วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

77

อิทธิพลของเทคโนโลยีการเงินและการจัดการความรู้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของเทคโนโลยีการเงินและการจัดการความรู้ที่มีต่อผล
การดำ�เนินงานของธนาคารพาณิชย์ 2) ศึกษาอิทธิพลของเทคโนโลยีการเงินทีม่ ตี อ่ การจัดการความรูข้ องธนาคาร
พาณิชย์ไทย และ 3) ตรวจสอบความสอดคล้องของอิทธิพลของเทคโนโลยีการเงินและการจัดการความรู้ที่มีต่อ
ผลการดำ�เนินงานของธนาคารพาณิชย์ ประชากร คือ ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารพานิชย์ทั่วประเทศ
การกำ�หนดกลุ่มตัวอย่างใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 1,110 ตัวอย่าง
ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในทดสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถาม ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบ ค่าความเชือ่ มัน่ ความน่าเชือ่ ถือ
เชิงโครงสร้าง ค่าเฉลีย่ ของความแปรปรวน และใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีการเงินในธุรกิจหลักของธนาคาร ปัจจัยด้านการใช้
เทคโนโลยีการเงินเพื่อสนับสนุนการทำ�งานของธนาคาร ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีการเงินในธุรกิจบริการทาง
การเงิน ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ ร่วมกันพยากรณ์ให้เกิดอิทธิพลต่อผลการดำ�เนินงานของธนาคารได้
ร้อยละ 31.5 2) ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีการเงินในธุรกิจหลักของธนาคาร ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยี
การเงินเพื่อสนับสนุนการทำ�งานของธนาคาร ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีการเงินในธุรกิจบริการทางการเงิน
ร่วมกันพยากรณ์ให้เกิดอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ได้ร้อยละ 64.0 และ 3) ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่า
χ2/df = 1.069, P-value = .113, GFI = .968, AGFI = .948, CFI = .998, RMSEA = .009, RMR = .021
คำ�สำ�คัญ: เทคโนโลยีการเงิน การจัดการความรู้ ธนาคารพาณิชย์
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Abstract
The purposes of this research were (1) to study the influences of financial technology
and knowledge management on operational performance of Thai commercial banks; (2) to
study the influence of financial technology on knowledge management of Thai commercial
banks; and (3) to verify the consistency of influences of financial technology and knowledge
management on operational performance of Thai commercial banks. The research population
comprised administrators and employees of Thai commercial banks throughout the country.
The sample size was determined by using the Rule of Thumb so that the research sample
consisted of 1,110 administrators and employers, obtained by multi-stage random sampling.
The employed research tool was a questionnaire. Statistics used for testing construct validity
of the questionnaire were the factor analysis, reliability coefficient, construct reliability, and
average of variance; also, structural equation modeling was used for hypothesis testing.
Research results were as follows: (1) the factor of using financial technology in core business
of the banks, factor of using financial technology to support operations of the banks, factor of
using financial technology in financial service business, and factor of knowledge management
could be combined to explain the influence on operational performance of the banks by 31.5
percent; (2) the factor of using financial technology in core business of the banks, factor of using
financial technology to support operations of the banks, and factor of using financial technology
in financial service business could be combined to explain the influence on knowledge management by 64.0 percent; and (3) result of consistency verification of the causal relationship
model indicated that this model was consistent with the empirical data with statistical value
of χ2/df = 1.069, P-value = .113, GFI = .968, AGFI = .948, CFI = .998, RMSEA = .009, RMR = .021.
Keywords: Financial Technology, Knowledge Management, Commercial Bank
บทนำ�
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการของธนาคาร
และการใช้บริการของลูกค้า (Dinardo, 2015) ปัจจุบนั
การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารต้องเผชิญกับคู่แข่งขัน
ภายในอุตสาหกรรมธนาคารและผู้ประกอบการกลุ่ม
ที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือ Non-Bank ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีมากกว่า ดังนั้นธนาคารจึงจำ�เป็นต้อง
นำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ
เพือ่ เพิม่ สมรรถนะในการการทำ�งานของพนักงานและ
ระบบบริการให้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ (Bronwyn & Francis, 1998) ซึง่ Baker (2004)
ระบุ ว่ า กระบวนทางการตลาดจะเลื อ กผู้ ช นะและ
ผู้แพ้โดยตัดสินจากประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ องค์การ
ที่ดำ�เนินงานด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า
จะมีสว่ นแบ่งทางการตลาดลดลง ส่งผลให้มกี �ำ ไรลดลง
และมีเงินทุนในการลงทุนเพือ่ ขยายงานลดน้อยลงตาม
ไปด้วย ในขณะที่คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะมีส่วนแบ่ง
การตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ ท้ายทีส่ ดุ บริษทั ทีด่ อ้ ยประสิทธิภาพ
จะถูกผลักดันออกจากตลาดไป ดังนั้นธนาคารซึ่งมี
ระบบเทคโนโลยีการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีกว่าย่อมจะ
มีส่วนแบ่งการตลาดที่มากกว่า (Al-Hawari & Ward,
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2006) จากกระแสนโยบายลดการใช้เงินสด (Cashless)
ที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้การถือครองเงินสดมีความ
จำ�เป็นน้อยลง ผู้ประกอบการกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคาร
(Non-Bank) ได้ให้บริการการโอนเงินโดยคิดค่าใช้จา่ ย
