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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษา ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้
ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
คร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาอิทธิพลและความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย (2) เพื่อพัฒนาแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 8 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดการความรู้ องค์การแห่งการ
เรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย 
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง 
 ตอนที่ 6 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
 ตอนที่ 7 การพัฒนาโมเดล 
 ตอนที่ 8 ผลการวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้แทนค่าสถิติและตัวแปร รวมถึงก าหนดความหมายของ
สัญลักษณ์ เพื่อให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเข้าใจตรงกัน แสดงได้ดังตารางที่ 18  
 
ตารางท่ี 18 สัญลักษณ์ทางสถิติและความหมายของสัญลักษณ์ค่าสถิติและตัวแปร 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

�̅�  ค่าเฉลี่ยเลขาคณิต (Arithmetic Mean) 
S.D.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

MIN  คะแนนต่ าสุด (Minimum) 

MAX  คะแนนสูงสุด (Maximum) 

T-value  ค่าสถิติทดสอบซึ่งมีการแจกแจงแบบ t 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

P-value 

 

 ค่าสัดส่วนของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธสมมติฐานและเป็นค่าที่ 
 ค านวณได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ (Obscrved Significance Level) 

δ  ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได้ภายนอก 
E  ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตได้ภายใน 

SE  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

b  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

B  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็นรายองค์ประกอบ (Standardized Solution) 
λ  น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 

SK  ค่าความเบ้ (Skewness) 

KU  ค่าความโด่ง (Kurtosis) 

R 
 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
 Coefficient) 

CV  สัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation) 
ρc  ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability) 
ρv   ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้  (Average Variance Extracted) 

TE  ขนาดอิทธิพลรวม 

IE  ขนาดอิทธิพลทางอ้อม 

DE  ขนาดอิทธิพลทางตรง 


2  ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) 
df  ค่าองศาความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
R2  ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Coefficient of Determination) 
P  ระดับนัยส าคัญทางสถิต 

N  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
CFI  ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index) 
GFI  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 

AGFI  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

AMSEA  ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square 
 Error of Approximation) 

SRMR  ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized  
 Root Mean Square Residual) 

KM  ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
KM1  การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 
KM2  การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storage) 
KM3  การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Dissemination) 
KM4  การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application) 
LO  ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

LO1  บุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery) 
LO2  รูปแบบความคิด (Mental Model) 
LO3  การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
LO4  การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) 
LO5  การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
OA  ด้านความคล่องตัวขององค์การ (Organizational Agility) 

OA1  การตอบสนอง (Responsiveness) 
OA2   สมรรถนะ (Competency) 
OA3  ความยืดหยุ่น (Flexibility) 
OA4  ความรวดเร็ว (Quickness) 
CA  ด้านความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) 

CA1  การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) 
CA2  การบริหารต้นทุน (Cost) 
CA3  การจัดการนวัตกรรม (Innovation) 
CA4  การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและต าแหน่งงานในปัจจุบัน แสดงได้ดังตารางที่ 19  
 
ตารางท่ี 19 แสดงจ านวนร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   (n = 312) 

ข้อมูลทั่วไป กลุ่ม จ านวน ร้อยละ 

 เพศ  ชาย 104 33.30 
  หญิง 208 66.70 

 รวม 312 100 

 อาย ุ  น้อยกว่า 30 ปี 43 13.80 
  30-39 ปี 62 19.90 
  40-50 ปี 134 42.90 
  มากกว่า 50 ปี  73 23.40 
 รวม 312 100 

 ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 180 57.70 
  ปริญญาโท 132 42.30 
 รวม 312 100 

 ประสบการณ์ในการท างาน  น้อยกว่า 5 ปี 41 13.10 
   5-10 ปี 25 8.00 
  11-15 ปี 48 15.40 
  มากกว่า 15 ปี  198 63.50 
 รวม 312 100 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ต่ ากว่า 50,000 บาท 81 26.60 
  50,000-70,000 บาท 102 32.70 
  70,000- 90,000 บาท 41 13.10 
  มากกว่า 90,000 บาท  88 28.20 
 รวม 312 100 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  ผู้จัดการสาขา 44 14.40 
  รองผู้จัดการสาขา 149 47.80 
  หัวหน้าฝ่าย 114 36.50 
  อื่นๆ   5 1.60 
 รวม 312 100 
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 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 19 ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 312 คน โดยผู้ตอบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 208 คน (ร้อยละ 66.70) ส่วนเพศชาย มีจ านวน 104 คน 
(ร้อยละ 33.30) 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 40-50 ปี โดยมีจ านวน 134 คน (ร้อยละ 42.90) รองลงมา 
คือ ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 73 คน (ร้อยละ 23.40) ช่วงอายุ 30-39 ปี จ านวน 62 คน (ร้อยละ 19.90) 
และช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 43 คน (ร้อยละ 13.80) ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน 180 คน (ร้อยละ 57.70) 
ส่วนการศึกษาระดับปริญญาโท มีจ านวน 132 คน (ร้อยละ 42.30) 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 15 ปี มีจ านวน 198 คน 
(ร้อยละ 63.50) รองลงมา คือ มีประสบการณ์อยู่ในช่วง 11-15 ปี มีจ านวน 48 คน (ร้อยละ 15.40) มี
ประสบการณ์อยู่ในช่วงน้อยกว่า 5 ปี มีจ านวน 41 คน (ร้อยละ 13.10) และมีประสบการณ์อยู่ในช่วง 
5-10 ปี มีจ านวน 25 คน (ร้อยละ 8.00) ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 50,000-70,000 บาท โดยมี
จ านวน 102 คน (ร้อยละ 32.70) รองลงมา คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 90,000 บาท มีจ านวน 
88 คน (ร้อยละ 28.20) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 50,000 บาท มีจ านวน 81 คน (ร้อยละ 26.60) และ 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 70,000-90,000 บาท มีจ านวน 41 คน (ร้อยละ 13.10) ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานในปัจจุบัน คือ รองผู้จัดการสาขา มีจ านวน 
149 คน (ร้อยละ 47.80) รองลงมา คือ หัวหน้าฝ่าย มีจ านวน 114 คน (ร้อยละ 36.50) ผู้จัดการสาขา มี
จ านวน 44 คน (ร้อยละ 14.40) และต าแหน่งงานอ่ืนๆ มีจ านวน 45 คน (ร้อยละ 1.60) ตามล าดับ 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความ 
คล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวของ
องค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน มีเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดแนวความคิด 5 ระดับ โดยก าหนด
เกณฑ์ดังต่อไปนี้ (5) หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด (4) หมายถึง เห็นด้วยมาก (3) หมายถึง เห็นด้วยปาน 
กลาง (2) หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ (1) หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ผลการวิเคราะห์ระดับความคิด 
เห็นดังกล่าว สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)  ที่ศึกษามี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การสร้างความรู้ (KM1) การจัดเก็บความรู้ (KM2) การเผยแพร่ความรู้ (KM3) และ การประยุกต์ใช้
ความรู้ (KM4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงได้ดังตารางที่ 20 
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ตารางท่ี 20 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) 

ด้านการจัดการความรู้ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD. แปลผล 

การสร้างความรู้ (KM1) 4.56 0.43 มากที่สุด 
 1. องค์การสนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ  
     อย่างต่อเน่ือง 

4.75 0.45 มากท่ีสุด 

 2. องค์การสนับสนุนความคิดใหม่ๆที่ได้จากการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน 

4.51 0.66 มากท่ีสุด 

 3. องค์การมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการสร้างความรู้ 
โดยการค้นคว้า รวบรวมความรู้ทั้งภายในและภายนอก 

4.62 0.52 มากท่ีสุด 

 4. องค์การส่งเสริมการจัดบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการแสวงหา
และการสร้างความรู้ 

4.39 0.65 มาก 

การจัดเก็บความรู้ (KM2) 4.44 0.52 มาก 
 1. องค์การมีฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งในการเก็บรวบรวม 

ความรู้ที่มีอยู่ท้ังหมด 
4.49 0.59 มาก 

 2. องค์การมีการจัดแบ่งหมวดหมู่ของความรู้เป็นประเภท 
ต่างๆ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล เช่น การท าแฟ้ม 
สะสมงานการท าคู่มือปฏิบัติงาน 

4.54 0.58 มากที่สุด 

 3. องค์การมีการบันทึกและจัดเก็บความรู้ท่ีเกิดจาก 
ประสบการณ์การท างานของบุคลากร 

4.29 0.73 มาก 

 4. องค์การมีการบันทึกความรู้จากการประชุมหรือสัมมนา 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 

4.46 0.71 มาก 

การเผยแพร่ความรู้ (KM3) 4.34 0.57 มาก 
 1. องค์การมีการน าเอาความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการ 

ความรู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
4.33 0.67 มาก 

 2. องค์การมีการน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีการสัมมนารวมถึงช่องทางต่างๆ 

4.29 0.68 มาก 

 3. องค์การมีการน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ไปสร้างเป็นฐานความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ 
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

4.37 0.65 มาก 

 4. องค์การมีการน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ไป 
     แบ่งปันความรู้ให้กระจายทั่วทั้งองค์การ 

4.39 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

ด้านการจัดการความรู้ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD. แปลผล 

การประยุกต์ใช้ความรู้ (KM4) 4.21 0.65 มาก 
 1. องค์การได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากพนักงานซึ่งท างาน 

จนเกิดการสั่งสมของประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 

4.20 0.75 มาก 

 2. องค์การมีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แลกเปล่ียนความรู้  
เช่น การจัดตลาดนัดความรู้ 

3.91 0.89 มาก 

 3. องค์การมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับความรู้เพื่อ 
ท าให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

4.41 0.72 มาก 

 4. องค์การมีการประเมินการน าความรู้ไปใช้และน าผลการ 
ประเมินดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

4.34 0.70 มาก 

รวมด้านการจัดการความรู้ 4.39 0.44 มาก 

 

 จากตารางที่ 20 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ใน
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.39; S.D.= 0.44) เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ การสร้างความรู้ (X̅= 4.56; S.D.= 0.43) รองลงมา คือ การ
จัดเก็บความรู้ (X̅= 4.44; S.D.= 0.52) การเผยแพร่ความรู้ (X̅= 4.34; S.D.= 0.57) และการประยุกต์ใช้
ความรู้ (X̅= 4.21; S.D.= 0.65) ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายข้อ พบดังนี้ 
 การสร้างความรู้ (KM1) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการสร้างความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.56; S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณา 
รายข้อโดยสามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ องค์การสนับสนุนให้บุคลากร 
เพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (X̅=4.75; S.D.= 0.45) องค์การมีเทคโนโลยี เข้ามาช่วยให้เกิด
การสร้างความรู้ โดยการค้นคว้า รวบรวมความรู้ทั้งภายในและภายนอก (X̅=4.62; S.D.= 0.52) องค์การ
สนับสนุนความคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานของพนักงาน (X̅=4.51; S.D.= 0.66) และองค์การ
ส่งเสริมการจัดบรรยากาศให้เอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาและการสร้างความรู้ (X̅= 4.39; S.D.= 0.65) 
ตามล าดับ 
 การจัดเก็บความรู้ (KM2) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการสร้างความรู้ อยู่ในระดับมาก ( X̅=4.44; S.D.= 0.52) เมื่อ
พิจารณารายข้อโดยสามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ องค์การมีการจัด 
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แบ่งหมวดหมู่ของความรู้เป็นประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล เช่น การท าแฟ้มสะสม
งาน การท าคู่มือปฏิบัติงาน (X̅=4.54; S.D.= 0.58) องค์การมีฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งในการเก็บรวบ 
รวมความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมด (X̅=4.49; S.D.= 0.59) องค์การมีการบันทึกความรู้จากการประชุมหรือสัมมนา 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา (X̅=4.46; S.D.= 0.71) และองค์การมีการ
บันทึกและจัดเก็บความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การท างานของบุคลากร ( X̅=4.29; S.D.= 0.73) 
ตามล าดับ 
 การเผยแพร่ความรู้ (KM3) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการเผยแพร่ความรู้ อยู่ในระดับมาก (X̅=4.34; S.D.= 0.57) เมื่อ
พิจารณารายข้อโดยสามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ องค์การมีการน า
ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ ไปแบ่งปันความรู้ให้กระจายทั่วทั้งองค์การ (X̅=4.39; S.D. 
= 0.66) องค์การมีการน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ไปสร้างเป็นฐานความรู้  เพื่อให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (X̅=4.37; S.D.= 0.65) องค์การมีการน าเอาความรู้
ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (X̅=4.33; S.D.= 0.67) และองค์การมี
การน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีการสัมมนารวมถึงช่องทาง 
ต่างๆ (X̅=4.29; S.D.= 0.68) ตามล าดับ 
 การประยุกต์ใช้ความรู้ (KM4) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ อยู่ในระดับมาก (X̅=4.21; S.D.= 0.65) 
เมื่อพิจารณารายข้อโดยสามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ องค์การมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับความรู้เพื่อท าให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้ความรู้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (X̅=4.41; S.D.= 0.72) องค์การมีการประเมินการน าความรู้ไปใช้และน าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป (X̅=4.34; S.D.= 0.70) องค์การได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากพนักงาน
ซึ่งท างานจนเกิดการสั่งสมของประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (X̅=4.20; 
S.D.= 0.75) และองค์การมีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การจัดตลาดนัดความรู้ 
(X̅=3.91; S.D.= 0.89) ตามล าดับ 
 2. องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) ที่ศึกษามี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
บุคคลที่รอบรู้ (LO1) รูปแบบความคิด (LO2) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (LO3) การเรียนรู้เป็นทีม (LO4) และ 
การคิดเชิงระบบ (LO5) ผลการวิเคราะห์ แสดงได้ดังตารางที่ 21 
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ตารางท่ี 21 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) 

ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD. แปลผล 

บุคคลที่รอบรู้ (LO1) 4.57 0.52 มากที่สุด 
 1. องค์การสนับสนุนให้บุคลากรแสวงหาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ 
     ตัวเองอยู่เสมอ 

4.59 0.58 มากท่ีสุด 

 2. องค์การมีนโยบายที่เน้นให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการ 
     พัฒนาองค์การที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.58 0.60 มากท่ีสุด 

 3. องค์การได้จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
     และได้ทดลองปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

4.54 0.62 มากท่ีสุด 

 4. องค์การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงาน 

4.51 0.65 มากที่สุด 

รูปแบบความคิด (LO2) 4.34 0.56 มาก 
 1. องค์การได้สนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคล 
     ระหว่างกลุ่มหรือหน่วยงาน  

4.19 0.77 มาก 

 2. องค์การมีการพัฒนากลยุทธ์หรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ 
     แลกเปล่ียนความรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.31 0.64 มาก 

 3. องค์การมุ่งม่ันในการแสวงหาวิธีที่ดีท่ีสุดมาปรับใช้กับการท างาน 
     ขององค์กรอยู่เสมอ 

4.47 0.62 มาก 

 4. องค์การมีการอ านวยความสะดวกทั้งสถานที่และเครื่องมือ 
     ในการสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4.41 0.66 มาก 

การมีวิสัยทัศน์ร่วม (LO3) 4.33 0.66 มาก 
 1. องค์การมีการก าหนดวิสัยทัศน์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ 
     บุคลากรให้สามารถเป็นไปได้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 

4.39 0.68 มาก 

 2. องค์การมุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การ 
     ได้แลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ในการท างานอย่างต่อเน่ือง 

4.29 0.76 มาก 

 3. องค์การสนับสนุนให้การด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ สอดคล้อง 
     กับวิสัยทัศน์ขององค์การ 

4.34 0.69 มาก 

 4. องค์การตระหนักถึงการเสริมสร้างความรู้สึกร่วมกัน ความรัก  
     และความผูกพันของบุคคลากรให้เกิดขึ้นในองค์การ 

4.34 0.81 มาก 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 

ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD. แปลผล 

การเรียนรู้เป็นทีม (LO4) 4.42 0.65 มาก 
 1. องค์การมีการสนับสนุนการท างานเป็นทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน 
     การเรียนรู้ร่วมกัน 

4.43 0.73 มาก 

 2. องค์การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมและเรียนรู้วิธีการ 
     ท างานเป็นทีม 

4.48 0.67 มาก 

 3. องค์การมุ่งเน้นให้มีการประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกัน 
     และกันในการปฏิบัติงานเป็นประจ า 

4.36 0.75 มาก 

 4. องค์การมีความพร้อมในการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน  
     ทุกระดับ สามารถแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน 

4.41 0.78 มาก 

การคิดเชิงระบบ (LO5) 4.24 0.67 มาก 
 1. องค์การให้อิสระทางความคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ให้ 
     สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

4.29 0.77 มาก 

 2. องค์การส่งเสริมให้บุคลากรได้น าความคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการ 
     พัฒนางานให้ดีขึ้น 

4.35 0.73 มาก 

 3. องค์การจัดให้มีการวิเคราะห์หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
     การเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนางาน 

4.16 0.74 มาก 

 4. องค์การส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความคิดเป็นอย่างหลากหลาย 4.18 0.78 มาก 
รวมด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ 4.38 0.55 มาก 

  

 จากตารางที่ 21 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X̅=4.38; S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถเรียงล าดับ 
จากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ บุคคลที่รอบรู้ (X̅= 4.57; S.D.= 0.52) รองลงมาคือ การ
เรียนรู้เป็นทีม (X̅= 4.42; S.D.= 0.65) รูปแบบความคิด (X̅= 4.34; S.D.= 0.56) การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
(X̅= 4.33; S.D.= 0.66) และการคิดเชิงระบบ (X̅=4.24; S.D.= 0.67) ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายข้อ พบ
ดังนี ้
 บุคคลที่รอบรู้ (LO1) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความความ
คิดเห็นเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านบุคคลที่รอบรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.57; S.D.= 0.52) 
เมื่อพิจารณารายข้อโดยสามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ องค์การสนับสนุน 
ให้บุคลากรแสวงหาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่เสมอ (X̅=4.59; S.D.= 0.58) องค์การมีนโยบายที่
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เน้นให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการพัฒนาองค์การที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ( X̅=4.58; S.D.= 0.60) 
องค์การได้จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และได้ทดลองปฏิบัติเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ (X̅=4.54; S.D.= 0.62) และองค์การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงาน (X̅=4.51; S.D.= 0.65) ตามล าดับ 
 รูปแบบความคิด (LO2) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น 
เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านรูปแบบความคิด อยู่ในระดับมาก (X̅=4.34; S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณา
รายข้อโดยสามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ องค์การมุ่งมั่น ในการแสวง 
หาวิธีที่ดีที่สุดมาปรับใช้กับการท างานขององค์กรอยู่เสมอ (X̅=4.47; S.D.= 0.62) องค์การ มีการอ านวย
ความสะดวกทั้งสถานที่และเคร่ืองมือ ในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (X̅=4.41; S.D.= 0.66) 
องค์การมีการพัฒนากลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (X̅=4.31; S.D.= 0.64) และองค์การได้สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล
ระหว่างกลุ่มหรือหน่วยงาน (X̅=4.19; S.D.= 0.77) ตามล าดับ 
 การมีวิสัยทัศน์ร่วม (LO3) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม อยู่ในระดับมาก (X̅=4.33; S.D. 
= 0.66) เมื่อพิจารณารายข้อโดยสามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ 
องค์การมีการก าหนดวิสัยทัศน์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้สามารถเป็นไปได้ในแนวทาง 
การปฏิบัติงาน (X̅=4.39; S.D.= 0.68) องค์การสนับสนุนให้การด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์การ (X̅=4.34; S.D.= 0.69) องค์การตระหนักถึงการเสริมสร้างความรู้สึกร่วมกัน 
ความรัก และความผูกพันของบุคลากรให้เกิดขึ้นในองค์การ (X̅=4.34; S.D.= 0.81) และองค์การมุ่ง 
เน้นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การ ได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง (X̅=4.29; S.D.= 0.76) ตามล าดับ 
 การเรียนรู้เป็นทีม (LO4) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิด 
เห็นเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เป็นทีม อยู่ในระดับมาก (X̅=4.42; S.D.= 0.65) เมื่อ
พิจารณารายข้อโดยสามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ องค์การส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับการอบรมและเรียนรู้วิธีการท างานเป็นทีม (X̅=4.48; S.D.= 0.67) องค์การมีการสนับสนุน 
การท างานเป็นทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกัน (X̅=4.43; S.D.= 0.73) องค์การมีความพร้อม
ในการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ สามารถแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน 
(X̅=4.41; S.D.= 0.78) และองค์การมุ่งเน้นให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกันใน
การปฏิบัติงานเป็นประจ า (X̅=4.36; S.D.= 0.75) ตามล าดับ 
 การคิดเชิงระบบ (LO5) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น 
เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการคิดเชิงระบบอยู่ในระดับมาก (X̅=4.24; S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณา 
รายข้อโดยสามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ องค์การส่งเสริมให้บุคลากร



