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อิทธิพลของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้และ
นวัตกรรมทีม
่ ต
ี อ่ ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์

The Influence of Transformational Leadership, Knowledge Management
and Innovation on Commercial Banks’ Performance
					 ชารวี  บุตรบ�ำรุง1 ดร.ธนสุวิทย์  ทับหิรัญรักษ2์
								 ดร.สมภูมิ  แสวงกุล3

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง  การจัดการความรู้และ
นวัตกรรมที่มีต่อผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ 2) วิเคราะห์ระดับของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง   การ
จัดการความรู้ นวัตกรรมและผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ อันประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การศึกษาเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ส�ำหรับวิธกี ารเชิงปริมาณได้ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลกับพนักงานธนาคารพาณิชย์จำ� นวน
334 สาขา ส่วนวิธีการเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้จัดการธนาคารพาณิชย์จ�ำนวน 10 สาขา น�ำมา
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการพัฒนาแบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model, SEM) และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ผลการวิจัยพบว่า ระดับของตัวแปรภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้และ นวัตกรรม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06, 4.09 และ 3.87 ตามล�ำดับ ส�ำหรับผลการวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง
พบว่า ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อการจัดการความรูแ้ ละนวัตกรรม ค่าสัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพล
เท่ากับ 0.83 และ 0.79 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามล�ำดับ ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรมส่ง
ผลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด�ำเนินงาน ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.70 และ 0.65 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตามภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ไม่มีอิทธิพลต่อผลการด�ำเนินงานแต่ประการใด
โดยแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีค่า GFI = 0.97,  
AGFI =0.93, Chi-Square = 75.17, degree of freedom = 46 และ RMSEA = 0.044
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ นวัตกรรมผลการด�ำเนินงานธนาคารพาณิชย์
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ABSTRACT
The main purposes of this research were to 1) study the inflffl lfl uence of transformational leadership, knowledge management and innovation on commercial banks’ performance, and 2) analyze the
level of transformational leadership, knowledge management, innovation and commercial banks’ performance. Both quantitative and qualitative methods were used in this study. The quantitative study
was conducted by using questionnaire to collect data from 334 branches’ staffs of the commercial. The
qualitative study was used in-depth interviews to obtain information from 10 bank branch managers.
The data were analysed through Structural Equation Model, SEM) and variable relationship analysis.
The results found that; the transformational leadership, knowledge management and innovation
were high level factors with averages of 4.06, 4.09 and 3.87 respectively. The SEM indicated that the
transformational leadership had positively direct effect to knowledge management and innovation; at
the inflflfl uence coefffiicfi ients equal 0.83 and 0.79 respectively. In term of knowledge management and innovation had positively direct effect to performance scale at the influence coeffififi cients equal 0.70 and
0.65 respectively, as statistically signifififi cant at 0.05. In contrast, The transformational leadership had no
inflflfl uence to work performance factor. In addition, The constructural model corresponded with the empirical data at acceptable level. (GFI = 0.97,  AGFI =0.93, Chi-Square = 75.17, degree of freedom = 46,
RMSEA = 0.044)
Keywords: Transformational Leadership, Knowledge Management, Innovation, Commercial
   Banks’ Performance

ความส�ำคัญของปัญหา

ธนาคารพาณิ ช ย์ เป็ น สถาบั น การเงิ น ที่ มี
บทบาทส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ
เป็นสื่อกลางทางการเงินทั้งในและต่างประเทศ เชื่อม
โยงขั บเคลื่ อ นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ อย่า งไรก็ต าม
จากปัญหาด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเงิน
ของโลก ได้ ส ่ ง ผลต่ อ การด� ำ เนิ น งานของธนาคาร
พาณิชย์ ดังนั้น หลายธนาคารจึงต้องปรับตัวรับสภาพ
การณ์ที่มีการแข่งขัน กล่าวคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว ความเสี่ยงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่าง
เช่น การเปิดเสรีการเงิน การเคลื่อนย้ายเงินทุน เป็นต้น
และการปรับหลักเกณฑ์การก�ำกับสถาบันการเงินเป็น
BASEL III ของ Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS) ตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2557) ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (2555) ที่เปิดเสรีให้ธนาคารต่าง

