
 

บทที ่ 1 

บทนาํ 

 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

 

ปจจุบันกระแสความเปลี่ยนแปลงแหงโลกาภวิัตนเปนพลังผลักดันที่สําคัญใหเกิดสภาวะ

การแขงขนั (โกศล  ดศีลีธรรม, 2546, หนา คาํนํา) โดยเฉพาะการแขงขนัทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21  

ไดทวีความรุนแรงอยางตอเนื่อง  (พักตรผจง  วัฒนสินธุ  และพสุ   เดชะรินทร , 2542,หนา 1., 

คณะทํางานเศรษฐกิจมหภาค  การเงิน การคลัง, 2551, หนา 75)ทําใหองคการตางๆโดยเฉพาะ

องคการธรุกิจตองเผชิญกับความทาทายนานัปการ และพยายามยืนหยัดใหสามารถแขงขันทั้งใน

ระดบัประเทศ และระดับโลก  สงผลใหองคการธุรกิจตองปรับตัวพฒันาองคการ และเตรียมพรอม

รวมทั้งกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงดวยการหาวิธีการปรับปรุงธุรกิจไมวาจะเปนผลิตภัณฑที่มี

คณุภาพ  การลดตนทุน การปรับปรงุใหมีความยืดหยุนรวมทั้งลดขั้นตอนการทํางานในแตละหวง

โซอุปทาน เพื่อใหองคการอยูรอด และสูความเปนเลิศ(สุรเชษฐ  วนิิยกูล , 2548, หนา 1., Carr, 

Amelia S., & Kaynak, Hale. 2007)โดยใชการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ(Total Quality  

Management : TQM) เปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธที่สําคัญขององคการ (Zakuan, Norhayati.,  

Yusof, Shari Mohd ., Saman, Muhamad Zameri Mat., &  Shaharoun. Awaludin Mohd. 2010) เพื่อ

รักษาความไดเปรยีบทางการแขงขนัและการเปนผูนําในตลาดรวมทัง้ใช TQM เปนเครื่องมอืสาํหรบั

การพัฒนากระบวนการผลิต และสรางความพึงพอใจแกลกูคา (Chapman,Ross., & AL-Khawaldeh, 

Khleef. 2002) ซึ่งผูบริหาร ขององคการตางตระหนักในเรื่องดังกลาวเปนอยางดีและแสวงหา

แนวทางตอบสนองตอความทาทายเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันเพื่อนําองคการกาวไปสู

ความเปนเลิศ  ทัง้นี้ การตอบสนองความทาทายดังกลาวไมใชมาจากปจจัยดานผูบริหารเพียงฝาย

เดียว  แตองคการธุรกิจตองขยายตัวเตบิโตอยา งยั่งยืนดวยการบริหารองคการใหไดผลการ

ดาํเนินงานที่เปนเลิศ โดยการเพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการทํางานและมุงผลลัพธที่มุงสู

ความเปนเลิศเพื่อใหองคการสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2547, หนา 

8 ., จนัทนา  เลาหกลุเวทติ, 2550, หนา 1., สัมพันธ  หนซูื่อตรง, 2550, หนา 1)  
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การดําเนินงานใหทัดเทียมกับองคการชั้นนําระดับสากล และมีศักยภาพในการแขงขัน 

รวมทัง้มวิีธกีารปฏิบัติ และผลการดําเนินงานในระดับมาตรฐานโลกดวยรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

(Thailand  Quality  Award : TQA)  ไดเปนยทุธศาสตรการเพิ่มผลผลิตของประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2547, หนา 7) ซึ่งเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาตขิองไทยมีตนแบบรางวัลคุณภาพแหงชาติมาจากรางวัลคุณภาพแหงชาตขิองประเทศ

สหรัฐอเมรกิา (The Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) (วันมีชัย  บูรณะพันธุ, 

2550, หนา 2-3)   

สําหรับการดําเนินงานที่เปนเลิศตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติประจําป  พ.ศ. 2551 

พบวา  เปนมุมมองในเชิงระบบ  ประกอบดวย โครงรางองคการซึ่งเปนการอธิบายวิธกีารดาํเนินงาน

ขององคการ  สภาพแวดลอมทางธรุกิจ ความสมัพนัธหลกัในการปฏิบตังิาน และความทาทายเชิงกล

ยุทธซึ่งเปนแนวทางที่ครอบคลุมระบบการจัดการการดําเนินการขององคการโดยรวม  สําหรับ

ระบบปฏิบตัิการ ประกอบดวยเกณฑทั้ง 6  หมวด ไดแก  การนําองคการ (หมวด 1)  การวางแผน

เชิงกลยุทธ (หมวด 2)  และกลุมการมุงเนนลูกคา และตลาด (หมวด 3) ประกอบกนัเปนกลุมการนํา

องคการเพื่อเนนความสาํคัญวา การนําองคการตองมุงเนนกลยุทธและลกูคาโดยผูนําระดับสูงตอง

กําหนดทศิทางขององคการ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต สวนการมุงเนนบุคลากร 

