
บทที ่2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่ง

การเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยโดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เรียบเรียงรายละเอียดซึ่งน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แนวคิด และทฤษฏีฐานความรู้  
1.1 ความเป็นมาและความหมายของทฤษฏีฐานความรู้ 
1.2 องค์ประกอบของความรู ้
1.3 การน าทฤษฏีฐานความรู้มาประยุกต์ใช้ 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารพาณิยช์ 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
2.2 ลักษณะส าคัญของธนาคารพาณิชย์ 
2.3 ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
2.4 วิกฤตการณ์การเงิน  
2.5 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์  

ตอนท่ี 3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความคล่องตัวขององค์การ  
3.1  ประวัติความเป็นมา และความหมายของความคล่องตัวขององค์การ 
3.2  ความส าคัญของความคล่องตัวขององค์การ 
3.3  องค์ประกอบของความคล่องตัวขององค์การ 
3.4  การวัดความคล่องตัวขององค์การ 

 ตอนท่ี 4 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
4.1  ประวัติความเป็นมา และความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
4.2  ความส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
4.3  องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
4.4  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้และความคล่องตัวขององค์การ 
4.5  การวัดองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ตอนท่ี 5 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคล่องตัวขององค์การ และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 5.1 การจัดการความรู้ 
      1) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
      2) ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวขององค์การและการจัดการความรู้ 
      3) การวัดการจัดการความรู้ 
ตอนท่ี 6 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 6.1 ประวัติความเป็นมาและความหมาย 
 6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัว

ขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน 
6.3 การวัดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

ตอนท่ี 1 แนวคิด และทฤษฏีฐานความรู้ 
1.1 ความเป็นมาและความหมายของทฤษฏีฐานความรู้ (Knowledge-based View: KBV) 
เร่ิมต้นจาก Alchian & Demsetz (1972) ที่ได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่

ใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน ซึ่งผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงทรัพยากรที่น ามาใช้นั้นไม่มีทรัพยากรไหนที่
ดีกว่ากัน แต่ความจริงแล้วความรู้ที่มีอยู่ในตัวกิจการต่างหากที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
จากการใช้ทรัพยากรที่เกิดขึ้น ซึ่งจากกรณีดังกล่าว จึงน ามาสู่การศึกษาในเร่ืองของทฤษฎีฐานความรู้
ในเวลาต่อมาโดยกิจการได้พิจารณาถึงวิธีการในเร่ืองของการรวบรวมเน้ือหาการบูรณาการ และการ
กระจายความรู้ (Narasimha, 2000; Miller, 2000) ซึ่งเป็นความสามารถที่ท าให้เกิดการสร้างมูลค่าที่
ไม่ได้อาศัยจากทางด้านกายภาพหรือทรัพยากรทางการเงินขององค์การแต่เป็นการสร้างความสามารถ
ที่เกิดจากพื้นฐานของความรู้ ดังนั้น จะท าให้เห็นได้ว่าทฤษฎีฐานความรู้จะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ที่ท าให้เกิดความส าเร็จในเร่ืองการแข่งขันโดยจะส่งผลท าให้กิจการนั้นมีความสามารถในระดับที่
สูงขึ้น เนื่องจากได้มีการการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นจากฐานความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง (Pemberton & Stonehouse, 2000) โดยพื้นฐานของทฤษฎีฐาน 
ความรู้ในกิจการนั้น จะพิจารณาและให้ความส าคัญกับเร่ืองของกระบวนการและทรัพยากรที่สร้าง
มูลค่าให้กับความรู้ (Grant, 1996) รวมถึงทฤษฎีฐานความรู้จะเป็นการวิเคราะห์ถึงความสามารถใน
ตัวบุคคลที่มาอยู่รวมกัน ตลอดจนสังคมและทรัพยากรขององค์การ โดยกิจการจะพยายามสร้าง
ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การให้มีความสอดคล้องและสร้างมูลค่าเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้และความ
ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง (Raft & Lord, 2002) 
 ภายใต้ทฤษฎีฐานความรู้ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มที่สามารถระบุได้ (Acedo, Barroso 
& Galan, 2006) กลุ่มแรกจะเป็นการพิจาณาถึงความใกล้ชิดกับทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource-based 
view) ซึ่งอ้างถึงความรู้นั้นจะมีความส าคัญมากกับกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรขององค์การ (Conner 
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& Prahalad, 1996; Grant, 1996; Kogut & Zander, 1992) แม้ว่าการรับรู้ทฤษฎีฐานทรัพยากรว่ามี
ความส าคัญและมีบทบาทของความรู้ในความส าเร็จของกิจการในการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991, 1996) แต่ก็ถือว่าทฤษฎีฐานความรู้ก็ไม่เป็นเร่ืองที่ห่าง
จากเร่ืองของทฤษฎีฐานทรัพยากร โดยเฉพาะทฤษฎีฐานทรัพยากรนั้นจะเป็นเร่ืองของความรู้ในเร่ือง
ของทรัพยากรมากกว่าเร่ืองที่เป็นลักษณะเฉพาะ และส่วนที่เป็นอันดับรองจะไม่มีการแบ่งแยกใน
เร่ืองของความแตกต่างระหว่างประเภทของความสามารถในฐานของความรู้ (Kaplan et al., 2001) 
อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นการเผยแพร่ (Spender, 1992, 1996) ได้ให้ความส าคัญของการรวบรวมความรู้ที่
เป็น Tacit Knowledge และสังคมซึ่งเป็นแนวทางที่อ้างถึงสิ่งที่อยู่ข้างในที่มีความแตกต่างกันของ
พฤติกรรม, ข้อจ ากัดที่ซ่อนอยู่ในแต่ละบุคคลและการพัฒนาของกิจกรรมที่เป็นฐานความรู้ของบริษัท
และงานประจ า โดยได้มีการสันนิษฐานว่าตัวบุคคลจะมีข้อจ ากัดโดยอาศัยขอบเขตที่เป็นเหตุผล ผล
ของข้อจ ากัดดังกล่าวนั้นจะไม่รวมทั้งหมดของความรู้ที่อยู่ในกิจการที่พบส าหรับคนใดคนหนึ่งแต่
มันกระจายไปกับสมาชิกทุกคนซึ่งการอธิบายโดย Grant (1996) จะท าให้เห็นได้ว่าความรู้น้ันจะช่วย
ยกระดับของตัวบุคคลซึ่งจะท าให้เกิดการบูรณาการความรู้ซึ่งจะเป็นหน้าที่หลักส าหรับกิจการ  

สังคมในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นสังคมฐานความรู้จึงต้องใช้ความรู้ในการขับเคลื่อนองค์การ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้องค์การอยู่รอดและหากมีการจัดเก็บเชื่อม 
โยงความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อสามารถสืบค้นได้ง่ายก็จะท าให้ได้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน ซึ่งแนวความคิดการจัดการความรู้โดยรวบรวมความรู้ทั้ง 2 ประเภท คือความรู้ที่ชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่แฝงเร้น (Tacit Knowledge) ซึ่งความรู้ชัดแจ้งคือความรู้ที่
เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ต ารา ส่วนความรู้แฝงเร้น คือความรู้ที่
ฝั่งอยู่ในตัวคนไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ความรู้ที่ส าคัญส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นความรู้
แฝงเร้นอยู่ในคนท างานและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเร่ือง จึงจ าเป็นต้องอาศัยกลไกลแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้คนได้เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกันโดยผ่านวงจร 4 รูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์
กัน คือ SECI Model ของ Nonaka และ Takeuchi (1995) ที่ได้เสนอแนวคิดว่าความรู้ของคนสามารถ 
แบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit) และความรู้ฝังลึก (Tacit) ซึ่งความรู้ทั้งสอง
ประเภทมีความส าคัญต่อองค์การ โดยเฉพาะความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการท างาน หากมีการ
ดึงความรู้ที่ฝังลึกออกมาใช้ หรือเปลี่ยนให้เป็นความรู้ใหม่เกิดขึ้น และเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ซึ่ง 
SECI Model จะเป็นการอธิบายการถ่ายทอดความรู้และการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ทั้ง 2 ประเภท 
เกิดเป็นความรู้ใหม่ ดังภาพประกอบที่ 2 
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ภาพประกอบท่ี 2 SECI Model  

 

1.  Socialization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit to  
Tacit) โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้ที่สื่อสารระหว่างกัน  สร้างเป็นความรู้ของแต่ละ
บุคคลขึ้นมาผ่านการท างานร่วมกับผู้อื่น การสังเกต การลอกเลียนแบบ และการลงมือปฏิบัติ ความรู้
ฝังลึกอาจจะเป็นกระบวนการคิด ซึ่งเป็นการยากที่จะอธิบายออกมาเป็นค าพูด การที่เข้าไปมีส่วนร่วม
จะท าให้สามารเรียนรู้ได้ 

2.  Externalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Tacit 
to Explicit) จะสามารถท าได้โดยการเปรียบเทียบ การตั้งสมมติฐาน กรอบความคิด ในการถ่ายทอด
ความรู้ฝังลึกออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งท าได้ยาก อาจท าได้โดยผ่านการพูดคุย เล่าเร่ือง ซึ่งกระบวนการ
นี้เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการสร้างความรู้ 

3.  Combination เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
to Explicit) เป็นกระบวนการที่ท าให้ความรู้ สามารถจับต้องได้ น าไปใช้ได้ และใช้งานร่วมกันได้
สามารถท าได้โดยการแยกแยะ แบ่งประเภท และท าให้อยู่ในรูปเอกสาร เป็นการจัดระบบความรู้ 

4.  Internalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ฝังลึก (Explicit 
to Tacit) เกิดจากการท าความเข้าใจในความรู้แบบชัดแจ้งของบุคคลจนเกิดเป็นความรู้ขึ้น  โดยผ่าน
การอ่านหนังสือ เอกสาร แล้วท าความเข้าใจ หรือผ่านการฝึกปฏิบัติ การน าเอาความรู้ไปใช้ 

กระบวนการต่างๆ จะเกิดขึ้นหมุนวนกันไปซ้ าแล้วซ้ าเล่า ซึ่งในแต่ละกระบวนการที่เกิด
การเปลี่ยนรูปแบบระหว่างความรู้ฝังลึกกับความรู้ชัดแจ้ง จะท าให้เกิดความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งนั่น
หมายความว่า Externalization และ Internalization เป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างความรู้ ยิ่ง
สามารถกระตุ้นให้กระบวนการทั้ง 4 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น เกลียวความรู้ (Knowledge 
Spiral) และยิ่งเกลียวความรู้หมุนเร็วเท่าไหร่ ก็จะท าให้เกิดความรู้ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์กับองค์การ
ได้มากขึ้น  
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จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของความรู้ มีผู้ให้ความหมายและค าอธิบาย
ของค าว่า “ความรู้” โดยนักวิจัยและนักวิชาการได้ให้ความหมายหรือค านิยาม (The Definition) ของ
ค าว่า “ความรู”้ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ความหมายของความรู้ (Knowledge) 

นักวิจัย/นักวิชาการ ความหมายของความรู้ 

Rehman, Ityas &  
Asghar, (2015) 

สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลา่เรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ 
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่
ได้รับมาจากประสบการณ์ 

Khatchirian (2014) ผลที่ได้จากการเรียนรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนเกิดความเข้าใจในสิ่งนั้น และ
สามารถระลึกได้เมื่อต้องการใช้ความรู้น้ัน 

Grant (2013) สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรู้อ่ืน จน
เกิดเป็นความเข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุป และตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา 

Bryant, Lande & 
Moshavi (2012) 

การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
ตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การ
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

Ndinguri, Prieto & 
Machtmes (2012) 

การใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณค่า ซึ่งมีการน าประสบการณ์
วิจารณญาณความคิดค่านิยม และปัญหาของมนุษย์มาวิเคราะห์เพื่อ
น าไปใช้ในการท างาน 

Fransson, Hakanson  
& Liesch (2011) 

สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลา่เรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ 
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ 

Castro, Saez & 
Verde (2011) 

ข้อมูลที่อยู่ในตัวคนหรืออยู่ในสมองซึ่งการฝึกอบรมที่ดีก็คือการท าให้
ข้อมูลเข้าไปอยู่ในสมองของผู้รับการฝึกให้มากที่สุดจึงจะท าให้ผู้รับการ
ฝึกเกิดการเรียนรู้มากที่สุด 

Sohrabi & Naghavi 
(2008) 

สารสนเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติเป็นเน้ือหาข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎีหลักการ รูปแบบ กรอบความคิด หรือ
ข้อมลูอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็น 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

นักวิจัย/นักวิชาการ ความหมายของความรู้ 

Reus (2004) เร่ืองที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่างๆ 
รวมถึงแบบของโครงสร้างวัตถุประสงค์ในด้านความรู้ 

Plant & Gamble 
(2003) 

การเรียนรู้ที่เน้นถึงการจ าและการระลึกได้ถึงความคิด วัตถุ และ
ปรากฏการณ์ซึ่งเป็นความจ าที่เร่ิมจากสิ่งที่ง่ายที่เป็นอิสระแก่กันไป
จนถึงความจ าในสิ่งที่ซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 

จากการให้ความหมายหรือค านิยามของค าว่า ความรู้ ของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น อาจมี
ความแตกต่างกันในเนื้อหาหรือรายละเอียดปลีกย่อยบางส่วน แต่ความหมายส่วนใหญ่จะสอดคล้อง
กัน การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัย จึงสรุปความหมายหรือนิยามของค าว่า ความรู้ หมายถึง สิ่งที่ตัวบุคคล
ได้มีการสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา ท าให้บุคคลเกิดความ 
รู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนกับเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนสามาถน าความรู้ที่ได้มานั้นประยุกต์ 
ใช้ในการด าเนินชีวิตรวมถึงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 องค์ประกอบของความรู้ 
การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความรู้ของ Castro, Saez 

& Verde (2011) มาอธิบายถึง องค์ประกอบของความรู้ โดยแนวคิดของ Castro, Saez & Verde (2011) 
ได้อธิบายถึงความรู้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ภายในและภายนอกตัวบุคคล เช่นเดียวกับ Ndinguri, Prieto & 
Machtmes (2012), Khatchirian (2014) และRehman, Ityas & Asghar, (2015) องค์ประกอบของ
ความรู้ตามแนวคิดของ Castro, Saez & Verde (2011) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้

(1)  ความรู้ส่วนบุคคล (Personal Knowledge) ฝังอยู่ในความคิด ความเชื่อ ค่านิยมที่คนได้มา 
จากประสบการณ์ ข้อสังเกตที่สั่งสมมานาน จากการเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงจนเป็นความรู้
ที่มีคุณค่าสูง แต่เปลี่ยนยาก ความรู้ที่ฝังลึกนี้ไม่สามารถแปรเปลี่ยนมาเป็นความรู้ที่เปิดเผยได้ทั้งหมด
แต่จะต้องเกิดจากการเรียนรู้ผ่านความเป็นชุมชน เช่น การสังเกต การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างการ
ท างาน 

(2)  ความรู้ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) หรือความรู้ชัดแจ้งรู้กันทั่วไป พบเห็นได้โดยทั่วไป 
ในหนังสือ ต ารา สื่อต่างๆ เป็นต้น การเข้าถึงและแลกเปลี่ยนเป็นไปได้ไม่ยาก 

(3) ความรู้ทางสังคม (Social Knowledge) แฝงอยู่ในรูปกระบวนการท างาน คู่มือ กฎเกณฑ์
กติกา ข้อตกลง ตารางการท างาน บันทึกจากการท างาน 
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ดังนั้น องค์ประกอบของความรู้แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit 
knowledge) ความรู้ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) และความรู้ที่แฝงอยู่ในองค์การ (Embedded 
Knowledge) ซึ่งทุกส่วนเป็นองค์ประกอบที่สามารถสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นได้ 
 โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ทราบถึงองค์ประกอบของความรู้ (Knowledge Components) และอ้างอิง ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงองค์ประกอบของความรู ้

อ้างอิง 
(ชื่อผู้วิจัย/ปีค.ศ) 

ความรู้ส่วน
บุคคล 

ความรู้ท่ี
เปิดเผย 

ความรู้ทาง
สังคม 

Rehman, Ityas & Asghar (2015)   

Khatchirian (2014)   

Grant (2013)   

Ndinguri, Prieto & Machmes (2012)   

Bryant, Lande & Moshavi (2012)   

Castro, Saez & Verde (2011)   

Reus (2004)   

Ip (2003)   

Choo (2000)   

Da (1976)    
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีฐานความรู้ (Knowledge-based view: KBV) 
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบของความรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) ความรู้ส่วนบุคคล 
(Personal Knowledge) (2) ความรู้ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) และ (3) ความรู้ทางสังคม (Social 
Knowledge) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

(1) ความรู้ส่วนบุคคล (Personal Knowledge) หมายถึง ความรู้และความสามารถเฉพาะส่วน 
บุคคลที่ได้มาจากการสะสมของประสบการณ์ ตลอดจนการได้รับความรู้มาจากการท างาน ตัวอย่าง 
เช่น ความรู้ ความคิด ความรู้ประเภทนี้จะเป็นส่วนส าคัญส าหรับตัวบุคคลที่สามารถน าความรู้ดังกล่าว 
ไปถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ได้ 

(2) ความรู้ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) หมายถึง ความรู้อีกหนึ่งรูปแบบที่ได้มีการจัดการ 
ความรู้โดยการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและใช้ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ซึ่งความรู้นี้จะมีความ
ชัดเจนและสะดวกในการน าไปสื่อสารและเผยแพร่ได้ 
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(3) ความรู้ทางสังคม (Social Knowledge) หมายถึง เป็นความรู้ที่เกิดจากลักษณะและความ
เชื่อของคนในสังคม ซึ่งจะสะท้อนได้จากพฤติกรรม หรือความรู้ของคนส่วนใหญ่ตลอดจนประเพณี
หรือวัฒนธรรมที่ได้มีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเน่ือง 

ดังนั้น การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้แนวความคิดของทฤษฏีฐานความรู้ของ Castro, Saez 
& Verde (2011) ประกอบด้วย ความรู้ส่วนบุคคล (Personal Knowledge) ความรู้ที่เปิดเผย (Explicit 
Knowledge) ความรู้ทางสังคม (Social Knowledge) เป็นทฤษฎีหลักในการสร้างกรอบแนวความคิด
เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีต่อ
ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

1.3 การน าทฤษฎีฐานความรู้มาประยุกต์ใช้ 
จากการยอมรับขององค์การส่วนใหญ่ในเร่ืองของความรู้ เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการ

แข่งขันในปัจจุบัน ซึ่งความรู้นั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและความได้เปรียบ 
ในการแข่งขัน (Bach, Judge & Dean, 2008) โดยความรู้ขององค์การนั้น ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มี
ประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นทุนขององค์การที่จ าเป็นจะต้องมีการสร้างมูลค่าของความรู้และพัฒนาจนกลาย
มาเป็นแนวคิดในเร่ืองของทุนทางปัญญา (Edvinsson & Malone, 1997; Sveiby, 1997; Roos et al., 
1998) ความรู้ที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นต้องมีการประยุกต์วิธีการใช้ความรู้ให้มีความเหมาะสม 
โดยองค์การจะต้องมีแนวทางส าหรับกลยุทธ์ เพื่อที่จะใช้ความรู้ในองค์การ ตลอดจนสามารถใช้
ความรู้เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะ
ส่งผลท าให้องค์การสามารถที่จะประเมินถึงทรัพยากรที่เป็นความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับ
ประเด็นเร่ืองของแนวคิดที่เกี่ยวกับความรู้จะได้มาจากทั้งในเร่ืองของกลยุทธ์ภายในและการเปรียบ 
เทียบของคู่แข่งขัน (Zack, 1999) จากทรัพยากรที่ได้มีการด าเนินการทั้งหมด ท าให้เห็นได้ว่าความรู้
เป็นลักษณะที่โดดเด่นในการก าหนดส่วนของทรัพยากรอ่ืน โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้จ าเพาะว่า
จะต้องเกิดขึ้นในการด าเนินการด้านสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ
นั้นได้ขยายออกไปในส่วนของผลลัพธ์อ่ืนๆ ด้วย (Kogut & Zander 1992; Grant, 1996) ดังนั้นความรู้
จึงเป็นตัวสร้างผลตอบแทนให้ส าหรับองค์การจากการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในความ
เป็นจริงแล้วความรู้ที่แฝงอยู่ในองค์การนั้นมักจะไม่ค่อยได้น ามาใช้ให้ เกิดประโยชน์เท่าไหร่ เช่น 
หลายๆ องค์การที่มีกระบวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการท างานแต่ขาดความรู้ที่
จะน ามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์การมีอยู่ก็จะส่งผลท าให้การท างานที่ท าอยู่ได้ 
ผลแค่ในระดับกลางเท่านั้น ซึ่งถ้าองค์การใช้ความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจาก
สิ่งที่มีอยู่ก็จะท าให้องค์การได้รับประโยชน์สูงขึ้นตามไปด้วย (Marvel, 2006) นอกจากนี้ (Theriou, 
Aggelidis & Theriou, 2009) ยังได้อธิบายถึงความแตกต่างในประเภทของความรู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการสร้างมูลค่าให้กับองค์การซึ่งจะแสดงให้เห็นได้จากความยั่งยืนขององค์การ เพราะองค์การที่
มีการบริหารที่เป็นเลิศจะอาศัยพื้นฐานเร่ืองของความรู้ที่มีอยู่ในองค์การและสกัดความรู้ที่มีอยู่ให้
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สามารถน ามาก าหนดเป็นแผนหรือนโยบายการท างาน เพื่อให้องค์การนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การได้อย่างมีศักยภาพ 

 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเวลาที่ชาวต่างประเทศจากทวีป
ยุโรปและอเมริกาก าลังขยายเส้นทางการค้ามาขายทางตะวันออกอย่างรวดเร็ว และนับตั้งแต่ประเทศ
ไทยท าสนธิสัญญาทางการค้ากับประเทศอังกฤษที่เรียกว่า สัญญาเบาว์ร่ิง ใน พ.ศ. 2398 แล้วก็มีการ
ท าสัญญาการค้า เช่นเดียวกันนี้กับประเทศฝร่ังเศส โปรตุเกส เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด์ และรัสเชีย 
เป็นต้น หลังจากนั้นไม่นานก็มีเรือสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาซื้อสินค้าจากไทยมากขึ้นจากเดิมปี
ละไม่กี่ล า เป็นปีละ 300 ถึง 400 ล า บรรดาพ่อค้าชาวยุโรปต่างน าเหรียญเงินของประเทศมาช าระค่า
สินค้า แต่ประชาชนไม่ยอมรับ จึงต้องน าเหรียญเงินไปแลกเงินพดด้วงที่พระคลังมหาสมบัติ แต่เงิน
พดด้วงที่พระคลังมหาสมบัติผลิตด้วยมือจึงท าให้ได้ช้าไม่ทันต่อความต้องการ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้สั่งชื้อเคร่ืองจักรท าเหรียญเงินจากประเทศอังกฤษ เข้ามาผลิต
เงินเหรียญกลมแบนชนิดราคาต่างๆ ขึ้นใช้ รวมทั้งเงินปลีกที่มีมูลค่าต่ า การใช้เบี้ยหอยเป็นเงินตรา
ในระบบเศรษฐกิจจึงลดลงและหายไปในที่สุด นอกจากระบบการเงินที่เร่ิมมีระเบียบตามแบบสากล
แล้วพระองค์ยังโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนขุดคลองปรับปรุงตามแบบประเพณีโบราณต่างๆ ให้ทันสมัย 
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงทะนุบ ารุงบ้านเมืองเข้าสู่ความเจริญในทุก
ด้าน นับตั้งแต่การบริหารแผ่นดินการสาธารณสุข การศึกษา การคมนาคม การศาล และการกฎหมาย 
การเลิกทาส การปรับปรุงระบบภาษีอากร การแยกพระราชทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ออกจากทาง 
การโดยเด็ดขาด การเปลี่ยนระบบเกณฑ์แรงงานเป็นการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น จึงเป็นผลให้เศรษฐกิจ
และการค้าของประเทศเจริญอย่างรวดเร็วตามความต้องการเงินตราของประเทศ และสถาบันการเงิน 
ที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ ธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศในด้านการให้กู้ยืม  การโอนเงิน
การจ่ายเงินตามค าสั่งจ่ายและตั๋วเงินก็เกิดมีขึ้น 

