สาขาของธนาคารไทยพาณิชยแสดงบทบาทในเชิงต้ัง
รับ กลาวคือ คอยรับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีสํานักงานใหญหรือ
หนวยงานสวนกลางมอบใหและนําไปขยายผลหรือประยุกตใชใหสอดคลองกับการดําเนินการของ
สาขาซ่ึงในระยะสั้น แนวทางขางตนจะใหประโยชนแกธนาคารมากท่ีสุดและมีความเส่ียงในการ
ดําเนินการนอยที่สุด 
   อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเสนอวา ธนาคารไทยพาณิชยควรมีการสงเสริมใหมี
การพัฒนาหรือสรางองคความรูของตนเองใหมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรางองคความรูในระดับ
สาขาซ่ึงเปนองคความรูจากสถานการณจริงในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของธนาคาร โดยสํานักงานใหญอาจมี
บทบาทในฐานะพ่ีเล้ียงหรือผูสนับสนุนใหสาขาตาง ๆ ไดตระหนักตอความสําคัญของการสรางองค
ความรูภายในสาขาของตนและสรางแรงจูงใจในการสรางองคความรูเฉพาะของสาขาตนข้ึนมา การ
นี้สํานักงานใหญยังอาจมีบทบาทในการชวยพัฒนาทักษะในการสรางความรู การอํานวยความ
สะดวกดานอุปกรณเคร่ืองใชและเทคโนโลยีตาง ๆ ในการสรางและจัดเก็บความรูของตนใหเปน
ระบบ จากนั้นจึงนําไปสูการเผยแพรหรือแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสาขาตอไป ซ่ึงในอนาคตการ
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สรางความรูเฉพาะตนของสาขาตาง ๆ อาจมีสวนชวยในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของ
ธนาคารไทยพาณิชยจากเดิมท่ีเนนแนวทาง “Copy & Development” ไปสู “Creation & Development” 
    3) บรรยากาศการเรียนรูของสาขาธนาคารไทยพาณิชยเกิดขึ้นจากปจจัย
ภายนอกสาขา นั่นคือ เปนผลพวงมาจากโครงการปรับปรุงธนาคาร (Change Program) ซ่ึงมุงเนน
ใหพนักงานของธนาคารปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เชน ในอดีต ผูจัดการ
ธนาคารอาจถูกมองในภาพของเจาคนนายคน นั่งในหองปรับอากาศ เขาถึงไดยาก แตในปจจุบัน 
ผูจัดการธนาคารตองปรับเปล่ียนทัศนคติ ตองลงมาคลุกคลีกับลูกนอง และเปนผูนําในการหาตลาด
ใหกับสาขา รวมถึงสํานักงานใหญยังผลักดันใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูของสาขาใหมากข้ึน เชน 
การออกนโยบาย Morning Talk หรือความพยายามของสํานักงานใหญในการอํานวยความสะดวก
ดานการติดตอส่ือสารเพ่ือใหใชเปนชองทางแลกเปล่ียนเรียนรู และสรางสภาพการเรียนรูรวมกันใน
หมูพนักงาน การจัดการฝกอบรมสัมมนาเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู การจัดการทดสอบ
ความรูประจําปของพนักงานเพื่อใหพนักงานตื่นตัวและพรอมรับการแขงขันอยูตลอดเวลา  
   การดําเนินการขางตน ถือเปนความพยายามของสํานักงานใหญในการ
สรางบรรยากาศในการเรียนรูใหเกิดข้ึนกับธนาคาร โดยสํานักงานใหญจะแสดงบทบาทสําคัญท้ังใน
ฐานะผูกําหนดใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรูขององคการ รวมถึงผูสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศใน
การเรียนรูของธนาคารไทยพาณิชยไปพรอมกันดวย  
   4)  การจัดการความรูนอกจากจะมีประโยชนในดานตาง ๆ แลว การ 
จัดการความรูยังอาจสรางผลกระทบเชิงลบไดดวยเชนกัน  กลาวคือ  ในกลุมสาขาที่ มีผล
ประกอบการสูงและในภาพรวม ผลการศึกษาพบวา การจัดการความรูมีอิทธิพลทางลบตอผลการ
ดําเนินการของสาขา ท้ังนี้ ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการธนาคารสาขา 20 ทาน และวิเคราะหถึง
สาเหตุของความขัดแยงกันของความสัมพันธดังกลาวในระดับตัวแปรสังเกตได โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบและทดสอบขอสังเกตท่ีพบ (ภาพที่ 6.1-6.7) ทําใหสามารถสรุปไดวา ตัวแปรท่ีสังเกตได
ท่ีสามารถอธิบายหรือสะทอนใหเห็นผลการดําเนินงานของสาขาไดมากท่ีสุดคือ ระดับความพึง
พอใจของพนักงาน ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด  และตัวแปรสังเกตไดท่ีสามารถอธิบาย
หรือสะทอนใหเห็นการจัดการความรูมากท่ีสุด คือ การใชความรู  นั่นหมายถึง ยิ่งมีการจัดการ
ความรูท่ีเนนการใชความรูมากเทาใดและขาดการสรางบรรยากาศการเรียนรูควบคูไปดวย สงผลตอ
ระดับความพึงพอใจของพนักงานใหลดตํ่าลง  
   ผลขางตนถือเปนขอคนพบใหกับธนาคารไทยพาณิชยโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในบริบทปจจุบันท่ีการจัดการความรูถูกใชเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการตอสูกับการแขงขันท่ีรุนแรง
และชวงชิงความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ และแมวาในเชิงทฤษฎี การจัดการความรูไดรับ
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การยอมรับวาเปนหนึ่งในเคร่ืองมือทางการบริหารจัดการท่ีเปนประโยชนตอองคการในหลากหลาย
ดาน แตในทางปฏิบัติ ธนาคารควรสํารวจวา นโยบายการจัดการความรูของสํานักงานใหญ รวมถึง
แนวปฏิบัติในการจัดการความรูในระดับสาขา ยังมีกระบวนการหรือข้ันตอนใดท่ีสรางความอึดอัด
ใจใหแกพนักงานในการดําเนินการหรือไม  พรอมทั้งแสวงหาวิธีการแกไขและพัฒนาให
กระบวนการจัดการความรูของธนาคารและเปาหมายของพนักงานประสานสอดคลองกันเพื่อใหเกดิ
สถานการณสมประโยชนรวมกัน (Win-Win Situation)  

 5)  กลุมสาขาที่มีตัวแปรการจัดการความรูรวมกับบรรยากาศการเรียนรูจะมีผล 
ประกอบการสูงกวากลุมสาขาท่ีมีตัวแปรการจัดการความรูเพียงอยางเดียว จากภาพท่ี 5.1-5.2 ท่ี
แสดงเห็นอิทธิพลของตัวแปรจะพบวา กลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงจะประกอบดวยตัวแปรการ
จัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรูท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการดําเนินงานของธนาคารสาขา 
สวนในกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการต่ํา ตัวแปรการจัดการความรูมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการ
ดําเนินงาน ซ่ึงตัวแปรบรรยากาศการเรียนรูไมมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการดําเนินงาน  ดังนั้นการจะ
สงเสริมใหสาขามีผลประกอบการเพิ่มสูงข้ึนจึงควรจะสงเสริมใหเกิดการจัดการความรูและ
บรรยากาศการเรียนรูควบคูกันไป  

 
  6.4.2  ขอเสนอแนะพัฒนาการรูปแบบการจัดการความรู และบรรยากาศการเรียนรู  
 จากการศึกษาถึงการเปนองคการแหงการเรียนรูของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ทําใหวิจัยไดทราบและเขาใจถึงกระบวนการ รูปแบบของการเรียนรูในองคการชั้นนําของ
ประเทศ อีกท้ังยังพบแนวทางใหมๆท่ีผูวิจัยสามารถตอยอด และนําเปนขอเสนอแนะตอองคการ
ดังกลาวไดอีกดวย   องคการแหงการเรียนรูของสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เกิด
ข้ึนมาเพื่อตอบสนองความสามารถขององคการเพื่อเปนองคการสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) ดังนั้นองคการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในองคการแหงนี้จึงถูกขับเคล่ือนมาจากเปาหมายหลัก 
หรือเปาหมายใหญของธนาคาร นําไปสูการกําหนดนโยบาย และตัวช้ีวัด รวมท้ังสงผลตอการหา
วิธีการ หรือเกิดการเรียนรูท้ังจากผูนํา เพื่อนรวมงาน และฐานขอมูลท่ีมีอยูสนับสนุนการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว  จะสังเกตไดวาหลายส่ิงหลายอยางท่ีเกิดข้ึนในธนาคารแหงนี้เร่ิม
ดวยการมองระบบเปนองครวม  (System Thinking) ตามแนวคิดของ Senge (1990) แลวกําหนด
วิธีการ และแนวทางใหแตละสาขาดําเนินการเพ่ือใหไดตามเปาหมาย โดยเนนท่ีการเรียนรูจาการ
ปฏิบัติ (Action Learning) และกรสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู และการจัดการความรู แตส่ิง
ท่ีตามมาและคอยๆ เกิดข้ึนก็คือ แนวทางท้ังหลายเหลานั้นถูกซึมซับกลายเปนกิจวัตรท่ีพนักงานทุก
คนตองทํา เปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกับพนักงานทุกคน และเปนวัฒนธรรมขององคการในท่ีสุด 
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  ปรากฏการณ หรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนนี้ เปนเพราะผูบริหารไดใหความสําคัญกับบุคลากรใน
ทุกๆระดับ ทุกๆสาขาของธนาคาร อีกท้ังยังใหความสําคัญกับการส่ือสาร และใชการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพสนับสนุนงานของธนาคาร ดูไดจากเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหพนักงานทุกๆคน ได
แลกเปลี่ยน พูดคุย หาขอมูล และเรียนรูรวมกัน ไมวาจะเปน  Video conference, morning talk, 
evening talk, data base เปนตน ซ่ึงนอกจากเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางานของธนาคาร และ
พนักงานแลว ตัวของพนักงานเองก็เกิดการเรียนรูจากตัวของพนักงานเองเชนกัน เนื่องจากทุกคนมี
เปาหมาย และตองพยายามทําใหไดตามเปาหมาย ดังนั้นทกๆคน จะเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา 
และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเชนกัน 
  จะเห็นไดวาการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในองคการแหงนี้ เกิดข้ึนมาจากหลายสวน ท้ังจากเคร่ืองมือ
ท่ีชวยสนับสนุน บรรยากาศในการทํางาน ผูบริหาร การส่ือสาร และจากตัวของพนักงานเองอัน
สงผลกระทบในทางบวกตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของธนาคาร แตส่ิงท่ีองคการแหงนี้ยัง
ละเลยอยู  มี 5 ประเด็นคือ  

  1)  การบันทึกความรูท่ีเปน Tacit ใหกลายเปนความรูท่ีเรียกวา Explicit จากท่ีผูวิจัย
ไดลงไปสัมภาษณผูจัดการสาขาท้ัง 15 ทาน พบวา แตละทานมีความเช่ียวชาญ ชํานาญมากมายทียัง
ไมไดถายทอดใหลูกนองจนหมด หรือถายทอด สอนงานใหลูกนองก็ไมสามารถรับไวไดท้ังหมด 
หรือไมไดทําการสอนตอไปยังพนักงานคนอ่ืน และไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรเลย ซ่ึง
ความรูความชํานาญน้ัน มีความสําคัญตอการทําใหองคการ ทีม และบุคคลนั้นประสบความสําเร็จ
ได เม่ือบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญคนนั้นๆ ออกจากหนวยงานไป โดยเกษียณอายุ ยายท่ีทํางาน หรือลาออก
ไป ความรูก็ออกจากองคการไปดวย ขณะท่ีมีพนักงานใหมเขามาในองคการ กวาท่ีจะมีความรูและ
ความชํานาญมากๆ ก็ตองใชเวลาเรียนรู นานพอสมควรกวาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ  