(หมวด 5) การจัดการกระบวนการ (หมวด 6) และผลลัพธ (หมวด 7) ประกอบกันเปนผลลัพธทาง

ธุรกิจขององคการซึ่งประกอบดวยผลลัพธดานลูกคา การเงิน และการปฏิบตังิานรวมถงึผลลพัธดาน

ทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งการวัด   การวเิคราะหและการจัดการความรู 

(หมวด 4) มีความสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหองคการมีการจัดการที่มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผล

รวมทั้งการปรับปรุงผลการดําเนินการ และความสามารถทางการแขงขันโดยใชขอมูลที่เปนจริง  

ดงันัน้  การวัด  การวิเคราะห และการจัดการความรูจงึเปนพื้นฐานสําคัญของระบบการจัดการการ

ดําเนินงานโดยรวม (จันทนา  เลาหกุลเวทติ, 2550, หนา 3) เพราะแบบจําลองตามเกณฑรางวัล

คณุภาพแหงชาติ (Malcolm Baldrige Criteria) มุงเนนการปรับปรงุอยางตอเนื่องและสูความเปนเลิศ

(Ruben,B.D.2007)รวมทัง้ชวยปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคการ (http://www.baldrige.com. 

2009, October 2) 

แตเมื่อพจิารณาจากสภาวะการแขงขันของสถาบันการเงินในประเทศไทยดังกลาว พบวา  

ทวคีวามรนุแรงมากยิ่งขึน้เนื่องจากรัฐบาลมีขอผูกพนัตามขอตกลงในดานตางๆเกี่ยวกับพกิัดอัตรา

ภาษีศุลกากรและการคา (General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade : GATT) ซึ่งการเปดเสรี

ตลาดการเงินโดยการอนุญาตใหมกีารเปดธนาคารพาณิชยไทยเพิ่มมากขึ้นและอนุญาตใหธนาคาร
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ตางประเทศเขามาประกอบกิจการตางๆ ซึ่งจะเปนการแขงขันกบัธนาคารไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ

การเขามาของคูแขงรายใหมซึ่งเปนคูแขงที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีทนัสมยั  อาท ิ 

ธนาคารซไีอเอ็มบีไทยและธนาคารทิสโก  ในขณะที่จํานวนของสถาบันการเงินทั้งที่เปนธนาคาร 

และสถาบนัการเงินที่มิใชธนาคารในประเทศไทยมีจาํนวน 131 แหงโดยมีการใหบริการทางการเงิน

ที่ทับซอนทั้งที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันมากในเรื่องกลุมลูกคา  รูปแบบและประเภทการ

ใหบริการ  ทําใหธุรกิจธนาคารเกิดการแขงขันอยา งรุนแรงเพื่อแยงชิงผูใชบริการ และสวนแบง

การตลาด  ในขณะเดยีวกนั ธุรกิจธนาคารเปนธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อ เพิ่มศักยภาพใน

การแขงขันแ ละ สรางรายไดใหแกธุรกิจธนาคาร   ดังนั้น สถาบันการเงิน จึงตองปรับปรุง

ประสิทธภิาพและคุณภาพของบรกิารดวยการพัฒนาขีดความสามารถขององคการใหสามารถใช

เทคโนโลยใีหมๆ  และขยายรวมทัง้เพิ่มบรกิารประเภทใหมๆ  ใหมากขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแก

ลูกคาในทกุๆ ดานซึ่งจะเปนการสงเสรมิใหธุรกิจธนาคารของไทยมกีารดําเนินงานที่มมีาตรฐานเปน

ที่ยอมรับในระดับสากลและอยูรอดตอไป (http://www.tba.or.th.2009, June 9) นอกจากนี้    

นวตักรรม (Innovation) เปนปจจัยสนับสนุนการอยูรอดในระยะยาวและรกัษาสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันขององคการ(Schoemaker, P. 1990)., Hashim, Mohd Khairuddin., Ali, Juhary., & 

Fawzi, Dzulhilmi Ahmad. (2005) ดังนั้น จงึควรใหความสาํคัญในเรื่องนวัตกรรมในองคการเพื่อ

ความเปนเลิศเนื่องจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาตขิองประเทศสหรัฐอเมริกา  (The  Malcolm  

Baldrige  National Quality  Award : MBNQA) เปนแบบจําลองสําหรับการจัดการนวัตกรรมดวย

การใชกระบวนการอยางเปนระบบในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลง (Furst-Bowe, J.S., &  Bauer, 

R.A. 2007) เพราะปจจัยของสภาพแวดลอมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบการแขงขันที่

รวดเร็วและรนุแรงในทกุกลุมอุตสาหกรรม  ทาํใหปจจยัของสภาพแวดลอมภายในตองเปลี่ยนแปลง

ตามไปดวยเพื่อสนองความคาดหวังของลกูคารักษาความไดเปรียบทางการแขงขันขององคการ 

(Schoemaker, P. 1990)   

  

จากเหตุปจจัยดังกลาวในเบือ้งตนสงผลใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธ.ก.ส .)ในฐานะเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐซึ่งรัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญและเปน

ตวักลางทางการเงิน (Financial Intermediaries) ซึ่งเปนธนาคาร (เพลินพศิ  สัตยสงวน, 2549, หนา  

6-7) โดย ธ.ก.ส. ไดรับรางวัลรัฐวสิาหกิจดีเดน (SOE  Award)ประเภทผลการดําเนินงานดีเดนป 

พ .ศ .  2549–2551สงผลให สํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรั ฐวิสาหกิจ (สคร .)ในสังกัด

กระทรวงการคลังไดคดัเลอืกให ธ.ก.ส. เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพียงแหงเดียวซึ่งเปน

รัฐวสิาหกิจใหเขารวมในโครงการนํารองของระบบประเมนิผลตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
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โดยคณะกรรมการประเมนิผลงานรฐัวสิาหกิจ (Performance  Assessment  Committee : PAC) ไดมี

มติเมื่อวันที ่14 พฤศจิกายน 2550 เหน็ชอบใหนําเกณฑประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand  

Quality  Awards : TQA) มาประยุกตใชในการประเมนิผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตั้งแตป  พ.ศ. 

2554 เปนตนไปซึ่ง สคร.ไดจัดทําเกณฑใหมเรียกวา  เกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ (State 

Enterprise Performance Appraisal  : SEPA) เพื่อความเปนเลิศซึ่งอิงเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand  Quality  Award : TQA)โดยมีตนแบบมาจากแนวทางรางวัล 

Malcolm  Baldrige  National Quality Award (MBNQA) (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2552)   

 

อยางไรก็ตาม  เกณฑประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจกาํหนดในแตละหมวด ประกอบดวยการ

นําองคการรัฐวสิาหกิจ   การวางแผนวิสาหกิจ   การมุงเนนลูกคาและตลาด  การวัด  การวิเคราะห 

และการจดัการความรู   การมุงเนนทรัพยากรบคุคล  การจัดการกระบวนการและผลลัพธทางธุรกิจ  

แตการทีธุ่รกิจธนาคารมีการใหบริการทางการเงินที่ทับซอนทั้งที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันมาก

ในเรื่องกลุมลูกคา รูปแบบและประเภทการใหบริการ  ทําใหธุรกิจธนาคารเกิดการแขงขันอยาง

รุนแรงเพื่อแยงชิงผูใชบริการ และสวนแบงการตลาด  ในขณะเดยีวกนั ธุรกิจธนาคารเปนธุรกิจที่ใช

เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันและสรางรายไดใหแกธุรกิจธนาคาร  หาก

เปรียบเทยีบเทคโนโลยรีะหวางสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชยทั้งที่ของไทย 

และตางประเทศซึ่งเปนคูแขงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีทันสมัย พบวา สถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรฐัมเีทคโนโลยไีมเขมแขง็โดยมีฐานะผูตามมใิชผูนาํแตอยางใด  ดังนั้น ผูวิจัย

จงึเพิ่มหมวดการมุงเนนนวตักรรมในเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจเพราะนวัตกรรมเปนปจจัย

สนับสนุนการอยูรอดในระยะยาวและรักษาสรางความไดเปรียบทางการแขงขันขององคการ 

รวมทัง้เปนทางเลอืกหนึ่งของการสรางโอกาสใหมทางธรุกิจธนาคาร   

 

เพื่อให ธ.ก.ส. เปนแบบอยาง (Model) แกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐอื่นและองคการ

อื่นในการนําแนวทางการพัฒนาเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑ ประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจไป

ประยุกตใชสูความเปนเลิศตอไป  ดงันั้น  การศกึษาวิจัยในครัง้นี ้ ผูวิจยัจะดําเนินการศึกษาวจิยัเรื่อง

แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) กรณีศึกษา ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเปนการเตรียมความพรอมขององคการในการใช

ระบบประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจของกระทรวงการคลัง ซึ่งพฒันามาจากหรืออิงตามเกณฑรางวัล

คณุภาพแหงชาติประจําป พ.ศ. 2551 เพื่อสูความเปนเลิศในระดบัมาตรฐานสากลโดยมีการบริหาร
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จัดการที่เปนเลิศ  (Best Practice)ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล และนําไปสูการ พัฒนาขีด

ความสามารถในการแขงขันใหเพิ่มขึ้นไปสูความสําเร็จตลอดจนจะเปนแบบอยางใหแกสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรฐัอื่นและองคการอื่นในการนาํแนวทางการพฒันาไปประยุกตใชเพื่อสูความ

เปนเลิศตอไป  ควบคูไปกับการบรรลุวัตถุประสงคของรัฐบาลซึ่งมีนโยบายใหสถาบันการเงิน

โดยเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (Specialized Financial Institutions : SFIs) เปนเครื่องมอื

สนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเตบิโต  นอกจากนี้   

ผลจากการวิจยัในครัง้นี ้จะเปนสรางสรรคความรูใหมในการพัฒนาปรบัปรงุเกณฑประเมินคุณภาพ

รัฐวสิาหกิจใหแกสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ  (สคร.) ของกระทรวงการคลัง 

กอนที่จะนาํเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจไปสูการปฏิบตัจิรงิกบัสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ

รัฐทัง้ระบบตอไปในอนาคตโดยกระทรวงการคลังตัง้เปาหมายใหรัฐวสิาหกิจทัง้ 58 แหงนาํสูระบบ

ดังกลาวภายในป  พ.ศ . 2556 และองคการอื่นไดใชแบบจําลองของเกณฑประเมินคุณภาพ

รัฐวสิาหกิจที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้เปนแนวทางในการนําไปใชบริหารจัดการองคการเพื่อสู

ความเปนเลิศตอไป 

 

วตัถปุระสงคของการศกึษา  

1.  เพื่อศึกษาสถานภาพระบบบริหารงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในปจจุบัน

เปรียบเทียบกับเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  (State Enterprise Performance Appraisal : 

SEPA)   

 2. เพื่อศกึษาปจจยัแหงความสาํเร็จเพื่อความเปนเลิศของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

ตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)  

3. เพื่อทดสอบแบบจาํลองความสัมพันธระหวางการนําองคการรัฐวสิาหกิจ การวางแผน

วสิาหกิจ   การมุงเนนลูกคาและตลาด  การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล  การจดัการกระบวนการ การมุงเนนนวัตกรรมและผลลัพธทางธรุกิจ  

 4.  เพื่อนาํเสนอแนวทางการพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตาม

เกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ  

 

ประโยชนที่จะไดรบั 

1.  ทาํใหองคการไดรับรายงานปอนกลับ (Feedback Report) ซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ตอง

ปรับปรุงรวมทั้งทราบชองวางระบบการบริหารจัดการขององคการเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจเพื่อนาํไปสูการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุองคการตอไป 
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2.  ทาํใหทราบปจจยัที่จะสรางองคการใหแขง็แกรง และเตบิโตสูความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) เพื่อนําไปสูการ

รักษาความไดเปรยีบทางการแขงขนัและสรางความพงึพอใจใหแกลกูคา 

3.  สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและองคการอื่นไดแบบจําลองของเกณฑประเมนิ

คณุภาพรัฐวิสาหกิจที่ไดจากการศกึษาในครัง้นีเ้ปนแนวทางในการนําไปใชบริหารจัดการองคการ

เพื่อสูความเปนเลิศตอไป 

4.  ทาํใหบคุลากรในองคการไดรบัทราบแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ

รัฐเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ และมคีวามรูความเขาใจในเกณฑรางวลั

คณุภาพแหงชาติ ซึ่งเปนการพฒันาบุคลากรตัง้แตระดบัผูบรหิารถงึระดบัผูปฏิบตัิงานอยางตอเนื่อง อนั

จะนาํไปสูการเปนแบบอยาง (Model) ใหแกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัอื่น และองคการตางๆสู

ความเปนเลิศและรกัษาความยั่งยืนของการดาํเนินงานขององคการไดอยางมัน่คงตอไป  

5. ผลจากการวจิยัจะเปนฐานขอมลูในการพัฒนาบรหิารจัดการเพื่อยกระดบัขดีความ 

สามารถในการแขงขันสูความเปนเลิศ ขององคการ นอกจากนี้ จะเปนการแบงปนความรู

ประสบการณจากบทเรียนแหงความสาํเร็จใหแกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐและองคการอื่นๆ 

ไดนําไปประยุกตใชตอไป 

6. ผลจากการวจิยัจะเปนสรางสรรคความรูใหมในการพฒันาปรับปรงุเกณฑประเมนิ 

คณุภาพรัฐวิสาหกิจใหแกสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) ของกระทรวง 

การคลงั กอนทีจ่ะนาํเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจไปสูการปฏิบัตจิรงิกับสถาบนัการเงินเฉพาะ

กิจของรฐัทัง้ระบบตอไปในอนาคต 

 

คาํถามในการวิจัย 

1. แบบจาํลองความสัมพนัธระหวางการนาํองคการรัฐวิสาหกิจ   การวางแผนวสิาหกิจ    

การมุงเนนลูกคาและตลาด  การวัด  การวเิคราะหและการจดัการความรู  การมุงเนนทรัพยากรบคุคล  

การจัดการกระบวนการ การมุงเนนนวัตกรรมและผลลัพธทางธุรกิจเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจ มคีวามสมัพนัธกันอยางไรในทศิทางไหนและมากนอยเพยีงใด 

2. ระบบบรหิารงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในปจจบุนั เปนอยางไร เมื่อ 

เปรียบเทยีบกบัเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ  

3. ปจจยัแหงความสาํเร็จของการนําเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ  (State  Enterprise   

Performance  Appraisal  : SEPA) เพื่อการบริหารจัดการสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  มีปจจัย

อะไรบาง 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 7

4.   แนวทางการพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิ

คณุภาพรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  (ธ.ก.ส.)  ควรจะ

ดาํเนินการอยางไร 

 

กรอบแนวความคิดที่ใชการวิจยั 

 

 
       

แผนภาพ  1  แบบจาํลอง (Model) เพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจของ 

           สถาบนัการเงินเฉพาะกจิของรฐัในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