109 

ได้น าความคิดใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานให้ดีขึ้น (X̅=4.35; S.D.= 0.73) องค์การให้อิสระทาง
ความคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน (X̅=4.29; S.D.= 0.77) 
องค์การส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความคิดเป็นอย่างหลากหลาย (X̅=4.18; S.D.= 0.78) และองค์การ
จัดให้มีการวิเคราะห์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนางาน (X̅=4.16; S.D. 
= 0.74) ตามล าดับ 
 3. ความคล่องตัวขององค์การ (Organizational Agility: OA) ที่ศึกษามี 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การตอบสนอง (OA1) สมรรถนะ (OA2) ความยึดหยุ่น (OA3) และความรวดเร็ว (OA4) ผลการ
วิเคราะหข์้อมูล แสดงได้ดังตารางที่ 22 
 
ตารางท่ี 22 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความคล่องตัวขององค์การ (OA) 

ด้านความคล่องตัวขององค์การ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD. แปลผล 

การตอบสนอง (OA1) 4.42 0.59 มาก 
 1. องค์การมีกลไกในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและตอบสนอง 
     ความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

4.39 0.71 มาก 

 2. องค์การเชื่อม่ันว่าการบริหารงานท่ีสามารถตอบสนองต่อการ 
     เปล่ียนแปลงได้อย่างดีจะท าให้องค์การมีประสิทธิภาพ 

4.46 0.66 มาก 

 3. องค์การสามารถปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
     ได้อย่างเหมาะสม 

4.38 0.67 มาก 

 4. องค์การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้การผสมผสานการใช้เทคนิค 
     และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร จะท าให้กิจการ 
     สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี 

4.48 0.65 มาก 

สมรรถนะ (OA2) 4.51 0.53 มากที่สุด 
 1. องค์การมีนโยบายพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร 4.59 0.58 มากท่ีสุด 
 2. องค์การมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     ในแต่ละส่วนงานได้อย่างชัดเจน 

4.56 0.57 มากท่ีสุด 

 3. องค์การมีการจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจนตามความรับผิดชอบ 
     ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การวางแผนการด าเนินงานประสบ 
     ความส าเร็จและสะดวกต่อการติดตามผล 

4.50 0.64 มาก 

 4. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงใดๆเกิดขึ้นก็ตาม องค์การสามารถปรับตัว 
     ในการด าเนินงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 

4.39 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 

ด้านความคล่องตัวขององค์การ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD. แปลผล 

ความยึดหยุ่น (OA3) 4.26 0.68 มาก 
 1. องค์การมีนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน 
     ในแต่ละสถานการณ์ 

4.28 0.75 มาก 

 2. องค์การสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบแผนการปฏิบัติงานเพื่อท า 
     ให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

4.29 0.75 มาก 

 3. องค์การให้ความส าคัญกับการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม เมื่อต้อง 
     มีการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงในอนาคต 

4.19 0.79 มาก 

 4. องค์การให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดย 
     คาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและปรับตัวเพื่อหลีกเล่ียงความ 
     เสี่ยงก่อนการด าเนินงานจริง 

4.31 0.75 มาก 

ความรวดเร็ว (OA4)  4.39 0.62 มาก 
 1. องค์การมีแนวทางการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นเรื่องของการใช้ 
     ระยะเวลาที่สั้นที่สุดและบรรลุเป้าหมายมากท่ีสุด 

4.36 0.73 มาก 

 2. องค์การสนับสนุนให้มีการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารงานอย่าง 
     ต่อเน่ืองเพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงซึ่งจะท าให้ 
     องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้ 
     อย่างดีเยี่ยม 

4.42 0.69 มาก 

 3. ทุกฝ่ายในองค์การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดย 
     ให้ความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ 
     ประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ือง 

4.39 0.69 มาก 

 4. องค์การมีความรวดเร็วในการด าเนินงานท่ีสามารถตอบสนอง 
     อย่างว่องไวต่อสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง ท าให้สามารถ 
     แข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างต่อเน่ือง 

4.41 0.68 มาก 

รวมด้านความคล่องตัวขององค์การ 4.39 0.55 มาก 

 
 จากตารางที่ 22 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคล่องตัวของ
องค์การในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X̅=4.39; S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถเรียง 
ล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ สมรรถนะ (X̅=4.51; S.D.= 0.53) การตอบสนอง 
(X̅=4.42; S.D.= 0.59) ความรวดเร็ว (X̅=4.39; S.D.= 0.62) และความยึดหยุ่น (X̅=4.26; S.D.= 0.68) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายข้อ พบดังนี้ 



111 

 การตอบสนอง (OA1) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น 
เกี่ยวกับความคล่องตัวขององค์การด้านการตอบสนอง อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.57; S.D.= 0.52) 
เมื่อพิจารณารายข้อโดยสามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ องค์การ
สนับสนุนให้มีการเรียนรู้การผสมผสานการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร จะ
ท าให้กิจการสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี (X̅=4.48; S.D.= 0.65) องค์การเชื่อมั่น 
ว่าการบริหารงานที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีจะท าให้องค์การมีประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงาน (X̅=4.46; S.D.= 0.66) องค์การมีกลไกในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและตอบ 
สนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี (X̅=4.39; S.D.= 0.71) และองค์การสามารถปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม (X̅=4.38; S.D.= 0.67) ตามล าดับ 
 สมรรถนะ (OA2) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคล่องตัวขององค์การด้านสมรรถนะ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.51; S.D.= 0.58) เมื่อ
พิจารณารายข้อโดยสามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ องค์การมีนโยบาย 
พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร (X̅=4.59; S.D.= 0.58) องค์การมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานได้อย่างชัดเจน (X̅=4.56; S.D.= 0.57) องค์การมีการจัดโครงสร้าง
องค์การที่ชัดเจนตามความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การวางแผนการด าเนินงานประสบความ 
ส าเร็จและสะดวกต่อการติดตามผล (X̅=4.50; S.D.= 0.64) และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม 
องค์การสามารถปรับตัวในการด าเนินงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุด (X̅=4.39; S.D.= 0.66) 
ตามล าดับ 
 ความยึดหยุ่น (OA3) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น 
เกี่ยวกับความคล่องตัวขององค์การด้านความยึดหยุ่น อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.26; S.D.= 0.68) 
เมื่อพิจารณารายข้อโดยสามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ องค์การให้
ความส าคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและปรับตัวเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนการด าเนินงานจริง (X̅=4.31; S.D.= 0.75) องค์การสามารถปรับเปลี่ยนรูป 
แบบแผนการปฏิบัติงานเพื่อท าให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ( X̅=4.29; 
S.D.= 0.75) องค์การมีนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ที่เหมาะกับการปฏิบัติงานในแต่ละสถานการณ์ 
(X̅=4.28; S.D.= 0.75) และองค์การให้ความส าคัญกับการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม เมื่อต้องมีการ
พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต (X̅=4.19; S.D.= 0.79) ตามล าดับ 
 ความรวดเร็ว (OA4) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น 
เกี่ยวกับความคล่องตัวขององค์การด้านความรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.39; S.D.= 0.62) 
เมื่อพิจารณารายข้อโดยสามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ องค์การ
สนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยน 
แปลง ซึ่งจะท าให้องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างดีเยี่ยม (X̅=4.42; 



112 

S.D.= 0.69) องค์การมีความรวดเร็วในการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองอย่างว่องไวต่อสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง ท าให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่อง (X̅=4.41; S.D.= 0.68) ทุกฝ่ายในองค์การ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ 
หมายให้ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง (X̅=4.39; S.D.= 0.69) และองค์การมีแนวทางการปฏิบัติงาน
โดยมุ่งเน้นเร่ืองของการใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดและบรรลุเป้าหมายมากที่สุด ( X̅=4.36; S.D.= 0.73) 
ตามล าดับ 
 4. ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage: CA) ที่ศึกษามี 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การก าหนดกลยุทธ์ (CA1) การบริหารต้นทุน (CA2) การจัดการนวัตกรรม (CA3) และการ
สร้างความแตกต่าง (CA4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงได้ดังตารางที่ 23 

 
ตารางท่ี 23 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) 

ด้านความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD. แปลผล 

การก าหนดกลยุทธ์ (CA1) 4.57 0.52 มากที่สุด 
 1. องค์การเชื่อม่ันว่าการก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่ 
     ชัดเจน จะช่วยท าให้องค์การประสบความส าเร็จได้ดีขึ้น 

4.63 0.56 มากท่ีสุด 

 2. องค์การให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้ 
     สอดคล้องกับสถานการณ์ขึ้น 

4.58 0.60 มากท่ีสุด 

 3. องค์การมุ่งเน้นให้มีการก าหนดวิสัยทัศน์อย่างเหมาะสม จะช่วย 
     ให้บริหารงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

4.55 0.59 มากท่ีสุด 

 4. องค์การมุ่งเน้นในการแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของ 
     ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เพื่อน ามาใช้วางแผนในการตอบสนองความ 
     ต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.53 0.61 มากท่ีสุด 

การบริหารต้นทุน (CA2) 4.31 0.62 มาก 
 1. องค์การเชื่อม่ันว่าการบริหารต้นทุนที่ดี จะช่วยท าให้องค์การ 
     ท าการแข่งขันได้ดีขึ้น 

4.53 0.62 มาก 

 2. องค์การมุ่งม่ัน ให้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอใน 
     โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

4.37 0.75 มาก 

 3. องค์การมีความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขันในด้านประสิทธิภาพ 
     ของการควบคุมต้นทุน 

4.19 0.80 มาก 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 

ด้านความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD. แปลผล 

การบริหารต้นทุน (CA2) 4.31 0.62 มาก 
4. องค์การสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพ โดยการก าจัดกระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับ 
     งานในทุกๆ กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.19 0.77 มาก 

การจัดการนวัตกรรม (CA3) 4.26 0.70 มาก 
 1. องค์การสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า/บริการ 
     ใหม่ อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรม 
     ผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอยู่เสมอ 

4.32 0.74 มาก 

 2. องค์การมุ่งเน้นให้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา 
     นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเพียงพอ เพื่อให้บุคลากรเกิด 
     ความคิดสรา้งสรรค์และประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ 
     ใหม่อย่างต่อเน่ือง 

4.27 0.76 มาก 

 3. องค์การมุ่งเน้นให้มีการออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
     ใหม่ออกสู่ตลาดเป็นรายแรกอยู่เสมอ เพื่อให้ได้รับการยอมรับ 
     จากลูกค้าและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

4.22 0.80 มาก 

 4. องค์การมีความสามารถในการผสมผสานทรัพยากรที่หลากหลาย 
     ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งตอบสนองความต้องการของ 
     ผู้บริโภคที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน 

4.24 0.79 มาก 

การสร้างความแตกต่าง (CA4) 4.25 0.75 มาก 
 1. องค์การมุ่งเน้นในการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่าง 
     รวดเร็วและสม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

4.24 0.83 มาก 

 2. องค์การมุ่งม่ันในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน 
     อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการได้อย่าง 
     ต่อเน่ือง 

4.26 0.81 มาก 

 3. องค์การสามารถสร้างความโดดเด่นในคุณภาพของสินค้าและ 
     บริการ และได้รับการยอมรบัจากลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

4.24 0.78 มาก 

 4. องค์การมีวิธีการด าเนินงานที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน ท าให้มี 
     ความส าเร็จในการด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคตอย่างสูงสุด 

4.29 0.80 มาก 

รวมด้านความได้เปรียบในการแข่งขัน 4.35 0.58 มาก 
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 จากตารางที่ 23 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบในการ
แข่งขันในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X̅=4.35; S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณารายด้านโดยสามารถเรียง 
ล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ การก าหนดกลยุทธ์ (X̅=4.57; S.D.= 0.52) การบริหาร
ต้นทุน (X̅=4.31; S.D.= 0.62) การจัดการนวัตกรรม (X̅=4.26; S.D.= 0.70) และการสร้างความแตกต่าง 
(X̅=4.25; S.D.= 0.75) ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายข้อ พบดังนี้ 
 การก าหนดกลยุทธ์ (CA1)พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการก าหนดกลยุทธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.57; 
S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณารายข้อโดยสามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ 
องค์การเชื่อมั่นว่าการก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจน จะช่วยท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จได้ดีขึ้น (X̅=4.63; S.D.= 0.56) องค์การให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขึ้น (X̅=4.58; S.D.= 0.60) องค์การมุ่งเน้นให้มีการก าหนดวิสัยทัศน์อย่าง
เหมาะสม จะช่วยให้บริหารงานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง (X̅=4.55; S.D.= 0.59) และ
องค์การมุ่งเน้นในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้
วางแผนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ( X̅=4.53; S.D.= 0.61) ตาม 
ล าดับ 
 การบริหารต้นทุน (CA2) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการบริหารต้นทุน อยู่ในระดับมาก (X̅=4.31; S.D.= 
0.62) เมื่อพิจารณา รายข้อโดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ องค์การ
เชื่อมั่นว่าการบริหาร ต้นทุนที่ดีจะช่วยท าให้องค์การท าการแข่งขันได้ดีขึ้น (X̅=4.53; S.D.= 0.62) 
องค์การมุ่งมั่น ให้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
(X̅=4.37; S.D.= 0.75) องค์การสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การก าจัดกระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับงานในทุกๆ กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ (X̅=4.19; 
S.D.= 0.77) และองค์การมีความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขันในด้านประสิทธิภาพของการควบคุม
ต้นทุน (X̅=4.19; S.D.= 0.80) ตามล าดับ 
 การจัดการนวัตกรรม (CA3) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการจัดการนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก (X̅=4.26; 
S.D.= 0.70) เมื่อพิจารณารายข้อโดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ องค์การ
สนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า/ บริการใหม่ อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อให้
เกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอยู่เสมอ (X̅=4.32; S.D.= 0.74) องค์การมุ่งเน้นให้มี
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเพียงพอ เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความคิดสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง (X̅=4.27; S.D.= 0.76) 
องค์การ มีความสามารถในการผสมผสานทรัพยากรที่หลากหลาย ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่ง
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ตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน (X̅=4.24; S.D.= 0.79) และองค์การมุ่งเน้น
ให้มีการออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเป็นรายแรกอยู่เสมอ เพื่อให้ได้รับ
การยอมรับจากลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (X̅=4.22; S.D.= 0.80) ตามล าดับ 
 การสร้างความแตกต่าง (CA4) พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่างอยู่ในระดับมาก (X̅=4.25; 
S.D.= 0.75) เมื่อพิจารณารายข้อโดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ องค์การ
มีวิธีการด าเนินงานที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน ท าให้มีความส าเร็จในการด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคต 
อย่างสูงสุด (X̅=4.29; S.D.= 0.80) องค์การมุ่งมั่นในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน
อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (X̅=4.26; S.D.= 0.81) องค์การ
สามารถสร้างความโดดเด่นในคุณภาพของสินค้าและบริการ และได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง (X̅=4.24; S.D.= 0.78) และองค์การมุ่งเน้นในการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่าง
รวดเร็วและสม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (X̅=4.24; S.D.= 0.83) ตามล าดับ 
 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

 1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการแจก
แจงปกติของตัวแปรเดียว ซึ่งเป็นข้อตกลงเบื้องต้นของการตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL 
เนื่องจากการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานท าให้นักวิจัยทราบว่าลักษณะการแจกแจงของตัวแปรเป็นแบบใด 
โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (Skewness) 
ค่าความโด่ง (Kurtosis) เพื่อท าให้สามารถสรุปว่าตัวแปรแต่ละตัวมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ผลการทดสอบจะน าเสนอ ดังตารางที่ 24 
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ตารางท่ี 24 แสดงค่าสถิติพรรณนาลักษณะของตัวแปรสังเกตได้ 

ตัวแปร Mean SD. MIN MAX Skewness Kurtosis 

KM1 4.570 0.434 3 5.000 -0.648 -0.700 
KM2 4.446 0.521 2 5.000 -0.576 -0.556 
KM3 4.343 0.571 8 5.000 -0.582 -0.326 
KM4 4.216 0.650 1 5.000 -0.872 1.534 
LO1 4.557 0.527 1 5.000 -1.539 1.313 
LO2 4.345 0.561 1 5.000 -0.677 0.168 
LO3 4.339 0.664 1 5.000 -0.965 0.658 
LO4 4.421 0.657 1 5.000 -1.278 1.707 
LO5 4.245 0.678 1 5.000 -1.267 1.312 
OA1 4.429 0.595 1 5.000 -1.492 1.757 
OA2 4.511 0.534 1 5.000 -0.970 0.593 
OA3 4.266 0.687 1 5.000 -0.711 0.012 
OA4 4.393 0.625 1 5.000 -0.929 0.514 
CA1 4.571 0.528 1 5.000 -1.191 1.655 
CA2 4.318 0.622 1 5.000 -0.948 1.093 
CA3 4.263 0.703 1 5.000 -0.866 0.811 
CA4 4.257 0.751 1 5.000 -1.224 1.354 

 

 จากตารางที่ 24 แสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนาด้านตัวแปรสังเกตได้ พบว่าตัวแปร
สังเกตได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง (4.216 ถึง 4.571) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.434 ถึง 0.751 
แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ย เน่ืองจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกล่าวมี
ค่าไม่เกิน 1 
 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) หรือความไม่สมมาตรของการแจกแจงในภาพรวม
พบว่า ตัวแปรที่มีอยู่ทั้งหมดเบ้ซ้าย แสดงว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าสูงเกินค่าเฉลี่ย โดยค่าเบ้ซ้ายจะอยู่
ในช่วง -0.576 ถึง -1.539 ส่วนค่าความโด่ง (Kurtosis) หรือความสูงของการแจกแจง พบว่า ข้อมูล
บางส่วนจะมีค่าความโด่งต่ ากว่าปกติ (ค่าได้น้อยกว่าศูนย์หรือติดลบ) คือ KM1, KM2 และ KM3 มี
ค่าเท่ากับ -0.700, -0.556 และ -0.326 ตามล าดับ นอกจากนีต้ัวแปรส่วนใหญ่จะโด่งสูง (ค่าเป็นบวก) 
แสดงค่าเท่ากับ 0.811 ถึง 1.757 แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรสังเกตได้ดังกล่าวมีการกระจายข้อมูลใน
ลักษณะสูงกว่าโค้งปกติหรือมีการกระจายของข้อมูลน้อย แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าความเบ้
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และความโด่ง พบว่า ค่าความเบ้และความโด่งมีความแตกต่างจากศูนย์เพียงเล็กน้อย แต่จัดว่าใกล้ศูนย์ 
เมื่อพิจารณา ในภาพรวมทั้งหมดพบว่า ค่า Relative Multivariate Kurtosis = 1.352 ซึ่งไม่เกิน 3.00 
จึงถือว่าตัวแปรสังเกตได้มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ มีความเหมาะสม และสามารถน าไปวิเคราะห์
โมเดลสมการเชิงโครงสร้างได้ 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้โดยพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ท าให้ได้เมทริกซ์ 
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์โมเดลสมการ
เชิงโครงสร้าง เนื่องจากข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญของการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือตัวแปรต้องมี
ความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติทดสอบ 2 ค่า คือ ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO) และค่า Bartlett's Test of Sphericity เพื่อทดสอบว่าตัวแปรสังเกตได้ 
ทั้งหมดเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ (สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ 2554) สามารถ 
น าเสนอผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 25 
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ตารางท่ี 25 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 

ตัวแปร KM1 KM2 KM3 KM4 LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 OA1 OA2 OA3 OA4 CA1 CA2 CA3 CA4 

KM1 1.000                 
KM2 .648** 1.000                
KM3 .470** .672** 1.000               
KM4 .492** .522** .526** 1.000              
LO1 .591** .593** .497** .686** 1.000             
LO2 .603** .665** .653** .789** .728** 1.000            
LO3 .598** .557** .595** .651** .658** .783** 1.000           
LO4 .546** .547** .523** .608** .646** .782** .767** 1.000          
LO5 .539** .571** .558** .626** .639** .789** .830** .802** 1.000         
OA1 .541** .616** .502** .532** .595** .684** .678** .618** .745** 1.000        
OA2 .537** .644** .528** .548** .644** .730** .724** .704** .723** .786** 1.000       
OA3 .510** .571** .528** .599** .665** .755** .700** .699** .782** .751** .776** 1.000      
OA4 .468** .579** .541** .624** .642** .726** .678** .688** .775** .786** .776** .780** 1.000     
CA1 .561** .584** .489** .497** .667** .693** .651** .598** .655** .703** .724** .582** .647** 1.000    
CA2 .525** .526** .419** .479** .540** .667** .586** .599** .646** .561** .586** .559** .603** .691** 1.000   
CA3 .488** .529** .500** .607** .692** .722** .615** .585** .688** .672** .604** .673** .672** .689** .720** 1.000  
CA4 .485** .523** .441** .586** .634** .682** .536** .539** .613** .620** .574** .622** .652** .666** .739** .867** 1.000 
Bartlett's Test of Sphericity = 2329.718, df. = 136, p = 0.000 KMO = 0.943 

หมายเหตุ  **P<0.01

 