   2)  นําองคความรูและลักษณะภาวะผูนําท่ีได นําไปพัฒนาผูจัดการ และพนักงาน 
ในกลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการต่ํา เพื่อใหมีภาวะผูนําท่ีพรอมในการปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงมากข้ึน ชวยสงเสริมใหพนักงานเกิดกําลังใจ เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเอง
เพื่อใหมีความกาวหนาในงานมากยิ่งข้ึน และเปนการสรางทายาทใหแกองคการตอไป   

  3)  มีการใหความรูเกี่ยวกับการเปนผูนําทางดานการเรียนรูแกผูจัดการสาขา รอง
ผูจัดการ และระดับผูชวย ใหเขาใจถึงบทบาหนาท่ีของการเปนผูอํานวยความสะดวกและเอ้ือตอการ
เรียนรูใหได จึงจะทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนนการพัฒนาพนักงานดานการให
คําปรึกษาทางดานการเงินแกลูกคา 

  4)  สงเสริมศักยภาพพนักงานในดานการเปนท่ีปรึกษาดานการเงินแกลูกคา เพื่อ
เปนการสรางความพึงพอใจ เม่ือลูกคามีการไววางใจและเชื่อม่ันในธนาคารมากข้ึนมีการใช
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ผลิตภัณฑของธนาคารหลายชนิดที่กอใหเกิดรายได หรือเกิดสภาพคลองของการหมุนเวียนเงินมาก

ข้ึน ลูกคาไดรับประโยชนจากธนาคารมากขึ้น เชน ดอกเบี้ยเงินฝาก การลงทุนในกองทุนตางๆ  หรือ

การวางแผนชีวิต ดานการศึกษา สินเชื่อจนการประกันชีวิต ทําใหลูกคามีความมั่นคงมากขึ้น เมื่อ

ลูกคามั่นคง ลูกคาก็ม่ันใจในธนาคาร  ธนาคารก็ไดลูกคามากขึ้น  ผลประโยชน หรือผลการ

ดําเนินงานก็มากขึ้นจากการใชผลิตภัณฑมากกวา 1 ชนิดตอลูกคา 1 คน 

   5)   การประเมินผลความสําเร็จ ความคุมคา ซ่ึงตองรวมกันตอบใหไดวาในระดับ

บุคคล ระดับทีม มีพัฒนาการในทางที่ดีอะไรบาง และพัฒนาการนั้นสงผลตอความสําเร็จของ

องคการนั้นอยางไร   

  6)  การกําหนด KPI ในแตละกลุมสาขาควรกําหนดตามศักยภาพของสาขาและ 

แนวโนมในการผลักดันใหสาขานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น โดยคํานึงถึงความ

เปนไปได ความเหมาะสมของลักษณะลูกคา ความตองการของลูกคา สินคาและการใชบริการในแต

ละพื้นที่เปนสําคัญ 

 7)  เนนกระบวนการปรับทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่พึง

ประสงค และพยายามรักษาระดับพฤติกรรมใหเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอจนกลายเปนนิสัยของ

พนักงานตอไป 

 

   6.4.3  ขอเสนอแนะในการวิจัย 

  จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสังเกตเห็นวายังมีตัวแปรที่สําคัญที่ผูวิจัยทําการควบคุมไว 

ไมไดนํามาศึกษา คือ วัฒนธรรมองคการ (Corporate Culture) และผูนําระดับบริการ (CEO) ท่ีมี

ความรู ความเชื่อมั่นทางดานทฤษฎีและการนําทฤษฎีมาประยุกตใชกับการทํางานไดอยางลงตัว   ส่ิง

ท่ีนาสนใจที่คาดวานาจะนําไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติม มีดังนี้ 

6.4.3.1   การศึกษาถึงความสามารถของผูนําองคการ โดยการถอดรหัส ลักษณะ

แนวคิด วิธีการทํางาน เพื่อนําไปพัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนํา และมีศักยภาพในการทํางานมากขึ้น 

ซ่ึงองคความรูตางๆเหลานี้มักอยูกับพนักงานที่มีประสบการณการทํางานที่ยาวนานและเปนผูท่ี

ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน  อาทิ เชน ผูบริหารระดับสูง  ระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ 

เปนตน นอกจากนี้ยังถือเปนการรวบรวมองคความรูในตัวบุคคลเหลานั้นออกมาเปนเอกสาร ตํารา 

ซ่ึงจะเปนแหลงความรูท่ีมีคุณคายิ่งสําหรับองคกรในอนาคต 

6.4.3.2   ศึกษาผลประกอบการโดยแยกกลุมยอยตามที่ธนาคารไดแบงกลุมไว  

เชน  ธนาคารไทยพาณิชยไดจัดเปนกลุมลักษณะพื้นที่ต้ังของสาขา ซ่ึงแตละกลุมไดถูกกําหนดตาม

กลุมลูกคาและทําเลที่ต้ังไวเพื่อความเหมาะสมในการแขงขันภายในองคการ  โดยสาขาตางๆ ท่ีอยู
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ในกลุมเดียวกันจะมีศักยภาพใกลเคียงกัน เชน ขนาด  จํานวนพนักงาน  จํานวนเงินฝาก ความ

หลากหลายของสินคาที่มีใหบริการ เปนตน 

6.4.3.3   นําวิธีการวัดผลการดําเนินงานทางการเงินที่ธนาคารใชจริงเปนตัวแปร

สังเกตไดเพื่อทําการวัดผลการดําเนินงานใหตรงตามปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นจริง เชน ROA, ROE, 

ROI, กําไรสุทธิ และรายละเอียดของคะแนน  KPI 

6.4.3.4   ศึกษาผลยอนกลับ (Feedback)  ของผลการดําเนินงานของธนาคารสาขา

ไปสูสถานการณการแขงขัน ดวยผลการศึกษาที่พบวา  โมเดลสมการโครงสรางประกอบดวยปจจัย

สถานการณการแขงขันมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการดําเนินงานและมีอิทธิพลโดยออมผาน 

บรรยากาศการเรียนรู การจัดการความรู ความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และ

นวัตกรรม เปนการศึกษาทางเดียว  ซ่ึงผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา แนวคิดทฤษฎีการจัดการความรู 

เชน  เกลียวความรู (Knowledge  Spiral) ของ Nonaka  (1994) ประกอบกับสิ่งที่คนพบ นาจะ

เชื่อมโยงความสัมพันธแบบยอนกลับไปหาตัวแปรมากอน (Antecedent) น่ันคือ สถานการณการ

แขงขัน ทําใหเกิดการสะสมองคความรู ประสบการณ มีการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู นําความรูไป

ใชในการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นเปนลําดับ เกิดเปนการจัดการความรูข้ึน 

 

6.5  ขอจํากัดของการศึกษาวิจัย 

 

 6.5.1   ดานระเบียบวิธีการวิจัย 

    6.5.1.1  ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบตัดขวาง (Cross Sectional) โดยทํา 

การศึกษาผลการดําเนินงานของธนาคารป พ.ศ. 2551 จึงทําการเก็บขอมูล ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ-

เมษายน พ.ศ. 2552 ดังนั้นผลการศึกษาเปนผลที่ไดจากชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษาวิจัยเทานั้น 

ฉะนั้นผลการศึกษาอาจะเปลี่ยนแปลงไดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรและชวงเวลา 

   6.5.1.2  การเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ผูวิจัยทํา

การเก็บขอมูลจากผูจัดการสาขาซึ่งเปนผูมีความรูและมีอํานาจการตัดสินใจสูงสุดในธนาคารสาขา

นั้นๆ เพียงคนเดียวและถือวาเปนตัวแทนขององคการระดับสาขาซึ่งอาจจะนอยเกินไป ซ่ึงใน

การศึกษาคร้ังตอไปควรจะสอบถามมากกวา 1 ทานที่จะใชเปนตัวแทนขององคการ 

6.5.1.3  ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้คือสาขาของธนาคารไทยพาณิชยท่ัวประเทศซึ่ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พบวามีสาขาทั่วประเทศไทยทั้งหมด 938 สาขา ผูวิจัยไดขออนุญาต

จากทางธนาคารเพื่อทําการเก็บขอมูลอยางเปนทางการ ซ่ึงผลปรากฏวา ฝายเครือขายสาขาใหความ

อนุเคราะหในการเก็บขอมูลใหและทําการแบงกลุมใหโดยกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูงตองมี



 269 

คะแนนมากกวา 500 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงฝายเครือขายสาขาไดดูจากคะแนน KPI ท่ีไดทําการ
เรียงลําดับคะแนนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของปพ.ศ. 2551 ซ่ึงขอมูลท่ีกลับมามีจํานวนท้ังส้ิน 430 
ชุด โดยแบงเปนกลุมท่ีมีผลประกอบการสูง 221 ชุด และกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา 209 ชุด 
พบวา กลุมสาขาท่ีมีผลประกอบการสูงและตํ่าเปนกลุมสาขาท่ีมีคะแนน KPI เฉล่ียไมหางกันมาก
นัก จึงอาจจะเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหในการวัดผลการดําเนินงานไมเดนชัดเทาท่ีควร 

6.5.1.4  โปรแกรมที่ใชในการวิเคราะห คือ โปรแกรม AMOS ซึ่งมีคุณสมบัติใน
การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง สามารถตรวจสอบองคประกอบเชิงยืนยันตัวแปรไดและมี
ขอแนะนําในเร่ืองจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะหท่ีเหมาะสมจะทําใหไดผลการวิเคราะหท่ี
แมนยํา ควรมีอัตราสวนกลุมตัวอยางตอจํานวนพารามิเตอร 20:1 ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ไดกลุม
ตัวอยางมาท้ังส้ิน 378 ชุด ในการเก็บคร้ังแรกซ่ึงใชเวลา ประมาณ 3 เดือน ในโมเดลมีพารามิเตอร 
26 พารามิเตอร จึงไดอัตราสวน 378:26 คิดเปน  14.5:1 ซ่ึงอาจจะนอยไปสําหรับการวิเคราะห  
จากนั้นผูวิจัยจึงไดทําการเก็บขอมูลเพิ่มเปนคร้ังท่ี 2 ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากฝายเครือขายสาขา
ของธนาคารจึงไดตัวอยางเพ่ิมอีก 52 ชุด ดังนั้นกลุมตัวอยางท่ีไดรวมทั้งส้ิน 430 ชุด จึงนําไป
คํานวณอัตราสวนของกลุมตัวอยางกับพารามิเตอร 430:26 คิดเปน 16:1 ซ่ึงยังไมถึง 20:1 แตผูวิจัย
ไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง พบวา จํานวนของกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะหโมเดลสมการอาจอยูระหวาง 100-150 รายได แตตองมีการตรวจสอบ
คาความแปรปรวนของคาท่ีวัดไดในแตละขอคําถาม (Item) โดยเฉพาะคา Construct Reliability 
(CR) ของตัวแปรสังเกตได ซ่ึงตองมีความแปรปรวนไปในทิศทางเดียวกัน (Hair et al., 2006:742)  
ซ่ึงผูวิจัยไดทําการตรวจสอบแลวในบทที่ 4  และพบวา ตัวแปรสังเกตไดท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้มีคา 
CR เชิงบวกระหวาง .598 – .998 ดังนั้น จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้จึงมีความ
เหมาะสม 
  