การมุงเนน

ทรพัยากรบุคคล 

การมุงเนน

ลูกคาและตลาด 

การจดัการ

กระบวนการ 
การวางแผน

วสิาหกจิ 

การนาํองคการ

รัฐวิสาหกิจ 

การวัด การวิเคราะห

และการจดัการ

ความรู 

การมุงเนน

นวตักรรม 

ผลลัพธ

ทางธุรกิจ 

H 6 

H 12 

H 10 

H 11 

H 2 

H 14 

H 4 

H 16 

H 7 

H 13 

H 17 

H 3 

H 1 

H 9 

H 5 

H 18 

H 8 

H 15 
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ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศ ตาม

เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร       

(ธ.ก.ส.)  มขีอบเขตในการศึกษาดังนี ้

ขอบเขตประชากร และพืน้ที ่

1. ศึกษาเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เนื่องจาก 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ  (สคร.) ในสังกัดกระทรวงการคลงัไดคดัเลอืกให  

ธ.ก.ส. ซึ่งเปนรัฐวสิาหกิจและมสีถานะเปนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัที่เปนธนาคารเพยีงแหง

เดยีวใหเขารวมในโครงการระบบประเมินผลตามเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติ 

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

        ประชากรในการวิจยัครัง้นี้  จาํแนกเปน  5 สวน  คอื 

          2.1  สวนที ่1   ประชากร ไดแก  ฝายจดัการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษา 

จาํนวน  9  คน (จาํนวนพนกังาน ณ  วนัที ่ 5  มกราคม 2553) 

          กลุมประชากร ไดแก ฝายจัดการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัที่ศึกษา จํานวน  

9  ทาน  ไดแก ผูจดัการและรองผูจัดการรวมทัง้ผูชวยผูจดัการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่

ศึกษา 

     2.2   สวนที ่2    ประชากร  ไดแก  กรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษา  

จาํนวน  14  คน (จาํนวนคณะกรรมการ  ณ  วนัที ่ 5  มกราคม 2553) 

             กลุมตัวอยาง   คือ  กรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาซึ่งทํา

หนาทีก่าํหนดนโยบายและกํากับดแูลเพื่อใหสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัเปนองคการเพื่อความ

เปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ จํานวน  3 คน      

       2.3   สวนที ่3    ประชากร  ไดแก  ที่ปรกึษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติในโครงการ

ระบบประเมินผลตามเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติซึ่งพฒันาเปนเกณฑประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกิจ     

และผูที่มปีระสบการณประเมินเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาต ิจาํนวน 2 คน 

                           กลุมประชากร ไดแก  ที่ปรึกษาจากสถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาติในโครงการระบบ

ประเมนิผลตามเกณฑรางวลัคุณภาพแหงชาติซึ่งพัฒนาเปนเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ และ 

ผูที่มปีระสบการณประเมนิเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาติ จาํนวน 2 คน   

     2.4   สวนที่ 4   ประชากร ไดแก  ผูบริหารขององคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

(TQA)  แลว ไดแก บริษัทไทยอครลิิค ไฟเบอร จาํกัด (ป พ.ศ. 2545)  บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย 
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จาํกัด (ป พ.ศ. 2546) และบริษัท ปตท.จํากัด  (มหาชน) (ป พ.ศ. 2549)  จํานวน 3  คน (ณ  วันที่ 5  

มกราคม 2553) 

           กลุมตวัอยาง ไดแก   ผูบรหิารขององคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)  

แลว  จาํนวน 2  คน ไดแก  บรษิทัไทยอคริลิค ไฟเบอร จาํกัดและบริษัท ปตท.จํากัด  (มหาชน)  

     2.5  สวนที ่5   ประชากร  ไดแก  พนกังานในตําแหนงระดับ 4-13 ของสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจของรฐัที่ศึกษา จาํนวน  11,700  คน (จาํนวนพนกังาน ณ  วนัที ่ 5  มกราคม 2553)   

           กลุมตัวอยาง  คือ  พนักงานในตําแหนงระดับ 4-13  จํานวนกลุมตัวอยาง   703  คน 

แตการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรทั้งหมด  30 ตัวแปร  ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางตองมีไมนอยกวา  

600 คน ซึ่งเปนเกณฑขั้นต่าํและเพื่อเปนการใหไดขอมูลมากเพยีงพอตอการวิเคราะหขอมูล  ผูวจิัย

จึงไดเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางอีก  20 %  จํานวน 141 คน รวมทั้งสิ้น 844 คน (703+141)โดยใช

วธิีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) ดวยการกําหนดระดับตําแหนง  

และสงแบบสอบถามไปยงัตาํแหนงตางๆในสวนงานของสถาบันการเงินเฉพาะกจิของรฐัที่ศึกษาทัง้

สํานักงานใหญ และฝายกิจการสาขาภาค  

 ขอบเขตเนือ้หา 

 ผูวจิยัเนนเนือ้หาดานการจัดการคุณภาพเพื่อความเปนเลิศตามแนวคิดของระบบประเมนิ

คณุภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) 