ตาํ่ กว่าค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร ประกอบ
กับวิถีชีวิตประชาชนชื่นชอบความสะดวกและรวดเร็ว
ในการทำ�ธุรกรรมต่างๆ ด้วยสมาร์ทโฟน ทำ�ให้ความ
จำ�เป็นในการเดินทางไปธนาคารมีน้อยลง และอาจ
ส่ ง ผลให้ ลู ก ค้ า ธนาคารไม่ ส นใจที่ จ ะใช้ บ ริ ก ารของ
ธนาคารอีกต่อไป (Pousttchi, Moormann, & Felten,
2015) จึงมีโอกาสทีธ่ นาคารดัง้ เดิม (Traditional Bank)
ทีไ่ ม่มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีการเงิน จะต้องเผชิญปัญหา
การดำ�เนิน ธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล ดังนั้นผู้บริหารต้องแสวงหากลยุทธ์สร้างคุณค่า
ธนาคารด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเงินเพื่อช่วย
ส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจของธนาคารให้มปี ระสิทธิภาพ
และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า (Arnaboldi &
Ossignoli, 2010) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการ
ดำ�เนินชีวิตของมนุษย์ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายด้วยอุปกรณ์
พกพา เช่น Smartphone Tablet และ Padlet
(Apirungruengsakul & Pasunon, 2020) นอกจากนี้
การนำ �กระบวนการจั ด การความรู้ (Knowledge
Management) มาใช้ในการบริหารงานในองค์การ
ได้รบั การยอมรับว่าเป็นกลยุทธ์ทช่ี ว่ ยสร้างความเข้มแข็ง
ให้องค์การได้เป็นอย่างดีทา่ มกลางสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรง เพราะเป็นเครื่องมือที่มี
คุณค่าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งานด้วยการ
เชือ่ มโยงความรู้ บุคลากร กระบวนการและเทคโนโลยี
ให้สามารถ เพิ่มพูนศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน เพิ่ม
ผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์การมากยิ่งขึ้น
(Teerathanachayakun, 2014) จึงมีความจำ�เป็น
อย่างยิ่งในการศึกษาอิทธิพลของเทคโนโลยีการเงิน
และการจัดการความรูท้ มี่ ผี ลต่อผลการดำ�เนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้บริหาร
ธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำ�ข้อมูล
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ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานให้
ธนาคารพาณิชย์ไทยมีความเข้มแข็งเป็นสถาบันสำ�คัญ
ที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของเทคโนโลยีการเงิน
และการจัดการความรูท้ มี่ ผี ลต่อผลการดำ�เนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย
2. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของเทคโนโลยีการเงินทีม่ ี
ผลต่อการจัดการความรู้ของธนาคารพาณิชย์ไทย
3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของอิทธิพล
ของเทคโนโลยีการเงินและการจัดการความรูท้ มี่ ผี ลต่อ
ผลการดำ�เนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมเพื่อนำ�ไปสู่การสร้าง
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน ดังนี้
เทคโนโลยีการเงิน
เทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology)
หมายถึง เทคโนโลยีใหม่ที่มีศักยภาพในการนำ�มาใช้
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น ของ
อุตสาหกรรมธนาคาร การเติบโตของเทคโนโลยีการเงิน
เกิ ด จากความก้ า วลํ้ า ของคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งไม่ มี
ขีดจำ�กัดในด้านความสามารถการวิเคราะห์ประมวล
ผลข้อมูลจำ�นวนมหาศาล ช่วยให้การเข้าถึงสินค้าและ
บริการสามารถกระทำ�ได้หลากหลายช่องทาง สร้าง
ทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการลดต้นทุนของการซื้อ
สินค้าและบริการ (International Organization of
Securities Commissions, 2017) เทคโนโลยีการเงิน
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมด้ า นกระบวนการช่ ว ยให้
บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ลูกค้ามีความสะดวกสบาย
ในการใช้บริการต่างๆ การทำ�ธุรกรรมมีความโปร่งใส
และมีความปลอดภัยมากขึน้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบ
ได้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้บริการของธนาคารมี
ความเป็นสากลสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
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ภายนอกเพื่อขยายขอบเขตการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านการเงินของธนาคารให้กว้างขวางมากยิ่ง
ขึ้น (Salampasis & Mention, 2018)
แนวทางการนำ � เทคโนโลยี ก ารเงิ น มาใช้ ใ น
การดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร (Ruamruk, 2016) มี
2 แนวทางคือ 1) การพัฒนาเทคโนโลยีจากภายใน
ธนาคาร (In-House Development) เพื่อรองรับ
รูปแบบ Digital Banking ในอนาคต เช่น การจัดตั้ง
หน่ ว ยงานวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี ท่ี
สามารถนำ � ไปปรับปรุงกระบวนการทำ�งานภายใน
ธนาคาร การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน
ให้สามารถใช้งานผ่านระบบออนไลน์ และ 2) การ
ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป ระกอบการภายนอกในรู ป แบบของ
การเป็นหุ้นส่วน (Partner) กับผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีการเงิน (FinTech Entrepreneur) หรือ
การลงทุนผ่าน Venture Capital และการสนับสนุน
Start Up Community จุดแข็งของธนาคารคือ การ
มีเงินทุน มีฐานข้อมูลลูกค้า มีเครือข่าย และมีความ
น่าเชื่อถือ แต่จุดอ่อนคือ ทักษะด้านเทคโนโลยีจึงต้อง
ใช้เวลามากในการพัฒนา ในขณะที่ผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ก ารเงิ น มี จุ ด แข็ ง ด้ า นนวั ต กรรม
ทางการเงินแต่ขาดเงินทุนและฐานลูกค้าขนาดใหญ่
ดังนัน้ ความร่วมมือระหว่างกันจะทำ�ให้ทงั้ ธนาคารและ
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ร่วมกันเกิดการต่อยอด
นวัตกรรมทางการเงินและนำ�เสนอสินค้าและได้ตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิตัล (Digital
Era) (Ghanty & Gibson, 2016)
การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึ ง การรวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่
ในองค์การ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร มาพั ฒ นาให้ เ ป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ทุ ก คนใน
องค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้
เป็ น ผู้ รู้ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขัน

สูงสุด (Kuo, 2011) การจัดการความรู้จึงเป็นประเด็น
ด้านการจัดการที่ได้รับยอมรับและนำ�ไปใช้ในองค์การ
ในด้านความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ในด้าน
การสร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ การถ่ายโอน
ความรู้ กับสมรรถนะของปัจเจกบุคคล (Individual
Capability) ด้านทักษะกระบวน การคิด ด้านความ
สามารถทางเทคนิค ด้านการเรียนรู้ของบุคคล ส่งผล
ให้สมรรถนะและผลการดำ�เนินงานขององค์การดีขึ้น
ผู้บริหารธนาคารต้องตระหนักและให้ความสำ�คัญกับ
กระบวนการจัดการความรู้ เพือ่ ให้ธนาคารอยูร่ อดและ
มีความสามารถในการแข่งขัน (Abdulsalum et al.,
2013)
การสนับสนุนให้องค์การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรูต้ อ้ งอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ 4 ขัน้ ตอน
คือ 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ (Knowledge
Acquisition and Creation) โดยการถ่ายทอดความรู้
ทีต่ นเองรูก้ บั ผูอ้ นื่ รวบรวมความรูแ้ ละสังเคราะห์ความ
รูท้ มี่ อี ยู่ สร้างความรูข้ นึ้ จากการปฏิบตั แิ ละการทดลอง
นำ�ความรู้ที่องค์การมีอยู่ผนวกกับความรู้แต่ละบุคคล
ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่และแบ่งปันไปทั่วทั้งองค์การ
2) การเก็บสะสมความรู้ (Knowledge Storage)
ด้ ว ยการจำ � แนกและจั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น ระบบ เช่ น
แฟ้ ม เอกสาร ฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยต้ อ ง
สามารถนำ�มาใช้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 3) การ
ถ่ า ยโอนความรู้ (Knowledge Transfer) เป็ น
กระบวนการถ่ า ยโอนความรู้ ร ะหว่ า งปั จเจกบุ ค คล
ด้วยกัน จากปัจเจกบุคคลสู่แผนก ระหว่างแผนกงาน
ด้วยกัน และแผนกไปทั่วทั้งองค์การ 4) การประยุกต์
ใช้ความรู้ (Knowledge Application) บุคลากรใน
หน่วยงานมีการนำ�ความรู้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและมี
การติ ด ตามผลของการใช้ ค วามรู้ (Kruasom &
Saenchaiyathon, 2015)
ผลการดำ�เนินงานของธนาคาร
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารธนาคารพบว่ า
มีการนำ�แนวคิดการวัดผลการดำ�เนินงานแบบดุลยภาพ
(Balanced Scorecard: BSC) มาใช้เป็นการวัดผลการ
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ดำ�เนินงานของสาขาธนาคารเพราะเป็นเครื่องมือด้าน
การจัดการทีช่ ว่ ยในการนำ�กลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดย
อาศัยการวัดหรือการประเมินที่จะช่วยให้องค์การเกิด
ความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้น
ในสิ่งที่มีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จขององค์การจาก
มุมมอง 4 ด้าน คือ มุมมองทางด้านการเงิน (Financial
perspective) มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer
perspective) ทางด้านกระบวนการภายใน (Internal
process perspective) และด้านการเรียนรู้และการ
เติบโต (Learning and Growth perspective) (Kaplan
& Norton, 1992) การวัดผลทั้ง 4 มุมมองจะ
ครอบคลุมการวัดศักยภาพขององค์การทัง้ อดีตปัจจุบนั
และอนาคตโดยการวัดด้านการเงินเป็นการวัดความ
สำ�เร็จที่เกิดขึ้นแล้ว (Looking back) การวัดผลด้าน
ลูกค้าและประสิทธิภาพการบริหารงานภายในเป็นการ
วัดความสำ�เร็จในปัจจุบัน (Present) ส่วนการวัดด้าน
ลูกค้าเป็นมุมมองจากภายนอกเข้ามาภายในองค์การ
(Looking from outside in) และการวัดด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารงานภายในเป็นการวัดจาก
ภายในออกไปภายนอก (Looking from inside out)
ส่วนการวัดด้านการเรียนรู้และการเติบโตเป็นการวัด
ความสำ�เร็จในอนาคต (Looking ahead) (Wu, 2012)
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การใช้เทคโนโลยีการเงินในธุรกิจ
หลักของธนาคารมีอิทธิพลต่อผลการดำ�เนินงานของ
ธนาคาร
สมมติฐานที่ 2 การใช้เทคโนโลยีการเงินในธุรกิจ
หลักของธนาคารมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้
สมมติฐานที่ 3 การใช้เทคโนโลยีการเงินในธุรกิจ
บริการทางการเงินมีอิทธิพลต่อผลการดำ�เนินงานของ
ธนาคาร
สมมติฐานที่ 4 การใช้เทคโนโลยีการเงินในธุรกิจ
บริการทางการเงินมีอิทธิพลต่อผลการจัดการความรู้
สมมติฐานที่ 5 การใช้เทคโนโลยีการเงินเพื่อ
สนับสนุนการดำ�เนินงานของธนาคารมีอิทธิพลต่อผล
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การดำ�เนินงาน
สมมติฐานที่ 6 การใช้เทคโนโลยีการเงินเพื่อ
สนับสนุนการดำ�เนินงานของธนาคารมีอิทธิพลต่อผล
การจัดการความรู้
สมมติฐานที่ 7 การจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อ
ผลการดำ�เนินงานของธนาคาร
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
การใช้เทคโนโลยีการเงินในธุรกิจหลักของธนาคาร
ปั จ จั ย การใช้ เ ทคโนโลยี ก ารเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ทำ�งานของธนาคาร ปัจจัยการใช้เทคโนโลยีการเงินใน
ธุรกิจบริการทางการเงินและปัจจัยการจัดการความรู้
ที่มีผลต่อผลการดำ�เนินงานของธนาคาร
1. ตัวแปรการใช้เทคโนโลยีการเงินในธุรกิจ
หลักของธนาคาร (Core Business of Bank Function:
COR) ประกอบด้วยด้านการจัดการบัญชี (Management
Deposit Account: MAN) และด้านการฝากเงินและ
การถอนเงิน (Deposit and Withdrawn: DEW)
2. ตัวแปรการใช้เทคโนโลยีการเงินในธุรกิจ
บริการทางการเงิน (Financial Service Function:
SER) ประกอบด้วยด้านการกชำ�ระค่าสินค้า (Payment:
PMT) ด้านบริการการลงทุน (Investment Service: INV)
และด้านบริการการประกันภัย (Insurance Service:
INS)
3. การใช้เทคโนโลยีการเงินเพื่อสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานของธนาคาร (Operation Supporting
Function: SUP) ประกอบด้วย ด้านการบริการเสนอ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการข้ามหน่วยงาน (Cross
Product Service) และด้านการใช้ API (Application
Programming Interface) และบล็อกเชน (Blockchain)
4. ตัวแปรการจัดการความรู้ (Knowledge
Management: KNM) ประกอบด้วย การแสวงหา
และสร้างความรู้ การเก็บสะสมความรู้ การถ่ายโอน
ความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้
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5. ตั ว แปรผลการดำ � เนิ น งานของธนาคาร
(Operation performance) ประกอบด้วย การวัดผล
การดำ�เนินงานแบบดุลยภาพตามเป้าหมายที่ธนาคาร
ได้กำ�หนดไว้
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหาร
และพนักงานของสาขาธนาคารพาณิชย์ 7 ธนาคาร
ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา รวม 6,229 สาขา
กลุม่ ตัวอย่างใช้วธิ กี ารกำ�หนดกลุม่ ตัวอย่างตาม
กฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 5-20 เท่าของพารามิเตอร์ทตี่ อ้ งการประมาณ
ค่า (Hair et al., 2010) ซึง่ การวิจยั ครัง้ นีม้ พี ารามิเตอร์
111 จำ�นวน ผูว้ จิ ยั จึงกำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ
จำ�นวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าคูณด้วย
10 เท่า จึงได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 1,110 ตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi Stage Random Sampling) ธนาคารพาณิชย์
ที่ มี ส าขาครอบคลุ ม ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศไทย
มีทงั้ สิน้ 7 ธนาคาร รวมทัง้ สิน้ 6,229 สาขา ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี
สุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ใน 5 ภูมิภาค
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร รวมขนาดกลุ่มตัวอย่าง

