
 

บทที ่2 

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยเพื่อความ

เปนเลศิตามตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร   (ธ.ก.ส.)  มวีัตถปุระสงค 1)เพื่อศกึษาสถานภาพระบบบรหิารงานของสถาบนัการเงินเฉพาะ

กิจของรัฐในปจจุบนัเปรยีบเทยีบกับเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise  Performance  

Appraisal  : SEPA)  2) เพื่อศกึษาปจจัยแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลศิของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ

ของรัฐตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)           

3) เพื่อทดสอบแบบจาํลองความสมัพนัธระหวางการนําองคการรัฐวสิาหกจิ  การวางแผนวิสาหกจิ   การ

มุงเนนลกูคาและตลาด   การวัด  การวิเคราะห และการจดัการความรู  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  การ

จัดการกระบวนการ การมุงเนนนวัตกรรม และผลลัพธทางธุรกิจ 4) เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนา

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลศิตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิ 

สาํหรบัการเสนอการประมวลเอกสาร และงานวจิัยที่เกี่ยวของกบัการศึกษาในครัง้นี้ไดแก 

1. แนวคิดเกณฑรางวัลคณุภาพ (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA)    

2.   แนวคิดรางวัลคณุภาพแหงชาตเิพื่อองคการที่เปนเลศิ (Thailand Quality Award : TQA) 

3.   สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFI)  ของรฐั 

            4.   เกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)                

      เพื่อความเปนเลศิ พฒันามาจากเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาต ิ(Thailand Quality Award 

       : TQA) 

 5.  ปจจัยแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลศิ  

  6.  แนวคิด Deming Cycle หรอื PDCA  

7.  แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลศิตามเกณฑประเมนิ 

     คุณภาพรัฐวสิาหกจิ   

 8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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1. แนวคิดเกณฑรางวัลคุณภาพ (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA)   

  

 เกณฑรางวัลคุณภาพ (Malcolm Baldrige National Quality Award  : MBNQA) ของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาสรางขึน้ในป ค.ศ. 1987 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม  และสรางขีดความสามารถทางการ

แขงขันใหเกิดขึน้ระหวางองคการตางๆ โดยมีเปาหมายเพื่อพฒันามาตรฐานและคณุภาพของการบริหาร

จัดการขององคการ ซึ่งมุงเนนคุณภาพของผลติภัณฑ และการใหบรกิาร  

MBNQA เปนตนแบบรางวัลคุณภาพแหงชาติที่ประเทศตางๆหลายประเทศทั่วโลกนําไป

ประยุกต เชน ประเทศญี่ปุน ออสเตรเลยี สงิคโปร มาเลเซยีและฟลปิปนส  เปนตน (สถาบันเพิ่มผลผลิต

แหงชาต,ิ 2551, หนา 7) ซึ่งสามารถสรปุตามตาราง 1  เกณฑรางวัลคณุภาพที่พฒันาจาก MBNQA 

   

ตาราง 1  เกณฑรางวัลคณุภาพที่พฒันาจาก MBNQA (สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการการ

พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 2549, หนา 1)   

ประเทศ ชื่อเกณฑรางวัลคุณภาพที ่พัฒนาจาก MBNQA 
ป ค.ศ. ที่เริ่ม 

ประกาศมอบรางวัล 

Australia Australian Business Excellence Award (ABEA) 1988 

European European Quality Award (EQA) 1989 

Singapore Singapore Quality Award (SQA) 1994 

Japan Japan Quality Award (JQA) 1995 

 

กรอบแนวคิดของเกณฑดังกลาวเปนกรอบแนวคิดที่มลีกัษณะเปนการบูรณาการและสามารถที่

จะปรับและประยุกตใชไดกับองคการทุกประเภทโดยในปจจุบัน MBNQA เรียกไดวาเปนเกณฑการ

ประเมนิคุณภาพความเปนเลศิในการปฏบิัติงานที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากที่สุด โดยอยูบน

หลักการที่วา  องคการที่อยูรอดไดจะตองสรางผลสําเร็จและผลลัพธที่มีคุณคา  (สถาบันเพิ่มผลผลติ

แหงชาต,ิ  2548, หนา 2) ซึ่งสามารถสรปุเปนแผนภาพ 1 กรอบแนวคิดเกณฑการประเมนิคุณภาพความ

เปนเลศิในการปฏิบตัิงาน (Criteria for Performance Excellence)  (Baldrige National Quality Program, 

2007, pp. 5) 
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แผนภาพ 1  กรอบแนวคิดเกณฑการประเมนิคุณภาพความเปนเลศิในการปฏิบตัิงาน(Criteria for  

                     Performance Excellence)  (Baldrige National Quality Program, 2007, pp. 5) 

 

 
 

กรอบแนวคิดเกณฑรางวัลคุณภาพของ Malcolm  Baldrige  National Quality Award ป 2007    

มปีจจัยองคประกอบ ดังนี้           

1. การนําองคการ (Leadership)  จําแนกเปน 1.1) การนําองคกรโดยผูนําระดับสงู (Senior  

Leadership) ประกอบดวย วิสัยทัศนและคานิยม  (Vision and Values)และการสื่อสารและผลการ

ดําเนนิการขององคการ (Communication and Organization Performance)  1.2) ธรรมาภิบาลและความ

รับผดิชอบตอสงัคม  (Governance and Social Responsibilities) ประกอบดวย ธรรมาภบิาลขององคการ 

(Organizational Governance)  จริยธรรมและความถูกตองดวยกฎหมาย (Legal and Ethical Behavior) 

และการสนบัสนนุชุมชนที่สาํคัญ (Support  of  Key Communities)  

 

 

Organizational Profiles : Environment,  Relationships and Challenges 

       

1. Leadership 

6. Process  

Management 

3. Customer and  

Market Focus 

5. Human  

Resource  Focus 

2. Strategic 

Planning 

7. Business  

Result 

4. Measurement, Analysis and Knowledge Management 
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2.  การวางแผนเชงิกลยทุธ (Strategic Planning)  จําแนกเปน   2.1) การจัดทําหรอืการพฒันา 

กลยุทธ (Strategy Development)  2.2) การถายทอดกลยทุธเพื่อนาํไปปฏบิตัิ (Strategy Deployment) 

3.  การมุงเนนลกูคาและตลาด  (Customer and Market Focus)  จําแนกเปน  3.1) การมี 

ความรูเกี่ยวกับลูกคาและการตลาด  (Customer and Market Knowledge) 3.2)ความพึงพอใจและ

ความสมัพนัธกับลกูคา (Customer Relationships  and Satisfaction) 

4. การวัด การวิเคราะห และการจดัการความรู (Measurement,  Analysis  and  Knowledge  

Management)  จําแนกเปน  4.1) การวัด  การวิเคราะหและทบทวนผลการดาํเนนิงานขององคการ 

(Measurement Analysis and Review of Organizational Performance) 4.2) การจัดการดานขอมูล

สารสนเทศและการจดัการความรูในองคการ(Information  and  Knowledge Management) 

5. การมุงเนนบคุคลากร (Human  Resource  Focus)  จําแนกเปน  5.1) การผูกมัดมีสวน 

รวมของบุคคลากร (Human Resource Focus Engagement) 5.2) สิ่งแวดลอมการทํางานบุคคลากร 

(Human  Resource  Environment) 

6. การจัดการกระบวนงาน (Process Management)  จําแนกเปน  6.1) กระบวนการสราง 

คุณคา (Value Creation Process)  6.2) กระบวนงานที่สนบัสนนุและการวางแผนการดําเนนิงาน 

(Support Processes and Operational Planning) 

  7.  ผลการดําเนนิงาน (Business Results) จําแนกเปน 

                  7.1   ผลลพัธดานผลติภัณฑและบรกิาร (Product and Service Outcomes)  

                  7.2   ผลลพัธดานการมุงเนนลกูคา (Customer - Focused Outcomes)  

                  7.3  ผลลพัธดานการเงินและตลาด (Financial and Market Outcomes) 

                  7.4  ผลลพัธดานการมุงเนนบุคลากร (Human Resource Outcomes) 

                  7.5  ผลลพัธดานประสทิธผิลของกระบวนการ (Organizational Effectiveness Outcomes) 

                  7.6  ผลลพัธดานการนําองคการ (Leadership Outcomes) 

 จากแนวคิดเกณฑรางวัลคุณภาพ (Malcolm  Baldrige  National  Quality Award : MBNQA)   

ดังกลาวไดเปนตนแบบของรางวัลคุณภาพแหงชาติหลายประเทศรวมทั้งรางวัลคุณภาพแหงชาติของ

ประเทศไทย  (Thailand Quality Award : TQA) เพื่อใหองคการสูความเปนเลศิ 
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2. แนวคิดรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อองคการที่เปนเลิศ (Thailand Quality Award : TQA) 

 

รางวัลคณุภาพแหงชาต ิ(Thailand Quality Award : TQA) เริ่มตนต้ังแตมีการลงนามในบันทึก

ความเขาใจระหวางสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดต้ังรางวัลคุณภาพแหงชาติขึ้นใน

ประเทศไทยและตระหนักถึงความสําคัญของรางวัลนี้  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  จึงไดบรรจุรางวัลคุณภาพแหงชาติไวในแผนยุทธศาสตร  การเพิ่มผลผลติของ

ประเทศซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง  ๆทั้งภาครัฐและ

เอกชนเพื่อเผยแพร สนับสนุนและผลักดันใหองคการตาง ๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการนําเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงชาติไปพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการองคการที่มีวิธีปฏบิัติและ       

ผลการดําเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะไดรับการประกาศเกียรติคุณดวยรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

และองคการที่ไดรับรางวลัจะนาํเสนอวธิปีฏบิตัิที่นําองคการของตนไปสูความสําเร็จเพื่อเปนแบบอยาง

ใหองคการอื่นๆนําไปประยุกตเพื่อใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน   เมื่อมีการขยายการดําเนินงาน

ดังกลาวออกไปอยางกวางขวาง  ยอมจะสงผลตอการพฒันาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ           

ใ ห สา ม า ร ถ แ ขง ขั น ใ น ต ล า ด ก า ร ค า โ ล ก ไ ด  (ส ถา บั น เ พิ่ม ผ ล ผ ลติ แ หง ช า ติ ,2551,ห น า 7)   

              วัตถปุระสงคของรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award  :  TQA)  

 1.  สนบัสนนุการนําแนวทางรางวัลคณุภาพแหงชาตไิปใชในการปรับปรงุความสามารถ 

    ในการแขงขัน   

 2.   ประกาศเกียรติคุณใหแกองคการที่ประสบผลสาํเรจ็ในระดับมาตรฐานโลก 

 3.   กระตุนใหมกีารเรียนรู และแลกเปลี่ยนวิธปีฏบิตัิที่เปนเลศิ 

 4.   แสดงใหนานาชาติเหน็ถงึความมุงมั่นในการยกระดับความเปนเลศิในการบริหารจดัการ 

     ประโยชนจากการกรอบแนวคิดเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติที่มีตอองคการ 

เนื่องจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  เปนบรรทัดฐานสําคัญของการประเมนิตนเองของ

องคการ ทาํใหองคการภาครัฐ และภาคเอกชนทปุระเภทและทกุขนาดที่นําเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติ

เปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานโลกไปเปรยีบเทยีบกับระบบการบรหิารจัดการของตน จะไดรับ

ประโยชนทกุขัน้ตอนเริ่มจากการตรวจประเมินตนเอง  ผูบรหิารจะทราบถงึสภาพที่แทจริงวา ระบบการ

บรหิารจดัการของตนยังขาดตกบกพรองในเรื่องใด  จึงสามารถกาํหนดวิธกีารและเปาหมายที่ชัดเจนใน
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การจัดทําแผนปฏบิัติการ  เมื่อองคการปฏบิัติตามแผนจนบรรลุเปาหมายที่วางไว มีความพรอม และ

ตัดสนิใจสมัครรับรางวัล  องคการจะไดรับการตรวจประเมนิดวยกระบวนการที่มีประสทิธิภาพโดย

ผูทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อเปนผูตรวจประเมินจะใหขอมูลปอนกลับ

โดยระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรบัปรงุซึ่งเปนประโยชนตอการนําไปวางแผนปรับปรุงองคการให

สมบรูณมากยิ่งขึน้ตอไป  สาํหรบัองคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติจะเปนที่ยอมรับจากองคการ

ตางๆทัง้ในและตางประเทศซึ่งเปนการประชาสมัพนัธองคการ และสรางโอกาสสงเสริมสนับสนุนการ

พฒันาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยการนําเสนอวิธีปฏบิัติที่นําไปสูความสําเร็จเพื่อ

เปนแบบอยางใหแกองคการอื่นนําไปประยกุตเพื่อใหประสบผลสาํเรจ็เชนเดียวกัน(สถาบันเพิ่มผลผลิต

แหงชาต,ิ 2551, หนา 8)   

เกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาต ิ จัดทําขึน้โดยอาศยัคานิยมหลกั และแนวคิดตาง ๆ (สถาบันเพิ่ม

ผลผลติแหงชาต,ิ 2551, หนา 10) ดังนี้  

  1. การนําองคการอยางมวีิสยัทศัน 

2. ความเปนเลศิที่มุงเนนลกูคา 

3. การเรียนรูขององคการและของแตละบคุคล 

4. การใหความสาํคัญกับพนกังานและคูคา 

5. ความคลองตวั 

6. การมุงเนนอนาคต 

        7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

         8. การจัดการโดยใชขอมลูจรงิ 

            9. ความรับผดิชอบตอสงัคม 

        10. การมุงเนนที่ผลลพัธและการสรางคุณคา 

  11. มมุมองในเชงิระบบ 
 

คานิยมหลักและแนวคิดตาง  ๆ ดังกลาวมาจากความเชื่อและพฤติกรรมขององคการที่มีการ

ดําเนนิการที่ดีหลายแหง  ดังนั้น คานิยมหลกั และแนวคดินีจ้ึงเปนพืน้ฐานในการนําผลการดําเนินการที่

สาํคัญและความตองการดานการปฏิบตัิการมาบูรณาการภายในกรอบการจัดการที่เนนผลลพัธเพื่อสราง

พืน้ฐานสาํหรบัการปฏบิตัิการ และการใหขอมลูปอนกลบั (สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2551, หนา 10)  

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยหลายฉบับ  พบวา  องคการที่เปนเลศิจะมีความเชื่อในคานิยมหลักและ
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แนวคิดตาง ๆ ดังกลาวสะทอนออกมาเปนพฤตกิรรมการทํางานของพนกังานที่มุงผลสมัฤทธิก์ารทํางาน

ที่ตองมขีอมลูปอนกลบัเพื่อการพฒันาปรับปรุงอยางตอเนื่อง  (พศิุทธพร รัตนปราการ, 2548., สุรเชษฐ  

วินิยกูล, 2548., จันทนา  เลาหกุลเวทติ, 2550., ธานี  ทรงศริิเดช, 2550 ., วันมีชัย บูรณะพันธุ, 2550.,  

สมัพนัธ  หนูซื่อตรง, 2550)   

สาํหรบัรายละเอยีดคานิยมหรอืหลกัคิดในการทาํงานซึ่งนํามาใชเปนหลกัเกณฑการสรางเกณฑ

รางวัลคณุภาพแหงชาตเิพื่อทาํใหเกณฑสอดประสานซึ่งกันและกนัอยางบูรณาการ(สถาบันเพิ่มผลผลิต

แหงชาต,ิ 2551, หนา 11-18) ประกอบดวย            

1.  การนําองคการอยางมวีิสยัทศัน  ผูนําระดับสูงขององคการควรกําหนดทศิทาง คานิยมและ

ความคาดหวังขององคการ  ทําใหเกิดความสมดุลของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด  

นอกจากนี้  ควรสรางแรงบันดาลใจ จูงใจกระตุน และสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการทําให

องคการประสบความสําเร็จและมีความรับผดิชอบตอการปฏบิัติการและผลการดําเนินการขอ ง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลขององคการรวมทั้งควรปฏิบตัิตนเปนแบบอยางที่ดีโดยการมีพฤติกรรมที่มี

จริยธรรมและการมีสวนรวมในกา รวางแผน การสื่อสาร   การสอนงาน การพัฒนาผูนําในอนาคต       

การทบทวนผลการดําเนนิการขององคการ 

2.  ความเปนเลศิที่มุงเนนลกูคา  องคการตองคํานึงถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติพเิศษทั้งหมด

ของผลติภัณฑและบรกิารรวมทัง้ชองทางที่ลกูคาเขาถงึองคการเพื่อสรางคุณคาใหแกลกูคาซึ่งจะนําไปสู

การไดลูกคาใหม  ความพึงพอใจของลูกคา  ความนิยมของลูกคา  การกลาวถึงในทางที่ดี  การรักษา

ลกูคาไวและความภกัดี 

ความเปนเลศิที่มุงเนนลูกคาเปนแนวคิดเชงิกลยุทธที่มุงเนนการรักษาลูกคาไวและความภักดี   

การเพิ่มสวนแบงตลาดและการเตบิโตของธรุกิจโดยตองรบัฟงเสยีงของลกูคา 

3. การเรียนรูขององคการ และของแตละบคุคล 

องคการตองมีแนวทางที่ปฏบิัติไดเปนอยางดีในเรื่องการเรียนรู ขององคการและของแตละ

บคุคล  การเรียนรูขององคการและการปรับปรงุอยางตอเนื่องของแนวทางที่มอียูและการเปลี่ยนแปลงที่

สาํคัญที่นําไปสูเปาประสงคและแนวทางใหมๆ   การเรียนรูตองถูกปลูกฝงในแนวทางที่องคการปฏบิัติ

เพราะการเรียนรูสงผลตอขององคการ  อาทิ  การเพิ่มมูลคาใหแกลูกคาผานผลิตภัณฑและบริการใหม

หรอืที่ปรบัปรงุใหม และการสรางโอกาสใหมๆ  ทางธรุกิจ 

     ดังนั้น  องคการจึงตองลงทนุดานการเรียนรูของแตละบคุคลโดยการใหการศึกษา  การฝก 

อบรมและโอกาสตางๆในการกาวหนาและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรมีความพึงพอใจและ
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แรงจงูใจในการมุงสูความเปนเลศิ 

   4.  การใหความสาํคัญกับพนกังานและคูคา 

        การใหความสาํคัญกับบคุลากร คือ การมีความมุงมั่นที่จะทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจ  

มกีารพัฒนาและมคีวามผาสกุซึ่งเกี่ยวของกบัวิธปีฏบิตัิงานที่มคีวามยืดหยุนและมผีลการดําเนนิการที่ดี 

องคการตองการความรวมมอืทัง้ภายใน และภายนอกองคการเพื่อใหสามารถบรรลเุปาประสงคโดยรวม

ไดดีขึน้ 

  5.  ความคลองตวั 

      องคการตองมคีวามคลองตวัเพื่อใหประสบผลสําเร็จในภาวะปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาและมกีารแขงขันในระดับโลก หมายถงึ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมี

ความยืดหยุนตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึน้  ดังนั้น  องคการตองใชเวลาใหสั้นลงในการนําผลิตภัณฑและ

บรกิารใหมหรอืปรบัปรงุใหมเขาสูตลาดรวมทัง้องคการที่ไมแสวงหาผลกําไรและองคการภาครัฐตอง

ตอบสนองอยางรวดเร็วตอประเดน็ใหมหรอืที่กําลงัเกิดขึน้ของสงัคม   

             จะเห็นไดวา  องคการตองบูรณาการการทํางานแตละขั้นตอนในกิจกรรมตางๆ               

(อาท ิ Concurrent  Engineering) เริ่มตั้งแตการวิจัยหรอืกรอบแนวคิดไปจนถึงการนําไปใชเชงิพาณิชย

และ การนําไปปฏบิัติ  อาทิ การปรับปรุงที่สําคัญในการลดเวลาตอการตอบสนองความตองการของ

ลกูคาซึ่งจะผลกัดันใหมกีารปรับปรงุตางๆในเรื่องระบบงาน องคการ คุณภาพ ตนทุนและผลิตภาพไป

พรอมๆกนั 

             6. การมุงเนนอนาคต 

      ปจจุบนัการสรางองคการที่มคีวามยั่งยนืในสภาพแวดลอมดานการแขงขันตองอาศยัความ 

เขาใจปจจัยตางๆทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวที่มีผลกระทบตอองคการและตลาด ทั้งนี้ องคการตองมี

แนวคิดที่การมุงเนนอนาคตและมคีวามมุงมั่นที่จะสรางพันธะระยะยาวกับผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 

ไดแก  ลกูคา  บคุลากร ผูสงมอบ และคูคา  ผูถอืหุน สาธารณชนและชมุชน  ดังนั้น การวางแผนงานของ

องคการควรคาดการณลวงหนาถึงปจจัยตางๆ เชน ความคาดหวังของลูกคา โอกาสในการสรางธุรกิจ

ใหมและความรวมมอืทางธรุกิจและการพัฒนาบุคลากร  เปนตน  

 7.  การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

      เนื่องจากนวัตกรรม  หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงที่มคีวามสาํคัญตอการปรับปรงุผลติภัณฑ 

บริการ  โปรแกรม  กระบวนการและการปฏบิัติการขององคการรวมทั้งการสรางคุณคาใหมใหแก          

ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยนวัตกรรมมีความสําคัญตอการดําเนินการในทุกแงมุม   ทุกระบบงานและ        
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ทกุกระบวนการ  ดังนั้น  ผูนําองคการจึงควรชีน้ําและจดัการใหนวัตกรรมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม

การเรียนรู    

  8.  การจัดการโดยใชขอมลูจรงิ 

          การวัด และการวิเคราะหผลการดําเนนิการมีความสาํคัญตอองคการเพราะการจัดการผล 

การดําเนนิการขององคการตองใชขอมลู และสารสนเทศหลายประเภทรวมทั้งการเปรียบเทียบผลการ

ดําเนนิการเชิงแขงขัน   ดังนั้น  องคการจึงควรจําแนกขอมูลเพื่อสะดวกตอการวิเคราะห   เชน จําแนก

ตามตลาด  ตามสายผลติภัณฑและตามกลุมบคุลากร  เปนตน นอกจากนี้ ควรใหความสาํคัญตอการเลอืก

และใชตัววัดหรือดชันีชีว้ัดผลการดําเนินการเพื่อสะทอนถึงปจจัยตางๆที่นําไปสูการปรับปรุง  ผลการ

ดําเนนิการในดานลกูคา  การปฏบิตัิการ  การเงินและจรยิธรรม    

  9.   ความรับผดิชอบตอสงัคม 

                        ผูนําองคการควรใหความสาํคัญตอความรับผดิชอบที่มตีอสาธารณะ พฤตกิรรมที่ม ี

จริยธรรมและความจําเปนในการบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดีดวย  ผูนําควรเปนแบบอยางที่ดีมุงเนน

จริยธรรมและสิ่งแวดลอมรวมทั้งใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากร ดังนั้น การวางแผนจึงควร

คาดการณลวงหนาถงึผลกระทบในเชงิลบที่อาจเกดิขึน้จากการผลิต  การกระจายผลิตภัณฑ  การขนสง  

การใชและการกําจัดผลติภัณฑ   

         อยางไรก็ตาม  องคการไมเพียงแตปฏบิัติตามกฎหมาย  และกฎ ระเบียบ ขอบังคับของ

ทองถิ่น  จังหวัดหรือประเทศเทานั้น  แตควรใชเปนโอกาสในการปรับปรุงเพื่อใหองคการปฏบิัติให

เหนอืกวากฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบงัคับและขอกําหนดที่เกี่ยวของที่บงัคับใชในองคการ 

        ดังนั้น  องคการจึงควรใหความสาํคัญตอพฤตกิรรมที่มจีริยธรรมในการปฏิสมัพนัธ 

ผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้หมด  การปฏบิตัิดานจริยธรรมอยางจริงจังควรเปนขอกําหนดและตองมกีารตรวจ

ติดตามโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลขององคการ  ทัง้นี้  การจัดการในเรื่องความรบัผดิชอบตอสังคม

จําเปนตองใชตัววัดที่เหมาะสม และความรบัผดิชอบของภาวะผูนําสาํหรบัตวัวัดดังกลาว 

  10.   การมุงเนนที่ผลลพัธและการสรางคุณคา 

                       การวัดผลการดําเนินการขององคการ   จําเปนตองมุงเนนผลลัพธที่สําคัญ   ผลลัพธ

ดังกลาวควรใชเพื่อ สรางคุณคาและรักษาความสมดุลของคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ    

ไดแก  ลูกคา  บุคลากร  ผูถือหุน  ผูสงมอบและคูคา   สาธารณะและชุมชน  การสรางคุณคาใหแก          

ผูมสีวนไดสวนเสยีที่สําคัญ  ทําใหองคการสามารถสรางความภักดีตอองคการนําไปสูการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และชวยเหลอืสงัคม   
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          การใชตัววัดผลการดําเนินการแบบนําและแบบตาม (Leading & Lagging) รวมกันอยาง

สมดุลเปนวิธีการที่มีประสทิธผิลในการสื่อลําดับความสําคัญระยะสั้นและระยะยาวขององคการ         

การตรวจติดตามผลการดําเนนิการจริงและเปนพื้นฐานที่เดนชัดในการปรับปรงุผลลพัธตางๆ 

   11. มมุมองในเชงิระบบ 

           เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติใหมุมมองเชงิระบบในการจัดการองคการและ

กระบวนการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุผลลัพธ   คือ ผลการดําเนินการที่เปนเลศิ   เกณฑทั้ง 7 หมวด และ

คานิยมหลักเปนกรอบในการสร างระบบและบูรณาการกลไกของระบบเขาดวยกัน อยางไรก็ตาม       

การจัดการผลการดําเนนิการโดยรวมใหประสบความสาํเรจ็ตองอาศยัการสังเคราะหอยางเฉพาะเจาะจง  

ความสอดคลองในแนวทางเดียวกัน  

          แนวคิดดังกลาว แสดงใหเห็นกรอบการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพ

แหงชาติวา มมุมองในเชงิระบบครอบคลุมถึงการที่ผูนําระดับสูงมุงเนนทศิทางเชงิกลยุทธและมุงเนน

ลกูคา คือ ผูนําระดับสูงตรวจติดตาม  ปรับปรุงแกไขและจัดการผลการดําเนินการโดยใชผลลัพธเปน

เกณฑ  ทัง้นี้  มุมมองในเชงิระบบรวมถึงการใชตัววัด ดัชนีวัดและความรูขององคการสรางกลยุทธที่

สาํคัญ  คือ การเชื่อมโยงกลยทุธเหลานีเ้ขากับกระบวนการที่สาํคัญและการจัดสรรทรัพยากรใหมีความ

สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันเพื่อปรบัปรงุผลการดาํเนนิการโดยรวมและทําใหลกูคารวมท้ังผูมสีวน

ไดสวนเสยีพงึพอใจ  จะเหน็ไดวา มมุมองในเชงิระบบ คือ การจัดการทั้งองคการและองคประกอบแต

ละสวนเพื่อบรรลคุวามสาํเรจ็ขององคการ 

 

ดังนั้น  คานิยมหลักทั้ง 11 ประการจึงถูกนํามาใชกับองคการที่เปนเลศิเพื่อเปนแนวทางการ

ปฏบิตัิงานโดยแตละองคการนําไปปรบัใชใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคการซึ่งเปนการสรางคานิยม

หรอืรากฐานที่มั่นคงใหแกองคการ และคานิยมทัง้ 11 ประการเปนหลักคิดที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงและ

อยูคูกับองคการที่เปนเลศิไดอยางถาวร (วันมีชยั บรูณะพันธุ, 2550, หนา 11)   
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เกณฑเพื่อการดาํเนินการที่เปนเลิศ  

จากการที่เกณฑเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลศิ เปนมุมมองเชงิระบบ  จําแนก 7 หมวด ไดแก       

1)  การนําองคการ 2) การวางแผนเชงิกลยุทธ  3) การมุงเนนลูกคาและตลาด  4) การวัด การวิเคราะห 

และการจัดการความรู  5) การมุงเนนบุคลากร  6) การจัดการกระบวนการ  7) ผลลัพธ(สถาบันเพิ่ม

ผลผลติแหงชาต,ิ 2551, หนา 19)   

        ระบบการใหคะแนนของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  (TQA) 

การใหคะแนนคําตอบในแตละหวัขอและขอมลูปอนกลบัใหแกผูสมัครรับรางวัล จะขึ้นอยูกับ

การประเมนิใน 2  มติิ  ไดแก   

1. มติิกระบวนการ หมายถงึ  วิธกีารที่องคการใช และปรบัปรงุเพื่อตอบสนองขอกําหนดตางๆ 

ของหวัขอในหมวด 1-6  มปีจจัยทัง้ 4  ที่ใชประเมนิกระบวนการ ไดแก แนวทาง (Approach  : A)  การ

ถายทอดเพื่อนาํไปปฏบิตัิ (Deployment : D) การเรียนรู (Learning : L) และการบูรณาการ(Integration : 

I)  

2. มติิผลลพัธ   หมายถงึ ผลผลติ และผลลพัธขององคการในการบรรลุตามขอกําหนด 

การจําแนกหัวขอ และมิติการใหคะแนน 

หัวขอตางๆจําแนกตามชนิดของขอมูล  และสารสนเทศที่องคการตองนําเสนอตามมติิการ

ประเมนิทั้ง  2  มติิ   สาํหรบัคะแนนของเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติ  (TQA)   มีระบบการใหคะแนน

รวม 1,000 คะแนน ประกอบดวยสัดสวน คะแนนในหัวขอยอยตาง ๆ  ตามตาราง 2  เกณฑการให

คะแนนของรางวัลคณุภาพแหงชาต ิ(TQA)  (สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2551, หนา 25)  ดังนี้  

ตาราง 2   เกณฑการใหคะแนนของรางวัลคณุภาพแหงชาต ิ TQA (สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2551,  

                หนา 25)   

เกณฑการใหคะแนนของรางวัลคุณภาพแหงชาติ  TQA คาคะแนน 

หมวด 1 : การนําองคการ 120 

 1.1 การนําองคการโดยผูนําระดับสงู 70 

 1.2 ธรรมาภบิาล และความรบัผดิชอบตอสงัคม 50 

หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ 80 

2.1 การจัดทํากลยทุธ 40 

2.2 การถายทอดกลยทุธเพื่อนาํไปปฏบิตัิ 40 
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ตาราง 2  (ตอ)เกณฑการใหคะแนนของรางวัลคณุภาพแหงชาต ิ TQA (สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ  

       2551, หนา 25)   

เกณฑการใหคะแนนของรางวัลคุณภาพแหงชาติ  TQA คาคะแนน 

หมวด 3 : การมุงเนนลูกคาและการตลาด 110 

3.1 ความรูเกี่ยวกับลกูคาและตลาด 50 

3.2 ความสมัพนัธกับลกูคาและความพงึพอใจของลกูคา 60 

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  80 

4.1 การวัด  การวิเคราะห และการปรบัปรงุผลการดาํเนนิการขององคการ 40 

4.2 การจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ และความรู 40 

หมวด 5 : การมุงเนนบคุลากร 100 

5.1 ความผูกพันของบคุลากร 55 

5.2 สภาพแวดลอมของบคุลากร 45 

หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ 110 

6.1 การออกแบบระบบงาน 50 

6.2 การจัดการ และการปรบัปรงุกระบวนการทํางาน 60 

หมวด 7 : ผลลพัธ 400 

7.1 ผลลพัธดานผลติภัณฑและบรกิาร 70 

7.2 ผลลพัธดานการมุงเนนลกูคา 70 

7.3 ผลลพัธดานการเงินและการตลาด 65 

7.4 ผลลพัธดานการมุงเนนบุคลากร 65 

7.5 ผลลพัธดานประสทิธผิลของกระบวนการ 65 

7.6 ผลลพัธดานการนําองคการ 65 

รวม 1,000 

 

สรุปไดวา  เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมีบทบาทในการเสริมสรางความสามารถในการ

แขงขัน  ม ี3 ประการ  กลาวคือ  1) ชวยในการปรับปรงุวิธกีารดําเนนิการ  ขีดความสามารถและผลลพัธ

ขององคการ  2) กระตุนใหมีการสื่อสารและแบงปนสารสนเทศวิธีปฏบิัติที่เปนเลศิระหวางองคการ
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ตางๆ  3)เปนเครื่องมือที่สามารถนํามาใชในการจัดการการดําเนินการขององคการและใชเปนแนว

ทางการวางแผนรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเรียนรู (สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2551, หนา 10) 

จากความสําคัญดังกลาว   สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)ในสังกัด

กระทรวงการคลังไดคัดเลือกใหสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา  ในที่นี้ คือ ธ.ก.ส. ซึ่งเปน

รัฐวสิาหกจิและมสีถานะเปนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่เปนธนาคารเพยีงแหงเดยีวใหเขารวมใน

โครงการระบบประเมนิผลตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติโดยคณะกรรมการประเมนิผล งาน

รัฐวิสาหกิจ (Performance  Assessment  Committee : PAC) ไดมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550  

เห็นชอบใหนําเกณฑประเมินคุณภาพแหงชาติ (Thailand  Quality  Awards : TQA) มาประยุกตใชใน

การประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิตัง้แตป พ.ศ. 2554  เปนตนไป ซึ่งไดจัดทําเกณฑใหมเรียกวา 

เกณฑประเมนิรัฐวิสาหกิจ  (State Enterprise Performance Appraisal  : SEPA) เพื่อความเปนเลศิตาม

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติโดยพัฒนามาจากแนวทางรางวัล Malcolm  Baldrige  National Quality 

Award  (MBNQA) (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ , 2552) เพื่อใหเปนแบบอยาง (Model) แกสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรัฐอื่นและองคการอื่นนําไปประยกุตใชสูความเปนเลศิตอไป 

  

3.  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized  Financial  Institutions : SFI) ของรัฐ 
 

  ความเปนมาของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  

 สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐตัง้ขึน้ในชวงแรกเกิดขึน้ในชวงหลงัจากสงครามโลกครัง้ที่สอง  

ซึ่งขณะนั้นระบบเศรษฐกิจเกิดการตกต่ําอยางรุนแรงทั่วโล ก  ดังนั้น รัฐบาลจึงเห็นความจําเปนตอง

เรงรดัพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยไดมีการเปลี่ยนสถานภาพสํานักงานคลังออมสนิมาเปนธนาคาร

ออมสิน เมื่อป พ.ศ.2490 เพื่อสงเสรมิการออมทรพัยของประชาชนและเพื่อเรงระดมเงนิออมเขาสูระบบ

การเงนิและตอมาไดต้ังธนาคารอาคารสงเคราะห (ธ.อ.ส.) ขึ้นเมื่อป พ.ศ.2496 เพื่อทําหนาที่ใหความ

ชวยเหลือทางการเงนิแกประชาชนใหมีที่อยูอาศัยตามควรแกอัตภาพโดยการใหกูยืมเงนิและจัดสรร

ที่ดินเพื่อกอสรางที่อยูอาศัย  ในขณะเดียวกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานสังคมและการกระจายรายได

ไปสูชนบท  รัฐบาลจงึไดต้ังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ขึน้เมื่อป พ.ศ. 2509 

เพื่อใหความชวยเหลอืทางการเงนิในการสงเสรมิอาชพีการเกษตรของเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกร 
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 นอกจากนี้   รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการเรงพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกและการ

ผลติทดแทนการนําเขา ทาํใหการผลติในภาคอุตสาหกรรมจึงเริ่มกลายเปนภาคสําคัญในการสรางการ

เจรญิเตบิโตของประเทศ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสรางรายไดเงนิตราตางประเทศ  ตอมารฐับาลได

ต้ังธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  (ธ.ส.น.) ขึ้นเมื่อป พ.ศ.2536 เพื่อทําหนาที่

สงเสรมิและสนบัสนนุการสงออก นําเขา และการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ ดวยการใหสนิเชื่อแก   

ผูสงออก  ผูที่ไปลงทนุทําธรุกิจในตางประเทศ  ค้าํประกันการสงออกและบรกิารทางการเงินรูปแบบอื่น  

อาท ิ  ค้าํประกันหนี้และรบัประกันความเสี่ยงเพื่อเปนการเสรมิจากธุรกิจที่ธนาคารพาณิชยยังไมทาํหรอื

ยังใหบรกิารไมเพยีงพอโดยเฉพาะใหบรกิารแกผูประกอบการขนาดยอม 

 สวนการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของประเทศรฐับาลไดต้ังสาํนักงานเงนิกูเพื่อสงเสริม

อตุสาหกรรมขนาดยอมขึน้เมื่อป พ.ศ. 2507 ชวยสนับสนนุการกระจายสนิเชื่อไปสูอุตสาหกรรมขนาด

ยอมทั่วประเทศโดยปรบัสถานะเปนบรรษทัเงินทุนอตุสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) เมื่อป พ.ศ.2534 ซึ่ง

ปจจุบันคือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  (ธ.พ .ว.) เมื่อป 

พ.ศ.2545 ใหบรกิารดานการเงินและคาํแนะนําดานธรุกิจและจดัการแกผูประกอบธรุกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม  อกีทัง้ยงัสนับสนุนใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีศักยภาพมีชองทางระดมเงนิทุน

ระยะยาวที่มตีนทุนต่าํจากตลาดทุนไดโดยการจัดตัง้ตลาดหลกัทรัพยใหมในปพ.ศ. 2542 เพื่อเปนตลาด

รองการซือ้ขายหลกัทรัพยดังกลาว    

 ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2540 รัฐบาลยงัไดต้ังบรรษทัตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย (บ.ต.ท.) เพื่อชวยเพิ่ม

สภาพคลองตลาดสนิเชื่ออสงัหาริมทรัพยที่เริ่มสอปญหาโดยรับซื้อสินเชื่อที่อยูอาศัยในตลาดแรกจาก

สถาบนัการเงินและแปลงสนิเชื่อที่อยูอาศัยเปนหลักทรัพย  (Securitization) เพื่อขายใหแกนักลงทุนทั้ง

ในและตางประเทศ     

  ในป พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดเพิ่มการสนับสนุนกลุมระดมเงนิออมยอย  ๆซึ่งเปนกลุมสังคมและ

ชมุชนที่มศีกัยภาพแตกระจัดกระจายขาดความเชื่อมโยงกัน รัฐบาลจึงต้ังธนาคารอิสลามแหงประเทศ

ไทย (ธ.อ.ท.) เพื่อมบีรกิารทางการเงินตามหลกัศาสนาอสิลามอยางครบวงจรอันจะเปนกลไกเชื่อมโยง

ระหวางผูออมและเปนแหลงเงนิทุนแกธรุกิจชวยสนับสนนุการลงทนุในภาคเศรษฐกิจ  

 จะเห็นไดวา การจัดต้ังสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยอยูในความดูแลของ

ภาครัฐมคีวามคลายคลงึกับตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชยี อาท ิญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย 
และฟลปิปนส ซึ่งมกีารจัดต้ังสถาบันการเงนิเฉพาะกิจเพื่อทําหนาที่ชวยกระจายทั้งสนิเชื่อทั่วไปและ

สนิเชื่อเฉพาะเจาะจงไปสูภาคเศรษฐกิจไดอยางทั่วถงึยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ ในประเทศที่พฒันาแลวยังคงมี
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การสงเสรมิการดําเนนิงานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจอาท ิสหรฐัอเมรกิามีExport –Import Bank และ

องักฤษมี Export Credit  Guarantee  Department ทัง้ 2 องคการใหความชวยเหลอืดานการสงออกโดยมี

รัฐบาลสนบัสนนุ(ภัสร ี ธนะอเนกเจริญ, นงนุช บุญกาญจนพานิชย และไตรรัตน ธนะประกอบกรณ, 

2548)  
  ประเภทของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 

 เมื่อพจิารณาจําแนกสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐ  พบวา สามารถจําแนกสถาบันการเงนิ

เฉพาะกิจของรัฐเปน 2 ประเภท คือ สถาบันการเงนิเฉพาะกิจที่เปนตัวกลางทางการเงนิและสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจไมเปนตัวกลางทางการเงนิ(เพลนิพิศ  สตัยสงวน, 2549, หนา 6)โดยมีรายละเอยีดดังนี้    

1.  สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เปนตัวกลางทางการเงิน (Financial Intermediaries)ไดแก  

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจที่เปนธนาคารและประกอบธรุกรรมหลกัทัง้  2  ประเภท คือ  การใหบรกิารเงิน

ฝากและสนิเชื่อมจีํานวน  4 แหง ไดแก  ธนาคารออมสนิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธ.ก.ส.)   ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธ.อ.ส.) และธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย (ธ.อ.ท.)   

2.  สถาบนัการเงินเฉพาะกิจไมเปนตัวกลางทางการเงิน ไดแก  สถาบนัการเงินเฉพาะกิจที่ไมรบั

เงนิฝาก แตใหบรกิารสนิเชื่อเพยีงอยางเดยีว มจีํานวน  3 แหง ไดแก  บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อเพื่อที่อยู

อาศัย (บ.ต.ท.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  (ธ.พ.ว.) และ

ธนาคารเพื่อการสงออกและนาํเขาแหงประเทศไทย (ธ.ส.น.) ซึ่ง  ธ.ส.น. จะไมรับเงนิฝากจากประชาชน

ทั่วไป แตจะรับฝากเงนิเฉพาะลกูคาเพื่อใชเปนการค้าํประกันเงนิกูหรอืใชในการทําธรุกรรมกับธนาคาร

เทานัน้ 

 ดังนั้น   จึงสามารถสรุปประเภทของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐตามตาราง  3   ประเภท

ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ   ดังนี้ 
 

ตาราง 3   ประเภทของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  (เพลนิพิศ   สตัยสงวน, 2549, หนา 6) 

ตัวกลางทางการเงิน ไมเปนตัวกลางทางการเงิน 

ประเภทที่ 1  ใหบริการทัง้เงินฝากและเงินกู   

(การใหสินเชื่อ)   

ประเภทที่ 2  ไมรับเงินฝาก แต ใหบริการเงินกู  

(การใหสินเชื่อ) เพียงอยางเดยีว 

1.  ธนาคารออมสนิ     1.  บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อเพื่อที่อยูอาศยั (บ.ต.ท.)   
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ตาราง 3 (ตอ) ประเภทของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  (เพลนิพิศ   สตัยสงวน, 2549, หนา 6) 

ตัวกลางทางการเงิน ไมเปนตัวกลางทางการเงิน 

ประเภทที่ 1  ใหบริการทัง้เงินฝากและเงินกู   

(การใหสินเชื่อ)   

ประเภทที่ 2  ไมรับเงินฝาก แต ใหบริการเงินกู  

(การใหสินเชื่อ) เพียงอยางเดยีว 

2.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธ.ก.ส.)   

2.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

แหงประเทศไทย (ธ.พ.ว.)     

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธ.อ.ส.) 3.  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  

(ธ.ส.น.) 

4.  ธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย (ธ.อ.ท.)    

 

จะเห็นไดวา  สถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐที่มีสถานะเปนธนาคารมีจํานวนเพียง 6 แหง 

ไดแก  ธนาคารออมสนิ  ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธ.อ.ส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  (ธ.ส.น.) ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  (ธ.พ.ว.) และธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย    

(ธ.อ.ท.)    

 แตที่ผานมา  สถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ (Specialized  Financial   Institutions : SFI) ของรัฐเปน

เครื่องมอืสาํคัญของรฐับาลทกุสมยัทัง้ดานการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมของประเทศ

ใหเจรญิเตบิโตอยางยั่งยนืโดยมีกระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลกัที่กํากับดูแลสถาบนัการเงินเฉพาะ

กิจของรฐัดังกลาว(ภัสร ี ธนะอเนกเจรญิ , นงนุช  บญุกาญจนพานิชย และไตรรตัน ธนะประกอบกรณ, 

2548)    

ในการศึกษาครัง้นี้   ผูวิจัยศกึษาเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  

เนื่องจากเปนสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐที่ไดรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน  (State of  Enterprise :  

SOE  Award) ประเภทผลการดําเนินงานดีเดนป 2549 - 2551 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ  (สคร.)  กระทรวงการคลังไดปรับปรุงระบบประเมนิผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจโดย

คณะกรรมการประเมนิผลงานรัฐวิสาหกิจ  (Performance  Assessment  Committee : PAC)ไดมีมติเมื่อ

วันที่  14  พฤศจกิายน 2550  เหน็ชอบใหนําเกณฑประเมนิคุณภาพแหงชาต ิ(Thailand  Quality  Awards 

: TQA) มาประยุกตใชในการประเมนิผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจต้ังแตป  พ.ศ. 2554  เปนตนไปซึ่ง 
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สคร. ไดจัดทําเกณฑใหมเรียกวา เกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance 

Appraisal  : SEPA) เพื่อความเปนเลศิตามเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติโดยพัฒนามาจากแนวทางของ

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

ทัง้นี้  สคร.ไดคัดเลอืกสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษา คือ ธ.ก.ส. เปนรัฐวสิาหกิจที่เปนสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรัฐเพยีงแหงเดยีวใหเขารวมโครงการระบบประเมนิผลตามระบบประเมนิคุณภาพ

รัฐวสิาหกจิโดยอิงตามเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาตใินการเปนองคการที่มกีารบริหารจัดการที่เปนเลศิ 

(Best  Practice) เพื่อพฒันาขีดความสามารถในการแขงขันใหเพิ่มขึ้นไปสูความสําเร็จและใหสามารถ

ดําเนนิงานอยางมั่นคงไดดวยตนองโดยพึ่งพาภาครัฐใหนอยที่สุดและจะเปนแบบอยางใหแกสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรัฐอื่นและองคการอื่นในการนําแนวทางการพัฒนาไปประยุกตใชเพื่อความเปน

เลศิตอไป 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  

นับต้ังแตในป  พ.ศ. 2509 รัฐบาลไดจัดต้ังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร         

(ธ.ก.ส.)ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  พ.ศ. 2509 มุงเนนเปน

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจเพื่อพฒันาภาคการเกษตรโดยมีวัตถปุระสงคเพื่อใหความชวยเหลอืทางการเงนิ

ในการสงเสรมิอาชพีการเกษตรของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรโดย ธ.ก.ส. เปนกลไกสําคัญของ

รัฐบาลในการกระจายเงินทุนไปสูภาคเกษตรกรรมจนเปนสถาบนัการเงนิหลักของตลาดสนิเชื่อชนบท   

มเีครือขายสาขาครอบคลมุกวางขวางทั่วประเทศ และมฐีานะทางการเงนิที่เขมแข็งมั่นคงจนไดรับความ

เชื่อถือไววางใจจากประชาชนทั่วไป และรัฐบาล รวมทั้งมีองคการครือขายภาคีพัฒนาสนับสนุนการ

ทาํงานพฒันาในภาคชนบท 

เพื่อใหสอดคลองกบัแนวนโยบายของรัฐบาลในการบริหารประเทศ และการพฒันาตามทิศทาง

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบับที่ 10 รวมทั้งพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส.แกไขเพิ่มเติมป พ.ศ. 

2549 และในป พ.ศ.2550 และป พ.ศ.2552 ตามลาํดับ ธ.ก.ส.ไดปรบับทบาทไปสูการเปนสถาบนัการเงิน

เพื่อการพฒันาชนบทที่สามารถใหบริการทางการเงนิครบวงจรโดยไดกําหนดวิสัยทัศนและ  พันธกิจ

ใหมตามแผนการดําเนนิงาน ป พ.ศ.2553 - 2557     

 หลกัการบริหาร 

 ธ.ก.ส. ยึดมั่นในหลักการดําเนนิงาน SPARK เพื่อสะทอนความรับผิดชอบขององคการที่มีตอ

ประชาชน  สงัคมและสิ่งแวดลอมรวมทั้งเปนสิ่งขับเคลื่อนในการประกอบพันธกิจใหบรรลุวิสัยทัศน

ขององคการ  ประกอบดวย 

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


 
 

 

31

• ความยั่งยนื (Sustainability : S) ทัง้องคการ  ลกูคาผูใชบรกิาร  สงัคมและสิ่งแวดลอม 

• การมีสวนรวม (Participation : P) ของผูที่มสีวนไดสวนเสยี (Stakeholders)  

• ความสาํนึกในหนาที่ความรับผดิชอบของพนกังาน (Accountability : A)  

• ความเคารพและใหเกียรติตอตนเองและผูอื่น (Respect : R) 

• การสงเสรมิ และยกระดับความรู (Knowledge : K) ใหเปนธนาคารแหงการเรียนรู 

  วัฒนธรรมองคการ   

1. ซื่อสตัย  สจุริต 

2. สาํนึกรับผดิชอบ 

3. ตอบสนองเปนทีม 

4. ยิม้บรกิารดวยใจ 

5. ใชชวีิตพอเพยีง 

เมื่อพจิารณาผลการดําเนนิงานของ ธ.ก.ส. เกือบ  5  ทศวรรษที่ผานมา สามารถสรปุไดดังนี้ 

ธ.ก.ส. ในชวงทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2509 - 2518) พบวา  “ มุงวางรากฐานเพื่อลดบทบาทของ

เงนิกูนอกระบบ” 

• ป พ.ศ. 2509  ต้ัง ธ.ก.ส. เปนสถาบนัการเงินระดับชาตเิพื่อใหเกษตรกรเขามากูเงนิในระบบโดย

เปนแหลงเงนิทุนแทนการกูเงนินอกระบบ  

• รัฐบาลไดกําหนดนโยบายกระจายสนิเชื่อสูภาคการเกษตรซึ่งจัดเปนนโยบายสําคัญในการ

แกไขปญหาความยากจนของเกษตรกร  ทัง้นี้ ธนาคารพาณิชยไดสนองนโยบายของรัฐบาลดวย

การปลอยสนิเชื่อใหแกเกษตรกรผาน ธ.ก.ส. ซึ่งมคีวามชํานาญมากกวา 

• ใหบริการสนิเชื่อแกเกษตรกรรายคน   สถาบันเกษตรกร (อาทิ สหกรณการเกษตรและกลุม

เกษตรกร ฯลฯ)  

• เนนการใหบรกิารสนิเชื่อเพื่อการผลติทางการเกษตรในระยะสัน้เปนหลกั 

• แหลงเงนิทุนมาจากรัฐบาล 

ธ.ก.ส. ในชวงทศวรรษที่ 2  (พ.ศ. 2519 - 2528)  พบวา  “มุงเนนการเติบโต” 

• ขยายการใหบรกิารสนิเชื่อในอตัราเตบิโตที่สงูขึน้อยางตอเนื่อง 

• เริ่มใหการชวยเหลอืทัง้ดานการผลติ และการตลาดใหแกเกษตรกร 

• นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในงานของธนาคารเปนครัง้แรกเมื่อป พ.ศ. 2528 
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• แหลงเงนิทุนที่ผานมาสวนหนึ่งมาจากเงนิฝากของธนาคารพาณิชยเปนหลักและเริ่มพึ่งตนเอง

ในเรื่องเงนิทุนโดยกําหนดนโยบายการหาเงินฝากจากประชาชน 

ธ.ก.ส. ในชวงทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2529 - 2538)  พบวา “ มุงการพัฒนาอยางตอเนื่อง” 

• จัดต้ังสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. (สกต.) เพื่อชวยเหลือสงเสริมการตลาด

อยางครบวงจรดวยการจัดหาชองทางการตลาดรองรับผลผลิต  การแปรรูปสนิคาเกษตรของ

ลกูคา ธ.ก.ส. 

• ขยายการใหบรกิารสนิเชื่อแกเกษตรกรชัน้เลก็และยากจน 

• การใหบริการสนิเชื่อโครงการภายใตแผนฟนฟูการเกษตรและโครงการปรับโครงสรางการ

ผลติ 

• สวนใหญแหลงเงนิทุนมาจากเงินฝากของประชาชนทดแทนเงนิฝากจากธนาคารพาณิชย 

ธ.ก.ส. ในชวงทศวรรษที่ 4  (พ.ศ. 2539 - 2548)  พบวา  “มุงเตบิโต และพฒันาอยางตอเนื่อง  

แตเริ่มมปีญหาเรื่องหนีส้นิเกษตรกร” 

• พัฒนารูปแบบ และผลิตภัณฑการใหบริการสนิเชื่อที่มีความหลากหลาย  อาทิ การใหบริการ

สนิเชื่อที่เกี่ยวเนื่องการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

• นําเทคโนโลยชีวยในการลดขัน้ตอนการใหบรกิารสนิเชื่อ  

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีใ หทันสมัยเพื่อใช ในองคการ  อาทิ  การใชระบบ  Financial 

Management  Information  System (FMIS) และ Core  Banking  System 

• การเปนเครื่องมอืสนองนโยบายสาํคัญของรฐับาล  อาท ิโครงการพักชําระหนี้  กองทนุหมูบาน 

วิสาหกจิชุมชนและ SML  

• มกีารเดินขบวน (Mob) จากเกษตรกรเรื่องหนี้สนิที่มาจากการกูยืมและ  ธ.ก.ส.ไดต้ังสวนงาน

บรหิารจดัการหนีเ้พื่อแกปญหาดงักลาว 

• พฒันาผลติภัณฑการใหบริการเงนิฝากใหมๆ   อาทิ  สลากออมทรัพยทวีสนิและเงนิฝากออม

ทรพัยทวีโชค  

ธ.ก.ส. ในชวงทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2549 เปนตนไป)  พบวา  ธ.ก.ส. นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการปฏบิัติและไดเปลี่ยนวิสัยทัศนใหม  “เปนธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง  มีการจัดการที่

ทนัสมยั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายยอย”  แตบางครั้งเริ่มประสบปญหาการหาเงนิฝาก 

และปญหาเรื่องหนีส้นิเกษตรกรเพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง” 
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• กําหนดวิสยัทศันใหม “เปนธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง  มกีารจัดการที่ทนัสมยั เพื่อยกระดับ

คุณภาพชวีิตของเกษตรกรรายยอย”    

• นอมนาํปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนเครื่องมอืในการทํางานดานพัฒนาชนบทเพื่อสรางความ

สมดลุและความยั่งยนืรวมทัง้การมีสวนรวมของชมุชน 

• ไดรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน  (SOE  Award) ประเภทผลการดําเนินงานดีเดน ป พ.ศ. 2549 - 

2551   

• สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ  (สคร.) กระทรวงการคลังไดคัดเลือกให ธ.ก.ส. 

เปนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่เปนรัฐวิสาหกิจเพียงแหงเดียวที่เขารวมในโครงการนํา

รองของระบบประเมนิผลตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

ในการเปนองคการที่มกีารบรหิารจดัการที่เปนเลศิ (Best Practice) เพื่อพฒันาขีดความสามารถ

ในการแขงขันใหเพิ่มขึ้นและเปนแบบอยางใหแก สถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐอื่น และ

องคการอื่นนําไปประยกุตใชสูความความเปนเลศิตอไป 

• พัฒนาผลติภัณฑการใหบริการสนิเชื่อใหมๆ อยางตอเนื่อง   อาทิ  ผลติภัณฑการใหบริการ

สนิเชื่อแกผูประกอบการรายยอยและสนิเชื่อเพื่อการพฒันาเชงินิเวศ  

• พฒันาผลติภัณฑการใหบรกิารเงินฝากใหมๆในลักษณะความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate  

Social  Responsibility : CSR) แกเกษตรกร อาทิ  กองทุนทวีสุข(เปนกองทุนสําหรับการให

ความชวยเหลอืแกเกษตรกรลูกคา และครอบครวัเมื่อเขาสูวัยชราและไมสามารถประกอบอาชพี

เพื่อหารายไดมาจนุเจือในครัวเรือนไดโดยลกูคาใชบรกิารเงนิฝากออมทรัพยที่ฝากเปนประจํา

ตอเนื่องทกุปจนอายุครบ 65  ป) 

• การหาเงนิฝากเพื่อใหเปนแหลงเงนิทุนที่มีตนทุนต่ํา เริ่มมีแนวโนมวา บางครั้งการหาเงนิฝาก

ไมไดตามเปาหมายที่กําหนดเนื่องจาก ธ.ก.ส. มปีระเภทผลติภัณฑเงนิฝากจํานวนนอยเพราะที่

ผานมาไมไดพฒันาผลติภัณฑใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลกูคา  สงผลให ธ.ก.ส. มี

ประเภทผลติภัณฑเพื่อใหบรกิารที่ไมหลากหลายโดย ธ.ก.ส. มเีพยีงผลิตภัณฑเงนิฝากประเภท

สลากออมทรัพยทวีสนิเปนผลิตภัณฑหลักในการระดมหาเงนิฝากจากประชาชน   สวนงาน

ภาครัฐ และภาคเอกชน   

สรุปไดวา  เกือบ 5  ทศวรรษ ซึ่ง ธ.ก.ส. ดําเนินงานเปนสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐที่มี

สถานะเปนธนาคาร และมผีลติภัณฑสนิคา และบรกิารที่เหมอืนกันหรือคลายคลงึกันมากทัง้ในระหวาง
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สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  ธนาคารพาณิชย และธุรกิจสถาบันการเงนิที่มใิชธนาคาร  สงผลให   

ธ.ก.ส. ไมอาจหลกีเลี่ยงการแขงขันในอุตสาหกรรมการธนาคารได 

เนื่องจากองคการตางๆในอุตสาหกรรมการธนาคารตองเผชญิกับความไมแนนอนของ

สภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  กฎหมาย และ

แรงผลกัดันของเทคโนโลยสีมยัใหมรวมทั้งสภาวะการแขงขันที่ซบัซอนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อยางรนุแรง  ทาํใหองคการตางๆไมสามารถดาํเนนิงานแบบวันตอวนัโดยทํางานใหดีที่สุดในวันนี้  แต

องคการในอนาคตจะตองดาํเนนิงานใหดีเยี่ยมในวันนี้ (ณัฏฐพนัธ เขจรนันทนและคณะ, 2545, หนา7-8) 

และพนักงานทุกคนในองคการจะตองเขาใจ ตระหนักและรวมมือทําเพื่อใหองคการเปนเลศิอันจะ

นําไปสูความไดเปรียบในการแขงขันเชงิเปรียบเทียบกับคูแขงทั้ง สถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐ 
ธนาคารพาณิชยและธรุกิจสถาบนัการเงินที่มใิชธนาคาร   

จากการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึน้ไดสะทอนใหเหน็วา การดิน้รนเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน

ขององคการในอนาคตไมเพยีงแตตองมคีวามไดเปรยีบในการแขงขันในวันนี้  แตจะตองสามารถธํารง

รักษาศักยภาพในการแขงขันไดอยางตอเนื่องและพฒันาความสามารถในการแยงสวนแบงของโอกาส

ในอนาคตจากการดําเนนิงานที่มคีุณภาพในปจจุบนัและความมุงมั่นในการบรรลุเปาหมายในระยะยาว  

(ณัฏฐพนัธ เขจรนันทนและคณะ, 2545, หนา 10-12) 

ดังนั้น  ธ.ก.ส. จึงไดพัฒนาระบบงานคุณภาพขององคการต้ังแตป พ.ศ. 2532 ดวยหลักการ

บริหารคุณภาพตามแนวคิวซีโดยใชจนถึงป พ.ศ.2541 ไดนําหลักการ 5 ส.(สะสาง  สะอาด สะดวก  

สุขลักษณะและสรางเปนนิสัย) ควบคูๆไปกับการการสรางวัฒนธรรมบริการ  ตอมาในป พ.ศ.2542  

องคการตองปรับตัวสูมาตรฐานสากล เนื่องจากในยุคโลกาภิวัตนมีปจจัย 3 ประการซึ่ง Hammer  &  

Champy (1990)ไดกลาวถึงในหนังสือ  Reengineering the Corporationsไดแก  การเปลี่ยนแปลง 

(Change)  การแขงขัน (Competition) และความตองการของลูกคา (Customer) เปนแรงผลักดันสําคัญ

ขององคการ  ทําใหเกิดการปรับตัวอยางกาวกระโดดสงผลใหองคการปรับปรุงการดําเนินงานใหมี

คุณภาพอยางสม่ําเสมอเพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหลูกคาอยางตอเนื่อง  

(ณัฏฐพันธ  เขจรนันทนและคณะ, 2545, หนา 15-16)  จึงไดเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาใน ธ.ก.ส. 

เพื่อใหเปนองคการคุณภาพโดยไดนํามาตรฐานคุณภาพ (ISO  9000)โดยเฉพาะ ISO  9001 : 2000  มาใช

ในกระบวนการปฏบิัติงานที่เกี่ยวของการผลิตเปนสําคัญดวยการควบคุมการปฏบิัติงานใหเกิดความ    

คงเสนคงวาโดยใชบุคคลที่สามเปนผูตรวจ และใหการรับรองซึ่งเปนบันไดขั้นตนของการบริหาร

คุณภาพ   แตปรากฏวา  มาตรฐานคุณภาพ ISO  9001 : 2000 ซึ่ง ธ.ก.ส. นํามาประยกุตใชมแีนวโนมเกิด
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แรงตอตานเพราะผูปฏบิตัิงานมแีนวโนมเกดิความเขาใจผิดวา เปาหมายของการทํางาน คือ การทําตาม

มาตรฐาน (วีรพจน ลือประสทิธิ์สกุล, 2544, หนา 46-48) ทําใหในป พ.ศ.2550 ธ.ก.ส.นําระบบงาน

คุณภาพ (หลกั 14 ประการในการทํางานใหมีคุณภาพ) มาใชในการประเมนิผลขององคการ กอปรกับ 

ในป พ.ศ. 2551  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)ในสังกัดกระทรวงการคลังได

จัดทําเกณฑใหมเรยีกวา เกณฑประเมนิรัฐวิสาหกิจ  (State Enterprise Performance Appraisal  : SEPA)  

เพื่อความเปนเลศิตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติโดยไดพัฒนามาจากแนวทางของรางวัล Malcolm  

Baldrige  National Quality Award  (MBNQA) (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ , 2552)ให ธ.ก.ส.ซึ่งเปน

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพยีงแหงเดยีวเขาโครงการระบบประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิโดย สคร. 

จะใชเกณฑดังกลาวเพื่อประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวิสาหกิจต้ังแตป  พ.ศ. 2554 เปนตนไป ดังนั้น จึง

สรปุเสนทาง (Roadmap) การพัฒนาสถาบันเฉพาะกิจของรัฐที่เปนกรณีศึกษาสูการเปนองคการที่เปน

เลศิตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจซึ่งไดพัฒนามาจากแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

ตามแผนภาพ 2  ดังนี้ 

แผนภาพ 2  เสนทาง (Roadmap) การพัฒนาสถาบนัเฉพาะกิจของรัฐสูการเปนองคการที่เปนเลศิตาม    

                    เกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิซึ่งไดพฒันามาจากแนวทางเกณฑรางวัลคณุภาพ 

                    แหงชาต ิ(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2551) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• หลกัการบริหารคุณภาพตามแนวควิซ ี

• หลกัการ 5 ส.  /  วัฒนธรรมการบริการ 

• Work  to  ISO  9001 : 2000  Procedure /  ISO  9001 : 2000  

Training 

• Work  to  SEPA   Pilot   Project 

 

พ.ศ. 2532 

พ.ศ. 2551 

พ.ศ. 2542 

พ.ศ. 2541 

พ.ศ. 2554                           • SEPA   /  Continuous  Improvement   of  Quality 
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4. เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  (State Enterprise Performance Appraisal :   

SEPA) เพื่อความเปนเลิศ  

         ผลจากการที่สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (สคร.) ในสงักัดกระทรวง 

การคลังไดปรับปรุงระบบประเมนิผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจโดยคณะกรรมการประเมนิผลงาน

รัฐวสิาหกจิ (Performance Assessment Committee :PAC) เมื่อป พ.ศ.2551ไดนําเกณฑประเมนิคุณภาพ

แหงชาติ (Thailand Quality Awards : TQA) มาประยุกตเพื่อใชในการประเมนิผลการดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจอยางเปนทางการต้ังแตป พ.ศ. 2554 เปนตนไป ซึ่ง สคร.เรียกวา เกณฑประเมนิคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจ  (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) เพื่อความเปนเลศิตามเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาต ิ (Thailand Quality Award : TQA) ซึ่งพฒันามาจากแนวทางรางวัล Malcolm  Baldrige  

National Quality Award  (MBNQA) (สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2552) มรีายละเอยีดดังนี้   

         เปาประสงค 

         ความเปนมาตรฐานสอดคลองกับทศิทางการพัฒนาประเทศและเปนเครื่องมือในการ

พฒันารัฐวสิาหกจิไปสูความเปนเลศิไดอยางแทจริง 

          จุดประสงค 

           ระบบประเมนิผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  เปนแนวทางสําคัญในการประเมนิตนเองของ

รัฐวสิาหกจิและการใหขอมลูปอนกลบัแกรัฐวสิาหกจิ  นอกจากนี้  มบีทบาทสาํคัญ  3  ประการไดแก  

           1. การปรับปรงุวิธกีารดําเนนิการ ขีดความสามารถและผลการดาํเนนิงานของรัฐวสิาหกิจ 

                      2. การสื่อสารและแบงปนขอมลูวธิปีฏบิตัิที่เปนเลศิระหวางรฐัวสิาหกจิตางๆ 

          3.  การบริหารจดัการรัฐวสิาหกจิและใชเปนแนวทางในการวางแผนรวมทั้งเพิ่มโอกาส

ในการเรียนรู 

      ระบบประเมนิผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจจัดทําขึ้นเพื่อชวยให รัฐวิสาหกิจใชแนวทางที่       

บรูณาการการบริหารจดัการสนับสนนุในเรื่อง 1) การสงมอบคณุคาที่ดีขึน้เสมอใหแกลกูคาและผูมสีวน

ไดสวนเสยีซึ่งสงผลตอความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ  2) การปรับปรุงประสทิธิผลและขีดความสามารถ

ของรฐัวสิาหกจิโดยรวม  3)การเรียนรูของรฐัวสิาหกจิและพนกังานเกี่ยวกับการบริหารจดัการที่ดี 
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       คุณคาของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจเพื่อความเปนเลิศ  สามารถสรปุไดวา   

       1.  ทกุคนคือผูชนะ 

       2.  ทกุคนสามารถเขารวม และไดรับประโยชน 

       3.  ไดประโยชนอยางยิ่งไมวาจะอยูในระดับใด 

       4.  รัฐวสิาหกจิไดรับรายงานปอนกลบัทกุแหง 

      ดังนั้น โครงสรางของเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิเพื่อความเปนเลศิตามเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาต ิ(State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)  ประกอบดวย  

  1.  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ 

  2.  การวางแผนวสิาหกจิ 

  3.  การมุงเนนลกูคาและตลาด 

  4.  การวัด การวิเคราะห และการจดัการความรู 

  5.  การมุงเนนทรัพยากรบุคลากร 

  6. การจัดการกระบวนการ 

  7.  ผลลพัธทางธรุกิจ 

 จาก 7 หมวดดังกลาว  ประกอบกันจําแนกเปนกลุมการนําองคการ และกลุมผลลัพธ  (วันมีชัย          

บรูณะพันธุ, 2550, หนา 23)  กลาวคือ   

 กลุมการนําองคการ  คือ การนําองคการรัฐวสิาหกจิ (หมวด 1) การวางแผนวิสาหกจิ (หมวด 2)  

และการมุงเนนลกูคาและตลาด (หมวด 3) เพื่อเนนความสําคัญวา การนําองคการรัฐวิสาหกิจตองมุงที่ 

กลยุทธและลกูคา 

 กลุมผลลัพธ  คือ  ผูนําระดับสูงตองกําหนดทศิทางขององคการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใน

อนาคต  การมุงเนนทรัพยากรบุคลากร (หมวด 5) การจัดการกระบวนการ (หมวด 6) และผลลัพธทาง

ธรุกิจ (หมวด 7) โดยพนักงานและกระบวนการหลักมีบทบาททําใหการดําเนินงานสําเร็จและนําไปสู

ผลลพัธทางธรุกิจขององคการ 

 สําหรับการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู (หมวด 4) มีความสําคัญอยางยิ่งที่ทําให

องคการจัดการอยางมปีระสทิธภิาพและการปรบัปรงุผลการดาํเนนิการและความสามารถในการแขงขัน

โดยใชระบบที่ใชขอมลูจรงิ และองคความรูเปนแรงผลกัดัน การวัด การวิเคราะหและการจดัการความรู

เปนพืน้ฐานของระบบการจัดการผลการดําเนนิการโดยรวม 
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 จะเห็นไดวา  เกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจเพื่อความเปนเลศิตามเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาตไิดพฒันามาจากเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาตหิรอืกลาวอีกนัยหนึ่งวา SEPA  Framework เปน

รูปแบบธรุกิจ (Business  Model) ที่เนนกระบวนการ (Process  Approach  Model) ซึ่งเปนเครื่องมือใน

การประเมนิตนเอง (Assessment  Tool) ขององคการเพื่อสูความเปนเลศิโดยการศึกษาวิจัยเรื่องแนว

ทางการพัฒนาสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยเพื่อความเปนเลศิตามเกณฑประเมนิ

คุณภาพรัฐวสิาหกจิ กรณีศกึษา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) นั้น ผูวิจัยใช

เกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ซึ่งพัฒนามาจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเปนเกณฑของการ

ศกึษาวิจัยในครัง้นี้โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 บริบทของรัฐวิสาหกิจ (สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2552, หนา 26 - 29)  

หมายถงึ  ภาพรวมของรัฐวสิาหกจิเปนสิ่งสาํคัญที่มผีลตอวธิกีารดําเนนิธรุกิจและความทาทายที่

สาํคัญที่รัฐวสิาหกจิเผชญิอยู  จําแนกเปน 

  1.  ลกัษณะของรัฐวสิาหกิจ  เปนการอธิบายถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจของรัฐวิสาหกิจและ

ความสมัพนัธที่สาํคัญกับลกูคา ผูสงมอบ คูคา และผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งแบงเปนสภาพแวดลอมของ

รัฐวสิาหกจิและความสมัพนัธระดับรฐัวสิาหกจิ  กลาวคือ  

                   1.1  สภาพแวดลอมของรัฐวิสาหกิจ  จําแนกเปน 1) ภารกิจหลัก  2) ผลิตภัณฑและบริการ

หลกักลไกการสงมอบ  3) วัฒนธรรมองคการ จุดมุงหมาย วิสัยทัศน  พันธกิจ คานิยม 4) ขอมูลทั่วไป

ของพนักงาน  5)เทคโนโลยีหลัก  อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก  6) กฎระเบียบขอบังคับการ

รับรอง  จดทะเบยีน(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2552, หนา 1-23)   

        1.2  ความสมัพนัธระดับรฐัวสิาหกจิ จําแนกเปน 1)โครงสรางองคการ ระบบธรรมาภบิาล 

ความสมัพนัธดานการกํากับดูแลและการรายงานระหวางคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูง 

และองคการที่กํากับดูแล  2) กลุมลูกคาและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  และสวนตลาดที่สําคัญภายใต

ภารกิจหลกั  ความตองการและความคาดหวังที่สาํคัญ  ความแตกตางในความตองการและความคาดหวงั

ของแตละกลุม  3) ประเภทของผูสงมอบ คูคา คูความรวมมอืและตวัแทนจําหนายที่สาํคัญภายใตภารกิจ

หลัก บทบาทภายในระบบงาน การผลติและการสงมอบผลติภัณฑและบริการ  การสรางนวัตกรรม 

ความตองการที่สาํคัญของหวงโซอปุทาน  4) ความสมัพนัธในการเปนคูคากับผูสงมอบและกับลูกคาที่

สาํคัญ   กลไกการสื่อสารระหวางกันภายใตภารกิจหลกั 

  2. ความทาทายตอรฐัวสิาหกจิ  เปนการอธบิายถงึสภาพแวดลอมดานการแขงขัน ความทาทาย 

และความไดเปรียบเชงิกลยุทธที่สําคัญและระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ  ซึ่ง
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แบงเปน  สภาพแวดลอมดานการแขงขัน บริบทเชงิกลยุทธและระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  

โดยความทาทายตอรัฐวิสาหกิจ เปนสิ่งที่เปนแรงกดดันหรือมีอทิธิพลตอความสําเร็จในอนาคตของ

องคการ (สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2547, หนา 38) กลาวคือ 

       2.1 สภาพแวดลอมดานการแขงขัน   จําแนกเปน 1)ลําดับในการแขงขัน ณ ระดับตางๆ  

ขนาดและการเติบโตเมื่อเปรยีบเทยีบกับองคการในอุตสาหกรรมหรอืตลาดเดียวกันรวมทั้งจํานวนและ

ประเภทของคูแขงในระดับการแขงขันดังกลาว  2) ปจจัยหลักที่ทําใหประสบความสําเร็จเมื่อ

เปรียบเทียบกับคูแขงในระดับการแขงขันขางตน  การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลตอ

สถานการณของการแขงขัน โอกาสสําหรับการสรางนวัตกรรม และความรวมมือ 3) แหลงขอมูลเชงิ

เปรยีบเทยีบและเชงิแขงขันที่สาํคัญ แหลงขอมลูเชงิเปรยีบเทยีบที่สาํคัญจากอุตสาหกรรมอื่น 

      2.2  บรบิทเชงิกลยุทธ   หมายถึง ความทาทายและความไดเปรียบเชงิกลยุทธที่สําคัญดาน

ธรุกิจ   ดานการปฏิบตัิการและดานทรัพยากรบุคคลในระดับการแขงขันขางตน ความทาทายเชงิกลยทุธ

ที่สาํคัญที่สงผลกระทบตอความยั่งยนื 

 

เมื่อพจิารณาบริบทของรัฐวิสาหกิจ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาในที่นี้  คือ        

ธ.ก.ส.  ปรากฎวา   

1. ลกัษณะของรัฐวสิาหกจิ   พจิารณาถงึสภาพแวดลอมของรัฐวิสาหกิจนั้น  ธ.ก.ส.ไดกําหนด

วิสยัทศันและคานิยมโดยไดแกไขพระราชบัญญัติรวม 4 ครั้งไดแก ป พ.ศ.2519 พ.ศ. 2525 พ.ศ.2535  

และ พ.ศ. 2542 เพื่อขยายความชวยเหลือลูกคาเกษตรกรใหมากยิ่งขึ้นและสอดคลองกับสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงแตยังคงขอบเขตในภาคการเกษต รเทานั้น  จนกระทั่ง เมื่อป  พ .ศ.2549ไดแกไข

พระราชบัญญัติเพื่อขยายบทบาทเปนธนาคารพัฒนาชนบทโดยมุงเนนยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรควบคูกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   ตอมาเมื่อป พ.ศ. 

2550 และพ.ศ. 2552  ธ.ก.ส.ไดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและคานิยมใหม เพื่อกาวสูการเปนธนาคาร

พฒันาชนบทเตม็รปูแบบ   

วิสัยทัศน ธ.ก.ส. 

 “เปนธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง  มีการจัดการที่ทันสมัย  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรรายยอย” 

 คานิยม 

 “เคียงคู  รูคา  ประชาชน” 
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พันธกิจ 

 เพื่อกาวสูการเปนธนาคารพัฒนาชนบทเตม็รปูแบบ  ดังนั้น ธ.ก.ส.จึงไดกําหนดพันธกิจสําคัญ

ไว  4  ประการ  ไดแก  

 1. ใหบริการสนิเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสรางโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรสา มารถเพิ่ม

ผลผลติไดอยางมคีุณภาพ และประสทิธภิาพ 

 2.  พัฒนาสังคมแหงการเรียนรูดานเกษตรกรรมเพื่อใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเปน

ทรพัยากรมนุษยที่เคียงคู รูคุณคาของสงัคม 

 3.  บรหิารการจัดหาเงนิทุนใหมตีนทุนที่เหมาะสมตอการตอบสนองพันธกิจหลักของธนาคาร

เนนการมีสภาพคลอง และมเีสถยีรภาพ 

 4. พัฒนาบริการใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของเกษตรกรอยางมีคุณภาพและ

ประสทิธภิาพดวยบุคลากรของธนาคารที่มขีีดความสามารถและคานิยมที่ถกูตอง 

สาํหรบัลกูคาของ ธ.ก.ส. จําแนกเปน 4 กลุมหลกั คือ 1) เกษตรกร  2)สถาบนั / บุคคล(สหกรณ  

กลุมเกษตรกร  องคการปกครองทองถิ่น   กองทุนหมูบาน   วิสาหกิจชุมชน ) 3) บุคคลทั่วไป                    

4) สวนราชการ / รัฐวสิาหกจิ   

สวนผูมสีวนไดสวนเสีย  จําแนกเปน 3 กลุมหลัก คือ 1) ผูถือหุน(กระทรวงการคลัง สหกรณ 

และประชาชนทั่วไป)  2) พนักงาน / ลกูจาง  3) ชมุชนในชนบท  

ผูสงมอบไดแก  KCIM องคการสงเคราะหทหารผานศึกและบรษิัทจางเหมาแรงงานดานธรุการ

และรกัษาความสะอาด  

คูคา ไดแก บรษิัทกลุมรวมทาํงาน ATM, ATM Pool, Western Unionและบรษิัทที่รวมโครงการ

ทวีมติร 

คูความรวมมอื ไดแก  บรษิัทไทยธรุกิจเกษตรกรจํากัด สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา 

ธ.ก.ส. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหลกูคาผูกูและลกูคาผูฝาก   KTC และบรษิัทไปรษณียไทย 

 ธ.ก.ส. มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 11,700 คน จําแนกเปนชาย 7,704  คนและหญิง 3,396 คน 

(อตัรากําลงั  ณ  5 มกราคม 2553)   

 ธ.ก.ส. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ประกอบดวย ระบบ SAP เปนระบบการบันทึก

บญัชแียกประเภทและระบบจดัซือ้จดัจาง ระบบ BPR เปนระบบการปลอยเงนิกู ระบบ HRIS เปนระบบ

บนัทึกวันลาและการฝกอบรมของพนกังาน   
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 สวนความสมัพนัธระดับรฐัวสิาหกจิ    

 โครงสรางองคการของ ธ.ก.ส. เปนระบบราชการในลักษณะแบงตามหนาที่งาน (Functional  

Divisions) โดยมีลกัษณะการสั่งงานจากบนลงลาง 

  ระบบธรรมาภบิาลของ ธ.ก.ส. ประกอบดวย คณะกรรมการรัฐวสิาหกจิและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบโดย Audit Committee 

 2. ความทาทายตอรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งเผชิญอยู ไดแก ลูกคาเกษตรกรมีอายุสูงและการประกอบ

อาชพีการเกษตรลดลง  ธรุกิจภาคการเกษตรเติบโตในตลาดที่อิ่มตวั  การใชเทคโนโลยเีพื่อใหบรกิารแก

ลกูคาและจาํนวนคูแขงในอุตสาหกรรมการธนาคารเพิ่มจํานวนขึน้จากการเปดเสรกีารคา 

    จะเหน็ไดวา  บรบิทรฐัวสิาหกจิ ประกอบดวยสภาพแวดลอม ความสมัพนัธและความทาทาย 

นั้น  จะเปนขอมูลภาพรวมของรัฐวิสาหกิจที่มีผลตอวิธีการดําเนินธุรกิจและความทาทายที่สําคัญที่

รัฐวสิาหกจิเผชญิอยู  

   

  เกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจเพื่อความเปนเลศิ ซึ่งพัฒนามาจาก เกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาต ิ ประกอบดวย 

หมวด 1  การนําองคการรัฐวิสาหกิจ (Leadership) 

เนื่องจากการนําองคการรัฐวิสาหกจิอยูในหมวดแรกของการตรวจประเมินวาผูนําระดับสงูของ 

องคการไดดําเนินการในเรื่องคานิยม  ทศิทาง และความคาดหวังในผลการดําเนินการประการใดบาง 

รวมทั้งการมุงเนนลกูคาและผูมสีวนไดสวนเสยีอื่น การเอือ้อาํนาจแกพนักงาน การสรางนวัตกรรม และ

การเรียนรูขององคการ รวมทั้งการตรวจประเมินวา  องคการมีความรับผิดชอบตอสาธารณะและมีการ

ใหการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ ๆ บางหรือไมประการใด มากนอยเพียงใด (อติกานต ปนสุข, 2550, 

หนา 23) โดยมีคะแนนประเมนิ  120 คะแนน ประกอบดวย การนําองคการโดยผูนําระดับสูง                

(70  คะแนน) และธรรมาภบิาล และความรบัผดิชอบตอสงัคม (50  คะแนน) ทัง้นี้ จุดมุงหมายตามเกณฑ

ดังกลาวมุงเพยีงนิยามเดยีวที่ระบอุงคประกอบสาํคัญของกระบวนการภาวะผูนําในการกําหนดคานิยม 

และทศิทางการสื่อสาร   การสรางคุณคาและการทําใหเกิดความสมดุลระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย        

ทกุกลุม  นอกจากนี้  ผูนําตองมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม  ปฏบิัติตามกฎหมายและมี

จริยธรรม (ธานี  ทรงสริิเดช, 2550, หนา 14) เนื่องจากธรรมาภิบาลเปนระบบการจัดการและควบคุม

ตางๆที่ใชในองคการรวมทั้งความรับผิดชอบในดานตางๆของเจาของหรือผูถือหุน   คณะกรรมการ

บรหิารและผูนําระดับสงูขององคการ (สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2551, หนา 119) และภาวะผูนําเปน
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พลงัชนดิหนึ่งที่สามารถสงแรงกระทําอันกอใหเกิดการขับเคลื่อนกลุมคนและระบบองคการไปสูการ

บรรลเุปาประสงค (นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา 31., สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2552, หนา   31-34)   

     จะเหน็ไดวา  การนําองคการโดยผูนําระดับสูง เปนการอธิบายถึงการที่ผูนําระดับสูงสามารถ

ชีน้ําและอธบิายการดําเนนิการขององคการ  ผูนําระดับสงูสามารถสื่อสารกับพนักงานและกระตุนใหมี

ผลการดําเนนิการที่ดีในขณะที่ธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบตอสังคมเปนการอธิบายระบบธรรมา   

ภิบาลขององคการ และอธบิายการดําเนินการเพื่อแสดงความรับผดิชอบตอสาธารณะ ใหมั่นใจวา  

องคการมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม  และบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดี (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2552, 

หนา 31-35) 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูนําระดบัสูง (นิตย   สมัมาพนัธ, 2548, หนา 84-96)      

1. การกําหนดทิศทางขององคการ  

   ภาวะผูนําระดับสูงมีบทบาทสําคัญในการสรางและขับเคลื่อนวิสัยทัศนซึ่งเปนการมอง

อนาคตที่กวางไกลของทุกคนหรือเกือบทุกคนทั่วทั้งองคการแลวพัฒนากลยุทธสําหรับสรางการ

เปลี่ยนแปลงที่จําเปนสาํหรบัการบรรลผุลตามวสิยัทศัน  ทัง้นี้  การกําหนดทศิทางขององคการทั้งระยะ

สั้น และระยะยาวรวมทั้งสรางความสมดุลระหวางคานิยมตอลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย   ดังนั้น  

ความสามารถขององคการขึ้นอยูกับขีดความสามารถของผูนําในการกําหนดทศิทางและคานิยมที่

ถกูตองรวมทัง้สามารถสื่อคานิยมกับทิศทาง และความคาดหวังที่เหมาะสมผานระบบความเปนผูนําสู

พนักงานทุกคนอยางมีประสทิธผิลรวมทั้งสรางบรรยากาศใหเกิดการเอื้ออํานาจในการตัดสนิใจ  

(Empowerment) แกพนักงานในระดับรองๆลดหลั่นลงมาจนถงึขัน้เกิดความคลองตวัและเกดินวัตกรรม 

รวมทั้งเกิดการเรียนรูทั่วทั้งองคการ   

2.  การทบทวนผลการดําเนนิการขององคการ 

     ผูนําระดับสูงจําเปนตองรับฟงทั้งขาวดี และขาวรายและตองทําอยูเปนประจําเพราะผูนํา

ระดับสงู คือ ผูที่ควรจะรูดีที่สดุวา การปฏบิัติงานตางๆตรงตามนโยบายระดับสูงหรือไมและมากนอย

