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บทคดัย่อ 
  
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาแนวคดิการบรหิารจดัการองคค์วามรูจ้ าแนกตามองคป์ระกอบ 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย การแบ่งปนัแลกเปลีย่นความรู ้ การดงึความรู ้  การรวบรวมความรู ้ และ การน าความรูไ้ปปฏบิตัจิรงิ 
ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่พนักงานชาวไทยทีป่ฏบิตังิานในส่วนส านักงานใหญ่และสาขา รวม 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติ ิ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดยีว ด้านความแตกต่างทดสอบรายคู่โดยวธิกี าลงัสองอย่างมนีัยส าคญัน้อยที่สุด  และการ
ทดสอบหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ46 ปีขึน้ไป มสีถานภาพสมรสเป็นโสด หมา้ย และหย่ารา้ง 
ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มตี าแหน่งงานเป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ปฏบิตังิานในสายงาน
ธุรกจิหลกัทรพัย ์มอีายุงานระหว่าง 2-5 ปี และมลีกัษณะทีพ่กัอาศยัเป็นทาวน์เฮา้ส ์
 1.  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน                
มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในภาพรวมของดา้นต้นทุน ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และดา้นวธิกีาร
แตกต่างกนั 
 2.  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพสมรส             
แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในภาพรวมของดา้นต้นทุน ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และ
ดา้นวธิกีารแตกต่างกนั 
 3.  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 พบว่า พนักงานที่มกีารศกึษาแตกต่างกนั             
มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในภาพรวมของดา้นต้นทุน ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และดา้นวธิกีาร
แตกต่างกนั 
 4.  ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า พนักงานทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนั    
มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในภาพรวมของดา้นต้นทุน ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และดา้นวธิกีาร
แตกต่างกนั 
 
________________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



 2 

 5.  ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน
แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในภาพรวมของดา้นต้นทุน ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และ
ดา้นวธิกีารแตกต่างกนั 
 6.  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า พนักงานที่มีลกัษณะที่พกัอาศัย
แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในภาพรวมของดา้นต้นทุน ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และ
ดา้นวธิกีารแตกต่างกนั 
 7.  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.01 พบว่า กระบวนการจดัการความรูด้้านการ
แบ่งปนัแลกเปลีย่นความรูม้คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมของพนักงานในระดบัปานกลาง
และมทีศิทางเดยีวกนั 
 8.  ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 พบว่า กระบวนการจดัการความรูด้า้นการดงึ
ความรูม้คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมของพนกังาน ในระดบัต ่าและมทีศิทางเดยีวกนั 
 9.  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.01 พบว่า กระบวนการจดัการความรูด้้านการ
รวบรวมความรู้มีความสมัพนัธ์กับประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวมของพนักงานในระดบัสูงและมีทิศทาง
เดยีวกนั 
  10.  ผลการทดสอบสมมติฐานทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.01 พบว่า กระบวนการจดัการความรูด้า้น
การน าความรูไ้ปปฏบิตัจิรงิมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมของพนักงานในระดบัปานกลาง
และมทีศิทางเดยีวกนั 

 

ค าส าคญั: ความรู ้การจดัการ ประสทิธผิล 
 

Abstract 
 
 This research purposed to study the concept of knowledge management by the four factors such 
as socialization, externalization, combination and internalization which have influenced in staffs’ work 
effectiveness of Country Group Securities Public Company Limited (Thailand). The research was 
designed as a case-study survey which collected data from a sample of 400 personnel of Country Group 
Securities Public Company Limited (Thailand) who work in the head office and branches. Descriptive and 
inferential statistics applied in data analysis were Percentage, Arithmetic Mean, Standard Deviation, 
Independent Sample T-test, One Way ANOVA, Least-significant difference (LSD) and Pearson’s 
Correlation Coefficient. 
 The study revealed that most of the respondents were male, 46 years and above, Single/ Divorced/ 
Widowed, finished Bachelor Degree or equivalent, worked in a position of Operation workers who worked 
in the securities business, Aged between 2-5 years old and had the residence is a townhouse. 
 1.  The employees who have different age will have the different working efficiency in factors of 
costing, quality, quantity, time and method at 0.05 significance levels. 
 2.  The employees who have different marriage status will have the different working efficiency in 
factors of costing, quality, quantity, time and method at 0.05 significance levels. 
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 3. The employees who have different educated level will have the different working efficiency in 
factors of costing, quality, quantity, time and method at 0.05 significance levels. 
 4. The employees who have different working position will have the different working efficiency in 
factors of costing, quality, quantity, time and method at 0.05 significance levels. 
 5. The employees who have different working period will have the different working efficiency in 
factors of costing, quality, quantity, time and method at 0.05 significance levels. 
 6. The employees who have different housing characteristics will have the different working 
efficiency in factors of costing, quality, quantity, time and method at 0.05 significance levels. 
 7. The Knowledge management processes in socialization correlated with the overall operational 
efficiency of employees in moderate level and have the same direction at 0.01 significance level. 
 8. The Knowledge management processes in externalization correlated with the overall 
operational efficiency of employees in low level and have the same direction at 0.01 significance level. 
 9. The Knowledge management processes in combination correlated with the overall operational 
efficiency of employees in high level and have the same direction at 0.01 significance level. 
 10. The Knowledge management processes in internalization correlated with the overall operational 
efficiency of employees in moderate level and have the same direction at 0.01 significance level. 