ประเทศขยายสาขาจาก 1 เป็น 20 สาขา นอกจากนี้
ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Communit: AEC) ที่อาจก่อให้เกิดโครงสร้างเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลง และจะส่งผลต่อโครงสร้างทางการเงิน
ที่อาจท�ำให้ตลาดบริการทางการเงิน เช่น บัตรเครดิต
ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ กองทุนรวมหรือตราสารทางการเงิน
ไม่เติบโต
ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องท�ำการศึกษา
วิจัย เรื่องอิทธิพลของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การ
จัดการความรูแ้ ละนวัตกรรมทีม่ ตี อ่ ผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เพราะ Michael (1985)
นักวิชาการด้านการบริหารจัดการ ได้กล่าวว่า ผูน้ ำ� มีความ
ส�ำคัญท�ำให้องค์การแข่งขันได้ โดยมีปจั จัย คือ ภาวะผูน้ ำ�
การเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership) นัก
วิชาการหลายท่าน (Bass and  Avolio, 2004; Fein
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berg,  Ostroff and Burke, 2005; Spreitzer, Perttula
and Xin, 2005) ยืนยันว่า ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงสามารถ
กระตุ้นผู้ตามให้ก้าวข้ามผลประโยชน์ส่วนตัว พัฒนา
ศักยภาพให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ ประกอบด้วย การมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้
นทางปัญญาและการค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล สูก่ ารจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ทีเ่ รียนรูต้ อ่ เนือ่ ง
และสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การ
เผยแพร่ความรู้ การน�ำความรูไ้ ปใช้และหน่วยความจ�ำของ
องค์การ (Lopez, Peon & Ordas, 2005) เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ มีนวัตกรรม (Innovation) โดย Aldonio,
Carly and Bayu (2010) อธิบายว่าเป็นกระบวนการคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือต่างจากผู้อื่น ที่ประกอบด้วย
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการ เพือ่ ให้มี
ผลการด�ำเนินงาน (Performance)ในระดับดี Kaplan
and Norton (1996) กล่าวว่า การวัดผลการดําเนินงาน
หมายถึง ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการดาํ เนินงาน ตัวชีว้ ดั ครอบคลุม
ทัง้ ทีเ่ ป็นและทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน คือ Balance Score Card :
BSC มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านการบริหาร
งานภายในองค์การ ด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ ด้าน
การเงิน ดังนัน้ ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งมีการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ แข่งขันได้ รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตามมีการศึกษาในประเทศจ�ำนวนไม่
มากนักทีอ่ ธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ อาทิ
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง การจัดการความรู้ นวัตกรรม
และผลการด�ำเนินงานกับธนาคารพาณิชย์ท�ำให้แหล่ง
ข้อมูลเชิงวิชาการส�ำหรับการส่งเสริมและการพัฒนา
ธนาคารพาณิชย์ของไทย ไม่เพียงพอต่อการน�ำข้อมูลมาส่ง
เสริมการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดงั
กล่าวท�ำให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาเรือ่ ง อิทธิพลของภาวะผูน้ ำ�
การเปลีย่ นแปลง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมทีม่ ี
ต่อผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านการ
บริหารจัดการ การพัฒนาองค์การให้สามารถสร้างความ
ได้เปรียบ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้ต่อ
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลีย่ นแปลง  การจัดการความรูแ้ ละนวัตกรรมทีม่ ตี อ่ ผล
การด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ร ะดั บ ของภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลีย่ นแปลง   การจัดการความรู้ นวัตกรรมและผลการ
ด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์

สมมติฐานการวิจยั

สมมติฐานที  ่ 1  :   ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
มีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อการจัดการความรู้
สมมติฐานที  ่ 2  :   ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
มีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อนวัตกรรม
สมมติฐานที  ่ 3  :   ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
มีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อผลการด�ำเนินงาน
สมมติฐานที  ่ 4  :   การจัดการความรูม้ อี ทิ ธิพล
เชิงบวกต่อผลการด�ำเนินงาน
สมมติฐานที  ่ 5  :  นวัตกรรมมีอทิ ธิพลเชิงบวก
ต่อผลการด�ำเนินงาน

กรอบแนวคิดในการวิจยั

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรทีท่ ำ� การศึกษาในงานวิจยั
เรือ่ งอิทธิพลของภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง การจัดการ
ความรูแ้ ละนวัตกรรมทีม่ ตี อ่ ผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย ท�ำให้ผวู้ จิ ยั สามารถน�ำมาก�ำหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธด
ี ำ� เนินการวิจยั

