บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ ที่มีต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาอิทธิพลและความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ ที่มี
ต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย (2) เพื่อพัฒนาแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้
ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตั วขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขันของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดและ
งานวิจัยของหลายท่าน เช่น Fransson, Hakanson and Liesch (2011); Khatchirian (2014); Rehman,
Ityas and Asghar (2015) เป็นต้น สรุปไว้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคล่องตัวขององค์การและองค์การ
แห่งการเรียนรู้ คือ การจัดการความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การ
เผยแพร่ความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยสังเคราะห์จากแนวคิดและงานวิจัยของหลายท่าน
เช่น (Seresty, 2014; Bourini, Khawaldeh & Al-Qudah, 2013; Mehrabani & Shajari, 2012) เป็นต้น
สรุปไว้ว่าองค์ประกอบของความคล่องตัวขององค์การประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) การตอบสนอง
(2) สมรรถนะ (3) ความยืดหยุ่น และ (4) ความรวดเร็ว แนวคิดและงานวิจัยของหลายท่าน เช่น (Moshki
& Teimouri, 2013; Ebrahimpour, Salarifar & Asiaei, 2012; Yaghoobi & Azadikhah, 2011; Ahmadi,
2011; Sherehiy et al., 2007; Lin et al., 2006) เป็นต้น สรุปได้ว่าความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบ
ด้วย 4 ด้าน คือ (1) การกาหนดกลยุทธ์ (2) การบริหารต้นทุน (3) การจัดการนวัตกรรม และ (4) การ
สร้างความแตกต่าง ผู้วิจัยก าหนดประชากรการวิจัย ครั้งนี้ คือ ผู้จัดการธนาคารพาณิ ชย์ จานวน
6,942 แห่ง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage-Sampling) ได้ผู้จัดการธนาคาร
พาณิชย์จานวน 378 คน และดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยกาหนดผู้ให้ข้อมูล ในการสัมภาษณ์
จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จานวน 1 คน ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์
จานวน 1 คน ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จานวน 1 คน ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จานวน 1 คน และ
ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จานวน 1 คน ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
(Questionnaire) ทางไปรษณีย์ (Mailing) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 และได้รับแบบ
สอบถามกลับคืน จานวน 312 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับคืน (Response Rate) ร้อยละ 82.54
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สาหรับการนาเสนอเนื้อหาในบทที่ 5 นี้ ผู้วิจัยแบ่งหัวข้อการนาเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผล
3. ข้อจากัดของการวิจัย
4. ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อการนาเสนออกเป็น 6 หัวข้อ คือ (1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ข้อมูลค่าเฉลี่ยของตัวแปรการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความ
คล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขัน (3) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (4) ผลการวิเคราะห์เส้นทาง (5) การพัฒนาโมเดล และ (6) ผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.70) ส่วนใหญ่มีอายุ 40-50 ปี (ร้อยละ
42.90) รองลงมาคือผู้ที่มีอายุ มากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 23.40) ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
(ร้อยละ 57.70) รองลงมาคือปริญญาโท (ร้อยละ 42.30) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานมาก
กว่า 15 ปี (ร้อยละ 63.50) รองลงมา คือ 11-15 ปี (ร้อยละ 15.40) ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
50,000-70,000 บาท (ร้อยละ 32.70) รองลงมาคือ มากกว่า 90,000 บาท และส่วนใหญ่มีตาแหน่งเป็น
รองผู้จัดการสาขา (ร้อยละ 48.70) รองลงมาคือ หัวหน้าฝ่าย (ร้อยละ 36.50)
2. ค่าเฉลี่ยของตัวแปรการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ
และความได้เปรียบในการแข่งขัน
(1) การจัดการความรู้เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรูอ้ ยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายถึงองค์การได้มีการรวบรวม การสร้าง การบริหาร
รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การ เพื่อนามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา การปฏิบัติงาน
ขององค์การให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยความรู้ที่มีอยู่นั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงการนาความรู้ที่มี อยู่
นั้นไปประยุกต์ในในกรณีต่างๆ เพื่อทาให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น
ด้านการสร้างความรู้ ในเรื่องของความรู้ องค์การแสดงให้เห็นได้ว่า องค์การสนับสนุนให้
บุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการทางานทาให้เกิดการสร้างความรู้ตลอดจนการค้นคว้า รวบรวมความรู้ทั้งภายในและภายนอก
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ด้านการจัดเก็บความรู้ ในเรื่องของการมีฐานข้อมูล เพื่อเป็นแหล่งในการเก็บรวบรวมความรู้
ที่มีอยู่ทั้งหมด ตลอดจนการจัดแบ่งหมวดหมู่ของความรู้เป็นประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล เช่น การจัดทาแฟ้มสะสมงาน การทาคู่มือในการปฏิบัติงาน
ด้านการเผยแพร่ความรู้ ในเรื่องของการนาความรู้ที่มีอยู่ไปจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ รวมถึง
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการนาความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีการสัมมนารวมถึงช่องทางต่างๆ
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ในเรื่องขององค์การได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้จากพนักงาน ซึ่ง
ทางานจนเกิดการสั่งสมความรู้ของประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมี
การประเมินการนาความรู้ไปใช้ และนาผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
(2) องค์การแห่งการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายถึงองค์การมีการสร้างและแสวงหา
ความรู้ เพื่อถ่ายโอนความรู้ที่มีอยู่ไปยังบุคคลอื่น ตลอดจนองค์การได้ มีการตระหนักถึงโครงสร้าง
และกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างและขยายการเรียนรู้ ซึ่งองค์การจาเป็นที่จะต้องมีการตระหนักถึงการจัดการ
เกี่ยวกับการเรียนรู้และการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงาน
ด้านบุคคลที่รอบรู้ ในเรื่องขององค์การมีการสนับสนุนให้บุคลากรแสวงหาการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพด้วยตัวเองเสมอ และองค์การมีการจัดการฝึกอบรมทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และ
ได้ทดลองปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ด้านรูปแบบความคิด ในเรื่องของการที่องค์การได้มีการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม หรือหน่วยงาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ในเรื่องของการกาหนดวิสัยทัศน์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ให้สามารถเป็นไปได้ในแนวทางการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้การดาเนินงานของฝ่ายต่างๆ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ในเรื่องของการทางานนั้นองค์การจะต้องมีการสนับสนุนการทางาน
เป็นทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกันและการที่องค์การได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน
ด้านการคิดเชิงระบบ ในเรื่องขององค์การให้อิสระทางความคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและองค์การมีการสร้างหรือจัดให้มีการวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนางาน
(3) ความคล่องตัวขององค์การเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคล่องตัวขององค์การอยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายถึงการปรับตัวขององค์การ
เพื่อทาให้เกิดความมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในสภาวะแวดล้อมของธุรกิจที่คาดการณ์
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ไม่ได้ นอกจากนี้องค์การต้องสะท้อนให้เห็นได้จากกระบวนการพร้อมด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เพื่อที่จะทาให้องค์การนั้นสามารถที่จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
ด้านการตอบสนอง ในเรื่องขององค์การจาเป็นต้องมีกลไกในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี รวมถึงสามารถปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมและผสมผสานการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ใน
องค์การจะทาให้องค์การมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
ด้านสมรรถนะ ในเรื่องของการมีนโยบาย เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรพร้อมกับ
การจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจนตามความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการวางแผนการดาเนิน
งานและประสบความสาเร็จและสะดวกต่อการติดตามผล
ด้านความยืดหยุ่น ในเรื่องของการที่องค์การมีนโยบายหรือแผนกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในแต่ละสถานการณ์และการให้ความสาคัญต่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม คาดการณ์
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนการดาเนินงานจริง
ด้านความเร็ว ในเรื่องขององค์การมีการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นเรื่องของ
การใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุด และบรรลุเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการบริหารงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทาให้องค์การสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างดีเยี่ยม
(4) ความได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายถึงการที่องค์การได้มีการ
ใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อทาให้องค์การนั้นมีความโดดเด่นกว่าองค์การอื่น โดยเนื่องในเรื่องการ
ให้บริการแนวใหม่ หรือการสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ตลอดจนการให้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อทาให้เห็นถึงความเป็นเลิศในตัวองค์การได้อย่างชัดเจน
ด้านการกาหนดกลยุทธ์ องค์การได้มีความเชื่อว่าการกาหนดแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่
ชั ดเจนจะช่ วยท าให้ องค์ การประสบความส าเร็ จได้ เร็ วขึ้ น พร้ อมกั บการมุ่ งเน้ นให้ มี การก าหนด
วิสัยทัศน์อย่างเหมาะสมจะช่วยให้บริหารงานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ด้านการบริหารต้นทุน องค์การได้มุ่งมั่นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอใน
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการที่องค์การได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกาจัดกระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับงานทุกๆ กระบวนการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการจัดการนวัตกรรม องค์การได้มีการสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้มีการพัฒนา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่อย่างเป็นระบบและรูปธรรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
บริการออกสู่ตลาดอยู่เสมอ
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ด้านการสร้างความแตกต่าง องค์การมุ่งเน้นในการแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่าง
รวดเร็วและสม่าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมกับการดาเนินงานที่มีความโดด
เด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขัน ทาให้เกิดความสาเร็จในการดาเนินงานในปัจจุบันและอนาคตอย่าง
สูงสุด
3. ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์โมเดลครั้งแรก พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ค่าดัชนี χ²/ df = 5.787, CFI = 0.97, GFI = 0.80,
AGFI = 0.73, RMSEA = 0.049 และ SRMR= 0.049 ซึ่งค่าสถิติที่สาคัญบางตัวยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่
กาหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการปรับโมเดล (Model Modification) ด้วยการปรับพารามิเตอร์โดย
ยินยอมให้ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นโดยให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ ผลการวิเคราะห์
ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับโมเดล พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนี ที่ผ่านเกณฑ์
การยอมรับคือค่าดัชนี χ²/ df = 0.834, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.95, RMSEA = 0.000 และ
SRMR = 0.011 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าโมเดลแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างฯ มีความเหมาะสมและ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. ผลการวิเคราะห์เส้นทาง
(1) การจัดการความรู้ (KM) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) โดยมี
ขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.94 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01
(2) การจัดการความรู้ (KM) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ (OA) โดย
มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.24 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01
(3) การจัดการความรู้ (KM) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA)
โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.12 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
(4) องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ (OA)
โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.61 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01
(5) องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
(CA) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.27 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
(6) ความคล่องตัวขององค์การ (OA) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
(CA) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.47 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01
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5. การพัฒนาโมเดล
ผู้วิจัยพัฒนาแบบจาลองโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor
Analysis: EFA) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2 คือ เพื่ อพั ฒนาแบบจาลองความสัมพั นธ์เชิง
โครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ และความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผลการพัฒนาโมเดล ได้โมเดลใหม่ คือ
CAB Model (Competitive Advantage Banking Model) ผลการปรับโมเดลพบว่า
ตัวแปรการจัดการความรู้ (KM) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) การสร้างความรู้ (KKC)
(2) การจัดเก็บและสร้างความรู้ (KKS) (3) การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ (KDS) (4) การประยุกต์ใช้
ความรู้ (KKA) ตัวแปรองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) บุคคลที่รอบรู้
และรูปแบบความคิด (LPM) (2) รูปแบบการมีวิสัยทัศน์ร่วมเชิงระบบ (LMS) (3) การเรียนรู้เป็นทีมและ
ระบบ (LTS) ตัวแปรด้านความคล่องตัวขององค์การ (OA) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) การ
ตอบสนอง (OAR) (2) สมรรถนะ (OAC) (3) ความยืดหยุ่นและสมรรถนะ (OAF) (4) ความรวดเร็ว
(OAQ) ตัวแปรด้านความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) การ
กาหนดกลยุทธ์ (CAS) (2) การบริหารต้นทุน (CAC) (3) การจัดการนวัตกรรมความแตกต่าง (CAD)
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับ
โมเดล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืน
ทั้ง 6 ดัชนี ที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือ ค่าดัชนี χ²/ df = 0.977, CFI = 1.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.95,
RMSEA = 0.000 และ SRMR = 0.016
ผลการวิเคราะห์เส้นทาง พบว่า
(1) การจัดการความรู้ (KM) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) โดยมี
ขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.99 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01
(2) การจัดการความรู้ (KM) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ (OA) โดย
มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.18 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
(3) การจัดการความรู้ (KM) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน (CA)
โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.45 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
(4) องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความคล่องตัวขององค์การ (OA)
โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.69 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01
(5) องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
(CA) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.17 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
(6) ความคล่องตัวขององค์การ (OA) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
(CA) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.27 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
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6. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มี
ต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยในคาถามของผู้ดาเนินการสัมภาษณ์ 2 ประเด็นดังกล่าว คือ
ประเด็นที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องความ
สัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การ
และความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ศึกษาดังกล่าวอย่างไรบ้าง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นคาถามที่ 1 สรุปได้ว่า ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ทั้ง 5 ท่าน
มีความคิดเห็นสอดคล้องสนับสนุนกรอบแนวคิดการวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเชื่อว่ากรอบ
แนวคิดดังกล่าวนี้ได้ผ่านการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศมีกระบวนการ
วิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ยอมรับกัน รวมทั้งผ่านกระบวนการควบคุมการจัดทาวิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นในแต่ละตัวแปร ได้ดังนี้
1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ กระบวนการและเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การเพื่อแสวงหาความรู้
ที่ต้องการสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ขององค์การ ความสาเร็จของโครงการนาร่องในการจัดการความรู้
เกิดจากการผสมผสานการทางานของคน กระบวนการ และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกัน จึงจะนาไปสู่
ความสาเร็จตามที่มุ่งหวัง ดังนั้นการจัดการความรู้จึงเป็นกรอบแนวคิดในการจัดโครงสร้างความรู้ใน
องค์การ เพื่อให้บุคลากรในองค์การที่ต้องการความรู้นั้นได้รับประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสม ตาม
วันเวลาที่ต้องการ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในระบบบริหารความรู้
แต่ความรู้ที่อยู่ในสมองของคนมีความสาคัญ ไม่แพ้กัน ปัจจุบันการประยุกต์ใช้ระบบบริหารความรู้
มีความจาเป็นในทุกองค์การที่ต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งนี้การพัฒนาเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้พนักงานต้องมีการปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้น
องค์การจึงต้องมีการปรับในเรื่องของการจัดการความรู้โดยการจาแนกและกาหนดองค์ความรู้หลัก
แล้วจึงนาไปจัดทาแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยการประชุมเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหา
ซึ่งพนักงานมีโอกาสแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมการจัดการความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ การให้พนักงานใช้กิจกรรมดังกล่าว เพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทางาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือพนักงานยังไม่สนใจ
กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม หวงแหนความรู้และยัง
ไม่มีการดาเนินการในการเชื่อมโยงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมด้านความรู้ของ
พนักงานและมีแนวโน้มที่จะนาระบบ E- Learning และ E- Training มาใช้ในการจัดการความรู้ใน
องค์การ เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ และได้เรียนรู้เทคโนโลยีมากขึ้น และสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
องค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการจัดการความรู้มากที่สุด
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2. องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ผู้บริหารธนาคารมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านพลวัต
แห่งการเรียนรู้และด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ เนื่องจากธนาคารได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานในองค์การเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง เช่น การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ภายใน (In - house