 
Key words: KNOWLEDGE, MANAGEMENT, EFFECTIVENESS 
 

บทน า 
 ในโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงจากอดตีที่ผ่านมานัน้ ได้มีการแบ่งยุคของการจดัการความรู้ตามระบบ
เศรษฐกจิในโลกเป็น 3 ยุคโดยเริม่ทียุ่คของสงัคมเกษตรแบบดัง้เดมิทีก่ารผลติต้องพึง่ทีด่นิและแรงงาน จงึท าใหใ้น
ยุคนี้เป็นยุคของการจบัจองทีด่นิและการมบีรวิาร ต่อมาในยุคของสงัคมอุตสาหกรรมซึง่ตอ้งอาศยัเครื่องไมเ้ครื่องมอื
หรอืเครื่องจกัรกลในการผลติจึงจ าเป็นต้องใช้เงินทุนมหาศาลท าให้ยุคของสงัคมอุตสาหกรรมกลายเป็นยุคของ
นายทุน แต่ในปจัจุบนัสงัคมของเราไดเ้คลื่อนเขา้สูยุ่คของการคดิคน้ความรูใ้หม่ๆและการประมวลผลขอ้มูลข่าวสาร
ในกระบวนการท างานในทุกขัน้ตอน จงึส่งผลใหค้วามรู้ความสามารถรวมถงึความช านาญกลายเป็นสิง่ทีม่คี่ามาก
ทีส่ดุส าหรบัการด าเนินงานขององคก์รต่างๆ ท าใหยุ้คนี้เป็นยุคของ “ทุนทรพัยท์างปัญญา” ผูท้ีเ่ตรยีมตวัไดด้กีจ็ะ
ไดร้บัผลพวงของการพฒันาไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่ต้นเหตุส าคญัของการเปลีย่นแปลงทางสงัคมในปจัจุบนัและอนาคตก็
คือการที่สงัคมต้องพึ่งและใช้องค์ความรู้มากขึ้นเป็นล าดับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ผูท้ีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็นี้ไม่ใช่เป็นเพยีงแต่บุคคลทัว่ไปเท่านัน้ แต่เป็นทัง้
ชุมชน องคก์ร หน่วยงานต่างๆ และรวมถงึประเทศไทยดว้ยนัน้ โดยในช่วงประมาณ 15 – 20 ปีก่อน ทีเ่กดิศาสตร์
ทางดา้นการจดัการความรูอ้ย่างจรงิจงันัน้ กล่าวไดว้่าเป็นความรูท้ีส่รา้งขึน้โดยนกัวชิาการ มคีวามเป็นวทิยาศาสตร์
ทีเ่น้นความรูท้ีเ่ป็นเหตุและเป็นผล มกีารจ าแนกแยกแยะเป็นความรูเ้ฉพาะสาขาวชิาการ เป็นความรู้ทีเ่น้นความลกึ
และความเป็นวชิาการเฉพาะดา้น (Specialization) สว่นในปจัจุบนัการจดัการความรูถ้อืว่าเป็นเรื่องทีม่คีวามส าคญั
มากในปจัจุบนัเพราะเป็นความรูท้ีผ่กูพนัอยู่กบังานหรอืกจิกรรมของบุคคลและองคก์ร เป็นความรูท้ีใ่ชง้านและสรา้ง
ขึน้โดยผู้ปฏบิตัิงานหรอืกลุ่มผู้ปฏบิตังิานเอง โดยอาจสร้างขึน้จากการเลอืกเอาความรูเ้ชงิทฤษฎหีรอืความรูจ้าก
ภายนอกมาปรบัแต่งเพื่อการใชง้านหรอืสร้างขึน้โดยตรงจากประสบการณ์ในการท างาน ความรูเ้หล่านี้มลีกัษณะ
บรูณาการและมคีวามจ าเพาะต่อบรบิทของงานกลุ่มผูป้ฏบิตังิาน หน่วยงาน และองคก์รนัน้ๆ นัน่เอง   
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 องค์ความรู้ในองค์กรหรอืความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรขององค์กรนัน้ๆ หากไม่มกีารจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ
ความรูน้ัน้ กจ็ะไม่ถูกน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์รไดอ้ย่างทีค่วรจะเป็น อาทเิช่น เมื่อพนกังานผูเ้ชีย่วชาญงาน
มคีวามรู้เรื่องระบบการท างานของแผนกเป็นอย่างด ีลาออกหรือถูกปลดเกษียณไป องค์กรจะท าอย่างไรจึงจะ
สามารถน าความรูท้ีม่อียู่ในตวับุคคลนัน้ออกมาถ่ายทอดใหแ้ก่พนักงานใหม่ที่มารบัหน้าทีแ่ทนใหส้ามารถสานต่อ
งานในต าแหน่งนัน้ๆไดอ้ย่างราบรื่น หรอืเมื่อองคก์รส่งพนักงานไปเขา้รบัการอบรมหรอืเขา้ร่วมการสมัมนาต่างๆ 
ความรูท้ีพ่นกังานไดร้บัมานัน้สามารถน ามาถ่ายทอดสูผู่ท้ ีไ่ม่ไดเ้ขา้รบัการอบรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ หากองคก์ร
ไม่มกีระบวนการจดัการความรูท้ีด่ ีองคก์รจะไม่สามารถน าความรูท้ีม่อียู่กระจดักระจาย หรอือยู่ทีต่วับุคคลใดบุคคล
หนึ่งออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไดอ้ย่างเตม็ที่ ส่งผลใหก้ารท างานติดขดัในขัน้ตอนการถ่ายทอดความรู ้
หรอืการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ไม่สามารถเกดิขึน้ได้ เน่ืองจากไม่มกีารแบ่งปนั หรอืการจดัเกบ็ขอ้มูลอย่างเป็น
ระบบ ในทางตรงกนัขา้มหากความรู้จ าเป็นส าหรบัการท างานถูกจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ เมื่อพนักงานลาออกไป 
พนักงานใหม่เขา้มาแทนจะไดร้บัการถ่ายทอดความรูอ้ย่างเป็นระบบและสามารถเรยีนรูง้านไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอื
ความรู้ที่พนักงานได้จากการเขา้รบัการอบรม หรือสมัมนา กม็ีการน ามาถ่ายทอดให้ผู้ที่ไม่ได้รบัการอบรมเกิด
ความรูแ้ละสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดเ้ช่นเดยีวกบัผูเ้ขา้รบัการอบรม โดยกระบวนการในการจดัการความรูเ้ริม่จาก 
 1.  การสร้างความรู้ อาจเป็นการศกึษาหาความรู้ดว้ยตนเอง หรอืจากการประชุม อบรมสมัมนา หรอืได้
จาก On the job training เป็นตน้ 
 2.  การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้  เมื่อพนักงานได้รบัความรู้จากการประชุม อบรมสมัมนา หรอืจาก
การศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง อาจน ามาแลกเปลีย่น ซึง่กนัและกนัผ่านทางเวบ็บอรด์ หรอืจดัประชุมผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อรบัการถ่ายทอดความรูใ้หม่ทีไ่ดร้บัมา 
 3.  การสร้างคลงัความรู้ เพื่อป้องกนัไม่ให้ความรู้สูญหายไป ควรจดัท าเป็นรายงานการอบรมสมัมนา 
รายงานการประชุม คู่มอืปฏบิตัิงานหรอืในรูปแบบ e-Learning, e-Training หวัขอ้รายงานใน e-Office ทีบุ่คลากร
อื่นสามารถหยบิจบั หรอืเขา้ถงึไดส้ะดวก ทุกเวลาทีต่อ้งการ 
 4.  การประยุกตใ์ช้ความรู ้เมื่อหยบิจบั หรอืไดศ้กึษาความรูเ้พิม่เตมิแลว้ พนกังานอาจเกดิไอเดยีใหม่ๆ ที่
สามารถน าความรูน้ัน้ไปประยุกต์ใชห้รอืต่อยอดสู่องคค์วามรูใ้หม่ๆ ใหก้บัองคก์รไดเ้กดิการพฒันา และมศีกัยภาพ
เพิม่เติมในการที่จะแข่งขนักบัหน่วยงานอื่น เพื่อครองความเป็นหนึ่ง หรอืเพื่อไต่อนัดบัสู่ความเป็นผู้น าตลาดใน
อนาคต  
 การพฒันาองคก์รสูอ่งคก์รแห่งการเรยีนรูน้ัน้ จะท าใหอ้งคก์รเกดิการพัฒนาอย่างยัง่ยนื บรรลุเป้าหมายของ
งาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ท างานจากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ตวัพนักงานเอง เมื่อไดร้บัความรูใ้หม่ๆ กจ็ะรูส้กึว่าท างานไดด้ขีึน้ รูส้กึว่าตนเองเก่งขึน้ ผลงาน
ออกมาดขีึน้เกดิก าลงัใจในการท างานและเกดิความปรารถนาทีจ่ะท างานใหด้ยีิง่ขึน้ไปอกี ซึง่การจดัการความรู ้จงึ
ท าใหเ้กดิยกระดบัความรูค้วามสามารถของบุคลากร ยกระดบัคุณภาพการท างาน และท าใหอ้งคก์รมศีกัยภาพใน
การแขง่ขนั เรยีกไดว้่า เป็นกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพช่วยพฒันาคน พฒันางาน และยกระดบัองคก์ร สู่องคก์ร
การเรยีนรู ้ไดใ้นกระบวนการเดยีวนัน่เอง 
 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทด าเนินธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์ โดยเป็นตัวแทนซึ่งท าหน้าที่เป็นนายหน้าในการซื้อขายหลกัทรพัย์ให้กบัลูกค้า ทัง้บุคคลธรรมดา             
นิติบุคคล และสถาบนัการเงนิต่างๆ รวมถึงกองทุน และบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่มคีวามเด่นชดัในการสรา้งมาตรฐานการท างานที่เป็นเลศิเพื่อเพิม่พูนความสามารถในการแข่งขนั 