เพยีงใด 

3.  ความรับผดิชอบตอสาธารณะ และการบาํเพญ็ตนเปนพลเมอืงด ี

    องคการที่มีความเปนเลศิ  มไิดมีความเดนเฉพาะในดานการดําเนินธุรกิจเพื่อการทํากําไร

ใหแกเจาของและผูถอืหุนเทานัน้  แตจะตองมคีวามรับผดิชอบตอสงัคม  มจีริยธรรมและบําเพ็ญตนเปน

พลเมอืงดใีหการสนับสนนุแกชมุชนที่สาํคัญ  ดังนั้น ความรับผิดชอบตอสาธารณะและการบําเพ็ญตน

เปนพลเมืองดีเปนการดําเนินการภายใตภาวะผูนําที่แสดงใหเห็น ถึงความเปนนิติบุคคลที่มีความ
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รับผิดชอบตอสาธารณะและการบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดี จําแนกเปน 2 ประเด็น (อติกานต ปนสุข , 

2550, หนา 24) คือ 

3.1 ความรับผดิชอบตอสาธารณะ   

      พจิารณาวา 1) องคการในฐานะนิติบุคคลไดทําไปแลว กําลังทําอยูและจะทําในอนาคต

อยางไร ในกรณีที่ผลิตภัณฑ  การใหบริการและการปฏบิัติการใด  ๆมีผลกระทบในทางลบตอสังคม 

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบงัคับตาง ๆ  2) องคการไดแสดงใหสาธารณะไดรูเหน็ถงึความเสี่ยง

ที่เกี่ยวของกบัผลติภัณฑ การบริการและการปฏบิัติการขององคกรประการใดบางหรือไมและอยางไร   

3) องคการไดคาดการณลวงหนาหรอืไมถงึความกังวลของสาธารณะที่มีตอผลิตภัณฑ การบริการและ

การปฏบิตัิการทัง้ในปจจุบนัและอนาคตอยางไร องคการมเีตรยีมการเชงิรกุในประเด็นดังกลาวอยางไร 

4) องคการทําอยางไรที่จะสามารถดําเนินการทางธุรกิจอยางมีจริยธรรมในธุรกรรมทุกประเภทและ      

ในการปฏิสมัพนัธกับผูมสีวนไดสวนเสยี 

 3.2  การบําเพญ็ตนเปนองคการพลเมอืงด ี

       พจิารณาวา 1) การใหการสนับสนนุขององคการตอชมุชนที่สาํคัญวา องคการ ผูนําระดับสงู 

และพนกังานทุกคน ดําเนนิการอะไรบางและอยางไรในการสนับสนุน และสรางความแข็งแกรงใหแก

ชมุชนที่สาํคัญตอองคการ  2) มแีนวทางอยางไรในการกําหนดวาชมุชนใดคือชมุชนที่สาํคัญและในการ

กําหนดวา มงีานสาํคัญอะไรบางที่องคการตองทาํในการสนับสนนุชุมชนที่สาํคัญเหลานัน้  

 

สรุปไดวา  การนําองคการรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ผูนําระดับสูงสามารถชี้นําและอธิบายการ

ดําเนนิการขององคการซึ่งแสดงใหเหน็ถงึความรับผดิชอบตอสังคม การมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและ

บําเพ็ญตนเปนพลเมืองดีขององคการรวมทั้งสามารถสื่อสารกับพนักงานและกระตุนใหมีผลการ

ดําเนนิการที่ดี  

ภาวะผูนําจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคล  ซึ่งประกอบไป

ดวยผูนําและผูตามโดยที่ผูนําจะเปนบุคคลที่สามารถโนมนาวผูตามหรอืสมาชกิในกลุมใหกระทําตามที่

ตนปรารถนาและบรรลผุลสาํเรจ็ตามเปาหมาย (อตกิานต ปนสุข, 2550, หนา 16)  ดังนั้น ภาวะผูนําจึงมี

ความสาํคัญและเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสาํหรบัองคการที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะ

ภาวะผูนําเกี่ยวของกับคุณภาพของการบริหารจัดการ และการดําเนินการในหมวด 2 -7  หากองคการ

ขาดผูนําที่มีคุณภาพแลว  องคการไมอาจมีผลการดําเนินงานที่เปนเลศิ   ทั้งนี้  พฤติกรรมองคการ คือ 

ภาพของภาวะผูนําระดับสูง(นิตย   สัมมาพันธ, 2548,หนา 11-12) เนื่องจากในยุคโลกาภิวัตนซึ่ง
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สภาพแวดลอมทางธรุกิจ  เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมมกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  พบวา  ความ

เปนผูนํามาเปนอนัดับหนึ่งและการจัดการมาเปนที่สองเนื่องจากการเปนผูนําไมเหมือนกับการจัดการ

เพราะการเปนผูนํา คือ การทําในสิ่งที่ถูกตอง  (Do  Right  Things) สวนการจัดการ คือ การทําสิ่งตางๆ

ใหถกูตอง (Do  Things  Right)    

ดังนั้น  ประสทิธิผลขององคการไมไดขึ้นอยูกับวาองคการใชความพยายามเทาใด  แตอยูที่

องคการทุมเทความพยายามทําในสิ่งที่ถูกตองซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   Curtis, Richard D.(2006)  

พบวา ภาวะผูนําเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดซึ่งมีอทิธิพลตอผลลัพธของการเปลี่ยนแปลงและงานวิจัยของ  

Gupta, Atul., MaDaniel, Jason  C., &  Herath, Kanthi. S (2005) พบวา ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ 

และความผกูพันของพนักงานสงผลตอการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและการปรับปรุงกระบวนการ

ธรุกิจสงผลตอคณุภาพการใหบรกิารและคณุภาพการใหบรกิารสงผลตอความพงึพอใจของลกูคา 

บทบาทของผูนําระดับสูงจึงควรกําหนดทศิทางที่ถูกตองผานกลยุทธขององคการ   กําหนด

คานิยมขององคการที่เปนรูปธรรม และกําหนดความคาดหวังในผลการดําเนินงานใหสูงโดยกลยุทธ

และคานิยมควรเปนแนวทางสําหรับการชี้นําการตัดสนิใจ  และการทํากิจกรรมตางๆขององคการ  

รวมทั้งผูนําระดับสงูตองสรางแรงบนัดาลใจ และจูงใจใหพนักงานใชศักยภาพของตนเองใหมากที่สุด

เพื่อสรางคุณคาตอองคการ  เรยีนรูเพื่อพฒันาตนเอง และมคีวามคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรม

ซึ่งผูนําระดับสงูขององคการพึงรบัผดิชอบตอการดําเนินงานที่เกิดจากการตัดสนิใจในการจัดการของ

ผูนําระดับสูงเพราะการกําหนดทศิทางขององคการเปนทศิทางในอนาคตซึ่งเปนภารกิจของผูนําที่

จะตองทาํตอไปโดยการเชื่อมโยงกบัการสรางวิสยัทศัน และการกําหนดสภาพแวดลอมรวมทั้งปจจัยที่

ใชในการวางแผนกลยุทธและแผนปฏบิตัิการ นอกจากนี้  ผูนําระดับสูงมีบทบาทเปนแบบอยางที่ดีใน

จริยธรรม  การใหมสีวนรวมในการวางแผน  การสื่อสาร  การชี้แนะในงาน การพัฒนาผูจะมาเปนผูนํา

ในอนาคต  การทบทวนผลการดําเนินงานขององคการและการยกยองพนักงาน(สถาบันเพิ่มผลผลิต

แหงชาต,ิ 2548, หนา 27-29)  

  สรปุไดวา  องคการที่ประสบความสาํเรจ็ และบรรลผุลการดําเนนิงานที่เปนเลศิ (Performance  

Excellence)  จะตองไดรับการชี้นําหรือกําหนดทศิทางจากการนําองคการอยางมีวิสัยทัศนโดยผูนํา

ระดับสงูขององคการเปนผูกําหนดทิศทางและสรางองคการที่มุงเนนลูกคา สรางคานิยมที่ชัดเจนและมี

ความคาดหวังผลการดําเนินงานในระดับสูงโดยมีความสมดุลระหวางความตองการของผูมีสวนได 

สวนเสียกลุมตางๆและเปนแบบอยางที่ดีทั้งคําพูดและการกระทําที่สามารถสรางแรงบันดาลใจและ

แรงจูงใจใหพนักงานมีสวนรวมในการสรางประโยชนตอองคการและสนับสนุนพนักงานใหเรียนรู 
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และพฒันาตนเองรวมทั้งใชความคิดริเริ่มเพื่อสรางนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในองคการและผูนําระดับสูง

ขององคการตองเปนผูมีความรับผดิชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆตามระบบธรรมาภิบาล   

(สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ , 2547, หนา 26) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Douglas, Thomas  J., &  

Fredendall, Lawrence  D. (2004) พบวา  ผูนําที่มีวิสัยทัศนจะมีอทิธิพลโดยตรงตอการประสานงาน

ภายในและภายนอกขององคการ รวมทั้งการเรียนรูในองคการ นอกจากนี้ ยังสงผลตอการปรับปรงุอยาง

ตอเนื่อง  และความพึงพอใจของพนักงาน รวมทั้งสงผลตอการดําเนินงานขององคการ  และอติกานต  

ปนสขุ. (2550) พบวา บทบาทของภาวะผูนําของไทยคารบอนแบลค็โดยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีคา

คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ภาวะผูนําเชงิยุทธศาสตรและภาวะผูนําเชงิศรัทธาบารมี

ตามลาํดับ 

 ทฤษฎสีนบัสนนุหมวดการนําองคการรัฐวิสาหกจิ 

 ทฤษฎภีาวะผูนํา (Leadership  Theory) 

              เนื่องจากผูนํา คือ จุดเริ่มตนและจุดจบขององคการรวมทั้งเปนหนึ่งในปจจัยแหงความสําเร็จ

เพื่อการมีคุณภาพอยางยั่งยืนและพัฒนาผลการดําเนินงาน ในองคการ(Osseo-Asare, Augustus E.,  

Longbottom, David., & Murphy, William D. 2005) ดังนั้น จึงไดมีการนําเสนอทฤษฎีภาวะผูนํา      

Bass, Bernard M. (1989 &1990)  (นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา 32-33, 74) เนื่องจากเปนกลุมภาวะผูนํา

ของการสนบัสนนุองคการเพื่อกาวไปสูความเปนเลศิ   (Senge, Peter. M.1990)โดยมีรายละเอยีดดังนี้    

Bass, Bernard M. (1989 &1990)ไดจําแนกผูนําในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปน 2 ประเภท 

ไดแก  ผูนําการปฏบิัติ (Transactional Leaders)  และผูนําการปฏริูป หรือผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational  Leaders) (นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา 52-56)  มรีายละเอยีดดังนี้ 

             1.  ผูนําการปฏิบตัิ (Transactional  Leaders) 

                  มบีทบาทจงูใจลูกนองใหปฏบิตัิงานที่ระดับหนึ่งตามความคาดหวังขององคการ 

บรรดาผูนําประเภทนีแ้สดงบทบาทดวยการชวยเหลอืใหลกูนอง ดังนี้ 

            1. ตระหนักในงานที่ตนเองรบัผดิชอบ 

            2. สามารถระบเุปาหมายที่ตองการจะทาํใหสาํเรจ็ 

            3. มคีวามมั่นใจวาสามารถทาํงานใหบรรลเุปาหมายตามมาตรฐาน 

            4. มคีวามเขาใจวา ความจําเปนสวนตัว และบําเหน็จรางวัลที่พวกเขาเรียกรองตองการนั้น 

เชื่อมโยงกบัการบรรลเุปาหมายขององคการไดอยางไร 
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               2.   ผูนําการปฏิรูปหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaders)    

  มลีกัษณะเดนที่แตกตางไปจากผูนําการปฏบิตัิ  คือ ผูนําการปฏริูปหรอืผูนําการ 

เปลี่ยนแปลง สามารถจงูใจใหบคุคลตางๆออกแรงพยายามเหนอืความคาดหมายตามปกติดวยการสราง

แรงบนัดาลใจใหแกลกุนองจนถงึขัน้ทําใหบรรดาลกูนองมพีฤตกิรรมเหนือธรรมดา ดังนี้ 

     1. มุงไปที่ภารกิจ (Mission) ที่กวางไกล และยกไวเหนอืผลประโยชนสวนตัว 

     2. ยกระดับแรงจงูใจสวนตัวสูเปาหมายที่สงูขึน้ อาท ิความสาํเรจ็ และอดุมคติ แทนที่จะ 

มุงกับเปาหมายระดบัต่ํา อาท ิความตองการทางวตัถ ุและความปลอดภยั 

                      3. มีความมั่นใจในขีดความสามารถของตนเองวา  เปนไปไดที่จะบรรลุภารกิจเหนือ

ธรรมดาที่ผูนําไดวาดภาพไว 

ภาวะผูนําการปฏริูปหรอืผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนรูปแบบภาวะผูนําที่สงเสรมิใหภาวะผูนํา 

การปฏบิตัิสามารถขบัเคลื่อนองคการใหมผีลการปฏบิตัิงานที่ดีเลศิเหนอืความคาดหมายเพราะผูนําการ

ปฏริูปที่ประสบความสาํเรจ็สงูสดุยังตองจาํเปนตองมคีวามเชี่ยวชาญหรอืทักษะของผูนําการปฏบิัติเพื่อ

จะไดบรหิารสถานการณ และการจดัการงานประจําวันซึ่งรวมกันเปนรากฐานของภารกิจ  

สาํหรบั  Schermerhom, John R, Jr. ไดสรปุคุณลกัษณะของผูนําการปฏริูปหรอืผูนําการ 

เปลี่ยนแปลง  ประกอบดวย  6  ประการ ไดแก (นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา 52-56)   

1. วิสยัทศัน (Vision) มคีวามคิดและความสามารถหยั่งรูทศิทาง รวมท้ังสามารถสื่อ 

ความหมายสูผูอื่นอยางไดผลด ี  

2. เกง ดี มเีสนห (Charisma Leadership) ใหเกิดความกระตือรอืรน ศรทัธา จงรักภักดี  

ภาคภูมใิจและไววางใจดวยการใช “อํานาจความนิยม (Reference Power)” ซึ่งเปนอํานาจที่เกิดจากตัว

บคุคลที่ไดรับความนิยมยกยอง  และสามารถปลุกใจผูตามใหอุทศิตนมากขึ้น มีความพึงพอใจในงาน

ของตนเองมากขึ้น   

3. การแสดงความเปนเลศิ (Symbolism) เปนการคนหาบคุคลดีเดน แลวใหรางวัลพเิศษ 

อยางมกีารวางแผนลวงหนา  

4. การเอือ้อาํนาจ (Empowerment) เปนการชวยใหผูตามมพีฒันาการ และมกีารสนับสนนุ 

การขจัดปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน มีการเปดโอกาสผูตามใหมีสวนรวมกันรับผดิชอบและ

มอบหมายงานที่นาสนใจทาทายความสามารถ 

5. การกระตุนปญญาใหเกิดขึน้ (Intellectual  Simulation) เปนความพยายามสรางความรูสกึ 

ผกูพันกับงานใหเกิดขึน้ดวยการทําใหลกูนองตระหนกัในปญหาตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งปฏบิัติการแกไข
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และปองกนัปญหาตามแนวทางใหมๆ ที่มคีุณภาพสงู 

6. ความซื่อสตัย (Integrity) เปนการมีพฤตกิรรมมุงมั่นรักษาความดี มจีริยธรรมอยาง 

สม่าํเสมออนัเกิดจากจิตใจที่ดีงามและสามารถรกัษาคํามั่นสญัญา  พนัธะผูกพันดวยการติดตามผลแบบ

ไมลดละ และเกาะตดิสถานการณ 

     นอกจากนี้  Bass, Bernard M., & Avolio, Bruce J.(1994,หนา 3-4)ไดวิเคราะหองคประกอบ

เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยนําเสนอวา ผูนําที่สามารถโนมนาวจิตใจผูใตบังคับบัญชาให

กระทําตามที่ผูนําปรารถนาหรอืใหความรวมมอืกระทาํกิจกรรมใหบรรลุผลตามตองการ ประกอบดวย

คุณลกัษณะสําคัญ 4 ประการ ไดแก  

     1.1 การมีอทิธพิลอยางมอีดุมการณ (Charismatic Leadership) หมายถึง การที่ผูนําประพฤติ

ตัวเปนแบบอยางสาํหรบัผูตาม ผูนําจะเปนที่ยกยอง  เคารพนับถือศรัทธา ไววางใจและทําใหผูตามเกิด

ความภาคภูมใิจเมื่อไดรวมงานกันโดยผูนําจะตองเปนบุคคลที่มวีิสยัทศัน ผูนําเปนผูไวใจไดวาจะทําใน

สิ่งที่ถูกตอง  ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง  ผูนําจะหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อ

ผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤตตินเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่นและเพื่อประโยชนของกลุม  

    1.2 การสรางแรงบนัดาลใจ  (Inspiration Motivation) หมายถงึ การที่ผูนําจะประพฤติในทาง

ที่จูงใจใหเกิดแรงบนัดาลใจกับผูตามโดยการสรางแรงจูงใจภายใน ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม 

ใหมชีวีิตชวีา มกีารแสดงออกซึ่งความกระตือรอืรนโดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก  ผูนํา

จะแสดงการอทุศิตวัหรือความผกูพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อมั่นและ

แสดงใหเห็นความต้ังใจอยางแนวแนวา   จะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขาม

ผลประโยชนของตนเพื่อวสิยัทศันและภารกิจขององคการซึ่งชวยใหผูตามพฒันาความผูกพันของตนตอ

เปาหมายระยะยาว  

 1.3 การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) หมายถงึ การที่ผูนํามกีารกระตุนผูตามให

ตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน   ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหมๆ มา

แกปญหาในหนวยงานเพื่อหาขอสรปุใหมที่ดีกวาเดมิเพื่อทาํใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรคโดยผูนํามกีาร

คิด และแกไขปญหาอยางเปนระบบ  มีการจูงใจ และสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆ  มีการใหกําลังใจ    

ผูตามใหพยายามหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ การกระตุนทางปญญาเปนสวนที่สําคัญของการ

พฒันาความสามารถของผูตามในการที่จะตระหนัก เขาใจและแกไขปญหาดวยตนเอง  

 1.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individual Consideration) หมายถึง การที่ผูนําจะมี

ความสมัพนัธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําในการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคลและทําให     
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ผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนพี่เลี้ยง (Coach) และเปนที่ปรึกษา (Mentor) ของ           

ผูตามแตละคนเพื่อการพฒันาผูตาม นอกจากนี้  ผูนําจะมีการปฏบิัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการ

เรยีนรูสิ่งใหม ๆสรางบรรยากาศของการใหการสนับสนนุ คํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคลในดาน

ความจําเปนและความตองการยอมรบัในการความแตกตางของแตละบคุคล อาท ิบางคนไดรับอาํนาจใน

การตัดสนิใจมากกวา  ผูนํามีการสงเสริมการสื่อสารสองทาง  และมีการจัดการดวยการเดินดูรอบ ๆ 

(Management  by Walking Around) มปีฏสิมัพนัธกับผูตามเปนการสวนตัว มคีวามสนใจในความกังวล

ของแตละบุคคล ผูนําจะมีการฟงอยางมีประสทิธิภาพ  มีการเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) มีการ

มอบหมายงานเพื่อเปนเครื่องมอืในการพัฒนาผูตาม เปดโอกาสใหพนักงานใชความสามารถอยางเต็มที่ 

โดยผูนําจะดูแลวาตองการคําแนะนํา  การสนับสนนุและการชวยใหกาวหนาในการทํางานที่รับผิดชอบ

อยูหรอืไมโดยที่ผูตามจะไมรูสกึวากําลงัถกูตรวจสอบ  

สรปุไดวา  การนําองคการโดยผูนําระดับสงู เปนการอธบิายถงึ การที่ผูนําระดับสงูสามารถชี้นํา 

และอธบิายการดําเนนิการขององคการ  ผูนําระดับสูงสามารถสื่อสารกับพนักงาน และกระตุนใหมีผล

การดําเนนิการที่ดี   ทัง้นี้  ผูนําการปฏริูปหรอืผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูนําพึงปรารถนาและจําเปนตอ

สภาพแวดลอมของความไดเปรียบทางการแขงขัน (Burns,  J.M. 1978., Nicholls, J. 1988., Hunt,  J.W. 

1992., Yukle, G. 1994., Kreitner,  R., &  Kinicki,  A. 1995., Taffinder, P. 1995., Greenberg, J., & 

Baron, R.A. 1997)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Dahlgaard, Jen  J., &  Dahlgaard - Park, Su  Mi. 

(2005)  และงานวิจัยของ อตกิานต ปนสขุ. (2550)  พบวา บทบาทของภาวะผูนําของไทยคารบอนแบลค็

ที่สําคัญ 3 ดาน (ดานภาวะผูนําเชงิยุทธศาสตร ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําเชงิศรัทธา

บารม)ี ที่สรางใหองคกรมีสุขภาพดีอยูในระดับปานกลางโดยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีคาคะแนน

เฉลี่ยอยูในระดับสงูสดุ รองลงมาคอื ภาวะผูนําเชงิยทุธศาสตร และภาวะผูนําเชงิศรทัธาบารมีตามลําดับ  

และงานวจิัยของ Evans, James R. &  Jack,  Eric P. (2003)  พบวา  ความสมัพนัธระหวางผลลัพธแตละ

หมวดของแบบจําลอง Baldrige โดยการวิเคราะหแบบจาํลองหรอืตวัแบบสมการโครงสราง (Structural 

Equation Modeling) มคีวามสมัพนัธอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01  เชน ความสัมพันธระหวาง

ความพึงพอใจของพนักงานและผลลพัธดานกระบวนการ  สวนแบงตลาด ความพึงพอใจของลูกคาและ

ผลลัพธดานการเงนิ ไดแก  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Total Assets : ROA)และ

อัตราการเติบโตของผลตอบแทนตอสนิทรัพยรวมถัวเฉลี่ย  (Average Annual Growth in ROA)          

และ % ของคาใชจายดําเนนิงานตอรายไดสทุธจิากการดําเนนิงาน  นอกจากนี้  งานวิจัยของ Lee, Feng-

Hui.,& Lee, Tzai-Zang (2007) พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership) มี
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อทิธพิลตอผลการดําเนนิงานธรุกิจอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01   2) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

และทรัพยากรบุคคล มีอทิธพิลตอผลการดําเนินงาน ธุรกิจอยางมีนั ยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  0.01           

3)รูปแบบภาวะผูนํา มคีวามสมัพนัธทางบวกกับกลยทุธการแขงขัน (กลยุทธระดับธุรกิจ)  4)ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง   นวัตกรรม และกลยุทธการแขงขัน  (กลยุทธระดับธุรกิจ) มีอทิธพิลตอผลการ

ดําเนินงานธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และงานวิจัยของ Aumiller, Barbara Elaine. 

(2008) พบวา แตละหมวดตามเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาตสิงผลตอผลการดาํเนนิงาน                             

สาํหรบัการนําองคการโดยธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคมเปนการอธิบายระบบ

ธรรมาภบิาลขององคการและอธบิายการดําเนนิการเพื่อแสดงความรบัผิดชอบตอสาธารณะใหมั่นใจวา 

องคการมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม  และบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดี (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ , 2552, 

หนา 31-35) เนื่องจากองคการตองคํานึงถึงสังคมโดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เพราะ

ความรับผดิชอบตอสงัคม (Social  Responsibility) หมายถึง จะตองไมทําธุรกิจและธุรกรรมใดๆที่อาจ

กอใหเกิดผลเสียหายตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยจะตองดําเนินการเชงิรุกอยางมีประสทิธผิลตอ

ผลกระทบตางๆที่เกิดขึน้ตอสงัคมในปจจุบนัและที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตรวมทัง้สามารถดาํเนนิธรุกิจ

อยางมจีริยธรรมในการปฏิสมัพนัธกับผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้หมด  ทัง้นี้  ผลกระทบและการปฏบิัติตอง

ครอบคลุมในเรื่องตางๆ  เชน ผลิตภัณฑ บริการ และการปฏบิัติการ เปนตน สวนการบําเพ็ญตนเปน

พลเมอืงที่ดีเพื่อเปนองคการพลเมอืงด ี(Good  Corporate  Citizen)  คือ การเปนสมาชกิที่ดีของชุมชนที่

สําคัญดวยการมีสวนรวมในการสนับสนุน  และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม         

(นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา  61-62)   

อยางไรก็ตาม  การทําธรุกิจอยางมคีวามรับผดิชอบตอสาธารณะเปนสิ่งที่ถูกตองดีงามและเปน

สิ่งที่พงึกระทําอาจทาํใหกําไรลดลง  แตผูนําระดับสงูขององคการตองมองผลประโยชนระยะยาวเพราะ

การสรางภาพลักษณที่ดียอมเปนพื้นฐานที่สําคัญตอการสรางความมั่นคงและมั่งคั่งในระยะยาวอยาง

ยั่งยนื (นิตย  สมัมาพันธ, 2548, หนา 63) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   Idowu, Samuel O., & Towler,  

Brian A.(2004) พบวา องคการในแถบประเทศตะวันตกตางใหความใสใจในประชาชนและสิ่งแวดลอม

ซึ่งองคการดําเนนิธรุกิจอยูโดยใหความสาํคัญใน 4  มมุมอง คือ สิ่งแวดลอม  ชมุชน  ตลาดและบคุลากร   

(Environment, Community, Marketplace and Workplace) เพราะสถานการณในปจจุบันและแนวโนม

กระแสโลกในอนาคต พบวา ประชาคมโลกใหความสาํคัญ  ใสใจตอสงัคม (Social) และสิ่งแวดลอมใน 

3  เรื่องหลกั ไดแก ความมั่นคง (Security) ดานอาหาร พลงังานและสิ่งแวดลอม (www.f3first.org. 2009 

September, 9)   
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เมื่อพจิารณาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษา  พบวา  ตระหนักถงึความสาํคัญของความ

รับผดิชอบตอสงัคม (Corporate  Social  Responsibility : CSR) ตามกระแสยุคโลกาภิวัตน  แตยังคงอยู

ในขัน้เริ่มตนของการยอมรับและการดาํเนนิการ (Wynne, A. R. 2007) ลักษณะของการดําเนินการยังมี

ลักษณะที่หลากหลายโดยสอดคลองกับขีดความสามารถหลัก วิสัยทัศนและภารกิจ  ทั้งนี้  ความ

รับผดิชอบตอสงัคมไมไดเปนเพยีงแคตนทุนกอนใหญหรอืการกุศล  แตเปนแหลงของโอกาสทางธุรกิจ 

และขดีความสามารถทางการแขงขัน (Porter, Michael E. and M. R. Kramer., 2006)โดยเฉพาะสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษาเปนธนาคาร และเปนองคการธุรกิจเกษตร(Agribusiness  Organization) 

ที่มวีิสยัทศันเปนธนาคารเพื่อพฒันาชนบทโดยมีผลิตภัณฑและบริการดานสังคม (Social   Products &  

Services)ที่เกี่ยวของทัง้ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ในขณะเดียวกัน แนวโนมของประชาคม

โลกใหความใสใจและความสาํคัญตอเรื่องความมั่นคง (Security) ดานอาหาร  พลงังานและสิ่งแวดลอม 

ซึ่งสอดคลองกบัการประชุมระดับชาตเิรื่องการคา และการพฒันาอาหาร พลงังานและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยนืเมื่อป พ.ศ. 2552 (www.f3first.com.2009  September 9) และงานวิจัยของสายทพิย โสรตัน (2552) 

พบวา  หลักเกณฑที่ใชในการคัดเลือกประเด็นทางสังคมเพื่อการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคม (Corporate  Social  Responsibility : CSR) ขององคการธุรกิจในบริบทของสังคมไทยสามารถ

แยกปจจัยที่ใชเปน 2 กลุม คือ 1) ปจจัยจากภายในองคการ เปนหลกัเกณฑที่มีความสําคัญในระดับมาก

ที่สดุ คือ ผลการดําเนินการขององคการที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอผูมีสวนไดสวนเสีย

และตอสิ่งแวดลอม   กิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับบริบทข ององคการทั้งในเรื่องนโยบาย เปาหมาย 