เมื่อความต้องการสถาบันการเงินเพื่ออ านวยความสะดวกมีสูงขึ้น จึงมีชาวต่างประเทศยื่น
แสดงความประสงค์จะตั้งสถาบันการเงินขึ้นโดยใน พ.ศ. 2431 ชาวอังกฤษได้ขอตั้งธนาคารของรัฐ
ให้ชื่อว่า “แบงก์หลวงแห่งกรุงสยาม (Royal Bank of Siam)” ธนาคารที่กล่าวมีอ านาจในการด าเนิน 
งานด้านการเงินแทนรัฐบาล เช่น จัดเก็บภาษี พิมพ์ธนบัตร ให้กู้ยืมแก่องค์การต่างๆ และรัฐบาล 
ต่อมาใน พ.ศ. 2440 นายดุ๊ก เดอมารียอง ได้ยื่นข้อเสนอตั้งแบงก์หลวงแห่งรัฐสยาม และใน พ.ศ. 2441 
ผู้บริหารธนาคารในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ก็ยื่นข้อเสนอขอตั้งแบงก์แห่งกรุงสยามขึ้น
เช่นกัน แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้น ในด้านที่เป็นธนาคารเอกชนหรือธนาคารพาณิชย์นั้น ก็มีการ
ยื่นขอเปิดด าเนินการเช่นกันและโดยที่เป็นการด าเนินการของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมิได้เกี่ยวกับระบบ
การเงินของรัฐบาล แต่เป็นการขอตั้งขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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การจ่ายเงินตามค าสั่ง จ่ายเช็ค และตั๋วเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นการค้าระหว่างประเทศ 
การรับฝาก และเป็นการกู้ยืมเงิน เป็นต้น ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ จึงได้รับอนุญาตให้เปิดสาขา
ขึ้นด าเนินงานในกรุงเทพฯ ได้ใน พ.ศ. 2431 พ.ศ. 2437 และ พ.ศ. 2440 ตามล าดับ 

การด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในขณะนั้นเป็นการ
ด าเนินงานโดยชาวต่างประเทศเท่านั้น  เมื่อมีการน ากิจการธนาคารพาณิชย์เข้ามาด าเนินงานใน
ประเทศไทยจึงยังไม่มีคนไทยเข้าใจได้และช่วยด าเนินการได้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์จึงเป็นกิจการ
งานของชาวต่างประเทศ แต่ชาวต่างประเทศก็ไม่มีความเข้าใจในสภาพธุรกิจการค้า การประเมิน
ราคาหลักทรัพย์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ตลอดจนบุคคลที่อยู่ในวงการค้าของประเทศไทย 
ดังนั้นจึงไม่อาจติดต่อกับลูกค้าที่เป็นชาวจีนและชาวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศจึงใช้วิธีจ้างผู้ที่มีความช านาญในด้านต่างๆ ที่ตนไม่ถนัดมาท าการแทนซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นนักธุรกิจชาวจีนให้ท าหน้าที่เป็นผู้ติดต่อเจรจาวิเคราะห์สินเชื่อ  ประเมินความเสี่ยง และ
เร่งรัดหนี้ เป็นต้น ผู้ที่ท าหน้าที่ในที่นี้มักจะเป็นผู้รู้จักกันในหมู่ธุรกิจนักการค้ามีฐานะดี  และมีเงิน
ฝากที่ธนาคารที่ตนท างานอยู่ ในบางคร้ังตัวกลางเหล่านี้ยังต้องค้ าประกันการกู้ยืมของลูกค้าบางราย
ด้วยเงินฝากธนาคารอีกด้วยการท าหน้าที่ต่างๆ นี้ ได้รับค่าตอบแทนบางส่วนเป็นเงินเดือนและค่า
นายหน้าที่คิดเป็นอัตราส่วนกับสินเชื่อเป็นการตอบแทนระบบที่กล่าวนี้  เรียกว่า ระบบคอมปราโด 
ระบบนี้มีส่วนช่วยเหลือให้นักธุรกิจพ่อค้าชาวจีน และชาวไทยสามารถกู้ยืมจากสาขาธนาคารต่าง 
ประเทศได้พอควร แม้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมสูงก็ตามลูกค้าจึงต้องจ ายอมเนื่องจากใน
ระบบการเงินขณะนั้นมีเพียงธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเท่านั้นที่เปิดด าเนินการ 

นอกจากระบบคอมปราโดเข้ามาแล้วสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศยังได้น าระบบหัก
บัญชีระหว่างธนาคารเข้ามาใช้ด้วย โดยใช้เวลาเย็นของวันท าการในการหักโอนกันและในที่สุดเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการช าระค่าสินค้าเป็นจ านวนเงินมากๆ ในขณะที่เงินตราของไทยยังมีแต่
เหรียญเงินชนิดต่าง ๆ เท่านั้น เพื่อแก้ไขการขาดแคลนเงินบาท สาขาธนาคารต่างประเทศก็ทยอย
พิมพ์ “บัตรธนาคาร” Bank Note ของตน และน าออกใช้ โดยเร่ิมน าออกใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2432 เป็นต้นมาและเร่ิมหมุนเวียนอยู่ในวงแคบ  แต่ก็ได้สร้างความคุ้นเคยให้กับประชาชน
พอควรและพากันเรียก“บัตรธนาคาร” Bank Note ว่า “แบงก์” จนค าว่า แบงก์ มีความหมายไว้ว่าถึง
เงินตราที่เป็นกระดาษ แม้รัฐบาลได้น า “ธนบัตร” ออกใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2445 แล้วก็ตาม ประชาชนก็ยัง
เรียกธนบัตรของรัฐบาลว่าแบงก์ อยู่เช่นกันมาจนถึงปัจจุบัน กิจการของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่าง 
ประเทศทั้ง 3 สาขา ต่างด าเนินธุรกิจเร่ือยมา และสามารถควบคุมธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง 
ประเทศที่เกิดจากการค้าต่างประเทศไทยไว้ได้ทั้งหมด  จนกระทั่งเมื่อเสนาบดีกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยทรงพิจารณาเห็นว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยควรจะมีสถาบัน
การเงินหรือธนาคารขึ้นเป็นของตนเอง เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานนโยบายทางการเงิน
ของประเทศจึงได้ทดลองจัดต้ังธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กขึ้นใน พ.ศ. 2449 แบงก์สยามกัมมาจล ทุน
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จ ากัดหรือธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด ปัจจุบัน จึงได้เปิดด าเนินงาน เมื่อปรากฏว่าชาวไทย ก็สามารถ
บริหารงานได้ราบร่ืนและกิจการเจริญขึ้นแล้ว  จึงมีพ่อค้าชาวจีน คหบดีชาวไทยร่วมกันตั้งธนาคาร
พาณิชย์ขึ้นด าเนินงานหลายแห่งตั้งแต่ พ.ศ. 2450 เป็นต้นมา ซึ่งระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย ประกอบด้วย สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ธนาคารสยามกัมมาจล ทุนจ ากัด และธนาคาร
ของพ่อค้าจีนในประเทศไทย รวม 7 แห่ง ด าเนินงานโดยไม่มีสาขาใดๆ (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน). 2549 : 24-39) 

2.1 ระบบธนาคารพาณิชย์ 
เมื่อกล่าวถึงระบบสถาบันการเงินในระยะที่ผ่านมา พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย 

โดยเฉพาะโครงสร้างระบบการเงินการธนาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบสากลมากขึ้น  ภาย  
หลังจากการเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ เมื่อปี 2540 วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในคร้ังนั้นส่งผลกระทบ
อย่างหนักต่อภาคเอกชน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนและส่งผลกระทบเป็น
ลูกโซ่ต่อไปยังสถาบันการเงินในรูปของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  ท าให้สถาบันการเงินจ านวน
มากเสียหายตามไปด้วย ทางการจึงได้ออกมาตรการช่วยเพิ่มทุนแก่สถาบันการเงิน เพื่อให้มีเงินทุน
เพียงพอ ต่อการรองรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีอยู่เป็นจ านวนมากและสร้างหลักประกันที่มั่นคง
ให้แก่ระบบสถาบันการเงินไทยให้ก้าวเดินต่อไปได้  โดยธนาคารพาณิชย์ที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ 
อาจจะแบ่งออกเป็นระบบดังนี้ (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน). 2549 : 24-39) 

1. ระบบธนาคารพาณิชย์อิสระ (Independent or Unit Banking System) คือ ระบบธนาคาร
ที่แต่ละธนาคารมีเจ้าของต่างกันและด าเนินงานโดยอิสระไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารอ่ืน โดยมีส านักงาน
เพียงแห่งเดียว ธนาคารในระบบนี้มักจะเป็นธนาคารในท้องถิ่นที่เจ้าของผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกค้าต่างเป็นคนในท้องถิ่นทั้งสิ้น ซึ่งมีแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาที่แต่ละรัฐมีอ านาจในการ
ปกครองตนเองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและจะไม่ยินยอมให้ธนาคารในรัฐอ่ืนมาเปิดสาขาในรัฐ
ของตนได้ ส่วนในประเทศไทยมีเฉพาะธนาคารพาณิชย์ของต่างประเทศที่มาด าเนินการเท่านั้นที่อยู่
ในระบบธนาคารเดี่ยวหรืออิสระนี้ ข้อดีของธนาคารแบบอิสระ คือ ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นได้ดี เน่ืองจากธนาคารแบบอิสระนี้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า
ของธนาคารต่างก็เป็นคนท้องถิ่นเดียวกัน ย่อมรู้ภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของคนในท้องถิ่น
เดียวกันอย่างถ่องแท้ เงินทุนในท้องถิ่นจะถูกน ามาใช้เพื่อความเจริญของท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างดี  ไม่
ถูกผันไปใช้ในท้องถิ่นอ่ืน ระบบธนาคารแบบอิสระนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการป้องกันอ านาจการผูกขาด 
ข้อเสียของธนาคารแบบอิสระ คือ เป็นระบบธนาคารที่ขาดความมั่นคง ทั้งนี้เพราะไม่สามารถกระจาย 
ความเสี่ยงได้ดีเท่ากับระบบธนาคารรูปแบบอ่ืน เพราะการให้สินเชื่ออยู่ในวงจ ากัดตามท้องถิ่นไม่
สามารถกระจายความเสี่ยงตามภูมิภาค ความส าเร็จหรือล้มเหลวของธนาคารขึ้นอยู่กับการเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นนั้นโดยตรง ธนาคารมักจะมีเงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่าธนาคารในรูปแบบอ่ืน  และถ้า
เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ธนาคารอาจจะมีเงินทุนเวียนไม่เพียงพอในการสนองความต้องการ
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สินเชื่อของท้องถิ่นก็ได้ การให้บริการจะช้ากว่าระบบธนาคารสาขาและเกิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
ผู้บริหารหรือพนักงานของธนาคารเป็นคนท้องถิ่นเดียวกันอาจมีความคุ้นเคยกับลูกค้าเป็นการส่วน
ตัวอย่างดีอาจจะท าให้การให้กู้ยืมโดยความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าการพิจารณาตามหลักการ  อาจ 
จะเกิดความไม่ปลอดภัยในหน้ีสินเงินกู้นั้นได้ 

2. ระบบธนาคารแบบสาขา (Branch Banking System) คือ ระบบธนาคารที่แต่ละธนาคารมี
ส านักงานใหญ่แห่งหนึ่งและมีสาขากระจายไปทั่วประเทศ รวมถึงอาจเปิดด าเนินการสาขาในต่าง 
ประเทศด้วย ส านักงานใหญ่จะเป็นผู้ก าหนดนโยบายการบริหารของธนาคารตลอดจนข้อปฏิบัติ
ของสาขาต่างๆ พนักงานระดับสูงของสาขามักจะถูกแต่งตั้งไปจากส านักงานใหญ่ ข้อดีของระบบ
ธนาคารพาณิชย์แบบสาขา คือ มีความมั่นคงมากและล้มได้ยากเพราะมีเงินทุนการด าเนินงานมาก
สามารถกระจายเงินทุนได้ดีและมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีสาขาตั้งกระจัดกระจายทั่วประเทศ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อหน่วยได้ เน่ืองจากระบบธนาคารสาขามีขนาดใหญ่มากและ
บริการบางอย่าง สามารถใช้ร่วมกับส านักงานใหญ่ได้ เป็นระบบธนาคารที่สามารถให้บริการแก่
ลูกค้าสะดวกและรวดเร็วกว่า เช่น ฝากเงินที่สาขาหนึ่งแต่สามารถถอนเงินฝากจากอีกสาขาหนึ่ง 
และเป็นระบบธนาคารที่สามารถปรับปรุงความรู้และวิทยาการให้ทันสมัยแก่พนักงานเป็นอย่างดี
ด้วยการจัดฝึกอบรมพนักงานของธนาคารของตน ส่วนข้อเสียของระบบธนาคารพาณิชย์แบบสาขา 
เป็นระบบที่มีลักษณะที่เป็นแหล่งเงินก็ผูกขาดเพราะบริษัทที่ด าเนินกิจการธนาคารมีน้อยบริษัทและ
ผลประโยชน์จะตกแก่บุคคลกลุ่มเดียวกันเท่านั้น  เว้นแต่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นบริษัทมหาชน 
เป็นระบบที่ผู้บริหารธนาคารเป็นบุคคลภายนอกท้องถิ่น  เช่น ผู้จัดการสาขาซึ่งจะท าให้ไม่รู้ภาวะ
เศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้นดีพออาจมีผลท าให้บริหารงานไม่ดีเท่าที่ควรเป็นระบบธนาคารที่ระดมทุน
จากท้องถิ่นหนึ่งไปใช้ยังอีกท้องถิ่นหนึ่ง เช่น จากเขตชนบทเข้ามาในเมือง อาจจะท าให้การกระจาย
รายได้ไม่เป็นธรรมยิ่งขึ้น การให้บริการบางอย่างล่าช้าเพราะต้องปฏิบัติและได้รับค าสั่งจากส านักงาน
ใหญ่ก่อนจึงจะกระท าได้ เช่น การขอกู้ของลูกค้ารายใหญ่ในสาขาต่างจังหวัดมากเกินวงที่ก าหนด
จะต้องขอความเห็นชอบจากส านักงานใหญ่ เป็นต้น และเนื่องจากสาขาของแต่ละธนาคารมีมากมาย 
การควบคุมจึงเป็นไปได้ยากอาจเกิดการทุจริตได้อยู่บ่อยๆ 

3. ระบบธนาคารแบบลูกโซ่และกลุ่ม (Chain and Group Banking System) คือ ในบางประเทศ 
เช่น สหรัฐอเมริกา รัฐแต่ละรัฐอาจมีกฎหมายห้ามการมีระบบธนาคารสาขาจึงเกิดมีระบบธนาคาร
แบบลูกโซ่และกลุ่มขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน อย่างไรก็ตามจะต้องไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคม ลักษณะของธนาคารแบบลูกโซ่คือการรวมตัวกันของธนาคารตั้งแต่
สองแห่งขึ้นไปซึ่งมีเงินทุนและเจ้าของตลอดจนพนักงานของตนเองเป็นเอกเทศอยู่ภายใต้การควบคุม 
เดียวกันด้วยวิธีใดก็ได้ แต่มิใช่ควบคุมส านักงานใหญ่หรือบริษัทผู้ถือหุ้นข้างมาก (Holding Company) 
แต่อาจจะควบคุมโดยผู้ถือหุ้นข้างมากหรือคณะกรรมการการบริหารของธนาคารเหล่านั้น  เป็นต้น 
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ส่วนธนาคารแบบกลุ่มนั้น เป็นการรวมตัวกันของธนาคารในลักษณะถูกควบคุมโดยบริษัทถือหุ้น
ข้างมากหรือบริษัทในเครือก็ได้ 

2.2 ลักษณะส าคัญของธนาคารพาณิชย์ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจการเงินมากขึ้น ท าให้พฤติกรรม

ของผู้บริโภคพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะยังไม่ฟื้นตัวอย่างทั่วถึงทุกภาคการผลิต
แต่ก็มีช่องทางธุรกิจที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพได้ นับว่าธนาคารพาณิชย์มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ (ประภัสสร บุญม.ี 2542 : 61) 

1. ธนาคารพาณิชย์เป็นธนาคารที่รับฝากเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม แม้ธนาคารอ่ืนนอก 
จากธนาคารพาณิชย์จะรับฝากเงินประเภทดังกล่าวด้วยก็ตาม แต่กิจการรับฝากเงินที่จ่ายคืนเมื่อทวง
ถามหรือที่เรียกว่าฝากเผื่อเรียกเป็นลักษณะอันส าคัญที่สุดของธนาคารพาณิชย์ 

2. ธนาคารพาณิชย์ให้กู้เงินระยะสั้นเป็นลักษณะส าคัญ โดยทั่วไปจะให้กู้ทางการค้าหรือน า
เงินไปลงทุน โดยหวังว่าให้รายได้แก่ผู้กู้เป็นจ านวนอย่างน้อยเพียงพอที่จะช าระเงินกู้ได้ 

3. ธนาคารพาณิชย์สามารถสร้างเงินในรูปเงินฝากขึ้นได้ เรียกว่า การขยายเครดิตโดยการให ้
ลูกค้าเบิกเงินเกินบัญชี ให้ลูกหนี้มาท าสัญญากู้ยืม หรือรับซื้อตั๋วเงินโดยชักค่าส่วนลดการสร้างเงิน
ฝากเป็นลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งของธนาคารพาณิชย์ 

4. ธนาคารพาณิชย์มีลักษณะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้มีเงินเหลือใช้และกับผู้ที่ต้องการเงิน โดย
ธนาคารเป็นสื่อกลางระหว่างผู้มีเงินเหลือใช้กับผู้ต้องการกู้เงิน 

2.3 ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ธุรกิจที่น ามาซึ่งรายได้

ดอกเบี้ยและเงินปันผล ได้แก่ การให้บริการสินเชื่อและการให้บริการเงินฝาก ซึ่งในอดีตมียอดรวม
ประมาณร้อยละ 80-90 ของยอดรายได้รวม แต่ในปัจจุบันสัดส่วนรายได้ดังกล่าวมีประมาณร้อยละ 
60 - 70 ของยอดรายได้รวม เนื่องจากนับแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลกระทบ
ต่อฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย์ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPLs พอกพูนขึ้นธนาคารพาณิชย์
จึงปล่อยสินเชื่อด้วยความระมัดระวังมากขึ้น อีกทั้งยังได้ลดการขยายสินเชื่อไปยังธุรกิจขนาดใหญ่
หรือเรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจจากที่เน้นแนวคิดแบบ Wholesale Banking ก็หันมาจับ
ธุรกิจประเภท Retail Banking กันเกือบทุกธนาคาร โดยสินเชื่อจะเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้า SMEs หรือ
ลูกค้าบุคคล (Personal Loan and Housing Loan) มากขึ้น 2. ธุรกิจที่น ามาซึ่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย 
ได้แก่ รายได้จากค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ  เช่น บริการ Personal Banking บริการธุรกิจด้าน
ปริวรรต บริการธุรกิจด้านการสั่งสินค้าเข้า บริการธุรกิจด้านการส่งสินค้าออก บริการบริหารกองทุน 
ส ารองเลี้ยงชีพ บริการด้านบัตรเครดิต และบริการด้านอ่ืนๆ เช่น การรับตั๋วเงินเพื่อส่งเรียกเก็บ การ
รับเงินโอนไปต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคารพาณิชย์  ดังต่อไปนี้ 
(วารี หะวานนท์. 2543 : 2-7) 
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1. รับฝากเงิน (Deposits) คือ กิจกรรมที่ส าคัญที่สุดของธนาคารพาณิชย์ เพราะเงินฝากเป็น
แหล่งที่มาส่วนใหญ่ของเงินที่ธนาคารจะน าไปใช้ในการให้สินเชื่อหรือลงทุนและการด าเนินการอ่ืนๆ 
ในการรับฝากเงิน ธนาคารพาณิชย์และผู้ฝากเงินมีความสัมพันธ์กันในฐานะลูกหนี้เงินที่รับฝากเป็น
ของธนาคาร ซึ่งจะน าไปใช้ในทางใดก็ได้ตามความคิดเห็นของธนาคาร ซึ่งผู้ฝากไม่มีสิทธิควบคุม
การใช้เงินนั้น แต่ธนาคารมีพันธะที่จะต้องจ่ายเงินคืนให้ผู้ฝากมีค าสั่งภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกัน ผล 
ประโยชน์ที่ได้จากการใช้เงินที่ได้รับฝากไปให้กู้ยืมหรือลงทุนตกเป็นของธนาคารและจะจ่ายเงิน
คืนให้ผู้ฝากเฉพาะเงินต้น หรือพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่ตกลงกัน 

2. การให้สินเชื่อ คือ การให้ลูกค้ากู้ยืมเงิน และการให้เครดิต ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ท ารายได้
ส่วนใหญ่ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ ความสัมพันธ์ของธนาคารพาณิชย์กับลูกค้าที่เป็นผู้กู้ยืมเงินจาก
ธนาคาร แตกต่างไปจากผู้ฝากเงิน เช่น การรับฝากเงิน ธนาคารไม่ต้องพิจารณาฐานะการเงินของลูกค้า
และไม่ต้องติดตามว่าลูกค้าได้เงินมาอย่างไร เพียงแต่เปิดบัญชีเงินฝากคร้ังแรก โดยเฉพาะลูกค้าบัญชี
กระแสรายวันจะก าหนดให้ผู้ที่ธนาคารเชื่อถือได้แนะน า แต่ในการให้สินเชื่อธนาคารจะต้องพิจารณา 
ฐานะการเงินโดยถ้วนถี่ ดูที่วัตถุประสงค์หลักในการใช้เงินและหลักประกันของผู้ขอกู้เพื่อให้แน่ใจ
ว่าเมื่อให้สินเชื่อไปแล้ว จะได้รับช าระคืนครบจ านวนตามก าหนดและอัตราดอกเบี้ยที่จะเรียกเก็บ
จากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่าวด้วย 

3. การลงทุนในหลักทรัพย์ ในการหาผลประโยชน์อีกทางของธนาคารพาณิชย์คือการลงทุน
ซื้อพันธบัตรหรือตั๋วเงินคลังของรัฐบาล  หุ้นหรือหุ้นกู้บริษัทจ ากัด ตราสารแห่งหนี้ส่วนใหญ่มัก
ลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย มีความปลอดภัยน าไปวาง
เป็นหลักประกันกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้  น าไปขายในตลาดซื้อคืน (Repurchase 
Market) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้และยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินสดส ารองที่ต้องด ารงไว้ตาม
กฎหมาย ส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท นอกจากจะหารายได้จากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยแล้วยัง
เป็นการลงทุนเพื่อให้ธนาคารมีส่วนในการด าเนินงานของบริษัทนั้นๆ  เพราะธนาคารได้ให้กู้ยืมแก่
บริษัทนั้นด้วย แต่ธนาคารใดถือหุ้นในบริษัทใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทจ ากัดนั้น รวมกันทั้งสิ้นเกินอัตราส่วนกับเงินกองทุนทั้งหมด หรือเงินกองทุนชนิด
หนึ่งชนิดใดหรือหลายชนิดตากหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด
ไม่ได ้ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. การโอนเงิน คือ บริการของธนาคารพาณิชย์ที่อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่จะส่งจาก 
ท้องที่แห่งหนึ่ง ไปให้ผู้รับยังท้องที่อีกแห่งหนึ่งที่มีสาขาหรือส านักงานของธนาคารเดียวกันตั้งอยู่  
ถ้าหากไม่มีสาขาตั้งอยู่ก็โอนผ่านธนาคารอ่ืน การโอนเงินไปต่างประเทศก็ต้องมีธนาคารตัวแทน 
(Correspondent Bank) ตั้งอยู่ การโอนเงินอาจกระท าได้โดยการขายดร๊าฟให้ลูกค้า และลูกค้าส่งดร๊าฟ 
ไปให้ผู้รับทางไปรษณีย์หรือทางอ่ืน แล้วผู้รับน าดร๊าฟไปขึ้นเงินจากธนาคาร ณ ส านักงานที่ระบุไว้
ในดร๊าฟหรือขอให้ธนาคารโอนเงินไปให้ผู้รับทางโทรเลขหรือโทรศัพท์ ซึ่งธนาคารจะส่งโทรเลข
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หรือโทรศัพท์ไปยังส านักงานอ่ืนที่จะเป็นผู้จ่ายเงินแจ้งให้ผู้รับเงินทราบและมารับเงินไปในการให้  
บริการโอนเงิน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งถ้าเป็นการโอนโดยการขายดร๊าฟค่าธรรมเนียม
จะต่ ากว่าการโอนทางโทรเลขหรือทางโทรศัพท์จะท าให้ผู้รับได้รับเงินเร็วกว่าปัจจุบันธนาคารพาณิชย์
มีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ยิ่งมีความรวดเร็วมาก 