บรษิทัฯจงึไดน้ าการจดัการความรูม้าเป็นเครื่องมอืในการบรหิารขอ้มูลความรู้องคก์ร ประกอบกบัการทีอ่งคก์รมกั
พบปญัหาเมื่อพนักงานที่มคีวามรู้และทกัษะพเิศษในการท างานลาออก กจ็ะเกดิความเสยีหายต่อระบบงานทนัท ี
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หรอืเมื่อองคก์รส่งพนักงานไปอบรมหรอืสมัมนาต่างๆ ความรู้ทีพ่นักงานไดร้บัมานัน้มกัไม่มกีารน าไปถ่ายทอดสู่
ผู้อื่นความรู้ที่องค์กรต้องการลงทุนทัง้เวลาและงบประมาณกไ็ม่มีการเผยแพร่ต่อยอด จนค่อยๆสูญเปล่า ดงันัน้
องคก์ารจงึตระหนกัถงึความจ าเป็นในการน าการจดัการความรูม้าจดัเกบ็ จดัการและเผยแพร่ความรูอ้ย่างเป็นระบบ 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปญัหาดงักล่าว ท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษาว่าบุคลลากรของบรษิัท
หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่และสาขา กลุ่มธุรกจิหลกัทรพัย ์มคีวามคาดหวงั การรบัรู้
จรงิและความพงึพอใจต่อการบรหิารจดัการองคค์วามรูอ้ย่างไร และการรบัรูจ้รงิต่อการบรหิารจดัการองคค์วามรู้
ดงักล่าวมอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานหรอืไม่ อย่างไร และแนวโน้ม พฤตกิรรมการมี
ส่วนร่วมการจดัการองค์ความรู้จะมีลกัษณะเป็นอย่างไร เนื่องจากกลุ่มธุรกจิหลกัทรพัย์อย่างบริษัทหลกัทรพัย ์  
คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) นัน้ ไดม้กีารรเิริม่ศกึษาแนวทางการจดัการองคค์วามรู ้โดยมกีารก าหนดยุทธศาสตร์
ในการจดัการความรูอ้ย่างชดัเจน ผู้บรหิารได้ส่งเสรมิสนับสนุนและจดัเตรยีมความพร้อมของโครงสรา้งพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการจดัการองคค์วามรูเ้พื่อใหบ้รษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่และสาขา ได้
พฒันาและประยุกต์ใช้การจดัการองค์ความรู้ให้ก้าวทนัและทดัเทียมในกลุ่มบรษิัทหลกัทรพัย์อื่นๆต่อไป ผู้วจิยั
มุ่งหวงัว่าผล จากการศกึษาจะเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัการปรบัปรุงและพฒันาการจดัการองคค์วามรูข้องบรษิทัฯ
และยังสามารถเป็นแนวทางส าหรบัองค์การอื่นๆ ในการน าไปปรบัใช้เพื่อพฒันาระบบจัดการองค์ความรู้ของ
องคก์ารต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายของการศกึษาวจิยัไวด้งันี้ 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ จ านวนสมาชกิครอบครวั ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน 
และประสบการณ์ในการปฏบิตัิงานที่มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงาน บรษิัทหลกัทรพัย ์
คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2. เพื่อศกึษาทฤษฏแีละกระบวนการจดัการความรู ้ไดแ้ก่ การแบ่งปนัแลกเปลีย่นความรู ้(Socialization), 
การดงึความรู ้(Externalization),                  (Combination) และการน าความรูไ้ปปฏบิตัิจรงิ (Internali-
zation) ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 41) [1] กล่าวว่า 
การแบ่งสว่นตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั จ านวนสมาชกิ
ในครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะงานประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และสถติิ
ทีว่ดัไดข้องประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคม วฒันธรรม
ช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิล
ต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย คนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนัโดยวเิคราะห์
จากปจัจยัดงัน้ี 
 2. ความหมายขององคก์ร ธงชยั สนัตวิงษ์ (2537: 5) [2] กล่าวไวว้่า องคก์าร หมายถงึ รปูแบบของการ
ท างานของมนุษย์ทีม่ลีกัษณะการท างานเป็นกลุ่ม ที่มกีารประสานงานกนัตลอดเวลา ตลอดจนต้องมกีารก าหนด
ทศิทาง มกีารจดัระเบยีบวธิที างานและตดิตามวดัผลส าเรจ็ของงานทีท่ าอยู่เสมอดว้ย 
 3. ความหมายของการปฏิบติังาน เทพพนม เมอืงแมน และสวงิ สุวรรณ (2540: 56) [3] กล่าวว่า 
องคป์ระกอบพืน้ฐานทีน่่าจะมอีทิธพิลต่อการปฏบิตังิาน มดีงันี้ 
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 1. งานทีม่ลีกัษณะทา้ทายความสามารถ ซึง่จะตอ้งมลีกัษณะทา้ทายต่อบุคคลหนึ่ง อาจอาศยัความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความสามารถ ความถนดั ทกัษะ และประสบการณ์ 
 2. การมสีว่นร่วมในการวางแผน เพื่อก าหนดสภาวะแวดลอ้มในการปฏบิตังิานของตวัเองและเพื่อนร่วมงาน 
ท าใหก้ระตุน้ใหอ้ยากท างานมากขึน้ 
 3. การใหก้ารยกย่องและสถานภาพทีเ่หมาะสม 
 4. การใหค้วามรบัผดิชอบมากขึน้ และการใหอ้ านาจในการตดัสนิใจอย่างเหมาะสม 
 5. ความมัน่คงและปลอดภยั 
 6.  ความเป็นอสิระในการท างาน 
 7.  โอกาสในดา้นการเจรญิเตบิโตทางดา้นสว่นตวั เช่น ทกัษะ ความสามารถดา้นวชิาชพี 
 8.  โอกาสกา้วหน้าในการเลื่อนต าแหน่งสงูขึน้ 
 9. เงนิเดอืนและรางวลัทีเ่กีย่วกบัเงนิ ทีเ่ป็นสิง่แสดงสญัลกัษณ์ทางสถานภาพ 
  10.  สภาพการท างานทีด่ต่ีอทัง้ร่างกายและจติใจ 
  11.  การแขง่ขนัเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความทะเยอทะยานใหต้นเองเป็นเลศิ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มพีนักงานรวมทัง้สิน้ 
881 คน (ทีม่า: ฝา่ยบุคคล บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ณ 31 ธนัวาคม 2553) 

 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริษัทหลกัทรพัย์ คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) ซึ่งผู้
ศกึษาวจิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในงานวจิยั โดยใชส้ตูรค านวณของ ทาโร ยามาเน่ ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที่
รอ้ยละ 95 และระดบัความผดิพลาด รอ้ยละ 5  

 
ผลการวิจยั 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการพฒันาด้วยกระบวนการการจดัการความรู้ที่มอีทิธพิลผลต่อประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา  
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นปจัจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  
 เพศ พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 212 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.00 และเพศหญงิจ านวน 188 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 47.00 ตามล าดบั  
 อาย ุพนกังานสว่นใหญ่มอีาย ุ46 ปีขึน้ไป จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.50 รองลงมาคอื อาย ุ36 – 45 
ปี จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 อายุต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 25 ปี จ านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 และ
อาย ุ36 – 45 ปี จ านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.50 ตามล าดบั 