และธุรกิจหลัก และกิจกรรม CSR  ที่จะทํานั้นสามารถใชทรัพยากรที่ลงทุนในการทํา CSR ไดอยาง

คุมคา และ 2) ปจจัยจากภายนอกองคการ คือ ปญหาที่กําลังเกิดขึ้นในชุมชนรอบขางที่องคการจะ

สามารถนํามาดําเนินกิจกรรม  CSR ได และระดับความรุนแรง และเรงดวนของปญหาทางสังคมที่

ตองการการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลจากการศึกษางานวิจัยของ Millennia  Consulting. (2008)   

พบวา แนวโนมป  คศ. 2008 - 2025 ปจจัยกระแสโลกาภิวัตนจะเปนกระแสหลัก (Globalization  as  a  

Mega  Trend) ปจจัยการมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น การใหบริการผาน Web และการมีเครือขายทาง

สังคมรวมทั้งการเติบโตของการเปนธนาคารจริยธรรม (Growth of Ethical Banking)เพราะสังคม

ตะวันตกใหความสําคัญวา“Good  Ethics  is  Good  Business.” (Beurden, Pieter Van  and Gössling, 

Tobias. 2008)ซึ่งจะมอีทิธพิลตอองคการตางๆ และองคการตองปรบัตวัเพื่อใหสามารถกาวเทาทันความ

เปลี่ยนแปลงที่มีความรุนแรง  และใ หอยูรอดตอไปใ นอนาคต  เชน  เปนธนาคารรายยอย                    

(Retail  Banking) เปนธนาคารจริยธรรมหรือธนาคารอยางยั่งยืน  มีบริการผาน โทรศัพทเคลื่อนที่ 
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(Online &  Mobile  Banking) การใหบริการสนิเชื่อเพื่อสิ่งแวดลอม  การมีเครื่องมือทางการเงนิเพื่อ

สิ่งแวดลอมหรอืผลติภัณฑ /บรกิารเพื่อสิ่งแวดลอมและการเปนสถาบันการเงนิชุมชน (Micro-finance) 

เปนตน  ดังนั้น แนวโนมอตุสาหกรรมการธนาคารในอนาคต ป ค.ศ. 2025 (ป พ.ศ. 2568) สรุปไดตาม

แผนภาพ 3  ดังนี้ 

แผนภาพ  3 แนวโนมอุตสาหกรรมการธนาคารในอนาคตป ค .ศ. 2025 (ปพ.ศ.2568)  

(Millennia  Consulting. 2008)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุไดวา  การทําธรุกิจอยางมคีวามรับผดิชอบตอสาธารณะจะตองควบคูไปกับการมีจริยธรรม 

(Ethics)  หมายถึง มาตรฐานของการกระทําและพฤติกรรมรวมทั้งการใชดุลยพนิิจเชงิศีลธรรมที่

แยกแยะวาอะไรคือ สิ่งที่ถูกตอง   ดังนั้น จริยธรรมธุรกิจ  (Business  Ethics) จึงหมายถึง มาตรฐาน

พฤติกรรมขององคการในเชงิธุรกิจ  และมาตรฐานของการกระทํา รวมทั้งพฤติกรรม  และการใช        

ดุลยพนิิจเชงิศลีธรรมในการดําเนนิธรุกิจ ของผูนําและผูบรหิารองคการตางๆ (พศิุทธพร รัตนปราการ, 

2548, หนา 29) โดยจริยธรรมเปนวิถีทางสูความสําเร็จในระยะยาวอยางยั่งยืนและเปนเรื่องสําคัญ  

รวมทั้งความจําเปนขององคการธุรกิจที่ดีเพราะองคการที่เปนเลศิจะตองมีจริ ยธรรม  คุณความดีจาก

มมุมองของสงัคม  ประเทศชาตแิละสงัคมโลก (นิตย สัมมาพันธ, 2548, หนา 64) ซึ่งสอดคลองกับการ

นําองคการรัฐวิสาหกิจ  ประกอบดวย การนําองคการโดยผูนําระดับสูงและธรรมาภิบาลและความ

รับผดิชอบตอสงัคม (หมวด 1) ตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิเพราะการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสงัคมเปนปรากฏการณเชงิรกุขององคการโดยไมตองรอใหเกิดปญหากอนจึงจะเขาไปแกไขทีหลัง 

แนวโนมอุตสาหกรรมการธนาคารในอนาคต  ป ค.ศ. 2025  (ป พ.ศ. 2568) 

• Retail  Banking 

• Ethical  Banking  or   Sustainable  Bank 

• Online &  Mobile  Banking   

• Green  Loan 

• Green  Financial  Instruments  or   Green  Banking  Products &  Services 

• Micro-finance 
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(ประชาชาตธิรุกิจ, 2550, หนา 15)และสอดคลองกบังานวิจัยของ El-Ansary,  Adel., &  Cerne, Annette. 

(2005)  พบวา ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate  Social  Responsibility) สงผลตอการกําหนด       

กลยุทธองคการและกลยทุธการตลาดเนื่องจากองคการในศตวรรษที่ 21 ตองใสใจเรื่องชมุชนและสังคม

เพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย  (McAlister, Debbie Thorne. 2002) ทําใหศึกษาปจจัยดานความ

รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งคํานึงการอนุรักษทรัพยากร และรักษาสิ่งแวดลอมรวมทั้งวางแผนคาดการณ

ลวงหนาถงึผลกระทบเชงิลบที่อาจเกดิขึน้จากธุรกิจการใหสนิเชื่อเนื่องจากกระแสความรับผิดชอบตอ

สงัคมขององคการธุรกิจในปจจุบนัไดผลกัดันใหองคการธุรกิจสนใจตอปญหาสงัคมและสิ่งแวดลอม   

ชองทางการสื่อสาร  

เพื่อใหมั่นใจวา ทศิทางและเปาหมายการดําเนินงานไดสื่อสารกับพนักงานทุกระดับทั่วทั้ง

องคการและกระตุนใหมผีลการดําเนนิการที่ดีนัน้  ผูนําระดับสูงตองใชวิธีการและชองทางการสื่อสาร

ทัง้แบบเปนทางการและไมเปนทางการเพื่อใหการสื่อสารมปีระสทิธผิล อาท ิการประชุม  การย้าํคานิยม

ในโอกาสที่มกีารประชุมหรอืชมุนุมกัน  การเยี่ยมลกูคาและสาธารณชน (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ , 

2547, หนา 34 ; สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ , 2548, หนา 31) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษากรณีศึกษา

องคการที่เปนเลศิในประเทศไทย  พบวา  การสื่อสารเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งของระบบ

การนําองคการเนื่องจากเปนชองทางการถายทอดคานิยม และทศิทางระยะสั้น  ระยะยาวขององคการสู

การปฏบิัติ (Deployment)หากการสื่อสารมีประสทิธผิลจะเปนกาวแรกของการนําไปปฏบิัติที่มี

ประสทิธผิล  ระบบการสื่อสารเนนรูปแบบการสื่อสารสองทาง (Two-way  Communication) ดวยการ

จัดประชุมหรอืสมัมนาทัง้ในระดับหนวยงานและองคการซึ่งจะทาํใหพนักงานทุกระดับไดรับการขอมลู

ขาวสารจากฝายบริหารทั้งโดยตรงและโดยออม (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ , 2547, หนา 34-35)        

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Groenveld, Pieter. (2007) พบวา การทํางานเปนทีมแบบขามสายงาน     

(Cross - functional Approach) การบูรณาการของธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีรวมทั้งการสื่อสารที่ดี

เปนคุณลกัษณะที่จําเปนของกระบวนการสรางมลูคาใหแกผลติภัณฑ  

  

สรปุไดวา  ภาวะผูนําสงผลตอผลลพัธทางธรุกิจ ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ  Enloe, William. 

C., Wells,  Steve  W., McClard,  Catherine  G., &  others. (2002)  ศึกษาเรื่อง  Los  Alamos National  

Bank – 2000  Baldrige  Award  Winner  พบวา  Los  Alamos National  Bank ซึ่งอยูใน New  Mexico 

เปนธนาคารแหงแรกที่ไดรับรางวลั Malcolm  Baldrige  National  Quality Award เมื่อป ค.ศ. 2002 โดย

เปนธนาคารที่ใหความสาํคัญ 3 เรื่องไดแก  ลกูคา พนักงาน และผูลงทนุ กําหนดตัวชี้วัดความสมดุลของ

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


 
 

 

53

ทั้ง 3 เรื่อง  คือ รายไดดอกเบี้ยสุทธิ  อัตราการเติบโต  ความพึงพอใจของลูกคา ความพึงพอใจของ

พนักงาน ผลตอบแทนของเงนิทุนและคุณภาพของสนิทรัพย  เมื่อพิจารณาเฉพาะหมวดภาวะผูนําของ

แบบจําลอง Baldrige  พบวา  ผูนําสื่อสารวิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจนโดยเฉพาะตองสื่อสารให

พนักงานใหมทุกคนไดทราบถึงวิสัยทัศนและพันธกิจ  คานิยมหลักขององคการและมาตรฐานการ

ใหบรกิารแกลกูคารวมท้ังมกีารทําวิจัยสาํรวจพนักงานในเรื่องดังกลาว  นอกจากนี้  พบวา พนักงานที่

ดูแลพฒันาปรับปรงุชมุชนจะเปนผูที่ใหบรกิารลกูคาที่ดีที่สดุ และกลยทุธของผูนําเริ่มตนดวยขอมูลที่ดี

จากลูกคา  ผูนําชมุชน พนักงานและผูลงทนุโดยการบริหารจดัการโดยใชขอเทจ็จริงสามารถใชพยากรณ

ได  มใิชเพยีงสะทอนสถานการณปจจุบนัเทานัน้นับวาเปนการวางแผนที่ดีเพื่ออนาคต ทัง้นี้  การบริหาร

จัดการโดยใชขอเท็จจริง (Management  by  Fact)  เปนสิ่งสําคัญตอความพึงพอใจของลูกคาโดยใช

วิธกีารสาํรวจ  การอภิปรายกลุม (Focus  Group) การทําโครงการนํารองและขอมลูปอนกลบั 

นอกจากนี้งานวิจัยของ Evans, James R. &  Jack,  Eric P. (2003)  ศึกษาวิจัยเรื่อง   Validating 

Key Results Linkages  in the Baldrige  Performance Excellence Model   พบวา  ความสมัพนัธระหวาง

ผลลัพธแตละหมวด ของแบบจําลอง Baldrigeโดยการวิเคราะหแบบจําลองหรือตัวแบบสมการ

โครงสราง (Structural Equation Modeling) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  0.01  

ไดแก   ความพึงพอใจของพนักงาน (ไดแก  อัตรา (%)  ผูที่ลาปวย ลากิจ และการขาดงาน (Employee 

Absenteeism) และจํานวนผูรองทกุข (Employee Grievances) รวมทั้งอัตราการลาออก (%) (Employee  

Turnover))  สวนผลลพัธดานกระบวนการ [ไดแก ผลลพัธดานชวงเวลาที่เครื่องคอมพวิเตอรหยดุทํางาน  

คือ  ระยะเวลาในการกูระบบ (Equipment Downtime) เมื่อ Hardware หรอื Software  หยดุทํางานเพื่อให

ใชงานไดไมเกิน 24  ชั่วโมง  ไดแก  ระบบเงนิฝาก  ระบบเงนิกู  การฝากถอนตางสาขา  และระบบ 

FMIS  และผลลพัธดานกระบวนการที่ผนัผวน ไดแก  จํานวนสาเหตทุี่ทําใหกระบวนการผันผวน หรือ

เปลี่ยนแปลง (Number of Causes of  Process  Variation)]  ความพึงพอใจของลูกคาและผลลัพธดาน

การเงนิ [ไดแก  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Total Assets : ROA) และอัตราการ

เติบโตของผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย (Average Annual Growth in ROA) และ % ของ

คาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิจากการดําเนินงาน ) และผลลัพธดานตลาด(Market  Performance) 

(ไดแก  สวนแบงตลาด  (Market Share) อัตราเติบโตของสวนแบงตลาดถัวเฉลี่ย  (Average Annual 

Market Share Growth)และอตัราเตบิโตของยอดสนิเชื่อถัวเฉลี่ย  (Average Annual Sales Growth)]และ

งานวิจัยของ  Lee, Feng-Hui., & Lee, Tzai-Zang.(2007)ศึกษาวิจัยเรื่องThe  Relationships  between 

HRM Practices, Leadership Style, Competitive Strategy and Business Performance in Taiwanese 

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


 
 

 

54

Steel Industry  พบวา  1)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)มอีทิธพิลตอผลการ

ดําเนินงานธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดั บ 0.01 รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ Aumiller, 

Barbara Elaine. (2008) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Implementation of the Baldrige Education Framework  for : A 

Case Study of  One  Midwestern  School  District Leadership Team's  Continuous  Improvement 

Efforts. พบวา  แตละหมวดตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติสงผลตอการดําเนินงาน  และผูนําที่มี

ประสทิธภิาพสงผลตอการระบบงานภายในขององคการ  อาทิ การวางแผน (Strategic  Planning)        

การใชประโยชนของขอมูลและการปอนกลับรวมทั้งนวัตกรรม  พันธกิจและคานิยมหลักในองคการ

และงานวิจัยของ Sit, Wen-Yi., Ooi, Keng-Boon., Lin, Binshan., & Chong, Alain  Yee-Loong. (2009)  

ศึกษาวิจัยเรื่อง  TQM  and  Customer  Satisfaction  in  Malaysia , s  Service  Sector. พบวา การนํา 

TQM สูการปฏบิตัิ ไดแก ภาวะผูนํา การเนนลกูคา การวิเคราะหขอมูลขาวสาร และการเนนทรัพยากร

มนุษยในอุตสาหกรรมการใหบรกิารของมาเลเซยีมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของลูกคา

อยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  สําหรับการนําระบบ SEPA มาใชในองคการจะสงผลตอความ

สมัฤทธิข์ององคการ เชน การกํากับกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ  เปนตน 

(อจัฉรา  จันทรฉาย, 2553, หนา 37) 

 

  ดังนั้น  การศึกษาวิจัยในครัง้นี้   ผูวิจัยจึงสรปุประเดน็สาํคัญของการศึกษา คือ การทดสอบวา 

การนําองคการรัฐวิสาหกจิ มคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ  มากนอยเพยีงใด  ซึ่งสรุปการ

ต้ังสมมตฐิานตามรูปที่ 1 แบบจาํลองความสมัพนัธระหวางการนําองคการรัฐวิสาหกิจ มีความสัมพันธ

ทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ    
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H 1 : การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางตรงตอผลลพัธทางธรุกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้น  ผูวิจัยจึงศึกษาหมวด 1 การนําองคการรัฐวิสาหกิจโดยศึกษาการนําองคการโดยการ

แสดงภาวะของผูนําระดับสงู และธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบตอสงัคม ประกอบดวย 

1. ภาวะผูนําในองคกร  
   1.1  ผูนําระดับสงูมวีิธกีารอยางไรในการกําหนดและกอใหเกิดพฤติกรรมองคการเรื่องตาง ๆ 

ไดแก  วิสยัทัศน คานิยม และทศิทางขององคการในระยะสั้น และระยะยาว ความคาดหวังในผลการ

ดําเนนิงานขององคการ การสรางคุณคาและการสรางสมดลุของคานิยมตอลกูคาและผูมสีวนไดสวนเสีย

กลุมอื่น ๆ ทกุกลุม   

   1.2 ผูนําระดับสงูดําเนนิการอยางไรในการสรางวิสยัทศันและถายทอดคานิยมกับทิศทางและ

ความคาดหวังผานระบบบรหิารไปสูพนักงานทุกคน   

การนํา

องคการ

รัฐวิสาหกจิ 
 

ผูนําการเปลี่ยนแปลง             

(Transformational  Leaders)  

 

ผลลัพธ

ทาง

ธุรกิจ 

ผลลัพธดานการนาํองคการ 

• การเปนองคการพลเมืองที่ดใีน

สังคมที่ใหการสนับสนุนชมุชน 

• กิจกรรมความรบัผิดชอบตอ

สังคม 

• คะแนนการกํากับดแูลที่ด ี

ผูนําการปฏิบตั ิ(Transactional  

Leaders) 
 

ธรรมาภบิาล และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

H 1 + 

ผลลัพธดานผลิตภัณฑ และบริการ 
• จํานวนชุมชนที่องคการสนับสนุน 
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   1.3 ผูนําระดับสงูสรางบรรยากาศอยางไรเพื่อใหเกิดการเอื้ออํานาจในการตัดสนิใจ เกิดความ

คลองตวัและการเรยีนรูรวมทั้งเกิดนวัตกรรมทัง้ในระดับองคการและระดบัพนกังาน   

 

2. การทบทวนผลการดําเนนิการขององคการ  

     2.1 ผูนําระดับสูงดําเนินการอยางไร ในการทบทวนการดําเนินการและความสามารถของ

องคการ เพื่อใชในการประเมินองคการในดานตาง ๆ ไดแก ความสําเร็จขององคการ ความสามารถใน

การแขงขัน ผลการดําเนนิการเปรียบเทยีบกับเปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว ความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนไป ตัววัดและดชันีชีว้ัด ผลการดําเนินการหลักที่ผูนําระดับสูงใชและ

ทบทวนอยูเปนประจํา  

  2.2 องคการมีวิธีการอยางไรในการใชผลการทบทวนดังกลาวเพื่อจัดลําดับความสําคัญของ

เรื่องที่องคการตองปรบัปรงุ และแปลงวกิฤตใหเปนโอกาสในการสรางนวัตกรรมและใหมีความมั่นใจ

วาเกิดการปฏิบตัิไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองคการ  

 2.3  ผูนําระดับสงูดําเนนิการอยางไรในการนําผลที่ไดรับจากการทบทวนการดําเนินการของ

องคการไปปรบัปรงุประสทิธผิลของระบบการบรหิารจดัการ 

3.  ความรับผดิชอบตอสาธารณะและการเปนองคการพลเมอืงด ี มขีอพจิารณา คือ  

    3.1 ความรับผิดชอบ ตอสาธารณะ พจิารณาวา องคการในฐานะนิติบุคคลไดอะไรไปแลว 

กําลังทําอยูและจะทําในอนาคตอยางไรในกรณีผลิตภัณฑ  การใหบริการและการปฏบิัติการใดๆมี

ผลกระทบในทางลบตอสงัคม เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบงัคับตาง ๆ  

   3.2  องคการไดแสดงใหสาธารณะไดรูเหน็ถงึความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ  การบริการ 

และการปฏบิตัิการขององคการประการใดบางหรอืไมและอยางไร  

               องคการไดคาดการณลวงหนาหรือไม ถึงความกังวลของสาธารณะที่มีตอผลิตภัณฑ  การ

บริการและการปฏบิัติการ  ทั้งในปจจุบันและอนาคตอยางไร องคการมีเตรียมการเชงิรุกในประเด็น

ดังกลาวอยางไร  

                3.3  องคการทําอยางไรที่จะสามารถดําเนินการทางธุรกิจอยางมีจริยธรรมในธุรกรรมทุก

ประเภทและในการปฏสิมัพนัธกับผูมสีวนไดสวนเสยี  

    3.4  การใหการสนับสนนุขององคการที่มตีอชมุชนที่สาํคัญ  

                      3.4.1 องคการ ผูนําระดับสงูและพนกังานทุกคน ดําเนินการอะไรบางและอยางไรในการ

สนบัสนนุและสรางความแข็งแกรงใหแกชมุชนที่สาํคัญตอองคการ  
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         3.4.2  มแีนวทางอยางไรในการกําหนดวาชมุชนใดคือชมุชนที่สาํคัญและในการกําหนดวา 

มงีานสาํคัญอะไรบางที่องคการตองทาํในการสนับสนนุชุมชนที่สาํคัญเหลานัน้ 

 

นอกจากนี้   ผูวิจัยจะศึกษาหาแนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปน

เลศิตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิและทดสอบวาการนําองคการรัฐวิสาหกจิมีความสัมพันธกับ

ผลลัพธทางธุรกิจมากนอยเพียงใด ซึ่งสรุปการต้ังสมมติฐานตามรูปที่  1 แบบจําลองความสัมพันธ

ระหวางการนําองคการรัฐวิสาหกิจมีความสัมพันธกับผลลัพธทางธุรกิจรวมทั้งยืนยันแบบจําลองที่

คนพบจากการศึกษาวิจัยในครัง้นี้ 

 

หมวด 2  การวางแผนวิสาหกิจ (Strategic Planning) 

เนื่องจากการวางแผนวิสาหกจิ เปนการตรวจประเมินวา องคการจัดทําวัตถุประสงคเชงิกลยุทธ 

และแผนปฏบิัติการขององคการรวมทั้งตรวจประเมนิการถายทอดวัตถุประสงคเชงิกลยุทธและ

แผนปฏบิตัิการที่เลอืกไวเพื่อนาํไปปฏบิตัิ  การเปลี่ยนแปลงหากสถานการณเปลี่ยนแปลงไป และวธิกีาร

วัดผลความกาวหนา (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2551, หนา 36) แตการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ

สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยที่ควบคุมไมได  เชน สภาวะทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และ

เทคโนโลย ี เปนตน และปจจัยภายในขององคการ อาท ิความสามารถขององคการและบุคลากร ดังนั้น  

การขับเคลื่อนองคการเพื่อความยั่งยืนจึงตองเนนอนาคตโดยพจิารณาจากปจจัยดังกลาวซึ่งตองอาศัย

ผูนําองคการที่มีวิสัยทัศนในการเลือกทศิทางที่ถูกตอง  (The  Right  Things) เพราะแผนกลยุทธเปน

แนวทางที่องคการจัดเตรียมไวสาํหรบัการดําเนนิงานในอนาคต  ดังนั้น กลยุทธจึงเปนวิธีการที่องคการ

เลอืกเพื่อทาํใหบรรลวุัตถปุระสงคที่ตองการ เชน การเปนผูที่มีตนทุนต่ํา เปนผูริเริ่มสิ่งใหมๆในตลาด   

และเปนตอบสนองความตองการเฉพาะแบบของลูกคา เปนตน ในขณะเดียวกัน กลยุทธที่ทําใหบรรลุ

วัตถปุระสงค  อาท ิ การออกแบบผลติภัณฑบรกิารใหม  การหาลกูคาและตลาดใหมๆ  ดังนั้น  การจัดทํา

แผนกลยทุธจึงตองใชวิธกีารที่หลากหลาย เชน  การคาดการณ  การประมาณการ การหาทางเลือกตางๆ  

การใชความคิดสรางสรรคเพื่อจําลองภาพในอนาคต  (Scenarios) หรือวิธีการใดๆที่ทําใหมองไปใน

อนาคตเพื่อจะไดใชประกอบการตัดสนิใจ  และการจัดสรรทรัพยากร (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ , 

2548, หนา 40)  

จากการที่แผนวิสาหกจิเปนองคประกอบสาํคัญตอการดําเนนิงานขององคการเนื่องจากเกี่ยวของ

กับทศิทางในอนาคตโดยเปนแผนที่ไวบอกทศิทางเมื่อองคการกาวไปขางหนาวา องคการจะมุงไปทาง
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ใด และทาํอยางไรจึงไปใหถงึเปาหมายได  ดังนั้น  การวางแผนวิสาหกจิจึงเปนกระบวนการสําคัญอยาง

ยิ่งตอองคการเนื่องจากผลที่ไดรับของกระบวนการ คือ กลยุทธ ซึ่งจะตอบคาํถามหลกั 3 ขอ ไดแก 

1) ทาํอยางไรองคการจึงจะสามารถเอาชนะสภาพแวดลอมที่เปนอปุสรรคตอการมุงไปสูที่หมาย หรอือกี

นัยหนึ่งวา ทาํอยางไรองคการจึงจะสามารถตอบสนองวัตถุประสงคเชงิกลยุทธได  2) ทําอยางไรที่ทุก

คนในองคการจะทํางานไปในทศิทางเดียวกัน  (Align) ตามกลยุทธที่วางไว  3) จะวัดหรือติดตาม

ความกาวหนาของการดําเนินการตามกลยุทธไดอยางไร  (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ , 2552, หนา     

36-40) 

สรปุไดวา  การวางแผนวิสาหกจิเปนกระบวนการที่มคีุณลกัษณะ 4 ประการไดแก 1) มแีนวทาง

ที่เหมาะสมและทาํสาํเรจ็โดยใชขอมลูสารสนเทศที่เชื่อถอืได และเปนแนวทางที่ทําซ้ําไดอีกอยางไดผล  

2) ขอบเขตการใชแนวทางดังกลาวครอบคลมุหนวยงานทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  และใชอยางเสมอตน

เสมอปลาย  3) มกีารปรับปรงุแนวทางดวยการเรียนรูซึ่งเกิดจากการประเมินเปนรอบเวลา และสงเสริม

นวัตกรรมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวทางนัน้อยางกาวกระโดด และมีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได

ปรบัปรงุระหวางหนวยงานภายในองคการ  4) มคีวามสอดคลองของแนวทางนั้นกับความจําเปน และ

ความตองการขององคการโดยพิจารณาจากความสอดคลองของระบบสารสนเทศ ตัวชี้วัด  การปรับปรงุ

ระหวางสวนงาน และพจิารณาจากความกลมกลืนกันของแผน  ขัน้ตอนการทํางาน  การปฏบิัติงานจริง  

ผลลพัธ  การวิเคราะหและการเรียนรูที่มีระหวางหนวยงาน  (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ , 2547, หนา 

38 , 43) 

ทฤษฎสีนบัสนนุหมวดการวางแผนวิสาหกจิ  

อยางไรก็ตาม การวางแผนเชงิกลยทุธ (Strategic Planning) เปนกระบวนการทางแนวคิดที่ผูนํา 

ระดับสงูอาจจางผูเชี่ยวชาญมาวางแผนให โดยแผนที่ไดจะเปนเพยีง “กระดาษ” เทานัน้ แตผูนําระดับสงู

จะเปนผูตัดสนิใจในการวางแผนเชิงกลยทุธ หรอือยางนอยมสีวนรวมในการใหทศิทางหรอืนโยบาย 

จะเหน็ไดวา  การวางแผนวิสาหกจิ ไดแก  การวางแผนเชงิกลยทุธ เปนการเนนที่วิธกีารของ 

ผูนําระดับสูงในการพัฒนา “วัตถุประสงคเชงิกลยุทธ (Strategic  Objectives)” ซึ่งเปนวัตถุประสงค

ระดับสงูขององคการและวิธกีารของผูนําในการพัฒนาแผนการดําเนินการเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค

ดังกลาวทั้งหมดนี้รวมกันเปน การวางแผนเชงิกลยุทธ  ซึ่งเปนสวนแรกของการจัดการเชงิกลยุทธ 

(Strategic  Management) สวนที่สอง   คือ การถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏบิัติหรือการนําแผนเชงิ     

กลยุทธไปสูการปฏบิตัิ (Implementation of  Strategic Plan)  และสวนที่สาม คือ การติดตามวัดผลและ 
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ควบคุม (Evaluation and Control) การบรรลุวัตถุประสงคเชงิกลยุทธ ซึ่งผูนําระดับสูงขององคการมี

หนาที่ และบทบาทสาํคัญในเรื่องดงักลาว  (นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา  96-99) โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

 

 สวนแรก   

1. การจัดการเชิงกลยุทธหรือการทํากลยุทธ 

     การจัดการเชงิกลยุทธหรอืการทาํกลยทุธ  ไดแก 

           1.  การกําหนดทิศทางขององคการ (Direction Setting) ไดแก การกําหนดทิศทาง วิสยัทศัน  

ภารกิจและวตัถปุระสงคขององคการ   

    2.   การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental Analysis) ไดแก การวิเคราะหสภาพ 