Learning) การจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study) และมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน โดยการเข้าร่วมอบรม/ สัมมนา/ ดูงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ (Outside Seminar) ในปัจจุบันธนาคารได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์การใหม่ให้ทันสมัย
ยิ่งขึ้น เช่น ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างองค์การใหม่ มีการปรับเปลี่ยนชื่อ หรือโยกย้ายบางฝ่ายงาน
ให้ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงานใหม่ให้ชัดเจนขึ้น มีการรวมธุรกรรมสินเชื่อทั้งหมด
ให้อยู่ในสายงานเดียวกันและมีการจัดตั้งฝ่ายงานใหม่เพื่อรองรับการดาเนินธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ด้านการบริหารความรู้และด้านการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากธนาคารมีโครงสร้างการบังคับ
บัญชาตามลาดับชั้น การตัดสินใจจึงอยู่ในอานาจของแต่สายงานอย่างชัดเจน การปฏิบัติงานต้องขอ
ความเห็นชอบเมื่อเกินอานาจการตัดสินใจ ทาให้พนักงานเกิดความไม่คล่องตัว เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และเพื่อรองรับการดาเนินงานของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิผล ธนาคารจึงได้กระจายอานาจการตัดสินใจให้กับหน่วยงานมากขึ้น รวมทั้งธนาคาร
ได้มีการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานในองค์การให้ได้รับ
การเรียนรู้ และฝึกอบรมจากสถาบันในประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงการทุนการศึกษาในประเทศ
และต่างประเทศระดับปริญญาโทแก่พนักงาน โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภาษา เช่น สถาบัน Wall Street, สถาบันภาษาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในปัจจุบันได้
3. ความคล่องตัวขององค์การ (Organization Agility)
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธนาคารทาให้เห็นได้ว่าการดาเนินงานของธนาคารนั้นเน้นในเรื่อง
ของการทางานที่มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด โดยเน้นในเรื่องของการบริการด้านเวลา เนื่องจากใน
ยุคปัจจุบันนั้นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องสาคัญสาหรับตัวองค์การและลูกค้าของธนาคาร ดังนั้นธนาคาร
จึงพยายามบริหารการดาเนินงานให้มีระยะเวลาในการทางานและการให้บริการแก่ลูกค้าสั้นที่สุด
เพื่อทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยกระบวนการในการดาเนินงานดังกล่าวนั้นทางธนาคารได้มี
การออกแบบระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในการทางานนั้นได้มีการกาหนดเรื่อง
ของรายละเอียดในการทางานให้เหมาะสมในแต่ละลักษณะของงานให้มีความสอดคล้องในการทางาน
มากที่สุดและจากการทางานภายในองค์การนั้นต้องทาการประเมินระบบการทางานตลอดระยะเวลา
ดังนั้นในการทางานของธนาคารนั้นจะมีการความชัดเจนในเรื่องของการกาหนดตัว บุคคลที่มีความ
เหมาะสมในการทางานให้เหมาะกับลักษณะของงานให้มีความชัดเจนมากที่สุด ซึ่งทาให้กระบวนการ
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ในการทางานของธนาคารนั้นลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการสาหรับลูกค้าจากการสัมภาษณ์
ผู้จัดการธนาคารทาให้เห็นได้ว่า ความคล่องตัวขององค์การนั้น ธนาคารได้มีการเตรีย มความพร้อม
ในการทางาน โดยการวางแผนกลยุทธ์ในการทางานให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ได้มี
การเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารได้มีการนากลยุทธ์ในการดาเนินงานเข้าสู่การปฏิบัติงาน โดยมีการ
กาหนดงานให้เป็นระบบตลอดจนการแก้ปัญหาของการปฏิบัติงานจากการให้บริการ โดยเน้นใน
เรื่องของการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการ โดยธนาคารจะมีการประเมินกระบวนการ
ในการทางานตลอดระยะเวลา เพื่อทาให้เห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการนั้นมี
ปัญหาอะไรบ้างแล้วนาปัญหาดังกล่าวมาทาการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและทา
ให้เกิดความคล่องตัวขององค์การ
4. ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)
ผู้บริหารธนาคารมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม
ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านประสิทธิภาพและด้านนวัตกรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากใน
ปัจจุบันสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูง สถาบันการเงินที่สามารถ
ค้นหาความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สถาบันการเงินนั้นย่อมได้เปรียบในการแข่งขันตามไป
ด้วย จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เร่งปรับปรุงภาพลักษณ์
และรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านเงินฝาก ด้านสินเชื่อ ด้านการลงทุน
รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมทั้งรองรับลูกค้า
รายใหม่ และให้บริการที่สอดคล้องต่อความต้องการให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มทุกอาชีพและทุกช่วง
อายุให้การบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เพื่อส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
นอกจากนี้ผู้จัดการธนาคารที่มีระยะเวลาที่สาขาเปิดให้บริการแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านประสิทธิภาพแตกต่างกัน เนื่องจากธนาคารที่เปิดให้บริการ
เป็นระยะเวลานานย่อมเป็นที่รู้จักและมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยลูกค้ารายเก่ามีการแนะนา
ให้ลูกค้ารายใหม่เข้ามาใช้บริการ ประกอบกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคารที่มีมาโดยตลอด
จะช่วยส่งผลให้ลูกค้ารับทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร จนสามารถดาเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารได้ตั้งไว้ นอกจากนี้ธนาคารที่เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานานจะมี
ต้นทุนในการบริหารด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์น้อยกว่าสาขาที่เปิดให้บริการไม่นาน เพราะมี
ความน่าเชื่อถือในการบริการ เป็นที่รู้จักของลูกค้าและสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้
เป็นอย่างดี
แต่ผู้บริหารธนาคารทั้ง 5 ท่านต่างมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าตัวแปรการจัดการความรู้และ
องค์การแห่งการเรียนรู้เพียง 2 ตัว อาจครอบคลุมได้ไม่มากเท่าที่ควรและอาจอธิบายถึงการส่งผลต่อ
ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันได้ไม่มากนักควรมีการศึกษาถึงตัวแปร
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อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ภาวะผู้นาของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งนวัตกรรม ความพึงพอใจ
ของลูกค้า ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อให้ตัวแปรมีความ
หลากหลายและสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์และการส่งผลให้เกิดความคล่องตัวขององค์การและ
ความได้เปรียบในการแข่งขันได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ 2 ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ ตัวแปรแต่ละตัว (ตาม
เอกสารสรุป) ว่าสอดคล้องกับบริบทของประเทศเราหรือไม่อย่างไร และควรมีตัวบ่งชี้ใดเพิ่มเติม
ผู้วิจัยสามารถสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรในแต่ละด้านได้ ดังต่อไปนี้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นคาถามที่ 2 สรุปได้ว่าผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ทั้ง 5 ท่าน
มีความเห็นสอดคล้องและสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกันเพราะตัวแปรทั้ง 4 ในกรอบแนวคิดนี้ได้
ผ่านการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งกระบวนวิจัยที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการที่ยอมรับกันรวมทั้งผ่านกระบวนการควบคุมการจัดทาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที่
มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ในแต่ละตัวแปร ได้ดังนี้
1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้งตัวแปร 2 ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์กันและ
สนับสนุนซึ่งกัน โดยองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในองค์การเป็นปัจจัยหนึ่งในหลาก
หลายปัจจัยที่สนับสนุนให้องค์การเกิดศักยภาพในการดาเนินงาน ทั้งนี้การจัดการความรู้ยังช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งมีการยอมรับว่าองค์การแห่งการเรียนรู้จะ
ช่วยสร้างความรู้ใหม่และช่วยรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนา
ในทางปฏิบัติความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและองค์ประกอบของมนุษย์ในเรื่องของการจัดการความรู้
เพื่อที่จะอานวยความสะดวกความเข้าใจในการทางานร่วมกันระหว่างการเรียนรู้ขององค์การและ
การจัดการความรู้
2. องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
องค์การแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นไปที่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อทาให้เกิดความรู้ที่นามาใช้ใน
การดาเนินงานและการบริการ ในขณะที่การจัดการความรู้มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ
เรียนรู้นั้นสามารถใช้เป็นข้อมูลให้กับองค์การนามาใช้บูรณาการและพัฒนาการจัดการให้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด สาหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบการจัดการความรู้
และการสนับสนุนภายใน ในองค์การจะประสบความสาเร็จไม่ได้ถ้าหากผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญ
และสนับสนุนกระบวนการของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพตลอดจนความสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้มี
การกาหนดไว้ขององค์การในระยะสั้นและระยะยาว
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3. ความคล่องตัวขององค์การ (Organization Agility)
ความคล่องตัวขององค์การเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การในปัจจุบันที่มีความสาคัญกับ
เรื่องของความสามารถของความรู้ ซึ่งความคล่องตัวขององค์การนั้น เป็นความสามารถที่ทาให้เห็น
ความยืดหยุ่นในการทางานที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยกระบวนการดังกล่าวจึงต้องอาศัยความรู้
และความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและน่าประทับใจองค์การที่มีความยืดหยุ่นจะสามารถสร้าง
และให้บริหารในเรื่องของความรู้ และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและประสบการณ์ของพนักงาน
ซึ่งจะช่วยให้ องค์การนั้นสามารถให้ บริการกับลูกค้าด้วยการทางานอย่างรวดเร็วและผิดพลาดน้อย
ที่สุดหรือไม่ผิดพลาดเลยโดยความรวดเร็วในการทางานที่เ กิดขึ้นนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์และ
นาไปสู่การดาเนินงานขององค์การดังต่อไปนี้ (1) ทาให้เกิดการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว (2) องค์การเกิดความคล่องตัวซึ่งเป็นการยกระดับให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
ความภักดีในตัวสินค้าและบริการและ (3) ทาให้เกิดการยกระดับความรู้ของลูกค้าเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบของโอกาสให้เกิดขึ้น
4. ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)
ความได้เปรียบในการแข่งขันนั้นเป็นความสามารถองค์การเพื่อทาให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
ตลอดจนการดาเนินงานที่ยอดเยี่ยม ความได้เปรียบในการแข่งขันอาจได้รับอิทธิพลมาจากกลยุทธ์
หลายอย่างไม่เฉพาะเพียงแต่การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้เท่านั้น ความมุ่งมั่นในการ
บริหารจัดการภายในองค์การนั้นสามารถทาให้เกิดความคล่องตัวขององค์การจะส่งผลทาให้เกิดการ
จัดการในระบบการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวมถึงความเป็นโครงสร้างขององค์การซึ่งจะมีผลต่อ
ทรัพยากรที่เป็นองค์ประกอบขององค์การด้วย นอกจากนี้ความคล่องตัวขององค์การนั้นจะเป็นตัวช่วย
กาหนดในเรื่องของกระบวนการในองค์การที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์การเพื่อตอบสนองประสิทธิภาพและประสิทธิผลของต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายและ
การเรียนรู้จากเรื่องประสบการณ์เพื่อนาไปปรับปรุงความมีประสิทธิภาพขององค์การโดยการสร้าง
วัฒนธรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมและความคล่องตัวขององค์การเป็นเครื่องมือรับกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
แต่ผู้บริหารธนาคารทั้ง 5 ท่านต่างมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
อื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับ ความคล่องตัวขององค์การและความได้
เปรียบในการแข่งขัน ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกั บความคล่องตัวขององค์การและ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ความสัมพันธ์ระหว่างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ความคล่องตัวของ
องค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน ความสัมพันธ์ขององค์การแห่งนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความ
คล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจของลูกค้า
ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ส่งผลต่อความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันความสัมพันธ์ของ
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เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน อิทธิพล
ของทาเลที่ตั้ง สถานที่ที่มีต่อความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันหรือกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน
เป็นต้น
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรูท้ ี่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้
ความคล่องตัวขององค์การ และความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย ได้ดังนี้
1. การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 1 ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การ
ที่มีการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยธนาคารจะเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้แสวงหาความรู้ เช่น การ
อบรมสัมมนา การเรียนเพิ่มเติม ให้ความสาคัญกับการปรับวิธีการทางานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ในปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรปรับปรุงการพัฒนา การทางานให้เหมาะสม
มีวิสัยทัศน์ในการทางานที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Kaplan และ Norton (1992) กล่าวว่า การสร้าง
องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นเป็นพื้นฐานสาคัญของการบริหารองค์การ โดยองค์การจะ
เข้มแข็งและโดดเด่นเมื่อทุกคนในองค์การร่วมมุ่งมั่นในหน้าที่และเรียนรู้ร่วมกัน และองค์การจะเพิ่มพูน
ศักยภาพได้โดยตระหนักและใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้ (Knowledge) ที่ได้สร้างสมและพัฒนา
ไว้เป็นทุนทางปัญญา (Intellectual capital) สอดคล้องกับแนวความคิดของ จิรประภา อัครบวร (2551)
กล่าวว่า บุคคลทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เพิ่มพูนขึ้นได้ ทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ
ถ้ามีแรงจูงใจที่ดีพอยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based Development) อย่างต่อเนื่อง (Life Long
Learning) สอดคล้องกับแนวความคิดของ Chawla & Joshi. (2011) พบว่า ผลของการศึกษาผลกระทบ
ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กับองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
สามารถใช้เป็นข้อมูลให้กับองค์การเพื่อบูรณาการ 2 หลักการ โดยพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)
เป็นแนวทางการปฏิบัติดีที่สุด (Best Practices) เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) สาหรับการ
ปรับปรุงประสิท ธิภาพผลการปฏิบัติงาน (Performance) และ Deepak Chawla & Himanshu Joshi
(2011) ได้ศึกษาถึงผลกระทบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กับองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ในอินเดีย พบว่า ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางให้การยอมรับ
ว่าการพัฒนาและระบบสนับสนุนในองค์การจะประสบความสาเร็จไม่ได้ ถ้าหากไม่ใช้กระบวนการ
ขององค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) และการจัดการความรู้ (KM)
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ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับวรรณกรรมที่สนับสนุนว่า การจัดการความรู้มี
อิทธิพลทางตรงต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนผลการวิจัยครั้งนี้ เช่น Sanyal.
(2012) พบว่า การจัดการความรู้ในองค์การเป็นสิ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร
ซึ่งบรรยากาศของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จะช่วยให้พนักงานและบุคลากรเกิดการเรียนรู้และ
สร้างความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dehinbo. (2012) พบว่า องค์การ
ในระบบเศรษฐกิจของวันนี้ได้ตระหนักถึงความรู้ที่เป็นทรัพยากรที่สาคัญสาหรับกลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน การจัดการความรู้ในองค์การจึงกลายเป็นความจาเป็นสาหรับองค์การ
ในการกาหนดความรู้ ความคิดริเริ่ม การจัดการที่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อความพึงพอใจความต้องการของ กลยุทธ์ทางธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Donald (2002) พบว่า พันธะสัญญาในองค์การจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเต็มใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฉะนั้นการจัดการความรู้ต้องมีการจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความเต็มใจในบุคลากร จนได้ผลงานออก
มาเป็นนวัตกรรมของกลุ่ม
แต่เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของการจัดการความรู้ ที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า
การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับสูง ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การจัดการ
ความรู้ เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาสมรรถนะของบุคคล โดยมีกระบวนการในการรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในองค์การซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคน
ในองค์การ สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์การ ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์การ การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์ก ารให้
ดียิ่งขึ้น และในการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ บุคลากรในหน่วยงานจะต้องเริ่มจาก
การพัฒนาตนเองที่ใฝ่รู้เพื่อให้เป็นผู้ที่มีการบริหารเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ (Personal Mastery)
เป็นผู้ที่มีการพัฒนาในการคิดเชิงระบบ (System Thinking) สามารถสร้างกรอบแนวคิด รูปแบบ (Mental
Model) การมองเห็นภาพที่เป็นแนวคิดองค์รวมขององค์ก ารกับคนอื่นๆ (Shared Vision) ตลอดจน
การพัฒนาตนและในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับใต้บังคับบัญชาในการสอนงานและมอบหมายงาน
เพื่อความเข็มแข็ งในการสร้างทีมงาน (Team Learning) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Davis. (2005)
ได้ศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้และมิติของปัจจัยในผลการปฏิบัติงานในบริษัท พบว่า ความสามารถ
ขององค์การในการผลิตผลงานและการบริการใหม่ๆ ที่ดีเลิศออกมาเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าให้มากยิ่งขึ้นแก่ลูกค้า และบรรดาหุ้นส่วนควรจะ
ต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ความสาเร็จ และการอยู่รอดจาเป็นสาหรับองค์การ เพื่อจะกลายเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้
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2. การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความคล่องตัวขององค์การซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 2 ธนาคารได้มีการใช้แนวทางการการจัดการความรู้ โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้โดยผ่าน การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การเผยแพร่ความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้ ทาให้องค์การมีความคล่องตัวในเรื่องการบริหารงานในด้านสาคัญๆ ซึ่งครอบคลุม
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านการตลาดไว้อย่างชัดเจน เพื่อทาให้นโยบายดังกล่าวเป็นรูปธรรมมากขึ้นธนาคารจึงได้มีการกาหนด
ให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารระดับกลาง ทั้งนี้เพื่อนามาให้ผู้จัดการสาขาใช้เป็นแนวทาง
สาหรับการดาเนินงานเพื่อบริหารงานในสาขาต่อไปและผู้จัดการสาขาส่วนใหญ่มักจะดาเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพราะต่างก็เห็นพ้องกันว่าปัจจุบันการจัดการ
ความรู้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญยิ่งต่อการบริหารจัดการธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการเงินจึงให้
ความสนใจและใส่ใจต่อการใช้กระบวนการการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน ถึงแม้ว่าการดาเนินงาน
ในแต่ละด้านนั้นอาจมีการใช้กระบวนการการจัดการความรู้มากน้อยแตกต่างกันออกไปส่งผลให้
ธนาคารพัฒนาศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับ Davenport and Prusak (2002); Mohrman, (2007) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของการจัดการความรู้ไว้ว่าความสาเร็จของการจัดการความรู้จะเกิดขึ้นมาจากการผสมผสานในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ และกระบวนการทางธุรกิจตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
รวมเรียกกันว่าองค์ประกอบของการจัดการความรู้ (Components of Knowledge Management)
ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับวรรณกรรมที่สนับสนุนว่า การจัดการความรู้มี
อิทธิพลทางตรงต่อความคล่องตัวขององค์การ โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนผลการวิจัยครั้งนี้ เช่น Harraf.