 6.5.2  ดานการเขาถึงขอมูล 
  6.5.2.1  การวิจัยนี้มีขอจํากัดในเร่ืองการไมไดขอมูลจากแหลงจริง โดยเฉพาะใน 
สวนของความพึงพอใจของลูกคาและพนักงานซ่ึงผูจัดการสาขาเปนตัวแทนในการตอบ ท้ังนี้มี
สาเหตุมาจากขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลของผูวิจัย เนื่องจากการวิจัยนี้ธนาคารไทยพาณิชยเปนผู
อนุเคราะหในการเก็บขอมูลท้ังหมด ดังนั้น ผูวิจัยจึงไมมีโอกาสเก็บขอมูลในสวนของความพึงพอใจ
ของลูกคากับตัวลูกคาท่ีใชบริการจริงของสาขาธนาคาร หรือแมแตการเก็บขอมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจของพนักงานจากตัวพนักงานท่ีปฏิบัติงานในสาขาน้ันๆ 
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   6.5.2.2  การเขาถึงขอมูลทางดานการเงินของธนาคารเพ่ือนํามาใชเปนตัววัดผลการ 
ดําเนินงานผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการวัดผลการดําเนินงานดานการเงินมากมาย ซ่ึง
จําเปนตองใชขอมูลทางการเงิน เชน ROI ROE ROA กําไรสุทธิ เปนตน แตเนื่องจากขอมูลเปน
ความลับและธนาคารไดวัดผลการดําเนินงานดวยตัวเลขเหลานั้นเพียงอยางเดียวแตตอนนี้ธนาคาร
ใหความสําคัญกับตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI)มากท่ีสุด ซ่ึงมี
รายละเอียดในการใหคะแนนท่ีซับซอนนาสนใจมากและมีการวัดหลายดานดวยกัน แตผูวิจัยไม
สามารถแจกแจงรายละเอียดไดเนื่องจากการวัดผลการดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชยได เพราะ
การวัดผลการดําเนินงานดังกลาวแบงเปนหลายดานและเปนความลับไมสามารถนําออกมาเปดเผย
ได จึงทําใหการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยจึงไดรับอนุญาตในการเขาถึงขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพียง 2 รายการ ไดแก 1) คะแนนรวมของ KPI และ2) กําไรสุทธิ 

6.5.2.3  ในดานการสัมภาษณเจาะลึกผูจัดการสาขา ไมสามารถอธิบายเหตุผล 
บางอยางได เพราะเกรงวาส่ิงท่ีใหขอมูลออกมานั้นจะเปนการนําความลับขององคการออกมาแพรง
พราย จึงทําใหการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณอาจจะไมลึกพอ แตขอมูลท่ีไดก็สามารถ
อธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนไดระดับหนึ่ง  
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แบบสอบถาม  
 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหทานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปน

องคกรแหงการเรียนรู และผลการดําเนินงานสาขาธนาคารไทยพณิชย จํากัด (มหาชน)  ท่ีได

ดําเนินงานมาแลว จะชวยใหไดขอมูลประกอบแนวทางการปรับปรุง พัฒนาที่สงผลทําใหธนาคาร

บรรลุเปาหมายของการเปนธนาคารที่ลูกคา พนักงานผูถือหุนและสังคมเลือก ดวยการพัฒนา

องคการใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมากที่สุด 
 

2. แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน  

ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไป       จํานวน         8   ขอ 

ตอนที่ 2   ปจจัยการเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีตอผลการดําเนินงานของ 

                 ธนาคารสาขา       จํานวน     109   ขอ 

หมายเหตุ   

1) ขอความอนุเคราะห ผูตอบแบบสอบถาม  ตอบแบบสอบถามทุกขอ และกรณีมี 

ขอเสนอแนะสามารถเขียนเพิ่มเติมไดทายแบบสอบถาม 

2) เอกสารฉบับนี้ คือ เครื่องมือที่ใชสําหรับงานวิจัยซึ่งมีจุดมุงหมายในการตอบ 

แบบสอบถามดังนี้ 

• เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการการจัดการความรูของธนาคารสาขา 

•  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของบรรยากาศในการเรียนรูของธนาคารสาขา 

•  เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงประจักษของการจัดการความรูและบรรยากาศในการ 

เรียนรู ท่ีมีตอความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในการดําเนินงาน

ของธนาคารสาขา 

• เพื่อศึกษาผลของความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ 

นวัตกรรมที่สงผลตอผลการดําเนินงานดานการเงินและไมใชดานการเงินของธนาคารสาขา 

3) โปรดดูคํานิยามตัวแปรกอนตอบคําถาม ซ่ึงนิยามตัวชี้วัดของตัวแปรแตละตัวที่ตองการ 

จะวัด  ผูวิจัยไดเขียนอธิบายไวเหนือขอคําถามแตละมิติ   

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูง ท่ีทานไดกรุณา

สละเวลา  และอนุเคราะหใหขอมูลตางๆ  เพื่อประโยชนตอการพัฒนาองคการและศึกษาตอไป   

 ผูวิจัย: กฤตกร กัลยารัตน นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) E-mail: Asayapor@hotmail.com   
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมายลงในชองที่ตรงกับขอมูลทาน ตามสภาพความเปนจริง 

1. เพศ              ชาย    หญิง 

2. อายุของทาน                        ……………..   ป   (กรุณาระบุจํานวนตัวเลข)    

3. ประสบการณงานของทาน   ……………..  ป      (กรุณาระบุจํานวนตัวเลข)              

4. ระดับการศึกษาสูงสุด             

   ตํ่ากวาปริญญาตรี   ปริญญาโท   

  ปริญญาตรี     สูงกวาปริญญาโท   

5. องคการของทาน   ต้ังอยูทําเล (บริเวณที่ต้ัง) 

ยานธุรกิจในกรุงเทพฯ      ปริมณฑล     

อําเภอเมือง    ตางอําเภอ     

อาคารสํานักงาน  ศูนยการคา 

6. ลูกคาสวนใหญเปนประเภท (ใหเรียงลําดับ โดยใสหมายเลข 1 ในขอที่มีจํานวนมากที่สุด 

เรียงลําดับไปจบถึงขอที่มีจํานวนนอยที่สุด) 

  นักธุรกิจ   ขาราชการ       

  นักศึกษา   พอคา-แมคาทั่วไป 

  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงานเอกชน 

  บริษัท/หางหุนสวน /ธุรกิจSME      แมบาน / ประชาชนท่ัวไป 

7. จํานวนฐานเงินฝากตอเดือนในธนาคารสาขาของทาน (กรุณาระบุเปนจํานวนตัวเลข)   

                                                           ………………………………………..ลานบาท

8. จํานวนพนักงานในองคการทาน    …………………….. …………………คน  

                                                                         (กรุณาระบุเปนจํานวนตัวเลข)  
 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

ขอความตอไปนี้  เปนขอความที่เกี่ยวกับงานและกิจกรรมในธนาคารสาขาของทาน 

อยากทราบวา   ทานไดจัดและดําเนินกิจกรรมดังกลาวมากนอยแคไหนในแตละขอความ 

โดยการใหคะแนนจาก   1  ถึง  7   หมายถึง 

• คะแนน  “7”  หมายถึง   ”เหตุการณนั้นเกิดขึ้นมากที่สุด”   ในธนาคารสาขาของทาน 

• คะแนน  “1”  หมายถึง   “เหตุการณนั้นเกิดขึ้นนอยที่สุด”   ในธนาคารสาขาของทาน 
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ตอนที่ 2  

กรุณาตอบแบบสอบถาม  โดยทําเครื่องหมาย   ท่ีตรงกับพฤติกรรมขององคการทานมากที่สุด 

โดยแบงออกเปน 7 ระดับ ดังตอไปนี้ 
 

ตัวแปรภาวะการณแขงขัน (มิติการวิเคราะหการแขงขันภายใน) หมายถึง สภาพสิ่งแวดลอมภายในและ

ภายนอกองคการ เปนการแขงขันระหวางสาขาในธนาคารไทยพาณิชย เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

เกิดขึ้นนอยที่สุด              เกิดขึ้นมากที่สุดคําถาม 

1  2  3  4  5  6  7  

มีการประชุมเพื่อพิจารณาสภาพแวดลอมภายใน

องคการ 

     

การประชุมพิจารณาการปฏิบัติงานขององคกรทุกวัน      

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับเปาหมายขององคการ      

การกําหนด KPI ทําใหพนักงานศึกษา คนควาหา

ความรู และกลยุทธในการปฏิบัติงาน 

     

ตัวแปรภาวะการณแขงขัน (มิติการวิเคราะหการแขงขันภานอก) หมายถึง สภาพส่ิงแวดลอม

ภายในและภายนอกองคการ เปนการแขงขันระหวางสาขาในธนาคารไทยพาณิชย เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายขององคกร 

มีการสังเกตการณ ติดตามสินคาและบริการของคูแขง      

ทําการศึกษากลยุทธและวิธีการปฏิบัติงานของคูแขง      

ตัวแปรภาวะการณแขงขัน (มิติตัวขับเคลื่อนการแขงขัน)  หมายถึง การใหส่ิงจูงใจ เชน รางวัล 

ผลตอบแทน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

ไดรับการยอมรับในผลการปฏิบัติงาน      

เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง/รางวัล  เมื่อมีผลการ

ปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 

     

ตัวแทนสาขาไดเปนวิทยากรเผยแพรความสําเร็จ      

สาขาไดเชื่อมเปาหมายของพนักงานใหมี

ความสัมพันธกับกระบวนการในการเรียนรูและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู 

     

การไดผลตอบแทนและรางวัล ทําใหพนักงานศึกษา 

คนควาหาความรู และกลยุทธในการปฏิบัติงาน 
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ตัวแปรบรรยากาศในการเรียนรู (มิติการรับรูและการเรียนรูอยางตอเนื่อง) แบงออกเปน 2 ดาน คือ 
1.1 ดานการรับรู   หมายถึง การรับรูขาวสารภายในองคกร เชน การประชุม morning talk หนังสือ 
เอกสาร วารสาร และการใช intranet  1.2 ดานการเรียนรูอยางตอเนื่อง หมายถึง ความตอเนือ่งของ
พนกังานในการฝกอบรมและความตอเนื่องของการประชุมแผนงานระหวางหนวยงานในธนาคาร 

เกิดข้ึนนอยท่ีสุด          เกิดข้ึนมากท่ีสุด คําถาม 
1 2 3 4 5 6 7 

เปดโอกาสแหงการเรียนรูผานระบบอินทราเน็ตใหแก
พนกังานไปพรอม  ๆกบัการทํางาน  

    

ใหโอกาสทําการทดลองเพื่อกอใหเกดิความรูใหม  ๆ     
แนวคิดใหมท่ีไดรับการทดลอง นําไปทําแบบจําลอง
สามารถเอามาใชได 

    

พนกังานไดรับความรูโดยการเรียนรูจากประสบการณ
ของบุคคลท่ีเคยประสบความสําเร็จ 

    

สามารถซักถามและแลกเปล่ียนความคิดเหน็ในมุมมองท่ี
แตละคนสนใจ 

    

เปดมุมมองการเรียนรูจากประสบการณการแลกเปล่ียน
เรียนรูบนเครือขายอินทราเน็ต 

    

สงเสริมสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
เพื่อพฒันาปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ 

    

ตัวแปรบรรยากาศในการเรียนรู (มิติการสงเสริมเรียนรู)   หมายถึง การถายทอดความรูของพนักงาน
ในแตละฝาย  การเรียนรูในการทํางานเปนทีมเดียวกัน และการพัฒนาตัวเองของทุกคนในองคกร 
มีระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี และอุปกรณท่ี
ทันสมัยใหพนกังานเขาถึงขอมูลขาวสาร  ทําใหเรียนรู
และทํางานไดดข้ึีน 

    

พนกังานท่ีมีประสบการณแลวไดรับการอบรมเปน
ระยะ  ๆเม่ือมีโครงการใหม  ๆหรือเร่ืองใหม  ๆ

    

พนกังานท่ีมีประสบการณแลวไดรับการอบรมเปนระยะ  ๆ     
องคการนี้มีเวลาใหสําหรับกจิกรรมการศึกษาและฝกอบรม     
องคการน้ีสงเสริมและสรางบรรยากาศในการเรียนรู     
องคการน้ีมองวาการฝกอบรมมีคุณคา     
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ตัวแปรบรรยากาศในการเรียนรู   (มิติการตดิตอส่ือสาร)  หมายถึง การประสานงานระหวาง
หนวยงานภายในองคกร 

เกิดข้ึนนอยท่ีสุด              เกดิข้ึนมากท่ีสุด คําถาม 
1 2 3 4 5 6 7 

บรรยากาศของการส่ือสารภายในเปนไปอยาง
ตรงไปตรงมาและนาเช่ือถือ 

       

ในหนวยงานของคุณ การพดูในส่ิงท่ีใจคิดเปน
เร่ืองท่ีกระทําไดงาย 

       

องคการของคุณการพูดในส่ิงท่ีใจคิดเปนเร่ืองท่ี
กระทําไดงาย  

       