1
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 จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันและความสัมพันธ์ตัวแปร 
ทุกคู่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ทางบวก มีขนาด
ของความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .441 ถึง 0.867 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01  
 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ 
ในภาพรวม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ส่วนใหญ่ มีค่าไม่เกิน 
0.80 ความสัมพันธ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้มีระดับความสัมพันธ์ไม่สูงมากนัก ไม่
เกิดปัญหา Multicollineartiry และตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดอยู่บนองค์ประกอบร่วมกัน ดังนั้นมีความ 
เหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Bartlett’s test of sphericity Chi-Square พบว่า มีค่าเท่ากับ 2329.718, 
df. = 136, p = 0.000 แสดงว่า เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Indentity 
matrix) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างเพียงพอที่จะสามารถ
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ซึ่งมีค่า
ใกล้ 1 (0.943) แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน มีความเหมาะสมในการน าไปใช้
ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป เนื่องจาก 
ค่าดัชนี มีค่า 0.80 ขึ้นไป แสดงว่าข้อมูลเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
ดีมาก (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554) 
 3. ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด (Construct Validity) 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้องของโมเดลสมการเชิงโครงสร้างด้วยการพิจารณาค่าน้ าหนัก 
องค์ประกอบ และค่า R2 เพื่อตรวจสอบความผันแปรร่วมของตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) การจัดการความรู้ (2) องค์การแห่งการเรียนรู้ (3) ความคล่องตัว
ขององค์การ และ (4) ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสอดคล้อง 
กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้
ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขัน ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
กับข้อมูลเชิงประจักษ์และน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบส าหรับน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ต่อไป 
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 1) การจัดการความรู ้
 ตัวแปรองค์ประกอบการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างความรู้ 
(KM1) การจัดเก็บความรู้ (KM2) การเผยแพร่ความรู้ (KM3) และการประยุกต์ใช้ความรู้ (KM4) ผลการ 
วิจัยพบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 4 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ผลการวิเคราะห์ค่า Bartlett's Test of Sphericity = 218.765, df. = 6, p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.760 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร 
สังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ 

 
ตารางท่ี 26 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้  
                   ของโมเดลการวัดการจัดการความรู้ (KM) 
 

การจัดการความรู้ (KM) KM1 KM2 KM3 KM4 

 KM1 1.000    
 KM2 0.648** 1.000   
 KM3 0.470** 0.672** 1.000  
 KM4 0.492** 0.522** 0.526** 1.000 
 MEAN 4.569 4.446 4.342 4.216 
 S.D. 0.433 0.520 0.570 0.650 
 Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 218.765, df = 6, p = 0.000, KMO = 0.760 
 หมายเหตุ ** p < .01 

 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 0.09, df = 1 p-value = 0.76236, RMSEA 
= 0.000 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดการจัดการความรู้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อย พบว่า ตัวแปรการสร้างความรู้ (KM1) ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.29 การจัดเก็บความรู้ (KM2) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.50 การเผยแพร่ความรู้ (KM3) 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.40 และการประยุกต์ใช้ความรู้ (KM4) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.48 ซึ่ง
แสดงผลการวิเคราะห์ในภาพประกอบที่ 13 แสดงโมเดลการวัดการจัดการความรู้ และตารางที่ 27 
แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองค์ประกอบการจัดการความรู้ 
 
 
 



121 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 13 แสดงโมเดลการวัดการจัดการความรู้ 
 
ตารางท่ี 27 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดการจัดการความรู้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  

ความตรงของตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ การจัดการความรู้ 
 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
R2 

KM1 0.29 0.024 12.35 -0.02 0.45 
KM2 0.50 0.028 18.16 1.53 0.93 
KM3 0.40 0.031 12.96 -0.01 0.49 
KM4 0.48 0.040 12.21 0.51 0.55 

 Chi-Square = 0.09, df = 1, p = 0.76236, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 
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 2) องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวแปรองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคคลที่
รอบรู้ (LO1) รูปแบบความคิด (LO2) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (LO3) การเรียนรู้เป็นทีม (LO4) และการคิด 
เชิงระบบ (LO5) ผลการวิจัยพบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 5 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิเคราะห์ค่า Bartlett's Test of Sphericity = 593.562, df. = 10, 
p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.892 แสดงว่า 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
มีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

 
ตารางท่ี 28 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้                  

ของโมเดลการวัดองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) 
 

องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

 LO1 1.000     
 LO2 0.728** 1.000    
 LO3 0.658** 0.783** 1.000   
 LO4 0.646** 0.782** 0.767** 1.000  
 LO5 0.639** 0.789** 0.830** 0.802** 1.000 
 MEAN 4.557 4.344 4.339 4.421 4.244 
 S.D. 0.526 0.561 0.663 0.657 0.678 

 Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 593.562, df = 10, p = 0.000, KMO = 0.892 
 หมายเหตุ ** p < .01 
 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 7.49, df = 4, p-value = 0.11204, RMSEA 
= 0.053 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อย พบว่า ตัวแปรบุคคลที่รอบรู้ (LO1) ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.38 รูปแบบความคิด (LO2) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.49 การมีวิสัยทัศน์ร่วม (LO3) 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.59 การเรียนรู้เป็นทีม (LO4) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.57 และการคิดเชิง
ระบบ (LO5) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.62 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ในภาพประกอบที่ 14 แสดง
โมเดลการวัดองค์การแห่งการเรียนรู้ และตารางที่ 29 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดล
การวัดองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ภาพประกอบท่ี 14 แสดงโมเดลการวัดองค์การแห่งการเรียนรู ้
 
ตารางท่ี 29 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองค์การแห่งการเรียนรู้ ค่าน้ าหนัก 
                   องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ                       
                   องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
R2 

LO1 0.38 0.026 14.37 0.07 0.52 
LO2 0.49 0.026 19.07 0.28 0.75 
LO3 0.59 0.030 20.41 0.51 0.83 
LO4 0.57 0.030 19.65 0.44 0.80 
LO5 0.62 0.030 20.40 0.36 0.82 

 Chi-Square = 7.49, df = 4, p = 0.11204, RMSEA = 0.053, GFI =1.00, AGFI = 0.99 
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 3) ความคล่องตัวขององค์การ 
 ตัวแปรองค์ประกอบความคล่องตัวขององค์การ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
ตอบสนอง (OA1) สมรรถนะ (OA2) ความยืดหยุ่น (OA3) และความรวดเร็ว (OA4) ผลการวิจัยพบว่า 
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 4 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผล
การวิเคราะห์ค่า Bartlett's Test of Sphericity = 450.976, df. = 6, p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.863 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร 
สังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ 

 
ตารางท่ี 30 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ 

                    ของโมเดลการวัดความคล่องตัวขององค์การ (OA) 
 

ความคล่องตัวของ
องค์การ (OA) 

OA1 OA2 OA3 OA4 

OA1 1.000    
OA2 0.786** 1.000   
OA3 0.751** 0.776** 1.000  
OA4 0.786** 0.776** 0.780** 1.000 

MEAN 4.428 4.510 4.266 4.392 
S.D. 0.594 0.533 0.686 0.624 

 Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 450.976, df = 6, p = 0.000, KMO = 0.863 
 หมายเหตุ ** p < .01 
 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 0.01, df = 1, p-value = 0.91435, RMSEA 
= 0.000 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดความคล่องตัวขององค์การ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อย พบว่า ตัวแปรการตอบสนอง (OA1) ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.53 สมรรถนะ (OA2) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.47 ความยืดหยุ่น (OA3) ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.61 และความรวดเร็ว (OA4) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.55 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์
ในภาพประกอบที่ 15 แสดงโมเดลการวัดความคล่องตัวขององค์การ และตารางที่ 31 แสดงผลการ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองค์ประกอบความคล่องตัวขององค์การ 
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ภาพประกอบท่ี 15 แสดงโมเดลการวัดความคล่องตัวขององค์การ 
 
ตารางท่ี 31 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดความคล่องตัวขององค์การ ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์ คะแนนองค์ประกอบ
ความคล่องตัวขององค์การ 

 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
R2 

OA1 0.53 0.027 19.55 0.52 0.80 
OA2 0.47 0.024 19.37 0.43 0.77 
OA3 0.61 0.032 19.20 0.42 0.78 
OA4 0.55 0.028 19.45 0.37 0.78 

 Chi-Square = 0.01, df = 1, p = 0.91435, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 
 
 
 

OA1 

OA2 

OA3 

OA4 
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 4) ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 ตัวแปรองค์ประกอบความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การก าหนดกลยุทธ์ (CA1) การบริหารต้นทุน (CA2) การจัดการนวัตกรรม (CA3) และการสร้างความ
แตกต่าง (CA4) ผลการวิจัยพบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 4 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิเคราะห์ค่า Bartlett's Test of Sphericity = 417.630, df. = 6, 
p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.812 แสดงว่า 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
มีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

 
ตารางท่ี 32 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ 
                   ของโมเดลการวัดความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) 
 

ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน (KM) 

CA1 CA2 CA3 CA4 

 CA1 1.000    
 CA2 0.691** 1.000   
 CA3 0.689** 0.720** 1.000  
 CA4 0.666** 0.739** 0.867** 1.000 
 MEAN 4.571 4.317 4.262 4.257 
 S.D. 0.528 0.622 0.702 0.750 

 Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 417.630, df = 6, p = 0.000, KMO = 0.812 
 หมายเหตุ ** p < .01 
 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 0.00, df = 0, p-value = 1.0000, RMSEA 
= 0.000 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดความได้เปรียบในการแข่งขัน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อย พบว่า ตัวแปรการก าหนดกลยุทธ์ (CA1) 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.43 การบริหารต้นทุน (CA2) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.53 การจัดการ
นวัตกรรม (CA3) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.60 และการสร้างความแตกต่าง (CA4) ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.62 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ ในภาพประกอบที่ 16 แสดงโมเดลการวัดความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน และตารางที่ 33 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองค์ประกอบ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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ภาพประกอบท่ี 16 แสดงโมเดลการวัดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
ตารางท่ี 33 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดความได้เปรียบในการแข่งขัน ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์คะแนน องค์ประกอบ 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
R2 

CA1 0.43 0.026 16.45 0.55 0.66 
CA2 0.53 0.030 17.43 0.57 0.72 
CA3 0.60 0.034 17.37 0.44 0.72 
CA4 0.62 0.039 15.97 0.13 0.67 

 Chi-Square = 0.00, df = 0, p = 1.0000, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 
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 4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงภายนอก 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันส าหรับตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ การจัดการ 
ความรู ้เพื่อพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบของข้อค าถาม รวมถึงตรวจสอบและยืนยันว่าตัวบ่งชี้หรือ
ตัวแปรสังเกตได้ใช้วัดเฉพาะตัวแปรแฝงตามที่ก าหนดเท่านั้น 
 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยทั้ง 4 ขององค์ประกอบการ
จัดการความรู้ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ทุกคู่ มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.470-0.672 ผลการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ด้วย 
Bartlett’s test of sphericity ได้ค่า Chi-Square = 218.765, df = 6, p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่าง
มีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้
ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมากพอ สามารถน าไปวิเคราะห์ 
องค์ประกอบได้ และค่าดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.760 แสดงว่า ตัวแปรมีความเหมาะสม 
ที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
 
ตารางท่ี 34 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ 
                   ของโมเดลการวัดองค์ประกอบการจัดการความรู้   
 

 KM1 KM2 KM3 KM4 

KM1 1.000    
KM2 .648** 1.000   
KM3 .470** .672** 1.000  
KM4 .492** .522** .526** 1.000 

MEAN 4.569 4.446 4.342 4.216 
S.D. 0.433 0.520 0.570 0.605 

 

 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-Square = 0.00, df = 0, p = 1.0000, RMSEA = 0.000, 
GFI = 1.00, AGFI = 1.000 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดองค์ประกอบการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นตัวแปร
สังเกตได้ทั้งหมด 4 ตัว มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ย่อยของทุกองค์ประกอบมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าตั้งแต่ 
0.470 ถึง 0.672 ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว ซึ่งวัดได้จากค่า R2 มีค่าตั้งแต่ 
0.51-0.748  
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 ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดังภาพประกอบที่ 17 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบการจัดการความรู้ ตารางที่ 35 แสดงผลการตรวจสอบความตรง
ของโมเดลการวัดองค์ประกอบการจัดการความรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 17 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบ 
                                    การจัดการความรู้  
 
ตารางท่ี 35 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดการจัดการความรู้ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ) 
 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
R2 

KM1 0.48 0.029 16.57 0.46 0.67 
KM2 0.56 0.030 18.45 0.76 0.79 
KM3 0.52 0.032 16.02 0.37 0.64 
KM4 0.45 0.033 11.86 0.10 0.44 

 Chi-Square = 0, df = 0, p = 1.0000, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.000  
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ตารางท่ี 36 แสดงการปรับโมเดลการวัดองค์ประกอบการจัดการความรู้ 

ค่าดัชน ี เกณฑ์ 
ก่อนปรับ หลังปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

χ²/ df < 2.00 2.905 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.078 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ≥ 0.95 0.99 ผ่านเกณฑ์ 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ≥ 0.90 0.95 ผ่านเกณฑ์ 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

 

 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรการจัดการความรู้ พบว่า โมเดลการ
วัดตัวแปรแฝง มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 4 ดัชนี

ที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือ ค่าดัชนี χ²/ df = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, และ RMSEA = 0.000 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าโมเดลแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม กลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 5. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงภายใน 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันส าหรับตัวแปรทั้ง 13 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อพิจารณา
น้ าหนักองค์ประกอบของข้อค าถาม รวมถึง ตรวจสอบ และยืนยันว่าตัวบ่งชี้หรือตัวแปรสังเกตได้ 
ใช้วัดเฉพาะตัวแปรแฝงตามที่ก าหนดเท่านั้น 
 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยทั้ง 13 ขององค์ประกอบ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า ค่า
สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ มี
ความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.548-0.828 ผลการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ด้วย Bartlett’s test of 
sphericity ได้ค่า Chi-Square = 4053.817, df = 78, p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์
เอกลักษณ์ (Identity Matrix) สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ และค่าดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin 
(KMO) = 0.950 แสดงว่า ตัวแปรมีความเหมาะสม ที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดีมาก 
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ตารางท่ี 37 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลการวัดองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้  

              ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

 LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 OA1 OA2 OA3 OA4 CA1 CA2 CA3 CA4 

LO1 1.000             
LO2 .725** 1.000            
LO3 .636** .781** 1.000           
LO4 .650** .794** .772** 1.000          
LO5 .568** .773** .791** .792** 1.000         
OA1 .684** .705** .660** .633** .685** 1.000        
OA2 .714** .688** .669** .668** .620** .798** 1.000       
OA3 .638** .695** .675** .697** .723** .717** .777** 1.000      
OA4 .672** .653** .628** .641** .613** .717** .730** .715** 1.000     
CA1 .674** .695** .685** .631** .610** .733** .749** .629** .637** 1.000    
CA2 .548** .653** .614** .609** .612** .613** .622** .608** .610** .743** 1.000   
CA3 .602** .685** .633** .625** .677** .653** .620** .666** .605** .715** .755** 1.000  
CA4 .607** .686** .608** .606** .624** .622** .597** .639** .630** .711** .765** .828** 1.000 

MEAN 4.391 4.282 4.308 4.373 4.284 4.305 4.369 4.213 4.252 4.431 4.214 4.216 4.211 
S.D. 0.604 0.609 0.655 0.656 0.655 0.656 0.605 0.685 0.662 0.623 0.657 0.697 0.747 

Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 4053.817, df = 78, p = 0.000, KMO = 0.950 
 หมายเหตุ ** p < .01 
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 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-Square = 25.03, df = 32, p = 0.80496, RMSEA 
= 0.000, GFI = 0.99, AGFI = 0.97 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้  
ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 13 ตัว 
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยของทุกองค์ประกอบมี
ค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าตั้งแต ่0.548 ถึง 0.828 ค่าสัมประสิทธิ์ 
ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวซึ่งวัดได้จากค่า R2 มีค่าตั้งแต่ 0.61 ถึง 0.85 
 ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดังภาพประกอบที่ 18 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้ 
เปรียบในการแข่งขัน และตารางที่ 38 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองค์ประกอบ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 18 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบองค์การ                 
                                    แห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององคก์ารและความได้เปรียบในการแขง่ขัน 
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ตารางท่ี 38 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัว
ขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบความตรงของ 
ตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ) 

 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
R2 

LO1 0.47 0.029 16.26 0.19 0.61 
LO2 0.56 0.027 20.95 0.59 0.85 
LO3 0.55 0.031 17.94 0.16 0.70 
LO4 0.56 0.030 18.49 0.21 0.73 
LO5 0.55 0.031 18.07 0.18 0.72 
OA1 0.58 0.030 19.76 0.57 0.79 
OA2 0.53 0.027 19.79 0.46 0.78 
OA3 0.60 0.031 19.41 0.39 0.78 
OA4 0.54 0.031 17.17 0.15 0.65 
CA1 0.54 0.029 18.65 0.56 0.76 
CA2 0.56 0.031 18.24 0.23 0.73 
CA3 0.62 0.033 18.94 0.34 0.78 
CA4 0.66 0.035 19.13 0.38 0.79 

 Chi-Square = 25.03, df = 32, p = 0.80496, RMSEA = 0.000, GFI = 0.99, AGFI = 0.97 
 
ตารางท่ี 39 แสดงการปรับโมเดลการวัดองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวของ    
                      องคก์ารและความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

ค่าดัชน ี เกณฑ์ 
ก่อนปรับ หลังปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

χ²/ df < 2.00 4.880 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.782 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.112 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ≥ 0.95 0.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.99 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ≥ 0.90 0.81 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.97 ผ่านเกณฑ์ 
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 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบเชิงยืนยันส าหรับตัวแปรองค์การแห่งการเรียนรู้ ความ 
คล่องตัวขององค์การ ตัวแปรความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า โมเดลการวัดตัวแปรแฝงทั้ง 3 โมเดล 
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 4 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์

การยอมรับ คือ ค่าดัชนี χ²/ df = 0.782, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, และ RMSEA = 0.000 ดังนั้น จึง
สรุปได้ว่าโมเดลแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 6. ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงของตัวแปรแฝง (Construct reliability: c) และความแปรปรวน 

ท่ีถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: v) 
 เพื่อยืนยันว่าตัวบ่งชี้ของมาตรวัด ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นหรือได้ปรับปรุงมาจากการทบทวน
วรรณกรรมสามารถวัดตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดปัจจัย 
จัดกลุ่มตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยผู้วิจัยใช้โปรแกรม LISREL เทคนิควิธีนี้
สามารถใช้ได้เมื่อขนาดของกลุ่มประชากรที่เป็นตัวอย่างจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 100 หน่วย 
(Bagozzi &Yi, 1998, Hair et al, 1998) ผู้วิจัยท าการทดสอบองค์ประกอบ โดยใช้วิธีการสกัดปัจจัย
ด้วยวิธีความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum likelihood: ML) 
 โดยที่สูตร ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability: c) และความแปรปรวนที่
ถูกสกัดได้ (average variance extracted: v) มีดังนี ้

 

 c   =            ()2  
       ()2+ ()  

 

   คือ น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
   คือ ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝงที่ผ่านเกณฑ์จะต้องมีค่ามากกว่า 0.60 

 v   = 2  
  2+ ()  

 

 ความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ มีค่าเทียบเท่าค่าไอเกน (Eigen Value) ควรมีค่ามากกว่า 0.50 
 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของตัวแปรแฝง และค่าเฉลี่ยของการแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ 
สามารถน าเสนอได้ดังน้ี 
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ตารางท่ี 40 ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: c) และความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้  
                   (Average Variance Extracted: v)   

 

ตัวแปรแฝง ความเท่ียงตัวแปรแฝง (c) 
ความแปรปรวนเฉลี่ยท่ีสกัดได้ 

ด้วยองค์ประกอบ (v) 
KM 0.734 0.510 
LO 0.838 0.511 
OA 0.835 0.559 
CA 0.857 0.602 

 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่าความเที่ยงของตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่าสูง โดยมีค่า c อยู่ระหว่าง 
0.734 ถึง 0.857 ซึ่งมากกว่า 0.60 และค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ มีค่า v อยู่ระหว่าง 0.510 ถึง 
0.602 ซึ่งมากกว่า 0.50 แสดงว่า จากการประเมินโมเดลมาตรวัดได้หลักฐานที่ชัดเจนว่า การนิยาม
ปฏิบัติการตัวแปรแฝงทั้งหมดถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบสมมุติฐานการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โมเดลการพัฒนาแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการ
จัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ด้วยวิธี Maximum Likelihood ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
LISREL เพื่อท าการเปรียบเทียบถึงความกลมกลืนระหว่างโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยพิจารณา 

จากค่าสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ดัชนีค่า Chi-Square, χ²/ df, CFI, GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์โมเดลคร้ังแรก พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากค่า χ² = 582.33, df = 113, p-value = 0.000, 
CFI = 0.97, GFI = 0.82, AGFI = 0.76, RMSEA = 0.116 และ SRMR= 0.044 ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอดัง
ภาพประกอบที่ 19 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวมและ
ตารางที่ 41 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 
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ภาพประกอบท่ี 19 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 
 
ตารางท่ี 41 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าดัชนีท่ีวัดได้ ผลการพิจารณา 

χ²/ df < 2.00 5.153 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

CFI  ≥ 0.95 0.97 ผ่านเกณฑ์ 
GFI  ≥ 0.95 0.82 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ≥ 0.90 0.76 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA < 0.05  0.116 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

SRMR < 0.05 0.044 ผ่านเกณฑ์ 

 

