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การพัฒนารปูแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรบัธนาคารพาณิชย์ไทย 
 

กิติพงศ์  ตันศรวีงษ์1*  มงคล  หวังสถติย์วงษ์2 และ ทวีศักดิ์  รปูสิงห์3 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานและปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบที่ส่งผลการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย 2) พัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย
และ 3) ประเมินรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ไทยขนาดใหญ่และขนาดกลางจากจํานวน 403 คนจาก 7 ธนาคาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า 1)รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารไทยประกอบด้วยองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบ
ย่อยดังนี้ (1) องค์ประกอบหลักด้านองค์กร ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน
อย่างต่อเนื่อง, โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการสร้างแรงจูงใจ (2) 
องค์ประกอบหลักด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย การเพิ่มอํานาจและความรับผิดชอบงานแก่บุคลากร, 
บรรยากาศในการทํางาน, การสร้างองค์ความรู้ในองค์กร และผู้นําในองค์กร (3) องค์ประกอบหลักด้านการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ความสามารถและทักษะของบุคลากร, วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร, การมี
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 2) ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยยึดองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยที่พบเป็นสําคัญ 3) ผลการประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ได้  
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Abstract 

The purpose of this study were 1) to investigate the current operation situation of Thai 
commercial banks, and elements affecting being learning organization of Thai commercial banks. 2) to 
develop a model of learning organization for Thai commercial banks, and 3) to evaluate the developed 
model. The samples of this study were 403 employees from 7 large and medium sized banks in 
Thailand. Interviews and questionnaires were used to collect the data. Arithmetic mean, standard 
deviation and multiple regression analysis were employed to analyze the data. 1) The investigation of 
current situation revealed that 3 main elements with 4 sub-elements each affected being a learning 
organization of Thai commercial banks. A model of learning organization was then developed based on 
the found elements including: (1) Organizational element with 4 sub-elements: process improvement 
and development, appropriate organizational structure, modern information technology system, and 
motivation; (2) Learning element with 4 sub-elements: employee empowerment, work environment, 
organizational knowledge, and organizational leader; And (3) Element of knowledge management with 4 
sub-elements: employee skills, organizational learning culture, learning technology, and organizational 
policy and vision. 2) The developed model was evaluated by 16 experts. 3) The evaluation indicated 
the developed model; namely, learning organization for Thai commercial banks was satisfactory and 
applicable. 
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1.  บทนํา 
ธนาคารพาณิชย์ไทยเป็นองค์กรธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ประเภทหนึ่งซึ่งมีการจดทะเบียนภายในประเทศไทย มี
บทบาทหน้าที่ สําคัญในการทําให้ระบบการเงินและ
เศรษฐกิจสามารถดํารงอยู่ได้อย่างราบรื่น ธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเตรียมพร้อม
ในการขยายธุรกิจและการเปิดเสรีทางการเงินภายใต้
ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Economics 
Community-AEC) เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น
เป็นส่ิงที่จําเป็น ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ไทยถูกจัดอันดับ
อยู่ที่ 34 ตาม Financial Development Index (FDI) 
ของ World Economic Forum (WEF) และอันดับที่ 3 
ใน AEC [1] อีกทั้งการพัฒนาระบบการให้บรกิารลูกค้าให้
ได้รับความสะดวกรวดเร็วเสริมสร้างความคล่องตัวในการ
บริหารเงินโดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบการให้ 
บริการด้านการเงินผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ หน่ึงในปัจจัยสําคัญ
คือการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ใน
ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชนต่างให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมุ่ง
ส่งเสริมศักยภาพในตัวทรัพยากรมนุษย์ เพราะทรัพยากร
มนุษย์ถือเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยการส่งเสริมด้านความรู้และภูมิปัญญา จะทําให้
ทรัพยากรมนุษย์เป็นจุดแข็งขององค์กรและเป็นแรง 
ผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและประสบความสําเร็จ 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความ
จําเป็นต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน แนวคิดที่
นํามาปรับใช้เพื่อทําให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
คือ แนวคิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ
ให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรโดยมุ่งขยายขีดความ 
สามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการส่งเสริมให้ทรัพยากรมนุษย์ได้พัฒนาตนเอง มี
การเรียนรู้ที่จะนําไปสู่ความเชี่ยวชาญในงานท่ีทํา และใช้
ศักยภาพเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้มีความจําเป็นต่อการเปล่ียนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน แนวคิดที่นํามาปรับใช้เพื่อทําให้องค์กรมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ แนวคิดการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและทักษะให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กรโดยมุ่งขยายขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมให้ทรัพยากร
มนุษย์ได้พัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ที่จะนําไปสู่ความ
เชี่ยวชาญในงานที่ทํา และใช้ศักยภาพเพ่ือปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล [2]  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  ศึกษาสภาพการดําเนินงานและปัจจัยที่ เป็น
องค์ประกอบของรูปแบบที่ส่งผลการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย 