พนักงานมีความรูสึกสบายใจที่จะพดูเกีย่วกบั
ปญหาและส่ิงท่ีไมเห็นดวย 

       

กระตือรือรนในการแบงปนขาวสารขอมูลตางๆ ท่ี
ทําใหงานออกมาดีและไมดี ในลักษณะการ
แลกเปล่ียนขาวสารขอมูล 

       

ตัวแปรบรรยากาศในการเรียนรู (มิติการยดืหยุนและอิสระในการทํางาน)   หมายถึง การให
อิสระพนักงานในการวางแผนงานดวยตัวเอง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
องคการออกแบบงานใหยืดหยุน เพื่อใหทาน
สามารถทดลอง พัฒนาและปรับปรุงได 

       

มีการสนับสนุนระบบชวยเหลือในการปฏิบัติงาน        
ใหโอกาสพนกังานใหมีอิสระท่ีจะทํางาน        
ใหโอกาสทานตัดสินใจไดดวยตนเองที่จะทํางาน
ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จบรรลุลวงได 

       

เม่ือมีแนวคิดใหมๆหนวยงานนี้ไดนําไปทําการ
การทดสอบหรือทําแบบจําลอง กอนนําไปใชจริง 

       

มีการส่ือสารสองทาง คือ สง Comment กลับไป
ยังตนทางการส่ือสาร (เขต, สํานักงานใหญ) 
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ตัวแปรการจัดการความรู (มิติการสรางและคนหาความรู)       
หมายถึง การนําความรูท่ีแหลงตางๆ  มาใชในการงาน 

เกิดข้ึนนอยท่ีสุด              เกดิข้ึนมากท่ีสุด คําถาม 
1 2 3 4 5 6 7 

แสวงหาขอมูลท่ีจะชวยปรับปรุงการทํางานเสมอ        
สืบคนขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร        
ตระหนกัถึงความสําคัญของการสรางองคความรู
ใหมจากผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา 

       

สนับสนุนพนกังานและทีมท่ีสามารถสรางองค
ความรู 

       

ตัวแปรการจัดการความรู (มิติการจัดเก็บความรู)   หมายถึง การจัดเก็บความรูของสาขาท่ี
ประสบความสําเร็จ โดยศึกษาจากเอกสาร, intranet และวีดีทัศน 
สรุปรวบรวมวิธีการปฏิบัติงานของตนเองและกลุม
เม่ือประสบความสําเร็จ 

       

รวบรวมวิธีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน        
รวบรวมข้ันตอนการจําลองเหตุการณ วิธีการ
ทดสอบ ทดลอง วิธีปฏิบัติงาน 

       

รวบรวมข้ันตอนการจําลองเหตุการณ วิธีการ
ทดสอบ ทดลอง วิธีปฏิบัติงาน 

       

รวบรวมผลกระทบจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
วิธีการปฏิบัติงานใหม 

       

รวบรวมผลกระทบจากการปรับปรุงสินคาและ
บริการ 
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ตัวแปรการจัดการความรู (มิติการแลกเปล่ียนและเผยแพรความรู) หมายถึง การแลกเปล่ียนเรียนรูและ
นํากรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จมาเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนไดนําไปปฏิบัติงานตอ 

เกิดข้ึนนอยท่ีสุด         เกิดข้ึนมากท่ีสุด คําถาม 
1 2 3 4 5 6 7 

เห็นคุณคาในการแลกเปล่ียนความรูระหวางเพ่ือนรวมงาน/
ทีม/องคการมีเวทีใหแสดงความคิดเห็นในเร่ืองงานและอ่ืนๆ

      

ใหมีการปรึกษาหารือ ถกเถียง โตแยงเพื่อหาวิธีการใหม  ๆ       
มีการติดตอส่ือสาร แลกเปล่ียนเชื่อมโยงความรูระหวางกลุม
คน/ฝายตาง  ๆในสาขาและสาขาอ่ืน  ๆ

      

ในระหวางการพูดคุย ซักถาม แลกเปล่ียน เร่ืองของงานเปด
โอกาสใหพูดทุกแงทุกมุมอยางมีประสิทธิผล 

      

มีการแบงปนขอมูลขาวสารดวยระบบเครือขายผูเช่ียวชาญ       
ใชแหลงความรูหลาย ๆ  แหลง เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกวิธีการปฏิบัติงาน 

      

ตัวแปรการจัดการความรู (มิติการใชความรู)  หมายถึง การนํากรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จไป
ประยุกตใช เพื่อใหเกิดความรูใหม 
ฝกอบรมใหมีทักษะในการคิดสรางสรรคทดลองทําส่ิงใหม       
พนักงานสามารถเขารหัส เลือกเรียนรู  และการใชประโยชน
จากสารสนเทศตามความตองการและความจําเปน 

      

ไดเห็นความแตกตางของวิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศจาก
แหลงขอมูลท่ีองคการรวบรวมและจัดเก็บไวในฐานขอมูล 

      

ไดศึกษาผลงานและมีการเรียนรูประสบการณของหนวยงาน
อ่ืนท่ีคลายคลึงกันหรือแตกตางกันจากเครือขายอินทราเน็ต 

      

ไดศึกษาผลงานและเกิดการเรียนรูประสบการณของ
หนวยงานอ่ืนท่ีคลายคลึงกันหรือแตกตางกันจากการพูดคุย
ผานการประชุมทุกวัน 

      

ไดแนวทางในการทํางานจากรวบรวมไวในฐานขอมูล       
สามารถศึกษา  หาความรูท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎีกฎเกณฑ 
วิธีการจากองคความรูท่ีรวบรวมไวในระบบฐานขอมูลได 
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ตัวแปรความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง(มิติภาวะผูนําการปฏิรูป)    
หมายถึง ผูนําท่ีสนับสนุนและยอมรับการเปล่ียนแปลง และสามารถจูงใจใหพนกังานพรอม
ยอมรับในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได 

เกิดข้ึนนอยท่ีสุด              เกดิข้ึนมากท่ีสุด คําถาม 
1 2 3 4 5 6 7 

เห็นคุณคาของการเปล่ียนแปลงและแนวทาง
ปรับปรุงการทํางานของหนวยงานใหดีข้ึน 

       

 เขาใจและมีความเชื่อในวิสัยทัศนขององคการ        
ตระหนกัถึงบทบาทหนาท่ีในการทําใหองคการ
บรรลุเปาหมาย 

       

ฟงและวิจารณมุมมองท่ีหลากหลายอยางต้ังอกต้ังใจ        
ปรับแผนกลยทุธและวิธีการปฏิบัติงานไดอยาง
รวดเร็ว เม่ือมีบางส่ิงเกิดข้ึนโดยท่ีไมไดรับการ
คาดหมาย   

       

ตัวแปรความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง(มิติภาวะผูนําการปฏิบตัิ)  
หมายถึง ผูนําท่ีสนับสนุนและยอมรับการเปล่ียนแปลง และสามารถจูงใจใหพนกังานพรอม
ยอมรับในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได 
ใหทุกคนมีสวนรวมเรียนรู  วางแผนงาน นําเสนอ
ความรูใหมๆ และแกปญหาไปดวยกนัในการทํา
ใหองคการบรรลุเปาหมาย (KPI ท่ีกําหนด) 

       

รับผิดชอบและคํานึงถึงผลกระทบของการ
แกปญหาท่ีจะมีตอสวนตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกองคการได 

       

จัดหาชวงเวลาและทรัพยากรเพื่อสรางเวทีแสดง
ความคิดเหน็ เพื่อสะทอนและปรับปรุงผลการ
ทํางานในอดีตใหดีข้ึน 

       

9เตรียมพรอมและปองกันกบับางส่ิงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน  โดยปรับแผนกลยุทธและวิธีการ
ปฏิบัติงานไดตลอดเวลา 
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ตัวแปรความพรอมในการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง (มิติโครงสรางองคการ)  หมายถึง  
โครงสรางองคกรท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงาน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร   

เกิดข้ึนนอยท่ีสุด             เกดิข้ึนมากท่ีสุด คําถาม 
1 2 3 4 5 6 7 

โครงสรางองคการเอ้ือตอการทํางานรวมกนัเปนทีมภายใน
และระหวางสาขา 

      

โครงสรางองคการทาํใหการประสานงานระหวางหนวยงาน
เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว คลองตัวและไมซํ้าซอน 

      

มีวิธีการวางโครงสรางและแบงเปนระดับ  ๆท่ีเหมาะสม ทํา
ใหการติดตอส่ือสารและการเรียนรูระหวางแตละระดบั
อยางมีประสิทธิภาพ 

      

ลดข้ันตอนการทํางานท่ีไมจําเปนลง       
เหน็ความเช่ือมโยงของงานภายในและระหวางองคการ       
บทบาทและเน้ืองานตาง  ๆในองคการของทานถูกออกแบบ
มาใหทํางานรวมการเปนทีม 

      

โครงสรางองคการทาํใหการทาํงานมีความยดืหยุน       
ตัวแปรนวัตกรรม (มิติกลยุทธ) หมายถึง กระตุนใหพนกังานเรียนรูและแสดงความคิดเห็นเพื่อสรางกล
ยุทธทางการขายการตลาดใหมๆ  
 เปดโอกาสและกระตุนใหพนักงานแสดงความคิดเห็น  
คิดคน หรือทดลองอยางสรางสรรคเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา  

      

กระตุนใหพนักงานแสดงความคิดเห็น  คิดคน หรือ
ทดลองอยางสรางสรรคเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา และทําใหงานของสาขาบรรลุผลสําเร็จ 

      

เปดโอกาสและกระตุนใหนําแนวคิด วิธีการ กลยุทธใหมมา
ใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จ (KPI) 

      

มีวิธีการปฏิบัติงานใหม  ๆวิธีการแกปญหาใหม  ๆท่ี 
พนักงานในสาขาชวยกันคิดหรือปรับดัดแปลงขึ้นมา ใหบริการ

      

เปนผลงาน วิธีการ กระบวนการท่ีมีอยูแลว แตนํามา
ปรับปรุงหรือพัฒนา ใหมๆ  
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ตัวแปรนวัตกรรม (มิติผลิตภัณฑ)       หมายถึง    การนําเสนอสินคาบริการใหมเปดโอกาสและ
กระตุนใหพนกังานแสดงความคิดเห็น  คิดคน หรือทดลองอยางสรางสรรคเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 

เกิดข้ึนนอยท่ีสุด              เกดิข้ึนมากท่ีสุด คําถาม 
1 2 3 4 5 6 7 

จํานวนสินคาและบริการใหมท่ีออกสูตลาดเร็ว
กวาคูแขง 

       

ไดนําสินคาหรือบริการท่ีมีอยูแลว มาปรับปรุง
หรือพัฒนาใหเปนส่ิงใหมๆ 

       

มีการทดลองเก่ียวกับบริการใหมๆ         
สอบถามความคิดเห็นของลูกคาถึงความตองการ
ดานสินคาและบริการ 

       

มีสินคาและบริการใหมๆ ท่ีพนักงานในสาขา
ชวยกันคิดหรือปรับดัดแปลงขึ้นมา ใหบริการ
ลูกคา 

       

ตัวแปรนวัตกรรม (มิติกระบวนการ)        
หมายถึง การปรับปรุงกลยุทธ วิธีการทํางาน และการบริหารงานขององคกร 
สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน
และการบริหารงานภายในสาขาไดเม่ือ
เห็นสมควร 

       

เม่ือมีแนวคิดใหมๆ หนวยงานนี้ไดนําไปทําการ
การทดสอบหรือทําแบบจําลอง กอนนําไปใชจริง 

       

พนักงานมีโอกาสชวยแกปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเดียวกันดวยวิธีการท่ีแตกตางกนัได 

       

กระตุนใหพนกังานมีความคิดสรางสรรคดาน
วิธีการทํางาน 

       

เม่ือมีนําแนวคิดเกีย่วกับวิธีการทํางานใหมๆ  
องคการเปดโอกาสใหนํามาทดลองปฏิบัติ 
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ตัวแปรผลการดําเนินงานท่ีไมใชการเงิน (มิติลูกคา)   
หมายถึง ภาพลักษณ, การใหบริการของสาขามาตรฐาน,และ รูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลาย 