OA1 
OA 

OA2 

OA3 

OA4 
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 จากตารางที่ 41 แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้
ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าที่ค านวณได้คือ Chi-square = 582.33, Chi-square/df 
= 5.153, CFI = 0.97, GFI = 0.82, AGFI = 0.76, RMSEA = 0.116 และ SRMR = 0.044 นั่นคือค่าสถิติ
ที่ส าคัญบางตัว ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ (Joreskog & Sorbom, 1996) 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากค าแนะน าในการ
ปรับพารามิเตอร์ในโมเดลด้วยค่าดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้นปรับ
พารามิเตอร์โดยยินยอมให้ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น ให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ จนกระทั่ง 
ดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยรายละเอียดของการปรับแก้ โมเดล
เพื่อให้มีความสอดคล้องกลมกลืน (Model fit) กับข้อมูลประจักษ์สามารถน าเสนอผลได้ดังภาพประกอบ 
ที่ 20 และตารางที่ 42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 20 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลที่สอดคล้อง 
                              กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

OA 
OA1 

OA2 

OA3 

OA4 
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ตารางท่ี 42 แสดงรายละเอียดการปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ครั้งท่ี 
คู่ความสัมพันธ์ของ 

ค่าความคลาดเคลื่อนที่ท าการปรับ 
χ² df P-value RMSEA 

1 LO5-LO1 525.56 112 0.00000 0.109 
2 CA1-OA2 463.86 111 0.00000 0.101 
3 CA1-OA1 436.59 110 0.00000 0.098 
4 CA4-CA3 417.80 109 0.00000 0.095 
5 KM4-KM2 406.79 108 0.00000 0.094 
6 OA1-LO4 396.40 107 0.00000 0.093 
7 OA3-OA1 393.00 106 0.00000 0.093 
8 OA2-LO5 387.79 105 0.00000 0.093 
9 OA2-LO1 379.26 104 0.00000 0.092 

10 OA1-LO3 375.60 103 0.00000 0.092 
11 CA3-OA4 368.57 102 0.00000 0.092 
12 CA3-LO5 359.59 101 0.00000 0.091 
13 CA1-LO3 359.01 100 0.00000 0.091 
14 CA1-LO1 348.32 99 0.00000 0.090 
15 OA4-LO1 336.74 98 0.00000 0.089 
16 LO5-LO2 325.24 97 0.00000 0.087 
17 LO4-LO1 318.66 96 0.00000 0.086 
18 LO3-LO1 304.36 95 0.00000 0.084 
19 LO2-LO1 299.21 94 0.00000 0.084 
20 KM4-KM1 296.61 93 0.00000 0.084 
21 KM2-OA2 288.55 92 0.00000 0.083 
22 KM1-OA2 283.72 91 0.00000 0.083 
23 KM4-CA2 281.17 90 0.00000 0.083 
24 KM3-CA2 275.82 89 0.00000 0.082 
25 KM1-OA1 265.56 88 0.00000 0.081 
26 KM4-OA4 221.36 87 0.00000 0.070 
27 KM4-CA1 211.77 86 0.00000 0.069 
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ตารางท่ี 42 (ต่อ) 

ครั้งท่ี 
คู่ความสัมพันธ์ของ 

ค่าความคลาดเคลื่อนที่ท าการปรับ 
χ² df P-value RMSEA 

28 KM2-KM1 206.70 85 0.00000 0.068 
29 KM3-KM2 205.17 84 0.00000 0.068 
30 KM3-KM1 200.19 83 0.00000 0.067 
31 KM4-LO2 181.93 82 0.00000 0.063 
32 KM2-OA1 174.80 81 0.00000 0.061 
33 CA3-OA1 172.75 80 0.00000 0.061 
34 CA2-OA1 171.77 79 0.00000 0.061 
35 CA2-LO1 164.15 78 0.00000 0.060 
36 CA1-OA4 158.55 77 0.00000 0.058 
37 CA1-LO2 153.12 76 0.00000 0.057 
38 OA3-LO5 146.52 75 0.00000 0.055 
39 OA3-LO1 144.60 74 0.00000 0.055 
40 OA3-LO4 141.00 73 0.00000 0.055 
41 LO4-LO2 138.27 72 0.00000 0.054 
42 LO3-LO2 123.71 71 0.00011 0.049 
43 OA4-KM2 114.72 70 0.00060 0.045 
44 KM4-LO1 112.56 69 0.00073 0.045 
45 KM2-LO3 105.52 68 0.00241 0.042 
46 KM3-LO3 102.11 67 0.00370 0.041 
47 KM3-LO2 96.78 66 0.00809 0.039 
48 OA2-LO2 94.92 65 0.00912 0.038 
49 OA3-LO2 93.18 64 0.01007 0.038 
50 OA1-LO2 90.25 63 0.01354 0.037 
51 KM2-LO5 85.79 62 0.02444 0.035 
52 KM1-LO5 81.69 61 0.03966 0.033 
53 KM1-LO1 80.30 60 0.04121 0.033 
54 KM2-LO1 76.59 59 0.06163 0.031 
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ตารางท่ี 42 (ต่อ) 

ครั้งท่ี 
คู่ความสัมพันธ์ของ 

ค่าความคลาดเคลื่อนที่ท าการปรับ 
χ² df P-value RMSEA 

55 KM2-CA1 71.79 58 0.10538 0.028 
56 KM1-OA4 68.85 57 0.13504 0.026 
57 KM3-OA2 64.94 56 0.19325 0.023 
58 KM4-LO3 60.32 55 0.28950 0.018 
59 KM1-CA3 59.05 54 0.29610 0.017 
60 KM1-CA4 56.63 53 0.34112 0.015 
61 KM3-CA4 55.43 52 0.34681 0.015 
62 CA3-OA3 53.19 51 0.38999 0.012 
63 CA4-CA2 51.79 50 0.40375 0.011 
64 KM4-LO4 48.39 49 0.49764 0.000 
65 CA4-OA2 46.17 48 0.54828 0.000 
66 CA4-OA4 45.29 47 0.54365 0.000 
67 KM4-OA4 42.31 46 0.62747 0.000 
68 OA3-LO2 41.51 45 0.62076 0.000 
69 KM2-LO2 40.00 44 0.64389 0.000 
70 KM1-CA1 36.46 43 0.74915 0.000 

 

 จากตารางที่ 42 พบว่า การปรับแก้โมเดลคร้ังที่ 1 ระหว่าง LO5 และ LO1 ที่มีความสัมพันธ์

กัน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น คือ χ² ลดลงจาก 582.33 เป็น 525.56 และค่า RMSEA 
ก็ลดลงเช่นเดียวกันจาก 0.116 เป็น 0.112 แสดงให้เห็นว่าการปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีความสอดคล้อง 
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยวิธีการดังกล่าวได้ผลค่อนข้างดีและไม่เป็นการแก้ไขแนวคิดและ 
ทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัยด้วย เพราะเป็นการปรับที่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรเชิงประจักษ์ 
ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจ าลอง โดยผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
กลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับโมเดลท าให้สามารถน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 43 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม
หลังจากการปรับแก้โมเดล เพื่อให้มีความสอดคล้องกลมกลืน (Model Fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ตารางท่ี 43 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากการ    
                   ปรับแก้โมเดล 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าดัชนีท่ีวัดได้ ผลการพิจารณา 

χ²/ df (36.46/ 43) < 2.00 0.847 ผ่านเกณฑ์ 

CFI  ≥ 0.95 1.00  ผ่านเกณฑ์ 
GFI  ≥ 0.95 0.99 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ≥ 0.90 0.95 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA < 0.05  0.000 ผ่านเกณฑ์ 

SRMR < 0.05 0.013 ผ่านเกณฑ์ 

 

 จากตารางที่ 43 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง 
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชน ีที่ผ่านเกณฑ์ การยอมรับ คือ

ค่าดัชนี χ²/ df = 0.847, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.95, RMSEA = 0.000 และ SRMR = 0.013 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
มีความเหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง 
 1. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ท่ีมีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้, 
ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการ
ความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยน าเสนอผลอิทธิพลทางตรง 
(Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) และอิทธิพลรวม (Total Effect: TE) ซึ่ง
สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 44 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลตัวแปรในโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวของ
องค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (อิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม) 
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ตารางท่ี 44 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการ 
ความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบใน
การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ
อิทธิพลรวม) 

 
 การจัดการความรู้  

(KM) 
องค์การแห่งการเรียนรู้  

(LO) 
ความคล่องตัวขององค์การ 

(OA) 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

องค์การแห่งการ
เรียนรู้ (LO) 

0.94** - 0.94** - - - - - - 
14.03 - 14.03 - - - - - - 

ความคล่องตัวของ
องค์การ (OA) 

0.24** 0.58** 0.82** 0.61** - 0.61** - - - 
7.72 6.38 13.85 6.06 - 6.06 - - - 

ความได้เปรียบใน
การแข่งขัน (CA) 

0.12* 0.65** 0.77** 0.27* 0.30** 0.57** 0.47** - 0.47** 
1.32 7.68 12.08 2.98 4.19 5.48 5.69 - 5.69 

ตัวแปร KM1 KM2 KM3 K4 LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 
ความเที่ยง 0.61 0.67 0.62 0.54 0.75 0.92 0.78 0.78 0.80 
ตัวแปร OA1 OA2 OA3 OA4 CA1 CA2 CA3 CA4 - 
ความเที่ยง 0.80 0.79 0.76 0.66 0.73 0.75 0.74 0.73 - 

DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, * p <0.05, ** p<0.01 

 

 จากตารงที่ 44 พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ (0.94) ความคล่องตัวขององค์การ (0.24) 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (0.12) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการจัดการความรู้ ในขณะที่
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (0.27) ความคล่องตัวขององค์การ (0.61) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวก 
จากองค์การแห่งการเรียนรู้ และความได้เปรียบในการแข่งขัน (0.47) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
จากความคล่องตัวขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 นอกจากนี้ ความได้เปรียบในการแข่งขัน ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการจัดการความรู้ 
ผ่านองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.58 และ 0.65 และความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากองค์การแห่งการเรียนรู้ ผ่านความคล่องตัว
ขององค์การ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.30 ตามล าดับ  
 
 
 

ปัจจัยผล 

ปัจจัยเหตุ 
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 2. ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ เพื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ร่วมที่สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ 
ดังตารางที่ 45  
 
ตารางท่ี 45 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ 

องค์ประกอบ/ ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ สัมประสิทธิ์คะแนน

องค์ประกอบ b B SE t R2 

KM 
KM1 0.78** 0.46 0.033 13.85 0.61 0.26 
KM2 0.82** 0.51 0.035 14.57 0.67 0.41 
KM3 0.79** 0.51 0.034 15.16 0.62 0.31 
KM4 0.74** 0.50 0.035 14.19 0.54 0.35 

LO 
LO1 0.87** 0.47 - - 0.75 0.85 
LO2 0.96** 0.53 0.029 17.94 0.92 0.99 
LO3 0.88** 0.52 0.033 15.70 0.78 0.40 
LO4 0.88** 0.52 0.033 15.95 0.78 0.19 
LO5 0.89** 0.53 0.035 14.91 0.80 0.47 

OA 
OA1 0.90** 0.57 - - 0.80 0.64 
OA2 0.89** 0.52 0.023 22.64 0.78 0.50 
OA3 0.87** 0.58 0.030 19.44 0.86 0.27 
OA4 0.81** 0.52 0.027 19.11 0.81 0.26 

CA 
CA1 0.85** 0.52 - - 0.73 0.38 
CA2 0.87** 0.56 0.029 19.23 0.75 0.47 
CA3 0.86** 0.59 0.031 19.37 0.74 0.26 
CA4 0.86** 0.63 0.034 18.44 0.73 0.22 

หมายเหตุ ** p<0.01 
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 จากตารางที่ 45 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า มีค่า
เป็นบวกทั้งหมด มีขนาดตั้งแต่ 0.46 ถึง 0.63 และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทุกตัว โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ องค์ประกอบความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน (CA) คือ การสร้างความแตกต่าง (CA4) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.63 ส่วนตัว
แปรสังเกตได้ ที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ (KM) คือ 
การสร้างความรู้ (KM1) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.46 ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปร
สังเกตได้ทุกค่า (R2) ซึ่งบอกค่าความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้ภายนอก (KM1 ถึง KM4) 
มีค่าตั้งแต่ 0.54 ถึง 0.67 และตัวแปรสังเกตได้ภายใน (LO1 ถึง CA4) มีค่าตั้งแต่ 0.73 ถึง 0.92 เมื่อ
พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 
 (1) องค์ประกอบการจัดการความรู้ (KM) ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ การ
เผยแพร่ความรู้ (KM3) รองลงมา คือ การจัดเก็บความรู้ (KM2) การประยุกต์ใช้ความรู้ (KM4) และ
การสร้างความรู้ (KM1) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.51, 0.51, 0.50, 0.46 และมีความ
แปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบการจัดการความรู้ ร้อยละ 62, 67, 54 และ 61 ตามล าดับ  
 (2) องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ 
รูปแบบความคิด (LO2) รองลงมา คือ การคิดเชิงระบบ (LO5) การเรียนรู้เป็นทีม (LO4) การมีวิสัยทัศน์
ร่วม (LO3) และบุคคลที่รอบรู้ (LO1) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.53, 0.53, 0.52, 0.52, 
0.47 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ ร้อยละ 92, 80, 78, 78 และ 
0.75 ตามล าดับ  
 (3) องค์ประกอบความคล่องตัวขององค์การ (OA) ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด 
คือ ความยืดหยุ่น (OA3) รองลงมา คือ การตอบสนอง (OA1) สมรรถนะ (OA2) ความรวดเร็ว (OA4) 
มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.58, 0.57, 0.52, 0.2 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบ 
ความคล่องตัวขององค์การ ร้อยละ 86, 80, 81 และ 0.78 ตามล าดับ  
 (4) องค์ประกอบความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด 
คือ การสร้างความแตกต่าง (CA4) รองลงมา คือ การจัดการนวัตกรรม (CA3) การบริหารต้นทุน (CA2) 
การก าหนดกลยุทธ์ (CA1) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.63, 0.59, 0.56, 0.52 และมีความ 
แปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบความได้เปรียบในการแข่งขัน ร้อยละ 73, 74, 75 และ 0.73 ตามล าดับ  
 
ตอนท่ี 6 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการ
จัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถน าเสนอผลการวิจัยเพื่อ
ตอบค าถาม การวิจัยและสมมติฐานการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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 สมมติฐานท่ี 1 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสร้างความรู้ (KM1) การจัดเก็บความรู้ (KM2) การ
เผยแพร่ความรู้ (KM3) การประยุกต์ใช้ความรู้ (KM4) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (LO) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ได้รับอิทธิพล
รวมจากการจัดการความรู้ (KM) เท่ากับ 0.94 ซึ่งทั้งหมดเป็นอิทธิพลทางตรง  
 สมมติฐานท่ี 2 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสร้างความรู้ (KM1) การจัดเก็บความรู้ (KM2) การ
เผยแพร่ความรู้ (KM3) การประยุกต์ใช้ความรู้ (KM4) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัว
ขององค์การ (OA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ความคล่องตัวขององค์การ (OA) ได้รับ 
อิทธิพลรวมจากการจัดการความรู้ (KM) เท่ากับ 0.24 ซึ่งทั้งหมดเป็นอิทธิพลทางตรง  
 สมมติฐานท่ี 3 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสร้างความรู้ (KM1) การจัดเก็บความรู้ (KM2) การ
เผยแพร่ความรู้ (KM3) การประยุกต์ใช้ความรู้ (KM4) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน (CA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) 
ได้รับอิทธิพลรวมจากการจัดการความรู้ (KM) เท่ากับ 0.77 โดยเป็นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.12 และ
เป็นอิทธิทางอ้อมผ่านองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO)  เท่ากับ 0.30 
 สมมติฐานท่ี 4 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคคลที่รอบรู้ (LO1) รูปแบบความคิด (LO2) การมีวิสัยทัศน์ 
ร่วม (LO3) การเรียนรู้เป็นทีม (LO4) การคิดเชิงระบบ (LO5) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ
คล่องตัวขององค์การ (OA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ความคล่องตัวขององค์การ 
(OA) ได้รับอิทธิพลรวมจากองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) เท่ากับ 0.61 ซึ่งทั้งหมดเป็นอิทธิพลทางตรง 
 สมมติฐานท่ี 5 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคคลที่รอบรู้ (LO1) รูปแบบความคิด (LO2) การมีวิสัยทัศน์ 
ร่วม (LO3) การเรียนรู้เป็นทีม (LO4) การคิดเชิงระบบ (LO5) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้ 
เปรียบในการแข่งขัน (CA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
(CA) ได้รับอิทธิพลรวมจากองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) เท่ากับ 0.57 โดยเป็นอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 
0.27 และเป็นอิทธิทางอ้อมผ่านความคล่องตัวขององค์การ (OA) เท่ากับ 0.30 
 สมมติฐานท่ี 6 ความคล่องตัวขององค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบใน
การแข่งขัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตอบสนอง (OA1) สมรรถนะ (OA2) ความยืดหยุ่น 
(OA3) ความรวดเร็ว (OA4) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ความได้เปรียบในการแข่งขัน (OA) ได้รับอิทธิพลรวมจากความ
คล่องตัวขององค์การ (OA) เท่ากับ 0.47 ซึ่งทั้งหมดเป็นอิทธิพลทางตรง นอกจากนี้ ความได้เปรียบใน 
การแข่งขัน (CA) ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการจัดการความรู้ (KM) เท่ากับ 0.65 องค์การแห่ง
การเรียนรู้ (LO) เท่ากับ 0.30 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของ
การจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบใน
การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 21 และตารางที่ 46  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 21 แสดงแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

 
ตารางท่ี 46 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ท่ี สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1. การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ยอมรับ 
2. การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ ยอมรับ 
3. การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ยอมรับ 
4. องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ ยอมรับ 
5. องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ยอมรับ 
6 ความคล่องตัวขององค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการ

แข่งขัน 
ยอมรับ 

 

OA 
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 จากตารางที่ 46 ผลการทดสอบสมมติฐาน ทั้ง 6 คือ 
 สมมติฐานที่ 1 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 สมมติฐานที่ 2 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ 
 สมมติฐานที่ 3 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 สมมติฐานที่ 4 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ 
 สมมติฐานที่ 5 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 สมมติฐานที่ 6 ความคล่องตัวขององค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 
 
ตอนท่ี 7 การพัฒนาโมเดล 
 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  
 ผู้วิจัยด าเนินการปรับ เพื่อพัฒนาโมเดลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและระบุองค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบายความ 
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ผลที่ได้ คือ ลดจ านวนตัวแปรสังเกตได้ โดยสร้างตัวแปรใหม่ ในรูป
ขององค์ประกอบร่วมที่เป็นการรวมกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เป็นองค์ประกอบเดียวกัน 
ซึ่งตัวแปรที่อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันมาก (สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ, 2554)  
 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวแปรการจัดการความรู้ (KM) องค์การ
แห่งการเรียนรู้ (LO) ความคล่องตัวขององค์การ (OA) และความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) ปรากฏ 
ผลดังต่อไปนี้ 
 (1) แนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การ
สร้างความรู้ (KKC) การจัดเก็บและสร้างความรู้ (KKS) การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ (KDS) และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ (KKA) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 47 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจของตัวแปรการจัดการความรู้ 
 
ตารางท่ี 47 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจตัวแปรการจัดการความรู้ (KM) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 

การสร้างความรู้ (KKC) 
 องค์การสนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 0.800    
 องค์การสนับสนุนความคิดใหม่ๆที่ได้จากการปฏิบัติงานของพนักงาน 0.606    
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ตารางท่ี 47 (ต่อ) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 

การสร้างความรู้ (KKC)     
องค์การมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการสร้างความรู้ โดยการค้นคว้า  
 รวบรวมความรู้ทั้งภายในและภายนอก 

0.736 
   

การจัดเก็บและสร้างความรู้ (KKS) 
 องค์การส่งเสริมการจัดบรรยากาศให้เอ้ืออ านวยต่อการแสวงหา และ 
 การสร้างความรู้ 

 
0.826 

  

 องค์การมีการบันทึกและจัดเก็บความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การท างาน 
 ของบุคลากร 

 
0.523 

  

 องค์การมีการบันทึกความรู้จากการประชุมหรือสัมมนาเพื่อเป็นพื้นฐาน 
 ในการน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 

 
0.632 

  

การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ (KDS) 
 องค์การมีฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งในการเก็บรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมด   0.613  
 องค์การมีการจัดแบ่งหมวดหมู่ของความรู้เป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวก 
 ในการเรียกใช้ข้อมูล เช่น การท าแฟ้มสะสมงาน การท าคู่มือปฏิบัติงาน 

  
0.581 

 

 องค์การมีการน าเอาความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้จัดท าคู่มือ 
 การปฏิบัติงาน 

  
0.617 

 

 องค์การมีการน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ไปแลกเปลี่ยน 
 เรียนรู้ในเวทีการสัมมนารวมถึงช่องทางต่าง ๆ 

  
0.767 

 

 องค์การมีการน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ไปสร้างเป็น 
 ฐานความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

  
0.877 

 

 องค์การมีการน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ไปแบ่งปัน 
 ความรู้ให้กระจายทั่วทั้งองค์การ 

  
0.790 

 

การประยุกต์ใช้ความรู้ (KKA) 
 องค์การได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากพนักงานซึ่งท างานจนเกิดการสั่งสม 
 ของประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