5. การเรียกเก็บเงินตามตราสารเพื่อลูกค้า คือ บริการที่อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ส าคัญ
อย่างหนึ่ง กล่าวคือเมื่อลูกค้าได้รับตั๋วเงิน เช่น เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วเงินอ่ืน ที่มีลักษณะ
ท านองเดียวกันแทนที่จะต้องน าตั๋วเงินนั้นไปเรียกเก็บเงินจากผู้จ่ายเงินโดยตรงก็สามารถมอบให้
ธนาคารเรียกเก็บเงินให้บริการนี้จะให้แก่ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเท่านั้น เมื่อเรียกเก็บเงิน
ได้แล้วก็จะน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับให้ บริการเรียกเก็บเงินอาจเป็นภายในท้องที่เดียวกัน
ภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศก็ได้ ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการนี้ใน
อัตราที่พอสมควร 

6. การรับอาวัลตั๋วเงิน การรับรองตั๋วเงิน การค้ าประกัน คือ การที่ธนาคารยอมผูกพันตนเข้า
รับรองหรือค้ าประกันการจ่ายเงินตามตั๋วเงินที่ลูกค้าเป็นผู้จ่ายเงินหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ลูกค้า
จะต้องกระท าให้แก่คู่กรณี หากลูกค้าไม่จ่ายเงิน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาธนาคารจะต้องจ่ายเงิน
หรือชดใช้ค่าเสียหายแทน ในกรณีนี้ธนาคารจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นการตอบแทนและก่อนที่
จะรับรองตั๋วเงินหรือออกหนังสือค้ าประกันให้ ธนาคารจะต้องพิจารณาฐานะการเงินของลูกค้าและ
เรียกหลักประกันท านองเดียวกันกับการให้สินเชื่อ 

7. ธุรกิจต่างประเทศ คือ การท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแต่เป็นเร่ืองที่
เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ การรับเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ การให้กู้ยืมเงินตามตั๋ว
เงิน ค่าสินค้าออกและสินค้าเข้า การโอนเงินระหว่างประเทศ การเรียกเก็บเงินจากธนาคารในต่าง 
ประเทศ การซื้อขายธนบัตร เช็คเดินทาง ตั๋วเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ส าหรับการซื้อขายตั๋วเงิน
นั้นมีทั้งที่เป็นการส่งมอบทันทีและเพื่อการส่งมอบในอนาคตธุรกิจต่างประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ การ
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต การรับรองตั๋วเงิน เป็นต้น 

8. ธุรกิจอ่ืน คือ ธนาคารพาณิชย์อาจใช้บริการอย่างอ่ืน นอกจากที่กล่าวมาแล้ว เพื่อประโยชน์
ของลูกค้า เช่น การรับฝากของมีค่าโดยการให้เช่าตู้นิรภัยส าหรับเก็บของมีค่าบริการ ช าระค่าน้ า 
ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ค่าภาษี หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การต่างๆ เช็ค
ของขวัญ บัตรเครดิต การรับฝากและถอนเงินผ่านเคร่ืองอิเล็คทรอนิกส์ (ATM) เป็นต้น 

2.4 วิกฤตการณ์การเงิน (Financial Crisis) 
ตลอดช่วงทศวรรษ 2530 หลายประเทศในตลาดเกิดใหม่ต่างต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจ

สั่นคลอนจาก วิกฤตการณ์การเงิน (Financial Crisis) คร้ังล่าสุด ซึ่งเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจตลาด
เกิดใหม่ (Emerging Market Economy) เร่ิมจากวิกฤตการณ์การเงินเม็กซิโกปี 2537-2538 วิกฤตการณ์ 
การเงินเอเชียปี 2540-2541 วิกฤตการณ์การเงินรัสเซียปี 2541 และวิกฤตการณ์การเงินบราซิลปี 2542 
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วิกฤตการณ์การเงินที่ส าคัญเหล่านี้มิได้สร้างความยุ่งยากให้กับประเทศดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น แต่ได้
แพร่กระจายลุกลามไปยังประเทศข้างเคียงในภูมิภาคเดียวกัน ทั้งยังแพร่ต่อไปสู่ประเทศที่มีพื้นฐาน 
เศรษฐกิจคล้ายคลึงกันรวมถึงประเทศที่ป่วยไข้พร้อมจะติดเชื้อ แม้กระทั่งประเทศที่แลดูเข้มแข็งไร้
ซึ่งอาการบอกเหตุก็อาจโดนคลื่นวิกฤตซัดกระหน่ าได้ด้วย  และในบางกรณีกระบวนการนี้ถูกกล่าว 
ถึงว่าเป็น “การแพร่กระจายลุกลามจากวิกฤตการณ์การเงิน” หรือที่เรียกกันว่า “Contagion”  

วิกฤตการณ์การเงินเม็กซิโกปี 2537-2538 เป็นจุดเร่ิมต้นของวิกฤตการณ์การเงินที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจตลอดช่วงทศวรรษ 2530 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยน 
แปลงทางจิตวิทยาของนักลงทุนอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากความไร้เสถียรภาพภายนอกสกุลเงิน
ที่ผูกติดกับดอลลาร์อเมริกันมีค่าสูงเกินความเป็นจริงและระบบการเงินที่อ่อนแอรวมถึงการตั้งเงื่อน 
ไขทางการเงินที่เข้มงวดในประเทศสหรัฐอเมริกา (อัตราดอกเบี้ยระยะยาวในประเทศสหรัฐอเมริกา
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสแรกของปี 2537 เน่ืองจากความกลัวอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและตามมา 
ด้วยการออกมาตรการคุมเข้มทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ  (FED) วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นใน
คร้ังนี้ส่งผลกระทบส่วนใหญ่ต่อประเทศในแถบละตินอเมริการวมไปถึงเศรษฐกิจเอเชียด้วย 

ส าหรับวิกฤตการณ์การเงินเอเชียที่เร่ิมก่อตัวขึ้นในประเทศไทยนั้นเกิดจากปัญหาต่างๆ อัน
ได้แก่ ปัญหาการไร้เสถียรภาพภายนอก ความอ่อนแอทางการเงินและค่าเงินที่สูงเกินความเป็นจริง
ภายใต้สภาวการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนที่อิงกับสกุลเงินดอลลาร์อเมริกันมีการแข็งค่าเพิ่มมากขึ้น
และอัตราการเติบโตของภาคส่งออกที่อ่อนแรงลง ตลอดจนเงินกู้ยืมต่างประเทศระยะสั้นที่มากเกิน 
ไป ปรากฏการณ์ที่เลวร้ายทางการเงินในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ยังมิได้สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้
ภายหลังจากนั้น วิกฤตการณ์การเงินรัสเซียและต่อด้วยวิกฤตการณ์การเงินบราซิลก็ปะทุขึ้นมา  
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการผสมผสานของการขาดแคลนนโยบายภายในประเทศและความพยายาม
ที่จะรักษาระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบผูกติด 

จุดเด่นของวิกฤตการณ์การเงินเอเชีย คือ การกระจายตัวอย่างรวดเร็วจากประเทศไทยไปยัง
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกันภายในเวลาไม่กี่เดือน แต่ผลกระทบวิกฤตการณ์การเงินเอเชียมิได้
จ ากัดขอบเขตอยู่เพียงแค่ภูมิภาคเอเชียเท่านั้น เงินตราของประเทศในแถบละติน อเมริกา ยุโรปกลาง 
ยุโรปตะวันออก รัสเซียและแอฟริกาใต้ต่างได้รับแรงกดดันอันเนื่องมาจากประเทศเหล่านั้นประสบ
ปัญหาเงินทุนเคลื่อนย้ายในช่วงปลายปี 2540 การแพร่ขยายระหว่างประเทศจากวิกฤตการณ์การเงิน
รัสเซียยิ่งทวีความรุนแรงส่งผลให้หลายประเทศในตลาดเกิดใหม่ต้องประสบกับอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและแรงกดดันทางด้านค่าเงินก็ย่อมมีมากขึ้นด้วย  รวมทั้งราคาหลัก 
ทรัพย์ลดลงอย่างรวดเร็วทั้งในตลาดเกิดใหม่และตลาดที่พัฒนาแล้ว  ยิ่งกว่านั้นความต้องการสภาพ
คล่องก็ย่อมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งท าให้ประเทศผู้กู้ในตลาดเกิดใหม่รวมถึงบริษัทผู้กู้ในตลาดที่
พัฒนาแล้ว ต้องเผชิญกับเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อที่มีความเข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 



32 

หากมองผลกระทบของวิกฤตการณ์การเงินในแง่ภูมิศาสตร์แล้ว  จะเห็นได้ว่าวิกฤตการณ์
การเงินเอเชียส่วนใหญ่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของหลายประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย  ส่วน
วิกฤตการณ์การเงินรัสเซียได้แพร่ขยายผ่านไปยังยุโรปตะวันออก รวมไปถึงบางประเทศในแถบ
ละตินอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศบราซิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท าให้เกิดวิกฤตการณ์การเงิน
บราซิลและได้ลุกลามต่อไปยังประเทศในแถบละตินอเมริกาที่เหลือ จึงมีข้อสงสัยในประเด็นที่ว่า 
วิกฤตการณ์การเงินรัสเซีย เป็นผลพวงต่อจาก Contagion ที่มีต้นก าเนิดในภูมิภาคเอเชียและวิกฤตการณ์ 
การเงินรัสเซียเป็นสาเหตุของการเกิดวิกฤตการณ์การเงินในประเทศบราซิลจริงหรือไม่ 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นจะสังเกตได้ว่าความถี่และความเข้มข้นของวิกฤตการณ์ที่เกิด 
ขึ้นในช่วงคร่ึงหลังของทศวรรษ 2530 ได้ก่อให้เกิดค าถามต่อนักวางแผนนโยบายในประเด็นต่างๆ 
เพิ่มขึ้น อาทิเช่น สาเหตุของวิกฤตปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายลุกลามและนโยบายที่จ าเป็นต่อ
การป้องกันการเกิดวิกฤตในอนาคต ตลอดจนมาตรการจ ากัดความเสียหายไม่ให้เกิดการลุกลามหรือ
แพร่เชื้อติดต่อไปยังประเทศอื่นๆ เป็นต้น 

ดังนั้น การวิเคราะห์การลุกลามดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นโต้เถียงกันอยู่ ท าให้นักเศรษฐศาสตร์ 
จ านวนมากพยายามที่จะพัฒนาแบบจ าลองการลุกลาม (Contagion Model) ของแต่ละวิกฤตที่เกิดขึ้น
เพื่ออธิบายว่าท าไม Shocks ที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบไปยังประเทศอ่ืน  ตั้งแต่
เกิดวิกฤตการณ์การเงินเม็กซิโกได้มีข้อถกเถียงกันมากเกี่ยวกับ “ผลลุกลามจากวิกฤตการณ์การเงิน” 
หรือที่นักเศรษฐศาสตร์ขนานนามว่า “Contagion Effects” ยิ่งกว่านั้นวิกฤตการณ์ในประเทศไทย
และประเทศอ่ืนๆ ได้ตอกย้ าความส าคัญเกี่ยวกับผลลุกลามอีกครั้ง (รักษ์ วรกิจโภคาทร, 2545) 

2.5 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ (The Five Forces Model) 
การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสภาพการแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรมจะท าให้ทราบถึงที่มาของ

ความรุนแรงในการแข่งขันและอิทธิพลอันเกิดจากภาวการณ์แข่งขันเหล่านี้ การวิเคราะห์นี้มีความ
จ าเป็นส าหรับการจัดท ากลยุทธ์ขององค์การ ในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้น 
Michael E. Porter ได้เสนอแนวคิดว่ามีปัจจัยส าคัญห้าประการที่ส่งผลต่อสภาวะในการแข่งขันของ
แต่ละอุตสาหกรรม หรือที่เราเรียกกันว่า Five-Forces Model ซึ่งได้กลายเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์
อย่างมากในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมรวมทั้งความรุนแรงของปัจจัยแต่ละ
ประการตามแนวคิดนี้ อุตสาหกรรม คือ กลุ่มขององค์การธุรกิจที่ท าการผลิตสินค้าหรือบริการที่มี
ลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันหรือสินค้าและบริการที่สามารถทดแทนกันได้ในลักษณะการทดแทน
ความต้องการของลูกค้า เช่นเหล็กและพลาสติกที่ใช้ในการประกอบรถยนต์สามารถทดแทนซึ่งกัน
และกันได้ ถึงแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่แตกต่างกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้เหมือนกัน การวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมจะช่วยในการบ่งชี้ถึงโอกาสและข้อจ ากัด
ที่องค์การธุรกิจจะต้องเผชิญ Michael E. Porter เสนอว่าสภาวะการด าเนินงานขององค์การธุรกิจขึ้น 



33 

อยู่กับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่องค์การธุรกิจนั้นอยู่และสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
ใดอตุสาหกรรมหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. ข้อจ ากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ 
คู่แข่งขันใหม่ๆ ได้แก่ องค์การธุรกิจอ่ืนที่ในขณะนั้นอยู่ภายนอกอุตสาหกรรมแต่มีความ 

สามารถและแนวโน้มที่จะเข้าในอุตสาหกรรม โดยปกติแล้วองค์การธุรกิจเดิมที่อยู่ภายในอุตสาหกรรม 
จะพยายามป้องกันไม่ให้องค์การใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม เน่ืองจากองค์การใหม่ๆ ที่จะเข้ามา
ในอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบต่อสภาวะในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอันเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญ
ต่อการด าเนินงานและการแข่งขันขององค์การธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรม เน่ืองจากองค์การใหม่ที่เข้า
มาย่อมต้องการส่วนแบ่งตลาด ซึ่งเป็นผลเสียต่อองค์การเดิมที่มีอยู่แล้ว ยกเว้นในกรณีที่ตลาดมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเข้ามาของธุรกิจใหม่ๆ ก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น อาจมีการลด
ราคาสินค้าและบริการลง โดยในการตัดสินใจเข้าสู่อุตสาหกรรมขององค์การธุรกิจใหม่จะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการได้แก่ ต้นทุนในการเข้าสู่อุตสาหกรรมและการโต้ตอบจากองค์การธุรกิจเดิม 

2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์การธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
สภาวะการแข่งขันของระหว่างธุรกิจต่างๆ จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อองค์การธุรกิจหน่ึงมอง 

เห็นช่องทางในการได้ก าไรมากขึ้นหรือถูกคุกคามจากการกระท าขององค์การธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรม 
เดียวกัน เช่น การลดราคา การต่อสู้ทางด้านการตลาด การแนะน าสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด หรือ การเพิ่ม 
การให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ถ้าสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมไม่รุนแรง โอกาสที่องค์การ
ธุรกิจต่างๆ จะขึ้นราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งก าไรที่มากขึ้นก็จะมีมาก 

3. การมีสินค้าหรือบริการท่ีสามารถทดแทนกันได้ 
ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะมีการแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอ่ืนที่ผลิตสินค้าที่มี

ลักษณะที่ทดแทนกันได้ ซึ่งอาจเป็นสินค้าคนละชนิดกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้เหมือนกัน การมีสินค้าทดแทนในอุตสาหกรรมอ่ืน ย่อมก่อให้เกิดข้อจ ากัดในการตั้งราคา
สินค้าไม่ให้สูงเกินไป เน่ืองจากลูกค้าอาจจะหันไปใช้สินค้าที่ทดแทนกันได้ และถ้าค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (Switching Cost) ต่ า ปัจจัยในด้านการใช้สินค้าทดแทนก็จะมีผลต่ออุตสาหกรรม
มากขึ้น เช่น ชาอาจเป็นสินค้าทดแทนของกาแฟ ถ้ากาแฟมีราคาสูงขึ้นมาก ลูกค้าอาจจะเปลี่ยนหัน
มาดื่มชาแทน ธุรกิจที่สามารถผลิตสินค้าที่ไม่มีสินค้าทดแทนได้ย่อมมีผลตอบแทนที่สูงเนื่องจาก
สามารถตั้งราคาของสินค้าได้สูงโดยที่ไม่ต้องกลัวสินค้าทดแทน ถ้าอุตสาหกรรมใดมีสินค้าทดแทน
ได้ง่าย ย่อมไม่สามารถหาก าไรได้มากเน่ืองจากลูกค้าจะหันไปใช้สินค้าทดแทนแทน 

4. อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 
ผู้ซื้อจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ถ้าผู้ซื้อมีอ านาจต่อรอง หรือมีอิทธิพลต่อการก าหนด

ราคาของสินค้าและบริการให้ต่ า หรือมีอิทธิพลในการต่อรองให้องค์การธุรกิจเพิ่มคุณภาพของสินค้า
และบริการให้มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อองค์การธุรกิจในแง่ต้นทุนการด าเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่ผู้ซื้อ
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ที่ไม่มีความเข้มแข็งหรือไม่มีอ านาจต่อรองย่อมเปิดโอกาสให้องค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถ 
ขึ้นราคาสินค้าได้โดยง่าย การที่ผู้ซื้อจะมีอ านาจมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับอ านาจต่อรองที่ผู้ซื้อมีต่อ
องค์การธุรกิจในอุตสาหกรรม 

5. อ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ 
ผู้ขายวัตถุดิบจะมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม เน่ืองจากสามารถก าหนดให้สินค้ามีราคาสูงหรือ

ต่ าได้หรือเพิ่มหรือลดคุณภาพของสินค้าได้ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนและก าไรขององค์การธุรกิจ ในกรณีที่
ผู้ขายมีความอ่อนแอหรือมีอ านาจในการต่อรองต่ าย่อมถูกผู้ซื้อกดราคาและเรียกร้องสินค้าที่มีคุณภาพ 
ที่สูงขึ้นได้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน (Five Forces model) 
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (Five Forces model) สามารถอธิบาย 

ได้ดังนี้  
1. การแข่งขันจากคู่แข่งภายในธุรกิจเดียวกัน (Intensity of Rivalry Among Competing Firms) 

พบว่า การแข่งขันของคู่แข่งที่มีอยู่ในปัจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่สูง จ านวนคู่แข่งเดิมมีมาก จึงเป็นเหตุให้มี
การแข่งขันกันสูงขึ้น คู่แข่งจ านวนมากต่างขยายสาขาและแข่งขันทางด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราสูง มีการจัดท าโปรโมชั่นต่างๆ กระตุ้นผู้บริโภคตลอดทัง้ปี เพื่อช่วงชิงและรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาด 

2. อุปสรรคจากคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ในตลาด (Threat of New Entrants to the Market) แม้ว่าธุรกิจ 
ธนาคารจะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างผูกขาด เนื่องจากการจัดตั้งธนาคารต้องมีความเชื่อถือของฐานะทาง
การเงินและเงินทุนที่มากพอ รวมไปถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามกฎหมายและประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย แต่ในปัจจุบันมีธนาคารที่เพิ่งเร่ิมก่อตั้ง หรือธนาคารต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาตั้งสาขาใน
ประเทศไทยในปริมาณไม่มาก ซึ่งก็คงมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งของธนาคารเดิมที่ด าเนินธุรกิจมา
ก่อนเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีผล เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มีความไว้วางใจกับธนาคารที่ ตนเอง
เคยใช้บริการ ซึ่งมีความมั่นคงและฐานะทางการเงินดีกว่า ธนาคารใหม่ที่เข้ามาท าตลาดจึงไม่เป็น
อุปสรรคในข้อนี้มากนัก 

3. อุปสรรคของผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้ (Treat of Substitute Products) ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทน 
กันได้ของกลุ่มเงินฝาก คือ การที่ลูกค้าหันไปซื้อกองทุนและประกันชีวิตในรูปแบบสะสมทรัพย์
รวมไปถึงการฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ขององค์การต่างๆ อย่างไรก็ตาม ค่านิยมในปัจจุบัน
ส่งผลให้ลูกค้าเลือกฝากเงินในธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่มากที่สุดและใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดที่จะ
ได้รับผลตอบแทนมากที่สุด 

4. อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (Bargaining Power of the Firm’s Suppliers) ผู้ที่
ถือได้ว่าเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิตในธุรกิจธนาคารนั่นก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้ก าหนด
นโยบายการเงินของประเทศด้วยการควบคุมปริมาณเงินในระบบ โดยผ่านการประกาศใช้นโยบาย
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ต่างๆ ที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ย ซึ่งอ านาจต่อรองของเจ้าของปัจจัยการผลิตดังกล่าวนี้ แม้จะมีค่อนข้าง
สูง แต่ก็ เป็นอ านาจที่ธนาคารทุกธนาคารนั้นยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นการใช้
นโยบาย ทางการเงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

5. อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of the Firm’s Buyers) ธุรกิจธนาคารมีธนาคาร 
แห่งประเทศไทยที่คอยก ากับดูแล ดังนั้นอ านาจต่อรองของลูกค้าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย 
การเงินของประเทศไปโดยปริยาย เพราะลูกค้าทุกคนต่างก็เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารที่มีอย่างเหมาะสมตามนโยบายการเงินของประเทศ 

ส าหรับแนวโน้มในอนาคตคาดว่าการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไทยคงต้องเผชิญกับ
ความท้าทายมากขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังอาจชะลอตัวและมีความไม่แน่นอนสูงจาก
หลายปัจจัยเสี่ยง ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ว่าสินเชื่ออาจเติบโตในอัตราที่ชะลอลง ซึ่งส่งผลต่อการ
เติบโตของเงินฝากให้ชะลอลงตามไปด้วย และภาวการณ์แข่งขันของธนาคารพาณิชย์ไทย ยังคงมี
แนวโน้มรุนแรงทั้งในมิติของสินเชื่อและเงินฝาก เนื่องจากทุกธนาคารคงต้องมุ่งปรับกลยุทธ์เพื่อ
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ ในเร่ืองคุณภาพสินทรัพย์ โดยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบ
กับภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อาจส่งผลให้สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) 
ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มสูงขึ้นได้ และในประเด็นเร่ืองของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ตลอดจน สังคม
ออนไลน์ ท าให้ธนาคารพาณิชย์คงต้องพัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนภาคการเงินไทย ที่จะน าไปสู่การขยายตัว
ของเมือง และมีความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคอาเซียนสูงขึ้น โดยเฉพาะจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
  
ตอนท่ี 3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความคล่องตัวขององค์การ 

3.1 ประวัติความเป็นมาและความหมายของคล่องตัวขององค์การ 
 ความส าเร็จในภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการแข่งขันในระดับโลก
จ าเป็นต้องอาศัยความคล่องตัว ซึ่งหมายถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวและความ
ยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย หลายองค์การต้องลดระยะเวลาในการ
น าผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือที่ปรับปรุงใหม่เข้าสู่ตลาด รวมทั้งองค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไรและองค์การ
ภาครัฐต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อประเด็นปัญหาสังคมใหม่ๆ การปรับปรุงเวลาในการตอบสนอง
มักต้องอาศัยระบบงานใหม่ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานและกระบวนการท างานให้เรียบง่าย
ขึ้นหรือความสามารถในการปรับเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปสู่อีกกระบวนการหนึ่งอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น บุคลากรที่ได้รับการอบรมข้ามหน่วยงานและได้รับการเอ้ืออ านาจในการตัดสินใจจึงมีความ 
ส าคัญอย่างยิ่งในบรรยากาศการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญประการหนึ่งใน
การบรรลุความท้าทายเชิงแข่งขัน คือ รอบเวลาในการออกแบบถึงการน าผลิตภัณฑ์หรือบริการออก
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สู่ตลาดหรือรอบเวลาการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
องค์การต้องบูรณาการการท างานแต่ละขั้นตอนในกิจกรรมต่างๆ  (เช่น Concurrent Engineering) 
เร่ิมตั้งแต่การวิจัยหรือกรอบแนวคิดไปจนถึงการน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์และการน าไปปฏิบัติ 