2.2  พัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับ
ธนาคารพาณิชย์ไทย 

2.3  ประเมินรูปแบบองค์กรแห่งการเรยีนรู้สําหรับ
ธนาคารพาณิชยไ์ทย 

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีดําเนินการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Methodology) ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการดําเนินการ 
ดังนี้ 

3.1  ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับทฤษฎี 
แนวคิด องค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย 

3.2  สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชํานาญการในสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการดําเนินงานและแนวคิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อนําความ
คิดเห็นมาสังเคราะห์โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จํานวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือผู้แทนจากธนาคาร
พาณิชย์ไทย นําข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
เนื้อหาและสรุปประเด็นสาระสําคัญ (Content analysis) 
เพื่อนํามาวิเคราะห์กับแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญ ในการพัฒนา
รูปองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย 

3.3 สร้างแบบสอบถามรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดไป
วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปประเด็นสําคัญ เพื่อนํามาสร้าง
เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการ
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วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean: X ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สําหรับเกณฑ์การ
วิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย [3] 
ผู้วิจัยได้กําหนดช่วงของค่าเฉล่ีย   
 ช่วงคะแนนการแปลความหมายด้วย 
ระดับ 5 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
ระดับ 4 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
ระดับ 3 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
ระดับ 2 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
ระดับ 1 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 

3.4  หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการนํา
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทย จํานวน 5 
ท่าน เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ใช้เทคนิค IOC ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.60-1.00 

3.5  หาความเชื่ อมั่ นของเครื่ องมือโดยการนํ า
แบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วนําผล
การทดลองใช้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยเทคนิค การหา
ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
และตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นในภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ 
0.97 [4]  

3.6  แจกและเก็บแบบสอบถาม พนักงานธนาคาร
พาณิชย์ไทยจํานวน 403 คนจาก 7 ธนาคาร 

3.7  นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย
สถิต ิMultiple Regression แบบ Step Wise  

3.8  นําผลวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์มาร่างรูปแบบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย 

3.9 ประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 16 
ท่านตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและ
ประเมินความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบองค์กรแห่งการ
เรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย 

3.10 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบองค์กรแห่งกาเรียนรู้
สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยตามข้อเสนอแนะจากผลของ
การประชุมสนทนากลุ่ม   

3.11 จัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัติสําหรับดําเนินการ
ตามรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ สําหรับธนาคาร
พาณิชย์ไทย 

 
4. ผลการวิจัย 

4.1  ผลการศึกษาปัยจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบในแต่ละด้านได้ดังตารางที่ 1 

 

 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้สําหรับธนาคาร   

 พาณิชย์ไทย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้รายด้าน   S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านองค์กร 4.28 0.59 มากที่สุด 
1.1 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง 4.15 0.58 มาก 
1.2 โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม 4.52 0.58 มากที่สุด 
1.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 4.35 0.61 มากที่สุด 
1.4 การสร้างแรงจงูใจ 4.11 0.62 มาก 

2. ด้านการเรียนรู้ 4.32 0.59 มากที่สุด 
2.1 การเพิ่มอํานาจและความรับผิดชอบงานแก่บุคลากร 4.11 0.59 มาก 
2.2 บรรยากาศในการทํางาน 4.21 0.65 มากที่สุด 
2.3 การสร้างองค์ความรู้ในองค์กร 4.50 0.59 มากที่สุด 
2.4 ผู้นําในองค์กร 4.46 0.56 มากที่สุด 
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้สําหรับธนาคาร   
 พาณิชย์ไทย (ต่อ) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้รายด้าน   S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

3. ด้านการจัดการความรู้ 4.43 0.58 มากที่สุด 
3.1 ความสามารถและทักษะของบุคลากร 4.26 0.61 มากทีสุด 
3.2 วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร 4.57 0.59 มากที่สุด 
3.3 การมีเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 4.53 0.58 มากที่สุด 
3.4 นโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 4.37 0.56 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.34 0.59 มากท่ีสุด 
 
จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ระดับความสําคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.34) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
เรียงลําดับได้ ดังนี้ 1) ด้านการจัดการความรู้ ( X = 
4.43) โดยมี ลําดับคะแนนมากท่ี สุดของปัจจัยคือ 
วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร ( X = 4.57) 
2) ด้านการเรียนรู้ ( X = 4.32) โดยมีลําดับคะแนนมาก

ที่สุดของปัจจัย คือ การสร้างองค์ความรู้ในองค์กร ( X = 
4.50) และ 3) ด้านองค์กร ( X = 4.28) โดยมีลําดับ
คะแนนมากที่สุดของปัจจัย คือ โครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสม ( X = 4.52)  