   
0.783 

 องค์การมีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การจัด 
 ตลาดนัดความรู้ 

   
0.745 
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ตารางท่ี 47 (ต่อ) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 

การประยุกต์ใช้ความรู้ (KKA) 
 องค์การมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับความรู้เพื่อท าให้บุคลากร 
 สามารถเข้าถึงและใช้ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   
0.793 

 องค์การมีการประเมินการน าความรู้ไปใช้และน าผลการประเมินดังกล่าว 
 มาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

   
0.826 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.884 Bartlett’s test of sphericity = 0.000 

 

 จากตารางที่ 47 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของการจัดการความรู้ พบว่า การ
จัดการความรู้แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ และสามารถจัดเรียงล าดับข้อค าถามตามค่าน้ าหนักของ
องค์ประกอบ จากมากไปหาน้อย แต่ละองค์ประกอบ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การเรียนรู้ร่วมกัน (KKC) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 3 ข้อ คือ องค์การ 
สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (KM011) องค์การสนับสนุนความคิด 
ใหม่ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานของพนักงาน (KM012) องค์การมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการสร้าง 
ความรู้ โดยการค้นคว้า รวบรวมความรู้ทั้งภายในและภายนอก (KM013) 
 องค์ประกอบที่ 2 การจัดเก็บและสร้างความรู้ (KKS) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 3 ข้อ คือ 
องค์การส่งเสริมการจัดบรรยากาศให้เอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาและการสร้างความรู้ (KM014) องค์การ 
มีการบันทึกความรู้จากการประชุมหรือสัมมนาเพื่อเป็นพื้นฐานในการน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนา (KM023) องค์การมีการบันทึกและจัดเก็บความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การท างานของ
บุคลากร (KM024) 
 องค์ประกอบที่ 3 การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ (KDS) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 6 ข้อ 
คือ องค์การมีการน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ไปสร้างเป็นฐานความรู้เพื่อให้บุคลากร 
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (KM033) องค์การมีการน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการ
จัดการความรู้ไปแบ่งปันความรู้ให้กระจายทั่วทั้งองค์การ (KM034) องค์การมีการน าความรู้ที่ได้จาก
กิจกรรมการจัดการความรู้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีการสัมมนารวมถึงช่องทางต่างๆ (KM032) 
องค์การมีการน าเอาความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (KM031) 
องค์การมีฐานข้อมูล เพื่อเป็นแหล่งในการเก็บรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมด (KM21) องค์การมีการ
จัดแบ่งหมวดหมู่ของความรู้เป็นประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล เช่น การท าแฟ้ม
สะสมงาน การท าคู่มือปฏิบัติงาน (KM022)  
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 องค์ประกอบที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู้ (KKA) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 4 ข้อ คือ 
องค์การ มีการประเมินการน าความรู้ไปใช้และน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุง
ต่อไป (KM044) องค์การมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับความรู้เพื่อท าให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
และใช้ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (KM043) องค์การได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากพนักงานซึ่ง
ท างานจนเกิดการสั่งสมของประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (KM041) 
องค์การมกีารจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การจัดตลาดนัดความรู้ (KM042) 
 นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า 
ค่า  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.884 ซึ่งมากกว่า 0.80 แสดงว่าตัวแปร
แต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปรอ่ืน หรือข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก 
เน่ืองจากมีค่ามาก (เข้าสู่หนึ่ง) และค่า Bartlett's Test of Sphericity = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 
ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
 ข้อสังเกตที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรการจัดการ
ความรู้ องค์ประกอบที่ 1 การเรียนรู้ร่วมกัน (KKC) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 3 ข้อเดิม คือ KM011, 
KM012 และ KM013 องค์ประกอบที่ 2 การจัดเก็บและสร้างความรู้ (KKS) ประกอบด้วย ตัวแปร
จ านวน 3 ข้อ เป็น 2 ข้อค าถามเดิม คือ KM023, KM024 และข้อค าถามขององค์ประกอบการเรียนรู้
ร่วมกัน (KM1) จ านวน 1 ข้อ คือ KM014 องค์ประกอบที่ 3 การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ (KDS) 
ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 6 ข้อ เป็น 4 ข้อค าถามเดิม คือ KM031, KM032, KM033, KM034 และ
ข้อค าถามขององค์ประกอบการจัดเก็บความรู้ (KM2) จ านวน 2 ข้อ คือ KM021, KM022 และองค์ 
ประกอบ ที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู้ (KKA) ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 4 ข้อเดิม คือ KM041, 
KM042, KM043 และ KM44 

 (2) แนวความคิดที่เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ตัวแปรขององค์การแห่งการเรียนรู้
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ บุคคลที่รอบรู้และรูปแบบความคิด (LPM) รูปแบบการมีวิสัยทัศน์
ร่วมเชิงระบบ (LMS) การเรียนรู้เป็นทีมและระบบ (LTS) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 48 แสดง
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวแปรองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 48 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจตัวแปรองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) องค์ประกอบ 

1 2 3 

บุคคลที่รอบรู้และรูปแบบความคิด (LPM) 
 องค์การมีนโยบายที่เน้นให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการพัฒนาองค์การ 
 ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

0.593 
  

 องค์การได้จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และได้ทดลอง 
 ปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

0.834 
  

 องค์การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 สารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงาน 

0.770 
  

 องค์การได้สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม 
 หรือหน่วยงาน  

0.347 
  

 องค์การมีการพัฒนากลยุทธ์หรือวิธีการต่าง ๆเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
 ความรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

0.556 
  

 องค์การมุ่งมั่นในการแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดมาปรับใช้กับการท างานขององค์กร 
 อยู่เสมอ 

0.602 
  

รูปแบบการมีวิสัยทัศน์ร่วมเชิงระบบ (LMS) 
 องค์การมีการอ านวยความสะดวกทั้งสถานที่และเคร่ืองมือในการสนับสนุน 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
0.575 

 

 องค์การมีการก าหนดวิสัยทัศน์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้สามารถ  
 เป็นไปได้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 

 
0.756 

 

 องค์การมุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การได้แลกเปลี่ยน  
 วิสัยทัศน์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

 
0.651 

 

 องค์การสนับสนุนให้การด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
 ขององค์การ 

 
0.783 

 

 องค์การตระหนักถึงการเสริมสร้างความรู้สึกร่วมกัน ความรัก และความผูกพัน  
 ของบุคคลากรให้เกิดขึ้นในองค์การ 

 
0.688 

 

องค์การส่งเสริมให้บุคลากรได้น าความคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 
 ให้ดีขึ้น 

 
0.536 

 

 องค์การส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความคิดเป็นอย่างหลากหลาย  0.568  
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ตารางท่ี 48 (ต่อ) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) องค์ประกอบ 

1 2 3 

การเรียนรู้เป็นทีมและระบบ (LTS) 
 องค์การมีการสนับสนุนการท างานเป็นทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกัน   0.727 
 องค์การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมและเรียนรู้วิธีการท างานเป็นทีม   0.786 
 องค์การมุ่งเน้นให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการ 
 ปฏิบัติงานเป็นประจ า 

  
0.781 

 องค์การมีความพร้อมในการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  
 สามารถแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน 

  
0.582 

 องค์การให้อิสระทางความคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับ 
 ความต้องการของหน่วยงาน 

  
0.575 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.939 Bartlett’s test of sphericity = 0.000 
 

 จากตารางที่ 48 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจขององค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า 
องค์การแห่งการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ และสามารถจัดเรียงล าดับข้อค าถามตามองค์  
ประกอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ จากมากไปหาน้อยแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 บุคคลที่รอบรู้และรูปแบบความคิด (LPM) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 
6 ข้อ คือ องค์การได้จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และได้ทดลองปฏิบัติเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ (LO013) องค์การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงาน (LO014) องค์การมุ่งมั่นในการแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดมาปรับใช้กับ
การท างานขององค์กรอยู่เสมอ (LO023) องค์การมีนโยบายที่เน้นให้บุคลากรเห็นความส าคัญของ
การพัฒนาองค์การที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (LO012) องค์การมีการพัฒนากลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้ 
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (LO022) องค์การได้สนับสนุนให้เกิดการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มหรือหน่วยงาน (LO021) 
 องค์ประกอบที่ 2 รูปแบบการมีวิสัยทัศน์ร่วมเชิงระบบ (LMS) ประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 
7 ข้อ คือ องค์การสนับสนุนให้การด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ 
(LO033) องค์การมีการก าหนดวิสัยทัศน์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้สามารถเป็นไปได้
ในแนวทางการปฏิบัติงาน (LO031) องค์การตระหนักถึงการเสริมสร้างความรู้สึกร่วมกัน ความรัก 
และความผูกพันของบุคคลากรให้เกิดขึ้นในองค์การ (LO034) องค์การมุ่งเน้นในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการท างานอย่างต่อเน่ือง (LO032) องค์การ 
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มีการอ านวยความสะดวกทั้งสถานที่และเคร่ืองมือในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (LO024) 
องค์การส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความคิดเป็นอย่างหลากหลาย (LO054) องค์การส่งเสริมให้
บุคลากรได้น าความคิดใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานให้ดีขึ้น (LO052) 
 องค์ประกอบที่ 3 การเรียนรู้เป็นทีมและระบบ (LTS) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 5 ข้อ คือ 
องค์การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมและเรียนรู้วิธีการท างานเป็นทีม (LO042) องค์การมุ่งเน้น
ให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานเป็นประจ า (LO043) องค์การ
มีการสนับสนุนการท างานเป็นทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกัน (LO041) องค์การมีความ
พร้อมในการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ สามารถแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
ร่วมกัน (LO044) องค์การให้อิสระทางความคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของหน่วยงาน (LO051) 
 นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า 
ค่า  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.939 ซึ่งมากกว่า 0.80 แสดงว่าตัวแปร
แต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปรอ่ืน หรือข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก 
เน่ืองจากมีค่ามาก (เข้าสู่หนึ่ง) และค่า Bartlett's Test of Sphericity = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 
ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
 ข้อสังเกตที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรองค์การ
แห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 1 บุคคลที่รอบรู้และรูปแบบความคิด (LPM) ประกอบด้วยตัวแปร
จ านวน 3 ข้อเดิม คือ LO012, LO013, LO014 และข้อค าถามขององค์ประกอบรูปแบบความคิด (LO2) 
จ านวน 3 ข้อ คือ LO021, LO022, LO023 องค์ประกอบที่ 2 รูปแบบการมีวิสัยทัศน์ร่วมเชิงระบบ 
(LMS) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 7 ข้อ เป็น 4 ข้อเดิม คือ LO031, LO032, LO033, LO034 ข้อค าถาม 
ขององค์ประกอบรูปแบบความคิด (LO2) จ านวน 1 ข้อ คือ LO024 และข้อค าถามขององค์ประกอบ
การคิดเชิงระบบ (LO5) จ านวน 1 ข้อ คือ LO052, LO054 องค์ประกอบที่ 3 การเรียนรู้เป็นทีมและ
ระบบ (LTS) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 5 ข้อ เป็น 4 ข้อเดิม คือ LO041, LO042, LO043, LO044 
และข้อค าถามขององค์ประกอบการคิดเชิงระบบ (LO5) จ านวน 2 ข้อ คือ LO052 และ LO054 และ
ยังพบอีกว่า องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ เดิมมี 5 องค์ประกอบ แต่ลดลง 2 องค์ประกอบ 
โดยองค์ประกอบที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 1 ตัว หรือข้อค าถาม 1 ข้อของตัวแปรบุคคลที่
รอบรู้ (LO1) คือข้อ LO011 และองค์ประกอบที่ 5 ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 1 ตัว หรือข้อค าถาม 
1 ข้อ ของตัวแปรการคิดเชิงระบบ (LO5) คือ ข้อ LO053 จึงไม่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(LO) ลดจ านวนองค์ประกอบจาก 5 เหลือเพียง 3 องค์ประกอบเท่านั้น 
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 (3) แนวความคิดที่เกี่ยวกับความคล่องตัวขององค์การ (OA) ตัวแปรความคล่องตัวของ
องค์การ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การตอบสนอง (OAR) สมรรถนะ (OAC) ความยึดหยุ่น
และสมรรถนะ (OAF) ความรวดเร็ว (OAQ) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 49 แสดงการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวแปรความคล่องตัวขององค์การ 
 
ตารางท่ี 49 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจตัวแปรความคล่องตัวขององค์การ (OA) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับความคล่องตัวขององค์การ (OA) 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 

การตอบสนอง (OAR) 
 องค์การมีกลไกในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและตอบสนอง 
 ความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

0.738    

 องค์การเชื่อมั่นว่าการบริหารงานที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยน 
แปลงได้อย่างดีจะท าให้องคก์ารมีประสิทธภิาพในการบริหารงาน 

0.766    

 องค์การสามารถปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
 อย่างเหมาะสม 

0.661    

 องค์การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้การผสมผสานการใช้เทคนิคและ 
 เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร จะท าให้กิจการสามารถเพิ่ม 
 ศักยภาพในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี 

0.683    

สมรรถนะ (OAC) 
 องค์การมีนโยบายพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร  0.744   
 องค์การมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ 
ส่วนงานได้อย่างชัดเจน 

 0.764   

 องค์การมีการจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจนตามความรับผิดชอบ  
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การวางแผนการด าเนินงานประสบความส าเร็จ
และสะดวกต่อการติดตามผล 

 0.708   

ความยึดหยุ่นและสมรรถนะ (OAF) 
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นก็ตาม  องค์การสามารถปรับตัวใน 
 การด าเนินงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 

  0.615  

 องค์การมีนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ที่เหมาะกับการปฏิบัติงานในแต่ละ  
 สถานการณ์ 

  0.784  
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ตารางท่ี 49 (ต่อ) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับความคล่องตัวขององค์การ (OA) 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 

ความยึดหยุ่นและสมรรถนะ (OAF)     
องค์การสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนการปฏิบัติงานเพื่อท าให้เกิด 
 ความสอดคล้องในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

  0.783  

 องค์การให้ความส าคัญกับการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม เมื่อต้องมีการ 
 พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  0.758  

 องค์การให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยคาดการณ์ 
 เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนการ 
 ด าเนินงานจริง 

  0.610  

ความรวดเร็ว (OAQ) 
 องค์การมีแนวทางการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นเร่ืองของการใช้ระยะเวลา  
 ที่สั้นที่สุดและบรรลุเป้าหมายมากที่สุด 

   0.802 

 องค์การสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง  
 เพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงซึ่งจะท าให้องค์การ 
 สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างดีเยี่ยม 

   0.629 

 ทุกฝ่ายในองค์การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ 
 ความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสบ 
 ความส าเร็จอย่างต่อเน่ือง 

   0.602 

 องค์การมีความรวดเร็วในการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองอย่าง 
 ว่องไวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ท าให้สามารถแข่งขันกับ 
 คู่แข่งได้อย่างต่อเนื่อง 

   0.622 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.936 Bartlett’s test of sphericity = 0.000 
 

 จากตารางที่ 49 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของความคล่องตัวขององค์การ 
พบว่า ความคล่องตัวขององค์การ แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ และสามารถจัดเรียงล าดับข้อค าถาม
ตามองค์ประกอบตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ จากมากไปหาน้อยแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 
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 องค์ประกอบที่ 1 การตอบสนอง (OAR) ประกอบด้วย ตัวแปรจ านวน 4 ข้อ คือ องค์การ
เชื่อมั่นว่าการบริหารงานที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีจะท าให้องค์การมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน (OA012) องค์การมีกลไกในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ
ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี (OA011) องค์การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้การผสมผสาน 
การใช้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร จะท าให้กิจการสามารถเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันได้เป็นอย่างดี (OA014) องค์การสามารถปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
อย่างเหมาะสม (OA013) 
 องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ (OAC) ประกอบด้วย ตัวแปรจ านวน 3 ข้อ คือ องค์การมีการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานได้อย่างชัดเจน (OA022) องค์การมีนโยบาย 
พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร (OA021) องค์การมีการจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจนตาม 
ความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การวางแผนการด าเนินงานประสบความส าเร็จและสะดวก 
ต่อการติดตามผล (OA023) 
 องค์ประกอบที่ 3 ความยืดหยุ่นและสมรรถนะ (OAF) ประกอบด้วย ตัวแปรจ านวน 5 ข้อ 
คือ องค์การมีนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ที่เหมาะกับการปฏิบัติงานในแต่ละสถานการณ์ (OA031) 
องค์การสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนการปฏิบัติงานเพื่อท าให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม (OA032) องค์การให้ความส าคัญกับการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม เมื่อต้องมีการ
พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต (OA03) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม องค์การสามารถ 
ปรับตัวในการด าเนินงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุด (OA024) องค์การให้ความส าคัญ
กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงก่อนการด าเนินงานจริง (OA034) 
 องค์ประกอบที่ 4 ความรวดเร็ว (OAQ) ประกอบด้วย ตัวแปรจ านวน 4 ข้อ คือ องค์การมี
แนวทางการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นเร่ืองของการใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดและบรรลุเป้าหมายมากที่สุด 
(OA041) องค์การสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสภาพ 
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะท าให้องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้
อย่างดีเยี่ยม (OA042) องค์การมีความรวดเร็วในการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองอย่างว่องไวต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ท าให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่อง (OA044) ทุกฝ่ายใน
องค์การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ือง (OA043) 
 นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า 
ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.936 ซึ่งมากกว่า 0.80 แสดงว่าตัวแปร
แต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปรอ่ืน หรือข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก 
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เนื่องจากมีค่ามาก (เข้าสู่หนึ่ง) และค่า Bartlett's Test of Sphericity = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดง
ว่า ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
 ข้อสังเกตที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรความคล่องตัว 
ขององค์การ องค์ประกอบที่ 1 การตอบสนอง (OAR) ประกอบด้วย ตัวแปรจ านวน 4 ข้อเดิม คือ 
OA011, OA012, OA013, OA014 องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ (OAC) ประกอบด้วย ตัวแปรจ านวน 
3 ข้อเดิม คือ OA021, OA022, OA023 องค์ประกอบที่ 3 ความยึดหยุ่นและสมรรถนะ (OAF) ประกอบ 
ด้วย ตัวแปรจ านวน 5 ข้อ เป็น 4 ข้อเดิม คือ OA031, OA032, OA033, OA034 และ ข้อค าถามของ
องค์ประกอบสมรรถนะ (OA024) จ านวน 1 ข้อ คือ OA024 องค์ประกอบที่ 4 ความรวดเร็ว (OAQ) 
ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 4 ข้อ เดิม คือ OA041, OA042, OA043 และ OA044 
 (4) แนวความคิดที่เกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) ตัวแปรความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ กลยุทธ์ (CAS) ต้นทุน (CAC) นวัตกรรมความแตกต่าง 
(CAD) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่  50 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวแปร
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
ตารางท่ี 50 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจตัวแปรความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) 
องค์ประกอบ 

1 2 3 

การก าหนดกลยุทธ์ (CAS) 
 องค์การเชื่อมั่นว่าการก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจน จะช่วย  
 ท าให้องค์การประสบความส าเร็จได้ดีขึ้น 

0.717   

 องค์การให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ 
 สถานการณ์ขึ้น 

0.861   

 องค์การมุ่งเน้นให้มีการก าหนดวิสัยทัศน์อย่างเหมาะสม จะช่วยให้บริหารงาน  
 ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

0.809   

 องค์การมุ่งเน้นในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าอย่าง 
 ต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้วางแผนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 อย่างมีประสิทธิภาพ 

0.718   
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ตารางท่ี 50 (ต่อ) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) 
องค์ประกอบ 

1 2 3 

การบริหารต้นทุน (CAS) 
 องค์การมุ่งมั่น ให้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในโครงการการพัฒนา  
 ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 0.539  

 องค์การมีความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขันในด้านประสิทธิภาพของการ 
 ควบคุมต้นทุน 

 0.774  

 องค์การสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 โดยการก าจัดกระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับงานในทุก ๆ กระบวนการ 
 อย่างมีประสิทธิภาพ 

 0.647  

การจัดการนวัตกรรมเพื่อความแตกต่าง (CAD) 
 องค์การสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า/บริการใหม่ อย่าง 
 เป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการออก 
 สู่ตลาดอยู่เสมอ 

0.643   

 องค์การมุ่งเน้นให้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมและ 
 ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเพียงพอ เพื่อให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์และ 
 ประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง 

0.730   

 องค์การมุ่งเน้นให้มีการออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ 
 ตลาดเป็นรายแรกอยู่เสมอ เพื่อให้ได้รับการยอมรับ จากลูกค้าและผู้มีส่วน 
 เกี่ยวข้อง 

0.887   

 องค์การมีความสามารถในการผสมผสานทรัพยากรที่หลากหลาย ในการ 
 สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เหนือกว่า 
 คู่แข่งขัน 

0.860   

 องค์การมุ่งเน้นในการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว และ 
 สม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

0.805   

 องค์การมุ่งมั่นในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขันอยู่เสมอ เพื่อ  
 ให้สามารถดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

0.763   
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ตารางท่ี 50 (ต่อ) 

แนวความคิดที่เกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) 
องค์ประกอบ 