 สถานภาพ พนักงานส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด หมา้ย และหย่ารา้ง จ านวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.50 
รองลงมาคอื สมรส (บุตรเลก็ อายุ 0 – 15 ปี) จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.00 สว่นสมรส (บุตรโต อายุ 15 ปี
ขึ้นไป) จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และสมรส (ยังไม่มีบุตร) จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษา พนักงานส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า จ านวน 322 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 80.50 รองลงมาคอื มรีะดบัการศกึษาปรญิญาโทขึน้ไป จ านวน 54 คน คดิเป็น รอ้ยละ 13.50 และมรีะดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 ตามล าดบั 
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 ต าแหน่งงาน พนักงานส่วนใหญ่มตี าแหน่งงานเป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิาร จ านวน 190 คน คดิเป็น       
รอ้ยละ 47.50 เป็นผูบ้รหิารระดบักลางขึน้ไป จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.50 และเป็นผูบ้รหิารระดบัต้น 
จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 ตามล าดบั 
 สายงานการปฏิบติังาน พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในสายงานดา้นธุรกจิหลกัทรพัย ์จ านวน 171 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 42.80 รองลงมาคือสายงานบริหารอื่น จ านวน 150 คน คดิเป็นร้อยละ 37.50 สายงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 สายงานดา้นบญัชแีละการเงนิ จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 
สายงานวาณิชธนกจิ จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.80 สายงานตรวจสอบและก ากบัดูแล จ านวน 11 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 2.80 และสายงานดา้นวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.30 ตามล าดบั 
 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พนกังานสว่นใหญ่มอีายุงาน 2 – 5 ปี จ านวน 236 คน คดิ เป็นรอ้ยละ 59.00 
รองลงมาคอื อายุงาน 6 - 9 ปี จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 
อายุงาน 10 ปีขึน้ไป จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50 และอายุงานต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 1 ปี จ านวน 10 คน           
คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามล าดบั  
 ลกัษณะของท่ีพกัอาศยั พนกังานสว่นใหญ่มลีกัษณะทีพ่กัอาศยัเป็นทาวน์โฮม ทาวน์เฮา้ส ์จ านวน 204 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 73.00 ลกัษณะทีพ่กัอาศยัเป็นบา้นเดีย่ว จ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.00 และพกัอาศยัเป็น
หอ้งเช่า คอนโดมเินียม จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความคดิเหน็ต่อการพฒันาด้วยกระบวนการการจดัการความรู้ของ
พนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยจ าแนกตามองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ การแบ่งปนั
แลกเปลีย่นความรู ้ (Socialization) . การดงึความรู ้ (Externalization) . การรวบรวมความรู้  (Combination) และ 
การน าความรูไ้ปปฏบิตัจิรงิ  (Internalization) พบว่า 
 ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Socialization) โดยภาพรวม พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อ         
การพฒันาดว้ยกระบวนการการจดัการความรูโ้ดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงาน
มรีะดบัความคดิเหน็ในการพฒันาด้วยกระบวนการการจดัการความรู้อยู่ในระดบัที่ดี คอื  องค์กรแห่งนี้จดัให้มี
กจิกรรมแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างพนักงานในรูปแบบของการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจดัให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรูปแบบของการสอนงาน – การแก้ปญัหาในงาน
ระหว่างหวัหน้างานและลูกน้องอยู่เสมอ จงึท าใหพ้นักงานเกดิความเขา้ใจทีด่ถีึงวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย
ขององค์กร เพื่อสรา้งความเขา้ใจในการบรหิารจดัการความรู้ไปในทศิทางเดยีวกนั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.03, 
3.98,  3.96 และ 3.79 ตามล าดบั 
 การดึงความรู้ ( Externalization ) โดยภาพรวม พนักงานมีระดบัความคิดเหน็ต่อการพฒันาด้วย
กระบวนการการจดัการความรูโ้ดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.32 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมรีะดบัความ
คดิเหน็ในการพฒันาด้วยกระบวนการการจดัการความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง คือ  พนักงานขององค์กรแห่งนี้ 
สามารถน าความรู้จากคู่มอืปฏบิตัิงานมาใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด โดยองคก์รได้มกีารเรยีบเรยีงและปรบัปรุง
เนื้อหาความรูใ้หท้นัสมยัอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยการจดัท าขององคก์ร เช่น 
แผ่นพบัให้ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและใช้งาน รวมถึงการจดัรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ               
ทัง้ภายในและภายนอกไดต้รงตามความต้องการของท่านผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72, 
3.29, 3.22 และ 3.09 ตามล าดบั 
  การรวบรวมข้อมูล ( Combination )โดยภาพรวม พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการพฒันาด้วย
กระบวนการการจดัการความรูโ้ดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมรีะดบัความ
คดิเหน็ในการพฒันาด้วยกระบวนการการจดัการความรู้อยู่ในระดบัทีด่ ีคอื  พนักงานขององค์กรแห่งนี้ สามารถ
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ผสมผสานความรูแ้ละสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ เพื่อใหส้ามารถน าความรูน้ัน้ไปใชใ้นทางปฏบิตั ิโดยการเชื่อมโยงความรู้
ภายในและความรูภ้ายนอก เพื่อใหเ้กดิความรูใ้หม่ๆในการปฏบิตัิงาน ประกอบกบัองคก์รมรีะบบการสบืค้นองค์
ความรูท้ีท่นัสมยัและสะดวกต่อการคน้หาใช้งาน จงึท าให้องค์กรมกีารจดัท าและรวบรวมความรูต่้างๆ เพื่อใหเ้กดิ
ความรูใ้หม่ๆอยู่เสมอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22, 3.68,  3.83 และ 3.82 ตามล าดบั 
 การน าความรูไ้ปปฏิบติัจริง (Internalization) โดยภาพรวม พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการพฒันา
ดว้ยกระบวนการการจดัการความรูโ้ดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมรีะดบั
ความคิดเห็นในการพฒันาด้วยกระบวนการการจดัการความรู้อยู่ในระดบัที่ดี คอื  พนักงานขององค์กรแห่งนี้ 
