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บทคดัยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  คือ1)เพื่อศึกษาสถานภาพระบบบรหิารงานของสถาบัน

การเงินเฉพาะกจิของรัฐในปจจุบันเปรียบเทียบกับเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกจิ(State Enterprise  

Performance  Appraisal : SEPA)  2)เพื่อศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศของสถาบัน

การเงินเฉพาะกจิของรัฐตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ(State Enterprise Performance Appraisal : 

SEPA)  3) เพื่อทดสอบแบบจําลองความสัมพนัธระหวางการนําองคการรัฐวสิาหกิจ  การวางแผนวสิาหกิจ 

การมุงเนนลูกคาและตลาด  การวดั  การวิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  

การจัดการกระบวนการ การมุงเนนนวตักรรม และผลลัพธทางธุรกิจ  4)เพื่อนําเสนอแนวทางการ

พัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตาม เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจยั คอื พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  

จาํนวน 844 คน เกบ็ขอมลูไดจาํนวน 773 คน คิดเปน 91.6 % สําหรับเครื่องมอืทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้  

ไดแก  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณเจาะลกึ (In-depth  Interview) การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

พรรณนา ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตอิางอิงเพื่อการทดสอบ

สมมตฐิาน และแบบจาํลอง คอื การวเิคราะหรูปแบบสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Model : 

SEM)โดยใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL)และการวเิคราะหเนือ้หา 
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ผลการวิจยั พบวา  

1. สถานภาพระบบบริหารงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในปจจุบันเปรียบเทียบ

กับเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ(State Enterprise Performance  Appraisal : SEPA) พบวา สวน

ใหญแตละหมวดขององคการมีจุดแขง็ ยกเวนเรื่องหมวดการจัดทาํกลยุทธและการวัด การวิเคราะห 

และการปรบัปรงุผลการดาํเนินการ 

2. ปจจยัแหงความสาํเร็จเพื่อความเปนเลิศของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐตามเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ไดแก ผูนําระดบัสงู

นําองคกรอยางมวีสิัยทศัน, การใหความสําคญัตอการพัฒนาศักยภาพบคุลากร, การสื่อสารที่มปีระสิทธิผล

โดยใชการสื่อสาร 2 ทางเพื่อใหพนักงานทุกระดับไดรับขอมูลขาวสารจากฝายบริหารทั้งทางตรง 

และทางออม,  การเปนองคกรที่ทํางานเปนทมี,  ผูบริหารมภีาวะผูนํา และการบริหารจัดการโดยใช

ขอเท็จจริงเพื่อการตัดสินใจขององคกร มีคาเฉลี่ย ( X ) = 4.19, 4.17, 4.16, 4.15, 4.14 และ 4.08  

ตามลําดบั 

3.  แบบจําลองเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจของสถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยที่คนพบไดผลการตรวจความตรงของแบบจําลองมีคาดัชนีวัดระดับ

ความสอดคลอง (GFI) เทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว(AGFI)เทากับ 

0.96  คา RMR เทากับ 0.012  มีคา Chi-Square = 98.53 df =81 P-value = 0.09009 คาไค-สแควร

สัมพัทธ(Chi-Square / df)มคีาเทากับ 1.22  คา CFI  เทากบั 1.00 และ RMSEA = 0.017   

4. แนวทางการพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิ

คณุภาพรฐัวสิาหกิจ พบวา ปจจยัสูความเปนเลิศ ไดแก การนาํองคการรัฐวิสาหกจิ การวางแผนวิสาหกิจ   

การมุงเนนลูกคาและตลาด การวัด การวเิคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

การจดัการกระบวนการและการมุงเนนนวัตกรรม มีความสําคัญตอดานการบรหิารเพื่อความเปนเลิศ   

กลาวไดวา องคการตองมกีารสื่อสารนโยบายเพื่อสรางนวัตกรรมใหเกิดผลลัพธทางธุรกิจที่ตอบสนอง

ความพงึพอใจของลูกคา และสรางความไดเปรียบในการแขงขนัอยางยั่งยนื 
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ABSTRACT 
 

 This empirical research aims 1) to study of the causal structure of the excellent model  of  

Thailand Specialized Financial Institution on criteria State Enterprise Performance Appraisal  

for  excellence.  2) to  study  key success factors for excellent model of  Thailand Specialized Financial 

Institution on Criteria State Enterprise Performance  Appraisal for  excellence. 3) to develop  excellent 

model  that impact to innovation and business result. 4) to  approach criteria of  performance excellence  

for business  policy  of  Thailand  Specialized  Financial  Institution. Sampling of this study was 

collected from 773 employees  of  Thailand  Specialized  Financial  Institution Case  Study : Bank  for 

Agriculture Agricultural Cooperatives(BAAC). Using the statistical technique called LISREL 

(structural equation modeling) to test hypothesizes. There is some factor that has negative result 

for business but overall concept in these model have been fit to the data. Therefore, the study was 

found the model has significant to empirical data. (GFI = 0.99, AGFI = 0.96 , RMR = 0.012,   

Chi-Square = 98.53, df = 81, P-value = 0.09009,  Chi-Square / df = 1.22, CFI = 1.00, RMSEA =  
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0.017). The Implication of the  study  can  confirm the model that fit for bank context to 

implement for excellent model.  

 

 Study  finds  are  as follows  

 1. As is Thailand Specialized Financial Institution on Criteria State Enterprise Performance Appraisal  

for excellence Case Study : Bank  for Agriculture Agricultural Cooperatives (BAAC) that most of  

them are strength except strategy development and measurement analysis and review of organizational  

performance. 

 2. Key Success Factors of State Enterprise Performance Appraisal (SEPA) are visionary 

leader, human resource focus, two-way communication, team-based organization, leadership and  

management  by  facts. 

 3. There is some factor that has negative result for business but overall concept in these 

model have been fit to the data. Therefore, the study was found the model has significant to empirical 

data. (GFI = 0.99, AGFI = 0.96 , RMR =  0.012, Chi-Square = 98.53, df = 81, P-value = 0.09009,  

Chi-Square / df = 1.22, CFI = 1.00, RMSEA =  0.017). The Implication of  the  study  can  confirm  

the  model that fit for bank context  to implement for excellent model.  

 4. The developing model of Thailand Specialized Financial Institution on criteria State 

Enterprise Performance Appraisal for excellence are leadership, strategic planning, customer and  

market focus, measurement, analysis and knowledge management, human resource focus, process 

management and innovation focus. The Implication of the study that organization must to  communicate  

policy to identify innovation into strategy to achieve goals and business performance to satisfy  

customer and have sustainable competitive advantage. 
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