การวิจัยนี้เป็นการผสมผสานทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Method) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Method) เริม่ จากทบทวนเอกสาร
และวรรณกรรมเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
พาณิชย์ ที่พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุประกอบด้วยภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ นวัตกรรม
พัฒนาเป็นแบบจ�ำลองการวัด (Measurement Model)
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดของตัวแปรที่ท�ำการ
ศึกษา พัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale
Questionnaire) โดยตัวชี้วัดด้านการเงิน (fififfiinance) ใช้
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับผลการด�ำเนินงานด้านการเงินปี
พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2553 ซึง่ เป็นข้อมูลทีเ่ ป็น
ทางการปรากฏในงบทางการเงินทีส่ มบูรณ์ ท�ำการตรวจ
สอบคุณภาพแบบสอบถาม ดังนี้ (1) ตรวจสอบความ
เทีย่ งเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้วยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) ที่มี
ค่ามากกว่า .60 (2) หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Discriminate Power) กับคะแนนรวม (Item-total correlation) ทีม่ คี า่ มากกว่า .20 ทดลองใช้กบั กลุม่ ทีใ่ กล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างจริงจ�ำนวน 50 ฉบับ (3) หาค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) ด้วย Cronbach  Alpha
ที่ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น มากกว่ า .70 เก็ บ ข้ อ มู ล กั บ กลุ ่ ม
ตัวอย่าง ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยื น ยั น ล� ำ ดั บ ที่ 2 (Secondary Conffi i fi r m Factor
Analysis) ตรวจสอบระดั บ ของตั ว แปรด้ ว ยสถิ ติ
พรรณนา เป็นค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แล้ว
ท�ำการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างแบบจ�ำลองกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ว่าเข้ากันได้ดีหรือไม่ (Model Fit)
ด้วยโปรแกรม LISREL จากนั้นเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative Method)ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับกลุ่มผู้รู้ที่รู้จริงและเป็นเป้าหมาย
ส�ำคัญ ได้แก่ ผู้จัดการสาขาของธนาคาร จ�ำนวน 10
คน ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยเทคนิค 3
เส้า (Triangular Check) ต่อมาท�ำการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) ตามหลักการของ  Alan
and Robert (1995) ที่เป็นการวิเคราะห์โดยมิยอมให้
อคติของผูว้ จิ ยั เข้าไปเกีย่ วข้องและมองข้อมูลโดยไม่แยก
ส่วน ตีความหมายอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการ
วิเคราะห์เรียงจากผลการวิจัยเชิงปริมาณตามด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ สิน้ 334 คน โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศชาย จ�ำนวน 93
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คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 เพศหญิง จ�ำนวน 241 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.2 มีอายุอยูใ่ นช่วง 25-30 ปี จ�ำนวน 126  
คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 ประสบการณ์ทำ� งานอยูร่ ะหว่าง
ต�ำ่ กว่า 5 ปี จ�ำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3  การ
ศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 290  คน คิดเป็นร้อยละ
86.8  ส่วนใหญ่ทำ� งานในธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำนวน 57
คน คิดเป็นร้อยละ 17.1   บริเวณทีต่ ง้ั ของธนาคารเป็น
ศูนย์การค้า จ�ำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7  ธนาคาร
ทีท่ ำ� งานอยูม่ พี นักงาน 5-10 คน จ�ำนวน 174 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.1  และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษทั /ห้างหุน้ ส่วน/
ธุรกิจ SME จ�ำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0  

ผลการวิจยั

1. ระดับของตัวแปรภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
การจัดการความรู้ นวัตกรรม อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.06, 4.09 และ 3.87 ส่วนระดับของตัวแปรผล
การด�ำเนินงานไม่ได้ให้ความหมายและค่าเฉลีย่ เพราะว่า
ในตัวแปรเชิงประจักษ์ดา้ นการเงินแตกต่างไปจากตัวแปร

เชิงประจักษ์อน่ื ๆ
2. แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างทีด่ ำ� เนินการ
ปรับแก้มคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ คือ 2= 75.17 , df= 46,
p-value = 0.00425; Relative   2  = 1.63 ; GFI =
0.97;  AGFI =0.93;  RMR = 0.12;  SRMR= 0.034;
RMSEA = 0.044; P-Value for Test of Close Fit =
0.71;  NFI = 0.99; IFI= 1.00; CFI = 1.00; CN = 315.65
เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงในแบบจ�ำลองตาม
สมมติฐานการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ ภาวะผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลงส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อการจัดการความรู้
และนวัตกรรมทีค่ า่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพล 0.83 และ 0.79
ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรมส่งผลทางตรงเชิง
บวกต่อผลการด�ำเนินงานทีค่ า่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพล 0.70
และ 0.65 ตามล�ำดับ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 แต่ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ผลการด�ำเนินงานผ่านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ดังภาพประกอบ 2 ต่อไปนี้

0.76*
0.83*

องค์

บัน

0.63*
0.71*
0.72*
0.75*

การค�ำนึงถึง
ปัเ จเจกบุคคล

0.86*
0.82*
0.83*
0.79*

- 0.29
0.93*
0.83*

0.70*

0.74* 0.78*
อง

0.65*

0.86*

- 0.08

      คือ  เส้นทางของค่าสัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลทีไ่ ม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
              *               คือ  มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ภาพ 2 ผลการวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างทีไ่ ด้ปรับแก้และพัฒนาแล้ว
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จากภาพประกอบ 2 ข้างต้น แสดงผลการ
วิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างที่ได้ปรับแก้และ
พัฒนาแล้ว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
ระดับทีย่ อมรับได้ มีเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝง
ในแบบจ�ำลองตามสมมติฐานการวิจยั สามารถอธิบายได้
ว่า ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อ
การจัดการความรูแ้ ละนวัตกรรม ส่วนการจัดการความรู้

และนวัตกรรมส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด�ำเนินงาน
แต่ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อผล
การด�ำเนินงานผ่านการจัดการความรูแ้ ละนวัตกรรม ดัง
ตาราง 1 ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสัมประสิทธิ์
อิทธิพลทางตรง ทางอ้อมและอิทธิพลโดยรวมจากแบบ
จ�ำลองสมการปรับแก้ ต่อไปนี้

ตาราง 1  
ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลทางตรง ทางอ้อมและอิทธิพล โดยรวมจากแบบจ�ำลองสมการ
ปรับแก้
(n =334)

ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
R
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู นวัตกรรม
(transled)
(knoman)
(inova)
0.65 (6.64)
ทางตรง
-0.29 (-1.87)
0.70 (6.63)
ผลการดําเนินงาน 0.96
ทางออม
0.98 (7.05)
(opera)
โดยรวม
0.69 (11.36)
0.70 (6.36)
0.65 (6.64)
ทางตรง
0.83 (12.70)
การจัดการความรู
0.70
ทางออม
(knoman)
โดยรวม
0.83 (12.70)
ทางตรง
0.79 (14.25)
นวัตกรรม (inova) 0.62
ทางออม
โดยรวม
0.79 (14.25)
2
2
χ = 75.17 , df= 46, p-value = 0.00425; Relative χ = 1.63 ; GFI = 0.97 ; AGFI =0.93; RMR =
0.12; SRMR= 0.034; RMSEA = 0.044; P-Value for Test of Close Fit = 0.71; NFI = 0.99; IFI= 1.00;
CFI = 1.00; CN = 315.65
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตัวเลขในวงเล็บคือคาสถิติทดสอบ t
2

ความ
สัมพันธ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพสามารถ
สนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
1. ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง ไม่ได้สง่ อิทธิพล
ทางตรงต่อผลการด�ำเนินงาน แต่สง่ อิทธิพลทางอ้อมผ่าน
การจัดการความรูแ้ ละนวัตกรรม เป็นเพราะว่า พนักงาน
มีความคิดว่านโยบายต่างๆถูกก�ำหนดจากองค์การ ไม่ได้
เกิดจากผูน้ ำ� และการมีสว่ นร่วมของพนักงาน รวมทัง้ มอง
ผูน้ ำ� เป็นผูค้ วบคุมสัง่ การให้ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายทีอ่ งค์การวางไว้ และไม่เป็นกัลยาณมิตร ท�ำให้

ท�ำงานด้วยความกดดัน เครียดและไม่มคี วามสุข แต่ภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้น�ำส่งผลทางอ้อมผ่านการ
จั ด การความรู ้ แ ละนวั ต กรรม เพราะผู ้ น� ำ เป็ น ผู ้ รั บ
นโยบายการจัดการความรูแ้ ละนวัตกรรมจากองค์การมาสู่
การปฏิบัติของพนักงาน ท�ำให้พนักงานคิดว่าเป็นส่วน
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้ตนเองมีความก้าวหน้าไปสูก่ ารเลือ่ นต�ำแหน่ง
การปรับเงินเดือนและโบนัสท�ำให้ตวั แปรดังกล่าวส่งผลต่อ
ไปยังผลการด�ำเนินงานขององค์การ
2. ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงมีอทิ ธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อการจัดการความรู้ เป็นเพราะว่า ผูน้ ำ� เป็นผูร้ บั
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นโยบายการจัดการความรู้จากองค์การ และมีบทบาท
ส�ำคัญในการส่งเสริมผลักดันสูก่ ารปฏิบตั ขิ องพนักงานซึง่
ถือเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญองค์การ เพือ่ เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ ส่งเสริมให้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ประชุมก่อนปฏิบตั งิ าน แลกเปลีย่ นความรู้
ระหว่างกันเป็นประจ�ำ  เพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงาน
ผลิตภัณฑ์ให้มตี า่ งและน�ำคูแ่ ข่งขัน ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า เป็นฐานข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ของ
องค์การ ฉะนั้น ผู้น�ำขององค์การจึงต้องใช้ทั้งความ
สามารถในการบริหารจัดการ ทัง้ ศาสตร์และศิลป์ในการน�ำ
พาองค์การไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั้ ไว้    
3. ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงมีอทิ ธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อนวัตกรรม เป็นเพราะว่า ผูน้ ำ� เป็นผูผ้ ลักดันและ
ขั บ เคลื่ อ นให้ พ นั ก งานเกิ ด การคิ ด ค้ น นวั ต กรรม ทั้ ง
นวั ต กรรมที่ เ ป็ น กระบวนการท� ำ งานและนวั ต กรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี มุ ม มองที่ แ ตกต่ า งในการท� ำ งาน การ
สร้างสรรค์ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ การ
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด เพื่อท�ำให้
องค์การบรรลุเป้าหมายมีผลการด�ำเนินงานเพิ่มมากขึ้น
และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

อภิปรายผลการวิจยั

1. ผลการวิเคราะห์ในเชิงสถิตถิ งึ การพัฒนาและ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของแบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง
เชิงสาเหตุของผลการด�ำเนินงานธนาคารพาณิชย์ พบ
ประเด็นส�ำคัญยิง่ ดังต่อไปนี้
1.1 อิทธิพลของภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงไม่
ได้สง่ ผลทางตรงต่อผลการด�ำเนินงาน แต่สง่ ผลทางอ้อม
ต่อผลการด�ำเนินงาน ที่ผ่านตัวแปรการจัดการความรู้
และนวัตกรรม เพราะ พนักงานคิดว่าถ้าเขามีการจัดการ
ความรูแ้ ละนวัตกรรมทีด่ ี จะเกีย่ วกับความมัน่ คงในการ
ท�ำงานและท�ำให้มคี วามก้าวหน้าในการปรับต�ำแหน่ง ปรับ
เงินเดือน ท�ำให้กระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆเพือ่ เพิม่
ศักยภาพให้ตนเอง จะส่งผลดีต่อผลการด�ำเนินงานของ
องค์การตามไปด้วย แต่พนักงานจะมองว่านโยบายในการ
ปฏิบตั งิ านต่างๆ ล้วนถูกก�ำหนดมาจากส�ำนักงานใหญ่หรือ
องค์การเท่านัน้ ผูน้ ำ� เป็นเพียงผูร้ บั และเป็นภาวะผูน้ ำ� การ
เปลีย่ นแปลงในการน�ำมาสูก่ ารกระตุน้ ให้พนักงานปฏิบตั ิ
จึงมองข้ามความส�ำคัญของผูน้ ำ 
� รวมทัง้ คิดว่าไม่เปิดโอกาส