เกิดข้ึนนอยท่ีสุด              เกดิข้ึนมากท่ีสุด คําถาม 
1 2 3 4 5 6 7 

มีรูปแบบสินคาและบริการท่ีหลากหลาย        
ใชสินคาและบริการอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน        
สะดวกในการขอรับบริการจากทางธนาคาร        
ใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส        
ยอมรับฟงคําติชม แสดงความคิดเห็นจากลูกคา        
ตัวแปรผลการดําเนินงานท่ีไมใชการเงิน (มิติพนักงาน)   
หมายถึง  การเขาถึงขอมูลและขาวสารขององคกร ,การมีสวนรวมของพนักงานในการปฏิบัติงาน
และการทํางานรวมกนัเปนทีม 
เขาถึงขอมูลขาวสารที่จําเปนในการปฏิบัติงานได
อยางสะดวก รวดเร็ว 

       

มีสวนรวมในการนําเสนอความรู แนวคิด และ
ขอเสนอแนะท่ีรวมกันระดมสมองออกมาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

       

ดึงดูดและรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถเปนเลิศ        
มีสวนรวมในการเสนอวิธีการและรวมการตัดสินใจ        
ส่ังสม เก็บบทเรียนรู ทักษะ และประสบการณ
ทํางานดีๆ ในการปฏิบัติงานมากกวาปท่ีผานมา 

       

องคการใหผลตอบแทนในรูปแบบตัวเงินอยาง
เหมาะสม 

       

องคการใหผลตอบแทนในรูปแบบท่ีไมใชตัวเงิน
อยางเหมาะสม (คําชมเชย, เล่ือนตําแหนง, 
ทองเท่ียว ฯลฯ) 

       

ระบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานแตละคนไดสมบูรณแบบและนาเช่ือถือ 

       

ใหขอมูลขาวสารท่ีจําเปนแกลูกคาเพียงพอและ
เหมาะสม 
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ตัวแปรผลการดําเนินงานดานการเงิน  
1.ธนาคารสาขาของทานมี ผลกําไรสุทธิ (Profit) ในป 2551       ...........................................ลานบาท  
2.คะแนนรวม  KPI ท่ีทําได ในป 2551                                        ...........................................คะแนน   
 
คําแนะนําและขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

– ขอขอบคุณ - 



 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ 
 

การสัมภาษณเชิงลึกแบบโครงราง 
 

1. ธนาคารสาขาของทานมีกลยุทธ/เครื่องมือในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

และผลการดําเนินงานขององคการอยางไร ในบริบทการเปนองคการแหงการเรียนรู 

2. ธนาคารสาขาของทานมีวิธีการหรือกลยุทธหรือวิธีการที่กระตุนใหเกิดบรรยากาศในการ

เรียนรู    การจัดการความรู    การสรางนวัตกรรม และการเตรียมความพรอมในการปรับตัว

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

3. ทานคิดวาสภาวการณแขงขันมีสวนผลักดันใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรู  การจัดการ

เรียนรู ทําใหเกิดนวัตกรรมและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในธนาคารสาขาของ

ทานหรือไมอยางไร 

4. ทานรูสึกอยางไรกับการจัดการความรูและบรรยากาศการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นในสาขาของทาน 

5. การกําหนดKPI หรือการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานแตละสาขามีผลตอการ

ดําเนินงานของพนักงานอยางไร 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

 

ผลการวิเคราะหสถิติพรรณนาและสถิติทดสอบ 
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ตารางที่ ค.1  สถิติพรรณนาของขอคําถาม  (n= 430) 

 

ขอคําถาม  Mean 

Χ 

Std 

Deviation 

Skewnes Kurtosis แปลผล 

ไดรับการยอมรับในผลการปฏิบัติงาน d1  6.0537  1.07283  -1.336  2.100  มาก 

เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง/รางวัล  เมื่อมีผลการปฏิบัติงานได

ตามเปาหมาย 

d2  5.9764  1.23259   -1.486   2.347  มาก 

ตัวแทนสาขาไดเปนวิทยากรเผยแพรความสําเร็จ d3  4.4805  1.58362  -.550  -.360  ปานกลาง 

สาขาไดเชื่อมเปาหมายของพนักงานใหมีความสัมพันธกับ

กระบวนการในการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

d4  5.4224  1.14043   -.665   .370  คอนขาง 

มาก 

การไดผลตอบแทนและรางวัล ทําใหพนักงานศึกษา คนควา

หาความรู และกลยุทธในการปฏิบัติงาน 

d5  5.5179  1.26281   -1.293   2.279  คอนขาง 

มาก 

มีการสังเกตการณ ติดตามสินคาและบริการของคูแขง Out1  5.1203  1.19913  -.593  .394  คอนขาง 

มาก 

ทําการศึกษากลยุทธและวิธีการปฏิบัติงานของคูแขง Out2  5.0823  1.30099  -.588  -.036  คอนขาง 

มาก 

มีการประชุมเพื่อพิจารณาสภาพแวดลอมภายในองคการ IN1  5.5953  1.31016  -1.024  .947  มาก 

การประชุมพิจารณาการปฏิบัติงานขององคกรทุกวัน IN  2  5.5388  1.42211  -.824  .165  มาก 

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับเปาหมายขององคการ IN3  6.2191  .97355  -1.550  3.179  มาก 

การกําหนด KPI ทําใหพนักงานศึกษา คนควาหาความรู 

และกลยุทธในการปฏิบัติงาน 

IN4 5.9648 1.11199  -1.187  1.779 มาก 

เปดโอกาสแหงการเรียนรูผานระบบอินทราเน็ตใหแก

พนักงานไปพรอมๆ กับการทํางาน  

PC 1  5.4743  1.37766 -.962  .745 คอนขาง 

มาก 

ใหโอกาสทําการทดลองเพื่อกอใหเกิดความรูใหมๆ   PC 2  4.9485  1.37651  -.640  .254 คอนขาง 

มาก 

แนวคิดใหมท่ีไดรับการทดลอง นําไปทําแบบจําลอง

สามารถเอามาใชได 

PC 3  4.8522  1.30240  -.576  .239 คอนขาง 

มาก 

พนักงานไดรับความรูโดยการเรียนรูจากประสบการณของ

บุคคลที่เคยประสบความสําเร็จ 

PC 4  5.6096  1.12729  -1.118  2.221 คอนขาง 

มาก 

สามารถซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองที่แต

ละคนสนใจ 

PC 5  5.3223  1.21071  -.712  .490 คอนขาง 

มาก 

เปดมุมมองการเรียนรูจากประสบการณการแลกเปลี่ยน

เรียนรูบนเครือขายอินทราเน็ต 

PC 6  5.0330  1.41713  -.735  .188 คอนขาง 

มาก 

สงเสริมสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อ

พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ 

PC 7  5.7426  1.14556 -1.080  1.459 มาก 

มีระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี และอุปกรณท่ีทันสมัย

ใหพนักงานเขาถึงขอมูลขาวสาร  ทําใหเรียนรูและทํางานได

ดีขึ้น 

PI 1  5.5320  1.22837  -1.109  1.491 มาก 
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ตารางที่ ค.1  (ตอ) 

 

ขอคําถาม  Mean  Std  

Deviation 

Skewnes Kurtosis แปลผล 

พนักงานที่มีประสบการณแลวไดรับการอบรมเปนระยะๆ 

เมื่อมีโครงการใหมๆ หรือเรื่องใหมๆ 

PI 2  5.4963  1.25180  -.869  .574 คอนขาง 

มาก 

พนักงานที่มีประสบการณแลวไดรับการอบรมเปนระยะๆ PI  3  5.2593  1.36512  -.826   .446  คอนขาง 

มาก 

องคการนี้มีเวลาใหสําหรับกิจกรรมการศึกษาและการ

ฝกอบรม 

PI 4  5.0209  1.42637  -.724  .178 คอนขาง 

มาก 

องคการนี้สงเสริมและสรางบรรยากาศในการเรียนรู PI  5  5.4452  1.22926  -.780  .274  คอนขาง 

มาก 

องคการนี้มองวาการฝกอบรมมีคุณคา PI  6  5.6520  1.31685  -1.164  1.262  มาก 

บรรยากาศของการสื่อสารภายในเปนไปอยางตรงไปตรงมา

และนาเชื่อถือ 

CO 1  5.7255  1.10610  -.976  1.315 มาก 

ในหนวยงานของคุณ การพูดในสิ่งที่ใจคิดเปนเรื่องที่

กระทําไดงาย 

CO 2  5.4858  1.25010  -1.039  1.295 คอนขาง 

มาก 

องคการของคุณการพูดในสิ่งที่ใจคิดเปนเรื่องที่กระทําได

งาย  

CO 3  5.0658  1.41105 -.747  .264 คอนขาง 

มาก 

พนักงานมีความรูสึกสบายใจท่ีจะพูดเกี่ยวกับปญหาและสิ่ง

ท่ีไมเห็นดวย 

CO 4  5.2206  1.43974  -.815  .336 คอนขาง 

มาก 

กระตือรือรนในการแบงปนขาวสารขอมูลตางๆ ท่ีทําให

งานออกมาดีและไมดี ในลักษณะการแลกเปลี่ยนขาวสาร

ขอมูล 

CO 5  5.4613  1.12775  -.814  1.136 คอนขาง 

มาก 

องคการออกแบบงานใหยืดหยุน เพื่อใหทานสามารถทดลอง 

พัฒนาและปรับปรุงได 

FA 1  5.0072  1.41337  -.730  .373 คอนขาง 

มาก 

มีการสนับสนุนระบบชวยเหลือในการปฏิบัติงาน FA  2  5.4596  1.27859  -.918  .999  คอนขาง 

มาก 

ใหโอกาสพนักงานใหมีอิสระที่จะทํางาน FA  3  5.2708  1.42555  -.797  .249  คอนขาง 

มาก 

ใหโอกาสทานตัดสินใจไดดวยตนเองที่จะทํางานที่ไดรับ

มอบหมายใหสําเร็จบรรลุลวงได 

FA 4  5.5786  1.26924  -.748  .058 มาก 

เมื่อมีแนวคิดใหมๆหนวยงานนี้ไดนําไปทําการการทดสอบ

หรือทําแบบจําลอง กอนนําไปใชจริง 

FA 5  4.9621  1.39713  -.586  -.091 ปานกลาง 

มีการสื่อสารสองทาง คือ สง Comment กลับไปยังตน

ทางการสื่อสาร (เขต, สํานักงานใหญ) 

FA 6  5.2229  1.33957 -.887  .655 คอนขาง 

มาก 

แสวงหาขอมูลท่ีจะชวยปรับปรุงการทํางานเสมอ KC  1  5.3898  1.21947  -.916  1.113  คอนขาง 

มาก 
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ตารางที่ ค.1  (ตอ) 

 

ขอคําถาม  Mean  Std  

Deviation 

Skewnes Kurtosis แปลผล 

สืบคนขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร KC  2  5.2158  1.25281  -.816  .863  คอนขาง 

มาก 

ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางองคความรูใหมจากผล

การปฏิบัติงานที่ผานมา 

KC 3  5.4617  1.13114  -.807  .928 คอนขาง 

มาก 

สนับสนุนพนักงานและทีมที่สามารถสรางองคความรู KC  4  5.6906  1.16861  -1.065  1.708  มาก 

สรุปรวบรวมวิธีการปฏิบัติงานของตนเองและกลุมเมื่อ

ประสบความสําเร็จ 

KA 1 
5.3438  1.23003  -.765  .747  

คอนขาง 

มาก 

รวบรวมวิธีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน KA  2  
5.3229  1.17081  -1.004  1.382  