1,110 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม เพื่อ
ใช้ สำ � หรั บ สอบถามผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานธนาคาร
โดยสอบถามเกี่ ย วกั บ ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผล
การดำ�เนินงานของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแปรการใช้เทคโนโลยีการเงินด้านธุรกิจหลักของ
ธนาคาร ด้านธุรกิจบริการทางการเงิน ด้านสนับสนุน
การดำ�เนินงานของธนาคาร และด้านการจัดการความรู้
การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ทำ�การ
หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได้
(Reliability) ของแบบสอบถาม การหาค่าความเทีย่ งตรง
โดยการทดสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จำ�นวน 5 ท่าน ตามเทคนิค Index of Item
Objective Congruence (IOC) โดยข้อคำ�ถามทุกข้อ
มีค่า IOC มากกว่า 0.5 (Rovinelli & Hambleton,
1977) สำ�หรับการหาค่าความเชือ่ มัน่ มีคา่ สัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) อยู่ระหว่าง .826-.922
(α >.700) (Nunnally, 1978) ค่านาํ้ หนักองค์ประกอบ
(Factor Loading) .570-.922 ค่าความเชื่อมั่นรวม
ของตัวแปรแฝง (Composite reliability: CR>.700)
มีค่าระหว่าง .834-.933 (Hair et al., 2010; Fornell
& Larcker, 1981) ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนทีถ่ กู สกัดได้
(Average Variance Extracted, AVE>.500)
(Fornell & Larcker, 1981) มีค่าอยู่ระหว่าง .501.739 รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 ตรวจสอบคุณสมบัติความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือวัด
Second
COR
SUP
SER
KNM
PER