สามารถน าความรูไ้ปปฏบิตัจิรงิ จนเกดิเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ทีด่กีบัตนเองและองคก์ร โดยการน าความรูท้ีไ่ดจ้าก
กระบวนการจดัการความรูม้าประยุกตใ์ชแ้ละแกไ้ขปญัหาในงานปจัจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ีรวมถงึการไดค้วามรูใ้หม่นัน้ 
ช่วยให้พนักงานท างานในต าแหน่งอื่นหรอืงานอื่นนอกเหนือความรบัผดิชอบตามปกตไิดเ้ป็นอย่างดนีัน่เองโดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 3.62 และ 3.35 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ของพนักงานบรษิัท
หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยจ าแนกตามองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นต้นทุน ดา้นคุณภาพ ดา้น
ปรมิาณ ดา้นเวลา และดา้นวธิกีาร พบว่า 
           ด้านต้นทุน โดยภาพรวมพนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการ ปฏบิตังิานอยู่ระดบัด ี โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า พนกังานมคีวาม คดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานทีด่ีทุกขอ้ 
คอื การจดักจิกรรมอบรมและพฒันาภายในบริษัท สามารถช่วยลดต้นทุนด้านการพฒันาบุคคลากรขององค์กร 
รวมทัง้จดัล าดบังานทีถู่กต้องเพื่อลดต้นทุนค่าใชจ้่ายขององคก์รไดเ้ป็นอย่างดี โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.54 และ 
3.87 ตามล าดบั 
           ด้านคณุภาพ โดยภาพรวมพนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการ ปฏบิตังิานอยู่ระดบัด ีโดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า พนกังานมคีวาม คดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานทีด่ทีุกขอ้ 
คอื ผลงานของพนกังานขององคก์รเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ทัง้จากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก 
ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ ลดการร้องเรียนจากลูกค้า เพิ่มยอดขาย                    
ซึง่ก่อใหเ้กดิผลก าไรและการรบับรกิารอย่างต่อเนื่อง โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.86 และ 3.70 ตามล าดบั 
           ด้านปริมาณงาน โดยภาพรวม พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการ ปฏบิตังิานอยู่ระดบัด ี
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่าพนกังานสามารถปฏบิตังิานไดส้มัพนัธก์บัปรมิาณงานทีไ่ดร้บั
มอบหมายเป็นอย่างด ีและสามารถปฏบิตังิานบรรลุตามเป้าหมายและมาตรฐานขององคก์ร โดยมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 
3.96 และ 4.09 ตามล าดบั 
 ด้านเวลา โดยภาพรวม พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานอยู่ระดบัดี โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่าพนกังานสามารถจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมกบังานทีห่ลากหลายและ
สามารถปฏบิตังิานไดต้รงตามเวลาทีไ่ดร้บัมอบหมายจากองคก์ร โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.70 และ 3.84 ตามล าดบั 
 ด้านวิธีการ โดยภาพรวม พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานอยู่ระดบัดี โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่าพนักงานสามารถปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งตามแบบแผนงาน และ
สามารถปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร โดยมค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั 3.96 และ 4.09 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูการทดสอบสมมุตฐิาน  
 สมมุติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน  
สายการปฏบิตังิาน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ลกัษณะทีพ่กัอาศยัทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั  
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 ผลการวิเคราะหข์้อมูลสรปุได้ดงัน้ี  
 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศทีไ่ม่แตกต่าง มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  โดยมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในดา้นภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 
0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 1.2 อายุทีแ่ตกต่างมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) โดยมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในดา้นภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 
จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 1.3 สถานภาพทีแ่ตกต่าง มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในดา้นภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 
0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 1.4 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่าง มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในดา้นภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 
0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 1.5 ต าแหน่งงานทีแ่ตกต่าง ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานของ บรษิทัหลกัทรพัย ์
คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในดา้นภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 1.6 สายงานการปฏบิตังิานทีไ่ม่แตกต่าง มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ พนักงานบรษิทั
หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  โดยมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในดา้นภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 1.7 ระยะเวลาการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่าง ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานของ บรษิทั
หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในดา้นภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 1.8 ลกัษณะที่พกัอาศยัทีแ่ตกต่าง ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงานของ บรษิัท
หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในดา้นภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
 สมมุติฐานข้อท่ี 2 การพฒันาดว้ยกระบวนการการจดัการความรูข้องพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) โดยจ าแนกเป็น 4 ดา้น ได้แก่ การแบ่งปนัแลกเปลีย่นความรู้ (Socialization) การดงึความรู ้ 
(Externalization) การรวบรวมความรู้ (Combination) และการน าความรู้ไปปฏิบัติจริง (Internalization)                   
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จากการ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์สามารถสรุป ไดด้งันี้ 