   ขอบเขตดานเวลา 

 ผูวจิยัใชเวลาในการศกึษา 26  เดอืน  ตัง้แตเดอืนเมษายน  2552 - เดอืนมิถุนายน 2554 

 

นิยามศพัท 

 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ   หมายถึง  หนวยงานของรัฐซึ่งมธีรุกิจหลัก ไดแก การให

สินเชื่อและธุรกิจเงินฝากรวมทั้งเปนเครื่องมือสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ

ของประเทศ และอยูในการกาํกับดแูลของกระทรวงการคลัง 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  (ธ.ก.ส.) หมายถงึ  สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ

ของรฐัในสังกดักระทรวงการคลงั และมสีถานะเปนธนาคารโดยมธีรุกิจการใหสินเชื่อและธรุกจิเงิน

ฝากเปนธรุกิจหลกัและเปนเครื่องมอืสนองนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการเปนแหลงทนุ (การให

สินเชื่อ) เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อองคการที่เปนเลิศ   หมายถึงบรรทัดฐานสําหรับการ

ดาํเนินการประเมินตนเองขององคการทัง้ภาคการผลิต และการบริการ  จาํแนกเปน  7  หมวด ไดแก 
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1)  การนาํองคการของผูนํา  2)  การวางแผนเชิงกลยุทธ  3)  การมุงเนนลูกคาและตลาด  4) การวัด  

การวิเคราะห และการจดัการความรู 5) การพฒันาทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ       

 7) ผลลพัธทางธรุกิจ  

ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ระบบซึ่งพัฒนามาจากเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาต ิ ไดแก 1) การนําองคการรัฐวสิาหกิจ  2) การวางแผนรัฐวสิาหกิจ   3) การมุงเนนลูกคาและ

ตลาด 4) การวดั การวิเคราะห และการจัดการความรู  5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการ

กระบวนการ  7) การมุงเนนนวัตกรรม  8)  ผลลัพธทางธรุกิจ  

บริบทของรฐัวสิาหกิจ  หมายถึง  ภาพรวมของรัฐวสิาหกิจเปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอวิธีก าร

ดาํเนินธุรกิจ และความทาทายที่สําคัญที่รัฐวิสาหกิจเผชิญอยู   จําแนกเปน  1) สภาพแวดลอมและ

ความสมัพันธของรัฐวสิาหกิจและ 2) ความทาทายตอรัฐวสิาหกิจ 

ผลิตภัณฑ / บริการ  หมายถึง บริการดานสินเชื่อ   บริการดานเงินฝาก  การพัฒนาชนบท 

และการบรกิารดานการเงินอื่นๆ 

การนําองคการรัฐวิสาหกิจ  (Leadership) หมายถึง  การที่ผูนําระดับสูงสามารถชี้นํา และ

อธิบายการดาํเนินการขององคการซึ่งแสดงใหเหน็ถึงความรับผิดชอบตอสังคม การมีพฤติกรรมที่มี

จรยิธรรม และบําเพญ็ตนเปนพลเมอืงดขีององคการ รวมทัง้สามารถสื่อสารกบัพนกังานและกระตุน

ใหมีผลการดําเนินการที่ดีโดยวัดเปนขอความคําถามเกี่ยวกับการแสดงภาวะผูนําวามีรูปแบบใด 

ไดแก ผูนําการปฏิบัติ (Transactional  Leaders) และผูนําการปฏิรูปหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational Leaders) โดยผูวจิยัใชแหลงขอมลูการพัฒนาคาํถามจากอตกิานต ปนสขุ (2550)., 

Vokurka, Robert J.(2001)., Dahlgaard, Jen J., & Dahlgaard- Park,Su Mi. (2005)., Buranajarukorn, 

Panu. (2006)., Lee, Feng-Hui., & Lee, Tzai-Zang.(2007)., http://www.baldrige.com [2009 

September 28]โดยเปนขอความปลายปด และแตละประโยคมีมาตรวัด 5 ระดับ จาก “เห็นดวยมาก

ที่สุด” มคีาเทากับ 5 คะแนน  ถงึ “เหน็ดวยนอยที่สุด”  มีคาเทากบั 1 คะแนนโดยคาํถามเกี่ยวกบัผูนํา

การเปลี่ยนแปลง เชน ผูนําระดบัสงูกําหนดวิสัยทัศนและคานิยมในองคการอยางชัดเจน  ถายทอด

สื่อสารวสิัยทัศนและคานิยมอยูเสมอสนับสนุนใหมีการปรับปรุงเพื่อแสวงหาวิธีการใหมๆในการ

แกไขปญหาในการทาํงาน  ผูนําระดบัสงูมีบทบาทเปนแบบอยางที่ดใีนจรยิธรรม  การใหมีสวนรวม

ในการวางแผน  การสื่อสารทิศทางขององคการ  การชี้แนะในงาน การพัฒนาผูจะมาเปนผูนําใน

อนาคต  การทบทวนผลการดําเนินงานขององคการ และการยกยองพนักงาน  เปนตน สําหรับผูนํา

การปฏิบัติ  เชน  ผูนําระดับสูงตองกระตุนคนในองคการใชความพยายามในการทํางาน  ผูนํา

ระดบัสงูมคีวามพงึพอใจเมื่องานสําเร็จไดตามเปาหมายและใหความสําคัญตอการจัดการเรื่องความ