แวดลอมทัง้ภายในและภายนอกขององคการ            

     3.   การกําหนดกลยทุธ (Strategic Formulation)ไดแก การนาํผลการวเิคราะหสภาพ 

แวดลอมมาจดัทํากลยทุธขององคการโดยพิจารณาออกแบบและเลอืกกลยุทธที่เหมาะสมเพื่อนาํไป

ปฏบิตัิจริงดวยการวิเคราะหทางเลอืกโดยใชเทคนิคตางๆ  

สาํหรบัรายละเอยีดของการจัดการกลยุทธ   มดีังนี้ 

1.  การกาํหนดทิศทางขององคการ  

    ในขัน้ตอนนี้  มมีมุมองตางกันในแตละองคการ กลาวคือ  

     1.1 องคการภาครัฐ จะพิจารณาภารกิจโดยเนนเหตผุลของการตัง้องคการและวัตถปุระสงค 

ขององคการซึ่งเนนประโยชนที่ไดรับจากการตัง้องคการ 

1.2 องคการภาคเอกชน จะพิจารณาการกําหนดวิสยัทศันขององคการซึ่งเปนจุดหมาย 

ปลายทางที่องคการตองการไปใหถงึ  ภารกิจและวตัถปุระสงคขององคการตามลาํดับ 

เนื่องจากการกําหนดทิศทางขององคการที่ศกึษา จะพิจารณาภารกิจโดยเนนเหตผุลของการ 

ต้ังองคการ และวตัถปุระสงคขององคการซึ่งเนนประโยชนที่ไดรับจากการตัง้องคการ กลาวคือ   

• การกําหนดวิสยัทัศน  เพื่อใหทราบถึงจุดมุงหมายปลายทางที่องคการตองการวาในที่สุด

ตองการเปนอะไร 

• กําหนดภารกิจ เพื่อใหทราบวา  องคการตองทํากิจกรรมหลักอะไรจึงจะสามารถบรรลุ

วิสยัทศันที่ต้ังไว 

• กําหนดวัตถปุระสงคขององคการ เปนการระบุผลลพัธที่คาดหวังจากการทํากิจกรรมหลัก

โดยตองครอบคลมุผูมสีวนไดสวนเสยีทกุกลุม 
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• กําหนดเปาหมายหรือดัชนีวัดความสําเร็จขององคการโดยใชวัตถุประสงคมาเปนแนว

ทางการกําหนดเพื่อเปนมาตรวัดระดับความสาํเรจ็ขององคการ 

 

2.  การวิเคราะหสภาพแวดลอม  

          เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอกขององคการโดยการพิจารณาจุดแข็ง 

และจุดออนขององคการเกี่ยวกับทรัพยากรภายในขององคการ และพจิารณาโอกาสและอุปสรรค

เกี่ยวกับปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอองคการเพราะผลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกนําไปกําหนดยุทธศาสตรการแขงขัน และนําไปสูการปฏบิัติในที่สุด  (สริิวุฒิ บูรณพริ,2548, 

หนา 27) ทัง้นี้ การวิเคราะหสภาพแวดลอมมบีทบาทสาํคัญ 3 ประการ (พศิุทธพร  รัตนปราการ, 2548, 

หนา 30) ไดแก  

     1.  บทบาทในการกําหนดนโยบายหรือกลยทุธขององคการจากการศึกษาแนวโนมของ 

สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอองคการ 

     2.  บทบาทในการประสานแผนงานขององคการจากการศึกษาแนวโนมของสภาพแวดลอม 

ที่สงผลกระทบตอหนวยงานภายในองคการ 

     3.  บทบาทในการกําหนดหนาที่ขององคการทั้งกิจกรรมหลัก  และกิจกรรมเฉพาะตอ

หนวยงานภายในองคการ 

เนื่องจากสภาพแวดลอมขององคการมกีารเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และเปนแรงกดดันตางๆ

ที่สงผลกระทบตอการบริหาร จัดการ และการวางแผนขององคการ (ศริิวรรณ   เสรีรัตน, สมชาย       

หริัญกิตติ , สุดา  สุวรรณาภิรมย , ชวลติ ประภวานนท และสมศักดิ์ วานิชยาภรณ, 2545, หนา 65., 

Ghobadian , Abby., Viney , Howard., James, Philip., &  Lui, Jonathan. 1995)  จึงสงผลใหกลยุทธที่ใช

อยูในปจจุบนัไมสามารถสรางประสทิธผิลและกาํไรไดตลอดไป (จักร ติงศภัทยิ, 2548,หนา 17) ดังนั้น 

การวิเคราะห สภาพแวดลอมจึงเปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจาก

สภาพแวดลอมที่มผีลกระทบตอองคการเพื่อประเมนิสถานภาพขององคการในปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคต     

การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ (Environmental  Analysis) เปนการพจิารณาจากจุด

แข็ง-จุดออนภายในองคการและโอกาส - อุปสรรคภายนอกองคการซึ่งเปนปจจัยที่มีอทิธิพลตอการ

กําหนดกลยุทธขององคการเพื่อเปนแนวทางของการบรรลเุปาหมายและภารกิจขององคการ(พศิุทธพร  

รัตนปราการ, 2548, หนา 29 ., สมยศ  นาวีการ, 2539, หนา 142)  สาํหรบัการวิเคราะหสภาพแวดลอมมี
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หลายวธิ ี อาท ิ การวิเคราะห  PEST  เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป  (External  Analysis)  

ประกอบดวย ปจจัยดานการเมือง (Political Factors)ไดแก เสถยีรภาพทางการเมอืง (Political  Stability) 

สงผลกระทบที่เปนโอกาสและอุปสรรคตอการบริห ารงานและกลยุทธโดยตรงของธนาคาร          

(เสนาะ ติเยาว, 2546, หนา 40 ., Zhang,  Lin. 2008) และปจจัยดานกฎหมาย ไดแก แนวโนมกฎระเบียบ 

(Regulation Trends) คือ การใชหลักเกณฑ Basel III และการใชมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

ฉบับที่ 39 (IAS39) ยอมสงผลกระทบตอธนาคารซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  Chapra, M. Umer 

and Khan, Tariqullah (2000) พบวา มาตรฐานของกฎระเบียบจะชวยสรางความเขมแข็งทางการเงนิ 

และลดความลมเหลวซึ่งจะชวยลดคาใชจาย  และเพิ่มความสามารถทํากําไรขององคการ ปจจัยดาน

เศรษฐกิจ (Economic Factors)ไดแก  ระดับอตัราดอกเบี้ย (Interest Rates)โดยระดับอัตราดอกเบี้ยเปน

ตัวกําหนดยอดขายสนิคาหรอืผลติภัณฑเพราะเปนปจจัยสาํคัญที่ทําใหประชาชนกูเงนิหรือฝากเงนิเพิ่ม

หรือลดการกูเงนิหรือฝากเงนิ (เสนาะ ติเยาว, 2546, หนา 40) ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  The  

Boston  Consulting  Group. (2002)  พบวา อตัราดอกเบ้ียเงนิกูและเงนิฝากเปนปจจัยทาทายที่สงผลตอ

อตุสาหกรรมการธนาคารโดยเฉพาะในตลาดเงินของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนและงานวิจัยของ 

Department for International Development (2005) พบวา อัตราดอกเบี้ยเงนิกูและเงนิฝากเปนปจจัยที่

สงผลตอความสามารถทาํกําไรของธนาคาร  ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio –cultural Factors) 

ไดแก ลักษณะของประชากรศาสตร (Population  Demographics) : การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ  

(Aging Population) สงผลกระทบตอธุรกิจ ไมทางใดทางหนึ่ง  ( เสนาะ  ติเยาว , 2546,หนา  40)               

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  Bosworth, Barry., Bryant, Ralph., & Burtless., Gary. (2004)  พบวา 

การเพิ่มขึน้ของประชากรสงูอายสุงผลกระทบตอตลาดการเงนิทั้งเรื่องอัตราการออมและความตองการ

เงนิทุนและปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological   Factors)ไดแก ความกาวหนาของเทคโนโลยีซึ่ง

สอดคลองกบัผลงานวจิัยของ Gratzer, Mag. Markus. (2003) พบวา อนิเตอรเนตในฐานะเปนเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information and Communication Technology) เปนปจจัยสาํคัญตอการกําหนดกลยุทธของ

องคการ เชนเดียวกับงานวิจัยของ Colgate, Mark.(1998) พบวา วิธกีารหนึ่งของการสรางความไดเปรยีบ

ทางการแขงขันอยางยั่งยืนของธนาคาร (Retail Banking) คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน

งานการตลาด  รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ Eika, Kari  H., & Reistadbakk, Tor. (1998)  พบวา  

การเปลี่ยนแปลงในนโยบาย  กฎ และนวตักรรมรวมทั้งเทคโนโลยสีารสนเทศ เปนแรงผลักดันที่สําคัญ

ในการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในอุตสาหกรรมธนาคารและงานวิจัยของ Becker, Franklin (2000)  

พบวา ปจจัยดานเทคโนโลยีสงผลตอการวางแผนกลยุทธในการบริหารจัดการความไมแนนอนของ
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องคการและงานวิจัยของ Batiz-Lazo, Bernado., & Wood, Douglas (2003)  พบวา ปจจัยดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสงผลตอการนํากลยุทธการขยายเขาสูธุรกิจใหม  (Diversification  Strategies) สูการปฏบิัติ

และเทคโนโลยสีารสนเทศเปนแรงผลักดันที่สําคัญตอการพัฒนาการแขงขันในธุรกิจธนาคารรวมทั้ง

งานวิจัยของ Gratzer, Mag. Markus (2003) พบวา  อนิเตอรเนตเปนเครื่องมือที่มีพลังของธุรกิจ  SME  

เพื่อสรางความไดเปรยีบทางการแขงขันและพฒันากลยุทธระดับธุรกิจเพื่อเหนือคูแขงขันและงานวิจัย

ของ  May, Graham. (2004) พบวา การใหบริการทางการเงนิในอนาคตของยุโรปมีการเปลี่ยนแปลง

แบบกาวกระโดดโดยใชการสื่อสารของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเปนพลังเพื่อ

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการธนาคารและงานวิจัยของ  Thomas, Howard.(2007)  

พบวา  แรงผลกัดันของเทคโนโลยมีอีทิธพิลตอการบรหิารจดัการกลยุทธในธุรกิจทางการศึกษารวมทั้ง

งานวิจัยของ Pricewaterhousecoopers (2007)  พบวา  สถาบันการเงนิในอนาคตตองพจิารณาถึงเรื่อง   

สิ่งขับเคลื่อน (Drivers) ความเสี่ยง  (Risks) โอกาส (Opportunities) และศักยภาพขององคการที่อยูใน

อตุสาหกรรมเดยีวกัน ทัง้นี้ สิ่งขับเคลื่อน (Drivers) ไดแก ความกาวหนาของเทคโนโลยี ซึ่งเปนปจจัย

สําคัญที่สะทอนถึงคุณภาพของแรงงานและความสามารถในการสรางเทคโนโลยีใหมเพราะสถาบัน

การเงินตองเผชญิกับคูแขงในโลกไรพรมแดนดวยสงครามแหงความฉลาด (War for  Talent) เนื่องจาก

ความรูของพนกังานจะนําไปสูการสรางความไดเปรยีบทัง้ตลาดในประเทศและในระดับโลก 

 นอกจากนี้  การวิเคราะหสภาวะการแขงขันของธุรกิจ  หรือแรงผลักดันทั้ง 5 (Porter , s  Five   

Forces  Model) เปนเครื่องมือวิเคราะหคูแขง  และอุตสาหกรรมเปนหลักเพื่อสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันในระยะยาวขององคการ (ศริิวรรณ  เสรีรัตน, สมชาย  หริัญกิตติ, สุดา สุวรรณาภิรมย, 

ชวลติ ประภวานนท และสมศกัดิ์  วานิชยาภรณ,2545,หนา 164 ., วัฒนา วงศเกียรติรัตน, 2546, หนา 41-

48., เสนาะ ติเยาว, 2546, หนา 42-44., ประดิษฐ  อารยะการกุล, 2547,หนา 18., กฤษฎา เสกตระกูล,2548, 

หนา 13-16., อจัฉรา  จันทรฉาย, 2548, หนา 13., Miller,  Alex.,  &  Dess, Gregory  G. 1996,  Schnietz, 

Karen E., &  others. 2005., http://www.achallenges.com. 2007, February  28)มวีัตถปุระสงคเพื่อใชใน

การวิเคราะหสภาวะการแขงขันของธุรกิจ   (Hung,  Luu  Nguyen  Quoc. 200 ., อัจฉรา  จันทรฉาย, 

2548, หนา 13)ประกอบดวย 1) แรงผลกัดันที่ 1  การเขามาของผูบกุรุกใหมหรอืคูแขงรายใหม (Barriers  

to  Entry  or Threat  of  New  Entrants)  2) แรงผลักดันที่ 2 การแขงขันในอุตสาหกรรม (Rivalry  

among  Existing  Firms)  3) แรงผลักดันที่ 3 ภาวะคุกคามของสนิคาหรือบริการทดแทน  (Threats  of  

Substitute  Products  or  Services)  4) แรงผลักดันที่ 4 อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining  Power  of  

Buyers)   5) แรงผลกัดันที่ 5 อาํนาจตอรองของผูขาย  (Bargaining  Power  of  Suppliers) 
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   แตปจจุบันมีการเพิ่มแรงผลักดันซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเปนปจจัยวิเคราะห สภาวะการ

แขงขันของธรุกิจโดยเรียกวาแรงผลกัดันทั้ง 6  (Porter ,s  Six  Forces  Model) คือ ปจจัยผูมสีวนไดสวน

เสยี (Stakeholders) ในฐานะเปนแรงผลักดันอีกปจจัยหนึ่งซึ่งมีอทิธิพลสําคัญตอทุกอุตสาหกรรมโดย

นํามาเปนปจจัยในการวิเคราะหรวมดวย (กิ่งพร ทองใบ, 2546, หนา 73., วัฒนา วงศเกียรติรัตน, 2546,

หนา 47 -48 ., อจัฉรา  จันทรฉาย, 2548, หนา 13) ไดแก  6) แรงผลักดันที่ 6 อํานาจตอรองของผูมีสวน

ไดสวนเสีย (Bargaining  Power  of  Other  Stakeholders) คือ รัฐบาล ชุมชน ทองถิ่น  เจาหนี้และ         

ผูถือหุนซึ่งการนําแรงผลักดันนี้มาพจิารณาขึ้นอยูกับลักษณะของอุตสาหกรรม เปนสําคัญ  หาก

อตุสาหกรรมที่ดําเนนิงานภายใตขอกําหนดกฎหมาย   ผูมสีวนไดสวนเสยีในภาครัฐยอมมผีลกระทบตอ

การดําเนินงานของผูประกอบการในอุตสาหกรรม  หากอุตสาหกรรมใดมีลักษณะการดําเนินงานที่

กระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งแรงผลักดันของชุมชนทองถิ่น   จะมีความสําคัญตอการ

พจิารณาในปจจัยดังกลาว   

จะเหน็ไดวา   การวิเคราะหสภาวะการแขงขันของธรุกิจหรือการวิเคราะหแรงผลักดันทั้ง 5 ซึ่ง

เปนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรของ  Porter, Michael  E. (1985) ควรเพิ่มปจจัยแรงผลักดันที่  6  อํานาจ

ตอรองของผูมสีวนไดสวนเสยี ไดแก รัฐบาลในเรื่องนโยบายของรัฐบาลซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  

Sen, Salil., &  K. Salil. (2006)  พบวา  นโยบายของภาครัฐมผีลตอศกัยภาพการแขงขันของประเทศโดย

ภาครัฐมีอทิธพิลทั้งดานบวกและดานลบตอศักยภาพการแขงขันของประเทศ รวมทั้งเปนปจจัยการ

ขับเคลื่อนกลยทุธขององคการใหเปนความสามารถที่มคีุณคา (A Valuable Capability)ซึ่งจะนําไปสูการ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขันตอไปและงานวิจัยของ  Frooman, Jeff., & Murrell, Audrey J. 

(2005) พบวา ผูมสีวนไดสวนเสยีจะมีอทิธพิลตอกลยุทธโดยกลยุทธซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียกําหนดนั้น

สงผลตอผลการดาํเนนิงานขององคการ 

สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเปนการประเมนิผลภาพรวมขององคการโดยจะ

ประเมนิองคการเพื่อหาจุดแข็ง   จุดออ นของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐดวย การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายใน(Internal Analysis)ซึ่งเปนปจจัยภายในที่ควบคุมได   ทั้งนี้ การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในมีวิธีการวิเคราะหหลายวิธีดวยกัน  อาทิ  การวิเคราะหปจจัย  7 ประการของ 

McKinsey, s 7-S Framework ซึ่งเปนแนวคิดที่ไดเผยแพรครัง้แรกในปค.ศ.1980โดย Robert  Waterman, 

Tom Peter & Julien Philipsซึ่งเปนที่ปรึกษาใหแกบริษัทที่ปรึกษาดานการจัดการชื่อ  McKinseyโดย
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นําเสนอวาประสทิธภิาพขององคการธุรกิจไมไดขึน้อยูกับปจจัยดานโครงสรางขององคการเพียงอยาง

เดียว  แตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธของปจจัย  7 ประการ(พักตรผจง วัฒนสนิธุ  และพส ุ        

เดชะรนิทร, 2542,หนา 161., อจัฉรา  จันทรฉาย, 2548,หนา 22)    

การใชปจจัย 7 ประการ ของ McKinsey ,s 7-S  Framework เปนกรอบการวางกลยุทธโดยมี

หลักการวา  การวางกลยุทธที่จะประสบความสําเร็จนั้นตองคํานึงถึงปจจัยตางๆภายในองคการที่จะ

เสรมิและเกือ้หนนุซึ่งกันและกนั (ดนัย  ปตตพงศ, 2545,หนา 117-118)โดยองคการที่ประสบผลสําเร็จ

ในการบริหารงานและนําพาองคการสูความเปนเลศิไดนั้นตองผสมผสานปจจัยทั้ง 7 เขาดวยกันอยาง

สอดคลองเหมาะสม (กิ่งพร  ทองใบ, 2546, หนา 186-187) รวมทั้งประเมนิความพรอมขององคการ    

จะทําใหทราบถงึจุดแข็งและจดุออนขององคการเพื่อนาํขอมลูใชในการจัดทําแผนกลยุทธขององคการ 

(สพุานี  สฤษฎวานิช, 2546, หนา  404)    

จะเหน็ไดวา  แนวคิดการวิเคราะหปจจัย 7 ประการของ McKinsey , s  7-S  Framework  เปน

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคการ  (Halawi, Leila A., McCarthy, Richard V.,& Aronson, 

Jay  E. 2006) เพราะความสมัพนัธของสภาพแวดลอมภายในขององคการ  จะทําใหเกิดความไดเปรียบ

ทางการแขงขันและสงผลตอการดําเนินงาน   (O’Shannassy, Timothy. 2003., Cornelissen, Darius D. 

2005., Herington, Carmel ,  Johnson, Lester  W.  & Scott, Don. 2006)   

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคการตามแนวคิดการวิเคราะหปจจัย 7 ประการ ของ  

McKinsey , s  7-S  Framework เพื่อใชวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของ

รัฐที่ศึกษา ซึ่งจะเปนการวิเคราะหองคการเชงิคุณภาพโดยเปนการวิเคราะหตามหนาที่งาน (ธนเดช    

มหโภไคย. 2549., Dahlgaard, Jen  J., &  Dahlgaard - Park, Su Mi. 2005) เพราะปจจัยดังกลาวเปน

ปจจัยความสําเรจ็ขององคการที่เปนเลศิเพื่อใหสามารถเผชญิตอการเปลี่ยนแปลง และการแขงขันที่มีอยู

ตลอดเวลา (ธงชยั   สนัติวงษ, 2546,หนา 420) และเปนแหลงของความไดเปรียบทางการแขงขันอยาง

ยั่งยนื (Allen, Mathew. R., & Wright, Patrick. M. 2006) จําแนกเปน 2 มติิมมุมอง ไดแก   

      1.  มติิมมุมอง  Hardware  ประกอบดวย   

          1.1 กลยุทธ (Strategy)   เปนรูปแบบการตดัสนิใจในการสรางคุณคาของผูบรหิารที่ 

แตกตางจากคูแขงเพื่อใหองคการประสบความสาํเรจ็ซึ่งจะนําไปสูการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอมและสรางความไดเปรยีบเหนอืคูแขงอยางยั่งยนื   

          1.2 โครงสราง (Structure) แสดงถึงความสัมพันธระหวางอํานาจหนาที่ และความ

รับผดิชอบรวมถงึขนาดการควบคุม (Span  of  Control) เนื่องจากสวนใหญอุตสาหกรรมการธนาคาร
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จะควบคุมอํานาจการสั่งงานหรือการตัดสนิใจในลักษณะแบบหนาที่  (Functional Divisions)ไวที่

สวนกลาง (Gardiner, Leslie Jean. 1988) และโครงสรางมีความสัมพันธกับกลยุทธ (Chandler, A.D.  

1962)   

2.   มติิมมุมอง Software   ประกอบดวย   

      2.1  ระบบงาน (System) เปนการจัดระบบการทํางานตางๆ จะเปนจุดแข็งที่ทําใหองคการ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยวัดจาก 1) การมีระบบการประเมนิความพึงพอใจลูกคาเพื่อ

ประเมนิผลขององคการซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Ismail, Tariq  H. (2007) พบวา ปจจัยความพึง

พอใจของลูกคาเปนปจจัยที่ไมเกี่ยวกับการเงนิที่นิยมนํามาใชวัดผลการดําเนินงานมากที่สุดเพราะ

องคการตางๆ นิยมนําปจจัยดังกลาวมาใชวัดผลการดําเนนิงานเพื่อสะทอนถงึการมุงผลในระยะยาวของ

องคการ  2) การมีระบบสงเสริมการมีพฤติกรรมจริยธรรมในองคการ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  

Okpara,  John  D. (2003) พบวา  จริยธรรมในองคการสงผลตอกําไร  รวมทั้งการเจริญเติบโตของ

องคการ  ทั้งนี้  จริยธรรมในองคการสะทอนมาตรฐานขององคการตัง้แตคณะกรรมการถึงพนักงานใหม

เนื่องจากปจจุบนัสภาพแวดลอมความไดเปรยีบทางธรุกิจในเรื่องจรยิธรรมในองคการเปนพื้นฐานของ

การมีความซื่อสตัยและความไววางใจของพนักงานโดยจริยธรรมในองคการที่เขมแข็งมีความสัมพันธ

ความผูกพันขององคการและการมีพฤตกิรรมจริยธรรมของพนกังานในองคการ   

   2.2  พนักงาน (Staff) เปน การบริหารใหเกิดความพรอมในดานคุณภาพของทรัพยากรมนุษย

เนื่องจากทรพัยากรภายในองคการเปนแหลงการไดเปรยีบทางการแขงขันโดยเฉพาะพนักงานจะนาํไปสู

การกําหนดกลยุทธ ที่จะสรางผลการดําเนินงานผานผลิตภัณฑใหม  (Twomey, Daniel  F. & Harris,  

Drew L. 2000) นอกจากนี้  พนักงานเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพการใหบริการ และความสําเร็จของ

องคการขึน้อยูกับความสามารถ และจงูใจพนักงานใหทาํงาน (Sargeant, Adrian., & Asif, Saadia. 1998)  

ทัง้นี้   ปจจัยพนักงานวัดจาก 1) ปจจัยดานการบรรจุแตงตั้งพนักงานที่คํานึงถงึความรูและประสบการณ

ของพนักงานใหสอดคลองกับตําแหนงงาน (Put  the  Right  People  in  the  Right  Positions) ซึ่ง

พจิารณาจากความรู  การอบรมและการมปีระสบการณ  ทัง้นี้  การอบรมพฒันาพนักงานภายในองคการ

มคีวามสมัพนัธกับแนวทางเนนงานที่ทาํ และเนนสมรรถภาพเพื่อความเปนมืออาชีพรวมทั้งการพัฒนา

ทักษะการเปนนักธุรกิจซึ่งเปนรากฐานของการทํางานบนเสนทางอาชีพการ ทํางานของพนักงาน          

2)ปจจัยการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความสามารถป ฏบิัติแนวทางใหมที่

แตกตางจากเดิมเมื่อเกดิการเปลี่ยนแปลงในองคการ (Organizational Change) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ  Lawler III, Edward E. (1994) พบวา ในโลกที่มีสภาพการแขงขันอยางรุนแรงนั้น   แนวทาง
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ความสามารถ (Competency –based Approach) และสมรรถภาพของแตละบคุคลที่ไดรับการพัฒนาเพื่อ

รองรบัการเปลี่ยนแปลงดวยการเนนเรื่องการพฒันาขีดความสามารถของแตละบคุคลและสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Nybo, Geir (2004)  พบวา  ระบบการพัฒนาพนักงานแบบดั้งเดิมเนนงานเปนสําคัญตาม

แนวทางระบบราชการ  แตในปจจุบนัการพัฒนาเนนเรื่องศกัยภาพเปนสาํคัญ  นอกจากนี้ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Lee,  Ji-Ren., Chen, Jen-Shyang., & Tang, Ming-Je. (2004)  พบวา ขีดความสามารถ

สงผลตอกลยุทธเจริญเติบโตขององคการ  และงานวิจัยของ Kania, Irene Goll.., Johnson, Nancy 

Brown., & Rasheed , Abdul A. (2007) พบวา ขีดความสามารถในความรูมอีทิธิพลตอการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธและผลการดาํเนนิงานขององคการ     

  2.3 รูปแบบการบรหิาร (Style) ของผูบริหารเปนรูปแบบวิธีการบริหารจัดการหรือพฤติกรรม  

การบริหารงานของผูบริหารระดับสูงในองคการที่มีปฏบิัติและใชเวลาเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

องคการตามที่วางไวโดยการกระทําหรอืพฤตกิรรมของผูบริหารระดับสูงจะมีอทิธิพลตอความรูสึกนึก

คิดของพนักงานภายในองคการมากกวาคําพดูของผูบริหารระดับสูง วัดจากปจจัยการมีพฤติกรรมการ

นําองคการของผูบรหิารในเรื่องการสื่อสารถายทอดวสิยัทศันและคานิยมไปยังผูมีสวนไดสวนเสียของ

องคการซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Gadhoum, Yoser (1999) พบวา บทบาทของผูบริหาร  อาท ิ 

อาํนาจและสถานะเปนปจจัยสําคัญตอการสนับสนุนหรือขัดขวางความไดเปรียบทางการแขงขันของ

องคการซึ่งสงผลตอกลยทุธขององคการ 

  2.4  ทกัษะ (Skill) ของพนกังาน เปนองคประกอบรวมดานพฤติกรรมของพนักงานที่ไดจาก

การเรียนรูแลวกลายเปนทักษะดานตางๆที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปจจัยของ

สภาพแวดลอมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบการแขงขันที่รวดเร็วและรุนแรงในทุกกลุม

อตุสาหกรรม   ทาํใหปจจัยของสภาพแวดลอมภายในองคการตองปรบัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงและ

เพิ่มผลผลติ (Productivity) ดังนั้น องคการตางๆในปจจุบันจึงมีมุมมองใหมตอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเปนทรัพยสนิที่มคีาและตองวางแผนพัฒนาพนักงานเพื่ออนาคตเพื่อใหมีขีดความสามารถอยาง

มอือาชพีโดยปจจัยดานทักษะวัดจากความสามารถในการปรับตวัของพนักงานที่มีตอการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับความสามารถในการเปนมืออาชีพเพื่อ

รองรับนวัตกรรมในองคการซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Gallivan, Michael J. (2004)  พบวา การ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีความสัมพันธกับความสามารถในการเปนมืออาชีพเพื่อ

รองรบันวัตกรรมดานเทคโนโลยีในองคการ  ทัง้นี้  การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกันสงผล

ตอการนํากลยทุธสูการปฏบิตัิแตกตางกัน  นอกจากนี้  พบวา ทกัษะการใชเทคโนโลยซีึ่งเปนทักษะการ
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สรางความสามารถ (Capabilities) ที่สงผลตอความไดเปรียบทางการแขงขันขององคการซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Jarboe, Patrick Kenan  and  Furrow,  Roland  (2008)  พบวา  สนิทรัพยที่จับตองไมได 

(Intangible  Assets) อาท ิ ทกัษะของพนักงาน (Worker Skills) จะเปนแรงผลกัดันเศรษฐกิจของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาในปจจุบนัใหเจรญิเตบิโตอยางยั่งยนื  