 สมมติฐานท่ี 2.1 การพฒันาดว้ยกระบวนการการจดัการความรูโ้ดยรวมกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ในภาพรวมนัน้ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึยอมรบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 2.2 การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้กบัประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมนัน้            
มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จงึยอมรบัสมมติฐาน           
ทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 2.3 การดงึความรู้กบัประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานในภาพรวมนัน้ มคีวามสมัพนัธ์กบั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
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 สมมติฐานท่ี 2.4 การรวบรวมความรูก้บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในภาพรวมนัน้ มคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 2.5 การน าความรู้ไปปฏิบัติจริงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมนัน้                      
มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จงึยอมรบัสมมติฐาน           
ทีต่ัง้ไว ้ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจยัเรื่อง แนวคิดการบริหารจดัการองค์ความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสทิธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มปีระเดน็ทีน่ ามาอภปิรายดงันี้ 
 1.  ผลการศกึษาลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ต าแหน่ง
งาน สายการปฏบิตังิาน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ลกัษณะทีพ่กัอาศยั พบว่า บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ 46 ปีขึน้ไปส่วนใหญ่มสีถานภาพ โสด หมา้ย และหย่ารา้ง มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มตี าแหน่งงานเป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิาร พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในสายงาน
ดา้นธุรกจิหลกัทรพัย ์สว่นใหญ่มอีายุงาน 2 – 5 ปี และมลีกัษณะทีพ่กัอาศยัเป็นทาวน์โฮม ทาวน์เฮา้ส ์ทัง้นี้ ผูว้จิยั
เหน็ว่า องคก์รแห่งนี้ประกอบธุรกจิในกลุ่มของธุรกจิหลกัทรพัย ์ประกอบกบัในปี 2552 บรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งนี้ได้
เปลี่ยนแปลงชื่อจดทะเบยีนจาก “บรษิทัหลกัทรพัย์ แอ๊ดคนิซนั จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” จึงท าให้มีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเข้างานใหม่ของพนักงานจ านวนมาก 
พนักงานส่วนใหญ่จงึอยู่ในสายงานของธุรกจิหลกัทรพัย์ แต่เนื่องดว้ยระยะเวลาการปฏบิตัิงานของพนักงานส่วน
ใหญ่ 2-5 ปี นัน้ เกดิจากเปลีย่นแปลงโครงสรา้งขององคก์ร ซึง่เมื่อพนักงานท างานถงึระยะเวลาหนึ่งจะไดร้บัการ
เลื่อนขัน้ใหเ้ป็นระดบัผูบ้รหิาร รวมถึงส่วนใหญ่พนักงานมอีายุ 46 ขึน้ไป ท าใหพ้นักงานมขีอ้จ ากดัในการเปลีย่น
งาน เมื่อพนกังานมอีายุมากขึน้จงึอยู่กบัองคก์รมากขึน้ และในปจัจุบนัสงัคมใหค้วามส าคญักบัการศกึษาในระดบัที่
สงูขึน้นัน่เอง 
 2.  ผลการศกึษาระดบัความคดิเหน็โดยภาพรวมต่อการพฒันาดว้ยกระบวนการทีส่อดคลอ้งตามการจดัการ
องคค์วามรูแ้ละเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า พนกังานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการพฒันาดว้ยกระบวนการการจดัการ
ความรูทุ้กดา้น ไดแ้ก่ การแบ่งปนัแลกเปลีย่นความรู(้Socialization), การดงึความรู ้(Externalization), การรวบรวม
ความรู ้ (Combination) และการน าความรูไ้ปปฏบิตัจิรงิ (Internalization) ทัง้นี้ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า พนกังานบรษิทั
หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการพฒันาดว้ยกระบวนการการจดัการความรูท้ ัง้  
4 ดา้น ซึง่องคก์รไดน้ ามาใชใ้นการบรหิารและพฒันา และพนักงานยอมรบัการพฒันาดว้ยกระบวนการการจดัการ
ความรูด้งักล่าว มสีว่นผลกัดนัใหพ้นกังานมกีารปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพทีด่ ี
 3.  ผลการทดสอบสมมตฐิาน สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้  
  สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลซึง่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
ต าแหน่งงาน สายการปฏบิตังิาน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ลกัษณะทีพ่กัอาศยั ทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานในภาพรวมแตกต่างกนั  
  จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปไดด้งันี้  
  เพศ และสายการปฏิบติังาน พบว่าพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)ทีม่เีพศ
และสายการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั มีประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานในภาพรวมของด้านต้นทุน ด้านคุณภาพ           
ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และดา้นวธิกีารแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน      
ทีต่ัง้ไว ้
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  อายุ พบว่าพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทีม่อีายุแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพ
การปฏบิตังิานในภาพรวมของดา้นตน้ทุน ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และดา้นวธิกีารแตกต่างกนัทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
  สถานภาพสมรส พบว่าพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทีม่สีถานภาพแตกต่าง
กนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในภาพรวมของดา้นต้นทุน ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และดา้นวธิกีาร
แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สถานภาพของพนกังานสว่นใหญ่เป็น
โสด หมา้ยและอย่ารา้งนัน้ มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานแตกต่างจากพนกังานทีม่สีถานภาพสมรส อนัเนื่องมาจาก
บุคลากรทีเ่ป็นโสด หมา้ยและหย่ารา้งนัน้ จะมภีาระความรบัผดิชอบน้อยกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพสมรส 
 ระดบัการศึกษา พบว่าพนักงานบรษิัทหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนั           
มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในภาพรวมของดา้นต้นทุน ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และดา้นวธิกีาร
แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนักงานทีม่กีารศกึษาระดบัต ่า