ผิดพลาด  คาํตําหนแิละความลมเหลวภายในองคการ เปนตน 
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การวางแผนวิสาหกิจ (Strategic Planning)  หมายถงึ  การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

และแผนปฏิบัตกิารขององคการ  รวมทั้งการนําวัตถุประสงคมาทําเปนรูปธรรม  และมีการ

ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคตามความเหมาะสม รวมทัง้มกีารวดัผลความคบืหนาในการดําเนินงานโดย

ผูวจิยัใชแหลงขอมูลการพัฒนาคําถามจากอตกิานต  ปนสุข. (2550)., Vokurka, Robert J. (2001)., 

http://www.baldrige.com  [2009 September 28] ., Strategic Planning Toolkit : Needs Assessment 

Questionnaire (www.ovcttav.gov. 2010 February  2) ., ผูวจิัยสรางขอคําถามเองโดยเปนขอความ

ปลายปดและแตละประโยคมมีาตรวดั 5 ระดบั จาก “เหน็ดวยมากที่สุด” มีคาเทากับ 5 คะแนน  ถึง 

“เหน็ดวยนอยที่สดุ”  มคีาเทากบั 1 คะแนน  เชน มีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียในการวางแผน 

กลยทุธขององคการ มีการปรับปรุงและนําแผนงานไปปฏิบัตเิพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ     

มกีารนาํขอมลูปอนกลับ (Feedback) จากลกูคาและผูมสีวนไดสวนเสยีมาใชในการวางแผนกลยุทธ

ขององคการเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขนั มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ เพื่อกําหนด

แผนปฏิบัตงิานและกําหนด ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในอนาคต  ในการจัดทํากลยุทธ การ

เตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยการวิเคราะห  SWOT ทั้งปจจัยภายในและ

ภายนอก  การนําขอมูลปอนกลับ (Feedback) จากลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใชในการ

วางแผนกลยุทธในองคการ และการถายทอดกลยทุธเพื่อนําไปปฏิบัติและมีการทบทวนกลยุทธให

เหมาะสมกับสภาวการณ  เปนตน 

การมุงเนนลูกคาและตลาด (Customer and  Market Focus) หมายถึง  การกําหนดความ

ตองการ  ความคาดหวงั และความพงึพอใจของลูกคา โดยผูวจิยัใชแหลงขอมลูการพัฒนาคาํถามจาก 

Vokurka, Robert J. 2001., Dahlgaard, Jen  J., &  Dahlgaard - Park,  Su  Mi. (2005)., Lee,  Feng-

Hui., &  Lee, Tzai-Zang. (2007)., http://www.baldrige.com  [2009 September 28]โดยเปนขอความ

ปลายปด และแตละประโยคมีมาตรวัด 5 ระดับ จาก “เห็นดวยมากที่สุด” มีคาเทากับ 5 คะแนน      

ถึง “เหน็ดวยนอยที่สุด”  มคีาเทากับ 1 คะแนน  เชน การใหความสาํคญัตอความตองการของลูกคา  

มกีารพฒันาผลิตภณัฑ / บริการเพื่อลูกคาเปนอันดบัแรก  มีระบบการบริหารจดัการเกี่ยวกบัเสียง

ตําหนิของลูกคา  มีการใชขอมูลลูกคาประเมนิสถานการณของลูกคาปจจุบันและในอนาคตเพื่อ

สรางวฒันธรรมองคการที่มุงเนนลูกคา การมีระบบฐานขอมูลลูกคาและการประเมินผลความพึง

พอใจของลกูคาเปนประจาํทกุป  เปนตน 

การวัด  การวเิคราะห และการจัดการความรู  (Measurement, Analysis and Knowledge 

Management)  หมายถึง  การวัด  การวเิคราะหและการปรบัปรงุผลการดาํเนินการขององคการและ

การจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู  ผูวจิัยใชแหลงขอมูลการพัฒนาคําถาม

จาก อตกิานต ปนสุข. (2550) สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2551)  และสธุญัทพิ จารุวัชรวีงศ (2552) 
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โดยเปนขอความปลายปด  และแตละประโยคมีมาตรวัด  5 ระดับ จาก  “เห็นดวยมากที่สุด ”               

มคีาเทากับ 5 คะแนน ถึง “เห็นดวยนอยที่สุด” มีคาเทากับ 1 คะแนน  เชน กําหนดตัวชี้วัดผลการ

ดาํเนินงานทีส่ําคัญขององคการ  คดัเลือกขอมลูเพื่อตดิตามผลการปฏบิัตงิานและผลการดําเนินงาน

โดยใช Balanced  Scorecard  การใชขอมลูและสารสนเทศเพื่อตดิตามการปฏิบัตงิานประจําวันและ

ผลการดําเนินงานขององคการโดยรวม  มีแนวทางที่ใหความมั่นใจวาขอมูลและระบบฮารดแวร  

รวมทั้งซอฟแวรมีความพรอมใชงานอยางตอเนื่อง   มีการสงเสริมพนักงานไดรับความรูอยาง

ตอเนื่องและสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูทั่วทัง้องคการ เปนตน  

การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  (Human  Resource  Focus) หมายถึง การพัฒนาใหเกิดการ

เรียนรู  มทีักษะความรู  ความสามารถในการทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   

และพัฒนาใหเกิดการเรยีนรู ในงานไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเพื่อใหองคการเกิดความไดเปรียบ

ทางการแขงขนัโดยผูวิจยัใชแหลงขอมูลการพัฒนาคําถามจาก Lee,  Feng-Hui., &  Lee, Tzai-Zang. 