4.2  จากผลการศึกษา สามารถกําหนดออกมาเป็น
รูปแบบ (Model) ซึ่งมีรายละเอียดความสัมพันธ์ของ 
แต่ละปัจจัยของการร่างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยมีรายละเอียดดังรูปที่ 1 

 
 

 
รูปที่ 1 รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย 
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4.3   ผลการประเมินรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้

สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย 
4.3.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ

รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย 

จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีความ
เหมาะสมโดยรวมดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

รายการประเมิน เหมาะสม
ร้อยละ 

1. หลักการและเหตุผลของการพัฒนารูปแบบองคก์รแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยมีความ
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทย   

93.75 

2. แนวทางในการศึกษาทฤษฎีและเอกสารวิชาการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัจจัยที่จะนํามาสร้างเป็นรูปแบบองค์กร
แห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของธรุกิจธนาคารพาณิชย์ 

93.75 

3. แนวทางในการสอบถามผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทย เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัจจัยที่จะ
นํามาสร้างเป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณชิย์ไทย 

93.75 

4. วิธีการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย 100 
5. ปัจจัยท่ีนํามาสร้างเป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยในแต่ละด้าน 

ประกอบด้วย 
 
 

5.1 นโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
5.2 ผู้นําในองค์กร 
5.3 โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม 
5.4 วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร 
5.5 บรรยากาศในการทํางาน 
5.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
5.7 ความสามารถและทักษะของบุคลากร 
5.8 การสร้างองค์ความรู้ในองค์กร 
5.9 การมีเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
5.10 การสร้างแรงจูงใจ 
5.11 การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
5.12 การเพิ่มอํานาจและความรับผิดชอบงานแก่บุคลากร 

87.50 
87.50 
87.50 
87.50 
87.50 
87.50 
87.50 
87.50 
87.50 
87.50 
87.50 
87.50 

6. กระบวนการตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือนําสู่กระบวนการในการค้นหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบองค์กร
แห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย 

87.50 

7. รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยท่ีพัฒนาข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบัน
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทย 

100 

8. แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถนํามาพัฒนาธุรกิจตามปัจจัยในแต่ละด้าน 100 
9. ข้อเสนอแนะในการนํารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยที่พัฒนาข้ึนไปปรับใช้ใน

องค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับความจําเป็นในการพัฒนาธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยในสภาพปัจจุบัน 
100 

รวม 90.77 
 

4.3.2  ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการนํา
รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์

ไทยไปใช้ จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า 
สามารถนําไปปรับใช้โดยรวมดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ประเมินความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบไปใช้      

รายการประเมิน 
เหมาะสม
ร้อยละ 

1. รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาได้ 

100 

2. จากปัจจัยท่ีได้กําหนดเป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยประกอบด้วย 
2.1 นโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
2.2 ผู้นําในองค์กร 
2.3 โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม 
2.4 วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร 
2.5 บรรยากาศในการทํางาน 
2.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
2.7 ความสามารถและทักษะของบุคลากร 

 
87.50 
87.50 
87.50 
87.50 
87.50 
87.50 
87.50 

2.8 การสร้างองค์ความรู้ในองค์กร 
2.9 การมีเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
2.10 การสร้างแรงจูงใจ 
2.11 การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
2.12 การเพิ่มอํานาจและความรับผิดชอบงานแก่บุคลากร 

87.50 
87.50 
87.50 
87.50 
87.50 

3. แนวทางปฏิบตัิท่ีกําหนดขึ้นกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถนําไป เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ตามปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบย่อย 12 องค์ประกอบ 

100 

4. แนวทางในการศึกษาทฤษฎีและเอกสารวิชาการ การสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้มาซ่ึงปัจจัยที่จะนํามา
สร้างเป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยและแนวทางปฏิบัติ สามารถทําให้กลุ่ม
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้ 

100 

5. กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถนํารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยที่
พัฒนาข้ึนไปประยุกต์และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามรูปแบบที่กําหนดได้ 

100 

โดยรวม 90.44 
 
5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่องรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับ
ธนาคารพาณิชย์ไทยมีข้อคิดเห็นเพื่ออภิปรายผล ผู้วิจัยมี
ประเด็นที่ต้องอภิปรายผลเพิ่มเติมดังนี้ ผลจากการทํา
รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์
ไทย พบว่ารูปแบบได้ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยที่ผู้วิจัยจะนําเสนอเพิ่มเติมดังน้ี 

5.1  องค์ประกอบหลักของรูปแบบองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สําหรับธนาคารพาณิชย์ ไทย ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ 1) ด้านองค์กร 2) ด้านการ
เรียนรู้ และ 3) ด้านการจัดการความรู้    