กว่าปริญญาตรมีีประสทิธภิาพการปฏิบตัิงานด้านภาพรวมต ่ากว่าพนักงานที่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทยีบเท่าและพนกังานทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไป 
  ต าแหน่งงาน พบว่าพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่าง
กนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในภาพรวมของดา้นต้นทุน ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และดา้นวธิกีาร
แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยพนักงานทีม่ตี าแหน่งผูบ้รหิาร
ระดบักลางขึน้ไปมปีระสทิธภิาพการท างานดกีว่าบุคลากรต าแหน่งพนักงานระดับปฏบิตักิาร อนัเนื่องจากบุคลากร 
ทีม่ตี าแหน่งผูบ้รหิารระดบักลางขึน้ไปมปีระสบการณ์ท างานมากกว่าและรบัผดิชอบงานทัง้ฝ่าย จงึสามารถมองงาน
ในภาพรวมไดม้ากกว่า ท าใหส้ามารถพฒันาประสทิธภิาพการท างานไดด้ ี 
  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่าพนักงานบริษัทหลกัทรพัย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่มี
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในภาพรวมของดา้นต้นทุน ดา้นคุณภาพ 
ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และดา้นวธิกีารแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตัิงานมานาน มปีระสทิธภิาพการท างานดกีว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการ
ปฏบิตัิงานน้อยกว่า อนัเนื่องมาจากบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ท างานมาก มกีารฝึกฝนปฏบิตังิานมานาน ท าให้มี
ทกัษะในการท างานมาก  
  ลกัษณะท่ีพกัอาศยั พบว่าพนักงานบรษิัทหลกัทรพัย์ คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทีม่ลีกัษณะที่พกั
อาศยัแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานในภาพรวมของดา้นต้นทุน ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา 
และดา้นวธิกีารแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พนักงานส่วนใหญ่มี
ลกัษณะทีพ่กัเป็นบา้นเดีย่ว ซึง่มลีกัษณะของครอบครวัใหญ่ทีม่สีมาชกิอาศยัอยู่ร่วมกนัหลายคน มสีมัพนัธภ์าพทีด่ี
ต่อกนั และมทีีพ่กัอาศยัทีม่ ัน่คง สะดวกสบาย มปีระสทิธภิาพการท างานดกีว่าพนกังานทีม่ทีีพ่กัอาศยัแบบไม่มัน่คง  
  สมมติฐานข้อท่ี 2   
  การพัฒนาด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) โดยจ าแนกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ การแบ่งปนัแลกเปลีย่นความรู ้(Socialization), การดงึความรู ้ (Externali-
zation), การรวบรวมความรู ้(Combination) และ การน าความรูไ้ปปฏบิตัจิรงิ (Internalization) มคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปไดด้งันี้  
  การพฒันาองคก์รและกระบวนการจดัการความรูด้า้นการแบ่งปนัแลกเปลีย่นความรูม้คีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อย่างมนีัยส าคญั
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ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ส าหรบัการการแบ่งปนัแลกเปลีย่นความรูม้คีวามสมัพนัธท์ศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื การแลกเปลีย่นแบ่งปนัความรู ้รวมทัง้ประสบการณ์ของพนักงานนัน้ อาทเิช่น 
การประชุมอย่างเป็นทางการ การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ รวมทัง้การสอนงาน – การแกป้ญัหาในงานระหว่าง
หวัหน้างานและลูกน้อง เป็นต้น บรษิัทฯยงัจดักิจกรรมต่างๆ เหล่านัน้ไม่ต่อเนื่องหรอืไม่สม ่าเสมอมากนัก โดย
พนกังานเองไม่สามารถน าการแบ่งปนัแลกเปลีย่นความรูม้าใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานจงึอยู่ในระดบั
ปานกลาง เน่ืองจากการแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ถือเป็นเครอืข่ายความรู้และการเชื่อมโยงความรู้ ซึ่งจะท าให้
พนักงานบรษิทัหลกัทรพัยค์นัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สามารถด าเนินงานใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย 
นโยบาย และวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว้ โดยมคีณะกรรมการทีป่รกึษาและคณะกรรมการขององคก์รด าเนินการจดัการ
ความรู้ ติดตามการด าเนินงาน ตลอดจนการแก้ปญัหาที่เกดิขึน้ระหว่างด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ท าให้การ
ด าเนินงานจดัการความรูไ้ดบ้รรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 
  การพฒันาองคก์รและกระบวนการจดัการความรูด้า้นการดงึความรูม้คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานโดยรวมของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ส าหรบัการดงึความรูม้คีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื การดงึ
ความรู้แบบความรู้ฝ งัลึกไปเป็นความรู้ชัดแจ้งในการปฏิบัติงาน สามารถท าได้โดยการเปรียบเทียบ                       
การตัง้สมมติฐาน รวมทัง้กรอบความคดิ ท าได้โดยผ่านการพูดคุย การเล่าเรื่อง โดยกระบวนการเหล่านี้เป็น
กระบวนการที่ส าคญัในการสรา้งความรู ้ซึง่พนักงานไม่สามารถน าการดงึความรู้มาใช้ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัิงานได้ ดงันัน้องค์กรควรน ากระบวนการสื่อความรู้จากประสบการณ์ในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิัท
หลกัทรพัยค์นัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ออกมาในรูปของลายลกัษณ์อกัษร ซึง่เป็นความรูท้ีส่ามารถแลกเปลีย่นกนั
ภายในองคก์รไดโ้ดยง่ายผ่านวธิกีารดา้นเทคโนโลยสีือ่สารและสารสนเทศ   
  การพฒันาองคก์รและกระบวนการจดัการความรูด้า้นการรวบรวมความรูม้คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิานโดยรวมของพนักงานบรษิัทหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 จงึยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ส าหรบัการรวบรวมความรู้มคีวามสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนัในระดบัสูง 
กล่าวคอื การทีอ่งคก์รใชยุ้ทธศาสตรด์า้นของบุคลากรทีด่ใีนการปฏบิตังิานบนพืน้ฐานความรู ้บุคลากรนัน้ๆ  ย่อม
ผ่านการฝึกฝนและเรยีนรูง้านมาเป็นอย่างด ีจงึสามารถท าหน้าทีจ่ดัเกบ็รวบรวมความรู ้รวมผลงานจากกลุ่มจดัการ
ความรู ้ รวมทัง้จดัท าเวป็ไซต์ เพื่อเป็นเครอืข่ายความรู้ทีด่ต่ีอองคก์ร ซึง่ถือเป็นการประชาสมัพนัธค์วามรูใ้หแ้ก่
พนกังาน ลกูคา้ และบุคคลทัว่ไปไดเ้ป็นอย่างด ี  
  การพฒันาองค์กรและกระบวนการจดัการความรู้ด้านการน าความรู้ไปปฏิบตัิจรงิมคีวามสมัพันธ์กบั
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวมของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 จงึยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ส าหรบัการน าความรู้ไปปฏบิตัิจรงิมคีวามสมัพนัธ์ทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื พนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เมื่อมกีารน าความรูไ้ป