  2.5   คานิยมรวม  (Shared Value) ของพนักงานในองคการเปนการนํามาปรับและพัฒนา

สมรรถนะในดานตางๆ (Capabilities)ขององคการใหเปนศักยภาพใหม (Competencies)เพราะศักยภาพ

ดังกลาวเปนกุญแจสาํคัญในการทําธุรกิจในศตวรรษที่ 21 (Bostock, Richard. 1996)โดยการศึกษาวิจัย

ครัง้นี้  ปจจัยคานิยมรวมวัดจาก 1)การสงเสรมิใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Supporting  a  Learning   

Organization) ซึ่งเปนการสงเสริมกระบวนการเรียนรูรวมกันจากการกระทํา  (Interactive Learning  

through  Action) ทั้งในบุคลากรและระหวางองคการกับภายนอก (วิจารณ พานิช. 2547) อาทิ  การ

เรยีนรูผานอเิลก็ทรอนิกสเพื่อขบัเคลื่อนการบริหารจดัการนวัตกรรม (Pellissier, R. 2008)ซึ่งนวัตกรรม

เปนแหลงรกัษาความไดเปรยีบทางการแขงขันขององคการ (Schoemaker, P. 1990) และนวัตกรรมเปน

แรงผลกัใหองคการอยูรอดและเตบิโต (Liu,  Chun-Chu. 2007)  นอกจากนี้  องคการแหงการเรียนรูจะ

สรางคุณคาจากภูมปิญญาและความรอบรูที่มีอยูเปลี่ยนสนิทรัพยทางปญญาใหเปนทุนดวยการจัดการ

ความรูและภูมปิญญาซึ่งมีผลใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเปนแบบ Knowledge  Worker ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ  Halawi, Leila A., McCarthy,  Richard V., & Aronson,  Jay E. (2006)  

พบวา  การบริหารจดัการความรู (Knowledge Management) มคีวามสมัพนัธกับความไดเปรียบทางการ

แขงขัน โดยการบริหารจดัการความรูไดถกูใชเปนกลยทุธระดับองคการสูกลยุทธระดับธรุกิจเพื่อเพิ่มขดี

ความสามารถทางการแขงขันขององคการ นอกจากนี้ กลยุทธองคการมาจากมติิความเขมแข็งของ

วัฒนธรรมดังกลาว (Berry, B. 2004) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Haugh, H. M., & McKee, L.(2003)  

พบวา แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคการ (Organizational  Culture) และคานิยมรวม  (Shared  Values)   

เปนปจจัยในการวิเคราะหการดําเนนิงานสภาพแวดลอมภายในองคการเพื่อกําหนดกลยุทธขององคการ 

3. การกาํหนดกลยุทธ  

    กระบวนการกําหนดกลยุทธมหีลายวธิโีดยหนึ่งในวิธีการเหลานี้ที่นิยมใช  คือ การวิเคราะห 

SWOT ซึ่งเปนเครื่องมอืในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอกองคการรวมทัง้วิเคราะห

ดานกลยุทธและการตลาดโดยเปนเทคนิคที่สามารถใชงานไดงายและรวดเรว็ในการวิเคราะหทรัพยากร

ภายในขององคการรวมทัง้การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคการ (พกัตรผจง วัฒนสนิธุและ

พสุ เดชะรินทร,2542,หนา 172 ., ณัฐพล นิมมานพัชรินทร ,2549., http:// www.accenture.com. 2006, 
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October 8) เพื่อใหผูบรหิารขององคการสามารถพฒันารูปแบบของกลยุทธและลดความเสี่ยงตางๆที่จะ

เกิดขึน้จากสภาวะภายในองคการ(Internal Risk)รวมทั้งทราบถึงสภาพแวดลอมภายนอกขององคการ   

ทําใหองคการสามารถปรับตัวและรับมือกับเหตุการณรวมทั้งความเสี่ยงตางๆจากสภาพแวดลอม

ภายนอกขององคการ(External Risk)(มนูญ   พรรณพลีวรรณ ,2550)ทั้งสภาพแวดลอมทั่วไป   

สภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมและการแขงขัน (พักตรผจง  วัฒนสนิธุและพสุ  เดชะรินทร, 2542, 

หนา 172 )  ดังนั้น การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการจึงนิยมใชการวิเคราะห SWOT (SWOT  

Analysis)หรอืการทาํ Situation  Analysis   

การวิเคราะห SWOT ไมไดเปนแนวคิดใหมที่นํามาใชในธุรกิจโดยมีจุดเริ่มตนมาจาก Harvard  

Business  School  ต้ังแตชวงป ค.ศ. 1950 (Delahaye, B. L.2000) และเปนหนึ่งในวิธีการเหลานี้ที่นิยม

ใชในการกําหนดกลยุทธขององคการเพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอม  (Environmental  Scanning)โดยการ

วิเคราะห SWOTเปนเครื่องมอือนัดับตนๆซึ่งอยูใน 4 อันดับแรกที่นิยมนํามาใชในการกําหนดกลยุทธ

ของงานวจิัยหลายฉบบันับตั้งแตอดตีจนถึงปจจุบนั  เชน งานวิจัยของ ประดิษฐ  อารยะการกุล (2547).,  

ธเนศ  จิตสุทธิภากร (2547)., สําราญ  บุญเจริญ (2547)., Pössl, Beatrice. (2005)., Hung, Luu  Nguyen  

Quoc. (2006).,Torlak, Gokhan N. & Sanal, Mehmet. (2007)., Jarzabkowski, Paula., & Giulietti, 

Monica.(2007)., Thomas, Howard. (2007)  เปนตน  นอกจากนี้  การวิเคราะห  SWOT สามารถใชเปน

เครื่องมือซึ่งจะชวยใหเขาใจถึงแรงผลักดันของการเปลี่ยนแปลงที่จะตองเผชิญ  (Leney, Tom., Coles, 

Mike.,Grollman, Philipp.,  & Vilu,  Raivo. 2004)โดยสภาพแวดลอมเปนสิ่งที่ทาํนายผลการดําเนินงาน

ของธรุกิจ หากจะดําเนนิการธุรกิจใหอยูรอดจึงควรมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงใหเปนอปุสรรค (Ambler, 

Aldonna  R. 2006.,  Mavondo, Felix T. 2000)  แตการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนสิ่งที่ทําไดยาก

เพราะสามารถเปลี่ยนกลบักันไปมาไดเมื่อสถานการณเปลี่ยนไปโดยอุปสรรคอาจกลบักลายเปนโอกาส

ได   ดังนั้น  องคการจึงตองปรับเปลี่ยนกลยุทธใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมเพื่อ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกลยุทธ  (Strategic  Risk) ที่อาจจะสงผลตอความสําเร็จและลมเหลวของ

องคการ (พสุ  เดชะรินทร, 2550, หนา D5)ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Mavondo, Felix  T. (2000)  

พบวา สภาพแวดลอมมคีวามสมัพนัธกับกลยทุธระดับธรุกิจและกลยุทธระดับธุรกิจมีความสัมพันธกับ

ผลการดําเนนิงานขององคการ  

เนื่องจากจุดเดนดังกลาวจึงสงผลใหการวิเคราะห  SWOT เปนวิธีการที่รูจักและใชอยาง

แพรหลายโดยเฉพาะวงการธุรกิจรวมทั้งเปนเครื่องมือในการวิเคราะหทางกลยุทธอีกประเภทหนึ่ง  

(นันทยิา หุตานุวัตรและณรงค หุตานุวัตร,2545, หนา 1 ., พสุ  เดชะรินทร, 2546, หนา 91., Higgins, 
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James M. & Vincze, Julian W. 1993 ., David , Fred R. 2007)  ทัง้นี้  การวิเคราะห SWOT ควรวิเคราะห

เฉพาะประเดน็สาํคัญซึ่งสงผลตอสถานการณการแขงขันขององคการ  ดังนั้น  การวิเคราะห  SWOT  จึง

เปนการจัดทําแผนกลยทุธวิธหีนึ่งซึ่งจะชวยใหองคการทราบถงึสถานภาพของตนเองเพื่อสรางพื้นฐาน

การแขงขันใหม (Path  Breaking) และกาํหนดเปาหมายใหประสบความสาํเรจ็ไดอยางถกูตอง   

สรุปไดวา การวิเคราะห SWOT จึงเปนเทคนิคหนึ่งในการวิเคราะหความสามารถภายใน

องคการเพื่อเขากับสภาพแวดลอมภายนอก (ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, 2545, หนา 129) เพราะเปน

วิเคราะหสภาพองคการในปจจุบันเพื่อคนหาจุดแข็ง จุดออนหรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการ

ดําเนนิงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต    

เนื่องจากการกําหนดกลยุทธขององคการ  จําแนกเปน 3 ระดับ คือ  

 1. กลยุทธระดับองคการ (Corporate Strategy) เปนกลยุทธที่ตอบสนองวัตถุประสงคหลักใน

ภาพรวมขององคการ ซึ่งเปนกลยุทธระดับนโยบาย (Policy Level Strategy) ที่ตอบสนองแผนงานของ

องคการ 

 2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business  Strategy) เปนกลยุทธที่ตอบสนองวัตถุประสงคหลักของ

องคการในแตละประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการซึ่งเปนกลยุทธระดับโครงการ  (Project  Level  

Strategy) ที่ตอบสนองแผนงานของโครงการ  เนื่องจากธรุกิจตองรักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน

เพื่อใหประสบความสาํเรจ็อยางยาวนาน (Miller, Alex., & Dess, Gregory G. 1996) ทาํใหการวัดกลยุทธ

การแขงขันเปนสิ่งสําคัญในการบริหารเชงิกลยุทธ  (Nayyar,Praveen R.1993)  ดังนั้น Porter, Michael 

E.(1980)จึงไดนําเสนอกลยุทธการแขงขัน (Porter , s Generic Competitive Strategies)ในระดับธุรกิจ 

(Business Level Strategy)ที่สําคัญไว 3 ประเภทเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน(สมคิด          

จาตุศรีพทิักษ, สุวินัย  ตอศิริสุข  และอุตตม  สาวนายน, 2546 , หนา 132., ศริิวรรณ  เสรีรัตน, สมชาย   

หริัญกิตติ, สุดา  สุวรรณาภิรมย, ชวลติ  ประภวานนท และสมศักดิ์  วานิชยาภรณ, 2545, หนา 151 .,   

พส ุ เดชะรนิทร, 2545, หนา 1-12) ไดแก 1) กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน (Overall Cost Leadership 

Strategy) 2) กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation  Strategy)  3) กลยุทธการมุงเนนลูกคา

เฉพาะกลุม (Focus  Strategy)   

3. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) เปนกลยุทธที่ตอบสนองวัตถุประสงคหลักของ

หนาที่ที่ตองปฏบิัติใ นกระบวนการทํางานในแตละกิจกรรมซึ่ง เปนกลยุทธระดับกิจกรรม            

(Activity  Level Strategy) ที่ตอบสนองผลผลติหลกัซึ่งเกิดจากกระบวนการทํางาน 
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    การวินิจฉัยสภาวะเชงิกลยุทธหรือเรียกวา การวินิจฉัยเชงิกลยุทธ  (Strategic Diagnosis) ซึ่ง

ถอืไดวาเปนตนแบบของหลักการบริหารเชงิกลยุทธในปจจุบันที่เริ่มจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอกและภายในเพื่อนําไปกําหนดยุทธศาสตรการแขงขันและนําไปสูการปฏบิัติในที่สุด               

(สริิวุฒิ  บรูณพิร, 2548,  หนา 27)    

สวนที่สอง  คือ การถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบตัิหรือการนําแผนเชิงกลยุทธไปสูการปฏิบตั ิ

(Implementation of  Strategic Plan)   

2. การถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบตัิหรือการนําแผนเชิงกลยุทธไปสูการปฏิบตัิ  

    ผูนําระดับสูงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถขององคการในการแปลง

วัตถุประสงคเชงิกลยุทธไปสูแผนปฏบิัติการแลวนําแผนปฏบิัติการไปลงมือดําเนินการ ซึ่งมีความ

เชื่อมโยงอยางใกลชดิกับหวัขออื่นตามเกณฑประเมนิรัฐวสิาหกจิซึ่งพัฒนามาจากเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ (Thailand  Quality Award :  TQA) เพื่อความเปนเลศิ  ดังนั้น ภาวะผูนําในองคการจะตองมี

บทบาทสรางความเชื่อมโยงที่สําคัญระหวางหมวด  2 การวางแผนวิสาหกิจกับหมวดอื่นๆใหมี

ความสมัพนัธดังนี้ 

2.1  กับหมวด 1 ขอ 1.1 ภาวะผูนําในองคการ ดานการสื่อสารทศิทางขององคการโดยผูนําระดับสงู 

2.2  กับหมวด 3 : การมุงเนนลกูคาและตลาด ดานการรวบรวมความรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด

เพื่อเปนขอมลูสาํหรบัการวางแผนกลยุทธ และแผนปฏบิตัิการรวมทัง้การนําแผนไปสูภาคปฏบิตัิ 

2.3  กับหมวด 4 : การวัด  การวิเคราะห และการจดัการความรู  ดานระบบสารสนเทศ 

      2.3.1  เพื่อสนบัสนนุความตองการขอมลูสารสนเทศที่สาํคัญ 

      2.3.2  เพื่อสนบัสนนุการพัฒนาแผนกลยุทธ 

      2.3.3  เพื่อสรางพืน้ฐานสาํคัญในการวัดผลการดําเนนิการ 

      2.3.4  เพื่อติดตามความคืบหนาในสวนที่เกี่ยวของกับวัตถปุระสงคเชงิกลยุทธ และแผนฏบิตัิการ 

2.4  กับหมวด 5 : การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  ดานความตองการของระบบงาน ความตองการ

ทางดานการศึกษา  การฝกอบรมและการพฒันาพนักงานรวมทั้งปจจัยดานทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวของ

ซึ่งเปนผลมาจากแผนปฏบิตัิการ 

2.5  กับหมวด 6 : การจัดการกระบวนการ ดานขอกําหนดของกระบวนการซึ่งเปนผลมาจาก

แผนปฏบิตัิการ 

2.6  กับหมวด 7 : ผลลพัธทางธรุกิจ โดยเฉพาะผลลพัธดานประสทิธผิลขององคการในดานการ

บรรลวุัตถปุระสงคเฉพาะที่สมัพนัธกับแผนกลยทุธขององคการ 
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2.7 กับหมวดการมุงเนนนวัตกรรม ซึ่งเปนหมวดที่ผูวิจัยเพิ่มเติมเนื่องจาก นวัตกรรมหรือ

ผลิตภัณฑใหมเปนวิธีการสําคัญ โดยเปนแรงผลักสําหรับการเจริญเติบโตและอยูรอดขององคการ     

(Liu,  Chun-Chu. 2007)โดยนวัตกรรมเปนแหลงรักษาความไดเปรียบทางการแขงขันขององคการ 

(Schoemaker, P.1990)ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ Malewicki, Debra., & Sivakumar, K.2004., Drew, 

Stephen  A.W. 2006., Liu,  Chun-Chu. 2007)   

ดังนั้น  การนํากลยุทธไปสูการปฏบิัติจึงเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญเนื่องจากเปนขั้นตอนซึ่ง

เกี่ยวของกับพนักงานทุกระดับภายในองคการโดยการนําของผูบริหารที่มีความสามารถสื่อสารให

พนักงานไดรับรู เขาใจในการออกแบบและชีน้ํากระบวนการใหมๆรวมทั้งการจูงใจใหพนักงานทําตาม

เปาหมายที่กําหนดไว   

การปฏบิตัิตามกลยทุธใหเปนไปอยางราบรื่นเพื่อไปสูความสาํเรจ็นัน้ องคการควรทบทวน และ

เปลี่ยนแปลงกลยุทธใหเหมาะสมกับสภาวการณในขณะนั้นและกอนที่จะนํากลยุทธใดไปปฏบิัติ   

องคการควรพิจารณาประเด็นตางๆ  ดังนี้ 

  1.  ระดับของการเปลี่ยนแปลงกลยทุธ พจิารณาวา กลยุทธในแผนกลยุทธซึ่งเสนอใหมแตกตาง

ไปจากกลยุทธในแผนกลยุทธเดิมมากนอยเพยีงใด  จําแนกเปน 5 ระดับ คือ 

             ระดับที่ 1  การคงความตอเนื่อง  

             ระดับที่ 2  การเปลี่ยนแปลงเลก็ๆนอยๆ 

             ระดับที่ 3  การเปลี่ยนแปลงภายในขอบเขต 

             ระดับที่ 4  การเปลี่ยนแปลงคอนขางรนุแรง 

             ระดับที่ 5  การเปลี่ยนทิศทางขององคการ 

2. รูปแบบโครงสรางองคการ ตองปรบัใหสอดคลองกบัแผนกลยทุธที่เสนอใหมแตกตางไป 

จากรูปแบบโครงสรางองคการในแผนกลยุทธเดมิมากนอยเพยีงใด 

        รูปแบบโครงสรางองคการ  จําแนก  5 ประเภท ดังนี้ 

         1.  โครงสรางอยางงาย 

         2.  โครงสรางตามความเชี่ยวชาญ 

         3.  โครงสรางตามหนวยงานยอย 

         4.  โครงสรางตามหนวยกลยุทธ 

         5.  โครงสรางตามแบบเมตรกิ 
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    3.  กลไกวัฒนธรรมองคการ  จะตองปรับใหสอดคลองกับแผนกลยุทธที่เสนอใหมแตกตาง

จากกลไกวัฒนธรรมองคการในแผนกลยุทธเดิมมากนอยเพียงใด เนื่องจากกลไกวัฒนธรรมองคการ  

จําแนกเปน 2  ระดับ  คือ 1) กลไกระดับปฐมภมู ิ 2 )กลไกระดับทตุิยภูม ิ

    4. ภาวะความเปนผูนําตอการปฏบิตัิงาน และทกัษะในการควบคุมการปฏบิตัิงานที่สอดคลอง

กับแผนกลยทุธที่เสนอใหม 

    5. หลกัเกณฑการวิเคราะหระบบ และกระบวนการปฏบิัติงาน รวมทั้งการจัดทําแผนปฏบิัติ

งานที่กําหนดกิจกรรมที่จัดทําของแตละโครงการใหชัดเจนเพื่อใหพนักงานระดับปฏบิัติการนําไป

ดําเนนิงานภายใตการติดตามผลการปฏบิตัิงานของโครงการโดยหัวหนางานที่องคการกําหนด 

 แตเนื่องจากการทําใหองคการเจริญเติบโตอยางมเีสถยีรภาพภายใตความยั่งยนืซึ่งเปนเปาหมาย

ที่ดีสาํหรบัองคการสมยัใหม (กิตติ บนุนาค,2549,หนา 249) นัน้ไดมกีารนําแนวคิด Balanced  Scorecard 

เปนเครื่องมือที่มีประโยชนและบูรณาการความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารระบบ

หลักขององคการรวมทั้งเปนกรอบแนวคิดสําหรับการบริหารจัดการอยางยั่งยืนเพราะ  Balanced  

Scorecard  ของ Kaplan, Robert  S. &  Norton, David  P. (2005) เปนเครื่องมือนํากลยุทธไปสูการ

ปฏบิัติ และหาแนวทางพัฒนาองคการ (พสุ   เดชะรินทร, 2545, หนา 13-14., Bieker, Thomas, 2002., 

Kaplan, Robert  S. &  Norton , David  P. 2005) เพราะแนวคิด Balanced  Scorecard  จะนําเสนอเปน

แผนที่กลยุทธ (Strategy  Map) ซึ่งแสดงใหเหน็ถงึความสมัพนัธในเชิงเหตแุละผลของวตัถปุระสงค 

ภายใตมมุมองของ Balanced Scorecard รวมทั้งแสดงถงึการเชื่อมโยงตางๆที่เปนรากฐานสาํหรบัทศิทาง

เชงิกลยุทธและเปนรากฐานสําหรับระบบการจัดการเพื่อใหองคการสามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสทิธิภาพ (พพิัฒน กองกิจกุล, 2547, หนา 114, 134., พสุ เดชะรินทร, 2551, หนา 35) สําหรับ

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษาไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการบริหารจดัการขององคการ 

  การพัฒนากลยุทธ  (Strategic Development)   

เนื่องจากการพัฒนากลยุทธเปนหนึ่งในขัน้ตอนการนํากลยทุธไปสูการปฏบิตัิโดยเครื่องมอืที่ใช

ในการพัฒนากลยุทธใหมีประสทิธภิาพประกอบดวย 1) พัฒนาหรือทบทวนทศิทางองคกร (ภารกิจ 

คานิยมและวสิยัทศัน) ใชเครื่องมอื Mission, Value, Vision 2)วิเคราะหเชงิกลยทุธ (ประเดน็ ปญหา และ

โอกาสที่ทาทายองคการ)ใชเครื่องมือ SWOT Analysis, Strategic Change Agenda  3)กําหนดกลยุทธ

การแขงขัน(Strategy Formulation)ใชเครื่องมอื Strategy Approaches เชน Resource - based View, Core 

Competencies, Value - based Management, Profit from the Core, Blue - Ocean, Emergent Strategy, 

Experience Co-creation, and Disruptive Innovation เปนตนและเครื่องมือปรับปรุงประสทิธิภาพ

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


 
 

 

73

องคการ (Operational Approaches) เชน TQM, Six sigma, ISO, Lean Manufacturing, Learning 

Organization  เปนตน และ/หรือวิธีการลดความเสี่ยง (Methodologies) เชน ERM, Internal control, 

COSO  เปนตน (Kaplan, Robert  S. &  Norton, David  P. 2008)   

   การพัฒนากลยุทธนัน้  ผูนําระดับสงูขององคการจะตองเริ่มจากการใชความคิดดวย “การคิด

เชงิยทุธศาสตร (Strategic Thinking)” และคิดเชงิยทุธวธิ ี(Tactical Thinking)โดยพนักงานทุกระดับของ

องคการจะตองชวยกันคิด  3 ระดับดังกลาว ซึ่งเปนการคิดจากมุมมองระดับสูงและเปนเรื่องของระยะ

ยาวมากกวาระดับยทุธวธิแีละระดบัยทุธการหรอืปฏบิตัิการ 

    การคิดเชงิยทุธศาสตรจะไดรับการพัฒนาเปนแผนกลยุทธที่เปนเลศิไดตองอาศัยภาวะผูนํา

ของบคุคลสาํคัญระดับสงูสดุขององคการซึ่งอาจจะเปนบุคคลเพยีงคนเดียวหรือบุคคลจํานวนหนึ่งโดย 

ผูนําระดับสูงมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบหลักในการกอใหเกิด  “กระบวนการพัฒนากลยุทธ” ที่

เหมาะสมทัง้ในดานขัน้ตอนและผูที่เกี่ยวของหลกัรวมทัง้กรอบเวลาและตวัแปรสาํคัญที่นํามาใชในการ

วางแผนซึ่งผูนําระดับสูงจะตองชวยใหองคการสามารถตอบคําถามสําคัญ 2 คําถามใหชัดเจน ไดแก      

1)ทานตองการจะไปไหน 2) ทานจะไปถงึที่นั่นไดอยางไร 

จะเหน็ไดวา  ผูนําระดับสงูมบีทบาทสาํคัญตอการนํากลยุทธไปสูการปฏบิัติดวยการเสริมสราง

และสนบัสนนุใหผูตามชวยสรางพฤตกิรรมองคการที่เอือ้อาํนวยตอการปฏบิตัิในเรื่องดงันี้ 

   1. การพัฒนาแผนปฏบิัติการและการนําแผนไปปฏบิัติ  ผูนําระดับสูงมีบทบาทชักนําให

องคการมีวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาแผนปฏบิัติการและนําแผนไปปฏบิัติอยางมีประสทิธิผล

เพื่อใหบรรลวุัตถปุระสงคหลกัเชงิกลยทุธในระดับยทุธศาสตรขององคการรวมทัง้จะตองมภีาวะผูนําให

มีการจัดสรรทรัพยากรตางๆอยางเหมาะสมเพื่อสรางความมั่นใจวาองคการจะสามารถปฏบิัติตาม

แผนปฏบิัติการไดเสร็จทันตามกรอบเวลา และสําเร็จตามเปาประสงคทั้งในเชงิปริมาณและคุณภาพ 

รวมทั้งประสทิธภิาพดานตนทุน (Cost  Efficiency) อยูในกรอบงบประมาณ  

  2. การคาดการณผลการดําเนินการ  ผูนําระดับสูงมีบทบาทในการกอใหเกิดระบบการ

คาดการณผลการดําเนนิการโดยใชตัววัดหรือดชันีชีว้ัดที่สาํคัญสาํหรบักรอบเวลาของการวางแผนระยะ

สัน้และระยะยาวขององคการ ผูนําระดับสงูจะตองสรางความมั่นใจและความแนนอน(Confidence and 

Certainly) วา องคการจะสามารถคาดคะเนผลการดําเนินการไดอยางชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง 

และเกณฑเปรยีบเทยีบที่สาํคัญ รวมทั้งเปาประสงคและผลการดาํเนนิการที่ผานมา 

สรปุไดวา  การวางแผนวิสาหกจิ มคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ  นอกจากนี้  การ

นําองคการรัฐวิสาหกิจและการวางแผนวิสาหกิจ  มีความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจ ซึ่ง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ Evans, James R. &  Jack,  Eric P. (2003) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Validating Key 

Results Linkages  in the Baldrige  Performance Excellence Model. พบวา  ความสัมพันธระหวาง

ผลลัพธแตละหมวดของแบบจําลอง  Baldrigeโดยการวิเคราะหแบบจําลองหรือตัวแบบสมการ

โครงสราง (Structural Equation Modeling)  มคีวามสมัพนัธอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 อาท ิ 

ผลลพัธดานการเงนิ  ไดแก  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Total Assets : ROA) และ  

อตัราการเติบโตของผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย (Average annual growth in ROA)  และ % 

ของคาใชจาย ดํ าเนินงา นตอรายไดสุทธจิากการดําเนินงาน และสอดคลองกับงานวิจั ยของ                   

Lee, Feng-Hui., & Lee, Tzai-Zang.(2007)ศกึษาวิจัยเรื่อง  The Relationships between HRM Practices, 

Leadership Style, Competitive Strategy and Business Performance in Taiwanese Steel Industry.  