การวัดผลการด าเนินการด้านเวลาในทุกแง่มุมมีความส าคัญมากขึ้น และรอบเวลากลายเป็น
ตัววัดที่ส าคัญตัวหนึ่งของกระบวนการ การให้ความส าคัญเร่ืองเวลา ยังก่อให้เกิดประโยชน์ส าคัญ
อ่ืนๆ เช่น การปรับปรุงเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะส่งผลต่อการปรับปรุงระบบงาน องค์การ คุณภาพ
ต้นทุน การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน ผลิตภาพและความยั่งยืนในสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายไปพร้อมๆ 
กัน (Breu et al., 2001) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายหรือค าจ ากัดความของค าว่า “ความคล่องตัว 
ขององค์การ” โดยนักวิจัยและนักวิชาการได้ให้ความหมายหรือค าจ ากัดความของค าว่าความคล่องตัว
ขององค์การ ดังตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ความหมายของความคล่องตัวขององค์การ 

นักวิจัย 
และนักวิชาการ 

ความหมายของความคล่องตัวขององค์การ 

Barrand (2006) โครงสร้างขององค์การที่ส่งผลท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองที่
เพิ่มขึ้น, มีความยืดหยุ่น, การมีส่วนร่วมและการเกิดนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 

Lin et al. (2006) การมุ่งเน้นความคล่องตัวเพื่อที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอและ
ความยืดหยุ่นที่เป็นความสามารถในการตอบสนองและปฏิกิริยาอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

Kassim & Zain 
(2004) 

ความสามารถของกิจการและการปรับตัวเพื่อให้เกิดความมีศักยภาพใน
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองและสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่คาดการณ์
ไม่ได ้

Crocitto & Yusuf 
(2003) 

ความสามารถขององค์การในการรวมกันของกระบวนการ, ลักษณะของ
องค์การและพนักงานพร้อมด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

Jackson & Johansson 
(2003) 

ปรัชญาด้านวัตถุประสงค์ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีวิธีใดที่เหมาะสมที่สุดใน
การที่จะท าให้เกิดความส าเร็จแต่จะขึ้นอยู่กับการปรับตัวขององค์การเป็น
สิ่งส าคัญ 

Sharifi et al. (2001) ความสามารถที่ท าให้เกิดความเข้าใจและน าไปสู่ความยืดหยุ่น, ความมี
ประสิทธิของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

นักวิจัย 
และนักวิชาการ 

ความหมายของความคล่องตัวขององค์การ 

Breu et al. (2001) ความสามารถขององค์การที่กว้างขึ้นเพื่อน าไปสู่การตอบสนองที่รวดเร็ว
และยังส่งไปถึงการเปลี่ยนแปลงและครอบคลุมถึงความยืดหยุ่นเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง 

Gunaseka (1999) ความสามารถขององค์การเพื่อน าไปสู่การอยู่รอดและความได้เปรียบใน
สภาพแวดล้อมของการแข่งขันอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ 
ไม่แน่นอน โดยการแสดงถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและความมี
ประสิทธิภาพ 

Yusuf et al. (1999) ความสามารถของกิจการที่มีการเติบโตในการตลาดที่มีการแข่งขันอย่าง
ต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง รวมถึงความรวดเร็วในการ
ตอบสนองเพื่อเป็นแรงผลักดันของการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดอย่าง
รวดเร็ว 

 

จากการให้ความหมายหรือค าจ ากัดความของค าว่า “ความคล่องตัวขององค์การ” ที่นักวิจัย
และนักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้นอาจมีความแตกต่างกันในเน้ือหาปลีกย่อยบางส่วนแต่ความหมาย
หลักส่วนใหญ่จะสอดคล้องกัน การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายหรือค าจ ากัดความของ
ค าว่า “ความคล่องตัวขององค์การ” หมายถึง ความสามารถของกิจการในการปรับตัวเพื่อให้เกิด
ความมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่คาดการณ์ไม่ได้
โดยความสามารถขององค์การนั้นได้รวมถึงกระบวนการ, ลักษณะขององค์การและพนักงานพร้อม
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สามารถท าให้องค์การนั้นไปสู่การอยู่รอดและความได้เปรียบ
ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขัน 

3.2 ความส าคัญของความคล่องตัวขององค์การ 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ความคล่องตัวขององค์การเป็นการศึกษาความสามารถ

ของกิจการที่มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องในสภาวะที่มีความซับซ้อนวิกฤตการณ์ รวมถึง
เหตุการณ์ที่อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน (Goldman, Nagel & Preiss, 1995; Jorroff et al., 2003; Shafer, 
1997) ซึ่งแนวคิดเร่ืองของความคล่องตัวขององค์การนี้ท าให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองของความสามารถ 
ที่จะน าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์อย่างรวดเร็วเพื่อน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่
มีความส าคัญมากกว่านั้นก็คือเร่ืองของความสามารถในขอบเขตขององค์การที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ 
โดยเร่ืองที่จะต้องน ามาพิจารณานั้นก็คือเร่ืองของนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Dove, 2001; Shafer, 1997) 
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โดยหลายๆ ธุรกิจในปัจจุบันได้มีการพิจารณาถึงความสามารถขององค์การในเร่ืองของการปรับปรุง
เพื่อท าให้เกิดการอยู่รอดขององค์การรวมถึงเร่ืองของการแข่งขันที่เกิดขึ้น (Lin & Chiu, 2006; Sharifi 
& Zhang, 1999) เพราะจากสิ่งที่กล่าวมานั้นมันจะท าให้เกิดการยอมรับเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในเร่ือง
ของการก าหนดในประเด็นเร่ืองของความสามารถที่โดดเด่น เพื่อท าให้มีโอกาสในบริษัทที่จะน าไปสู่ 
การตอบสนองที่รวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองและโอกาสที่รออยู่ในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของความคล่องตัวขององค์การจะแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของลูกค้า
และพนักงานซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ธุรกิจจะต้องมีเพื่อก าหนดให้เห็นถึงความสามารถที่จะตอบสนอง
ได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในตัวธุรกิจ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขของ
ธุรกิจในในหลายๆ ธุรกิจยังพบว่ามีลักษณะที่ผันผวนและความต้องการที่ไม่แน่นอน โดยความ
คล่องตัวขององค์การนั้นอาจจะสามารถอธิบายได้โดยการแสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์การ
ที่ได้มีการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการตลาดและความต้องการ
ของลูกค้า (Sharp et al., 1999) เพื่อท าให้เกิดแนวทางที่ถูกต้องของธุรกิจควรที่จะต้องเลือกแนวทาง
เพื่อท าให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกิดขึ้นท าให้เห็นได้ว่ามีการ
พัฒนาแนวคิดและโมเดลของความคล่องตัวขององค์การดังรูปภาพที่ได้มีการน าเสนอ 
 Ren et al. (2001) กล่าวว่า ความคล่องตัวขององค์การที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน
นี้ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่มีความรวดเร็วที่มากขึ้น เช่น ในเร่ืองของวิกฤตการณ์และความไม่
แน่นอนในสภาพแวดล้อมของธุรกิจจะกลายมาเป็นประเด็นหลักของสิ่งที่ท าให้เกิดความล้มเหลว
ในธุรกิจอุตสาหกรรม หลายสิ่งที่เกิดขึ้นในความเปลี่ยนแปลงการระบุหรือลักษณะที่ไม่สามารถ
ก าหนดได้และธุรกิจก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันและประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็จะท าให้การเปลี่ยน 
แปลงไปในลักษณะเฉพาะและบางทีรวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละธุรกิจ  แต่ลักษณะที่เป็น
ปกติในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ก็จะสามารถน าไปสู่ผลลัพธ์ของธุรกิจทุกๆ ธุรกิจได้ (Sharifi & 
Zhang, 1999; Yusuf et al., 1999) ในส่วนนี้จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
ที่ได้มีการจัดกลุ่มดังต่อไปนี้ 1) กรณีความผันผวนทางการตลาดโดยการเติบโตของช่องทางการตลาด, 
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นและการหดตัวลงของวงจรผลิตภัณฑ์ 2) กรณีการแข่งขันที่
รุนแรงโดยการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว, แรงกดดันเร่ืองของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น, ความสามารถ 
ในการแข่งขันระดับประเทศและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในระยะเวลาอันสั้น 3) กรณีที่เกิดจากความ 
ต้องการของลูกค้าโดยอ้างถึงความต้องการส าหรับความต้องการเร่ืองของการเพิ่มขึ้นของความคาด 
หวังในเร่ืองของคุณภาพและระยะเวลาในการขนส่งที่รวดเร็ว 4) กรณีการเปลี่ยนแปลงเร่ืองของ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยการท าให้เห็นถึงความสะดวกของผลิตภัณฑ์เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพ
และการบูรณาการระบบ 5) กรณีที่เกิดจากปัจจัยทางสังคมโดยเป็นประเด็นเร่ืองของการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมหรือเร่ืองของแรงกดดันด้านกฎหมาย  
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นอกจากนี้ความคล่องตัวขององค์การจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอน 
ที่อยู่ภายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการตอบสนองที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ความคล่องตัวของ
องค์การจึงมีความต้องการในเร่ืองของความสามารถที่โดดเด่นหรือความเหมาะสมเพื่อตอบสนอง
ในสิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนและสิ่งที่คาดไม่ถึงในสภาพแวดล้อมของธุรกิจ โดย
ความสามารถที่เกิดขึ้นนั้นจะประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ (Ren et al., 2001; Yusuf et al., 1999; 
Giachetti et al., 2003) 1) การตอบสนองที่เป็นความสามารถที่ระบุถึงความเปลี่ยนแปลงและการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วหรือความสามารถในเชิงรุกและการฟื้นคืน 2) ความสามารถที่น าไปสู่ความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของธุรกิจ 3) ความยืดหยุ่นและการ
น าไปใช้ซึ่งจะเป็นความสามารถที่น าไปสู่กระบวนการที่มีความแตกต่างกันและเป้าหมายที่แตกต่าง
กันโดยน าไปสู่การอ านวยความสะดวกที่เหมือนกัน 4) ความเร็วซึ่งจะเป็นความสามารถในการปฏิบัติ
ในกิจกรรมโดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด นอกจากนี้ภายใต้ส่วนประกอบทั้ง 4 เร่ืองดังกล่าวจะเป็นวิธี 
การในการที่จะบูรณาการเพื่อท าให้เกิดการประสานงานระบบการพึ่งพากันและถ่ายโอนสิ่งเหล่านั้น
ไปสู่ความสามารถในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ (Sharp et al., 1999) 

จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่า ความคล่องตัวขององค์การมีความส าคัญกับการ
ด าเนิน งานขององค์การในปัจจุบัน เพราะความคล่องตัวขององค์การแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจ
ของลูกค้าและพนักงานซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ธุรกิจจะต้องมี เพื่อก าหนดให้เห็นถึงความสามารถที่จะ
ตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในตัวธุรกิจ  
 3.3 องค์ประกอบของความคล่องตัวขององค์การ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้แนวความคิด Lin et al., (2006) ในการศึกษาองค์ประกอบ
ของความคล่องตัวขององค์การเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ Mohammad & Elaheh (2014), Maymand,  
Zare & Asefi (2012) และงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน เช่น Yaghoobi & Azadikhah (2011); 
Audrey (2011) เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบของความคล่องตัวขององค์การที่สอดคล้องกับ Lin et al., 
(2006) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี ้
 1. การตอบสนองที่เป็นความสามารถที่ระบุถึงความเปลี่ยนแปลง และการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว หรือความสามารถในเชิงรุกและการฟื้นคืน  

2. สมรรถนะ คือ ความสามารถที่น าไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นถึงเป้าหมายของธุรกิจ  

3. ความยืดหยุ่น และการน าไปใช้ ซึ่งจะเป็นความสามารถที่น าไปสู่กระบวนการที่มีความ
แตกต่างกัน และเป้าหมายที่แตกต่างกันโดยน าไปสู่การอ านวยความสะดวกที่เหมือนกัน  

4. ความเร็ว ซึ่งจะเป็นความสามารถในการปฏิบัติในกิจกรรมโดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด 
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ดังนั้น การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาถึงองค์ประกอบความคล่องตัวขององค์การ
โดยการใช้แนวความคิดของ Lin et al., (2006) ซึ่งประกอบด้วย 1. การตอบสนอง (Responsiveness) 
2. สมรรถนะ (Competency) 3. ความยืดหยุ่น (Flexibility) และ 4. ความรวดเร็ว (Quickness) 

โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับความคล่องตัว
ขององค์การ ความรวดเร็วในการท างาน สมรรถนะขององค์การ เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบของ
ตัวแปร ความคล่องตัวขององค์การที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงตัวแปรความคล่องตัวขององค์การและแหล่งอ้างอิง 

อ้างอิง 
(ชื่อผู้วิจัย / ปี ค.ศ.) 

การตอบสนอง สมรรถนะ ความยืดหยุ่น ความรวดเร็ว 

Mohammad & Elaheh (2014)     
Moshki & Teimouri (2013)     

Young (2013)     
Maymand, Zare & Asefi 
(2012) 

    

Yaghoobi & Azadikhah 
(2011) 

    

Audrey (2011)     
Almahamid, OAwad & 
McAdams (2010) 

    

Seo & Paz (2008)     
Sherehiy et al. (2007)     
Lin et al. (2006)     
Sharifi et al. (1999)     

 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความคล่องตัวขององค์การ ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ความ
คล่องตัวขององค์การ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 1. การตอบสนอง (Responsiveness) 
2. สมรรถนะ (Competency) 3. ความยืดหยุ่น (Flexibility) และ 4. ความรวดเร็ว (Quickness) ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ ดังนี้ (Lin et al., 2006) 
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1. การตอบสนอง (Responsiveness) เป็นการด าเนินงานขององค์การที่มุ่งเน้นไปในเร่ืองของ 
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมโดยการตอบสนอง
ดังกล่าวจะสะท้อนได้จากการที่องค์การได้มีการก าหนดแผนและกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์การให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ของการด าเนินงาน  
 2. สมรรถนะ (Competency) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การเนื่องจาก
สมรรถนะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการท างานขององค์การให้มีศักยภาพและ
ประสบความส าเร็จ ซึ่งความเป็นสมรรถนะนั้นจะแสดงออกมาในลักษณะของความรู้ ทักษะและ
พฤติกรรมที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคลให้ประสบความส าเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ซึ่งประกอบ 
ด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ ความรู้, ทักษะ, พฤติกรรมที่พึงปรารถนา นอกจากนี้สมรรถนะ
ยังเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากคู่แข่งขันในตลาด โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความ  
สามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ องค์การต่างๆ จึงพยายามเอาสมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัยในการ
บริหารองค์การในด้านต่างๆ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางาน
บริการ หรือการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร  

3. ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความเหมาะสมในเร่ืองของ การปฏิบัติงานและการบริหารของ
องค์การที่ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแผนกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 
สูงสุดในแต่ละสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น  

4. ความเร็ว (Quickness) ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมขององค์การ 
โดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด กล่าวคือ การมุ่งเน้นในการการด าเนินงานขององค์การ เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงการบริหาร และการจัดการในเร่ืองของการใช้เวลาปฏิบัติงาน ให้มีระยะเวลาสั้นที่สุด และบรรลุ
วัตถุประสงค์มากที่สุด 

ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบ ความคล่องตัวขององค์การ ผู้วิจัยพิจารณาจากความเหมาะสม 
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับของความคล่องตัวขององค์การของนักวิชาการและงานวิจัยแล้วสามารถ 
คัดสรรองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ ที่จะเป็นกรอบแนวแนวคิดเพื่อการวิจัย (Conceptual Frame 
work) ดังนี ้

องค์ประกอบที่ 1 การตอบสนอง 
องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ 
องค์ประกอบที่ 3 ความยืดหยุ่น 
องค์ประกอบที่ 4 ความเร็ว 
จากองค์ประกอบข้างต้น สามารถสร้างโมเดลของความคล่องตัวขององค์การเชิงทฤษฎี

(Theoretical Framework) ได้ดังภาพประกอบที่ 3 
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ภาพประกอบท่ี 3 องค์ประกอบของความคล่องตัวขององค์การ 
 
3.4 การวัดความคล่องตัวขององค์การ 
การวัดความคล่องตัวขององค์การ ผู้วิจัยใช้มาตรวัดความคล่องตัวขององค์การจากงานวิจัย

ของ Lin et al., 2006 เน่ืองจากมาตรวัดของ Lin et al., 2006 เป็นมาตรวัดที่ใช้ในการศึกษาของความ
คล่องตัวขององค์การ เพื่อการสนับสนุนความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านความคล่องตัวขององค์การ ตลอดจนความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเป็นแนวทางที่
ใกล้เคียงกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาและผลการศึกษาวิจัยให้การสนับสนุนว่าความคล่องตัว
ขององค์การมีผลกระทบทางบวกกับความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้มาตรวัดความคล่องตัว 
ขององค์การของ Lin et al., 2006 และ Moshki & Teimouri, 2013 ได้ใช้การทดสอบค่า Cronbach’s 
Alpha ในการประเมินถึงค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือในการวัดซึ่งผลของค่า Cronbach’s Alpha ของ 
แบบสอบถาม Pre-test จ านวน 30 ฉบับได้ค่าเท่ากับ 0.964 ของค่าความเชื่อมั่นในแบบสอบถามใน
การน าไปใช้ ประกอบด้วย 1. Content Validity ที่เป็นการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับค าถาม
ของเน้ือหาที่ได้ทดสอบและตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยขอบเขตของเนื้อหานั้นจะใช้เป็นตัว 
ก าหนดความถูกต้องของเนื้อหาที่ทดสอบตามวัตถุประสงค์และการประเมินในแบบสอบถามของ
การวิจัยหลังจากที่ได้สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 9 คน (ประกอบด้วยผู้จัดการ 
7 คน และผู้เชี่ยวชาญ 2 คน) ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องของเนื้อหาของข้อค าถามใน
แบบสอบถามเพื่อน าไปสู่การวัดในด้านที่ต้องการของการออกแบบการวิจัย  

ดังนั้นในขั้นตอนแรกของความถูกต้องของเนื้อหาจะเป็นการประเมินถึงความน่าเชื่อถือของ 
ข้อค าถามและความถูกต้องของสิ่งที่ต้องการ 2. Structural Validity เราได้มีการใช้การวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในความถูกต้องของโครงสร้างในการศึกษานี้ จากการวิเคราะห์ถึงปัจจัย 
ที่เป็นการส ารวจและโดยเฉพาะดัชนีความถูกต้องของปัจจัยได้มีการน ามาใช้ในการประเมินความ
ถูกต้องของโครงสร้างในแบบสอบถาม การวิเคราะห์ถึงปัจจัยสามารถน ามาใช้ในการก าหนดการวัด

 

การตอบสนอง 

สมรรถนะ 

ความยืดหยุ่น 

ความเร็ว 

ความคล่องตัวขององคก์าร 
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ของแบบสอบถามว่าดัชนีเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ถึงปัจจัยในแบบสอบถาม 
จะมีการออกแบบเพื่อน าไปสู่การประเมินคุณลักษณะหรือดัชนีที่เลือกในการที่จะเป็น Common Load 
Factor ตั้งแต่การยืนยันในเร่ืองของการวิเคราะห์ปัจจัย ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ในช่วงของ
โมเดลในการวัดและความเหมาะสมและความถูกต้องของโมเดลที่จะมาอธิบายในผลลัพธ์ตลอดจน
ผลลัพธ์ของโมเดลการวัดที่เหมาะสมดังที่จะได้มีการแสดงต่อไป หลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยทั้ง 29 รายการในแบบสอบถามซึ่งพื้นฐานจากการรวบรวมข้อมูลมาจาก 230 ฉบับ ของแบบ 
สอบถาม ดัชนีของ KMO จะมีค่าเท่ากับ 0.935 ซึ่งเป็นค่าที่มากกว่า 0.6 และชี้ให้เห็นถึงความเหมาะสม
ของกลุ่มตัวอย่างรวมถึงค่า Sig Value ของ Bartlett test ที่น้อยกว่า 5% นอกจากนี้จากตารางที่แสดง
ให้เห็นยังแสดงถึงปัจจัยตั้งแต่ปัจจัยที่ 1 จนถึงปัจจัยที่ 7 ซึ่งค่า Eigen Value นั้นจะมีค่ามากกว่า 1 
และยังคงอยู่ในการวิเคราะห์ซึ่งในความเป็นจริงในตารางแสดงให้เห็นถึงแบบสอบถามใน 6 ปัจจัย
และอธิบายภาพรวมของตัวแปรได้มากกว่า 83.698% ในการประเมินของโมเดลความคล่องตัวของ
องค์การ ซึ่งท าให้เห็นถึงความถูกต้องของโครงสร้างที่เหมาะสมในเร่ืองของค าถามในแบบสอบถาม 
ดังนั้น มาตรวัดความคล่องตัวขององค์การในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การตอบ 
สนอง จ านวน 3 ข้อค าถาม, ความสามารถ จ านวน 3 ข้อ, ความยืดหยุ่น จ านวน 3 ข้อ และความรวดเร็ว
จ านวน 3 ข้อ รวมทั้งหมด 12 ข้อค าถาม 

 
ตอนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

4.1 ประวัติความเป็นมาและความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
ผู้บุกเบิกแนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นคนแรกคือ Chris Argyris เร่ิมขึ้นประมาณ 

ปี ค.ศ. 1978 จากงานเขียนชื่อ Organization Learning แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักเพราะมีเนื้อหาเชิง
วิชาการที่เข้าใจยาก ต่อมาปี ค.ศ.1990 Peter M. Senge Ph.D. ศาสตราจารย์แห่ง MIT Sloan School of 
Management ได้เขียน “The Fifth Discipline: The Art and The Learning Organization” หรือ “วินัย 
5 ประการ” แนวคิดเพื่อน าองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) 
และได้รับความนิยมปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา จนกระทั่ง American Society for Training 
Development-ASTD สมาคมเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้
ประกาศเกียรติคุณให้เขาเป็นนักวิชาการเกียรติคุณดีเด่นประจ าปี ค.ศ. 2001 Peter M. Senge กล่าวว่า 
“Learning in organization means the continuous testing of experience, and the transformation of 
that experience into knowledge-accessible to the whole organization, and relevant to its core purpose” 
ซึ่งมีนักวิชาการไทยให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “องค์การที่บุคลากรภายในองค์การได้ขยายความสามารถ
ของตนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคลและระดับองค์การเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่บุคคล 
ในระดับต่างๆ ต้องการอย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นองค์การที่บุคลากรมีความคิดใหม่ๆ และแตกแขนง
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ของความคิดจนได้รับการยอมรับเอาใจใส่เป็นองค์การที่บุคลากรในองค์การมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ด้วยวิธีการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์การ” 

แนวความคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ โดย Senge (1990) เป็นการระบุถึงกลุ่มคนท างานของ
องค์การที่มีการท างานร่วมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเองและความสามารถขององค์การ 
โดยมีการริเร่ิมความคิดใหม่ๆ และข้อมูลใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ซึ่ง Kreitner & Kinicki 
(2010) ได้ระบุถึงองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการลดชั้นขององค์การและ
การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่องของการเรียนรู้โดยตรงของแต่ละบุคคลสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Robbins & Judge (2007) และ Salleh (2008) กล่าวถึงองค์การแห่งการเรียนรู้เป็น
หนึ่งในระบบที่ได้รับการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มความสามารถในการปรับตัวตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การจากแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Senge (1990) พบว่าการให้ความ 
ส าคัญกับความสามารถในการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จะต้องเป็นการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ของทุกคนใน
ระดับขององค์การโดยถือว่าบุคคลมีธรรมชาติที่จะเรียนรู้และรักที่จะเรียนรู้เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับชีวิต ดังนั้นองค์การแห่งการเรียนรู้จึงมีหน้าที่ส าคัญ การแสวงหาหนทางให้คนมีความสามารถ 
ในการเรียนรู้ มีความสามารถที่จะเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาให้คนได้ปรับเปลี่ยนโลกทัศน์และ
มองภาพรวม ส่งเสริมให้คนในองค์การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาองค์การให้มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดความคิดหรือความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติในการท างาน จึงสรุปได้ว่าแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ได้มีการให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ 
กระบวนการการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ โดยองค์การมีบทบาทเป็นผู้สร้างและเป็น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้และท าให้การเรียนรู้เป็นวัฒนธรรมองค์การ ดังนั้นการที่จะสร้างหรือพัฒนา
องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จึงต้องตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดกับบุคลากร เนื่องจากการเรียนรู้ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเมื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
กับองค์การและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งในอนาคตสามารถท าให้องค์การเกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขันได้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายหรือค าจ ากัดความของค าว่า “องค์การแห่ง
การเรียนรู้” โดยนักวิจัยและนักวิชาการได้ให้ความหมายหรือค าจ ากัดความของค าว่าองค์การแห่ง
การเรียนรู ้ดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