Latent
MAN
DEW
APB
CRP
INS
INV
PMT

item
5
5
4
4
4
5
5
8
4

Factor Loading
.636-.828
.570-.815
.588-.922
.783-.917
.823-.912
.572-.875
.629-.877
.587-.848
.759-.818

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง เมือ่ พิจารณา
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า
กลุ่ ม ดั ช นี ท ดสอบความสอดคล้ อ งแบบสั ม บู ร ณ์
(Absolute Fit Index) สามารถวัดได้จาก 1) ดัชนี
รากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำ�ลังสอง
ของการประมาณค่า (Root Mean Square error of
Approximation: RMSEA) มีค่า .009 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า .05 2) ดัชนีรากของกำ�ลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ
(Root of Mean Square Residual: RMR) มีคา่ .021
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 3) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
(Goodness of Fit index: GIF) มีค่า .968 ซึ่งมีค่า
มากว่า .90 4) ดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่า

Reliability
.826
.834
.847
.916
.922
.870
.868
.918
.877

CR.
.834
.839
.872
.908
.918
.876
.882
.933
.864

AVE
.501
.511
.640
.714
.739
.593
.602
.637
.615

.948 ซึ่งมีค่ามากกว่า .90 ส่วนค่า p_value = .113
มากกว่า .05 ส่วนกลุม่ ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลมกลืน
เชิงสัมพัทธ์ (Relative Fit Index) สามารถวัดได้จาก
1) ดัชนีความพอดี (Normed Fit Index: NFI) มีค่า
.970 ซึ่งมีค่ามากกว่า .90 2) ดัชนีความพอดีแบบ
เปรียบเทียบ (Comparative Fit index: CFI) มีค่า
.998 ซึ่งมีค่ามากกว่า .90 (Kline, 2011) สัดส่วน
ระหว่างค่าไคสแควร์กับระดับองศาอิสระ χ2/df =
1.069 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 (Schumacker & Lomax,
2010; Afthanorhan & Ahmad, 2013) ดังนัน้ จึงสรุป
ได้ว่า อิทธิพลของเทคโนโลยีการเงินและการจัดการ
ความรูท้ มี่ ผี ลต่อผลการดำ�เนินงานของธนาคารพาณิชย์
มี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ดังตารางที่ 2 และสามารถวาดภาพได้ ดังภาพที่ 1
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบเครื่องมือวัดความสอดคล้องของโมเดล
เครื่องมือทดสอบ
กลุ่มดัชนีทดสอบความสอดคล้อง
แบบสัมบูรณ์

กลุ่มดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืน
เชิงสัมพัทธ์
สัดส่วนระหว่างค่าไคสแควร์
กับระดับองศาอิสระ

ดัชนีชี้วัด
RMSEA
RMR
GFI
AGFI
p-value
NFI
CFI
χ2/df

ค่าดัชนีที่ได้
.009
.021
.968
.948
.113
.970
.998
1.069

ระดับการอ้างอิง
ตํ่ากว่า 0.05
ตํ่ากว่า 0.05
มากกว่า .90
มากกว่า .90
มากกว่า .05
มากกว่า .90
มากกว่า .90
ตํ่ากว่า 2.0