1 2 3 

การจัดการนวัตกรรมเพื่อความแตกต่าง (CAD)    
 องค์การสามารถสร้างความโดดเด่นในคุณภาพของสินค้าและบริการ และ 
 ได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

0.732   

 องค์การมีวิธีการด าเนินงานที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน ท าให้มีความส าเร็จใน 
 การด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคตอย่างสูงสุด 

0.731   

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.934 Bartlett’s test of sphericity = 0.000 
 

 จากตารางที่ 50 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของความได้เปรียบในการแข่งขัน 
พบว่า ความได้เปรียบในการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ และสามารถจัดเรียงล าดับข้อค าถาม 
ตามองค์ประกอบตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ จากมากไปหาน้อยแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งสามารถ
อธิบาย ได้ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดกลยุทธ์ (CAS) ประกอบด้วย ตัวแปรจ านวน 4 ข้อ คือ องค์การ
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขึ้น (CA012) องค์การ
มุ่งเน้นให้มีการก าหนดวิสัยทัศน์อย่างเหมาะสม จะช่วยให้บริหารงานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง (CA013)  องค์การมุ่งเน้นในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้วางแผนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (CA014) 
องค์การเชื่อมั่นว่าการก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจน จะช่วยท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จได้ดีขึ้น (CA011) 
 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารต้นทุน (CAS) ประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 3 ข้อ คือ องค์การ
มีความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขันในด้านประสิทธิภาพของการควบคุมต้นทุน (CA023) องค์การ
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการก าจัดกระบวนการที่ไม่
สร้างคุณค่าให้กับงานในทุกๆ กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ (CA024) องค์การมุ่งมั่นให้มีการ
จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (CA022) 
 องค์ประกอบที่ 3 การจัดการนวัตกรรมเพื่อความแตกต่าง (CAD) ประกอบด้วย ตัวแปร จ านวน 
8 ข้อ คือ องค์การมุ่งเน้นให้มีการออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเป็นรายแรก 
อยู่เสมอ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (CA033) องค์การมีความสามารถ
ในการผสมผสานทรัพยากรที่หลากหลาย ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน (CA034) องค์การมุ่งเน้นในการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
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อย่างรวดเร็วและสม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (CA041) องค์การมุ่งมั่นในการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขันอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง (CA042) องค์การสามารถสร้างความโดดเด่นในคุณภาพของสินค้าและบริการและ
ได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (CA043) องค์การมีวิธีการด าเนินงานที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน 
ท าให้มีความส าเร็จในการด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคตอย่างสูงสุด (CA044) องค์การมุ่งเน้นให้
มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเพียงพอ เพื่อให้บุคลากร
เกิดความคิดสร้างสรรค์ และองค์การสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า/ บริการใหม่ 
อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอยู่เสมอ 
(CA031) ประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง (CA032) นอกจากนี้ ผลการตรวจ 
สอบข้อมูลว่ามีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy = 0.934 ซึ่งมากกว่า 0.80 แสดงว่าตัวแปรแต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปร
อ่ืนหรือข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก เนื่องจากมีค่ามาก (เข้าสู่หนึ่ง) และ
ค่า Bartlett's Test of Sphericity = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน
สามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
 ข้อสังเกตที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรความได้  
เปรียบในการแข่งขัน องค์ประกอบที่ 1 กลยุทธ์ (CAS) ประกอบด้วย ตัวแปรจ านวน 4 ข้อเดิม คือ 
CA011, CA012, CA013, CA014 องค์ประกอบที่ 2 ต้นทุน (CAS) ประกอบด้วย ตัวแปรจ านวน 3 ข้อ
เดิม คือ CA022, CA023, CA024 องค์ประกอบที่ 3 นวัตกรรมความแตกต่างประกอบด้วย ตัวแปร
จ านวน 8 ข้อ เป็น 4 ข้อเดิมขององค์ประกอบนวัตกรรม (CA3) คือ CA031, CA032, CA033, CA034 
และข้อค าถามขององค์ประกอบความแตกต่าง (CA4) จ านวน 4 ข้อ คือ CA041, CA042, CA043, CA044 
และยังพบอีกว่า องค์ประกอบความได้เปรียบในการแข่งขัน เดิมมี 4 องค์ประกอบ แต่ลดลง 1 องค์ 
ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร จ านวน 1 ตัว หรือข้อค าถาม 1 ข้อของตัวแปร 
ต้นทุน (CA2) คือข้อ CA021 จึงไม่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2552) ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้องค์ประกอบความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) ลดจ านวนองค์ประกอบ 
จาก 4 เหลือเพียง 3 องค์ประกอบเท่านั้น 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร รวมถึงก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ ตัวแปร 
แต่ละตัว เพื่อให้ตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบมีความครอบคลุมตัวแปรทั้งหมด และเพื่อให้การ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อให้โมเดลใหม่นี้ว่า C-Ad Model สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 51 
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ตารางท่ี 51 แสดงสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

C-Ad  Competitive Advantage Model 

KM  ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
KKC  การสร้างความรู้  
KKS  การจัดเก็บและสร้างความรู้  
KDS  การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้  
KKA  การประยุกต์ใช้ความรู้ 
LO  ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

LPM  บุคคลที่รอบรู้และรูปแบบความคิด  
LMS  รูปแบบการมีวิสัยทัศน์ร่วมเชิงระบบ 
LTS  การเรียนรู้เป็นทีมและระบบ 
OA  ด้านความคล่องตัวขององค์การ (Organizational Agility) 

OAR  การตอบสนอง 
OAC  สมรรถนะ 
OAF  ความยึดหยุ่นและสมรรถนะ 
OAQ  ความรวดเร็ว  
CA  ด้านความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) 

CAS  การก าหนดกลยุทธ์  
CAC  การบริหารต้นทุน  
CAD  การจัดการนวัตกรรมเพื่อความแตกต่าง 
 

 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการ
แจกแจงปกติของตัวแปรเดียว ซึ่งเป็นข้อตกลงเบื้องต้นของการตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL 
เนื่องจากการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานจะท าให้นักวิจัยทราบว่าลักษณะการแจกแจงของตัวแปรเป็น
แบบใด โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ 
(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) เพื่อท าให้สามารถสรุปว่าตัวแปรแต่ละตัวมีการแจกแจงแบบปกติ 
หรือไม่อย่างไร (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ผลการทดสอบจะน าเสนอดังตารางที่ 52 
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ตารางท่ี 52 แสดงค่าสถิติพรรณนาลักษณะของตัวแปรสังเกตได้ 

ตัวแปร Mean SD. MIN MAX Skewness Kurtosis 

KKC 4.630 0.438 3.000 5.000 -0.981 0.184 
KKS 4.369 0.573 2.333 5.000 -0.648 0.032 
KDS 4.400 0.499 3.000 5.000 -0.469 -0.559 
KKA 4.204 0.653 1.500 5.000 -0.940 1.888 
LPM 4.417 0.544 2.167 5.000 -0.966 1.293 
LMS 4.316 0.633 1.714 5.000 -1.050 1.469 
LTS 4.382 0.645 1.800 5.000 -1.224 1.686 
OAR 4.427 0.591 1.250 5.000 -1.415 1.212 
OAC 4.542 0.538 2.667 5.000 -0.934 0.161 
OAF 4.285 0.657 2.000 5.000 -0.685 -0.044 
OAQ 4.390 0.625 2.250 5.000 -0.948 0.537 
CAS 4.561 0.538 2.250 5.000 -1.231 1.918 
CAC 4.238 0.705 1.000 5.000 -1.346 1.434 
CAD 4.239 0.717 1.250 5.000 -1.120 1.032 

 

 จากตารางที่ 52 แสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนาด้านตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปร
สังเกตได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง (4.204 ถึง 4.630) ส่วนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.438 ถึง 
0.717 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายเข้าใกล้กับค่าเฉลี่ย เน่ืองจากส่วนเบี่ยงเบนมีค่าไม่เกิน 1 
 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) หรือความไม่สมมาตรของการแจกแจงในภาพรวม
พบว่า ตัวแปรที่มีอยู่ทั้งหมดเบ้ซ้าย แสดงว่าข้อมูลส่วนใหญ่ มีค่าสูงเกินค่าเฉลี่ย โดยค่าเบ้ซ้ายจะอยู่
ในช่วง -0.469 ถึง -1.415 ส่วนค่าความโด่ง (Kurtosis) หรือความสูงของการแจกแจง พบว่า ตัวแปร
ที่มีอยู่ มีทั้งกลุ่มที่ค่าความโด่งต่ ากว่าปกติ (ค่าได้น้อยกว่าศูนย์หรือติดลบ) และข้อมูลบางส่วนจะ
โด่งสูง (ค่าเป็นบวก) แสดงค่าเท่ากับ -0.044 ถึง 1.918 แสดงให้เห็นว่า ค่าความเบ้และความโด่งจะ
ต่างจากศูนย์เพียงเล็กน้อย เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดพบว่า ค่า Relative Multivariate Kurtosis 
= 1.393 ซึ่งไม่เกิน 3.00 จึงถือได้ว่าตัวแปรสังเกตได้มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ จึงมีความเหมาะสม
ที่จะน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
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 3. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้  โดยพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ท าให้ได้เมทริกซ์ 
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์โมเดลสมการ 
เชิงโครงสร้าง เนื่องจากข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญของการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ  ตัวแปรต้องมี
ความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติทดสอบ 2 ค่า คือ ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO) และค่า Bartlett's Test of Sphericity เพื่อทดสอบว่าตัวแปรสังเกตได้ 
ทั้งหมดเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ (สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ 2554) สามารถ 
น าเสนอผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 53 
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ตารางท่ี 53 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 

ตัวแปร KKC KKS KDS KKA LPM LMS LTS OAR OAC OAF OAQ CAS CAC CAD 

KKC 1.000              
KKS .560** 1.000             
KDS .462** .646** 1.000            
KKA .444** .588** .506** 1.000           
LPM .554** .681** .594** .808** 1.000          
LMS .529** .613** .630** .686** .788** 1.000         
LTS .482** .610** .531** .613** .769** .838** 1.000        
OAR .525** .554** .555** .547** .661** .740** .650** 1.000       
OAC .437** .522** .616** .519** .676** .734** .653** .746** 1.000      
OAF .462** .594** .565** .619** .773** .791** .761** .782** .749** 1.000     
OAQ .408** .552** .555** .628** .709** .748** .706** .798** .726** .796** 1.000    
CAS .521** .547** .532** .500** .720** .687** .606** .697** .709** .618** .639** 1.000   
CAC .434** .482** .435** .479** .620** .575** .603** .537** .524** .568** .567** .693** 1.000  
CAD .471** .537** .511** .620** .754** .648** .606** .661** .555** .682** .673** .722** .787** 1.000 
Bartlett's Test of Sphericity = 2329.718, df. = 136, p = 0.000 KMO = 0.943 

หมายเหตุ  **P<0.01 
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 จากตารางที่ 53 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า  ความ 
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันและความสัมพันธ์
ตัวแปร ทุกคู่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ทางบวก 
มีขนาดของความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .408 ถึง 0.838 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .01  
 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ทุกคู่ใน
ภาพรวม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน 0.80 
ความสัมพันธ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรสังเกตได้มีระดับความสัมพันธ์ไม่สูงมากนัก ไม่เกิด
ปัญหา Multicollineartiry และตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดอยู่บนองค์ประกอบร่วมกัน ดังนั้น มีความ
เหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Bartlett’s test of sphericity Chi-Square พบว่า มีค่าเท่ากับ 2329.718, 
df. = 136, p = 0.000 แสดงว่า เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Indentity 
matrix) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างเพียงพอที่จะสามารถ
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ซึ่งมีค่า
ใกล้ 1 (0.943) แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน มีความเหมาะสมในการน าไปใช้
ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป เนื่องจาก 
ค่าดัชนี มีค่า 0.80 ขึ้นไป แสดงว่าข้อมูลเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
ดีมาก (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554) 
 4. ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด (Construct Validity) 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้องของโมเดลสมการเชิงโครงสร้างด้วยการพิจารณาค่าน้ าหนัก 
องค์ประกอบ และค่า R2 เพื่อตรวจสอบความผันแปรร่วมของตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) การจัดการความรู้ (2) องค์การแห่งการเรียนรู้ (3) ความคล่องตัว
ขององค์การ และ (4) ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสอดคล้อง 
กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบส าหรับน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันต่อไป 
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 1) การจัดการความรู ้
 ตัวแปรองค์ประกอบการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างความรู้ 
(KKC) การจัดเก็บและสร้างความรู้ (KKS) การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ (KDS) และการประยุกต์ 
ใช้ความรู้ (KKA) ผลการวิจัยพบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 4 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิเคราะห์ค่า Bartlett's Test of Sphericity = 441.288, df. = 6, 
p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.791 แสดงว่า 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
มีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

 
ตารางท่ี 54 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้  
                   ของโมเดลการวัดการจัดการความรู้ (KM) 
 

การจัดการความรู้ (KM) KKC KKS KDS KKA 

 KKC 1.000    
 KKS 0.560** 1.000   
 KDS 0.462** 0.646** 1.000  
 KKA 0.444** 0.588** 0.506** 1.000 
 MEAN 4.630 4.368 4.400 4.204 
 S.D. 0.437 0.572 0.498 0.653 

 Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 441.288, df = 6, p = 0.000, KMO = 0.791 
 หมายเหตุ ** p < .01 

 

 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 0.29, df = 2, p-value = 0.86457, RMSEA 
= 0.000 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดการจัดการความรู้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อย พบว่า ตัวแปรการสร้างความรู้ (KKC) ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.28 การจัดเก็บและสร้างความรู้ (KKS) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.50 การจัดเก็บและ
เผยแพร่ความรู้ (KDS) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.37 และการประยุกต์ใช้ความรู้ (KKA) ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.44 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ในภาพประกอบที่ 22 แสดงโมเดลการวัดการจัดการ
ความรู้ และตารางที่ 55 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองค์ประกอบการจัดการ
ความรู ้
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ภาพประกอบท่ี 22 แสดงโมเดลการวัดการจัดการความรู้ 
 
ตารางท่ี 55 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดการจัดการความรู้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ    

ความตรงของตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ การจัดการความรู้ 
 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
R2 

KKC 0.28 0.024 11.72 0.36 0.41 
KKS 0.50 0.029 17.33 0.91 0.76 
KDS 0.37 0.026 14.02 0.47 0.55 
KKA 0.44 0.035 12.63 0.28 0.46 

 Chi-Square = 0.29, df = 2, p = 0.86457, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 
 

 2) องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวแปรองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคคลที่
รอบรู้และรูปแบบความคิด (LPM) รูปแบบการมีวิสัยทัศน์ร่วมเชิงระบบ (LMS) และการเรียนรู้เป็นทีม
และระบบ (LTS) ผลการวิจัยพบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิเคราะห์ค่า Bartlett's Test of Sphericity = 708.534, df. = 3, 
p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.755 แสดงว่า 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
มีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
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ตารางท่ี 56 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้  
                   ของโมเดลการวัดองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) 
 

องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) LPM LMA LTS 
 LPM 1.000   
 LMS 0.788** 1.000  
 LTS 0.769** 0.838** 1.000 
 MEAN 4.417 4.316 4.382 
 S.D. 0.544 0.633 0.644 

 Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 708.534, df = 3, p = 0.000, KMO = 0.755 
 

 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 0.00, df = 0, p-value = 1.0000, RMSEA 
= 0.000 (The Model is Saturated, the Fit is Perfect) แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดองค์การแห่งการ
เรียนรู้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อย 
พบว่า ตัวแปรบุคคลที่รอบรู้และรูปแบบความคิด (LPM) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.46 รูปแบบการ
มีวิสัยทัศน์ร่วมเชิงระบบ (LMS) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.59 และการคิดเชิงระบบ (LO5) ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.58 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ในภาพประกอบที่ 23 แสดงโมเดลการวัดองค์การแห่ง
การเรียนรู้ และตารางที่ 57 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองค์ประกอบองค์การ
แห่งการเรียนรู ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 23 แสดงโมเดลการวัดองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 57 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองค์การแห่งการเรียนรู้ ค่าน้ าหนัก 
                   องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ       
                   องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองค์ประกอบ R2 
LPM 0.46 0.025 18.29 0.07 0.72 
LMS 0.59 0.028 20.93 0.44 0.86 
LTS 0.58 0.029 20.10 0.36 0.82 

 Chi-Square = 0.00, df = 0, p = 1.0000 RMSEA = 1.00, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

 3) ความคล่องตัวขององค์การ 
 ตัวแปรองค์ประกอบความคล่องตัวขององค์การ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
ตอบสนอง (OAR) สมรรถนะ (OAC) ความยึดหยุ่นและสมรรถนะ (OAF) และความรวดเร็ว (OAQ) 
ผลการวิจัยพบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 4 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ผลการวิเคราะห์ค่า Bartlett's Test of Sphericity = 991.090, df. = 6, p = 0.000 ซึ่งแตกต่าง
จากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.860 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอ ที่จะน ามา 
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

 
ตารางท่ี 58 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ 
                   ของโมเดลการวัดความคล่องตัวขององค์การ (OA) 
 

ความคล่องตัวขององค์การ (OA) OAR OAC OAF OAQ 

 OAR 1.000    
 OAC 0.746** 1.000   
 OAF 0.782** 0.749** 1.000  
 OAQ 0.798** 0.726** 0.796** 1.000 
 MEAN 4.427 4.541 4.284 4.390 
 S.D. 0.591 0.538 0.656 0.625 

 Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 991.090, df = 6, p = 0.000, KMO = 0.860 
 หมายเหตุ ** p < .01 
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 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 2.54, df = 2, p-value = 0.28107, RMSEA 
= 0.029 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดความคล่องตัวขององค์การ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบย่อย พบว่า ตัวแปรการตอบสนอง (OAR) ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 0.53 สมรรถนะ (OAC) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.45 ความยึดหยุ่นและสมรรถนะ (OAF) 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.58 และความรวดเร็ว (OA4) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.56 ซึ่งแสดงผล
การวิเคราะห์ในภาพประกอบที่ 24 แสดงโมเดลการวัดความคล่องตัวขององค์การ และตารางที่ 59 
แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองค์ประกอบความคล่องตัวขององค์การ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 24 แสดงโมเดลการวัดความคล่องตัวขององค์การ 
 
ตารางท่ี 59 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดความคล่องตัวขององค์การค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์คะแนน องค์ประกอบ
ความคล่องตัวขององค์การ 

 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
R2 

OAR 0.53 0.027 19.55 0.52 0.80 
OAC 0.47 0.024 19.37 0.43 0.77 
OAF 0.61 0.032 19.20 0.42 0.78 
OAQ 0.55 0.028 19.45 0.37 0.78 

 Chi-Square = 2.54, df = 2, p = 0.28107, RMSEA = 0.029, GFI =1.00, AGFI = 0.98 

OA 

OAR 

OAC 

OAF 

OAQ 
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 4) ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 ตัวแปรองค์ประกอบความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การก าหนดกลยุทธ์ (CAS) การบริหารต้นทุน (CAC) และการจัดการนวัตกรรมเพื่อความแตกต่าง 
(CAD) ผลการวิจัยพบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิเคราะห์ค่า Bartlett's Test of Sphericity = 554.270, df. = 3, p = 0.000 
ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี KMO = 0.739 แสดงว่า เมทริกซ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมาก
พอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

 
ตารางท่ี 60 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ 
                   ของโมเดลการวัดความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) 
 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน (KM) CAS CAC CAD 

 CAS 1.000   
 CAC 0.693** 1.000  
 CAD 0.722** 0.787** 1.000 
 MEAN 4.560 4.238 4.238 
 S.D. 0.528 0.622 0.702 

 Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 554.270, df = 3, p = 0.000, KMO = 0.739 
 

 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-square = 0.00, df = 0, p-value = 1.0000, RMSEA 
= 0.000 (The Model is Saturated, the Fit is Perfect) แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดความได้เปรียบใน
การแข่งขัน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาตามน้ าหนักองค์ประกอบ 
ย่อย พบว่า ตัวแปรกลยุทธ์ (CAS) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.43 ต้นทุน (CAC) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
0.61 นวัตกรรมความแตกต่าง (CAD) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 0.65 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ในภาพ 
ประกอบที่ 25 แสดงโมเดลการวัดความได้เปรียบในการแข่งขัน และตารางที่ 61 แสดงผลการตรวจ 
สอบความตรงของโมเดลการวัดองค์ประกอบความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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ภาพประกอบท่ี 25 แสดงโมเดลการวัดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
ตารางท่ี 61 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดความได้เปรียบในการแข่งขัน  
                   ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนน       
                   องค์ประกอบ ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
R2 

CAS 0.43 0.026 16.32 0.39 0.64 
CAC 0.61 0.033 18.39 0.48 0.76 
CAD 0.65 0.033 19.54 0.68 0.82 

 Chi-Square = 0.00, df = 0, p = 1.0000, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 
 