ให้ทกุ คนมีสว่ นร่วม นอกจากนีย้ งั คิดอีกว่าผูน้ ำ� มีลกั ษณะ
เผด็จการและท�ำเพื่อตนเอง ไม่เป็นกัลยาณมิตร มุ่งแต่
ควบคุม สัง่ การและกดดันให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีอ่ งค์การ
วางไว้ เช่น การเพิม่ ยอดลูกค้า การขายผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
เป็นต้น พนักงานจึงท�ำงานด้วยความเครียด ไม่มคี วามสุข
กับการท�ำงาน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ Wang, Hult, Ketchen,
and  Ahmed (2009) ทีก่ ล่าวว่า ผูน้ ำ� ถือเป็นปัจจัยหลัก
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลการด�ำเนินงานขององค์การ เช่นผลจาก
การวิจยั เชิงคุณภาพ ทีช่ วี้ า่ จุดเริม่ ต้นในการพัฒนา คือ
ผูน้ ำ 
� ต้องมีวสิ ยั ทัศน์ ทันการเปลีย่ นแปลง สร้างศรัทธา มี
จริยธรรม ก�ำหนดนโยบายขององค์การ สร้างแรงบันดาล
ใจแก่ผตู้ าม ท�ำให้ผตู้ ามเห็นว่าสามารถน�ำพาองค์การไปสู่
ความส� ำ เร็ จ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร
สนับสนุนขับเคลือ่ นให้มกี ารจัดการความรู้ แสวงหาความ
รูใ้ หม่ๆอยูเ่ สมอ มีการเผยแพร่ความรูร้ ะหว่างกัน มีคลังใน
การจั ด เก็ บ ความรู ้ แ ละสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก ส่งเสริมให้คดิ ค้นวัตกรรมต่างๆ ภาวะผูน้ ำ� การ
เปลีย่ นแปลง จึงมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการส่งเสริมและให้
ความส�ำคัญกับการจัดการความรูแ้ ละนวัตกรรม ทีจ่ ะส่ง
ผลให้องค์การมีผลการด�ำเนินงานทีด่ เี พิม่ มากขึน้ ประเด็น
นีส้ อดคล้องกับการวิจยั ของAmabile ,Schatzel, Moneta
and Kramer  (2004) ทีพ่ บว่า ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
สามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน สนับสนุนให้
พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้พนักงาน
กระตือรือร้นต่อการปรับปรุงวิธีการท�ำงานแบบเดิมๆ
สร้างแรงจูงใจใหม่ๆ คิดและแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้
1.2 อิทธิพลของการจัดการความรูท้ มี่ ตี อ่ ผลการ
ด�ำเนินงาน ผลจากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ พบเช่นเดียวกันว่า การจัดการความรูม้ สี ว่ นส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผล
การด�ำเนินงานขององค์การ โดยจะต้องมีการอบรมความ
รูใ้ ห้กบั พนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ความรูแ้ ละประสบการณ์ระหว่างกัน เพือ่ ให้ความรูท้ เี่ ป็น
Tacit Knowledge กลายเป็น Explicit Knowledge  น�ำ
ความรู้มาใช้ปฏิบัติงานได้ หรือต่อยอดความคิดในการ
เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ลกู ค้าอย่างถูกต้อง รวมทัง้ คิดค้น
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นนวัตกรรมใหม่ๆแตกต่างออกมาอย่างต่อ
เนือ่ ง หากองค์การมีการจัดการความรูท้ ดี่ ี คุณภาพการ
ท�ำงานของพนักงานจะมีคุณภาพมากขึ้น องค์การจะ
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เติบโตและมีเสถียรภาพมากขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
Senge (1990) ทีก่ ล่าวว่า คนก่อให้เกิดสังคมแบบใหม่ ที่
เรียกว่า “ สังคมฐานความรู้ (Knowledge – based
Society) ” นัน่ คือ สังคมทีค่ วามรูก้ ลายเป็นทรัพยากรทีม่ ี
ค่ายิง่ เนือ่ งจากความรูเ้ ป็นสิง่ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ระบวนการบริหาร
ท�ำให้บคุ ลากรสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ องค์การมีผลการด�ำเนินดีขนึ้ ทางด้าน วิจารณ์ พา
นิช (2546) กล่าวว่า องค์ประกอบส�ำคัญของการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Process) ประกอบด้วย “ คน ”
ถือว่าเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เพราะเป็นแหล่งความ
รู ้ แ ละเป็ น ผู ้ น� ำ ความรู ้ ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ส่ ว น
“ เทคโนโลยี ” เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ให้คนสามารถค้นหา จัด
เก็บ แลกเปลีย่ น น�ำความรูไ้ ปใช้อย่างง่ายและรวดเร็วขึน้
และ “ กระบวนการความรู้ ” เป็นการบริหารจัดการ เพือ่
น�ำความรูจ้ ากแหล่งความรูไ้ ปให้ผใู้ ช้ เกิดการปรับปรุงและ
มีนวัตกรรม สอดคล้องกับ Nonaka and Takeuchi
(1995) และ Davenport and Prusak (1998) ทีร่ ะบุวา่
ความรูก้ อ่ ให้เกิดความชาญฉลาดแก่องค์การ (Wisdom of
the Organization) จะน�ำไปสู่ความสามารถในการ
ปรับปรุงการตัดสินใจต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างผลการ
ด�ำเนินงานที่ดีประกอบกับ Pedler, Burgoyne, and  
Boydell (1997) ทีช่ ใี้ ห้เห็นว่า พนักงานทุกคนในองค์การ
ควรได้รบั การส่งเสริมการเรียนรู้ และแบ่งปันสิง่ ทีพ่ วกเขา
ได้เรียนรูร้ ะหว่างกันอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ควรมีการจัดการ
ความรูท้ มี่ รี ะบบการเรียนรูใ้ ห้พนักงานสามารถเข้าถึง มี
การฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน หากพนักงานมี
พัฒนาการในการเรียนรู้ องค์การจะมีการมอบรางวัลให้
เพือ่ ให้พนักงานสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาใช้ประโยชน์
กับงานทีร่ บั ผิดชอบ เพิม่ ศักยภาพให้กบั ตนเอง เพิม่ มูลค่า
และผลการด�ำเนินงานให้กบั องค์การ
1.3 อิทธิพลของนวัตกรรมทีม่ ตี อ่ ผลการด�ำเนิน
งาน ผลจากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
พบเช่นเดียวกันว่า องค์การที่น�ำนวัตกรรมมาเป็นส่วน
หนึ่งของการท�ำงาน จะมีส่วนในการขับเคลื่อนผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการด�ำเนินงานของ
องค์การให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ เพิม่ ผลก�ำไรมากขึน้
อาจเป็นเพราะ หากองค์การมีการสร้างนวัตกรรมก่อให้เกิด
แนวความคิดใหม่ๆ มีกระบวนการท�ำงานทีง่ า่ ย สะดวก
และรวดเร็ว ทันสมัยมากขึน้ มีผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