(2012) กล่าวว่า ความคล่องตัวขององค์การ เปรียบเสมือนแนวทางหลักขององค์การ ที่จะสามารถรับ
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาวะของการแข่งขันในทุกภาคอุตสาหกรรม การตอบสนองที่
รวดเร็วจึงเป็นสิ่งสาคัญในการวางตาแหน่งองค์การสาหรับความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน สอดคล้อง
กับ Rajabzadeh & Shahaee. (2005) กล่าวว่า ความสามารถในเรื่องของความคล่องขององค์การนั้น
จะสร้างพลังในการที่จะตอบสนองถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือในระยะยาว ซึ่ง
ความสามารถดังกล่าวเกิดจากความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาของพนักงานในองค์การ
ซึ่งเป็นพื้นฐานนาไปสู่การพัฒนาขององค์การที่มีความคล่องตัวได้ต่อไป
แต่เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของการจัดการความรู้ ต่อความคล่องตัวขององค์การ พบว่า การ
จัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความคล่องตัวขององค์การในระดับไม่สูงมากนัก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
ความคล่องตัวขององค์การไม่ได้รับอิทธิพลจากการจัดการความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังได้รับอิทธิพล
จากองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์ (2555) กล่าวว่า ความ
คล่องตัวขององค์การเป็นสมรรถนะความสามารถที่สาคัญขององค์การธุรกิจในการดาเนินกิจการใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สับสนอลหม่าน (turbulent environment) เป็นหลักซึ่งสภาพแวดล้อมที่
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สับสนอลหม่านดังกล่าว คือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่จะเป็นไปได้ที่มีผลต่อความอยู่รอดองค์การ
ที่ดาเนินธุรกิจด้วยความสาเร็จในสภาพแวดล้อมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมีความคล่องตัวในระดับสูง
เพราะองค์การธุรกิจเหล่านี้จาเป็นต้องปรั บตัวต่อ 1) การเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไม่ได้ของสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจ (high dynamism) 2) ตลาดที่มีประชากรหนาแน่นมีการแข่งขันสูงและมีทรัพยากร
ที่จาเป็นอยู่น้อย 3) ความเชื่อมโยงใกล้ชิดระหว่างองค์การธุรกิจกับซัพพลายเออร์ ผู้จัดจาหน่าย ลูกค้า
และคู่แข่ง (high complexity) และ 4) ผลิตภัณฑ์ สายการผลิต ลูกค้า หรือธุรกิจที่หลากหลาย (high
diversity) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Handzic, M. (2011) และ Jutharat Sarawanawong. (2009)
โดยมีความคิดเห็นตรงกันว่า ปัจจัยเกื้อหนุนทางด้านสังคมน่าจะมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้และ
องค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่า โดยเฉพาะปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ ข้อค้นพบนี้
สามารถอธิบายได้ว่า องค์การธุรกิจกลุ่มตัวอย่างเป็นองค์การธุรกิจชั้นนาที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้นาใน
แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดังนั้น จึงมีระบบการบริหารจัดการเป็นแบบองค์การสมัยใหม่
ที่สามารถบริหารจัดการธุรกิจภายใต้กระแสและแรงกดดันของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขัน
อย่างรุนแรงได้เป็นอย่างดี เครื่องมือหลักที่องค์การธุรกิจนิยมนามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจมาก
ที่สุดคือการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีแนวคิดและหลักการที่ให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ การกาหนดทิศทางขององค์กรจากวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ การดาเนินงานและการควบคุม
ติดตามประเมินผลให้ได้ตามแผนงาน
3. การจัดการความรู้ มีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ธนาคารพาณิชย์มีการนาแนวความคิดการจัดการความรู้มาใช้เป็นยุทธศาสตร์
ในการดาเนินงานเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจาต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการ
ตลาด และฝ่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาธนาคารเข้าสู่การแข่งขันในยุคใหม่ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ธนาคารนา
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทาให้ธนาคาร
มีความพร้อมในการจัดการและการแข่งขันในตลาดการเงินอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้เป้าหมายที่จะให้
ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุดในระดับมาตรฐานโลกและทาให้ธนาคารได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจาก
ลูกค้า ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ Nonaka& Takeuchi (2000); Alipour, Idris & Karimi (2011)
ที่ได้กล่าวไว้ว่า ในยุคของการแข่งขันนี้องค์การธุรกิจจะต้องทามากกว่าการดูแลลูกค้าหรื อผู้ถือหุ้น
เพียงอย่างเดียว กล่าวคือองค์การธุรกิจจะต้องเกี่ยวข้องและดูแลเอาใจใส่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน
(Stakeholder) และองค์การธุรกิจควรที่จะต้องพยายามให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน
ขึ้นมาทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างกลยุทธ์ของการแข่งขันทางธุร กิจ นอกจากนี้ พนักงานทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยการใช้ฐานความรู้ร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยน
ความรู้ต่างระดับกันตลอดจนมีการนาเอาความรู้มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานขึ้นมา เช่นเดียวกับ
Hamel (1999) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างฐานใหม่ในการแข่งขันทางธุรกิจ (Reinventing
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the Basis for Competition) โดยมุ่งไปที่การปรับปรุงตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ภายในการยกเครื่องใหม่หรือการยกมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองและมุ่งไปที่การคิด
สร้างผลิตภัณฑ์และวางกฎกติกาของการแข่งขันขึ้นใหม่เพื่อสร้างความมั่งคั่งขึ้นใหม่
ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับวรรณกรรมที่สนับสนุนว่า การจัดการความรู้มี
อิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนผลการวิจัยครั้งนี้ เช่น
Pang & Tsai (2004) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการบริหารจัดการความรู้และ
ความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไต้หวัน พบว่า ความสามารถในการ
บริหารจัดการความรู้มากขึ้นจะมีผลกระทบอย่างมากมายในการแข่งขันได้ผลสรุปเมื่อกิจการมี ความ
สามารถในการบริหารจัดการความรู้มากขึ้นกิจการจะยิ่งมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นด้วยโดยได้
รับการยืนยันทางการวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปร 3 ด้านคือ 1. ลักษณะเฉพาะของบริษัท 2.การใช้
ข้อดีของเทคโนโลยี และ 3. มาตรการวัดของบริษัทซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีผลกระทบต่อความสามารถ
ในการบริหารจัดการความรู้ ทั้งนี้เมื่อบริษัทตัดสินใจที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนั้นจาเป็นต้อง
ปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการความรู้เป็นอันดับแรกประโยชน์ จะทาให้กิจการบรรลุ
เป้าหมายการได้มาซึ่งการกลั่นกรองการเก็บรักษาและการแบ่งปันความรู้ทาให้กิจการสามารถสร้าง
ความแข็งแรงต่อการบริหารจัดการความรู้โดยพิจารณาจากต้นทุนราคาและค่อยๆ ขยายไปทีละนิด
ซึ่งมันไม่ง่ายที่กิจการจะสร้างมันในเวลาอันสั้นมันจะสาเร็จได้ด้วยการสะสมทุนวิทยาการแรงงาน
และประสบการณ์เมื่อกิจการตั้งใจที่จะเพิ่มความสามารถในการบริการจัดการความรู้จะต้องใช้ความ
สามารถพิเศษและคุณสมบัติกอปรกับความช่วยเหลือจากภายนอกจุดมุ่งหมายของการบริหารความรู้
และระดับนานาชาติทั่วๆ ไป ซึ่งสามารถบรรลุความสาเร็จได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Dehinbo. (2012) พบว่า องค์การในระบบเศรษฐกิจของวันนี้ได้ตระหนักถึงความรู้ที่เป็น
ทรัพยากรที่สาคัญสาหรับกลยุทธ์เพื่อสร้ างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผลของการวิจัยสรุปได้ว่า
การจัดการความรู้ในองค์การจึงกลายเป็นความจาเป็นสาหรับองค์การในการกาหนดความรู้ ความคิด
ริเริ่ม การจัดการที่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อความ
พึงพอใจความต้องการของกลยุทธ์ทางธุ รกิจและจากการศึกษาวิจัยในเรื่องของการจัดการความรู้
และองค์การแห่งการเรียนรู้
แต่เมื่อพิจารณาถึง อิทธิพลของการจัดการความรู้ ต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า
การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันไม่ได้รับอิทธิพลจากการจัดการความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ได้
รับอิทธิพลทางอ้อมจากการจัดการความรู้ผ่านองค์การแห่งการเรียนรู้ และความคล่องตัวในองค์การ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภมิตร ไชยรัตน์ และคณะ. (2555) กล่าวว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เป็นความสามารถขององค์กรที่จะกระทาหรือให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีกว่าและเหนือกว่าคู่แข่งขัน ไม่