 5) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงภายนอก 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันส าหรับตัวแปรการจัดการความรู้ เพื่อพิจารณา 
น้ าหนักองค์ประกอบของข้อค าถาม รวมถึงตรวจสอบและยืนยันว่าตัวบ่งชี้หรือตัวแปรสังเกตได้ ใช้
วัดเฉพาะตัวแปรแฝงตามที่ก าหนดเท่านั้น 
 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยทั้ง 4 ขององค์ประกอบการ
จัดการความรู้ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทุกคู่ มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.444 ถึง 0.646 ผลการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์
ด้วย Bartlett’s test of sphericity ได้ค่า Chi-Square = 441.288, df = 6, p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
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อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้
ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมากพอ สามารถน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ และค่าดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.791 แสดงว่า ตัวแปรมีความเหมาะสม
ที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
 
ตารางท่ี 62 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ 
                   ของโมเดลการวัดองค์ประกอบการจัดการความรู้  
 

 KKC KKS KDS KKA 

KKC 1.000    
KKS .560** 1.000   
KDS .462** .646** 1.000  
KKA .444** .588** .506** 1.000 

MEAN 4.630 4.368 4.400 4.204 
S.D. 0.437 0.572 0.498 0.653 

 Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 441.288, df = 6, p = 0.000, KMO = 0.791 
 

 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-Square = 0.01, df = 1, p = 0.91170, RMSEA = 0.000, 
GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดองค์ประกอบการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นตัวแปร
สังเกตได้ทั้งหมด 4 ตัว มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ย่อยของทุกองค์ประกอบมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าตั้งแต่ 
0.444 ถึง 0.646 ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว ซึ่งวัดได้จากค่า R2 มีค่าตั้งแต่ 
0.40 ถึง 0.78 
 ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดังภาพประกอบที่ 26 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบการจัดการความรู้ ตารางที่ 63 แสดงผลการตรวจสอบความตรง
ของโมเดลการวัดองค์ประกอบการจัดการความรู้  
 
 
 
 
 
 



174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพประกอบท่ี 26 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบ การจัด 

การความรู้  
 
ตารางท่ี 63 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดการจัดการความรู้ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ) 
 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
R2 

KKC 0.28 0.025 11.29 0.31 0.40 
KKS 0.51 0.032 15.66 0.97 0.78 
KDS 0.36 0.028 13.04 0.41 0.53 
KKA 0.46 0.041 11.19 0.32 0.49 

 Chi-Square = 0.01, df = 1, p = 0.91170, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 
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ตารางท่ี 64 แสดงการปรับโมเดลการวัดองค์ประกอบการจัดการความรู้  

ค่าดัชน ี เกณฑ์ 
ก่อนปรับ หลังปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

χ²/ df < 2.00 0.145 ผ่านเกณฑ์ 0.012 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ≥ 0.95 0.90 ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ≥ 0.90 0.90 ผ่านเกณฑ์ 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

 

 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรการจัดการความรู้ พบว่า โมเดลการวัด
ตัวแปรแฝง มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 4 ดัชนี

ที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือ ค่าดัชนี χ²/ df = 0.012, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, และ RMSEA = 0.000 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าโมเดลแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม กลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 6) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงภายใน  
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ส าหรับตัวแปรทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อพิจารณา
น้ าหนักองค์ประกอบของข้อค าถาม รวมถึงตรวจสอบและยืนยันว่าตัวบ่งชี้หรือตัวแปรสังเกตได้ใช้วัด
เฉพาะตัวแปรแฝงตามที่ก าหนดเท่านั้น 
 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยทั้ง 10 ขององค์ประกอบ
ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 
0.524 ถึง 0.838 ผลการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ด้วย  Bartlett’s test of sphericityได้ค่า Chi-
Square = 3166.043, df = 45, p = 0.000 ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงว่า เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์ ( Identity 
Matrix) สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ และค่าดัชนี  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.917 
แสดงว่า ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดีมาก
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ตารางท่ี 65 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้
ของโมเดลการวัดองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ  

  และความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

 LMP LMS LTS OAR OAC OAF OAQ CAS CAC CAD 

LPM 1.000          
LMS .788** 1.000         
LTS .769** .838** 1.000        
OAR .661** .740** .650** 1.000       
OAC .676** .734** .653** .746** 1.000      
OAF .773** .791** .761** .782** .749** 1.000     
OAQ .709** .748** .706** .798** .726** .796** 1.000    
CAS .720** .687** .606** .697** .709** .618** .639** 1.000   
CAC .620** .575** .603** .537** .524** .568** .567** .693** 1.000  
CAD .754** .648** .606** .661** .555** .682** .673** .722** .787** 1.000 

MEAN 4.417 4.316 4.382 4.427 4.541 4.284 4.390 4.560 4.238 4.239 
S.D. 0.544 0.633 0.644 0.591 0.538 0.656 0.625 0.538 0.705 0.716 

Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 3166.043, df = 45, p = 0.000, KMO = 0.917 
 หมายเหตุ ** p < .01 
  

 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-Square = 9.99, df = 14, p = 0.76282, RMSEA = 0.000, 
GFI = 0.99, AGFI = 0.97 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ ความ
คล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 10 ตัว มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยของทุกองค์ประกอบมีค่า
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าตั้งแต่ 0.524 ถึง 0.838 ค่าสัมประสิทธิ์ 
ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว ซึ่งวัดได้จากค่า R2 มีค่าตั้งแต่ 0.63 ถึง 0.86 
 ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดังภาพประกอบที่ 27 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้ 
เปรียบในการแข่งขัน และตารางที่ 66 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองค์ประกอบ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน  
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  Chi-Square = 9.99, df = 14, P-value = 0.76282, RMSEA = 0.000 
 

ภาพประกอบท่ี 27 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบองค์การ       
                                    แห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององคก์าร และความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

OA 

OAR 

OAC 

OAF 

OAQ 
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ตารางท่ี 66 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัว
ในการท างานและความได้เปรียบในการแข่งขัน (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบความตรง 

  ของตัวแปรสังเกตได้และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ) 
 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t 
คะแนน

องค์ประกอบ 
R2 

LPM 0.47 0.025 18.98 0.40 0.74 
LMS 0.59 0.028 21.28 0.49 0.86 
LTS 0.58 0.029 20.24 0.37 0.81 
OAR 0.51 0.027 18.95 0.49 0.75 
OAC 0.45 0.025 18.04 0.28 0.70 
OAF 0.59 0.029 20.49 0.37 0.82 
OAQ 0.55 0.029 19.17 0.31 0.76 
CAS 0.47 0.025 18.25 0.96 0.76 
CAC 0.56 0.036 15.80 0.19 0.63 
CAD 0.59 0.035 16.936 0.39 0.68 

 Chi-Square = 9.99, df = 14, p = 0.76282, RMSEA = 0.000, GFI = 0.99, AGFI = 0.97 
 

ตารางท่ี 67 แสดงการปรับโมเดลการวัดองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ
และความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 

ค่าดัชน ี เกณฑ์ 
ก่อนปรับ หลังปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

χ²/ df < 2.00 7.084 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.713 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.145 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ≥ 0.95 0.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.99 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ≥ 0.90 0.78 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.97 ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 



179 

 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบเชิงยืนยัน ส าหรับตัวแปรองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ความคล่องตัวขององค์การ ตัวแปรความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า โมเดลการวัดตัวแปรแฝงทั้ง 
3 โมเดล มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 4 ดัชนีที่

ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือ ค่าดัชนี χ²/ df = 0.713, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, และ RMSEA = 0.000 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าโมเดลแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

 7) ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: c) และความแปร 

ปรวนท่ีถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: v) 
 เพื่อยืนยันว่าตัวบ่งชี้ของมาตรวัด ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นหรือได้ปรับปรุงมาจากการทบทวน
วรรณกรรม สามารถวัดตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดปัจจัย 
จัดกลุ่มตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยผู้วิจัยใช้โปรแกรม LISREL เทคนิควิธีนี้
สามารถใช้ได้เมื่อ ขนาดของกลุ่มประชากรที่เป็นตัวอย่างจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 100 หน่วย 
(Bagozzi & Yi, 1998, Hair et al, 1998) ผู้วิจัยท าการทดสอบองค์ประกอบ โดยใช้วิธีการสกัดปัจจัย
ด้วยวิธีความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood: ML) 
 โดยที่สูตร ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: c) และความแปรปรวนที่
ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: v) มีดังนี ้

 

    c      =        ()2  
   ()2+ ()  

 

  คือ  น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
  คือ  ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝงที่ผ่านเกณฑ์จะต้องมีค่ามากกว่า 0.60 

 

    v     =          2  
     2+ ()  

 

 ความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ มีค่าเทียบเท่าค่าไอเกน (eigen value) ควรมีค่ามากกว่า 0.50 
 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของตัวแปรแฝง และค่าเฉลี่ยของการแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ 
สามารถน าเสนอได้ดังน้ี 
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ตารางท่ี 68 ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: c) และความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้   
                   (Average Variance Extracted: v)   

 

ตัวแปรแฝง ความเท่ียงตัวแปรแฝง (c) 
ความแปรปรวนเฉลี่ยท่ีสกัดได้

ด้วยองค์ประกอบ (v) 
KM 0.827 0.549 
LO 0.924 0.804 
OA 0.925 0.757 
CA 0.869 0.689 

 

 จากตารางที่ 68 แสดงให้เห็นว่าความเที่ยงของตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่าสูง โดยมีค่า c อยู่
ระหว่าง 0.827 ถึง 0.925 ซึ่งมากกว่า 0.60 และค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ มีค่า v อยู่ระหว่าง 
0.549 ถึง 0.804 ซึ่งมากกว่า 0.50 แสดงว่า จากการประเมินโมเดลมาตรวัดได้หลักฐานที่ชัดเจนว่า 
การนิยามปฏิบัติการตัวแปรแฝงทั้งหมดถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 8) ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โมเดลการพัฒนาแบบจ าลองการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ด้วยวิธี Maximum Likelihood ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL เพื่อท าการเปรียบเทียบ 
ถึงความกลมกลืนระหว่างโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเกณฑ์ในการตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสถิติ ซึ่งประกอบด้วย

ดัชนีค่า Chi-Square, χ²/ df, CFI, GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR ซึ่งผลการวิเคราะห์โมเดลคร้ังแรก 
พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากค่า χ² = 443.69, df = 71, p-value = 0.000, CFI = 0.96, GFI = 0.83, 
AGFI = 0.75, RMSEA = 0.130 และ SRMR= 0.042 ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอดังภาพประกอบที่ 28 แสดง
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม และตารางที่ 69 แสดงการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 
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ภาพประกอบท่ี 28 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 
 
ตารางท่ี 69 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าดัชนีท่ีวัดได้ ผลการพิจารณา 

χ²/ df < 2.00 6.249 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

CFI ≥ 0.95 0.96 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ≥ 0.95 0.83 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ≥ 0.90 0.75 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.130 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

SRMR < 0.05 0.042 ผ่านเกณฑ์ 

 

OA 

OAR 

OAC 

OAF 

OAQ 
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 จากตารางที่ 69 แสดงให้เห็นว่า โมเดลแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการ
จัดการความรู้ ที่มีต่อ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าที่ค านวณได้คือ Chi-square 
= 443.69, Chi-square/ df = 6.249, CFI = 0.96, GFI = 0.83, AGFI = 0.75, RMSEA = 0.130 และ 
SRMR = 0.042 นั่นคือ ค่าสถิติที่ส าคัญบางตัว ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ (Joreskog & Sorbom, 
1996) 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากค าแนะน าในการ
ปรับพารามิเตอร์ในโมเดลด้วยค่าดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้นปรับ
พารามิเตอร์โดยยินยอมให้ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น ให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ จนกระทั่ง 
ดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยรายละเอียดของการปรับแก้โมเดล
เพื่อให้มีความสอดคล้องกลมกลืน (Model fit) กับข้อมูลประจักษ์สามารถน าเสนอผลได้ดังภาพประกอบ 
ที่ 29 และตารางที่ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 29 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลที่สอดคล้อง 
                              กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

OA 

OAR 

OAC 

OAF 

OAQ 
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ตารางท่ี 70 แสดงรายละเอียดการปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ครั้งท่ี คู่ความสัมพันธ์ของ 
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ท าการปรับ 

χ² df P-value RMSEA 

1 CAS-OAC 383.63 70 0.00000 0.120 
2 CAD-CAC 380.12 69 0.00000 0.120 
3 LMS-LPM 359.65 68 0.00000 0.117 
4 KDS-KKS 341.84 67 0.00000 0.115 
5 CAC-LTS 323.28 66 0.00000 0.112 
6 OAR-LPM 311.16 65 0.00000 0.110 
7 LTS-LPM 283.77 64 0.00000 0.105 
8 CAS-OAR 252.10 63 0.00000 0.098 
9 KKS-KKC 237.48 62 0.00000 0.095 

10 OAF-LTS 222.22 61 0.00000 0.092 
11 OAQ-LPM 216.97 60 0.00000 0.092 
12 CAD-CAS 202.96 59 0.00000 0.089 
13 CAD-LMS 188.01 58 0.00000 0.085 
14 CAD-OAC 174.40 57 0.00000 0.081 
15 OAC-LPM 157.93 56 0.00000 0.077 
16 OAF-LPM 147.69 55 0.00000 0.074 
17 KKA-LPM 122.02 54 0.00000 0.064 
18 KDS-OAC 103.13 53 0.00005 0.055 
19 KKA-CAS 93.03 52 0.00041 0.050 
20 KKS-LMS 84.64 51 0.00214 0.046 
21 KDS-LPM 81.59 50 0.00317 0.045 
22 KKC-CAS 80.09 49 0.00333 0.045 
23 KKA-OAQ 74.10 48 0.00917 0.042 
24 KKA-OAR 67.55 47 0.02633 0.037 
25 OAF-OAR 66.52 46 0.02545 0.038 
26 KKA-KDS 63.04 45 0.03899 0.036 
27 KKA-KKC 61.88 44 0.03877 0.036 
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ตารางท่ี 70 (ต่อ) 

ครั้งท่ี คู่ความสัมพันธ์ของ 
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ท าการปรับ 

χ² df P-value RMSEA 

28 KKA-KKS 61.57 43 0.03286 0.037 
29 OAR-LTS 58.85 42 0.04378 0.036 
30 CAS-OAQ 57.52 41 0.04495 0.036 
31 CAD-LTS 55.35 40 0.05400 0.035 
32 CAD-LPM 55.25 39 0.04403 0.037 
33 CAC-OAQ 55.15 38 0.03556 0.038 
34 OAQ-OAF 54.10 37 0.03440 0.039 
35 KKC-OAQ 46.83 36 0.10669 0.031 
36 KKA-OAC 44.30 35 0.13483 0.029 
37 KKS-CAD 42.10 34 0.16046 0.028 
38 KDS-CAD 39.64 33 0.19795 0.025 
39 KDS-LTS 35.66 32 0.30039 0.019 
40 OAR-LMS 30.19 31 0.50765 0.000 
41 KKA-CAC 29.23 30 0.50549 0.000 
42 CAD-OAQ 28.10 29 0.51239 0.000 
43 CAC-OAF 27.67 28 0.48217 0.000 
44 KKS-OAF 25.91 27 0.52381 0.000 
45 KKS-OAR 24.25 26 0.56177 0.000 

 
 จากตารางที่ 70 พบว่า การปรับแก้โมเดลคร้ังที่ 1 ระหว่าง CAS และ OAC ที่มีความสัมพันธ์

กัน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น คือ χ² ลดลงจาก 443.69 เป็น 383.63 และค่า RMSEA 
ก็ลดลงเช่นเดียวกันจาก 0.130 เป็น 0.120 แสดงให้เห็นว่าการปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีความสอดคล้อง 
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยวิธีการดังกล่าวได้ผลค่อนข้างดี และไม่เป็นการแก้ไขแนวคิดและ
ทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัยด้วย เพราะเป็นการปรับที่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรเชิงประจักษ์ 
ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจ าลอง โดยผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
กลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับโมเดลท าให้สามารถน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 64 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม
หลังจากการปรับแก้โมเดล เพื่อให้มีความสอดคล้องกลมกลืน (Model Fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ตารางท่ี 71 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากการ    
                   ปรับแก้โมเดล 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าดัชนีท่ีวัดได้ ผลการพิจารณา 

χ²/ df (24.25/ 26) < 2.00 0.932 ผ่านเกณฑ์ 

CFI ≥ 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ≥ 0.95 0.99 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI ≥ 0.90 0.96 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 

SRMR < 0.05 0.011 ผ่านเกณฑ์ 

 

 จากตารางที่ 71 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง 
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง  6 ดัชนี ที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือ

ค่าดัชนี χ²/ df = 0.932, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.000 และ SRMR = 0.011 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ ที่มีต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย มีความเหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 9) ผลการวิเคราะห์เส้นทาง 
 (1) ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ 
ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขัน ของธนาคาร 
พาณิชย์ในประเทศไทย เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยน าเสนอผลอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: 
DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) และอิทธิพลรวม (Total Effect: TE) ซึ่งสามารถน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 72 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความ 
ได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ 
อิทธิพลรวม) 
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ตารางท่ี 72 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการ
ความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบใน
การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ
อิทธิพลรวม) 

 การจัดการความรู้  
(KM) 

องค์การแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

ความคล่องตัวขององค์การ 
(OA) 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

องค์การแห่งการ
เรียนรู้ (LO) 

0.99** - 0.99** - - - - - - 
15.85 - 15.85 - - - - - - 

ความคล่องตัวของ
องค์การ (OA) 

0.18* 0.69** 0.87** 0.69** - 0.69** - - - 
1.56 6.65 13.60 6.32 - 6.32 - - - 

ความได้เปรียบใน
การแข่งขัน (CA) 

0.45* 0.41* 0.86** 0.17* 0.19* 0.36* 0.27* - 0.27* 
2.52 2.84 12.52 1.02 1.86 2.22 2.05 - 2.05 

ตัวแปร KKC KKS KDS KKA LMP LMS LTS OAR OAF 
ความเท่ียง 0.40 0.59 0.54 0.66 1.00 0.92 0.77 0.83 0.84 
ตัวแปร OAQ CAS CAC CAD - - - - - 

ความเท่ียง 0.77 0.81 0.59 0.88 - - - - - 
DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, * p <0.05, ** p<0.01 

 

 จากตารงที่ 72 พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ (0.99) ความคล่องตัวขององค์การ (0.18) ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (0.45) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการจัดการความรู้ ในขณะที่ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (0.17) ความคล่องตัวขององค์การ (0.69) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจาก 
องค์การแห่งการเรียนรู้ และความได้เปรียบในการแข่งขัน (0.27) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจาก
ความคล่องตัวขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 นอกจากนี้ ความได้เปรียบในการแข่งขัน ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการจัดการความรู้ 
ผ่านองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.69 และ 0.41 และความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากองค์การแห่งการเรียนรู้ ผ่านความคล่องตัว
ขององค์การ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.19 ตามล าดับ  
 
 

ปัจจัยผล 

ปัจจัยเหตุ 
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 (2) ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ เพื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ร่วมที่สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ 
ดังตารางที่ 73 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ 
 
ตารางท่ี 73 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ 

องค์ปรกอบ/ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ สัมประสิทธิ์คะแนน

องค์ประกอบ b B SE t R2 

KM 
KKC 0.28** 0.63 0.024 11.57 0.40 0.15 
KKS 0.44** 0.77 0.033 13.33 0.59 0.21 
KDS 0.37** 0.74 0.028 13.20 0.54 0.37 
KKA 0.53** 0.81 0.039 13.73 0.66 0.32 

LO 
LPM 0.49** 1.00 - - 1.00 2.86 
LMS 0.54** 0.96 0.025 21.79 0.92 1.07 
LTS 0.50** 0.88 0.025 20.10 0.77 -0.08 

OA 
OAR 0.52** 0.91 - - 0.83 0.87 
OAC 0.43** 0.83 0.021 19.99 0.68 0.22 
OAF 0.58** 0.92 0.025 22.78 0.84 0.10 
OAQ 0.53** 0.88 0.024 22.07 0.77 0.25 