คอนขาง 

มาก 

รวบรวมปญหาจากการจําลองเหตุการณ วิธีการทดสอบ 

ทดลอง วิธีปฏิบัติงาน 

KA 3 
4.9450  1.25320  -.602  .486  

คอนขาง 

มาก 

รวบรวมขั้นตอนการจําลองเหตุการณ วิธีการทดสอบ 

ทดลอง วิธีปฏิบัติงาน 

KA 4 
4.8774  1.31051  -.644  .374  

คอนขาง 

มาก 

รวบรวมผลกระทบจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ปฏิบัติงานใหม 

KA 5 
5.0184  1.34134  -.726  .430  

คอนขาง 

มาก 

รวบรวมผลกระทบจากการปรับปรุงสินคาและบริการ KA  6  
4.9688  1.35925  -.642  .199  

คอนขาง 

มาก 

เห็นคุณคาในการแลกเปลี่ยนความรูระหวางเพื่อนรวมงาน/

ทีมงาน/องคการมีเวทีใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องงานและ

อื่นๆ 

 

KS 1  5.717  1.14052  -.885  .497 

 

มาก 

จัดการโอกาสใหมีการปรึกษาหารือ ถกเถียง โตแยงเพื่อหา

วิธีการใหมๆ 

KS 2 
5.2782  1.31971  -.873  .461  

คอนขาง 

มาก 

มีการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงความรูระหวาง กลุม

คน/ฝายตางๆ ในสาขาและสาขาอื่นๆ 

KS 3 
5.3701  1.25424  -.807  .613  

คอนขาง 

มาก 

ในระหวางการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยน เรื่องของงานเปด

โอกาสใหพูดทุกแงทุกมุมอยางมีประสิทธิผล 

KS 4 
5.4150  1.26909  -.874  .725  

คอนขาง 

มาก 

มีการแบงปนขอมูลขาวสารดวยระบบเครือขายผูเชี่ยวชาญ KS  5  
5.2882  1.28540  -.923  .893  

คอนขาง 

มาก 

ใชแหลงความรูหลาย ๆ แหลง เพื่อเปนขอมูลในการ

ตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติงาน 

KS 6 
5.4809  1.18050  -.817  .936  

คอนขาง 

มาก 

ฝกอบรมใหมีทักษะในการคิดสรางสรรคและทดลองทําสิ่ง

ใหม  

KU 1 
5.2246  1.29520  -.885  .809  

คอนขาง 

มาก 

พนักงานสามารถเขารหัส เลือกเรียนรู  และการใชประโยชน

จากสารสนเทศตามความตองการและความจําเปนของ

ตนเอง 

KU 2 

5.1534  1.36303  -.752  .533  

คอนขาง 

มาก 
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ตารางที่ ค.1  (ตอ) 

 

ขอคําถาม  Mean  Std  

Deviation 

Skewnes Kurtosis แปลผล 

ไดเห็นความแตกตางของวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศจาก

แหลงขอมูลท่ีองคการรวบรวมและจัดเก็บไวในฐานขอมูล 

KU 3  5.1152  1.31456  -.746  .675 คอนขาง 

มาก 

ไดศึกษาผลงานและมีการเรียนรูประสบการณของหนวยงาน

อื่นท่ีคลายคลึงกันหรือแตกตางกันจากเครือขายอินทราเน็ต 

KU 4  5.0229  1.23637  -.653  .214 คอนขาง 

มาก 

ไดศึกษาผลงานและเกิดการเรียนรูประสบการณของ

หนวยงานอื่นท่ีคลายคลึงกันหรือแตกตางกันจากการพูดคุย

ผานการประชุมทุกวัน 

KU 5  5.2581  1.27998  -.742  .398 คอนขาง 

มาก 

ไดแนวทางในการทํางานจากรวบรวมไวในฐานขอมูล KU  6  5.0518  1.30344  -.788  .671  คอนขาง 

มาก 

สามารถศึกษา  หาความรูท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎีกฎเกณฑ 

วิธีการจากองคความรูท่ีรวบรวมไวในระบบฐานขอมูลได 

KU 7  5.0874  1.32552  -.705  .366 คอนขาง 

มาก 

เปดมุมมองการเรียนรูจากประสบการณการแลกเปลี่ยน

เรียนรูบนเครือขาย Intranet   

KU 8  5.3442  1.25318 -.846  .516 คอนขาง 

มาก 

โครงสรางองคการเอื้อตอการทํางานรวมกันเปนทีมภายใน

และระหวางสาขา 

rc_s1 5.5245 1.30803 -1.127 1.200 มาก 

โครงสรางองคการทําใหการประสานงานรวมกันระหวาง

หนวยงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว คลองตัว และ

ไมซํ้าซอน 

rc_s2 5.3692 1.27098  -.919  .902 คอนขาง 

มาก 

มีวิธีการวางโครงสรางและแบงเปนระดับๆ ท่ีเหมาะสม ทํา

ใหการติดตอสื่อสารและการเรียนรูระหวางแตละระดับ

อยางมีประสิทธิภาพ 

rc_s3 5.3796 1.17656  -.955  1.126 คอนขาง 

มาก 

ลดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปนลง rc_s4  5.4577  1.37513  -1.006  .761  คอนขาง 

มาก 

เห็นความเชื่อมโยงของงานภายในองคการและระหวาง

องคการ 

rc_s5 5.4126 1.15749  -.846  .835 คอนขาง 

มาก 

บทบาทและเนื้องานตางๆ ในองคการของทานถูก

ออกแบบมาใหทํางานรวมการเปนทีม 

rc_s6 5.5729 1.19948  -.999  1.248 มาก 

โครงสรางองคการทําใหการทํางานมีความยืดหยุน rc_s7  5.3526  1.30552  -1.279  1.969  คอนขาง 

มาก 

เขาใจและมีความเชื่อในวิสัยทัศนขององคการ  rc_ tf 2  5.3692  1.27098  -.919  .902 คอนขาง 

มาก 

ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการทําใหองคการบรรลุ

เปาหมาย 

rc_ tf 3  6.0915  1.02353 -1.312  1.791 มาก 

ฟงและวิจารณมุมมองที่หลากหลายอยางตั้งอกตั้งใจ  rc_ tf 4  5.7354  1.03513  -1.044  1.991 มาก 
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ตารางที่ ค.1  (ตอ) 

 

ขอคําถาม  Mean  Std  

Deviation 

Skewnes  Kurtosis แปลผล 

ปรับแผนกลยุทธและวิธีการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว เมื่อ

มีบางสิ่งเกิดขึ้นโดยท่ีไมไดรับการคาดหมาย   

rc_ tf 5  5.7679  1.07660  -1.180  2.304 มาก 

ใหทุกคนมีสวนรวมเรียนรู  วางแผนงาน นําเสนอความรู

ใหมๆ และแกปญหาไปดวยกันในการทําใหองคการบรรลุ

เปาหมาย (KPI ท่ีกําหนด) 

rc_ ts1  5.8866  1.09520  -.874  .143 มาก 

รับผิดชอบและคํานึงถึงผลกระทบของการแกปญหาที่จะมี

ตอสวนตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคการได 

rc_ ts2  5.7152  1.05396  -.860  1.282 มาก 

จัดหาชวงเวลาและทรัพยากรเพื่อสรางเวทีแสดงความ

คิดเห็น เพื่อสะทอนและปรับปรุงผลการทํางานในอดีตใหดี

ขึ้น 

rc_ ts3  5.5085  1.20537  1.463  1.235 มาก 

เตรียมพรอมและปองกันกับบางสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น  โดย

ปรับแผนกลยุทธและวิธีการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา 

rc_ ts4  5.5333  1.24132 -1.076  1.512 มาก 

สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานและการ

บริหารงานภายในสาขาไดเมื่อเห็นสมควร 

in_pp 5.3984 1.18503  -.976  1.584 คอนขาง 

มาก 

เมื่อมีแนวคิดใหมๆ หนวยงานนี้ไดนําไปทําการการทดสอบ

หรือทําแบบจําลอง กอนนําไปใชจริง 

in_pp2 4.9311  1.39012  -.713  .264 คอนขาง 

มาก 

พนักงานมีโอกาสชวยแกปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

เดียวกันดวยวิธีการที่แตกตางกันได 

in_pp3 5.2070  1.29638  -.992  1.003 คอนขาง 

มาก 

กระตุนใหพนักงานมีความคิดสรางสรรคดานวิธีการทํางาน in_pp4 5.6225 1.17367 -1.044  1.339 มาก 

เมื่อมีนําแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการทํางานใหมๆ องคการเปด

โอกาสใหนํามาทดลองปฏิบัติ 

in_pp5 5.1565  1.34464  -1.011  .882 คอนขาง 

มาก 

จํานวนสินคาและบริการใหมท่ีออกสูตลาดเร็วกวาคูแขง in_pd1  5.2100  1.44383  -.774   .242  คอนขาง 

มาก 

ไดนําสินคาหรือบริการที่มีอยูแลว มาปรับปรุงหรือพัฒนา

ใหเปนส่ิงใหมๆ 

in_pd2 5.1309  1.39746  -.808  .440 คอนขาง 

มาก 

มีการทดลองเกี่ยวกับบริการใหมๆ  in_pd3  5.0763  1.39728  -.853  .580 คอนขาง 

มาก 

สอบถามความคิดเห็นของลูกคาถึงความตองการดานสินคา

และบริการ 

in_pd4 4.9036  1.57711  -.757 -.015 คอนขาง 

มาก 

มีสินคาและบริการใหมๆ ท่ีพนักงานในสาขาชวยกันคิด

หรือปรับดัดแปลงขึ้นมา ใหบริการลูกคา 

in_pd5 4.5590  1.73039  -.537  -.512 คอนขาง 

มาก 
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ตารางที่ ค.1  (ตอ) 

 

ขอคําถาม  Mean  Std  

Deviation 

Skewnes Kurtosis แปลผล 

กระตุนใหพนักงานแสดงความคิดเห็น  คิดคน หรือทดลอง

อยางสรางสรรคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และ

ทําใหงานของสาขาบรรลุผลสําเร็จ 

in_ Str 2  5.3065  1.42091  -.931  .584 คอนขาง 

มาก 

เปดโอกาสและกระตุนใหนําแนวคิด วิธีการ และกลยุทธ

ใหมมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ (KPI  

ท่ีกําหนด) 

in_ Str 3  5.6137  1.20608  -1.030  1.410 มาก 

มีวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ วิธีการแกปญหาใหมๆ ท่ีพนักงาน

ในสาขาชวยกันคิดหรือปรับดัดแปลงขึ้นมาใหบริการ 

in_ Str4  5.2650  1.27038  -.839  .818 คอนขาง 

มาก 

เปนผลงาน วิธีการ กระบวนการที่มีอยูแลว แตนํามา

ปรับปรุงหรือพัฒนา ใหมๆ 

in_ Str5  5.2905  1.27241  -.909  .763 คอนขาง 

มาก 

เขาถึงขอมูลขาวสารที่จําเปนในการปฏิบัติงานไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว 

em1  5.8570  1.05051  -.993  1.169  มาก 

มีสวนรวมในการนําเสนอความรู แนวคิด และขอเสนอแนะ

ท่ีรวมกันระดมสมองออกมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

em2  5.4317  1.18165  -1.054  1.652  คอนขาง 

มาก 

ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถเปนเลิศ em3  5.5833  1.28955  -1.037  .975  มาก 

มีสวนรวมในการเสนอวิธีการและรวมการตัดสินใจ em4  5.4007  1.28249  -.894  .589  คอนขาง 

มาก 

ส่ังสม เก็บบทเรียนรู ทักษะ และประสบการณทํางานดีๆ 

ในการปฏิบัติงานมากกวาปท่ีผานมา 

em5  5.5330  1.19080  -.869  .615  มาก 

องคการใหผลตอบแทนในรูปแบบตัวเงินอยางเหมาะสม em6  5.1909  1.44255  -.957  .538  คอนขาง 

มาก 

องคการใหผลตอบแทนในรูปแบบที่ไมใชตัวเงินอยาง

เหมาะสม (คําชมเชย, เลื่อนตําแหนง, ทองเที่ยว ฯลฯ) 

em7  5.3198  1.40690  -.972  .866  คอนขาง 

มาก 

ระบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานแตละ

คนไดสมบูรณแบบและนาเชื่อถือ 

em8  5.3157  1.37096  -1.033  1.136  คอนขาง 

มาก 

ใหขอมูลขาวสารที่จําเปนแกลูกคาเพียงพอและเหมาะสม Em9  5.6147  1.07979  -.835  1.181  มาก 