มีความแตกต่างจากเดิมและคูแ่ ข่ง คุณภาพการท�ำงานของ
พนักงานจะมีมากขึน้ ส่งผลต่อการด�ำเนินงานให้มคี วาม
โดดเด่น แข็งแกร่ง มีผลก�ำไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การ
สอบถามเชิงลึกพบอีกว่า นวัตกรรมใหม่ๆ ถือว่าเป็นสิง่ ที่
เป็ น กลยุ ท ธ์ ใ นการแข่ ง ขั น หากองค์ ก ารใดคิ ด ค้ น
นวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า จะได้รบั การตอบรับหรือลูกค้าหันมาเลือกใช้บริการ
เพิม่ มากขึน้ เช่น Osborne and Brown (2005) กล่าวว่า
นวัตกรรม คือ กระบวนการทีเ่ กิดความคิดสร้างสรรค์ และ
การเปลีย่ นแปลงความคิดในรูปของผลิตภัณฑ์ บริการและ
วิธกี ารด�ำเนินงาน หรือหมายถึงสินค้า บริการหรือความ
คิดใดก็ตาม เป็นทีร่ บั รูว้ า่ เป็นของสิง่ ใหม่ ความคิดนัน้ อาจ
จะมีประวัตทิ ยี่ าวนาน แต่เป็นนวัตกรรมส�ำหรับบุคคลที่
เห็นว่าเป็นสิ่งใหม่ นวัตกรรมสามารถแบ่งออกได้ 2
ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product
or Service Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ
(Process Innovation) นอกจากนี้ Aldonio, Carly, and
Bayu, (2010) ได้ อ ธิ บ ายว่ า นวั ต กรรม หมายถึ ง
กระบวนการทีเ่ กิดความคิดสร้างสรรค์การสร้างสิง่ ใหม่หรือ
การท�ำให้แตกต่างจากคนอืน่ ในรูปของผลิตภัณฑ์ บริการ
และวิธกี ารด�ำเนินงาน ประกอบด้วย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
(Product Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ หากองค์การใด
สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรม ย่อมส่งผลให้องค์การมีผลการ
ด�ำเนินงานทีด่ เี พิม่ มากขึน้ นัน่ หมายถึงนวัตกรรมมีอทิ ธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อผลการด�ำเนินงาน ท�ำให้องค์การมีผล
การด�ำเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน่ เอง
2. ผลการส� ำ รวจระดั บ ของภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลีย่ นแปลง การจัดการความรู้ นวัตกรรมและผลการ
ด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ พบว่า ตัวแปรภาวะผูน้ ำ�
การเปลี่ยนแปลง แปลความหมายอยู่ในระดับมาก มี
คะแนนเฉลีย่ ของการวัดเท่ากับ 4.06 (มาตรวัดอยูร่ ะหว่าง
1 - 5) อาจเป็นเพราะ ผูน้ ำ� ขององค์การต้องเป็นผูท้ สี่ ร้าง
แรงบันดาลใจ เปรียบเสมือนเข็มทิศ วางนโยบายในการ
ท�ำงาน อุทศิ ตนเพือ่ องค์การมากกว่าตนเอง น่าเชือ่ ถือ สร้าง
ก�ำลังใจให้พนักงานว่าสามารถพาไปสูค่ วามส�ำเร็จ สร้าง
เจตคติทดี่ คี ดิ ในแง่บวก ข้อค้นพบเชิงคุณภาพชีว้ า่ ผูน้ ำ� มี
ส่วนส�ำคัญอย่างยิง่ ในการเป็นแบบอย่างและขับเคลือ่ นให้
เกิ ด การพั ฒ นา ต้ อ งเป็ น กั ล ยาณมิ ต รและค� ำ นึ ง ถึ ง
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ความสุขในท�ำงานของพนักงาน โดยเฉพาะปัจจุบันที่มี
การเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว การแข่งขันสูง สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ (Bass, 1998; Maritz, 2000; Popper and
Druyan, 2001; Sarros and Santora, 2001; Yukl, 1998;
Kelly, 2003; Stone, Russell and Patterson, 2003) ที่
พบว่า การที่ผู้น�ำประพฤติในทางจูงใจผู้ตามให้เกิดแรง
บันดาลใจ ด้วยการสร้างแรงจูงใจภายใน ให้ความส�ำคัญ
ในงานทีผ่ ตู้ ามท�ำ  สร้างความกระตือรือร้นและเจตคติใน
ทางบวก ท�ำให้ผตู้ ามรับรูว้ สิ ยั ทัศน์ แสดงความเชือ่ มัน่ และ
ตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ทจี่ ะบรรลุเป้าหมาย ท�ำให้ผตู้ ามมองเห็น
คุณค่างานของตน สนับสนุนการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม ท�ำให้องค์การมีผลการด�ำเนินงานบรรลุเป้า
หมาย    
ในท�ำนองเดียวกัน ตัวแปรการจัดการความรู้
แปลความหมายอยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลีย่ ของการวัด
เท่ากับ 4.09 (มาตรวัดอยูร่ ะหว่าง 1 - 5) ซึง่ หมายความว่า
ผูน้ ำ� องค์การต้องให้ความส�ำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดการความรู้ โดยการเผยแพร่ความรู้ เพราะเป็น
ประสบการณ์เดิมและความรูใ้ หม่ทเี่ กิดขึน้ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ทีด่ ี (Best Practice) จะช่วยให้ได้รบั ความรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ
มากขึน้ สามารถน�ำมาต่อยอดในการพัฒนาตนเอง งานที่
ปฏิบตั แิ ละองค์การให้เติบโต อาจท�ำโดยการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ การประชุม เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกมา
ให้ความรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Alavi and Leidner
(1999) ทีเ่ สนอว่า การจัดการความรูเ้ ป็นแนวทางการจัดการ
ทีช่ ดั เจนและไม่ใช่เรือ่ งใหม่ ในการน�ำมาเป็นนโยบายในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะในยุคทีอ่ งค์การ
ต่างให้ความส�ำคัญกับความรู้ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์
เชิงลึก ทีว่ า่ องค์การต้องมีการน�ำการจัดการความรูม้ าปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้ผลการด�ำเนินงานมีเสถียรภาพ วิธกี ารกระตุน้ ให้เกิด
การจัดการความรูท้ ำ� ได้หลากหลาย อาทิ องค์การต้องมีเป้า
หมายและแจ้งให้พนักงานทราบ ท�ำงานเป็นทีม ช่วยกัน
แก้ไขปัญหา มีขอ้ มูลเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน มีระบบ E
– Learning online เพือ่ ให้แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
สือ่ สารผ่าน Internet ประชุมก่อนปฏิบตั งิ าน เพือ่ พัฒนา
กระบวนการท�ำงานและผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างและน�ำคู่
แข่งขัน ตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกตัวอย่างหนึง่ คือ
Lopez, Peon and Ordas (2005) เสนอว่า องค์การโดย
ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั ต่างให้ความสนในกับการจัดการความรู้