CA 
CAS 0.45** 0.90 - - 0.81 1.08 
CAC 0.50** 0.76 0.033 15.26 0.59 -0.19 
CAD 0.63** 0.94 0.036 17.27 0.88 1.03 

หมายเหตุ ** p<0.01 
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 จากตารางที่ 74 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า มีค่า
เป็นบวกทั้งหมด มีขนาดต้ังแต ่0.28 ถึง 0.63 และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
.01 ทุกตัว โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ องค์ประกอบความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน (CA) คือ นวัตกรรมความแตกต่าง (CAD) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.63 ส่วน 
ตัวแปรสังเกตได้ที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ (KM) 
คือ การสร้างความรู้ (KKC) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.28 ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปร
สังเกตได้ทุกค่า (R2) ซึ่งบอกค่าความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้ภายนอก (KKC ถึง KKA) 
มีค่าตั้งแต่ 0.15 ถึง 0.37 และตัวแปรสังเกตได้ภายใน (LPM ถึง CAD) มีค่าตั้งแต่ 0.59 ถึง 1.00 เมื่อ
พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 
 (1) องค์ประกอบการจัดการความรู้ (KM) ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ การ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ (KKA) รองลงมา คือ การจัดเก็บและสร้างความรู้ (KKS) การจัดเก็บและเผยแพร่
ความรู้ (KDS) การสร้างความรู้ (KKC) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.81, 0.77, 0.74, 0.63 
และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบการจัดการความรู้ ร้อยละ 66, 59, 54 และ 40 ตามล าดับ  
 (2) องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ 
บุคคลที่รอบรู้และรูปแบบความคิด (LPM) รองลงมา คือ รูปแบบการมีวิสัยทัศน์ร่วมเชิงระบบ (LMS) 
การเรียนรู้เป็นทีมและระบบ (LTS) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 1.00, 0.96, 0.88 และมี
ความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ ร้อยละ 100, 96 และ 88 ตามล าดับ  
 (3) องค์ประกอบความคล่องตัวขององค์การ (OA) ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด 
คือ ความยึดหยุ่นและสมรรถนะ (OAF) รองลงมา คือ การตอบสนอง (OAR) ความรวดเร็ว (OAQ) 
สมรรถนะ (OAC) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.92, 0.91, 0.88, 0.83 และมีความแปรผัน
ร่วมกันกับองค์ประกอบความคล่องตัวขององค์การ ร้อยละ 84, 83, 77 และ 63 ตามล าดับ  
 (4) องค์ประกอบความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด 
คือ การจัดการนวัตกรรมความแตกต่าง (CAD) รองลงมา คือ การก าหนดกลยุทธ์ (CAS) การบริหาร
ต้นทุน (CAC) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.94, 0.90, 0.76 และมีความแปรผันร่วมกัน
กับองค์ประกอบความได้เปรียบในการแข่งขัน ร้อยละ 88, 81 และ 59 ตามล าดับ  
 10) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของ
การจัดการความรู้ที่มีต่อความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคาร
พาณิชย์ ในประเทศไทย ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถน าเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบค าถามการวิจัย
และสมมติฐานการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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 สมมติฐานท่ี 1 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสร้างความรู้ (KKC) การจัดเก็บและสร้างความรู้ (KKS) 
การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ (KDS) การประยุกต์ใช้ความรู้ (KKA) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO)  
ได้รับอิทธิพลรวมจากการจัดการความรู้ (KM) เท่ากับ 0.99 ซึ่งทั้งหมดเป็นอิทธิพลทางตรง  
 สมมติฐานท่ี 2 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสร้างความรู้ (KKC) การจัดเก็บและสร้างความรู้ (KKS) 
การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ (KDS) การประยุกต์ใช้ความรู้ (KKA) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความคล่องตัวขององค์การ (OA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ความคล่องตัวขององค์การ 
(OA) ได้รับอิทธิพลรวมจาก การจัดการความรู้ (KM) เท่ากับ 0.18 ซึ่งทั้งหมดเป็นอิทธิพลทางตรง  
 สมมติฐานท่ี 3 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสร้างความรู้ (KKC) การจัดเก็บและสร้างความรู้ (KKS) 
การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ (KDS) การประยุกต์ใช้ความรู้ (KKA) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ความได้เปรียบใน
การแข่งขัน (OA) ได้รับอิทธิพลรวมจากการจัดการความรู้ (KM) เท่ากับ 0.86 โดยเป็นอิทธิพลทาง 
ตรงเท่ากับ 0.45 และเป็นอิทธิทางอ้อมผ่านองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) และความคล่องตัวขององค์การ 
(OA) เท่ากับ 0.69 และ 0.41 ตามล าดับ 
 สมมติฐานท่ี 4 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคคลที่รอบรู้และรูปแบบความคิด (LPM) รูปแบบการมี
วิสัยทัศน์ร่วมเชิงระบบ (LMS) การเรียนรู้เป็นทีมและระบบ (LTS) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ
คล่องตัวขององค์การ (OA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ความคล่องตัวขององค์การ 
(OA) ได้รับอิทธิพลรวมจากองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) เท่ากับ 0.69 ซึ่งทั้งหมดเป็นอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ 0.52  
 สมมติฐานท่ี 5 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคคลที่รอบรู้และรูปแบบความคิด (LPM) รูปแบบการมี
วิสัยทัศน์ร่วมเชิงระบบ (LMS) การเรียนรู้เป็นทีมและระบบ (LTS) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ความได้เปรียบใน
การแข่งขัน (OA) ได้รับอิทธิพลรวมจากองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) เท่ากับ 0.36 โดยเป็นอิทธิพล
ทางตรง เท่ากับ 0.17 และเป็นอิทธิทางอ้อมผ่านความคล่องตัวขององค์การ (OA) เท่ากับ 0.19 
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 สมมติฐานท่ี 6 ความคล่องตัวขององค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบใน
การแข่งขัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตอบสนอง (OAR) สมรรถนะ (OAC) ความยืดหยุ่น 
(OAF) ความรวดเร็ว (OAQ) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ความได้เปรียบในการแข่งขัน (OA) ได้รับอิทธิพลรวมจากความ
คล่องตัวขององค์การ (OA) เท่ากับ 0.27 ซึ่งทั้งหมดเป็นอิทธิพลทางตรง นอกจากนี้ ความได้เปรียบ 
ในการแข่งขัน (OA) ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก การจัดการความรู้ (KM) และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(LO) ผ่านความคล่องตัวขององค์การ (OA) เท่ากับ 0.69 และ 0.41 ตามล าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการ
จัดการความรู้ ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 30 และตารางที่ 75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 30 แสดงแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การ

แห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขันของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

 
 
 
 

OA 
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ตารางท่ี 74 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ท่ี สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1. การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ยอมรับ 
2. การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ ยอมรับ 
3. การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ยอมรับ 
4. องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ ยอมรับ 
5. องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ยอมรับ 
6. ความคล่องตัวขององค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการ

แข่งขัน 
ยอมรับ 

 

 จากตารางที่ 74 ผลการทดสอบสมมติฐาน ทั้ง 6 คือ 
 สมมติฐานที่ 1 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 สมมติฐานที่ 2 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ 
 สมมติฐานที่ 3 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 สมมติฐานที่ 4 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ 
 สมมติฐานที่ 5 องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 สมมติฐานที่ 6 ความคล่องตัวขององค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 
 
ตอนท่ี 8 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 จากการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู ้ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยคร้ังนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ในขั้นตอนนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ 
ซึ่งได้แก่ ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้จัดการธนาคาร รองผู้จัดการธนาคาร หัวหน้าฝ่าย หรือตัวแทนที่ได้รับ
มอบหมายทั้งหมด 5 ท่าน ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ที่ได้จากผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขัน ของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย 
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ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ข้อที่ 1 ขอความกรุณาท่านพิจารณาถึงกรอบแนวคิดแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ท่านเห็นด้วยต่อกรอบแนวคิดรวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ อย่างไรบ้าง 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1   
 เห็นด้วยกับกรอบแนวความคิดนีท้ี่ผ่านการทบทวนวรรณกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ
ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และสามารถน าไปสู่การปรับปรุงวิธีการท างานให้มีประสิทธ์ภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันโดยเห็นว่าตัวแปรการจัดการความรู้โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้
ความรู้ (KKA) ซึ่งจะเป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคลและเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จ (Key Success Factor) 
ถึงแม้ว่าจะมีโครงสร้างองค์การที่ดีให้การสนับสนุนาด้านการเรียนรู้และสนับสนุนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างดี แต่ถ้าปัจเจกบุคคลไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ใฝ่เรียนรู้ ไม่ไว้ 
วางใจและไม่ให้ความร่วมมือในการสร้างความรู้ใหม่หรือเรียนรู้ร่วมกันหรือมีการเรียนรู้แต่ไม่น ามา
ถ่ายทอดหรือไม่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะไม่ก่อเกิดประโยชน์ที่ดีต่อหน่วยงานหรือองค์การ 
ฉะนั้น จึงเห็นว่าการประยุกต์ใช้ความรู้มีความส าคัญ ทั้งนี้ องค์การควรด าเนินการจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ และเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพท าให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ บุคลากรของ
องค์การก็จะเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดผล
งานการท างานที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การได้อีกทางหนึ่ง 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 2 
 เห็นด้วยกับกรอบแนวคิดและแสดงความเห็นว่าสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการจัดการความรู้
ที่มีอยู่ในองค์การนั้นจะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้องค์การสามารถพัฒนาศักยภาพขององค์การให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ โดยอาศัยความรู้ที่มีอยู่ในองค์การรวมถึงความรู้ที่ได้มาจากแหล่งภายนอก
เพิ่มศักยภาพของความรู้ที่เกิดขึ้น โดยปัจจัยที่เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการความรู้
ควรเป็นกระบวนการในเร่ืองของการสร้างความรู้ การรวบรวมความรู้ การจัดเก็บความรู้และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งตัวบุคคล ประสบการณ์ในการท างาน ตลอดจนสามารถในการน าไปประยุกต์ใช้ 
กับงานที่ได้มีการด าเนินอยู่ ให้เกิดการบริหารงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
จนสามารถบรรลุเป้าหมายองค์การได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาความรู้
ที่มีอยู่ในองค์การนั้นยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการให้บริการที่รวดเร็วผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อท าให้ความรู้ที่มีอยู่
สามารถตอบสนองต่อความส าเร็จขององค์การได้อย่างต่อเน่ือง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการจัดการความรู้
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เป็นส่วนส าคัญและสนับสนุนให้องค์การสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถในการพัฒนาให้องค์การ 
สามารถด าเนินงานให้มีความโดดเด่นและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 3 
 เห็นด้วยกับกรอบแนวคิดและแสดงความเห็นว่ากรอบแนวความคิดนี้เป็นพื้นฐานของการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างชัดเจน ซึ่งจากองค์ประกอบการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันนั้นจะสะท้อนให้เห็นได้ว่ามีการสร้างองค์การของตัวเองให้เป็นองค์การที่ได้มีการจัดการ
ความรู้ โดยความรู้ที่มีอยู่นั้นจะได้มาจากการศึกษาของตัวบุคคลที่อยู่ภายในองค์การรวมถึงการอบรม 
และสัมมนาที่มีอยู่ภายในองค์การท าให้เกิดการพัฒนาและตอบสนองความความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
ได้อย่างต่อเน่ืองประกอบด้วยแนวทางในการสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ก็จะยิ่งเป็น
ตัวสนับสนุนการน าความรู้ที่มีอยู่นั้นมาท าการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นรูปธรรมและสามารถ
น ามาสิ่งใหม่และเป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งในส่วนที่เป็นของเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้มีการท างานให้กับธนาคารและต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียได้อย่างดี โดยผลจากความประสบความส าเร็จ
ของการด าเนินงานดังกล่าวจะส่งผลท าให้การท างานของธนาคารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดู
จากการที่เจ้าหน้าที่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่เข้ามารับบริการได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการท างานลงและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็จะมีความพึงพอใจมาก
ยิ่งขึ้นและสุดท้ายผลกระทบที่ตามมา ก็คือเร่ืองของความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันหลายๆ 
องค์การนั้นพยายามสร้างองค์การของตัวเองให้อยู่ในระดับแนวหน้า เพื่อท าให้องค์การของตัวเองมี
ผลตอบแทน และโอกาสในด้านต่างๆ ขององค์การมากยิ่งขึ้น 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 4 
 เห็นด้วยกับกรอบแนวคิดและแสดงความเห็นว่ากรอบแนวคิดนี้มีความน่าสนใจในเร่ืองของ
การสร้างความรู้ให้กับองค์การซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการด าเนินงานในธนาคารเพราะความรู้ที่มีอยู่นั้น
จะช่วยท าให้บุคลากรที่ต้องท างานนั้นมีความสามารถที่มากขึ้นจากการมีความรู้ในเร่ืองของการปฏิบัติ 
งานหรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่จากบุคคลอ่ืน ดังนั้นความรู้ที่ได้มานั้นถ้าแต่ละตัวบุคคล
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมา มาประยุกต์กับการท างานได้อย่างเหมาะสมก็จะส่งผลท าให้การท างาน
มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท างานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสร้างองค์การให้เป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ก็จะท าให้ธุรกิจมีโอกาสที่จะพัฒนากระบวนการใหม่ๆ หรือแนวทางใหม่ๆ เข้ามาใช้
ในองค์การให้มากขึ้นเนื่องจากองค์การน้ันมีความรู้ที่สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดได้อย่างดี จนท าให้ 
การวางระบบในการท างานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิผลมากขึ้นและสุดท้ายก็จะท าให้องค์การนั้น
มีความสามารถมากกว่าองค์การอ่ืน เนื่องจากองค์การมีความเป็นเลิศในการท างานและสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การได้อย่างต่อเนื่อง 
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 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 5 
 เห็นด้วยกับกรอบแนวคิดและแสดงความเห็นว่าธนาคารจะมีลักษณะของการด าเนินงาน
ตามกรอบโมเดลดังกล่าว เนื่องจากพื้นฐานของธนาคารจะต้องมีการอบรมพนักงานให้พนักงานใน
องค์การนั้นเกิดความรู้ก่อน เพราะส าหรับองค์การแล้วความรู้นั้นเป็นเร่ืองส าคัญมากเพราะองค์การ
จะต้องมีการให้ข้อมูลกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการสร้างความรู้หรือการจัดการความรู้ที่มีอยู่จึง
เป็นส่วนส าคัญและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับองค์การของธนาคาร จากเร่ืองของความรู้ก็มีการเน้น
ในเร่ืองของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการตอบสนองต่อความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลนั้น
มาเป็นการระดมความคิดที่ได้ในแต่ละบุคคลและประสบการณ์ในการท างานมาเพื่อน ามาสร้างและ
ให้ประโยชน์รวมกันในเร่ืองของการท างาน จากผลลัพธ์ของการที่องค์การมีความรู้และระดมความรู้
ที่มีอยู่นั้นส่งผลท าให้องค์การมีการน ามาบริการในเร่ืองของการท างานในองค์การโดยการวางระบบ
ในการท างานและการประเมินถึงประสิทธิภาพของบุคลกรในองค์การได้ว่ามีความสามารถอยู่ใน
ระดับไหนเพื่อท าให้การท างานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ความสามารถที่เกิดขึ้นส าหรับ
องค์การนั้นก็จะท าให้องค์การเป็นองค์การที่มีความยั่งยืนในการด าเนินงานและมีความได้เปรียบใน
การแข่งขันด้วย 
 ข้อที่ 2 ขอความกรุณาท่านพิจารณาถึงการจัดการความรู้ ท่านเห็นด้วยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ที่ส่งผลองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไร 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1   
 องค์ประกอบของการจัดการความรู้และองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 2 องค์ 
ประกอบมีความสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน 
เพราะการจัดการความรู้คือกระบวนการที่เป็นการรวบรวมความรู้ และสร้างความรู้ ซึ่งความรู้เป็น
ปัจจัยส าคัญขององค์การ ทั้งนี้ การจัดการความรู้ยังส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้ที่มีอยู่นั้นไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่างๆ 
เพื่อท าให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสถานการณ์ที่อยู่ภายใน
และสถานการณ์ภายนอกองค์การ ส่วนองค์การแห่งการเรียนรู้คือการมุ่งสร้างโครงสร้างและกลยุทธ์
เพื่อที่จะเสริมสร้างและขยายการเรียนรู้ โดยองค์การจะต้องตระหนักถึงการจัดการเกี่ยวกับการเรียนรู้
การมีวิสัยทัศน์และการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์การ องค์การต้องมีกระบวนการ 
จัดการความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรเกิดความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาและ
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะโลกปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกลไปมาก การเรียนรู้ขององค์การจึงไม่หยุดนิ่ง 
สอดรับกับแนวคิดด้านความฉับไวในการท างาน ปัจจุบันการบริการต้องอาศัยความรวดเร็ว คล่องตัว 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉับไวในการท างานที่จะสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพท าให้ลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการพึงพอใจและท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้  
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 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 2  
 การเรียนรู้ของบุคคลและองค์การนั้นมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การในเร่ืองของความรู้
และความสามารถอย่างยิ่ง โดยการสร้างการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นจะเป็นเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย ซึ่งกระบวนการที่สามารถพัฒนาตัวบุคคลให้มีศักยภาพได้ดีนั้นก็
คือ การเรียนรู้ ซึ่งสมาชิกภายในองค์การต้องพัฒนาความรู้ ทักษะและความช านาญส่วนตัว  รวมถึง
ทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนๆ การจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้นต้องเปิดโอกาส
ให้บุคคลได้เรียนรู้และวางแผนกิจกรรม ศึกษาอบรม การเรียนรู้ การจัดการความรู้ องค์การภาวะผู้น า 
และเทคโนโลยี ซึ่งผลที่ตามมานั้นจะท าให้การปฏิบัติงานภายในองค์การนั้นมีประสิทธิภาพและมี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทุกคนในองค์การนั้นจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญในเร่ืองของการพัฒนา 
ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การและการสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องอย่าง
เหมาะสม โดยการด าเนินงานดังกล่าวจะต้องอยู่ในกรอบของการวางแผนขององค์การ  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม จนท าให้เกิดความฉับไวในการท างานส่งผล
ท าให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกองค์การเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่มีความหลากหลาย
และด าเนินการต่อเน่ือง ซึ่งผลจากการพัฒนาสามารถน าไปสู่การพัฒนาทั้งเชิงบริหารและเชิงวิชาการ
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลของการพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ตลอดจนในยุคข่าวสารข้อมูลนี้
เป็นที่ยอมรับกันว่า ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ สามารถที่จะน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงและความ
ยั่งยืนขององค์การต่อไป 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 3 
  การจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือที่มีความส าคัญ และเป็นกระบวนการที่ท าให้องค์การสามารถ 
จัดเก็บความรู้ รับความรู้ใหม่ๆ และสร้างความรู้ขององค์การ ซึ่งสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม
น ามาใช้ในการพัฒนาองค์การใหก้ารท างานตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
น ามาซึ่งความอยู่รอดและเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์การ ท าให้สามารถสร้างผลงานที่ดี มีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่ากับเวลา โดยอาศัยพลังปัญญาหรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบุคลากรในองค์การหลัก และสามารถ 
รวบรวมความรู้ที่ใช้ได้เหล่านั้นเอาไว้ให้บุคคลอ่ืนๆ ในองค์การน าไปใช้ต่อได้ง่าย จนกลายเป็นความ
เฉลียวฉลาดขององค์การที่แสดงให้เห็นในรูปของสมรรถนะหลักขององค์การ และความสามารถใน
การบริหารจัดการความรู้ และการแข่งขันขององค์การหนึ่งๆ จะมีผลกระทบกับความสามารถในการ 
บริหารจัดการความรู้ที่มีต่อการแข่งขัน โดยอาศัยการใช้รากฐานทางทฤษฎี หรือในอีกด้านกล่าวได้ว่า 
ความสามารถด้านการบริหารจัดการความรู้นั้นมากกว่าการที่รับรู้ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวล โดยเป็น
เคร่ืองมือที่ด ารงรักษาข้อมูลไว้เพื่อช่วยให้องค์การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 4 
 ผู้บริหารธนาคารมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะการจัดการความรู้โดยรวม
ด้านการสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยธนาคาร
จะเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้แสวงหาความรู้ เช่น การอบรมสัมมนา การเรียนเพิ่มเติม ให้ความ 
ส าคัญกับการปรับวิธีการท างานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้บุคลากรปรับปรุงการพัฒนาการท างานให้เหมาะสมมีวิสัยทัศน์ในการท างานที่ดี  การ
สร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นเป็นพื้นฐานส าคัญของการบริหารองค์การ โดยองค์การ
จะเข้มแข็งและโดดเด่นเมื่อทุกคนในองค์การร่วมมุ่งมั่นในหน้าที่และเรียนรู้ร่วมกัน และองค์การจะ
เพิ่มพูนศักยภาพได้โดยตระหนักและใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้ ที่ได้สร้างสมและพัฒนาไว้เป็น
ทุนทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง องค์การที่ขาดการเรียนรู้ย่อมเปรียบเสมือนผู้ที่ขาดการศึกษา ซึ่งยากที่
จะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบันที่ความรู้ในด้านต่างๆ เกิดเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา องค์การ
ที่จะเติบโตต่อไปก็ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องฉันนั้น ความสามารถที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้และ
การสร้างการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นจะท าให้ความฉับไวหรือความคล่องตัวในการท างานถูก
พัฒนาตามไปด้วย นั้นคือความชัดเจนของการด าเนินงานจนสุดท้ายผลที่ได้ก็คือความสามารถที่เหนือ 
กว่าคู่แข่งขันและความได้เปรียบของธุรกิจ 
 ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 5 
 พนักงานในองค์การที่สามารถจัดการความรู้ที่มีอยู่ในองค์การได้และมีแนวคิดตอบรับการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทุกคนได้ตระหนักและให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาตนเองและองค์การ 
การพัฒนาองค์การได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเกิดผลที่ชัดเจน การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
ให้ประสบความส าเร็จ โดยต้องมีการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ
กระบวนการการจัดการความรู้ที่กล่าวว่าการจัดการให้เกิดความรู้ โดยต้องท าให้เกิดบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ในองค์การเพื่อจะได้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เน้นการท างานเป็นทีม ท าให้มีการท างาน 
ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อลูกค้าได้รับความพอใจ มั่นใจ และไว้วางใจในการเลือกใช้บริการของธนาคาร
ต่อไปเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก ซึ่งสิ่งที่ได้จากผลของการด าเนินงาน จะท าให้
องค์การมีความสามารถที่โดดเด่นมีความฉับไว รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและสร้างโอกาสให้กับองค์การในการท าผลตอบแทนที่มากกว่าและโอกาส
ตลอดจนความได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน 
 