ผลลัพธ์
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

χ2/df = 1.069, P-value = .113, GFI= .968, CFI = .998, RMSEA = .009, RMR = .021

ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำ�เนินงานของธนาคารพาณิชย์
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ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อผลการดำ�เนินงานของธนาคารพาณิชย์
และผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการดำ�เนินงานของธนาคารพาณิชย์พบว่า โมเดล
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำ�เนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไม่สอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยดำ�เนินการปรับ
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โมเดลโดยพิจารณาความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี (Hair
et al., 2010)และอาศัยดัชนีปรับโมเดลพบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมือ่ ทดสอบ
ค่าสัมประสิทธิเ์ ส้นทางของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลการ
ดำ�เนินงานของธนาคารพาณิชย์ และตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการ
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวัดความเที่ยงตรงของตัวแปร
ตัวแปร
MAN
DEW
MAN
.707*
DEW
.621
.714*
APB
.217
.291
CRP
.271
.344
INS
.147
.288
INV
.386
.389
PMT
.701
.601
KNM
.562
.498
PER
.112
.244
* are displayed on the diagonal

APB

CRP

INS

INV

PMT

KNM

.800*
.651
.481
.379
.267
.435
.233

.844*
.418
.265
.299
.462
.284

.859*
.281
.117
.289
.255

.770*
.462
.471
.179

.775*
.597
.147

.798*
.215 .784*

ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปร
ในตั ว แบบที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด
Multicollinearity คือ การมีสหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระมากกว่า 2 ตัว ซึ่งการที่ตัวแปรอิสระ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ ที่ สู ง อาจส่ ง ให้ ส มการ
ตั ว แบบที่ ใช้ ใ นการพยากรณ์ ตั ว แปรตามมี ค วาม
คลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบความสัมพันธ์

PER

ระหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระเพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ า ตั ว แปรอิ ส ระ
สามารถคงอยู่ในสมการตัวแบบได้ ในการตรวจสอบ
จะวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข อง
ตัวแปรสังเกต ซึง่ ตามเกณฑ์คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ไม่ควรเกิน .80 จึงจะไม่เกิดปัญหา Multicollinearity
จากการวิเคราะห์พบว่า ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของ
ตัวแปรสังเกตมีค่าอยู่ระหว่าง .112-.701
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิเ์ ส้นทางของตัวแปรต่อปัจจัยทีม่ ตี อ่ การจัดการความรูแ้ ละผลการดำ�เนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์ และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตัวแปรเหตุ
ตัวแปรผล
STDYX
S.E.
C.R.
COR
PER
.867
.510
2.276*
SUP
.161
.092
2.289*
SER
.828
.497
2.300*
KNM
.198
.101
2.360*
COR
KNM
1.509
.319
5.244**
SUP
.445
.055
8.832**
SER
1.019
.326
3.572**
2
χ /df = 1.069, P-value = .113, GFI = .968, CFI = .998, RMSEA = .009, RMR = .021
* ระดับนัยสำ�คัญที่ .05
** ระดับนัยสำ�คัญที่ .01

อภิปรายผล
1. การใช้เทคโนโลยีการเงินในธุรกิจหลักของ
ธนาคารช่วยให้ลูกค้ารับความสะดวกสามารถจัดการ
บัญชีผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว
ธนาคารสามารถดูแลความปลอดภัยด้านการจัดการ
บัญชีและการฝากถอนเงินสดของลูกค้าโดยการเชือ่ มโยง
ระบบแจ้งข้อความไปยังโทรศัพท์ของลูกค้าเพื่อให้
ทราบข้อมูลเคลื่อนไหวของบัญชีในทันที เทคโนโลยี
การเงินยังช่วยเพิ่มศักยภาพรองรับการเพิ่มขึ้นของ
ปริ ม าณธุ ร กรรมด้ า นการจั ด การบั ญ ชี ข องลู ก ค้ า ได้
ช่วยลดภาระการทำ�งานของพนักงานในการจัดการ
บัญชีและการรับฝากถอนเงินสดที่เคาน์เตอร์ ซึ่งเป็น
ธุรกรรมที่ต้องใช้เวลา มีต้นทุนการดำ�เนินงานสูงและ
มีความเสี่ยงในการผิดพลาด การใช้เทคโนโลยีการเงิน
ในธุรกิจหลักของธนาคารจึงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ผลการดำ�เนินงานของธนาคาร สอดคล้องกับ Kreca
& Barac (2015) ที่ค้นพบว่า เทคโนโลยีการเงินใน
การจัดการกับธุรกิจหลักของธนาคารจะช่วยลดความ
ซับซ้อนในการทำ�งานและสามารถอำ�นวยความสะดวก
ให้ กับ ลู ก ค้ า ตอบสนองความต้องการของลู ก ค้ า ที่
ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย
ในด้านการใช้เทคโนโลยีการเงินเพื่อให้บริการ
ทางการเงิ น ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต แบงค์ กิ้ ง และ