5.2  องค์ประกอบย่อยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยในการ 
ดําเนินงานตามองค์ประกอบหลัก 

5.2.1  ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบองค์กรแห่งการ
เรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยด้านองค์กร (Organization) 
ประกอบด้วย 1) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ทํางานอย่างต่อเนื่อง 2) โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 3) 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และ 4) การสร้าง
แรงจูงใจ สอดคล้องกับงาน วิจัย Prachaya [5] ได้ศึกษา
องค์การแห่งการเรียนรู้และมิติของปัจจัยในผลปฏิบัติงาน
ในบริษัท (The Learning Organization and its 
Dimensions as Key Factors in Firm Performance) 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถขององค์กรในการผลิต
ผลงานและการบริการใหม่ ๆ ที่ดีเลิศออกมา เพื่อให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และสร้างคุณค่าให้มากขึ้นแก่ลูกค้า และบรรดาหุ้นส่วน
ควรจะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ความสําเร็จ 

_19-1216(157-165)17.indd   163 21/1/2563 BE   14:37



Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 10 No. 2 May – August, 2019
164

และการอยู่รอดจําเป็นสําหรับองค์กรเพื่อจะกลายเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย 
Pansri [6] ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน กรณี ศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่า ปัจจัย
โครงสร้างองค์กรและระบบการจัดการ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านความสามารถบุคลากรการเสริมแรง
และการจูงใจส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
บุคลากรสายสนับสนุน กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

5.2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการเรียนรู้ 
(Learning) ประกอบด้วย 1) การเพิ่มอํานาจและความ
รับผิดชอบงานแก่บุคลากร 2) บรรยากาศในการทํางาน 
3) การสร้างองค์ความรู้ในองค์กร และ 4) ผู้นําในองค์กร 
สอดคล้องกับงานวิจัย Sansanee [7] ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ พบว่า บุคลากรที่เป็นข้าราชการมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
กล่าวคือการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพได้นั้น ส่ิงสําคัญก็คือ บรรยากาศในองค์การ
ต้องเอื้อให้สมาชิกในองค์การ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
องค์การในมหาลัยวิทยาลัยราชภัฎมีการจัดกิจกรรมการ
เรียน การที่บุคลากรต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 
ผู้บริหารต้องสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ แต่เนื่องจาก
ภารกิจของคณาจารย์มีมาก และยังไม่เข้าใจแนวคิดของ
การเรียนรู้เพื่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงทําให้
การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 

5.2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบองค์กรแห่งการ
เรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยด้านการจัดการความรู้ 
(knowledge management) ประกอบด้วย 1) ความ 
สามารถและทักษะของบุคลากร 2) วัฒนธรรมการเรียนรู้
ร่วมกันภายในองค์กร 3) การมีเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ และ 4) นโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
สอดคล้องกับงานวิจัย Yaowarat [8] ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสําเร็จในการจัดการความรู้ของกรุงเทพ- 
มหานคร กรณีศึกษา สํานักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 
พบว่าผู้บริหารควรส่งเสริมผลักดัน และสนับสนุน

ทรัพยากรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ในองค์การ มีการจัดตั้งทีมงานด้านการจัดการ
ความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับข้าราชการ 
พร้อมทั้งพจิารณาสมรรถนะของข้าราชการเพื่อนําไปสู่การ
แลกเปล่ียน เรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร พัฒนาไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1  การนํารูปแบบไปใช้จริงอาจมีการปรับเปล่ียนให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางานของหน่วยงานภายใน
ธนาคารพาณิชย์ไทยซ่ึงมีลักษณะของการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันไป อาจจะนํารูปแบบไปพัฒนาในส่วนที่ขาด
และเพิ่มเติมเพื่อให้การนํารูปแบบไปใช้งานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

6.2 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทย ส่ิงที่สําคัญคือผู้นําในองค์กร
ต้องให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนพร้อมที่จะส่งเสริม
ให้พนักงานทุกระดับในองค์กรเกิดการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาตามแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

6.3 องค์กรควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดหาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะใน
การทํางานให้กับพนักงาน เกิดการค้นคว้ากระบวนการ
และทักษะความรู้ใหม่ ๆ ในการทํางาน ทําให้องค์กร 
ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6.4  ควรมีการประเมินผลที่เกิดขึ้นในองค์กรที่นํา
รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไป
ใช้เพื่อให้ทราบถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้ง 
แนวทางการแก้ไขเพื่อที่จะได้พัฒนารูปแบบให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้นสําหรับองค์กรที่นํารูปแบบองค์กรแห่ง
การเรียนรู้สําหรับธนาคารพาณิชย์ไทยไปปรับใช้  
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