มีรูปแบบสินคาและบริการที่หลากหลาย cus1  6.0993  1.07939  -1.585  3.158  มาก 

ใชสินคาและบริการอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น cus2  5.9431  1.04295  -1.297  2.549  มาก 

สะดวกในการขอรับบริการจากทางธนาคาร Cus3  5.9502  1.02868  -1.203  1.718  มาก 

ใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส Cus4  6.3112  .93649  -1.862  4.943  มาก 

ยอมรับฟงคําติชม แสดงความคิดเห็นจากลูกคา Cus5  6.2575  .99677  -1.930  4.956  มาก 

Profit  porfit_G  2.3837  2.17620  1.364  .238  นอย 

KPI  kpi_G  4.2209  2.20933  -.123  -1.499  ปานกลาง 

 
 



 319 
ตารางที่ ค.2  สถิติพรรณนาของตัวแปรสังเกต ได  (n= 430) 

 
 Mean  Std  Deviation  Skewnes  Kurtosis  แปลผล 

 สูง ตํ่า รวม สูง ตํ่า รวม สูง ตํ่า รวม สูง ตํ่า รวม สูง ตํ่า รวม 

Drive   5.4834  5.5018  5.4902  .97263   .94503  .95723  -.921  -.996  -.952  1.118  1.202 1.139 คอนขาง มาก มาก คอนขาง มาก 

CR_OUT  5.8452  5.8186  5.1013  .87532   .82395  1.18125  -.806  -.621  -.597   .230  -.023 .120 มาก มาก คอนขาง มาก 

CR_IN   5.0717  5.1394  5.8295  1.20820  1.15800  .84798  -.542  -.662  -.721  -.103  .408 .119 คอนขางมาก คอนขาง มาก มาก 

LC_A   5.3372  5.2295  5.2832  .95210   .98950  .97020  -.870  -.544  -.700  1.173  -.111 .458 คอนขาง มาก คอนขาง มาก คอนขาง มาก 

LC_B  5.4233  5.3730  5.4009  1.05056  1.11308  1.07955  -1.180  -.696  -.932  2.075  .285 1.092 คอนขาง มาก คอนขาง มาก คอนขาง มาก 

LC_C   5.4787  5.2990  5.3918  .94395  1.16124  1.05771  -.580  -.711  -.718   .195  -.015 .255 คอนขาง มาก คอนขาง มาก คอนขาง มาก 

LC_D   5.3079  5.1760  5.2502  1.01037  1.24407  1.12870  -.668  -.643  -.710   .518  -.168 .243 คอนขาง มาก คอนขาง มาก คอนขาง มาก 

KM_A 5.4140  5.4454  5.4395  1.01437  1.05388  1.02408  -.840  -.812  -.837   .801  .629 .771 คอนขาง มาก คอนขาง มาก คอนขาง มาก 

KM_B   5.1976  4.9478  5.0794  1.03508  1.25649  1.15126  -.919  -.496  -.720  2.064  -.228 .647 คอนขาง มาก คอนขาง มาก คอนขาง มาก 

KM_C   5.4864  5.3381  5.4249  1.00946  1.08775  1.04475  -.820  -.657  -.773   .781  .085 .474 คอนขาง มาก คอนขาง มาก คอนขาง มาก 

KM_D   5.1753  5.1225  5.1572  1.00930  1.13227  1.06764  -.794  -.427  -.613   .712  -.216 .216 คอนขาง มาก คอนขาง มาก คอนขาง มาก 

RC_S  5.5130  5.3566  5.4385  1.00436  1.06894  1.03586  -1.004  -.653  -.827  1.758  -.109 .719 มาก คอนขาง มาก คอนขาง มาก 

RC_tf  5.8310  5.8970  5.6977  .93340   .92331   .91107  -.1139  -1.359  -.856   1.550  2.523 .504 มาก มาก มาก 

RC_ts   5.6453  5.6703  5.6609  1.02357  1.18852  1.26606  -1.015  1.200   .589   1.535  1.111 .985 มาก มาก มาก 

IN_PP   5.3395  5.1678  5.2631  1.00495  1.24690  1.12524  -.732  -.826  -.866   .801  .289 .751 คอนขาง มาก คอนขาง มาก คอนขาง มาก 

IN_PD   5.0354  4.9180  4.9760  1.25856  1.33583  1.29561  -.683  -.626  -.654   .447  .035 .225 คอนขาง มาก คอนขาง มาก คอนขาง มาก 

IN_STR  5.3859  5.3018  5.3438  1.05698  1.21694  1.13501  -.709  -.849  -.814   .362  .429 .502 คอนขาง มาก คอนขาง มาก คอนขาง มาก 

Em   6.0675  5.4329  5.4719  .89521  1.11574  1.00630  -.611  -.676  -.699   .157  -.090 .176 มากที่สุด คอนขาง มาก คอนขาง มาก 

CUS  5.4993  6.1397  6.1123   .83830   .82641   .82434   -1.518  -1.228  -1.422   1.574  .868 2.511 คอนขาง มาก มากที่สุด มากที่สุด 

FIN   3.3054  3.1722  3.3023  1.44306  1.51958  1.53034  .503  .553  .460  .109  -.297 -.031 คอนขางนอย คอนขางนอย คอนขางนอย 
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ตารางที่ ค.3  คาเฉลี่ยของขอคําถาม ในตัวแปรบรรยากาศการเรียนรู และการจัดการความรูตัวแปร 

 

คาเฉลี่ย (Mean)  

ขอคําถาม 

 

รหัส กลุมสูง กลุมต่ํา โดยรวม 

เปดโอกาสแหงการเรียนรูผานระบบอินทราเน็ต

ใหแกพนักงานไปพรอมๆ กับการทํางาน 

PC 1 5.414  5.536   5.474  

ใหโอกาสทําการทดลองเพื่อกอใหเกิดความรู

ใหมๆ  

PC 2 5.140  4.741   4.948  

แนวคิดใหมท่ีไดรับการทดลอง นําไปทํา

แบบจําลองสามารถเอามาใชได 

PC 3 4.954  4.750   4.852  

พนักงานไดรับความรูโดยการเรียนรูจาก

ประสบการณของบุคคลที่เคยประสบความสําเร็จ 

PC 4 5.612  5.614   5.609  

สามารถซักถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน

มุมมองที่แตละคนสนใจ 

PC 5 5.401  5.242   5.322  

เปดมุมมองการเรียนรูจากประสบการณการ

แลกเปล่ียนเรียนรูบนเครือขายอินทราเน็ต 

PC 6 5.086  4.986   5.033  

สงเสริมสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ 

PC 7 5.753  5.738   5.742  

มีระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีและอุปกรณท่ี

ทันสมัยใหพนักงานเขาถึงขอมูลขาวสารทําให

เรียนรูและทํางานไดดีข้ึน 

PI 1 5.512  5.561   5.532  

พนักงานที่มีประสบการณแลวไดรับการอบรม

เปนระยะๆ เมื่อมีโครงการใหมๆ หรือเรื่องใหมๆ 

PI 2 5.577  5.418   5.496  

พนักงานที่มีประสบการณแลวไดรับการอบรม

เปนระยะๆ 

PI 3 5.309  5.206   5.259  

องคการนี้มีเวลาใหสําหรับกิจกรรมการศึกษาและ

การฝกอบรม 

PI 4 5.077  4.947   5.020  

องคการนี้สงเสริมและสรางบรรยากาศการเรียนรู PI 5 5.467  5.405   5.445  

องคการนี้มองวาการฝกอบรมมีคุณคา PI 6 5.598  5.701   5.652  
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ตารางที่ ค.3  (ตอ) 

 

คาเฉลี่ย (Mean)  

ขอคําถาม 

 

รหัส กลุมสูง กลุมต่ํา โดยรวม 

บรรยากาศของการสื่อสารภายในเปนไปอยาง

ตรงไปตรงมาและนาเชื่อถือ 

CO 1 5.736  5.715  5.725  

ในหนวยงานของคุณ การพูดในสิ่งที่ใจคิดเปนเรื่องที่

กระทําไดงาย 

CO 2 5.559  5.411  5.485  

องคการของคุณการพูดในสิ่งที่ใจคิดเปนเรื่องที่

กระทําไดงาย 

CO 3 5.195  4.929  5.065  

พนักงานมีความรูสึกสบายใจที่จะพูดเกี่ยวกับปญหา

และสิ่งที่ไมเห็นดวย 

CO 4 5.340  5.088  5.220  

กระตือรือรนในการแบงปนขาวสารขอมูลตางๆ ท่ี

ทําใหงานออกมาดีและไมดี ในลักษณะการ

แลกเปล่ียนขาวสารขอมูล 

CO 5 5.563  5.351  5.461  

องคการออกแบบงานใหยืดหยุน เพื่อใหทานสามารถ

ทดลอง พัฒนาและปรับปรุงได 

FA 1 5.113  4.890  5.007  

มีการสนับสนุนระบบชวยเหลือในการปฏิบัติงาน FA 2 5.443  5.456  5.459  

ใหโอกาสพนักงานใหมีอิสระที่จะทํางาน FA 3 5.394  5.120  5.270  

ใหโอกาสทานตัดสินใจไดดวยตนเองที่จะทํางานที่

ไดรับมอบหมายใหสําเร็จบรรลุลวงได 

FA 4 5.606  5.532  5.578  

เมื่อมีแนวคิดใหมๆหนวยงานนี้ไดนําไปทําการการ

ทดสอบหรือทําแบบจําลอง กอนนําไปใชจริง 

FA 5 5.027  4.879  4.962  

มีการสื่อสารสองทางคือ สงCommentกลับไปยังตน

ทางการสื่อสาร (เขต, สํานักงานใหญ) 

FA 6 5.263  5.179  5.222  

แสวงหาขอมูลที่จะชวยปรับปรุงการทํางานเสมอ KC 1 5.394  5.360  5.389  

สืบคนขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร KC 2 5.222  5.195  5.215  

ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางองคความรูใหม

จากผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา 

KC 3 5.439  5.458  5.461  

สนับสนุนพนักงานและทีมที่สามารถสรางองคความรู KC 4 5.602  5.769  5.690  
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ตารางที่ ค.3  (ตอ) 

 

คาเฉลี่ย (Mean)  

ขอคําถาม 

 

รหัส กลุมสูง กลุมต่ํา โดยรวม 

สรุปรวบรวมวิธีการปฏิบัติงานของตนเองและ

กลุมเมื่อประสบความสําเร็จ 

KA 1 5.403  5.285   5.343  

รวบรวมวิธีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน KA 2 5.394  5.252   5.322  

รวบรวมขั้นตอนการจําลองเหตุการณ วิธีการ

ทดสอบ ทดลอง วิธีปฏิบัติงาน 

KA 3 5.077  4.812   4.945  

รวบรวมปญหาจากการจําลองเหตุการณ วิธีการ

ทดสอบ ทดลอง วิธีปฏิบัติงาน 

KA 4 5.032  4.698   4.877  

รวบรวมผลกระทบจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

วิธีการปฏิบัติงานใหม 

KA 5 5.145  4.880   5.018  

รวบรวมผลกระทบจากการปรับปรุงสินคาและ

บริการ 

KA 6 5.136  4.761   4.968  

เห็นคุณคาในการแลกเปลี่ยนความรูระหวางเพ่ือน

รวมงาน/ทีมงาน/องคการมีเวทีใหแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องงานและอื่นๆ 

 

KS 1 
5.769  5.607   5.717  

จัดการโอกาสใหมีการปรึกษาหารือ ถกเถียง 

โตแยงเพื่อหาวิธีการใหมๆ 

KS 2 5.330  5.211   5.278  

มีการติดตอสื่อสาร แลกเปล่ียนเชื่อมโยงความรู

ระหวาง กลุมคน/ฝายตางๆ ในสาขาและสาขา

อ่ืนๆ 

KS 3 5.493  5.220   5.370  

ในระหวางการพูดคุย ซักถาม แลกเปล่ียน เรื่อง

ของงานเปดโอกาสใหพูดทุกแงทุกมุมอยางมี

ประสิทธิผล 

KS 4 5.443  5.388   5.415  

มีการแบงปนขอมูลขาวสารดวยระบบเครือขาย

ผูเชี่ยวชาญ 

KS 5 5.371  5.153   5.288  

ใชแหลงความรูหลาย ๆ แหลง เพื่อเปนขอมูลใน

การตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติงาน 

KS 6 5.511  5.431   5.480  
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ตารางที่ ค.3  (ตอ) 