p
.023
.022
.021
.018
.000
.000
.000

R2
.315

.640

โมบายแบงค์ก้ิง ช่วยให้ลูกค้าโอนเงินชำ�ระค่าสินค้า
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีการนำ�ระบบรหัส
ผ่านและรหัส OTP ป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูล
การเงิน (Saetim, 2017) ด้านการการลงทุนใน
หลักทรัพย์สามารถส่งคำ�สั่งซื้อขายได้ล่วงหน้า ช่วยให้
ลูกค้าวางแผนการลงทุนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ จึงมี
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการใช้บริการด้านการลงทุน
ทั้ ง จำ � นวนเงิ น และปริ ม าณธุ ร กรรมในด้ า นบริ ก าร
ประกันภัยเทคโนโลยีการเงินทำ�ให้ธนาคารมีช่องทาง
ในการนำ�เสนอรูปแบบกรมธรรม์ให้เหมาะสมกับลูกค้า
แต่ละราย ในขณะเดียวกันลูกค้าได้รับความสะดวกใน
การซื้อและตรวจสอบข้อมูลของกรมธรรม์ประกันภัย
ได้ตลอดเวลา ลูกค้ามีความเชื่อมั่นส่งผลให้มีแนวโน้ม
การเพิ่ ม ขึ้ น ของการซื้ อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ผ่ า น
อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งและโมบายแบงค์กิ้ง (Chiradejnant & Tunpow, 2019) การใช้เทคโนโลยีการเงิน
เพื่อให้บริการทางการเงินจึงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ผลการดำ�เนินงานของธนาคาร สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Ghanty & Gibson (2016) ที่พบว่า ธนาคาร
ที่มีการนำ�ระบบโมบายแบงค์กิ้งมาใช้ในธุรกิจบริการ
ด้านการเงินแก่ลูกค้าจะช่วยทำ�ให้ลูกค้ามีความมั่นใจ
ในศักยภาพของธนาคารและมีการเติบโตของจำ�นวน
ลูกค้าและปริมาณธุรกรรมของบริการด้านการเงิน
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ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ก ารเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดำ�เนินธุรกิจจองธนาคารพบว่า การใช้เทคโนโลยี API
(Application Programming Interface) ยินยอม
ให้หน่วยงานภายนอกสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ
ธนาคารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนการให้
บริการแก่ลูกค้าร่วมกัน ทำ�ให้ธนาคารสามารถขยาย
การนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการการเงินของธนาคาร
ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของหน่วยงานภายนอก
และการใช้เทคโนโลยีด้านบล็อกเชน (Blockchain)
ช่วยทำ�ให้บริการการออกหนังสือรับรองและการจ่าย
เช็ค กระทำ�ได้รวดเร็วมากขึ้น มีความโปร่งใสเพราะมี
ระบบป้องกันการแก้ไขข้อมูลในเอกสารนิติกรรมลด
ความเสี่ยงด้านการเงินให้ธนาคาร การใช้เทคโนโลยี
การเงินเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจจองธนาคารจึง
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดำ�เนินงานของธนาคาร
ให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ Zachariadis &
Ozcan (2017) ทีพ่ บว่า การใช้เทคโนโลยี API ร่วมกับ
พันธมิตรธุรกิจช่วยธนาคารให้มคี วามเข้าใจ ความสนใจ
รูปแบบการดำ�เนินชีวิตของลูกค้าและความต้องการ
ซื้อสินค้าและบริการด้านต่างๆ ทำ�ให้สามารถนำ�เสนอ
สินค้าการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. ผลกระทบจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีในการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้
พนักงานงานต้องมีการปรับตัวและแสวงหาความรู้ให้
เข้าใจระบบการทำ�งานของเทคโนโลยีการเงินเพื่อจะ
ใช้ในการทำ�งานและแนะนำ�การใช้งานให้ลกู ค้าธนาคาร
ใช้งานได้ ธนาคารจึงสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ก ารเงิ น
ผ่านระบบอินทราเน็ตของธนาคาร สร้างกระบวนการ
การกระจายและแลกเปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยี
การเงินให้พนักงานได้อย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์การ ประยุกต์
ใช้ความรู้จากเทคโนโลยีการเงินเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งาน การบริการลูกค้าและเพิ่มผลิตภัณฑ์การ
เงินและการบริการด้านการเงินให้ทันสมัยทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลงของพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคและรู ป แบบ
การประกอบธุรกิจ สร้างผลกำ�ไรให้แก่ธนาคารได้
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ต่อเนื่อง (Rashed, 2016) การใช้เทคโนโลยีการเงิน
ของธนาคารจึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจั ด การความรู้
สอดคล้องกับ Sandhawalia & Dalcher (2011)
ที่พบว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใน
การทำ�งานโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี จำ�เป็นอย่างยิ่ง
ทีอ่ งค์การจะต้องจัดให้มกี ารจัดการความรูเ้ พือ่ ส่งเสริม
สนับสนุนให้พนักงานและองค์การสามารถปรับตัวเข้า
กับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และยังคงมีความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. กระบวนการจัดการความรู้ช่วยให้พนักงาน
และผู้บริหารที่ทำ�งานภายในแผนกเดียวกันและต่าง
แผนกกันเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ สะสมความรู้
ถ่ายโอนความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ทำ � งานส่ ง ผลให้ เ กิ ด นวั ต กรรมของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
กระบวนการทำ�งาน สามารถตอบสนองให้บริการลูกค้า
ได้ตรงกับความต้องการและรวดเร็ว ทำ�ให้ธนาคาร
สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายตลาดได้อย่าง
ต่อเนื่อง (Alrawi & Elkhatib, 2009) สอดคล้อง
การศึกษาเรื่องบทเรียนและประสบการณ์ด้านการ
จัดการความรู้ของธนาคารเนการาประเทศมาเลเซีย
Ida (2008) พบว่า กระบวนการจัดการความรู้ต้อง
สร้างคลังความรู้ที่สามารถนำ�ไปถ่ายทอดให้พนักงาน
ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการงานได้ด้วยตนเอง โดย
กำ�หนดกลยุทธ์และใช้โครงสร้างพื้นฐานของธนาคาร
อำ�นวยความสะดวกให้เกิดการรวบรวมความรู้และ
สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกธนาคารให้เป็น
คลั ง ความรู้ ข องส่ วนกลาง และสร้ า งความร่ วมมื อ
ระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบและการประเมิน
กระบวนการจัดการความรู้อย่างสมํ่าเสมอ
สรุปผล
ผลการทดสอบค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ส้ น ทางของ
อิทธิพลของเทคโนโลยีการเงินและการจัดการความรู้
ที่มีผลต่อผลการดำ�เนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมีค่าระหว่าง .161 ถึง
1.509
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1. ปั จ จั ย ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ก ารเงิ น ใน
ธุรกิจหลักของธนาคารมีอิทธิพลต่อผลการดำ�เนินงาน
ของธนาคาร มีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ขนาด
อิทธิพล .867) เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1
2. ปั จ จั ย ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ก ารเงิ น เพื่ อ
สนับสนุนการทำ�งานของธนาคารมีอิทธิพลต่อผลการ
ดำ�เนินงานของธนาคาร มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (ขนาดอิทธิพล .161) เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2
3. ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีการเงินในธุรกิจ
บริ ก ารทางการเงิ น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการดำ � เนิ น งาน
ของธนาคาร มีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ขนาด
อิทธิพล .828) เป็นไปตามสมมติฐานที่ 3
4. ปัจจัยด้านการจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อ
ผลการดำ�เนินงานของธนาคาร มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (ขนาดอิทธิพล .198) เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ 4
5. ปั จ จั ย ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ก ารเงิ น ใน
ธุรกิจหลักของธนาคารมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้
มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 (ขนาดอิทธิพล 1.509)
เป็นไปตามสมมติฐานที่ 5
6. ปั จ จั ย ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ก ารเงิ น เพื่ อ
สนับสนุนการทำ�งานของธนาคารมีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้ มีนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (ขนาด
อิทธิพล .445) เป็นไปตามสมมติฐานที่ 6
7. ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีการเงินในธุรกิจ
บริการทางการเงินมีอทิ ธิพลต่อการจัดการความรู้ มีนยั
สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 (ขนาดอิทธิพล 1.019) เป็น
ไปตามสมมติฐานที่ 7
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ค้น
พบว่า ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีการเงินประกอบด้วย