เพราะจะท�ำให้เกิดกระบวนการยกระดับความรู้ ประกอบ
ด้วย การแสวงหาความรู้ จัดให้มกี ารเผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั
พนักงาน น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปใช้ทงั้ ความรูเ้ ฉพาะบุคคลและ
ความรูจ้ ากการรวมกลุม่ มาแบ่งปัน รวมทัง้ จัดให้มหี น่วย
ความจ�ำขององค์การเพือ่ ให้เก็บความรูไ้ ว้ใช้ในอนาคต
นอกจากนี้ ตัวแปรนวัตกรรม แปลความหมาย
อยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนเฉลีย่ ของการวัดเท่ากับ 3.87
(มาตรวัดอยูร่ ะหว่าง 1 - 5) กล่าวได้วา่ นวัตกรรมเป็นสิง่
จ�ำเป็นและส�ำคัญมากส�ำหรับองค์การ   เพราะท�ำให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ดัดแปลง สร้างสิง่ ใหม่หรือท�ำให้ตา่ ง
จากผู้อื่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ต้องให้ความส�ำคัญเป็น
ล�ำดับแรก เพราะเป็นจุดขายขององค์การ จากค�ำกล่าวทีว่ า่
“ลูกค้า คือ พระเจ้า” ยังคงใช้ได้กบั ทุกยุคทุกสมัย หาก
ผลิตภัณฑ์เป็นทีพ่ งึ พอใจและตรงกับความต้องการของลูกค้า
จะน�ำซึง่ ยอดขายและผลก�ำไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ ควรส่งเสริม
ให้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แปลกใหม่ มีคณ
ุ ภาพ ทันสมัย
สะดวกและรวดเร็ว ต่อเนื่องในการส่งเสริมสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ส�ำรวจความต้องการลูกค้าและได้รบั การ
เลือกสรรจากลูกค้าเป็นล�ำดับแรก เปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วม สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึก พบว่า องค์การต้อง
มีนวัตกรรมเกิดขึน้ เป็นส่วนหนึง่ ในการปฏิบตั งิ าน โดยภาวะ
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงมีสว่ นส�ำคัญยิง่ ในการผลักดัน ขับ
เคลือ่ นให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรม น�ำเทคโนโลยีมาใช้ ส่ง
เสริมการเรียนรู้ ท�ำงานเป็นทีม การมีสว่ นร่วมของพนักงาน
และการส่งเสริมการตลาด ประกอบกับ Schumpeter
(1961) ให้คำ� จ�ำกัดความ นวัตกรรม ไว้วา่ หมายถึง องค์
ประกอบใหม่ 5 ประการ ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
คุณสมบัตใิ หม่ของผลิตภัณฑ์เดิม 2. กระบวนการผลิตใหม่
3. การเปิดตลาดใหม่ 4. การเปลีย่ นแปลงองค์การใหม่ และ5.
การพัฒนาแหล่งวัตถุดบิ ใหม่ โดยมีลกั ษณะเด่น 2 ประการ
คือ (1) ความใหม่และ (2) มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจน�ำไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ได้
ในส่วนของตัวแปรผลการด�ำเนินงาน ด้านแรก
ทีค่ วรสนใจเป็นพิเศษ คือ ด้านลูกค้า แปลความหมายอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ   มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.26  เพราะลูกค้าคือคน
ส�ำคัญ สินค้าหรือบริการต้องสามารถขายได้ มีผลก�ำไรเพิม่
ขึน้ มีความแตกต่างและได้เปรียบในการแข่งขัน องค์การ
ต้องหาวิธีที่จะท�ำให้ลูกค้าพึงพอใจและเลือกผลิตภัณฑ์
ขององค์การ ส�ำรวจความต้องการของลูกค้า แจ้งผล
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การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าให้พนักงานทราบอย่าง
สม�ำ่ เสมอ เพือ่ เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับ
ด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ แปลความหมายอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.23 เพราะองค์การต้อง
ให้ความส�ำคัญกับบุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ทีส่ ดุ หากได้รบั การพัฒนาให้มคี วามรู้ ความสามารถ มี
ศักยภาพย่อมส่งผลต่อการด�ำเนินงานโดยรวมขององค์การ