นักวิจัยและนักวิชาการ ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

Hishamuddin et al. (2012) องค์การที่มีการตระหนักถึงการจัดการกับการเรียนรู้ซึ่งรวมไปถึง
วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์การ  

Rush (2011) การเรียนรู้ ความตั้งมั่นในการด าเนินงานขององค์การเพื่อท าให้เกิด
ความได้เปรียบและความอยู่รอดขององค์การ 

Song et al. (2009) องค์การที่มีโครงสร้างในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของ
องค์การได้อย่างต่อเน่ือง 

Moilanen (2005) องค์การที่ ได้ รับการจัดการอย่างมีสติด้วยการเรียน รู้ซึ่ ง เป็น
องค์ประกอบส าคัญในวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Lopez et al. (2005) กระบวนการพลวัตของการสร้าง การครอบครองและการบูรณาของ
ความรู้ที่มุ่งไปที่การพัฒนาของทรัพยากรและความสามารถที่
น าไปสู่ผลการด าเนินงานขององค์การที่ดีกว่า 

Gorelick et al. (2004) กลุ่มบุคคลหรือทีมงานที่มีความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการที่ได้มีการบันทึก จัดเก็บเผยแพร่และน ามาความรู้มาใช้
ใหม่ในการเรียนรู ้

Watkins & Marsick (2003) องค์การที่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ 
Senge (1990) องค์การที่มีความสามารถสร้างผลงานมีรูปแบบการขยายตัวของ

ความคิดที่ใหม่ ๆ มีความปรารถนาร่วมกันและมีการเรียนรู้ของคน
อย่างต่อเน่ืองด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน 

Garvin (1993) องค์การที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างและแสวงหาในการถ่ายโอน
ความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงการสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ใหม่และข้อมูลเชิงลึก 

Dodson (1993) องค์การที่มุ่งสร้างโครงสร้างและกลยุทธ์เพื่อที่จะเสริมสร้างและ
ขยายองค์การการเรียนรู้ 

Gephart et al. (1996) กระบวนการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์การตรวจสอบ
การพัฒนารวมถึงการจัดการและการจัดต าแหน่งในเร่ืองของ
เป้าหมายและนวัตกรรม 
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จากการให้ความหมายหรือค าจ ากัดความของค าว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” ที่นักวิจัยและ
นักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้นอาจมีความแตกต่างกันในเนื้อหาปลีกย่อยแต่ความหมายหลักส่วนใหญ่
จะสอดคล้องกัน โดยการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายหรือค าจ ากัดความของค าว่า 
“องค์การแห่งการเรียนรู้” หมายถึงองค์การที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างและแสวงหาเพื่อการถ่าย
โอนความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ใหม่และข้อมูลเชิงลึก โดย
องค์การนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการตระหนักถึงการจัดการเกี่ยวกับการเรียนรู้ การมีวิสัยทัศน์และการ
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์การ 

4.2 ความส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ขององค์การยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจส าหรับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการ

พัฒนาองค์การและนักวิจัยเพราะความสามารถโดยธรรมชาติของการเรียนรู้ได้สร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันขององค์การและสร้างความสามารถหลักขององค์การเพื่อท าให้ดีกว่าคู่แข่งขัน โดย 
องค์การที่เป็นเชิงรุกจะมีกลยุทธ์ในการคิดและมีความสามารถในการปรับตัวมีความยืดหยุ่นที่จะได้ 
รับการเรียนรู้ใหม่ๆ แนวความคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้จึงมีการยอมรับและแพร่กระจายไปใน
วงกว้างโดยนักวิชาการได้ศึกษาและน าเสนอมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้
โดยก าหนดปัจจัยบริบทที่สนับสนุนองค์การแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยที่ไม่สามารถเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ได้ แนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้มีความส าคัญกับนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะที่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นองค์การแห่งการเรียนรู้จึงเป็นความคิดที่มีการใช้งานข้อมูลเชิงลึกจาก
ธุรกิจที่แตกต่างกันจากองค์การ บุคคลหรือประชาชนองค์ประกอบและลักษณะที่มีความส าคัญมาก
ที่สุดส าหรับองค์การแห่งการเรียนรู้คือการเรียนรู้ของบุคคล ขวัญและก าลังใจ ค่านิยมร่วมการเรียนรู้
ของทีม การคิดเชิงระบบ การเป็นผู้น าการไหลของความรู้ หรือข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ยังมีการเสนอที่
เป็นข้อสรุปว่าแนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้สามารถน าไปใช้องค์การธุรกิจที่หวังผลก าไรหรือ
องค์การธุรกิจที่ไม่หวังผลก าไร (Akhtar & Khan, 2011) ได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับ
องค์การการเรียนรู้กับตัวแปรหรือปัจจัยอ่ืนการศึกษาดังกล่าวรวมถึงการรับรู้ขององค์การ ในการ
เรียนรู้และประสิทธิภาพการท างาน โดยการเรียนรู้หลักขององค์การจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของ
พนักงานและการเรียนรู้องค์การน าไปสู่ความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Hague, 2008) รวมถึง
การศึกษาของ Scuderi (2007) ที่ศึกษาถึงองค์การแห่งการเรียนรู้กับผู้น า ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลง
องค์การจากแบบดั้งเดิมที่อยู่ในกฎระเบียบและข้อบังคับให้กลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องอาศัย 
ผู้น าที่สามารถช่วยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี เช่นเดียวกับที่ผู้น าที่ได้มี
การกระตุ้นให้ติดตามการท างาน ซึ่งในการท างานร่วมกันที่มีต่อความส าเร็จของกลุ่มเช่นเดียวกับที่
เป้าหมายของแต่ละบุคคล (Milic et al., 2012) 

ในการศึกษาเร่ืององค์การแห่งการเรียนรู้ Senge (1990) เสนอว่าการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้มีหลักการส าคัญ คือวินัย 5 ประการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้วินัย ทั้ง 
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5 ประการ สามารถเสริมสร้างให้เกิดภายในองค์การได้ด้วยการน าไปปฏิบัติจริงในระดับบุคคลทีม
และองค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวินัยหลักการของ Senge เป็นวิธีการเชื่อมต่อในทุกระดับที่เป็นสมาชิก
ขององค์การ เพื่อบรรลุความส าเร็จ หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 5 ประการ เป็นค าแนะน าเพื่อช่วยเปลี่ยน
วิธีการคิดในระดับบุคคลให้มีปฏิสัมพันธ์เปลี่ยนวิธีการด าเนินงานขององค์การเหล่านี้ เป็นเคร่ืองมือ
ที่บุคคลสามารถใช้เ พื่อน าทางโครงสร้างองค์การสามารถระบุและอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นได้และ
ความขัดแย้งภายในองค์การเมื่อเกิดขึ้นนอกจากนี้ Sengeได้แนะน าหลักการของเขาช่วยให้บุคคลท า
ให้เกิดการตัดสินใจ เพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพขององค์การและบุคคลมากขึ้น กรอบแนวความคิดนี้
พนักงานสามารถเรียนรู้หลักการที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติขององค์การผลงานขององค์การ  รวมถึง
ความเชื่อของฝ่ายจัดการ และวิธีการปฏิบัติของการเรียนรู้ขีดความสามารถ จะมีผลต่อพนักงานทุก
ระดับขององค์การในการด าเนินงานภายในองค์การแห่งการเรียนรู้หลักการควรจะมีหลักฐานของ
การเจริญเติบโตทั้งในระดับองค์การและรายบุคคล (Rosalee, 2011) 

4.3 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของ Senge, 1990 ในการศึกษาองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ  
Dahanayake & Gamlath (2013), Som (2012), Sahaya (2012), Sharifirad (2011), Samer (2010) ซึ่ง
องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Senge, 1990 ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี ้

1. บุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง องค์การที่ประกอบไปด้วยเร่ืองของบุคคลที่ได้ 
รับการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาเร่ืองของความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบของการเรียนรู้จะ
เน้นการเรียนรู้ในที่ท างานหรือการเรียนรู้ในหน้าที่  นอกจากนี้องค์การจะประสบความส าเร็จได้
หรือไม่ นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลดังกล่าว จากความรู้ที่บุคลดังกล่าวมีเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา
องค์การ  

2. รูปแบบความคิด (Mental Model) หมายถึง แนวทางขององค์การที่ส่งผลต่อแนวคิดของตัว
บุคคล ซึ่งจะมีความสอดคล้องและอิทธิพลในแนวทางการปฏิบัติของบุคคล อีกทั้งเป็นสิ่งที่ก าหนด
พฤติกรรมการปฏิบัติงานว่าจะมีลักษณะอย่างไร ด้วยเหตุผลนี้องค์การต้องมีพัฒนาบุคลากรให้มีการ
เรียนรู้และเข้าใจถึงสิ่งที่บุคลากรต้องการกับสิ่งที่องค์การต้องการเพื่อน าไปสู่ผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล   

3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ขององค์การ 
และวิสัยทัศน์ของบุคคล ซึ่งส่งผลให้บุคคลปฏิบัติท าหน้าที่ด้วยความผูกพันมิใช่เพียงแค่การท าตาม
หน้าที่เท่านั้น โดยจุดหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ คือการผลักดันให้บุคคลในองค์การทุกคนมี
ข้อสัญญาผูกมัดทางใจ โดยอาศัยจุดประสงค์ร่วมกันบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม  

4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ของกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายในองค์การ
ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นทั้งที่เป็นแบบทางการ (Formal) และไม่เป็นแบบทางการ (Informal) โดย
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จะก่อให้เกิดเป็นความรู้ ความคิดที่มีการด าเนินงานร่วมกันภายใต้บริบทขององค์การ การด าเนินการ
ดังกล่าว อาจตั้งเป็นทีมเรียนรู้เพื่อพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งที่อยู่ภายในและ
ภายนอกองค์การเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพในการฝึกฝนการเรียนรู้ของทีม
ให้มีประสิทธิภาพ 

5. การคิดเชิงระบบ (System Thinking) หมายถึง ความสามารถขององค์การในการเชื่อมสิ่ง
ต่างๆ ซึ่งท าให้เห็นภาพความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ รวมถึงความเข้าใจและมีเหตุมีผล ซึ่งเป็น
ลักษณะการมองภาพรวมหรือระบบใหญ่ (Total System) ก่อนว่าจะมีเป้าหมายในการท างาน นอกจากนี้ 
ยังสามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ท าให้สามารถน าไปวางแผนและด าเนินการท าส่วนย่อยๆ 
นั้นให้เสร็จทีละส่วน  

โดยผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมและท าการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ดังตารางที่ 6 แสดงตัวแปรองค์การแห่งการเรียนรู้และแหล่งอ้างอิง 

 
ตารางท่ี 6 แสดงตัวแปรองค์การแห่งการเรียนรู้และแหล่งอ้างอิง 

อ้างอิง 
(ชื่อผู้วิจัย/ปีค.ศ) 

บุคคล
ท่ีรอบรู้ 

รูปแบบ
ความคิด 

การมี
วิสัยทัศน์ร่วม 

การเรียนรู้
เป็นทีม 

การคิด
เชิงระบบ 

Dahanayake & Gamlath (2013)      
Samer (2010)      
Som (2012)      
Sahaya (2012)      
Forozandeh et al. (2011)      
Sharifirad (2011)      
Herrera et al. (2007)      
Marsick &Watskins (2003)      
Watkins & Marsick (1996)      
Senge (1990)      

 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 1) บุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery) 2) รูปแบบ
ความคิด (Mental Model) 3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 4) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) 
5) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ (Senge, 1990; Samer, 2010) 
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1. บุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery) การเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลเป็นจุดเร่ิมต้นขององค์การ
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งบุคคลต้องได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาอยู่เสมอโดยในการพัฒนาควรเป็นการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รูปแบบของการเรียนรู้จะเน้นการเรียนรู้ในที่ท างาน (Work Place Learning) หรือ
การเรียนรู้ในหน้าที่การงาน (On The Job Learning) โดย Senge ได้กล่าวว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้
ผ่านกลุ่มบุคคลเรียนรู้ การเรียนรู้ของแต่ละคนไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเกิดการเรียนรู้ในองค์การขึ้น
แต่การเรียนรู้ขององค์การจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้เท่านั้น” การฝึกอบรมตนเองด้วย
การเรียนรู้เป็นรากฐานที่ส าคัญเป็นการขยายขีดความสามารถให้เชี่ยวชาญมากขึ้นความรอบรู้เป็น
ผลรวมของทักษะ ความสามารถเป็นสภาพที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงเห็นว่าอะไรมีความส าคัญต่อ
เราต่อองค์การ ขณะเดียวกันก็เห็นภาพในอนาคตที่เพิ่งได้สร้างเป็นวิสัยทัศน์ส่วนตนขึ้นตอบตัวเองได้  

2. รูปแบบความคิด (Mental Model) รูปแบบความคิดของบุคคลมีอิทธิพลต่อแนวทางการปฏิบัต ิ
ของบุคคล อีกทั้งเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงานว่าจะมีลักษณะอย่างไร ด้วยเหตุผลนี้องค์การ 
ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีการเรียนรู้และเข้าใจถึงสิ่งที่บุคลากรต้องการ (Self Vision) กับสิ่งที่องค์การ
ต้องการ (Organization Vision) ซึ่งองค์การควรเตรียมการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนแนว 
ความคิดระหว่างกัน อันท าให้คนในองค์การมีแนวความคิดไปในทางเดียวกัน น าไปสู่ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเรียนรู้ทัศนคติและความเข้าใจตนเองและผู้ร่วมงาน ผ่านทักษะ
การคิดใคร่ครวญเป็นตรวจสอบว่าทัศนคติ ความเข้าใจมีผลต่อการปฏิบัติการแสดงออก ส่วนทักษะ
การสืบค้นเป็นดัชนีบอกว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์แบบพบปะกับผู้อ่ืนเช่นไร จะเข้าไปแก้ไขกับ
ประเด็นซับซ้อนอย่างไร ในการปฏิบัติงานของทักษะอาชีพจ าเป็นต้องใช้ทักษะ 2 ประการนี้ด้วยกัน
เสมอ ท าอย่างไรที่จะรักษาทั้ง 2 ทักษะนี้ให้สมดุลผสมเข้ากับสิ่งดีงาม Senge เชื่อว่าการเรียนรู้ทัศนคติ 
และความเข้าใจของตัวเอง และผู้ร่วมงานแต่ละคนมีข้อบกพร่อง ดังนั้นจึงต้องอาศัยวินัยด้านการ
เรียนรู้ระบบและคิดทั้งระบบ (System Thinking) เข้าไปร่วมท างานด้วย ซึ่งจะมีพลังสูงสุด ผู้บริหาร
และผู้น าทั้งหลายพึงผสานแบบแผนความคิดอ่านตนเข้ากับการฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นกลยุทธ์
อย่างเป็นระบบที่เน้นภาพใหญ่ เน้นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบย่อยให้ได้ ในการแก้ปัญหาใน
การปรับโครงสร้างองค์การ ฝึกทักษะในการคิดใคร่ครวญ การเปิดใจกว้างต่อสิ่งที่ท้าทายต้องพัฒนา 
การรู้ทัศนคติและความเข้าใจแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป 

3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ขององค์การ และ
วิสัยทัศน์ของบุคคลส่งผลให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพันมิใช่เพียงแค่การท าตามหน้าที่เท่านั้น 
ดังนั้นจุดหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ คือการผลักดันให้บุคคลในองค์การทุกคนมีข้อสัญญาผูกมัด 
ทางใจ โดยอาศัยจุดประสงค์ร่วมกันบนพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วน (Partner) โดยผู้น าต้องมีบทบาท
ในการพัฒนาวิสัยทัศน์เฉพาะตนขึ้นมาให้ได้ก่อนจากคุณค่าส่วนบุคคลให้ความส าคัญเกี่ยวกับความ 
คิดได้ คิดเป็นจากนั้นแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนได้รู้ ได้เข้าใจ การสร้างเป้าหมายของกลุ่ม และวิธีการไปสู่
เป้าหมายร่วมกันนี้เป็นอุดมคติในการปกครอง ชี้น าองค์การ องค์การคิดอย่างไร มีเป้าหมาย พันธกิจ
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และยึดถือคุณค่าใดเป็นหมายร่วมกันที่ดี ต้องสอดคล้องกับคุณค่าหรือค่านิยมที่ผู้คนยึดถือในการ
ด ารงชีวิต นอกจากนี้การใช้แรงบันดาลใจเป็นที่ตั้งสามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ทางบวกได้ เป็นแรงขับ 
เคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ คิดท า คิดพัฒนา ดังนั้นการรับรู้และคิดทั้งระบบจะมีส่วน
ช่วยสนับสนุนเป้าหมายร่วมกันให้เป็นจริงได้โดยอาศัยกระบวนการสืบค้นและการรับรู้ทันทัศนคติ
และความเข้าใจของตัวเอง 
 4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) ในองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่ควรให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเก่งอยู่ผู้เดียว ในองค์การควรก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ก่อให้เกิดเป็นความรู้ความคิดร่วมกันภายในองค์การ การด าเนินการอาจตั้งเป็นทีม
เรียนรู้เพื่อพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ รวมทั้งสภาพความเป็นไป 
ภายในองค์การ เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนแนวความคิดและน าไปสู่ข้อก าหนดในการปรับปรุงองค์การให้
มีประสิทธิภาพในการฝึกฝนการเรียนรู้ของทีม โดยสมาชิกต้องมีความสามารถในการคิด ตีปัญหาหรือ 
ประเด็นพิจารณาให้แตกฉาน หลายคนคิดดีกว่าให้บุคคลคนเดียวคิดภายในทีม ต้องมีการท างานที่
สอดประสานกันอย่างดี คิดในสิ่งที่ใหม่และแตกต่าง มีความไว้วางใจต่อกัน บทบาทสมาชิกทีมหนึ่ง
ที่มีต่อทีมอื่นๆ ขณะที่ทีมหนึ่งสมาชิกเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การประพฤติปฏิบัติของทีมนั้นยังส่งผลต่อ 
ทีมอ่ืนๆด้วย ซึ่งจะช่วยให้การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้มีพลังมากขึ้นในการคิดร่วมกันของ
คนสองคนซึ่งมากกว่าผลของแต่ละคนร่วมกัน (Team Leaning) จ าเป็นต้องอาศัยทั้งการเสวนาและ
การอภิปรายในการวิเคราะห์สถานการณ์ ต้องมีการอภิปรายเสนอมุมมองต่างๆ แล้วมีการอภิปราย
แก้ต่างเพื่อหาทัศนะใหม่ที่ดี น าไปสู่การตัดสินใจเลือกหาข้อตกลงข้อสรุปร่วมกัน สมาชิกของทีม
ควรแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นโดยผ่านการเสวนาและการอภิปรายกัน เพื่อความเข้าใจที่ดีฝึกฝน
ใช้ทักษะของการสืบค้นและการสะท้อนความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ 
 5. การคิดเชิงระบบ (System Thinking) การคิดที่มีความเข้าใจ เชื่อมโยง มีความเชื่อในทฤษฎี 
ระบบเป็นพื้นฐานในสมอง คนปกติมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบในสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกที่สอดคล้อง
กับทฤษฎีระบบอยู่แล้ว เพียงแต่ความสามารถในการท าได้ดีในระดับความเข้มข้นของระบบแตก 
ต่างกัน โดยการคิดเชิงระบบนั้นสามารถแยกออกได้เป็น 2 ระบบการคิด คือ การคิดระบบโดยอ้อม 
คือ การคิดเชิงระบบโดยอาศัยพื้นฐานแห่งการคิด เช่น การวิเคราะห์ การอุปมาอุปมัย การคิดสังเคราะห์ 
การคิดสร้างสรรค์ การประเมินค่า ฯลฯ และการคิดระบบโดยทางตรง คือ การคิดที่มุ่งกระท าโดยตรง
มีเป้าหมายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่จ าแนกรูปแบบการคิดตามพื้นฐานของมนุษย์ แต่แยกรูปแบบการคิด
โดยมุ่งที่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ โดยจ าแนกออกเป็น 3 แบบ คือ 1) การคิดเพื่อรู้เข้าใจหน่วยระบบ 
2) การคิดเพื่อวิเคราะห์และประเมินหน่วยของระบบ 3) การคิดเพื่อออกแบบ และก่อตั้งหน่วยระบบ
การคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามโดยพิจารณาเห็นความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบในตัวของมันเอง  แนว 
คิดลักษณะนี้เป็นไปตามแนวคิดของทฤษฎีระบบ (System Theory) และแต่ละประเภทยังแยกออก 
ไปได้อีก ดังต่อไปนี้ การที่คนในองค์การมีความสามารถที่จะเชื่อมต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์ 
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กันอย่างเป็นระบบอย่างเข้าใจและมีเหตุมีผลเป็นลักษณะการมองภาพรวมหรือระบบใหญ่  (Total 
System) ก่อนว่าจะมีเป้าหมายในการท างานอย่างไร แล้วจึงสามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) 
ท าให้สามารถน าไปวางแผนและด าเนินการท าส่วนย่อยๆ นั้นให้เสร็จทีละส่วน 
 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยพิจารณาจากความเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับขององค์การแห่งการเรียนรู้ของนักวิชาการและงานวิจัยแล้ว สามารถ
คัดสรรองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ ที่จะเป็นกรอบแนวแนวคิดเพื่อการวิจัย (Conceptual Frame 
work) ดังนี ้
 องค์ประกอบที่ 1 บุคคลที่รอบรู้ 
 องค์ประกอบที่ 2 รูปแบบความคิด 
 องค์ประกอบที่ 3 การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
 องค์ประกอบที่ 4 การเรียนรู้เป็นทีม 
 องค์ประกอบที่ 5 การคิดเชิงระบบ 
 
 จากองค์ประกอบขา้งต้น สามารถสร้างโมเดลขององคก์ารแหง่การเรียนรู้เชิงทฤษฎี (Theoretical 
Framework) ได้ ดังภาพประกอบที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 4 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 