(2007) โดยเปนขอความปลายปด และแตละประโยคมีมาตรวัด 5 ระดับ จาก “เห็นดวยมากที่สุด”    

มคีาเทากับ 5 คะแนน  ถงึ “ เหน็ดวยนอยที่สดุ ”  มคีาเทากับ 1 คะแนน  เชน การคัดเลือกพนักงาน  

การพัฒนาใหแกพนกังานและพนักงานใหมโดยการมีหลักสูตรการอบรมทักษะการทํางานใหแก

พนกังานในองคการและพนกังานในองคการของทานจะไดรบัการอบรมเปนประจําทุกป  มีการจัด

อบรมใหแกพนกังานที่ไดรับการเลื่อนตาํแหนง  มทีีมงานแบบขามสายงานเพื่อชวยกันแกไขปญหา 

และปรับปรงุกระบวนการทํางานในองคการของทาน  มรีะบบจูงใจและความมั่นคงในงาน เปนตน  

การจัดการกระบวนการ  (Process  Management)  หมายถงึ  วธิีการที่องคการใช และ

ปรับปรงุ เพื่อตอบสนองขอกําหนดตางๆ  ไดแก การออกแบบระบบงานและการจัดการและการ

ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยผูวจัิยใชแหลงขอมูลจากคําถามของ  University of  Western 

Sydney  เปนขอความปลายปด และแตละประโยคมีมาตรวัด 5 ระดับ จาก “เห็นดวยมากที่สุด”        

มคีาเทากับ 5 คะแนน  ถงึ “เหน็ดวยนอยที่สุด”  มคีาเทากับ 1 คะแนน เชน สวนงานในองคการที่มี

กิจกรรมเหมือนกนัใชมาตรฐานหรือมกีระบวนการที่เหมอืนกัน  จดัทาํเอกสารเกี่ยวกบักระบวนการ

ทาํงานเปนปจจบุนั  มกีารปรับปรงุกระบวนการทาํงานอยูเสมอและใชขอมูลการดําเนินงานเพื่อการ

บริหารจดัการกระบวนการขององคการไดเปนอยางดี  เปนตน 

การมุงเนนนวัตกรรม (Innovation  Focus)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพื่อ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ กระบวนการ หรือประสิทธิผลขององคการ  รวมทั้งสรางมูลคาใหม

ใหแกผูมสีวนไดสวนเสีย  โดยผูวจิัยใชแหลงขอมูลจากคําถามของ Ekvall, Goran , s The Dolphin 

Index Questionnaire :DIQ  (www.dolphinindex.com 2010 February  2) ., ผูวิจยัสรางขอคําถามเอง

โดยเปนขอความปลายปด และแตละประโยคมีมาตรวัด 5 ระดับ จาก “เห็นดวยมากที่สุด” มีคา
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เทากบั 5 คะแนน  ถงึ “เห็นดวยนอยที่สุด”  มีคาเทากับ 1 คะแนน  เชน  การเปดโอกาสใหแสดง

ความคิดเหน็เพื่อลดความขดัแยงสวนบคุคล พนกังานมอีิสระในการทํางานมากและมีการสนบัสนนุ

การใหรางวลัในเรื่องการสรางนวัตกรรมในองคการ  กําหนดแนวทางการสรางนวัตกรรมภายใน

องคการ  ยอมรับแนวคดิใหมๆของพนักงานเพื่อพัฒนางาน   สนับสนุนการใหรางวัลการสราง

นวตักรรมในองคการเปนประจาํและสงเสรมิการนํานวัตกรรมสูการปฏิบตัิทั่วทัง้องคการไดอยางด ี 

เปนตน 

ผลลัพธทางธุรกิจ  (Business Result) หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของการเชื่อมโยงระหวาง

กระบวนการและผลลัพธของการดําเนินงาน หรือผลผลิตและผลลัพธขององคการที่บรรลุผลตาม

ขอกําหนดตางๆ จาํแนกเปน 1) ผลลัพธดานผลิตภณัฑ และบริการ  2) ผลลพัธดานการมุงเนนลกูคา   

3) ผลลัพธดานการเงินและการตลาด  4) ผลลัพธดานการมุงเนนทรัพยากรบุคลากร  5) ผลลัพธดาน

ประสิทธผิลของกระบวนการ  6) ผลลพัธดานการนําองคการ  7) ผลลัพธดานนวตักรรม   
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