ว่าจะเป็นการสร้างความแตกต่าง ความโดดเด่น สามารถนาเสนอรูปแบบการให้บริการพัฒนาและ

213
สร้างสรรค์ตัวสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเติบโตได้อย่างมั่นคง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชสิรี ชมพูคา (2553) กล่าวว่า การจัดการเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการ
แข่งขันเพื่อให้กิจการสามารถเอาชนะคู่แข่งและอยู่รอดได้ องค์การต้องสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งหมายความว่าองค์การจะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ดี
กว่าคู่แข่งขันการทาจะทาได้ดีกว่าในสายตาลูกค้าประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ความได้เปรียบ
ในเรื่องต้นทุน 2. คุณภาพ 3. นวัตกรรม 4. ความรวดเร็ว
4. องค์การแห่งการเรียนรู้ มีอิทธิพลทางตรงต่อความคล่องตัวขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 แสดงว่า ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นต้องเริ่มจากการ
เรียนรู้จากตัวสมาชิกในองค์การต้องเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนมุ่ งสู่จุดมุ่งหมายและความ
สาเร็จที่ได้กาหนดไว้พร้อมกับนาข้อมูลใหม่ๆ มาปรับเค้าโครงเพื่อพัฒนารูปแบบความคิด (Mental
Models) เพื่อให้เกิดการมองโลกตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสมมีความคิดเข้าใจในเรื่องตนเอง ผู้อื่น
และองค์การ เพื่อให้ทันต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเกิดความสัมพันธ์ในแนวเดียวกัน
ของสมาชิกกับองค์การเข้าใจทิศทางขององค์การมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อการนาไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน (Shared Vision) สมาชิกทุกคนต้องยอมรับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงและอนาคตของ
องค์การ ซึ่งการมองวิสัยร่วมกันเริ่มจากการมองสิ่งต่างๆ ให้เป็นกระบวนการมองต่อไปข้างหน้าว่า
จะเกิดอะไรขึ้นโดยเป็นการมองภาพรวมขององค์การไม่ได้มองเฉพาะหน่วยงานของตนเองจากนั้น
จึงก้าวไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
พัฒนาความรู้จนเกิดเป็นความคิดร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ในข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
วิธีการคิดวิธีการมองปัญหาโดยสมาชิกทุกคนในองค์การจะนาความรู้ต่างๆ มาคิดอย่างเป็นระบบ
(System Thinking) ซึ่งการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ต้องดาเนินการภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นรูปแบบขององค์การของธนาคารพาณิชย์จึงเป็นลักษณะขององค์การที่มีการเรียนรู้
แบบไม่สิ้นสุด เพราะข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้ การบริหารงานของธนาคาร
พาณิชย์ที่มีความคล่องตัวจะทาให้องค์การสามารถปรับตัว และตอบสนองลูกค้าได้ แบบ real-time
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Darroch (2003); Ramírez, Vasauskaite & Kumpikaite. (2012) ได้ทาการ
ศึกษาเปรียบเทียบการนาแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ในการปฏิบัติระหว่างองค์การภาครัฐกับ
องค์การภาคเอกชน พบว่า แนวคิดเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้มีลักษณะเป็นแนวคิดปรัชญาเชิงนามธรรม
ส่งผลให้การนาไปประยุกต์ใช้ในแต่ละองค์การมีความแตกต่างกันไปตามความเข้าใจและการตีความ
ซึ่งผลการศึกษาที่พบว่าทั้ง 2 องค์การนั้นเหมือนกันคือ 1) ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ 2) เห็นว่าการเรียนรู้กับการทางานเป็นเรื่องเดียวกัน 3) มุ่งการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่
เกิดจากความเต็มใจของสมาชิกในองค์การไม่ได้มาจากการบังคับ และ 4) มีกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ มากมายที่เอื้อให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้
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ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับวรรณกรรมสนับสนุนว่า องค์การแห่งการเรียนรู้
มีอิทธิพลทางตรง ต่อความคล่องตัวขององค์การ โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนผลการวิจัยครั้งนี้ เช่น
Worley and Lawler (2010) ยังได้ระบุว่าความคล่องตัวขององค์การนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโครงสร้าง
ขององค์ การ เพราะเปรียบเสมื อนรากฐานที่ส าคัญที่ท าให้เกิ ดความได้เปรียบในการแข่งขันของ
บริษัทและสร้างความมีป ระสิทธิภาพการทางาน นอกจากนี้ความคล่องตัวขององค์การนั้นยังเป็น
สิ่งจาเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และมีความไม่แน่นอนจาก
ที่กล่าวมาข้างต้นทาให้เห็นว่าองค์การที่มีความคล่องตัวขององค์การ จะทาให้องค์การบริหารงานได้
อย่างมี ประสิทธิภาพซึ่ งในสถาบั นทางการเงินทั้งหลายได้มีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสร้าง
องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะความคล่องตัวขององค์การขององค์การให้มี
ประสิท ธิภาพ สูงสุด สอดคล้องกั บงานวิจัยของ Yaghoubi. (2011) ได้ศึก ษาเกี่ ยวกับองค์การที่มี
ความคล่องตัวในตลาดที่มีการแข่งขัน พบว่า ความคล่องตัวขององค์การ สามารถตอบสนองในการ
บริหารองค์การเพื่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการแข่งขันในตลาด และประสบ
ความสาเร็จโดยได้ รับโอกาสในองค์การรูปแบบที่แตกต่างกันได้รับการแนะนาเพื่อความคล่องตัว
ขององค์การใดๆ
แต่เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้ต่อความคล่องตัวขององค์การ พบว่า
องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความคล่องตัวขององค์การในระดับสูง ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาองค์การและพัฒนาคนผ่านกลยุทธ์และ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอย่างต่อเนื่องและทั่วทั้งองค์การโดยใช้ปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ให้
องค์การมีความคล่องตัว เป็นเครื่องมือสนับสนุน เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่านาไปสู่
การเป็นองค์การที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชญวัชญ์
เชาวนีรนาท (2555) กล่าวว่า การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ภายในองค์การไทยก็น่าจะมีความเป็น
ไปได้ เนื่องจากปัจจุบันองค์การไทยมีการปรับตัวเพื่อรับกับสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและ
ความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆ ในการปรับตัวดังกล่าวนี้ องค์การมีระบบการจัดการที่มีความยืดหยุ่น
มากขึ้นเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การทางานจึงมีลักษณะเป็นกลุ่ม
เป็นทีมมากขึ้น มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ โดยไม่ยึดติดกับระเบียบมากเกินไป นอกจากนี้
ในความเป็นจริงแล้ว คนไทยก็มีลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมที่มีความอุปถัมภ์ค้าจุน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันอยู่แล้ว ตราบใดที่มีการสร้างค่านิยมของการเรียนรู้ในองค์การ ให้รู้สึกว่าบุคลากรทุกคน
ยังคงมีสถานะของการเป็นผู้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ตามแนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long Life
Learning) ค่านิยมดังกล่าว จะช่วยทาให้องค์กรไทยพัฒนาตนเองให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็วขึ้น
5. องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านโดยเฉพาะรูปแบบของ
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การดาเนินธุรกิจองค์การที่ต้องมีการปรับโครงสร้างองค์การรวมทั้ งกระบวนการทางานใหม่ให้เป็น
การบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว รวดเร็วตอบสนองความต้องการของลูกค้า ธนาคารพาณิชย์
จึงควรมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน เช่น การส่งเสริมและสนับสนุน
พนักงานให้ได้รับการพัฒนาด้านความรู้มีการประสานงานให้แต่ละหน่วยงานรับทราบและทาความ
เข้าใจถึงเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขององค์การความคิดหลักในการดาเนินงาน การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ก่อให้เกิดการพัฒนาขององค์การโดยรวมให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาคุณภาพขององค์การเพื่อช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพโดยการนาวิธีการ ผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้อง Calantone, Cavusgil & Zhao (2002); Atoofi & Tajeddini. (2010) ได้ศึกษาการปรับตัว
ขององค์การศักยภาพของบริษัทและผลการดาเนินงานของบริษัท พบว่า องค์การสมัยใหม่ต้องการ
เรียนรู้และการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจากข้อมูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูงและการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ในปัจจุบันการหาข้อมูล
เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเรียนรู้มีส่วนประกอบ 4 อย่างคือ 1.การมีข้อมูลที่จะเรียนรู้ 2.การแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ 3.การเปิดใจยอมรับ และ 4.การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์การ กรอบแนวคิดที่ใช้ทดสอบ
ข้อมูลจากคณะผู้บริหารของอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาการปรับตัวต่อการเรียนรู้มีแ นวโน้มจะ
เสริมสร้างเป็นอันดับที่สองมีผลมาจากนวัตกรรมของบริษัทและจะมีผลย้อนกลับมาต่อผลประกอบการ
ของบริษัทจากการทดสอบผลสรุปโดยทั่วไปการพยากรณ์เชิงทฤษฎีสามารถสนับสนุนและทาให้
ปรากฏสิ่งที่น่าสนใจได้
ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับวรรณกรรมสนับสนุนว่า องค์การแห่งการเรียนรู้
มีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขันโดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนผลการวิจัยครั้งนี้ เช่น
Bayraktaroglu และ Kutanis (2003: 149 - 154) พบว่า ปัจจัยความสาเร็จสาคัญในการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในกระแสท้าทายของโลกาภิวัฒน์
เพื่อแสวงหาโอกาสในอนาคตสาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการท่องเที่ยวตุรกี ผลการวิเคราะห์
พบว่า ขั้นตอนสาคัญสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย การแปลงรูปจิตใจหรือแบบแผน
ความคิดของผู้จัดการ การสนับสนุนความคิดเชิงนวัตกรรมจากทุกระดับในองค์การ การพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การเพื่อให้เกิดการแบ่งปันวิสัยทัศน์ขององค์การร่วมกัน และการสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kogut & Zander. (1992); Lopez. (2005) กล่าวว่า การที่
องค์การจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันได้นั้นองค์การต้องสามารถทาให้บุคคลในองค์การถ่ายทอด
ความรู้จากบุคคล ไปสู่กลุ่ม และจากกลุ่มไปสู่องค์การได้ และมีการเผยแพร่ความรู้ และประยุกต์ใช้
ความรู้ที่เกิดขึ้นได้
แต่เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้ต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า
องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับไม่สูงมากนัก ทั้งนี้
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เป็นเพราะว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันไม่ได้รับอิทธิพลจากองค์การแห่งการเรียนรู้ เพียงอย่างเดียว
แต่ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการจัดการความรู้ผ่านองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวของ
องค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Senge. (1999) กล่าวว่า การเรียนรู้ของบุคคลมีธรรมชาติที่จะเรียนรู้
และรักที่จะเรียนรู้เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต ดังนั้น องค์การแห่งการเรียนรู้ จึงมีหน้าที่สาคัญ
การแสวงหาหนทางให้คนมีความสามารถในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้
ทรัพยากรบุคคลขององค์การให้สามารถปรับเปลี่ยนโลกทัศน์และมองแบบองค์รวม โดยส่งเสริมให้
คนในองค์การได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์การให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันของกิจการ ทั้งนี้ยังสามารถถ่ายทอดความคิดหรือ
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติในการทางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Salleh. (2008) ได้กล่าวว่า องค์การ
การเรียนรู้เป็นหนึ่งในระบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพิ่มความสามารถในการปรับตัวและ
การเปลี่ยนแปลงขององค์การไปสู่การแข่งขันของกิจการได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Akhtar & Khan.
(2011) กล่าวว่า องค์ประกอบและลักษณะที่มีความสาคัญมากที่สุดสาหรับองค์การแห่งการเรียนรู้
คือ การเรียนรู้ของบุคคล ขวัญและกาลังใจ ค่านิยมร่วม การเรียนรู้ของทีม การคิดเชิงระบบ การเป็น
ผู้นา การไหลความรู้/ ข้อมูล ทั้งหมดเหล่านี้ ยังมีการเสนอที่เป็นข้อสรุปว่าแนวคิดขององค์การแห่ง
การเรียนรู้สามารถนาไปใช้ องค์การธุรกิจที่หวังผลกาไรหรือองค์การธุรกิจที่ไม่หวังผลกาไร โรงเรียน
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย และองค์การที่ให้บริการ
6. ความคล่องตัวขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 6 แสดงว่าหากธนาคารพาณิชย์มีรูปแบบการบริหารที่มีความคล่องตัว
ทั้งในด้านของการตอบสนอง สมรรถนะ ความยืดหยุ่น และความรวดเร็ว โดยที่ธนาคารมีการปรับตัว
หรือเตรียมความพร้อมในหลายด้านหลายประการ เพื่อให้องค์การมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มมากขึ้น มีการดาเนินการเชิงกลยุทธ์หรือเชิงรุกในด้านต่างๆ การปรับปรุงเครื่องจักร หรือการนา
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสร้างเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งล้วนแล้ว
แต่เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้ดียิ่ งขึ้นโดยเฉพาะให้สามารถแข่งขันได้ในสภาพการแข่งขันที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นสามารถอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพรรณ
กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ (2010) กล่าวว่า หลักการโดยรวมแล้วความไวใน
การตอบสนอง คือ ความสามารถขององค์การที่ใช้ความร่วมมือกันในองค์การตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในองค์การต่างๆ โดยคานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสาคัญและเน้นถึงความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการนั้น และงานวิจัยของ กิตติภูมิ วิเศษศัก ดิ์ (2555) กล่าวว่า
องค์การต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างมากมายให้เป็นองค์การที่
มีสมรรถนะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในการแข่งขันเพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตในเวที
การแข่งขันทั้งระดับภูมิภาคที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้และในการแข่งขันระดับโลกที่มิอาจหลีกเลี่ยง
องค์การที่คล่องตัวสูง (Agile organization)
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ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับวรรณกรรมสนับสนุนว่า ความคล่องตัวของ
องค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขันโดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนผลการวิจัยครั้ง
นี้ เช่น Vernadat. (1999) กล่าวว่า ปัจจัยที่สนับสนุนความคล่องตัวขององค์การจะส่งเสริมบูรณาการ
อย่างทั่วถึงขององค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ ขององค์การธุรกิจ ได้แก่ บุคลากร เทคโนโลยี และองค์การ
และงานวิจัยของ Eleonora Bottani. (2010) กล่าวว่า แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 5 ประการ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันให้องค์การพัฒนาเป็นองค์การที่คล่องตัว ประกอบด้วย
1) การเปลี่ยนแปลงของตลาด 2) การเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งหรือฐานการแข่งขัน 3) การเปลี่ยนแปลง
ในความต้องการของลูกค้า 4) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ 5) ปัจจัยต่างๆ ทางสังคม สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Cho et a l., 1996; Dove. (2001); Meade and Sarkis. (1999) กล่าวว่า ความคล่องตัว
ในการผลิตหรือความคล่องตัวขององค์การจะควบคู่กับความสามารถที่จะอยู่รอดและความเติบโต
ในสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และไม่สามารถคาดการณ์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Nour-Mohammad Yaghoubi. (2011) กล่าวว่า บริบทของการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันของโลก
วิธีที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุดของการอยู่รอดและประสบความสาเร็จองค์การจะเน้นความคล่องตัวของ
องค์การ ความคล่องตัวขององค์การเป็นเหตุผลและการตอบสนองที่สมบูรณ์ในการที่เคยเปลี่ยนความ
ต้องการของตลาดการแข่งขันและบรรลุความสาเร็จขององค์การที่ได้รับโอกาสมีหลายคาจากัดความ
ของความคล่องตัว
แต่เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลความคล่องตัวขององค์การต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า
ความคล่องตัวขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เป็นเพราะว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันไม่ได้รับอิทธิพลจากความคล่องตัวในองค์การเพียงอย่าง
เดียว แต่ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการจัดการความรู้ผ่านความคล่องตัวในองค์การ Davenport
และ Prusak (2002, pp.2-3) กล่าวว่า ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของการจัดการความรู้ ไว้ว่า
ตามปกติแล้วความสาเร็ จของการจัดการความรู้จะเกิดขึ้นมาจากการผสมผสานในการปฏิบัติงาน
ของคน และกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมเรียกกันว่าองค์ประกอบ
ของการจัดการความรู้ (Components of Knowledge Management) และงานวิจัยของ Hardeep Chahal
& Purnima Bakshi (2015) ได้มีการศึกษา พบว่า ทุนทางปัญญาที่มีผลกระทบโดยตรงและในเชิงบวก
ต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการยืนยันว่านวัตกรรมขององค์การมีความสัมพันธ์
ระหว่างทุนทางปัญญาและความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย นอกจากนี้องค์การแห่งการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปั ญญาและความได้เปรียบในการแข่งขัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Hamidreza Alipour (2010) กล่าวว่า การจัดการความรู้ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ การรวบรวม
ความรู้ การเรียนรู้ขององค์การ การส่งผ่านความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ และการจัดเก็บความรู้
ทั้งหมดมีความสัมพันธ์ต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน จากการศึกษาของธุรกิจประกันภัย
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ข้อจากัดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีข้อจากัดที่สาคัญประกอบด้วย
1. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับตัวแทนของธนาคารธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่จะนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้จะต้องคานึงถึงข้อจากัดดังกล่าวนี้ด้วย
2. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากวรรณกรรมต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้
ได้รับความรู้พื้นฐานในการวิจัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและกาหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยเพื่อนามาใช้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของความคล่องตัวขององค์การกับความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ดังนั้นผู้ที่จะนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้จะต้องคานึงถึงข้อจากัด
ดังกล่าวนี้ด้วย
ข้อเสนอแนะ
การนาเสนอในส่วนนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะ
สาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งต่อไปมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ
ผลจากการวิจัยพบว่าการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้และความคล่องตัวขององค์การ
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ดังนั้น
ผลจากการวิจัยสามารถนาไปใช้ทางด้านการบริหารจัดการดังนี้
(1) ผู้บริหารควรสร้างศักยภาพในด้านการจัดการความรู้ขององค์การ โดยการสนับสนุนให้
บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อทาให้บุคลากรมีความรู้ที่มากขึ้นและหลากหลาย
อันจะส่งผลต่อการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังควรสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างความรู้โดยการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในและภายนอก
องค์การเพื่อสร้างความสามารถและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง การส่งเสริม
ให้มีการจัดบรรยากาศให้เอื้ออานวยต่อการแสวงหาและการสร้างความรู้ให้เกิดขึ้น
(2) ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาองค์การให้เป็น องค์การแห่งการเรียนรู้
เพราะองค์การที่ประสบความสาเร็จเกิดจากบุคลากรแสวงหาการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพตัวเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดจนการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มหรือหน่วยงาน
และการทางานเป็นทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้องค์การควรตระหนักและ
ให้ความสาคัญในการออกแบบและการกาหนดวิสัยทัศน์และการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงาน
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ขององค์การเพื่อทาให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาและสอดคล้องกับการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
(3) ผู้บริหารควรสร้างกลไกในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดีภายใต้การบริหารที่มีความคล่องตัวขององค์การโดยจะรวมถึงการสร้างองค์การ
ให้เชื่อมั่นว่าการบริหารงานที่ทาสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี ซึ่งจะส่งผลทาให้
องค์การมีประสิทธิภาพในการทางานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การที่ได้มีการกาหนดไว้
นอกจากนี้องค์การต้องสามารถปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากทั้งภายในและ
ภายนอกได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้เกิดขึ้นตลอดจนสนับสนุนให้มีการเรียนรู้การ
ผสมผสานการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์ก ารเพื่อทาให้กิจการสามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น
(4) ผู้บริหารควรกาหนดแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อส่งผลทาให้องค์การประสบ
ความสาเร็จได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการให้ความสาคัญกับทิศทางของการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้องค์การควรมุ่งเน้นในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อนามาใช้วางแผนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สุดท้ายคือองค์การสนับสนุนให้มี การค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาสินค้าบริการใหม่อย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอยู่เสมอ
1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการ
ความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในแต่ละด้าน ดังนี้
(1) ด้านการจัดการความรู้ ผู้บริหารธนาคารควรให้การสนับสนุนในด้านการจัดการความรู้
ความรู้ในองค์การ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การเผยแพร่ และการประยุกต์ใช้
เพราะกระบวนการของการจัดความรู้ส่งผลในทางบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคาร
หากพนักงานมีกระบวนการจัดการความรู้ที่ดีจะส่งผลต่อภาพรวมขององค์การเกิดการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมไปถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ าที่เข้ามาใช้บริการจากธนาคารได้อย่าง
สูงสุด
(2) ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารธนาคารควรให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนให้ธนาคาร
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย บุคคลที่รอบรู้และรูปแบบความคิด รูปแบบการมีวิสัยทัศน์
ร่วมเชิงระบบ และการเรียนรู้เป็นทีม เพราะจากการศึกษาวิจัย องค์การแห่งการเรียนรู้สามารถทาให้
เกิดพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพจนเกิดการดาเนินงานและการบริหารที่เป็นเลิศ
(3) ด้านความคล่องตัวขององค์การ ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนในด้านความคล่องตัวของ
องค์การที่ประกอบด้วย การตอบสนอง สมรรถนะ ความยืดหยุ่นและสมรรถนะ และความรวดเร็ว
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เพราะจากการวิจัยความคล่องตัวขององค์การส่งผลที่สนับสนุนให้องค์การเกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขัน เนื่องจากการที่องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนอง
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ และสามารถสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันได้
(4) ด้านความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้บริหารธนาคารควรสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การจัดการความรู้ ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ และด้านความคล่องตัวขององค์การ เพราะจากการวิจัย
แสดงให้เห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลที่สนับสนุนให้องค์การเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
ดังนั้น ในปัจจุบันธนาคารควรมีการสร้างแนวทางหรือกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อทาให้ธนาคารสามารถปรับ
เปลี่ยนแนวทางในการทางานรวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อทาให้เกิ ดความแตกต่างเพื่อดึงดูด
ใจลูกค้าให้มาใช้บริการของธนาคารมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งต่อไป
ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนาข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางพื้นฐานในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
(1) การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการนาแบบจาลองรูปแบบความสัมพันธ์ความคล่องตัวขององค์การ
และความได้เปรียบในการแข่งขัน และตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไปทาการวิจัยในสถาบันทาง
การเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น บริษัทเงินทุน สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อทาการตรวจสอบโมเดล
ว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ต่อไป
(2) การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยเหตุด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความคล่องตัวขององค์การ
และความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น วัฒนธรรมและระบบค่านิยม (Culture and Value System)
บทบาทของผู้นา (Role of Leadership) เป็นต้น