บุคคลที่รอบรู้ 
 

รูปแบบความคิด 

การมีวิสัยทัศน์ร่วม 

การเรียนรู้เป็นทีม 

องค์การแหง่การเรียนรู ้

การคิดเชิงระบบ 
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     4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวขององค์การกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมวิจัยก่อนหน้านี้ได้มีการก าหนดถึงความคล่องตัวขององค์การ
ว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงภายในและสภาพแวดล้อมที่เกิด 
ขึ้นภายนอก โดยองค์การนั้นสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม รวมถึง
การบริหารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากลักษณะและการเรียนรู้จากประสบการณ์
ในการปรับปรุงความสามารถขององค์การ ซึ่งพื้นฐานของความคล่องตัวขององค์การ คือการที่ทุก
องค์การจะต้องมีการแจ้งเตือนของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบกับองค์การ จากนั้นจะต้องมีการประมวลผลสัญญาณและตอบสนองอย่างเพียงพอ
รวมถึงการตระหนักถึงผลกระทบที่แต่ละส่วนของข้อมูลที่สามารถตอบสนองในเชิงรุก และอาจ
จ าเป็นต้องจัดต าแหน่งใหม่ของทรัพยากร นอกจากนี้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญองค์การก็ยัง
สามารถที่จะมีการเรียนรู้และปรับปรุงความมีสมรรถนะของตน ซึ่งสมรรถนะหมายถึงความสามารถ 
ขององค์การเพื่อประสิทธิภาพในการรับรู้และการตอบสนอง รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์
การมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิค โดยองค์การที่มีความคล่องตัว
ขององค์การนั้นจะสามารถขับเคลื่อนองค์การได้อย่างรวดเร็ว ในกระบวนการการปฏิบัติงาน โดย
ล าดับความส าคัญของการกระท านั้นจะให้ความส าคัญไปที่เร่ืองของการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกิดขึ้นท าให้เห็นได้ว่างานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความคล่องตัว
ขององค์การ ซึ่งได้แก่ งานวิจัยของ Yaghoubi (2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์การที่มีความคล่องตัวของ
องค์การจะแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองอย่างชาญฉลาดและสมบูรณ์ ในเร่ืองของความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการแข่งขันในตลาดและประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ งานวิจัยของ Young (2013) ได้มีการระบุถึงผลกระทบของการปฏิบัติงานใน
องค์การที่มีความคล่องตัวขององค์การของสถาบันการเงิน พบว่า พฤติกรรมของผู้น าจะส่งผลต่อความ 
คล่องตัวขององค์การ นอกจากนี้ ในงานวิจัยของ Worley and Loaler (2010) ยังได้ระบุว่าความคล่องตัว
ขององค์การนั้นเป็นส่วนที่อยู่ในการออกแบบขององค์การ เพราะเปรียบเสมือนรากฐานที่ส าคัญที่
ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทและสร้างความมีประสิทธิภาพการท างาน นอกจากนี้ 
ความคล่องตัวขององค์การนั้นยังเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อน 
มากขึ้นและมีความไม่แน่นอน จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็นว่าองค์การที่มีความคล่องตัวของ
องค์การ จะท าให้องค์การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในสถาบันทางการเงินทั้งหลายได้มี
การประยุกต์ใช้ในเร่ืองของการสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะความ
คล่องตัวขององค์การให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และความคล่องตัวขององค์การ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ 
ปัจจัยต่างๆ ขององค์การ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่ามีงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้และความคล่องตัวขององค์การ ผู้วิจัยได้แสดงกรอบแนวความคิดและ
สมมติฐานงานวิจัย ดังภาพประกอบที่ 5 แสดงแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการ
เรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความคล่องตัวขององค์การ 
 

H4: องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 5 แสดงแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้และความคล่องตัว 
                            ขององค์การ 

 
4.5 การวัดองค์การแห่งการเรียนรู้ 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้พบว่ามีงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่

เกี่ยวกับการวัดองค์การแห่งการเรียนรู้ เช่น Haque (2008) ที่ได้มีการศึกษาเร่ืองของความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้และความรู้ที่มีอยู่ในองค์การเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยน 
แปลงส าหรับกลุ่มธุรกิจการให้บริการในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ขององค์การแห่งการเรียนรู้กับความรู้ที่มีอยู่ในองค์การโดย
ใช้โครงสร้างของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ Watkins & Marsick (1993, 1996, 1999) โดย
การศึกษาดังกล่าวได้ใช้ตัวชี้วัดจากแบบของโครงสร้างจ านวน 7 ตัวชี้วัด ซึ่งได้แก่ 1) ด้านการสร้าง
โอกาสของการเรียนรู้ 2) ด้านการส่งเสริมและความต้องการ 3) ด้านความร่วมมือและการเรียนรู้ของ
ทีม 4) ด้านการสร้างระบบเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้แบบเผยแพร่ 5) ด้านอ านาจของตัวบุคคลจนน าไปสู่
การเลือกมุมมอง 6) ด้านสภาพแวดล้อมของการติดต่อ 7) ด้านกลยุทธ์ของผู้น าในการเรียนรู้ งานวิจัย
นี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การส ารวจได้มีการใช้
แบบสอบถามในการส ารวจจากพนักงานเต็มเวลา ส าหรับกิจการให้บริการค่า Validity จะแสดงให้
เห็นจากการศึกษา Face Validity ที่ได้มีการศึกษาจากงานวิจัยที่ผ่านมา ส่วนการทดสอบค่า Reliability 
ใช้การทดสอบค่า Cronbach’s Alpha Coefficient ในการทดสอบองค์ประกอบขององค์การแห่งการ
เรียนรู้โดยรวมอยู่ที่ 0.96 ผลที่ได้มีความสอดคล้องกับค่างานวิจัยที่ได้มีการศึกษาในอดีต ส าหรับข้อ
ค าถามส าหรับองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น ข้อค าถามที่ใช้ในการสอบถามคร้ังนี้ มีทั้งหมด 21 ค าถาม 
โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านการสร้างโอกาสของการเรียนรู้ จ านวน 3 ข้อ ด้านการส่งเสริมและ
ความต้องการ จ านวน 3 ข้อ ด้านความร่วมมือและการเรียนรู้ของทีม จ านวน 3 ข้อ ด้านการสร้างระบบ 
เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้แบบเผยแพร่ จ านวน 3 ข้อ ด้านอ านาจของตัวบุคคลจนน าไปสู่การเลือกมุมมอง 
จ านวน 3 ข้อ ด้านสภาพแวดล้อมของการติดต่อ จ านวน 3 ข้อ ด้านกลยุทธ์ของผู้น าในการเรียนรู้ 

องค์การแห่งการเรียนรู้  
 

ความคล่องตัวขององค์การ 
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จ านวน 3 ข้อ โดยข้อค าถามทั้งหมดจะถามถึงระดับความคิดเห็นมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ 
7 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert Scale คือ ไม่เคยด าเนินการจนไปถึงด าเนินการตลอดเวลา ส่วน
การศึกษาของ Sharifirad (2011) เป็นการศึกษาเพื่อประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการ
วัดวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้จากบริบทในประเทศอิหร่าน โดยงานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ 
จากการทบทวนเร่ืองของการเรียนรู้ในองค์การ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ 
สอบถามที่ได้มาจากกิจการที่เป็นธุรกิจการให้บริการ 54 กิจการโดยการศึกษาดังกล่าวได้ใช้ตัวชี้วัด
จ านวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ด้านการสร้างโอกาสของการเรียนรู้ 2) ด้านการส่งเสริมและความต้องการ 
3) ด้านความร่วมมือและการเรียนรู้ของทีม 4) ด้านการสร้างระบบเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้แบบเผยแพร่ 
5) ด้านอ านาจของตัวบุคคลจนน าไปสู่การเลือกมุมมอง 6) ด้านสภาพแวดล้อมของการติดต่อ 7) ด้าน
กลยุทธ์ของผู้น าในการเรียนรู้ ซึ่งประยุกต์มาจาก Watkins & Marsick ปี 2003 โดยการทดสอบจะ
แยกจาก 7 ตัวชี้วัด แล้วท าการแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 2) การเรียนรู้เป็นทีม 3) การ
เรียนรู้ทั้งองค์การ 4) การเรียนรู้ทั้งหมด ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณใช้โปรแกรมทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การส ารวจได้มีการใช้แบบสอบถามในการส ารวจจากผู้บริหารของธุรกิจการ
ให้บริการ ค่า Validity จะแสดงให้เห็นได้จาก CFA ซึ่งสอดคล้องกับการวัดของ (Yang et al., 2004) 
ส่วนการทดสอบค่า Reliability ใช้การทดสอบค่า Cronbach’s Alpha Coefficient ซึ่งสอดคล้องกับ
การวัดของ (Yang et al., 2004) ส าหรับข้อค าถามส าหรับองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น ข้อค าถามที่ใช้
ในการสอบถามคร้ังนี้ มีทั้งหมด 54 ค าถาม โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านการสร้างโอกาสของ
การเรียนรู้ จ านวน 7 ข้อ ด้านการส่งเสริมและความต้องการ จ านวน 7 ข้อ ด้านความร่วมมือและการ
เรียนรู้ของทีม จ านวน 7 ข้อ ด้านการสร้างระบบเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้แบบเผยแพร่ จ านวน 7 ข้อ 
ด้านอ านาจของตัวบุคคลจนน าไปสู่การเลือกมุมมอง จ านวน 7 ข้อ ด้านสภาพแวดล้อมของการติดต่อ 
จ านวน 7 ข้อ ด้านกลยุทธ์ของผู้น าในการเรียนรู้ จ านวน 12 ข้อ โดยข้อค าถามทั้งหมดจะถามถึงระดับ
ความคิดเห็นมีลักษณะเป็นมาตราส่วน 6 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert Scale คือ จากระดับมาก
ที่สุดจนไปถึงน้อยที่สุด และจะมีความสอดคล้องกับ Yang (2003) โดยค่า Reliability จะอยู่ระหว่าง 
0.80-0.87 และค่า Coefficient Alpha จะอยู่ระหว่าง 0.88-0.94 ส าหรับข้อค าถามส าหรับองค์การแห่ง
การเรียนรู้นั้น ข้อค าถามที่ใช้ในการสอบถามคร้ังนี้ มีทั้งหมด 43 ค าถาม โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ 
ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จ านวน 7 ข้อ ด้านการส่งเสริมและความต้องการ จ านวน 6 ข้อ ด้านการ
เรียนรู้ของทีม จ านวน 6 ข้อ ด้านระบบที่ฝังตัวในองค์การ จ านวน 6 ข้อ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถ 
จ านวน 6 ข้อ ด้านการเชื่อมต่อระบบ จ านวน 6 ข้อ ด้านกลยุทธ์ของผู้น าจ านวน 6 ข้อ โดยข้อค าถาม
ทั้งหมดจะถามถึงระดับความคิดเห็นมีลักษณะเป็นมาตราส่วน 6 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert 
Scale คือ ไม่เคยด าเนินการจนไปถึงด าเนินการตลอดเวลา 
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ตอนท่ี 5 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคล่องตัวขององค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้  
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและจากภายนอกองค์การ ท าให้หน่วย 

งานต่างๆ ต้องมีการปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา การปรับตัวขององค์การในปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับ
ความท้าทายในอนาคตได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ความสามารถที่องค์การต้องส่งมอบสินค้าที่มี
คุณค่าและคุณภาพเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความส าเร็จขององค์การในระยะยาว จากการศึกษาของ
หน่วยงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่าในปัจจุบันและอนาคตด้วยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสานสนเทศ จะท าให้ขอบเขตของการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การไม่มีต าแหน่งที่ชัดเจน 
ลูกค้าจะเลือกสินค้าโดยดูจากประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความหลากหลาย ความสะดวกสบาย  
ความตรงต่อเวลาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นส าคัญ โดยจะอยู่ภายใต้กรอบการ
ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลมากขึ้น นอกจากนี้องค์การต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการ
บริหารงานในองค์การมากขึ้น เพื่อให้องค์การสามารถเข้าถึงลูกค้า และเจ้าของปัจจัยการผลิตได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

การด าเนินงานขององค์การในสภาพแวดล้อมปกติองค์การอาจมีเวลาในการรับมือกับการ
แขง่ขันได้ แต่เมื่อไรก็ตาม ที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่ง
ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ การตั้งรับ (Reactive) จึงไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ แต่หาก
องค์การต้องการประสบความส าเร็จ องค์การนั้นต้องใช้วิธีรุก (Proactive) ซึ่งต้องใช้การเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เมื่อบุคคลในองค์การสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วกว่าคู่แข่ง มีการอุทิศ
ตนและสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในทุกระดับขององค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้จึงเป็นหนทางเดียวที่
จะรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดไว้ได้ โดยเป็นองค์การของผู้ท างานที่ทรงความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Marvel (2006) ซึ่งได้ระบุว่า ความรู้ที่เกิดขึ้นจะสนับสนุนให้พนักงานในองค์การได้ท าการรวบรวม
ค้นหาแลกเปลี่ยนและน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์การ นอกจากนี้ การจัดการความรู้
ยังเป็นสิ่งที่ส าคัญในการที่จะยกระดับและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อความคล่องตัว 
ขององค์การ และองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้มีการศึกษาถึง การจัดการความรู้ สามารถสร้างโมเดล
ของปัจจัยที่มีความส าคัญของอิทธิพลต่อความคล่องตัวขององค์การ และองค์การแห่งการเรียนรู้เชิง
ทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (Conceptual Framework) 
ได้ดังภาพประกอบที่ 6 
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ภาพประกอบท่ี 6 องค์ประกอบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคล่องตัวขององค์การและองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ 
 

จากภาพประกอบที่ 6 แสดงองค์ประกอบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคล่องตัวขององค์การ 
และองค์การแห่งการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ได้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) (Darroch, 2003; Gottschalk, 2006; Park, 2006, Cohen, 
1990; Kucza, 2001; Hassan et al., 2010, Garvin, 1993; Dodson, 1993; Hishamuddin et al., 2012) 

ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบข้างต้น ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบ
ย่อย ได้ดังนี้  

5.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้เร่ิมต้นและเป็นที่นิยมอย่างสูงใน 

ช่วงปี ค.ศ.1995-1996 หลังจากที่ Kujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า 
“The Knowledge Creating Company” ออกมาเผยแพร่ ซึ่งทั้งสองท่านได้เสนอแนวคิดที่เน้นเร่ือง
การสร้างและกระจายความรู้ในองค์การ ซึ่งระหว่างความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน/ ความรู้โดยนัย (Tacit 
Knowledge) กับความรู้ที่อยู่ในรูปแบบสื่อ/ เอกสาร/ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยใช้
โมเดล SECEI–Knowledge Conversion ในการอธิบายท าให้หนังสือดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างสูงต่อ
วงการธุรกิจตั้งแต่ปี 1997 เป็นต้นมา โดยผู้น าทางธุรกิจมากมายต่างตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดการความรู้อีกทั้งมีการตีพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวกับแนวคิดนี้ออกเป็นจ านวนมาก และได้รับความนิยม
ต่อมา ได้แก่ “Intellectual Capital” ของ Tom Stewart, “The New Organization Wealth” ของ Karl 
Erik Sveiby และ “The Ken OAakening” ของ Debra Amiotion ส าหรับประเทศไทย โดยเฉพาะ
องค์การภาคราชการได้เร่ิมน าเร่ืองของการจัดการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือทางการบริหาร เมื่อมีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ง

 
องค์การแห่งการเรียนรู ้

 
การจัดการความรู้ 

 

ความคล่องตัวของ
องค์การ 
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เน้ือหาของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความรู้ของส่วนราชการใน
มาตรา 11 โดยมีข้อความว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และข้อมูลข่าวสาร และสามารถ
ประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เหมาะสม 
กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ ให้เกิดผล 
สัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมาย หรือค าจ ากัดความของค าว่า “การจัดการ
ความรู้” โดยนักวิจัยและนักวิชาการได้ให้ความหมายหรือค าจ ากัดความของค าว่าการจัดการความรู้
ดังตารางที ่7 ความหมายของการจัดการความรู้ 
 
ตารางท่ี 7 ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

นักวิจัยและนักวิชาการ ความหมายของการจัดการความรู้ 

Velazquez. (2014) ยุทธศาสตร์องค์การที่มุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมและการเปลี่ยนแปลง
ความรูเ้พื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ 

Osama et al. (2013) กระบวนการจัดการความรู้ที่ช่วยให้องค์การสามารถระบุคัดเลือก 
จัดระเบียบ เผยแพร่และการถ่ายโอนข้อมูลได้ 

JOAadekar (2011) ระบบการรวบรวมความรู้ทีช่ัดเจง้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการปฏิบัติ
และนโยบายภายในองค์การเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขององค์การมีคุณภาพมี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

Jashapara (2010) กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความรู้, ความรู้ใน
องค์การ, การแบ่งปันความรู้ (ทั้ง Tacit และ Explicit) และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้  

Durkovic et al. (2010) ระบบการจัดการความรู้ที่น ามาใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในองค์การ 

Birol et al. (2010) การรวมประเด็นที่ส าคัญการพัฒนาความรู้การใช้ความรู้เพื่อท าให้เกิด
ความมีประสิทธิภาพและการกระจายของความรู้ในองค์การ 

Gottschalk (2006) การลดความซับซ้อนและการปรับปรุงกระบวนการของการใช้ความรู้
ร่วมกันรวมถึงการดึงความรู้ที่มีอยู่มาท าให้เกิดประโยชน ์
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

นักวิจัยและนักวิชาการ ความหมายของการจัดการความรู้ 

Park (2006) การแบ่งปันความรู้ที่จ าเป็นเพื่อใช้ส าหรับการควบคุมและการป้องกัน
เพื่อใช้ในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ 

Darroch (2003) กระบวนการสร้างความรู้และการบริหารจัดการความรู้ร่วมกัน
ตลอดจนน าความรู้ที่มีอยู่ไปเผยแพร ่

 

จากที่นักวิชาการได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “การจัดการความรู้” ไว้ดังข้างต้น การศึกษา
คร้ังนี้ ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” หมายถึง กระบวนการสร้างความรู้และ
การบริหารจัดการร่วมกันขององค์การ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ และการใช้ความรู้ภายในองค์การ 
ซึ่งจากความหมายดังกล่าวส่งผลท าให้ลดความซับซ้อนและการปรับปรุงกระบวนการของการใช้งาน
ร่วมกัน รวมถึงการท าให้เกิดประโยชน์ โดยการดึงความรู้ที่มีมาใช้ในการแบ่งปันความรู้ที่จ าเป็น
ตลอดจนการควบคุมและการป้องกัน 

ในการศึกษาที่ผ่านมา ท าให้พบว่าองค์การที่เข้าใจระบบของกระบวนการจัดการความรู้จะ
ส่งผลท าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น เวลาในการตอบสนองที่เร็วขึ้นในประเด็นที่ส าคัญ การเพิ่มขึ้น
ของผลประโยชน์ ผลิตภัณฑ์มีการปรับปรุงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มขึ้นของโอกาสทางธุรกิจ 
ต้นทุนลดลง การเผยแพร่การปฏิบัติงานที่ดี การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งทางการตลาด การเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าราคาและพนักงานมีความสนใจที่มากขึ้น (KPMG, 1998) นอกจากนี้ Davenport & Prusak (1997) 
ได้กล่าวว่าการจัดการความรู้นั้นจะต้องประกอบไปด้วย 3 เนื้อหา ดังนี้ 1) เป็นการสร้างความรู้ที่ชัดเจน
และแสดงถึงบทบาทของความรู้ที่อยู่ในองค์การ 2) เพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมองค์ความรู้อย่างเข้มข้น
โดยการให้ก าลังใจและส่งเสริมพฤติกรรมที่อยู่รวมกันโดยการแชร์ความรู้ 3) เพื่อสร้างความรู้ที่มีผล
ต่อโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบทางเทคนิครวมถึงการติดต่อกันในหมู่กลุ่มคนในเร่ืองช่องว่าง, เวลา, 
เคร่ืองมือ, การให้ก าลังใจและความร่วมมือสอดคล้องกับ Aujirapongpan et al. (2010) ซึ่งได้ศึกษา
ประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ในองค์การ พบว่า ความรู้ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์การ
ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จากการทบทวนวรรณกรรมส่วนมากจะเชื่อมต่อความ 
ส าเร็จของประสิทธิภาพของการจัดการความรู้กับผลการปฏิบัติงานขององค์การที่สามารถสรุปได้
เป็น 3 ด้าน คือด้านประสิทธิภาพ ด้านการปรับตัว และด้านนวัตกรรม ซึ่งหนึ่งสิ่งที่ได้รับประโยชน์
จากประสิทธิผลการจัดการความรู้เป็นประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในองค์การนั่น หมายความว่ามัน
ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต  

โดยผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมและท าการสังเคราะห์ วรรณกรรมที่ เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) กับความคล่องตัวขององค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความ
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คล่องตัวขององค์การ ความรวดเร็วในการท างาน สมรรถนะขององค์การ ดังตารางที่ 8 แสดงตัวแปร
การจัดการความรู้กับความคล่องตัวขององค์การและแหล่งอ้างอิง 

 
ตารางท่ี 8 แสดงตัวแปรการจัดการความรู้กับความคล่องตัวขององค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้  
                 และแหล่งอ้างอิง 
 

อ้างอิง 
(ชื่อผู้วิจัย/ปีค.ศ) 

การสร้าง
ความรู ้

การจัดเก็บ
ความรู้ 

การเผยแพร่
ความรู ้

การประยุกต์ 
ใช้ความรู้ 

Seresty (2014)     
Saini (2013)     
Bourini, KhOAaldeh & Al-Qudah (2013)     
Shaabani, Ahmadi & Yazdani (2012)     
Mehrabani & Shajari (2012)     
Durst & Edvardsson (2012)     
Kayani & Zia (2012)     
Fong & Choi (2009)     
Lettieri et al. (2004)     
Zolingen et al. (2001)     

 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 1) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 2) การจัดเก็บ
ความรู้ (Knowledge Storage) 3) การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Dissemination) 4) การประยุกต์ใช้
ความรู ้(Knowledge Application) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ใหม่
ขึ้นโดยมีองค์ประกอบย่อยที่ส าคัญ คือ การระบุความรู้ โดยระบุว่าองค์การมีความรู้อะไรบ้างใน
กระบวนการด าเนินงาน และองค์การยังขาดหรือต้องการความรู้อะไรอีกบ้าง โดยแหล่งความรู้อยู่ที่ใด
อยู่กับใคร การแสดงความต้องการเป็นกระบวนการได้มาซึ่งความรู้โดยความรู้จะอยู่ใน 2 รูปแบบ คือ
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) การแบ่งความรู้ออกเป็น 2 ส่วนจะสัมพันธ์กับการสร้างความรู้ระหว่างความรู้ 2 ประเภท
โดยความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกน าไปใช้ในขั้นตอนการด าเนินงานขององค์การ การสร้างความรู้ใหม่
เกี่ยวข้องกับการหยั่งรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล การสร้างความรู้ใหม่องค์การ
ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถ
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เป็นผู้สร้างความรู้และได้รับประโยชน์จากความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ ซึ่งมีรูปแบบต่างๆ ในการสร้าง
ความรู ้(Cohen,1990; Kucza, 2001; Hassan et al., 2010) 

2. การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storage) เป็นการจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ของ
องค์การทั้งที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ไม่ชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) ให้
เป็นทุนความรู้ขององค์การ พร้อมทั้งการเข้ารหัสความรู้ เพื่อให้ความรู้ที่จัดเก็บนั้นง่ายและสะดวก
ในการเข้าถึง เมื่อคนต้องการการจัดเก็บความรู้สามารถด าเนินการได้ โดยการจัดเก็บความรู้ในฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือจัดเก็บความรู้ในสมอง หรือความจ าของคนแต่ละคน การจัดเก็บความรู้มี
เป้าหมายส าคัญ คือการด าเนินการ เพื่อจัดเก็บความรู้ขององค์การมิให้สูญหายไป ซึ่งหลายคร้ังองค์การ
มักสูญเสียข้อมูลและความรู้บางประการ เมื่อมีการปรับปรุงองค์การด้วยระบบต่างๆ ดังนั้น องค์การ
ต้องมีการเลือกระบบจัดเก็บที่ดี มีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อจัดเก็บความรู้แล้วต้องมีการปรับปรุงความรู้
ให้ทันสมัย มีความสมบูรณ์ถูกต้อง รวมถึงการขัดเกลาภาษาและรูปแบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(LOAson, 2002) 

3. การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Dissemination) การถ่ายโอน และเผยแพร่ข้อมูลความรู้
และสารสนเทศตลอดทั่วทั้งองค์การ ทั้งที่โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งเป็นการสื่อสารโดยใช้เคร่ืองมือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความรู้ที่ได้มานั้นจะไร้ค่าหากไม่ถูกน าไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ได้ 
การกระจายความรู้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การป้อนความรู้ (Push) คือการส่งข้อมูล/ ความรู้ให้
ผู้รับ ซึ่งไม่ได้ร้องขอหรือต้องการหรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นแบบ "Supply-Based" เช่นการส่งหนังสือ 
เวียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ข่าวสารต่างๆ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
องค์การ ซึ่งโดยทั่วๆ ไป มักจะท าให้ผู้รับรู้สึกว่าได้รับข้อมูล/ ความรู้มากเกินไป หรือไม่ตรงตาม
ความต้องการ 2) การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ (Pull) คือการที่ผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่เฉพาะ
ข้อมูล/ ความรู้ที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งท าให้ลดปัญหาการได้รับข้อมูล/ ความรู้ที่ไม่ต้องการมากเกินไป 
(Information Overload) การกระจายความรู้แบบนี้เป็นแบบ "Demand-Based" องค์การควรท าให้
เกิดความสมดุลระหว่างการกระจายความรู้แบบ "Push" และ "Pull" เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ข้อมูล/
ความรู ้(Adli, 2005; Bhatt, 2001) 

4. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application) เป็นกระบวนการในการน าความรู้ที่มีอยู่
ภายในองค์การมาท าการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้เข้ากับการท างานในแต่ละงานที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ 
การประยุกต์ใช้ความรู้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในกรณีที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อมีการน าความรู้ที่จัดเก็บมาใช้จะท าให้เกิดการ
เชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์การมาใช้ร่วมกับความสามารถของประสบการณ์เดิมของแต่ละ
บุคคลมาร่วมกันผลที่ได้ คือเกิดการเรียนรู้ขึ้นในตัวบุคคลทั่วทั้งองค์การ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ
และจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวส าหรับองค์การ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
การน าความรู้ไปใช้ ถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการความรู้เลยก็ว่าได้ และยังถือว่าเป็นเป้าประสงค์
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หลักในการจัดการความรู้ ซึ่งบุคลากรทุกคนในองค์การควรตระหนักในประโยชน์ของการใช้
ความรู้น้ี (Bhatt, 2001; Probst, 1999) 

5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับบทบาทของการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู ้

พบว่ามีงานวิจัยของ Perrin (2013) ได้ท าการศึกษาถึงความสามารถขององค์การในการก าหนดนโยบาย 
ส าหรับการจัดการความรู้ในรูปแบบบูรณาการที่น าเสนอ จะประกอบ ด้วยปัจจัย 4 ปฏิสัมพันธ์: ได้แก่ 
1) เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) โครงสร้างการเรียนรู้ 3) ผลงานความรู้ 4) การเรียนรู้ที่เป็นลักษณะเฉพาะ 
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Dehinbo (2012) พบว่าองค์การในระบบเศรษฐกิจของวันนี้ได้ตระหนัก 
ถึงความรู้ที่เป็นทรัพยากรที่ส าคัญส าหรับกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผลของการ
วิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่าการจัดการความรู้ในองค์การกลายเป็นความจ าเป็นส าหรับองค์การในการ
ก าหนดความรู้ความคิดริเร่ิมส าหรับการจัดการที่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อความพึงพอใจความต้องการของกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ Sanyal (2012) ยังแสดง
ให้เห็นถึงองค์การแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นไปที่กระบวนการเรียนรู้ ในขณะที่การจัดการความรู้มุ่งเน้น
ไปที่ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ โดยสรุปแล้วการจัดการความรู้ในองค์การเป็นสิ่งเดียวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้องค์การ ซึ่งได้มีการยอมรับว่าองค์การแห่งการเรียนรู้จะช่วย
สร้างความรู้ใหม่ๆ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยแนวทางในการพัฒนา
ในทางปฏิบัติความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและองค์ประกอบของมนุษย์ของการจัดการความรู้ (KM) 
จะถือเป็นที่จ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวก ความเข้าใจในการท างานร่วมกัน ระหว่างการเรียนรู้ของ
องค์การและการจัดการความรู้และวิธีการที่ควรจะน าแนวคิดมาใช้ร่วมกันในสภาพแวดล้อมของ
องค์การ เช่นเดียวกับการศึกษาของ ChOAla and Joshi (2011) ที่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) กับองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) นั้นสามารถใช้เป็น
ข้อมูลให้กับองค์การเพื่อบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) เป็น
แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด (Best Practices) เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ส าหรับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน (Performance) และ Deepak and Himanshu (2011) ยัง
ได้กล่าวถึงการศึกษาในผลกระทบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) ในอินเดีย ซึ่งพบว่าผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางต่างให ้
การยอมรับในเร่ืองของการพัฒนาและระบบสนับสนุนในองค์การจะประสบความส าเร็จไม่ได้ ถ้า
หากไม่ใช้กระบวนการขององค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) และการจัดการความรู้ (KM) จากการทบทวน
วรรณกรรมการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ตัวแปร 2 ตัวแปรนี้ มีความสัมพันธ์
กันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน การจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือช่วยให้องค์การเป็นองค์การแห่งการ 
เรียนรู้และการจัดการความรู้ในองค์การก็ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันให้องค์การได้ ดังนั้น 
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ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้และองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ดังงานที่มีงานวิจัยได้กล่าวถึงและสนับสนุนไว้ก่อนหน้านี้ 

ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะท าความเข้าใจให้ชัดเจนด้วยการศึกษาถึง
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) กับองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
จึงสามารถแสดงกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยได้ดังภาพประกอบที่ 7 แสดงแบบจ าลองความ 
สัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

H1: การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

 
ภาพประกอบท่ี 7 แสดงแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และองค์การแห่ง 
                             การเรียนรู ้
 

5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวขององค์การกับการจัดการความรู้ 
Kidd (1994) และ Durst & Edvardsson (2012) ได้กล่าวถึงสมรรถนะขององค์การโดยกล่าว

ว่าความคล่องตัวขององค์การที่เกิดขึ้น ซึ่งถือไดว้่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญกว่าปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่ม
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ความรู้ที่อยู่ในกิจการ, ทักษะ, ประสบการณ์ ซึ่งปัจจุบันในกระบวนการ 
ทางข้อมูลนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล และเกี่ยวกับกฎระเบียบ ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างมากขึ้น 
เพื่อน ามาใช้ในการสนับสนนุการด าเนินงานของธุรกิจ และยังมีการอ้างอิงถึงขนาดของฐานข้อมูลที่มี
ขนาดที่ใหญ่ทุกวันโดยความคล่องตัวขององค์การที่เกิดขึ้นในส่วนของกิจการน้ันจะเป็นส่วนส าคัญ
ที่ช่วยในการตัดสินใจและการพยากรณ์ทางการตลาด (Jain et al., 2008) ดังนั้น การค้นพบความรู้จาก 
ฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นนั้นจึงมีความส าคัญมาก ส าหรับการท าให้เกิดความยั่งยืนส าหรับข้อมูลของกิจการ 
(Berry & Linoff, 1997; Han et al., 2000) ส่วน Naylor et al. (1999) ได้อธิบายถึงความคล่องตัวของ
องค์การที่เกิดขึ้นในตัวองค์การนั้นจะเกิดจากการที่ได้มีการใช้ความรู้ทางการตลาดที่มีอยู่นั้นสร้าง
โอกาสในการท าก าไรในการตลาดที่มีภาวะความผันผวน นอกจากนี้ Jin et al., (2008) ยังได้มีมุมมอง
ที่มากกว่าในเร่ืองของการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับความคล่องตัวเพื่อน าไปสู่สภาพแวดล้อมของห่วงโซ่
อุปทานที่ต้องอาศัยเร่ืองของการจัดการความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้รวมถึงความอ่อนไหวทางการตลาด, 
การบูรณาการเกี่ยวกับกระบวนการ, พื้นฐานของเครือข่ายและสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้น 
จึงท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของระบบห่วงโซ่อุปทานและการจัดการความรู้ 
ซึ่งจะเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลประกอบและสามารถประยุกต์ให้เข้ากับเร่ืองเทคโนโลยีในการสร้างเพื่อ
ท าให้เห็นถึงเครือข่ายที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถขององค์การที่จะสามารถจัดการและ

องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ 
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แชร์ความรู้ได้อย่างทันที ซึ่ง Yusuf et al. (1999) ได้มีการก าหนดถึงความคล่องตัวขององค์การนั้น
จะแสดงถึงความส าเร็จที่เกิดจากฐานของความสามารถในการแข่งขัน, ความเร็ว, ความยืดหยุ่น, 
นวัตกรรม, คุณภาพและประโยชน์ที่ได้รับ ตลอดจนการบูรณาการ การใช้ทรัพยากรและการปฏิบัติที่
ดีในสภาพแวดล้อมที่มั่งคั่งไปด้วยความรู้ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจกับลูกค้าและบริการในสภาพ 
แวดล้อมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วน Yusuf et a. (1999) ได้แสดงถึงแนว 
คิดของการบริหารความรู้และการตอบสนองนั้นได้เร่ิมให้เห็นใน 2 มุม ในเร่ืองของความคล่องตัว
ขององค์การ และ Dove (1999) ได้ท าให้เห็นถึงสมการความคล่องตัวขององค์การไว้ดังนี้ Agility = 
Response Ability + Knowledge Management 

จากเหตุผลที่กล่าวมาท าให้เห็นได้ว่าความคล่องตัวขององค์การที่เกิดขึ้นในตัวองค์การนั้น 
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการพัฒนาตัวขององค์การในปัจจุบัน (Sarkis, 2001) การศึกษาวรรณกรรม 
จากคร้ังก่อนมีการศึกษาถึงเร่ืองของความคล่องตัวขององค์การและนวัตกรรมที่มีความส าคัญกับ
เร่ืองของความสามารถของความรู้ (Sambamurthy et al., 2003; Cho & Pucik, 2005) ซึ่งความคล่องตัว
ขององค์การนั้นจะมีการอ้างถึงความสามารถที่ท าให้เห็นการความยืดหยุ่นได้อย่างเหมาะสมในโอกาส
ทางการตลาดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยอาศัยสิ่งที่เป็นสินทรัพย์, ความรู้  และความสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและน่าประทับใจ (Goldman et al., 1995; Sambamurthy et al., 2003) องค์การที่
มีความยืดหยุ่นจะสามารถสร้างและบริหารในเร่ืองของความรู้และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล  และ
ประสบการณ์ของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์การนั้นไปสู่การบรรลุเป้าหมายของความคล่องตัวของ
องค์การ (Bowman, 2002; Sambamurthy et al., 2003) โดยความคล่องตัวขององค์การที่เกิดขึ้นนั้น
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะน าไปสู่การด าเนินงานขององค์การที่ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 
1) การท าให้เกิดการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในความต้องการของลูกค้า 2) ความคล่องตัวขององค์การ 
นั้นจะเป็นการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีในตัวสินค้าและบริการ 3) จะเป็นการ
ยกระดับความรู้ที่มีอยู่ในตัวลูกค้า และท าให้เกิดความได้เปรียบของโอกาสที่เกิดขึ้นในตลาด 

ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะท าความเข้าใจให้ชัดเจนด้วยการศึกษาถึง
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) กับความคล่องตัวขององค์การ (Organizational Agility) 
จึงสามารถแสดงกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย ได้ดังภาพประกอบที่ 8 แสดงแบบจ าลองความ 
สัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับความคล่องตัวขององค์การ 
 

H2: การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ 
 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี 8 แสดงแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และความคล่องตัวขององค์การ 

การจัดการความรู้  
 

ความคล่องตัวขององค์การ 
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5.4 การวัดการจัดการความรู้ 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ขององค์การพบว่ามีงานวิจัยเชิง

ประจักษ์ที่เกี่ยวกับการวัดการจัดการความรู้ เช่น Kourini, KhOAaldeh & Al-Qudah (2013) ที่ได้มี
การศึกษาเร่ืองของบทบาทของการจัดการความรู้ในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ การศึกษาดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายความรู้ในกิจกรรมของการจัดการความรู้ ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
จอร์แดน โดยแสดงให้เห็นกิจกรรมที่ได้มีการด าเนินงานของการจัดการความรู้อยู่ 10 กิจกรรม คือ 
1) ด้านการสร้างความรู้ 2) ด้านการได้มาซึ่งความรู้ 3) ด้านการกลั่นกรองความรู้ 4) ด้านการจัดเก็บ
ความรู้ 5) ด้านการตรวจสอบความรู้ 6) ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 7) ด้านการเผยแพร่ความรู้ 8) ด้าน
การพัฒนาความรู้ 9) ด้านการติดต่อสื่อสารของการปฏิบัติ 10) ด้านกลยุทธ์ของความรู้ งานวิจัยนี้เป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การส ารวจได้มีการใช้แบบสอบถาม
ในการส ารวจจากผู้จัดการธนาคาร การทดสอบค่า Validity ใช้การทดสอบของ Pearson Correlation 
ในการทดสอบกิจกรรมการจัดการความรู้ ส่วนการทดสอบค่า Reliability ใช้การทดสอบค่า Cronbach’s 
Alpha Coefficient ในการทดสอบองค์ประกอบของการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้น โดยค่าที่ได้เกินกว่า 
0.60 ส าหรับกิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งข้อค าถามที่ใช้ในการสอบถามคร้ังนี้มีทั้งหมด 58 ค าถาม 
โดยแบ่งเป็น ด้านการสร้างความรู้ จ านวน 9 ข้อ ด้านการได้มาซึ่งความรู้ จ านวน 5 ข้อ ด้านการกลั่น 
กรองความรู้ จ านวน 4 ข้อ ด้านการจัดเก็บความรู้ จ านวน 4 ข้อ ด้านการตรวจสอบความรู้ จ านวน 6 ข้อ 
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ จ านวน 4 ข้อ ด้านการเผยแพร่ความรู้ จ านวน 11 ข้อ ด้านการพัฒนาความรู้ 
จ านวน 5 ข้อ ด้านการติดต่อสื่อสารของการปฏิบัติ จ านวน 4 ข้อ ด้านกลยุทธ์ของความรู้ จ านวน 6 ข้อ 
โดยข้อค าถามทั้งหมดจะถามถึงระดับความคิดเห็นมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ (Rating 
Scale) ของ Likert Scale คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วย 
น้อยที่สุดส่วน Saini (2013) มีการศึกษาเร่ืองผลกระทบของการปฏิบัติการจัดการความรู้ในธุรกิจ
อุตสาหกรรม การศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการระบุกระบวนการของการจัดการความรู้ที่เกิด 
ขึ้นส าหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศอินเดีย โดยการศึกษาดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นการด าเนิน 
งานของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกระบวนการของการจัดการความรู้ที่เน้นเร่ืองของการดูดซับความรู้, 
การเผยแพร่ความรู้, การถ่ายโอนความรู้, การจัดเก็บความรู้และน าความรู้มาใช้ใหม่ งานวิจัยนี้เป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การส ารวจได้มีการใช้แบบสอบถาม 
ในการส ารวจจากระดับของผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้การทดสอบค่า Reliability 
ใช้การทดสอบค่า Cronbach’s Alpha Coefficient โดยจะใช้การวัดทั้งค่า Internal Consistency Reliability 
และ Inter-correlate จะมีค่า 0.70 และ 0.695 แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมในค่าความเชื่อมั่น 
นอกจากนี้ยังได้วัดค่า Kaiser-Meyer-Olkin หรือค่า KMO จาก Factor Analysis ถือว่าค่าที่ได้มีความ
เหมาะสมดี และค่า Bartlett’s tests แสดงค่าที่ได้ 0.761 จากระดับความมีนัยส าคัญที่ 0.000 ซึ่งข้อ
ค าถามที่ใช้ในการสอบถามคร้ังนี้มีทั้งหมด 12 ค าถาม โดยแบ่งเป็น ด้านการดูดซับความรู้ จ านวน 3 
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ข้อด้านการเผยแพร่ความรู้ จ านวน 2 ข้อ ด้านการถ่ายโอนความรู้ จ านวน 2 ข้อ ด้านการจัดเก็บ
ความรู้ จ านวน 3 ข้อ ด้านการน าความรู้มาใช้ใหม่ จ านวน 2 ข้อ และ Mehrabani and Shajari (2012) 
ที่ได้มีการศึกษาเร่ืองของการจัดการความรู้และความสามารถในนวัตกรรม การศึกษาดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสามารถของธุรกิจในการบริหารจัดการกับความรู้ที่มีอยู่ ภายใน
องค์การเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมการบริหารแบบใหม่เพื่อให้กิจการนั้นสามารถสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มของธุรกิจการผลิตในประเทศอิหร่าน  โดยแสดงให้
เห็นกิจกรรมที่ได้มีการด าเนินงานของการจัดการความรู้อยู่ 7 กิจกรรม คือ 1) ด้านการระบุถึงความรู้ 
2) ด้านการสร้างความรู้ 3) ด้านการรวบรวมความรู้ 4) ด้านความรู้ขององค์การ 5) ด้านการจัดเก็บ
ความรู้ 6) ด้านการเผยแพร่ความรู้ 7) ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณใช้
โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การส ารวจได้มีการใช้แบบสอบถามในการส ารวจจาก
กลุ่มคนงานที่เกี่ยวกับความรู้ที่มีอยู่ในองค์การส าหรับกิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งข้อค าถามที่ใช้
ในการสอบถามคร้ังนี้มีทั้งหมด 26 ค าถาม แบ่งเป็น ด้านการระบุถึงความรู้ จ านวน 3 ข้อ ด้านการ
สร้างความรู้ จ านวน 4 ข้อ ด้านการรวบรวมความรู้ จ านวน 3 ข้อ ด้านความรู้ขององค์การ จ านวน 4 
ข้อ ด้านการจัดเก็บข้อมูล จ านวน 4 ข้อ ด้านการเผยแพร่ข้อมูล จ านวน 4 ข้อ ด้านการประยุกต์ใช้
ความรู้ จ านวน 4 ข้อ โดยข้อค าถามทั้งหมดจะถามถึงระดับความคิดเห็นมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณ 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert Scale คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปาน
กลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด ส่วนการทดสอบค่า Reliability ใช้การทดสอบค่า Cronbach’s 
Alpha Coefficient ในการทดสอบ โดยค่าที่ได้นั้นมีค่ามากว่า 0.70 ส าหรับแต่ละรายการส าหรับการ
ตรวจสอบกรอบของโมเดลในการวิจัยนั้น  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้ Structural Equation 
Modeling: SEM ในการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น การวัดโมเดลใน 7 โครงสร้างจะใช้ Confirmatory 
Factor Analysis: CFA ซึ่งตัวชี้วัดในความเหมาะสมของโมเดลจะแสดงได้จากค่าที่ได้ คือ CMIN/ 
df, GFI, AGFI, CFI, TLI and RMSEA ค่าที่แสดงหลังจากที่ได้มีการปรับโมเดลแล้วจะแสดงดังนี้ 
1.58, 0.851, 0.818, 0.915, 0.902 และ 0.05 ตามล าดับ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้พบว่างานวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้โดยส่วนใหญ่จะใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นการวิจัย
คร้ังนี้ผู้วิจัยจึงใช้แบบสอบถามปลายปิดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อค าถามทั้งหมดจะถามถึงระดับ
ความคิดเห็นลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดับ โดยวิธี Likert Scale 
คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด เพื่อศึกษา
การจัดการความรู้ขององค์การใน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 
(2) การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storage) (3) การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Dissemination) และ 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application) 
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ตอนท่ี 6  แนวคิดเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) 
 6.1 ประวัติความเป็นมาและความหมาย 

แนวคิดของความได้เปรียบในการแข่งขัน (Ansoff, 1965; Porter, 1980 ; Porter, 2009) เป็น
สิ่งที่องค์การต้องการให้ธุรกิจเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (Barney, 1991, 2001; Porter, 1985 
Porter, 2009) โดยส่วนใหญ่แล้วเร่ืองของกลยุทธ์ของธุรกิจนั้นจะเป็นสิ่งที่น าไปสู่การสร้างความได้ 
เปรียบในการแข่งขันส าหรับกิจการ (Porter, 1980 ; Porter, 2009) โดยเฉพาะส าหรับความสามารถ
ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางนั้นมักจะแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ของความได้เปรียบใน
การแข่งขันซึ่งจะแสดงได้จากเร่ืองของการตลาด, การวิจัยทางการตลาด, กลยุทธ์ทางการตลาด, การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, การใช้เทคโนโลยี ตลอดจนกระบวนการของการผลิตและการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ 
ในการด าเนินงาน (Freel, 2000; Smit A.J., 2010) อย่างไรก็ตามส าหรับธุรกิจแล้วจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ 
ต้องมีความสามารถในการพิจารณาถึงความยากง่ายของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงความเข้าใจและการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดทางการตลาดและเทคนิคต่างๆ โดยการระบุถึงแนวทางการส่งเสริมการขายโดย
ใช้การวิจัยทางการตลาด นอกจากนี้ Freel (2000) (Hassan S. R. & Hart Mark, 2016) ยังได้มุ่งเน้น
ในการศึกษาของธุรกิจขนาดเล็กโดยมีการพิจารณาถึงความสามารถในการบริหารที่ไม่มีศักยภาพและ
ความสามารถทางการตลาดที่ไม่ดี โดยไม่มีการพัฒนาในเร่ืองของนวัตกรรม ซึ่งจากการศึกษาท าให้
เห็นถึงการพัฒนาที่เป็นเร่ืองของการวางแผนต้นทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างนวัตกรรม 
ใหม่ (Freel, 2000; Barber et al., 1989) ส่วน Hannon and Atherton (1998) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 
ระดับของกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการของธุรกิจที่อยู่ภาวะของความ
ไม่แน่นอนของธุรกิจ 

นอกจากนี้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความได้เปรียบในการแข่งขันนั้นก็ได้ถูกสร้างขึ้น  (Ansoff, 
1965; Porter, 1980; Dividson, 1987; Buzzell and Gale, 1987) (Hall, 2014) ความได้เปรียบในการ
แข่งขันอาจได้รับอิทธิพลมาจากกลยุทธ์หลายอย่าง เช่น เร่ืองของการเป็นผู้น าทางด้านต้นทุนซึ่ งจะ
ส่งผลต่อราคาที่ต่ าลงส าหรับผู้ซื้อ นอกจากนี้ยังอ้างถึงเร่ืองของความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ต่าง
จากคู่แข่งขันโดยการอ้างถึงเฉพาะในส่วนที่เป็นส่วนส าคัญในความต้องการของตลาด (Porter, 1980) 
และ Porter (1985) ยังชี้ให้เป็นถึงกิจกรรมที่ได้มีการสร้างมูลค่าและน าไปสู่ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน โดย Ansoff (1965) ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ ยกตัวอย่าง เช่น กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อใช้ในการบุกตลาด
ให้มากขึ้นหรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้การพัฒนาตลาดโดยการขยายพื้นที่หรือการก าหนด
เป้าหมายตลาดใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การขยายสายผลิตภัณฑ์หรือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ส าหรับตลาดเดียวกัน Ansoff (1965) ยังได้อ้างถึงกลยุทธ์ที่เป็นแรงผลัก 
ดันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองของเทคโนโลยี นอกจากนี้กลยุทธ์อ่ืนๆ ส าหรับการท าให้เกิดประโยชน์
ส าหรับความได้เปรียบในการแข่งขันช่วยท าให้สามารถลดของเสียและปรับปรุงคุณภาพได้ความมี
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คุณภาพ, ผลผลิตและนวัตกรรมจะรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์และกระบวนการคุณภาพ, การบูรณาการ
และการได้รับประโยชน์จากส่วนแบ่งทางการตลาด (Buzzell and Gale, 1987) (Hall, 2014) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายหรือค าจ ากัดความของค าว่า “ความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน” โดยนักวิจัยและนักวิชาการได้ให้ความหมาย หรือค าจ ากัดความของค าว่าความได ้
เปรียบในการแข่งขัน ดังตารางที่ 9 

 
ตารางท่ี 9 ความหมายของความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) 

นักวิจัยและนักวิชาการ ความหมายของความได้เปรียบในการแข่งขัน 

Hassan S. R.& Hart 
Mark, (2016) 

ผลการด าเนินงานทางการเงินที่เหนือกว่า ความคิดในการ
ด าเนินงานทางการเงินที่ดีกว่าซึ่งอาจจะพัฒนามาจากช่วงของกรณี
ของผลตอบแทนปกติหรือรายไตรมาส การสร้างมูลค่า 

Hall, (2014) ลักษณะที่เกิดขึ้นโดยการขยายไปสู่ช่องว่างของก าไรและต้นทุนที่
เกิดขึ้นส าหรับผลิตภัณฑ์ของกิจการกับผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน 

Smit A.J., (2010) การระบุถึงระบบที่เป็นการสร้างผลตอบแทนให้แก่กิจการ 
Grahovac & Miller 
(2009) 

ความแตกต่างในส่วนที่เป็นการขยายระหว่างความต้องการในตลาด
ของผลิตภัณฑ์และต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น 