ข้อเสนอแนะ

จากข้อค้นพบข้างต้น สามารถเป็นแนวทางชีน้ ำ�
หรือเสนอแนะ เพื่อให้ผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ มี
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและการแข่งขันทีร่ นุ แรง ดังนี้  
1. ผู ้ น� ำ ขององค์ ก ารต้ อ งเก่ ง เสี ย สละ มี
จริยธรรม เป็นกัลยาณมิตร ค�ำนึงถึงความสุขและการมี
ส่วนร่วมในการท�ำงานของพนักงาน

2. องค์การควรก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบตั งิ าน
ตามศักยภาพของสาขา โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสมของสาขา ลักษณะและความต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์และการใช้บริการเป็นส�ำคัญ
3. องค์การควรมีระบบคลังความรู้ เพื่อเก็บ
ความรูแ้ ละนวัตกรรมหรืองานต่างๆ รวมทัง้ ท�ำให้ tacit
knowledge กลายเป็น explicit knowledge อยูค่ กู่ บั
องค์การตลอดไป
4. องค์ ก ารต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สถานที่
คุณภาพการบริการ เวลาท�ำการ เพื่อความสะดวกของ
ลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ ำ� สมัย บริการด้วยรอยยิม้
แนะน�ำผลิตภัณฑ์และบริการได้ถกู ต้องตรงความต้องการ
ลูกค้า
5. องค์การควรสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
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