ปฏบิตัจิรงิ ไดใ้ชก้ระบวนการจดัการความรูข้ององคก์รในการประยุกตแ์ละแกป้ญัหาในงาน จนเกดิเป็นประสบการณ์
ใหม่ๆ ทีด่ต่ีอองคก์รอยู่ในระดบัปานกลาง 
  นอกจากน้ีสว่นของปญัหาในการพฒันาองคก์รและกระบวนการจดัการความรูไ้ดส้รุปไวว้่า พนักงานของ
บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการความรู ้ซึง่สอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยัของ ชลธชิา โตลาภ (2552) ที่ไดก้ล่าวถงึประเดน็ดงักล่าวเช่นกนั ดงันัน้ในการด าเนินการจดัการ
ความรูข้องโรงเรยีน จงึควรเริม่ตน้จากการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการความรูต้ลอดจนการตระหนัก
ถงึความส าคญัของประโยชน์ของการจดัการความรูท้ี่มต่ีอการพฒันาคน พฒันางาน และพฒันาโรงเรยีนได้อย่าง
แทจ้รงิ 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 จากผลการวจิยั “แนวคดิการบรหิารจดัการองค์ความรู้ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของ
พนกังาน บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะจากการวจิยั ดงันี้ 
 ขอ้เสนอแนะในการน ารปูแบบการพฒันาองคก์รและกระบวนการจดัการความรูไ้ปใช้ 
 1.  พนักงานขององค์กร ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัภารกิจด้านการจัดการความรู้ การแบ่งปนั
แลกเปลี่ยนความรู้มากขึน้ โดยผู้บรหิารควรเปิดโอกาสให้พนักงานมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็และควร
พจิารณาน าความคดิเหน็หรอืขอ้มลูทีด่ทีีพ่นกังานน าเสนอไปประกอบการตดัสนิใจในการบรหิารใหม้ากขึน้ 
 2.  พนกังานขององคก์รควรมกีารปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการปฏบิตังิานทีไ่ม่เอือ้ต่อการด าเนินกจิกรรมดา้น
การจดัการความรู ้เพราะปจัจุบนับุคลากรบางท่านขององคก์ร มภีารกจิในการปฏบิตังิานจ านวนมาก โดยเฉพาะผูท้ี่
ดูแลและรบัผดิชอบการด าเนินการจดัการความรู ้ควรมเีวลาจดัเตรยีมการพฒันาองค์กรและกระบวนการจัดการ
ความรูท้ีม่ากขึน้ 
 3.  องคก์รควรเพิม่การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการความรูแ้ก่บุคลากร ทัง้นี้ พนักงานขององคก์ร 
ควรมทีศันคตทิีด่ต่ีอการใหค้วามร่วมมอืในการจดัการความรู ้โดยผูบ้รหิารควรเสรมิสรา้งค่านิยมในการท างานเป็น
ทมี มากกว่าการใหพ้นกังานท างานเพยีงล าพงั เนื่องจากการท างานแบบโดดเดีย่ว เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดย้ากในองคก์ร 
และหากพนักงานเขา้ใจในทศิทางขององค์กรแลว้ พนักงานจะสามารถปฏบิตัิงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ และมขีวญั
ก าลงัใจในการปฏบิตังิานมากขึน้ และเมื่อเกดิปญัหาขึน้ควรเน้นความรบัผดิชอบร่วมกนั จะสามารถท าใหพ้นักงาน
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพเพิม่ขึน้ได้ 
 4.  องค์กรควรมีการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการแบ่งปนัประสบการณ์ในการจัดการความรู้
ระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง โดยผูบ้รหิารควรจดัอบรมความรู ้เพิม่ทกัษะ และควรแบ่งปนัความรูใ้หก้บัพนักงานมาก
ขึน้ อาจเป็นการฝึกอบรมความรูร้ะหว่างการปฏบิตังิานจรงิหรอืนอกสถานทีป่ฏบิตังิานทัง้ในรูปแบบของกลุ่มหรอื
ส่วนบุคคล จะท าให้พนักงานมปีระสทิธภิาพดา้นต้นทุน ด้านคุณภาพ ดา้นปรมิาณดา้นเวลา และด้านวธิกีารเพิม่
มากยิง่ขึน้ คอื สามารถปฏบิตังิานและพฒันาศกัยภาพของตนไดด้ยีิง่ขึน้ ซึง่จะท าใหอ้งคก์รเป็นแหล่งเรยีนรูส้ าหรบั
องคก์รอื่นในการจดัการความรูใ้นภายหน้า 
 ซึง่ทัง้สีข่อ้นี้ สามารถท าใหพ้นักงานของบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เกดิการพฒันางาน 
บุคลากร และองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึมแีนวโน้มทีจ่ะพฒันาเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูม้ากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษารูปแบบการพฒันาองค์กรและกระบวนการจดัการความรู้ในด้านอื่นๆ  เพื่อจะได้มี
แนวทางทีช่ดัเจนและเกดิประสทิธภิาพ เพื่อเป็นแนวทางในการเรยีนรูใ้นองคก์รต่อไป ควรมกีารศกึษารูปแบบของ
การเรยีนรู้ร่วมกนั (Collaboration) ในการจดัการความรูข้ององค์กรในกลุ่มธุรกจิหลกัทรพัย์ เพราะการเรยีนรู้
ร่วมกนัเป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการจดัการความรูใ้นองคก์รและเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์อย่างยิง่ในการด าเนินการจดัการ
ความรู ้
 2.  ควรมกีารศกึษารูปแบบการพฒันาองค์กรและกระบวนการจดัการความรู้ ในบรบิทดา้นการเรยีนรู้อย่าง
เป็นระบบ เพราะการจดัการความรูม้บีทบาทในองคก์รต่างๆ ทัง้องคก์รธุรกจิและองคก์รการศกึษา ดงันัน้ จงึควรที่
จะมกีารประยุกต ์การน ารูปแบบการจดัการความรูม้าใชก้บัพนักงานขององคก์ร เพื่อสรา้งความรู ้ความร่วมมอืกนั
กบัพนักงานขององคก์รอย่างมีประสทิธภิาพ และส่งเสรมิใหพ้นักงานขององคก์รเป็นบุคคลทีม่กีารแสวงหาความรู้ 
และเกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทนิ อีกทัง้คณาจารย์              
ทุกท่านทีใ่หค้ าปรกึษา ชี้แนะและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อใหส้ารนิพนธ์ฉบบันี้เสรจ็สมบูรณ์ รวมถึง
คณาจารยภ์าควชิาบรหิารธุรกจิ และอาจารยพ์เิศษหลกัสตูรบรหิารธุรกจิทุกท่านทีไ่ดอ้บรม สัง่สอนวชิาความรูท้ีเ่ป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ดว้ยความเคารพอย่างสงู และขอบคุณเจา้หน้าที่
ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ทีไ่ดช้่วยประสานงานและใหค้วาม
ร่วมมอืเป็นอย่างด ี 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ, อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์ กรีตอิงักรู, อาจารย ์สฏิฐากร  ชูทรพัย์, 
อาจารยน์าฎอนงค ์ นามบุดด ี และอาจารยร์สติา  สงัขบ์ุญนาค ทีก่รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบเครื่องมอื ผูว้จิยั
ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทีไ่ดอ้นุเคราะหใ์หผู้ว้จิยัด าเนินการวจิยัโดยใช้
ขอ้มูลพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย ์คันทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เป็นกลุ่มตวัอย่าง ตลอดจนพนักงานทุกท่านทีใ่ห้
ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม  
 ทา้ยสุดนี้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา น้องสาว ญาติ และเพื่อนสนิทที่คอยเป็นก าลงัใจและ
ช่วยเหลอืเสมอ ขอบคุณเพื่อนๆ นิสติ MBA สาขาการจดัการ และสาขาการตลาดภาคพเิศษ รุ่นที ่ 13 ทีไ่ดใ้ห้
ค าแนะน าในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ตลอดจนผูม้สี่วนส าเรจ็ต่องานวจิยันี้ทุกท่าน คุณงามความดแีละประโยชน์          
อนัเกดิจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอน้อมบชูาคุณบดิามารดาและคณาจารยแ์ละผูม้พีระคุณทุกท่าน  
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