Foss & Knudsen (2003) ระดับของก าไรที่มีความแตกต่างกันในการเข้าถึงโอกาสทางด้าน
ต้นทุนที่ เป็นความยั่งยืนในความเท่าเทียมกันซึ่งเกี่ยวกับความ
แตกต่างอาจเป็นระหว่างอุตสาหกรรมเดียวกันและต่างกัน 

Powell (2002) ความชัดเจนในเร่ืองของความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น เร่ือง
ของสถานที่, เทคโนโลยี, ลักษณะของผลิตภัณฑ์และอ่ืนๆ ซึ่งท าให้
เกิดความไม่เหมือนกันหรือผลการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า 

Besanko et al. (2000) ความได้เปรียบในก าไรทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องระดับของคู่แข่งขัน
ในอุตสาหกรรม 

Grant, (1998) บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งเมื่อได้รับใน
อัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองของก าไร 

 

จากการให้ความหมายหรือค าจ ากัดความของค าว่า “ความได้เปรียบในการแข่งขัน” ที่นักวิจัย
และนักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้นอาจมีความแตกต่างกันในเน้ือหาปลีกย่อยบางส่วนแต่ความหมาย
หลักส่วนใหญ่จะสอดคล้องกัน การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายหรือค าจ ากัดความของ
ค าว่า “ความได้เปรียบในการแข่งขัน” หมายถึง สิ่งที่เป็นความสามารถพิเศษขององค์การที่คู่แข่งไม่
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สามารถเลียนแบบได้ หรือคู่แข่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวเองมากก่อนที่จะสามารถเลียนแบบความ 
สามารถขององค์การได้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้เห็นได้ว่าความได้เปรียบทางการแข่งขัน  เมื่อกิจการ
สามารถ ผลักดันท าให้เกิดประโยชน์มากกว่าคู่แข่งขันโดยเน้นในเร่ืองของความได้เปรียบทางด้าน
ต้นทุนหรือ ผลประโยชน์ที่เกิดจากความได้เปรียบทางด้านผลิตภัณฑ์ (ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์) 
นอกจากนี้ความได้เปรียบทางการแข่งขันยังเป็นทฤษฎีที่แสวงหาส่วนที่ท าให้กิจการเกิดความ
ได้เปรียบทางการ แข่งขันโดยการพยายามหานโยบาย เพื่อสร้างสินค้าให้มีคุณภาพสูง เพื่อขายใน
ราคาที่สูงในตลาด ถัดมา Porter (1995) ให้ความส าคัญกับการเติบโตของกระบวนการโดยมุ่งเน้น
กลยุทธ์ในประเทศ ความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นความจ าเป็นเพื่อท าให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ ซึ่งได้รับมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ผลักดันด้านผลิตภัณฑ์ส าหรับผลก าไรที่สูงขึ้น ซึ่งน าไปสู่ความ
ต้องการในการบริหารและความต้องการที่ท าให้เกิดประโยชน์ส าหรับองค์การส าหรับผลิตภัณฑ์ 
การประยุกต์ใช้ที่มากขึ้นและระดับที่ลดลงของระดับต้นทุน (Ranko, Berislav & Antun, 2008) Barney 
(1991) ชี้ให้เห็นถึงทรัพยากรที่หายากและมูลค่าที่สามารถสร้างเพื่อท าให้เกิดความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และถ้าทรัพยากรมีความยากต่อการเลียนแบบ และยากในการท าตามจะส่งผลท าให้กิจการ
นั้นเกิดความได้เปรียบทาง การแข่งขันอย่างยั่งยืน ความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นสิ่งที่องค์การ
ได้รับหรือลักษณะของการพัฒนาหรือลักษณะของความร่วมมือจนน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่
ออกมาของคู่แข่งขัน ลักษณะที่สามารถรวมอยู่ในการประเมินสู่ลักษณะของทรัพยากร เช่น ระดับที่
สูงขึ้นหรือราคาที่ไม่แพง หรือการประเมินถึงการฝึกอบรมที่สูงขึ้นและทักษะของทรัพยากรที่เป็น
บุคลากร 

เกี่ยวกับการบ่งชี้ถึงความได้เปรียบในการแข่งขันนั้นเป็นความสามารถที่มุ่งไปข้างหน้าของ
องค์การเพื่อท าให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนการด าเนินงานที่ยอดเยี่ยมในเร่ืองของความได้ 
เปรียบทางการแข่งขัน ส่งผลท าให้เกิดความเชื่อมั่นจากตลาดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การจัดให้เกิดความ
เข้าใจในทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์การนั้นจะช่วยท าให้ธุรกิจก าหนดเร่ืองของกลยุทธ์ของกิจการที่จะ
มีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งกลยุทธ์ที่แตกต่างกันจะท าให้เกิดการพัฒนาในลักษณะหลาย
อย่าง เช่น เร่ืองของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ของ
ยี่ห้อ ความมีชื่อเสียงของกิจการและการบริการให้กับลูกค้า (Mose, 2010) การด าเนินงานขององค์การ
จะมีเร่ืองของกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จในเร่ืองของความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในภาพรวม ในการที่จะแสวงหาเพื่อความสามารถของกิจการดังกล่าวจะท าให้ลูกค้าเกิดความภักดี
ต่อภาพลักษณ์และแบรนด์สินค้า ตลอดจนความมีคุณภาพ การโฆษณาและเทคนิคทางการตลาด 
ดังนั้น กิจการจึงมีการด าเนินงานที่เป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ของราคาและ
ความต้องการของสินค้าและบริการ นอกจากนี้ Barney (1991) ให้ความส าคัญในความสามารถของ
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กิจการที่จะสร้างเคร่ืองมือป้องกันเพื่อไม่ให้คู่แข่งขันท าการเลียนแบบและสร้างความได้เปรียบจาก
เร่ืองของทรัพยากรส าหรับน าไปสู่ความยั่งยื่นของความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ 

โดยผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมและท าการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวกับความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน(Competitive Advantage) ดังตารางที่ 10 แสดงตัวแปรความได้เปรียบใน
การแข่งขันและแหล่งอ้างอิง 

 
ตารางท่ี 10 แสดงตัวแปรความได้เปรียบในการแข่งขันและแหล่งอ้างอิง 

อ้างอิง 
(ชื่อผู้วิจัย / ปี ค.ศ.) 

การก าหนด
กลยุทธ์ 

การบริหาร
ต้นทุน 

การจัดการ
นวัตกรรม 

การสร้างความ
แตกต่าง 

Attiany (2014)     
Soltani, Ramazanpoor & Eslamian 
(2014) 

    

Thatte, Rao & Natha (2013)     
Martinette (2012)     

Kajanova (2011)     
Gonzales (2011)     
Wang, Lin & Chu (2011)     
Ritala & Ellonen (2010)     
Economou & Chatzikonstantinou 
(2009) 

    

Porter (2009)     
 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ด้วยกัน คือ  

1. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แนวทางในการด าเนินงานที่ท าให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายหรือกลยุทธ์ ตลอดจนวิธีการในการแข่งขันที่จะท าให้องค์การสามารถเอาชนะคู่แข่งได้และ
ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ (Bowen & Leinbach, 2006; Johnson & Busbin, 2000) 
 2. การบริหารต้นทุน (Cost Management) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไป เพื่อให้
ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่านั้นจะต้องสามารถวัดเป็นหน่วยเงินตราได้ ซึ่งเป็นลักษณะของการ



70 

ลดลงในสินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนาคต 
ก็ได้ (Attiany, 2014; Thatte, Rao & Natha, 2013) 
 3. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) หมายถึง การน าสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนว 
ความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มี
อยู่แล้วให้ทันสมัยและได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม นอกจากนี้ยังช่วยประหยัด 
เวลาและค่าแรงงานได้ด้วย (Thatte, Rao & Natha, 2013; Kajanova, 2011) 
 4. การสร้างความแตกต่าง (Make a Difference) หมายถึง การสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในตัวของ 
สินค้าและบริการที่น ามาซึ่งความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอ่ืน ตลอดจนเป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาตลอดเวลา (Attiany, 2014; Martinette, 2012) 
 6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ 
และความได้เปรียบในการแข่งขัน 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ และความได้เปรียบในการแข่งขัน 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับบทบาทของการจัดการความรู้กับความได้เปรียบในการ

แข่งขัน พบว่ามีงานวิจัยของ Perrin (2013) ได้ท าการศึกษาถึงความสามารถขององค์การในการก าหนด 
นโยบายส าหรับการจัดการความรูใ้นรูปแบบบูรณาการที่น าเสนอผสมกับการเรียนรู้ โดยจะประกอบ 
ด้วยปัจจัย 4 ปฏิสัมพันธ์: ได้แก่ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) โครงสร้างการเรียนรู้ 3) ผลงานความรู้ 
4) การเรียนรู้ที่เป็นลักษณะเฉพาะสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Dehinbo (2012) พบว่าองค์การใน
ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันได้ตระหนักถึงความรู้ที่เป็นทรัพยากรที่ส าคัญส าหรับกลยุทธ์เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ผลของการวิจัยสรุปได้ว่าการจัดการความรูใ้นองค์การกลายเป็นความจ าเป็น
ส าหรับองค์การในการก าหนดความรู้ ความคิดริเร่ิม การจัดการที่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อความพึงพอใจความต้องการของกลยุทธ์ทางธุรกิจและ
นอกจากนี้ Sanyal (2012) ยังแสดงให้เห็นถึงองค์การแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นไปที่กระบวนการเรียนรู้
เพื่อท าให้เกิดความรู้ที่น ามาใช้ในการด าเนินงานและการบริการ ในขณะที่การจัดการความรู้มุ่งเน้น
ไปที่ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ ChOAla & Joshi (2011) พบว่า
การจัดการความรู้กับความได้เปรียบในการแข่งขันนั้นสามารถใช้เป็นข้อมูลให้กับองค์การเพื่อการ 
บูรณาการ โดยพัฒนาการจัดการความรู้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างความได้เปรียบ 
ในการแข่งขันส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน และ Deepak & Himanshu (2011) 
ได้กล่าวถึงการศึกษาในผลกระทบการจัดการความรู้กับความได้เปรียบในการแข่งขันในอินเดีย  ซึ่ง
พบว่าผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางต่างให้การยอมรับในเร่ืองของการพัฒนาและระบบ
สนับสนุนในองค์การจะประสบความส าเร็จต้องอาศัยกระบวนการของการจัดการความรู้ ที่ประกอบ 
ไปด้วย การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การเผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ความรู้ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมการจัดการความรู้และความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า ตัวแปร 
2 ตัวแปรนี้ มีความสัมพันธ์กัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนให้องค์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงต้องการที่
จะศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้และความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังงานที่มีงานวิจัย
ได้กล่าวถึงและสนับสนุนไว้ก่อนหน้านี้ โดยสรุปแล้ว การจัดการความรู้ในองค์การเป็นสิ่งเดียวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนความได้เปรียบในการแข่งขัน  

ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะท าความเข้าใจให้ชัดเจน ด้วยการศึกษาถึง
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) กับความได้ เปรียบในการแข่งขัน  (Competitive 
Advantage) จึงสามารถแสดงกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยได้  ดังภาพประกอบที่ 9 แสดง
แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 

H3: การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 9 แสดงแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และความได้เปรียบ 
                            ในการแข่งขัน 
 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้และความได้เปรียบในการแข่งขัน 
โดยในช่วงที่ผ่านมาองค์การหลายๆ องค์การได้พยายามใช้ความรู้ที่มีอยู่รวมทั้งการสร้าง

องค์การตัวเองให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยอาศัยการเน้นมาตรฐานจากภายนอกและองค์การ
สามารถประเมินให้เห็นถึงผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งขันและสามารถน ามาประยุกต์ 
ใช้โดยการพิจารณาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ขององค์การจริงๆ เพราะมันจะท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างแท้จริงจนน าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินงานต่อไป (Argyris, 1992; Grant, 1997) 
ดังนั้นความรู้ที่ได้จากการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จะเป็นส่วนช่วยท าให้เกิดการด าเนินงานที่ดีขึ้น
จนส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความรู้ที่มีอยู่จะ
เป็นจุดเร่ิมต้นให้มีการตระหนักถึงการพัฒนาและการบริหารของการใช้ข้อมูลในองค์การและความรู้ 
ที่มีอยู่ยังใช้เพื่อประเมินถึงศักยภาพจนน าไปสู่กิจกรรมและการก าหนดการด าเนินงานเพื่อการแข่งขัน 
(Martinette & Obenchain-Leeson, 2010) การเรียนรู้จึงมีความเกี่ยวข้องทั้งในเร่ืองของตัวบุคคลและ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ขององค์การ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่ปัจจัยอ่ืนและลักษณะของที่จะส่งผล 
ต่อโครงสร้างขององค์การตลอดจนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น (DeLong & Nanda, 2003) จากความสามารถ
ขององค์การที่น าไปสู่การเพิ่มมูลค่าในองค์การของตัวเองนั้น ได้มีการศึกษาและชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่

การจัดการความรู้  
 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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ส าคัญนั้น จะขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ขององค์การที่จะมุ่งเน้นว่าจะท าอย่างไรให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
(Slater & Narver, 1995; Lopez, Peon & Ordas; 2005). จากความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสภาพ 
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การในปัจจุบันท าให้องค์การได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อ
ท าให้องค์การสามารถอยู่รอดและแข่งขันกับองค์การอ่ืนได้ (Dale and Bunney, 1999) โดยการปรับตัว 
นั้นองค์การจะใช้วิธีการต่างๆ เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาทั้งในเร่ืองของการออกแบบหรือการก าหนด
วิธีการเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา ตลอดจนการใช้ความรู้ที่มีอยู่มาสร้างเป็นแนวทางหรือนวัตกรรม
แบบใหม่เพื่อท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Gronroos, 2000) ดังนั้น การเรียนรู้ขององค์การ
จึงเป็นประเด็นที่ส าคัญที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จในองค์การต่างๆ นอกจากนี้ Stata (1989) 
ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองของการเรียนรู้ในองค์การเมื่อการเรียนรู้ขององค์การมีความเข้มแข็งมากขึ้น
ก็จะส่งผลท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 

จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่า ความรู้ที่ได้จากการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จะ
เป็นส่วนช่วยท าให้เกิดการด าเนินงานที่ดีขึ้น จนส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการศึกษานี้ผู้วิจัยจึงสามารถแสดงกรอบแนวคิดและสมมติฐาน
การวิจัย ดังภาพประกอบที่ 10 แสดงแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้และ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 

H5: องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 10 แสดงแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้และความ  
                              ได้เปรียบในการแข่งขัน 

 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวขององค์การกับความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการภายในองค์การนั้นจะท าให้เกิดความคล่องตัวขององค์การ 

ซึ่งจะส่งผลท าให้เกิดการจัดการในระบบการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวมถึงความเป็นโครงสร้างของ 
องค์การ ซึ่งจะมีผลต่อทรัพยากรที่เป็นองค์ประกอบขององค์การด้วย (Sherehiy, Karwowski and 
Layer, 2007) จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้เห็นถึงงานวิจัยส่วนน้อยนั้นมักจะพูดถึงภาพรวม
เป็นส่วนมาก แต่การศึกษาในหลายๆ งานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้มีการชี้เฉพาะเจาะจงถึงประเด็นเร่ือง
ของความคล่องตัวขององค์การมากขึ้น Kassim and Zain (2004) ซึ่งได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ถึง
ความคล่องตัวของระบบข้อมูลและเทคโนโลยีในหลายๆ พื้นที่ ซึ่งจากการศึกษานั้นแสดงให้เห็น
ระบบห่วงโซ่ของความคล่องตัวจะมีอิทธิพลต่อการท างานรวมถึงงานวิจัยของ Dyer & Shafer (1999); 

องค์การแห่งการเรียนรู้  
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Breu et al., (2001) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ได้ส ารวจถึงความคล่องตัวของทรัพยากร โดยในงาน 
วิจัยนั้น ได้มีการให้ความส าคัญกับเร่ืองของโครงสร้างขององค์การในการบริหารจัดการให้องค์การ
มีความคล่องตัว นอกจากนี้ยังมีการพบว่า ความคล่องตัวขององค์การนั้นจะเป็นตัวก าหนดในเร่ือง
ของกระบวนการในองค์การที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์การ การตอบสนองถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในช่วงของความมีประสิทธิภาพของต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายและการเรียนรู้จากเร่ืองประสบการณ์ เพื่อน าไปท าการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ
ขององค์การ Harraf (2012) ได้ระบุว่าความคล่องตัวขององค์การเป็นความสามารถหลักขององค์การ
ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาวะตลาดในทุกภาคอุตสาหกรรม การตอบสนอง
เป็นสิ่งส าคัญในการวางต าแหน่งองค์การส าหรับความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน 

Rajabzadeh & Shahaee (2005) ได้กล่าวว่าความสามารถในเร่ืองของความคล่องตัวขององค์การ 
นั้นจะสร้างพลังในการที่จะตอบสนองถึงการเปลี่ยนแปลงในว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือในระยะยาว
ซึ่งความสามารถดังกล่าวที่เกิดจากความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นจะเป็นพื้นฐาน 
เพื่อน าไปสู่ปรับปรุงและพัฒนาความคล่องตัวขององค์การได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ 1) Responsibility Power แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงในความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นรวมถึงการตอบสนอง 2) Sufficiency แสดงให้เห็นถึงช่วงของความสามารถที่สนับสนุนกิจกรรม 
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนน าไปสู่เป้าหมายขององค์การ 3) Flexibility แสดงให้เห็นถึงความสามารถและ
การน าเสนอความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และการแสวงหาเป้าหมายที่แตกต่างโดยใช้ทรัพยากรและ
เคร่ืองมือเดิม 4) Speed แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาอันสั้น 

จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่า ความคล่องตัวขององค์การเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์การ
ช่วยเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้ ช่วยให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สามารถ 
ตอบสนองถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้ ดังนั้น ในการศึกษานี้ผู้วิจัยจึงสามารถ
แสดงกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย ดังภาพประกอบที่ 11 แสดงแบบจ าลองความสัมพันธ์
ระหว่างความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 

H6: ความคล่องตัวขององค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

 
 

 

ภาพประกอบท่ี 11 แสดงแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวขององค์การและความ  
                              ได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
 

ความคล่องตัวขององค์การ ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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6.3 การวัดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่ามีงานวิจัยเชิงประจักษ์ 

ที่เกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น Attiany (2014) ที่ได้มีการศึกษาเร่ืองของความได้เปรียบ
ในการแข่งขันผ่าน Benchmarking โดยการศึกษาในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ 
จอร์แดน การศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการศึกษาผลกระทบของความแตกต่างในประเภท 
ของ Benchmarking ที่มีผลต่อความส าเร็จในความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน โดยการศึกษาดังกล่าวได้
ใช้ตัววัดในเร่ืองความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ด้านความเป็นผู้น า
ทางด้านต้นทุน 2) ด้านความแตกต่าง 3) ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจและได้มีการใช้แบบสอบถามใน
การส ารวจจากผู้บริหารระดับกลางในธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศจอร์แดน การ
วิจัยนี้ได้ใช้สถิติ Kolomgrov-Simrnov (K-S) เป็นตัววัดความเป็นปกติของตัวแปร ซึ่งค่าที่ได้ ถือว่า
ตัวแปรมีความเป็นปกติ ค่า Validity จะแสดงอยู่ระหว่าง 0.735 ถึง 0.821 ส่วนค่า Reliability ใช้การ
ทดสอบค่า Cronbach’s Alpha Coefficient ในการทดสอบเคร่ืองมือของความได้เปรียบในการแข่งขัน 
โดยรวมอยู่ที่ 0.845 ผลที่ได้มีความสอดคล้องกับค่างานวิจัยที่ได้มีการศึกษาในอดีต ส าหรับข้อค าถาม 
ส าหรับความได้เปรียบในการแข่งขันนั้น ข้อค าถามที่ใช้ในการสอบถามคร้ังนี้มีทั้งหมด 20 ค าถาม 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านด้านความเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน จ านวน 7 ข้อ ด้านความแตกต่าง 
จ านวน 6 ข้อ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว จ านวน 7 ข้อ โดยข้อค าถามทั้งหมดจะถามถึงระดับ
ความคิดเห็นมีลักษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert Scale คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ส่วน Soltani, Ramazanpoor and Exlamian (2014) ได้มีการศึกษาเร่ือง
โมเดลสมการเชิงโครงสร้างของผลกระทบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในความได้เปรียบในการ
แข่งขัน โดยการศึกษาดังกล่าวจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในเขตตะวันออกของประเทศอาเซอร์ 
ไบจาน การศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาความมีศักยภาพของการสร้างความได้เปรียบ 
ในการแข่งขัน ตลอดจนความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มธุรกิจอาหาร โดยการศึกษา
ดังกล่าวได้ใช้ตัววัดในเร่ืองความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ด้าน
ความมีคุณภาพ 2) ด้านประสิทธิภาพ 3) ด้านการตอบสนอง 4) ด้านความยืดหยุ่น งานวิจัยนี้เป็นงาน 
วิจัยเชิงปริมาณใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจและได้มีการใช้แบบสอบถาม 
ในการส ารวจจากผู้จัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในทางตะวันออกของประเทศอาเซอร์ไบจาน 
ค่า Validity ของเนื้อหาจะถูกยืนยันด้วยผู้เชี่ยวชาญ ส่วนค่า Reliability ใช้การทดสอบค่า Cronbach’s 
Alpha Coefficient ในการทดสอบเคร่ืองมือของความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยรวมอยู่ที่ 0.86 ผล
ที่ได้มีความสอดคล้องกับค่างานวิจัยที่ได้มีการศึกษาในอดีต ส าหรับข้อค าถามส าหรับความได้เปรียบ 
ในการแข่งขันนั้น ข้อค าถามที่ใช้ในการสอบถามครั้งนี้มีทั้งหมด 22 ค าถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
คือ ด้านความมีคุณภาพ จ านวน 7 ข้อ ด้านประสิทธิภาพ จ านวน 5 ข้อ ด้านการตอบสนอง จ านวน 4 ข้อ 
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ด้านความยืดหยุ่น จ านวน 6 ข้อ โดยข้อค าถามจะถามถึงระดับความคิดเห็น มีลักษณะเป็นมาตราส่วน 
5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert Scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และ Thatte, 
Rao & Nathan (2013) ได้มีการศึกษาเร่ืองผลกระทบของการปฏิบัติในการบริหารห่วงโซ่อุปทานของ
ธุรกิจในการตอบสนองต่อห่วงโซ่อุปทานและความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการศึกษาดังกล่าว
จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมชั้นน าในประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการศึกษาถึงแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่ม
ธุรกิจอุตสาหกรรมชั้นน า โดยการศึกษาดังกล่าวได้ใช้ตัววัดในเร่ืองความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ด้านราคา/ ต้นทุน 2) ด้านคุณภาพ 3) ด้านการขนส่ง 4) ด้านเวลา
ในตลาด 5) ด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณใช้โปรแกรมทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจและได้มีการใช้แบบสอบถามในการส ารวจจากผู้จัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมชั้นน าในประเทศสหรัฐอเมริกา ค่า Validity ของเนื้อหาจะถูกยืนยันด้วยการทบทวน
วรรณกรรม ส่วนค่า Reliability ใช้การทดสอบค่า Cronbach’s Alpha Coefficient ในการทดสอบ
เคร่ืองมือของความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยรวมอยู่ที่ 0.885 ผลที่ได้มีความสอดคล้องกับค่างาน 
วิจัยที่ได้มีการศึกษาในอดีตส าหรับข้อค าถามส าหรับความได้เปรียบในการแข่งขันนั้น ข้อค าถามที่
ใช้ในการสอบถามครั้งนี้ มีทั้งหมด 32 ค าถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านราคา/ ต้นทุน จ านวน 
6 ข้อ ด้านคุณภาพ จ านวน 8 ข้อ ด้านการขนส่ง จ านวน 7 ข้อ ด้านเวลาในตลาด จ านวน 5 ข้อ ด้าน
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ จ านวน 6 ข้อ โดยข้อค าถามทั้งหมดจะถามถึงระดับความคิดเห็นมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert Scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด 