ด้ า นธุ ร กิ จ หลั ก ของธนาคาร ด้ า นการสนั บ สนุ น
การดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ด้านธุรกิจบริการทาง
การเงิน และปัจจัยด้านการจัดการความรู้ ร่วมกัน
พยากรณ์ ใ ห้ เ กิ ด อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการดำ � เนิ น งานของ
ธนาคารได้ ร้ อ ยละ 31.5 และปั จ จั ย ด้ า นการใช้
เทคโนโลยีการเงินประกอบด้วยด้านธุรกิจหลักของ
ธนาคาร ด้ า นการสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ธนาคาร ด้านธุรกิจบริการทางการเงินร่วมกันพยากรณ์
ให้เกิดการจัดการความรู้ได้ร้อยละ 64.0
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยในอนาคต
1. ควรศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลการยอมรั บ นวั ต กรรม
เทคโนโลยีการเงินของลูกค้าธนาคาร เพื่อให้ทราบ
ความต้องการของลูกค้าธนาคารในปัจจุบัน
2. ควรศึ ก ษาแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลง
เทคโนโลยีทสี่ ง่ ผลกระทบต่อรูปแบบการให้บริการของ
ธนาคาร เพือ่ ทำ�ให้ธนาคารและลูกค้าธนาคารตระหนัก
และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้
บริการธนาคารที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ประโยชน์ของการวิจัย
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น แนวทางสนั บ สนุ น ให้
ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น การเงิ น สามารถนำ � ไปใช้ ใ นการ
วางแผนเตรียมความพร้อม การปรับตัวและการพัฒนา
ธนาคารโดยใช้เทคโนโลยีทมี่ คี วามทันสมัย ให้ธนาคาร
มีผลการดำ�เนินงานทีด่ ี สามารถนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้และรักษาความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับ
ธนาคารต่างประเทศ
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