 

คาเฉลี่ย (Mean)  

ขอคําถาม 

 

รหัส กลุมสูง กลุมต่ํา โดยรวม 

ฝกอบรมใหมีทักษะในการคิดสรางสรรคและทดลองทํา

ส่ิงใหม  

KU 1 5.289 5.147  5.224 

พนักงานสามารถเขารหัส เลือกเรียนรู  และการใช

ประโยชนจากสารสนเทศตามความตองการและความ

จําเปนของตนเอง 

KU 2 5.212 5.072  5.153 

ไดเห็นความแตกตางของวิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศจาก

แหลงขอมูลที่องคการรวบรวมและจัดเก็บไวใน

ฐานขอมูล 

KU 3 5.095 5.129  5.115 

ไดศึกษาผลงานและมีการเรียนรูประสบการณของ

หนวยงานอ่ืนที่คลายคลึงกันหรือแตกตางกันจากเครือขาย

อินทราเน็ต 

KU 4 4.982 5.029  5.022 

ไดศึกษาผลงานและเกิดการเรียนรูประสบการณของ

หนวยงานอ่ืนที่คลายคลึงกันหรือแตกตางกันจากการ

พูดคุยผานการประชุมทุกวัน 

KU 5 5.303 5.191  5.258 

ไดแนวทางในการทํางานจากรวบรวมไวในฐานขอมูล KU 6 5.059 5.038  5.051 

สามารถศึกษา  หาความรูท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎีกฎเกณฑ 

วิธีการจากองคความรูท่ีรวบรวมไวในระบบฐานขอมูลได 

KU 7  5.109  5.072  5.087 

เปดมุมมองการเรียนรูจากประสบการณการแลกเปล่ียน

เรียนรูบนเครือขาย Intranet   

KU 8  5.353  5.301  5.344 

 

หมายเหตุ:  คาเฉลี่ยพฤติกรรมมีคะแนนอยูระหวาง 1 – 7 โดย 1 หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นนอย 

        ท่ีสุด  และ 7 หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นมากที่สุด 
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ตารางที่ ค.4  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานในการทดสอบมาตรวัดตัวแปรสถานการณการแขงขัน 

 

ตัวแปร Standardized  

Coefficients 

S.E.  CR.  Sig  SMC(R2) 

Drive  0.759  0.091  10.199  ***  0.576  

CR_IN  0.695  0.073  10.307  ***  0.483  

CR_Out  0.666     0.443  

e1  .387  0.052  7.486  ***   

e2  .775  0.074  10.433  ***   

e3  .371  0.039  9.597  ***   

 

ตารางที่ ค.5  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานในการทดสอบมาตรวัดตัวแปรบรรยากาศการเรียนรู 

 

ตัวแปร Standardized  

Coefficients 

S.E.  CR.  Sig  SMC(R2) 

PC 0.818 0.047  17.805   ***   0.669  
PI 0.869 -    0.756 
CO 0.674 0.053  14.243   ***   0.454  
FA 0.751 0.055  16.350   ***   0.564  

e1 0.311  0.033  9.429  ***   

e2 0.284  0.040  7.044  ***   

e3 0.609  0.049  12.423  ***   

e4 0.555  0.049  11.370  ***   
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ตารางที่ ค.6  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานในการทดสอบมาตรวัดตัวแปรการจัดการความรู 

 

ตัวแปร Standardized  

Coefficients 

S.E.  CR.  Sig  SMC(R2) 

KC 0.794 0.047  18.261   ***   0.630  
KA 0.831 -   0.691 
KS 0.890 0.048  20.421   ***   0.792  
KU 0.883 0.040  24.702   ***   0.780  

e1 0.387  0.032  12.055  ***   

e2 0.408  0.042  9.732  ***   

e3 0.227  0.028  7.981  ***   

e4 0.250  0.032  7.919  ***   

 

ตารางที่ ค.7  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานในการทดสอบมาตรวัดตัวแปรความพรอมในการ 

           ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

ตัวแปร Standardized  

Coefficients 

S.E.  CR.  Sig  SMC(R2) 

RC_ts                    0.659  0.060  15.417  ***  0.435 

RC_tf                    0.993  -      0.985 

RC_S                    0.854  0.045  21.943  ***  0.729 

e1  0.291  0.033  8.698  ***   

e2  0.012  0.028  0.433  0.665   

e3  0.904  0.066  13.654  ***   

 
 
 
 
 
 



331 
 

 

ตารางที่ ค.8  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานในการทดสอบมาตรวัดตัวแปรนวัตกรรม 

 

ตัวแปร   Standardized  

Coefficients 

S.E.  CR.  Sig  SMC(R2) 

IN_pp                0.902  0.044  21.847  ***  0.813 

IN_pd                0.811  -      0.657 

IN_str                0.914  0.045  22.045  ***  0.836 

e1  0.210  0.030  6.919  ***   

e2  0.575  0.048  12.000  ***   

e3  0.236  0.030  7.787  ***   

 

ตารางที่ ค.9  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานในการทดสอบมาตรวัดตัวแปรผลการดําเนินงาน 

 

ตัวแปร   Standardized  

Coefficients 

S.E.  CR.  Sig  SMC(R2) 

Fin             -0.031  0.114  -0.583  0.560  0.001 

Cus             0.874  -  -  -  0.763 

Em              0.715  -  -  -  0.511 

e1  0.495  0.046  10.759  ***   

e2  0.160  0.033  4.852  ***   

e3  2.334  0.159  14.642  ***   

 



ตารางท่ี ค.10  ผลการจัดอันดบัประเภทลูกคาในกลุมสาขาที่มีผลประกอบการสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อันดับท่ี นักธุรกิจ A6.1 ขาราชการA6.2 นักศึกษาA6.3 
พอคา-แมคาทั่วไป  

A6.4 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจA6.5 
พนักงานเอกชน 

A6.6 

บริษัท/หาง
หุนสวน /ธุรกิจ

SME   A6.7 

แมบาน / 
ประชาชนA6.8 

 ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent 

อันดับ 1 7 3.2 8 3.6 4 1.8 92 41.6 1 .5 59 26.7 20 9.0 30 13.6 
อันดับ 2 26 11.8 14 6.3 6 2.7 61 27.6 2 .9 28 12.7 17 7.7 43 19.5 
อันดับ 3 22 10.0 24 10.9 6 2.7 17 7.7 4 1.8 44 19.9 22 10.0 54 24.4 
อันดับ 4 31 14.0 31 14.0 14 6.3 18 8.1 8 3.6 30 13.6 41 18.6 17 7.7 
อันดับ 5 30 13.6 44 19.9 21 9.5 15 6.8 23 10.4 11 5.0 18 8.1 20 9.0 
อันดับ 6 25 11.3 32 14.5 35 15.8   50 22.6 14 6.3 16 7.2 9 4.1 
อันดับ 7 24 10.9 16 7.2 37 16.7 1 .5 58 26.2 7 3.2 20 9.0 6 2.7 
อันดับ 8 18 8.1 16 7.2 55 24.9   28 12.7 2 .9 30 13.6 19 8.6 

Total 183 82.8 185 83.7 178 80.5 204 92.3 174 78.7 195 88.2 184 83.3 198 89.6 
99.00 38 17.2 36 16.3 43 19.5 17 7.7 47 21.3 26 11.8 37 16.7 23 10.4 

 221 100.0 221 100.0 221 100.0 221 100.0 221 100.0 221 100.0 221 100.0 221 100.0 
ผลการจัด
อันดับ 

5 6 8 1 7 2 4 3 
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ตารางท่ี ค.11  ผลการจัดอันดบัประเภทลูกคาในกลุมสาขาที่มีผลประกอบการต่ํา 
 

อันดับท่ี นักธุรกิจ A6.1 ขาราชการA6.2 นักศึกษาA6.3 
พอคา-แมคาทั่วไป  

A6.4 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจA6.5 
พนักงานเอกชน 

A6.6 

บริษัท/หาง
หุนสวน /ธุรกิจ

SME   A6.7 

แมบาน / 
ประชาชนA6.8 

 ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถ่ี Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent 

อันดับ 1 13 6.2 14 6.7 9 4.3 74 35.4 4 1.9 40 19.1 23 11.0 28 13.4 
อันดับ 2 12 5.7 24 11.5 7 3.3 44 21.1 4 1.9 31 14.8 12 5.7 49 23.4 
อันดับ 3 20 9.6 12 5.7 8 3.8 32 15.3 4 1.9 46 22.0 26 12.4 34 16.3 
อันดับ 4 22 10.5 36 17.2 8 3.8 26 12.4 14 6.7 37 17.7 23 11.0 9 4.3 
อันดับ 5 22 10.5 27 12.9 15 7.2 7 3.3 24 11.5 14 6.7 35 16.7 29 13.9 
อันดับ 6 33 15.8 27 12.9 28 13.4 3 1.4 32 15.3 10 4.8 20 9.6 11 5.3 
อันดับ 7 33 15.8 22 10.5 23 11.0 2 1.0 44 21.1 5 2.4 16 7.7 11 5.3 
อันดับ 8 14 6.7 11 5.3 66 31.6 1 .5 32 15.3   20 9.6 7 3.3 

Total 169 80.9 173 82.8 164 78.5 189 90.4 158 75.6 183 87.6 175 83.7 179 85.6 
99.00 40 19.1 36 17.2 45 21.5 20 9.6 51 24.4 26 12.4 34 16.3 30 14.4 

 209 100.0 209 100.0 209 100.0 209 100.0 209 100.0 209 100.0 209 100.0 209 100.0 
ผลการจัด
อันดับ 

6 4 8 1 7 3 5 2 
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ตารางท่ี ค.12  ผลการจัดอันดบัประเภทลูกคาในกลุมสาขาโดยรวม  
 

อันดับท่ี นักธุรกิจ A6.1 ขาราชการA6.2 นักศึกษาA6.3 
พอคา-แมคาทั่วไป  

A6.4 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจA6.5 
พนักงานเอกชน A6.6 

บริษัท/หางหุนสวน /
ธุรกิจSME   A6.7 

แมบาน / ประชาชน
A6.8 

 ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent ความถี ่ Percent 

อันดับ 1 20 4.7 22 5.1 13 3.0 166 38.6 5 1.2 99 23.0 43 10.0 58 13.5 
อันดับ 2 38 8.8 38 8.8 13 3.0 105 24.4 6 1.4 59 13.7 29 6.7 92 21.4 
อันดับ 3 42 9.8 36 8.4 14 3.3 49 11.4 8 1.9 90 20.9 48 11.2 88 20.5 
อันดับ 4 53 12.3 67 15.6 22 5.1 44 10.2 22 5.1 67 15.6 64 14.9 26 6.0 
อันดับ 5 52 12.1 71 16.5 36 8.4 22 5.1 47 10.9 25 5.8 53 12.3 49 11.4 
อันดับ 6 58 13.5 59 13.7 63 14.7 3 .7 82 19.1 24 5.6 36 8.4 20 4.7 
อันดับ 7 57 13.3 38 8.8 60 14.0 3 .7 102 23.7 12 2.8 36 8.4 17 4.0 
อันดับ 8 32 7.4 27 6.3 121 28.1 1 .2 60 14.0 2 .5 50 11.6 26 6.0 

Total 352 81.9 358 83.3 342 79.5 393 91.4 332 77.2 378 87.9 359 83.5 377 87.7 
99.00 78 18.1 72 16.7 88 20.5 37 8.6 98 22.8 52 12.1 71 16.5 53 12.3 

 430 100.0 430 100.0 430 100.0 430 100.0 430 100.0 430 100.0 430 100.0 430 100.0 
ผลการจัด 
อันดับ 

6 5 8 1 7 3 4 2 
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