พบวา  1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมและกลยุทธการแขงขัน (กลยุทธระดับธุรกิจ)มีอทิธิพล

ตอผลการดําเนินงานธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) ทรัพยากรบุคคล  นวัตกรรมและ   

กลยุทธการแขงขัน (กลยุทธระดับธรุกิจ)มอีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงานธรุกิจอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่

ระดับ 0.01   3)นวัตกรรม และกลยุทธการแขงขัน(กลยุทธระดับธุรกิจ)มีอทิธิพลตอผลการดําเนินงาน

ธุรกิจอยางมีนั ยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  0.01และงานวิจัยของ  Aumiller, Barbara Elaine.(2008)  

ศกึษาวิจัยเรื่อง Implementation of  the Baldrige  Education Framework  for  Performance Excellence : 

A Case Study of One Midwestern School District Leadership Team's Continuous Improvement 

Efforts. พบวา  แตละหมวดตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติสงผลตอการดําเนินงาน  และผูนําที่มี

ประสทิธภิาพสงผลตอการระบบงานภายในขององคการ อาท ิการวางแผน (Strategic Planning) การใช

ประโยชนของขอมลูและการปอนกลบั รวมทั้งนวัตกรรม  พนัธกิจและคานิยมหลกัในองคการ                                                                                                                 

 นอกจากนี้ งานวิจัยของ Enloe, William. C., Wells,  Steve  W., McClard, Catherine G., & 

others. (2002)  ศกึษาเรื่อง  Los Alamos  National  Bank – 2000  Baldrige  Award  Winner  พบวา  Los   

Alamos National Bank ซึ่งอยูใน New  Mexico เปนธนาคารแหงแรกที่ไดรับรางวัล Malcolm  Baldrige  

National  Quality  Award  เมื่อป ค.ศ. 2002 โดยเปนธนาคารที่ใหความสําคัญ 3 เรื่องไดแก ลูกคา 

พนักงานและผูลงทุน กําหนดตัวชี้วัดความสมดุลของทั้ง 3 เรื่อง  คือ รายไดดอกเบี้ยสุทธิ  อัตราการ

เตบิโต  ความพึงพอใจของลกูคา  ความพึงพอใจของพนักงาน ผลตอบแทนของเงนิทุนและคณุภาพของ

สนิทรัพย  เมื่อพจิารณาเฉพาะหมวดการวางแผน (Strategic  Planning) ของแบบจําลอง Baldrige พบวา  

วัตถุประสงคการวางแผนของ Los Alamos National Bank คือการมุงเนนอนาคต โดยมุงเนน

ความสามารถในการทํากําไรในระยะยาวอยางยั่งยืน  มีเปาหมายสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา         
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และสรางการทํางานเปนทีมของพนักงานรวมทั้งใหองคการมีผลการดําเนินงานที่ดี  ทั้งนี้  ที่ผานมา

หลงัจากที่  Los Alamos National Bank นํากระบวนการของ Baldrige มาใชในองคการ  พบวา สามารถ

รักษาการเติบโตของรายไดเปนเลข 2 หลัก ในขณะที่การเติบโตขององคการเกินกวา  15 % ตอป และ

Los  Alamos  National  Bank  พบวา  องคการสามารถเปนผูนําดานตนทุน คือ พนักงานในองคการเปน

ปจจัยสาํคัญที่สดุ  นอกจากนี้  Mankins, Michael  C., Steele, Richard (2006)  ศึกษาเรื่อง Stop Making 

Plans; Start Making Decision. พบวา  การตัดสนิใจทางกลยุทธที่สําคัญๆ  จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปและ

เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อกําหนดรูปแบบการวางกลยุทธที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

(Reactive Strategy) แตระยะเวลาของการวางแผนกลยุทธมีความไมเหมาะสม สวนใหญการวางแผน

วิสาหกจิเปนประเพณีปฏบิตัิที่ตองปฏบิตัิกันเปนประจําทุกๆ ปโดยกระทําปละครั้ง จึงเปนสาเหตุหนึ่ง

ของความลมเหลวของกระบวนการในการวางแผนกลยุทธหรือการวางแผนวิสาหกิจสงผลใหการ

วางแผนวิสาหกจิไมมคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ   

  ดังนั้น  จึงสรุปประเด็นสําคัญของการศึกษา คือ การทดสอบวา  การวางแผนวิสาหกิจ                  

มีความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจมากนอยเพียงใดและการทดสอบวา  การนําองคการ

รัฐวิสาหกจิและการวางแผนวิสาหกจิ มคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจมากนอยเพียงใด ซึ่ง

สรุปการต้ังสมมติฐานตามรูปที่  2 แบบจําลองความสัมพันธระหวาง การวางแผนวิสาหกิจ  มี

ความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจและแบบจําลองความสัมพันธระหวางการนําองคการ

รัฐวิสาหกจิและการวางแผนวิสาหกจิ มคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ                       

H 2 :  การวางแผนวิสาหกจิ มอีทิธพิลทางตรงตอผลลพัธทางธรุกิจ 

H 3 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการ 

         วางแผนวิสาหกจิ 
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เมื่อพจิารณาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษา  พบวา  มกีารจัดทําแผนธรุกิจทั้งแผนระยะ

ยาว (แผน 5 ป) และแผนระยะสัน้ (แผนประจาํป)โดยมีการรวบรวมขอมลูตางๆมาประกอบการทําแผน

ทั้งดานปจจัยภายนอก  อาทิ  ขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ฯลฯ และขอมูลปจจัยภายใน อาท ิ

ศกัยภาพพนักงานและคุณภาพสนิเชื่อ 

    

ดังนั้น  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้   ผูวิจัยจะศึกษาหมวด 2  การวางแผนวิสาหกิจ ซึ่งจะเปนการ

ประเมนิตนเองของกลุมตวัอยางของสถาบนัการเงินที่ศกึษาเรื่องการวางแผนวิสาหกิจขององคการวา  มี

ประเภทแผนกลยทุธซึ่งแสดงใหเหน็ถงึความเชื่อมโยง หรอืการถายทอดแผนระยะยาว ไปสูแผนปฏบิัติ

การประจําปอยางเปนระบบ และเพื่อนาํไปปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนวิสาหกิจใหองคการบรรลุ

ตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิ นอกจากนี้  ผูวิจัยจะศึกษาหาแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงนิ

เฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลศิตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจรวมทั้งยืนยันแบบจําลองที่

คนพบจากการศึกษาวิจัยในครัง้นี้ 

การนําองคการ

รัฐวิสาหกจิ 
 

ธรรมาภบิาล และ

ความรบัผิดชอบตอ

สังคม 

ผูนําการเปลี่ยนแปลง  

ผูนําการปฏิบตั ิ

การวางแผน

วิสาหกจิ 

การจัดทาํกลยุทธ 

การถายทอดกลยุทธ

เพื่อนําไปปฏิบตั ิ

ผลลัพธดานการเงินและตลาด 

• ความสามารถในการทํากาํไร 

(อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย

รวม (Return on Total Assets : 

ROA) และ อัตราการเติบโตของ

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมถัว

เฉลี่ย (Average Annual Growth 

in ROA)   
• % ของคาใชจายดาํเนินงานตอ

รายไดสุทธจิากการดาํเนินงาน  

ผลลัพธทาง

ธุรกิจ 
 

H 2 

+ 

H 3 
+ 
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หมวด 3  การมุงเนนลูกคา และตลาด  (Customer and  Market Focus) 

หมวดการมุงเนนลูกคา และตลาด เปนการตรวจประเมนิวา  องคการกําหนดความตองการ  

ความจําเปน  ความคาดหวังและความนิยมของลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียอยางไรรวมทั้งตรวจ

ประเมนิการสรางความสัมพันธกับลูกคาและกําหนดปจจัยสําคัญที่ทําใหลูกคาสรางความพึงพอใจ  

ความภักดี และการรักษาลูกคาไว รวมถึงปจจัยสําคัญที่นําไปสูการขยายตัวของธุรกิจและความยั่งยืน

ขององคการ  จําแนกหมวด 3  การมุงเนนลกูคา และตลาด (110  คะแนน) จําแนกเปน 1) ความรูเกี่ยวกับ

ลกูคา และตลาด  (50 คะแนน) ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับองคการมีวิธีการอยางไรในการหา  และใชความรู

เกี่ยวกับลกูคา และตลาด   2) ความสมัพนัธกับลกูคา และความพงึพอใจของลกูคา (60 คะแนน) ซึ่งเปน

เรื่องเกี่ยวกับองคการมีวิธกีารอยางไรในการสรางความสมัพนัธกับลกูคาและเพิ่มความพึงพอใจ รวมทั้ง

ความภักดีของลกูคา (สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2552, หนา  41-44)      

เนื่องจากลกูคา คือ ผูตัดสนิคุณคาการดําเนนิงาน และคณุภาพขององคการ ดังนั้น องคการตางๆ

จึงใสใจในผลิตภัณฑและบรกิารขององคการวา สรางคุณคาตอลกูคาหรอืไม การเอาใจใสทาํใหองคการ

ไดลูกคาใหมและลูกคามีความพึงพอใจรวมทั้งใชสนิคาและบริการอยางตอเนื่องโดยลูกคากลาวถึง

องคการที่ดี  จะทําใหองคการเติบโต  หากองคการเห็นความสําคัญดังกลาว  จะตองฟงเสียงลูกคาและ

หาทางตอบสนองความตองการรวมทั้งพยายามเสาะแสวงหาขอมูลปอนกลับอยางตอเนื่องเพื่อให

องคการตอบสนองความตองการดังกลาวไดดีโดยตอบสนองความตองการที่เหนือความคาดหวัง  

(สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2548, หนา 53)   

จะเหน็ไดวา  ลกูคา คือ ผูตัดสนิคนสุดทายวา สนิคาและบรกิารขององคการนั้นเปนที่พึงพอใจ

เพยีงใดและองคการที่ประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนเนนการรับฟงลูกคาอยางเปนระบบและตอบสนอง

อยางทนัทวงทตีอสิ่งที่ลกูคาตองการ สรางความสมัพนัธเชงิบวกกับลกูคาโดยอาศยัความสามารถในการ

เขาถงึลกูคาเพื่อทาํใหลกูคามคีวามพึงพอใจหนัมาใชผลติภัณฑและบรกิารขององคการอยางภักดีรวมทั้ง

ดูแลเอาใจใสอยางใกลชดิกับลกูคาที่มคีวามไมพงึพอใจเพื่อรบัฟงขอมลูที่เปนประโยชนและจัดการกับ

ขอรองเรียนของลูกคา  ในขณะเดียวกัน ขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและตลาดจะเปนกุญแจสําคัญตอการทํา

ความเขาใจความตองการของลูกคาอยางแทจริงซึ่งผูนําระดับสูงตองใหความสําคัญตอการรับฟงและ

เรยีนรูความตองการของลกูคาโดยองคการตองมีวิธีรับฟง และเรียนรูความตองการและความคาดหวัง

ของลกูคาอยางมปีระสทิธผิล  อาท ิ การสาํรวจขอมลูเพื่อใหไดรับขอมลูเชงิลึก   การเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

ผลติภัณฑของลกูคาและการจดัประชุมสมัมนาลกูคาเพื่อรบัทราบปญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ และบรกิาร

ขององคการ  ดังนั้น  การรับรูเกี่ยวกับผลติภัณฑ และบรกิารของลกูคาจึงเปนตัวกําหนดวาลกูคาจะยังคง
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ใชผลติภัณฑ และบรกิารขององคการตอไปหรอืหาผูอื่นที่ใหบรกิารไดดีกวา รวมทั้งการมุงเนนลกูคาจะ

ชวยชี้ทางองคการใหมุงสูการรักษาลูกคา  และสรางความภักดี (Customer Retention and Loyalty)ซึ่ง

ชวยเพิ่มสวนแบงการตลาดและการขยายตัวขององคการ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ , 2547, หนา 56, 

58-60)   

ทฤษฎสีนบัสนนุหมวดการมุงเนนลกูคา และตลาด    

เนื่องจากองคการธุรกิจที่ดีจะตองมีขีดความสามารถสูงในการกําหนดความตองการกับความ

คาดหวัง และความนยิมของลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางถูกตอง คําถามสําคัญในเรื่องนี้ คือ 

องคการมีการดําเนนิการอยางไรในการสรางความสมัพนัธกับลกูคา และสรางความพึงพอใจใหแกลกูคา

ปจจุบนั กําหนดปจจัยสาํคัญอะไรบางที่ทาํใหไดลกูคาใหม และสามารถรกัษาลูกคาเกาใหอยูกับองคการ

ไปนานๆ รวมทั้งทาํอยางไรใหธรุกิจขยายตัว ซึ่งเปนบทบาทของผูนําที่จะอํานวยการดานความรู และ

ความสมัพนัธเกี่ยวกับลกูคาใหเกิดขึน้ในองคการ(นิตย สมัมาพนัธ,2548,หนา 99-101)โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

1. ความรู เกี่ยวกบัลูกคา  

    กลุมลกูคา  คุณลกัษณะสําคัญของผลติภัณฑหรอืบรกิาร และการตัดสนิใจซื้อของลูกคาอาจ

ขึน้อยูกับวิธกีารของการทําธรุกรรมและปจจัยอื่นๆ อาท ิการรักษาความลับและความปลอดภัย  

   สวนคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ  หมายถึง ลักษณะสําคัญทั้งหมดของผลิตภัณฑ

หรือบริการ และสมรรถนะตลอดจนวงจรชีวิตของผลติภัณฑและหวงโซการบริโภค รวมทั้ง

ประสบการณในการซือ้ของลกูคา และปฏสิัมพันธอื่นๆกับองคการ จุดเนนในที่นี้คือ คุณลักษณะของ

ผลติภัณฑหรอืบรกิารที่มผีลตอความนิยมของลูกคา และการซื้อซ้ํา เชน คุณลักษณะที่ทําใหผลิตภัณฑ

หรอืบรกิารแตกตางจากคูแขง ไดแก ราคาของผลติภัณฑหรอืบรกิาร  คุณคา (Value) ความเชื่อถือไวใจ

ได (Reliability) การสงมอบสนิคา (Delivery) การบริการลกูคาหรอืการบรกิารดานเทคนิคความ 

สมัพนัธกับลกุคา 

    การรับฟงลกูคา (Listen to Customers) และการเรยีนรู หมายถงึ การรวบรวม และการ บูรณา

การ (Integration) ขอมูลสารสนเทศที่นําไปสูการตัดสนิใจซื้อหรือไมซื้อของลูกคา วิธีการรับฟงและ 

การเรียนรูที่รวดเร็วทันความตองการและการเปลี่ยนทศิทางของธุรกิจรวมถึงการใชเทคโนโลยีที่มีอยู

และเทคโนโลยใีหม 

   จะเหน็ไดวา  ความรูเกี่ยวกับลกูคานัน้  ผูนําระดับสงูขององคการมีบทบาทที่จะอาํนวยการให

องคการสามารถตอบประเด็นคําถามสําคัญใหไดวา องคการมีวิธีการกําหนดความตองการกับความ
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คาดหวังและความนิยมของลูกคาและตลาดเปนอยางไรเพื่อใหเกิดความมั่นใจและความแนนอนวา  

ผลติภัณฑหรอืบรกิารขององคการยังตรงกับความตองการของลูกคาและองคการสามารถสรางโอกาส

ใหมทางธรุกิจได 

2. ความสัมพันธกบัลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา 

    ผูนําระดับสงูขององคการมีบทบาทเนนความสําคัญของการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับ

ลูกคารวมทั้งการสรางและรักษาความพึงพอใจของลูกคารวมถึงการพัฒนาไปสูการเปนคูคาหรือ

พนัธมติรทางธรุกิจกับลกูคา  ทัง้นี้  ทัง้ 2 เรื่องนีม้ปีระเดน็ตางๆที่ควรพิจารณาดังนี้ 

  2.1  การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer  Relationship  Management : CRM)  เปน 

การสานความสัมพนัธกับลกูคาอยางตอเนื่องดวยการเรียนรูเกี่ยวกับลกูคา  ความตองการและพฤตกิรรม

ของลูกคาในทุกดานจากการมีปฏสิัมพันธกับลูกคา  ทําใหสามารถทราบขอมูลลูกคา และนําขอมูล

ดังกลาวไปพัฒนาผลติภัณฑหรอืบรกิารรวมท้ังการจัดทําโปรแกรมการตลาดใหเหมาะสมกับลูกคาแต

ละรายหรอืแตละกลุมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตรงใจ  ดังนั้น  ผูนําระดับสูงของ

องคการมีบทบาทชีน้ําและสงเสรมิสนบัสนนุใหบรรดาผูตามทาํอยางนอย 4 อยาง  คือ 

         2.1.1  สรางความสัมพันธอยางไรเพื่อใหไดลูกคาใหม แลวสรางความพึงพอใจใหแก

ลูกคาเพื่อรักษาลูกคาไวและทําใหลูกคากลับมาใชผลิตภัณฑหรือบริการขององคการซ้ําและกลาวถึง

องคการ  ผลติภัณฑหรอืบรกิารขององคการในทางที่ดี 

        2.1.2  กําหนดวิธีปฏบิัติที่สําคัญในการติดตอกับลูกคาเพื่อให เกิดความสัมพันธที่ดีและ

สามารถสรางรกัษากลไกสําคัญใหลุกคาใชในการขอขอมูลสารสนเทศและการทําธุรกรรมรวมทั้งขอ

รองเรยีนตอองคการ 

       2.1.3  จัดใหมกีระบวนการจัดการขอรองเรยีนของลกูคาอยางมปีระสทิธภิาพอยางนาพอใจ 

และทนัทวงทรีวมทั้งมกีารวิเคราะหขอรองเรยีนทัง้หมดเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาองคการโดยรวม

ตลอดจนองคการของคูคา 

      2.1.4  มีกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหแนวทางและแนวปฏบิัติในการสราง

ความสัมพันธกับลูกคารวมทั้งการพัฒนาชองทางที่ลูกคาติดตอกับองคการใหมีประสทิธภิาพทันกับ

ความตองการและทศิทางของธรุกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

2.2  การบริหารความพึงพอใจของลกูคา (Customer Satisfaction Management) เนื่องจากความ

พงึพอใจเปนความรูสกึที่แตละบคุคลแสดงออกถงึความยินดีจากการใชผลิตภัณฑหรือบริการซึ่งคุณคา

หรือประโยชนที่ไดรับนั้นเทากับหรือสูงกว าระดับความคาดหวัง ในทางกลับกัน หากผลการใช
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ผลติภัณฑหรอืบรกิารนั้นต่ํากวาระดับความคาดหวัง  ยอมทําใหเกิดความไมพึงพอใจ   ดังนั้น จึงควร

เสนอผลติภัณฑหรอืบรกิารที่มคีุณภาพเพราะลกูคาจะประเมนิคุณคาที่ไดรับเทยีบกับตนทุนที่จายไป 

ดังนั้น  ผูนําระดับสงูขององคการจึงมบีทบาทดงันี้ 

      2.2.1  วิธีการประเมนิความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลูกคา  เชน การสํารวจ การให

ขอมลูปอนกลบัทัง้ที่เปนทางการและไมเปนทางการ  เปนตน  ขอมูลสารสนเทศดังกลาวรวบรวมผาน

ทางอนิเตอรเนต็  การติดตอโดยตรงหรอืผานบุคคลที่สามโดยทางไปรษณีย 

     2.2.2  การนําผลการประเมนิดังกลาวมาใชในการปรับปรุง  จะตองสรางความแนนอนวา 

วิธกีารประเมนิจะทําใหไดขอมลูที่เหมาะสมตอการนําไปใชในเรื่องอื่นๆได 

อยางไรก็ตาม   สถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษามี การจัดการฐานขอมูลลูกคาและ

เกษตรกร (Customer Database)  ในลักษณะตางฝายตางดําเนินการ และตางฝายตางใชงาน ฐานขอมูล

ลกูคาไมรวมศูนย  ทาํใหการวางกลยุทธในภาพรวมหรือพัฒนากระบวนการลูกคาสัมพันธ (Customer 

Relationship Management: CRM) เปนไปดวยความยากลําบากซึ่งสงผลตอการบริการทั่วประเทศของ

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษามไิดเปนบรรทัดฐานเดียวกัน  ทั้งๆที่องคการในปจจุบันตองให

ความสาํคัญตอลกูคาดวยการตอบสนองในเรื่องคณุภาพ  ระบบงาน และกระบวนการซึ่งเปนการสราง

ความไดเปรยีบทางการแขงขันในคุณลกัษณะของคุณภาพเรื่องการสงมอบไดทันเวลาและความเชื่อถือ

ได (Timeliness and Reliability of  Deliver) สอดคลองกับงานวิจัย  Wali, Ayoob Ahmed, Gupta, A.D., 

Deshmukh, S.G. 2000) 

  สรุปไดวา   การมุงเนนลูกคาและ ตลาดมีความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจ   

นอกจากนี้  การนําองคการรัฐวิสาหกิจและการมุงเนนลูกคาและตลาดมีความสัมพันธทางบวกกับ

ผลลัพธทางธุรกิจซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Evans, James R. &  Jack,  Eric P. (2003)  ศึกษาวิจัย

เรื่อง Validating Key Results Linkages  in the Baldrige  Performance Excellence Model. พบวา  

ความสมัพนัธระหวางผลลพัธแตละหมวดของแบบจําลอง Baldrige โดยการวิเคราะหแบบจําลองหรือ

ตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 เชน  ความสมัพนัธระหวางความพึงพอใจของพนักงานและผลลัพธดานกระบวนการ สวน

แบงตลาด ความพึงพอใจของลูกคาและผลลัพธดานการเงนิ ไดแก  การตําหนิจากลูกคา (Customer 

Complaints)  คือ จํานวนลูกคาที่ตําหนิในบริการหลังขาย  (After Sales Customer Complaints) และ

ความพึงพอใจของลกูคา (Customer Satisfaction) คือ อตัราการรักษาลูกคา (Customer Retention  Rate) 

และระดับคะแนนของความพึงพอใจของลกูคา (Customer Satisfaction) และผลลพัธดานตลาด (Market  
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Performance) ไดแก สวนแบงตลาด (Market  Share) อตัราเตบิโตของสวนแบงตลาดถวัเฉลี่ย (Average 

Annual Market Share Growth)และอัตราเติบโตของยอดสนิเชื่อถัวเฉลี่ย  (Average Annual Sales 

Growth)และสอดคลองกบังานวิจัยของ Aumiller,Barbara Elaine.(2008)ศกึษาวิจัยเรื่อง Implementation  

of the Baldrige Education Framework for Performance Excellence : A Case Study of One Midwestern 

School District Leadership Team's  Continuous  Improvement Efforts. พบวา  แตละหมวดตามเกณฑ

รางวัลคณุภาพแหงชาตสิงผลตอการดําเนนิงาน และผูนําที่มปีระสทิธภิาพสงผลตอการระบบงานภายใน

ขององคการ อาทิ การวางแผน (Strategic Planning) การใชประโยชนของขอมูลและการปอนกลับ 

รวมทั้งนวัตกรรม  พันธกิจและคานิยมหลักในองคการและสอดคลองกับงานวิจัยของ Sit, Wen-Yi., 

Ooi, Keng-Boon., Lin, Binshan., &  Chong,  Alain  Yee-Loong. (2009)  พบวา การนํา TQM สูการ

ปฏบิตัิ  ไดแก ภาวะผูนํา  การเนนลูกคา  การวิเคราะหขอมูลขาวสารและการเนนทรัพยากรมนุษยใน

อุตสาหกรรมการใหบริการของมาเลเซียมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของลูกคาอยางมี

นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05   และสอดคลองกับงานวิจัยของ  Yueh, Li., Chen, Andy.,  Lee, Ying., 

&  Barnes, Barry F. (2010)  ศกึษาวิจัยเรื่อง  The Effects of  Leadership Styles  on  Knowledge –based  

Customer Relationship  Management  Implementation  พบวา ผูนําการปฏริูปหรอืผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational  Leaders)  มีความสัมพันธทางบวกกับความรูในการบริหารลูกคาสัมพันธสูการ

ปฏบิัติจริง  (Implementation of  Knowledge-based  Customer Relationship  Management : CRM)    

และสงผ ลตอ การมุงเนนลูกคา   นอกจากนี้  ผูนําการปฏริูป หรือผูนําการเปลี่ยนแปลง จะสราง

ผลประโยชน (Benefit) ใหแกองคการโดยการรสรางการตลาดเนนลกูคาเปนศูนยกลาง  การสรางคุณคา

ตลอดวงจรชีวิตของลูกคา  (Customer Lifetime Value) การปฏบิัติตอลูกคารายคน  และการสราง

ความสมัพนัธการตลาดสรางสรรค (Co-creation Marketing) ทัง้นี้ องคการควรหลีกเลี่ยงผูนําการปฏบิัติ 

(Transactional  Leaders)      

นอกจากนี้  สอดคลองกับงานวิจัยของ  Enloe, William. C., Wells,  Steve W., McClard,  

Catherine  G., & others. (2002)  ศึกษาเรื่อง  Los  Alamos National Bank - 2000 Baldrige Award  

Winner  พบวา  Los  Alamos  National  Bank ซึ่งอยูใน New  Mexico เปนธนาคารแหงแรกที่ไดรับ

รางวัล Malcolm  Baldrige  National Quality Award เมื่อป ค.ศ. 2002 โดยเปนธนาคารที่ใหความสําคัญ 

3 เรื่อง ไดแก  ลกูคา พนักงาน และผูลงทนุ กําหนดตัวชี้วัดความสมดุลของทัง้ 3 เรื่อง คือ รายไดดอกเบีย้

สทุธ ิ อตัราการเติบโต  ความพึงพอใจของลกูคา  ความพึงพอใจของพนักงาน ผลตอบแทนของเงนิทุน 

และคุณภาพของสนิทรัพย   เมื่อพจิารณาเฉพาะหมวดการ มุงเนนลูกคาและตลาดของแบบจําลอง 
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Baldrige  พบวา Los  Alamos  National  Bank จําแนกลูกคาเปน 3 สวน ไดแก ผูบริโภค ธุรกิจและ

รัฐบาล มกีารใหบรกิารผาน ATMทางโทรศพัท และการทาํธรุกรรมผานอนิเตอรเนต็ (Internet  Banking  

Services)โดยใชกลยุทธหลากหลายแตกตางกันไปตามประเภทความตองการของลูกคา กลาวคือ          

1) การฟงและเรียนรูขอมูลขาวสารจากลูกคา (Listen and Learn Information) ผานสื่อบุคคล   คือ 

พนักงาน  2) การวิจัยสาํรวจตลาด (Market  Surveys) เพื่อชวยหาจดุแข็งและจดุออนของผลิตภัณฑและ

บริการในปจจุบัน 3)การมีสวนรวมของชุมชน (Community  Involvement)  เปนสวนหนึ่งของการ

รับผดิชอบตอสงัคมในฐานะที่ Los  Alamos  National  Bank เปนธนาคารชุมชนซึ่งการมีสวนรวมจะทํา

สรางจุดแข็งใหแกองคการในเรื่องการเหน็ความตองการในอนาคต  4) ขอมลูขาวสารดานการตลาดของ

คูแขงชวยใหรูเทาทันแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติ และระดับทองถิ่น  5) การอภิปรายกลุม 

(Focus  Group)ในกลุมลกูคาและพนกังานเพื่อไดขอมลูที่เปนปจจุบนัทั้งการรับรูและแนวคดิ นอกจากนี้  

พนักงานทุกระดับของ Los  Alamos  National  Bank ตองใหความสําคัญตอการใหบริการแกลูกคาใน

ลกัษณะเปนเพื่อน และครอบครัวโดยใชเทคโนโลยเีขามาชวยเรื่องการใหบริการและพบวา การสํารวจ

ความพึงพอใจของลกูคาอยูในระดับสงูและความไมพงึพอใจของลูกคา คือ การตําหนิ ซึ่ง Los  Alamos  

National  Bank กําหนดใหทมีบรหิารลูกคาสัมพันธโดยมีคณะกรรมการจากทุกหนวยงานในองคการ

เปนผูดําเนินการแกปญหาในเรื่องความไมพึงพอใจของลูกคาดังกลาว นอกจากนี้ Moosa, Kamran., 

Khan, Rashid A ., & Mughal, Anwar(2010)  ศึกษาวิจัยเรื่อง   An  Empirical  Study  of  TQM 

Implementation : Examination  of  Aspects  Versus  Impacts.  พบวา  การนําแนวคิดการบริหาร

คุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management : TQM) สูการปฏบิัติเปนเรื่องยาก   หากไมบูรณา

การกับวัฒนธรรมองคการ  จะทําใหการนําองคการรัฐวสิาหกจิและการมุงเนนลกูคา และตลาดสงผลให

การดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จและงานวิจัยของ Morgan, Jim (2010)ศึกษาวิจัยเรื่อง Customer  

Information  Management (CIM) : The  Key  to Successful CRM  in  Financial  Services. พบวา 

องคการใชเครื่องมือการบริหารลูกคาสัมพันธในฐานะเปนเทคโนโลยี  (Technology  Solution)ในการ

จัดการลูกคาสัมพันธโดยไมใชเปนการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลลูกคา (Customer Information 

Management : CIM) จึงทําใหการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธไมสงผลตอผลลัพธทางธุรกิจรวมทั้ง

งานวิจัยของ Parast, Mahour Mellat., Adams, Stephanie., & Jones, Jones (2011)ศึกษาเรื่อง Improving 

Operational and Business Performance in the Petroleum Industry through Quality Management. 

พบวา การมุงเนนลกูคาไมสามารถทาํนายผลลพัธทางธรุกิจในอุตสาหกรรมปโตรเลยีม    
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ดังนั้น  การศึกษาวิจัยในครัง้นี้   ผูวิจัยจึงสรุปประเด็นสําคัญของการศึกษา คือ การทดสอบวา  

การมุงเนนลกูคาและตลาดมคีวามสมัพนัธกับผลลพัธทางธรุกิจมากนอยเพยีงใดและการทดสอบวา การ

นําองคการรัฐวิสาหกจิและการมุงเนนลกูคาและตลาดมคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธุรกิจมาก

นอยเพยีงใด ซึ่งสรุปการต้ังสมมติฐานตามรูปที่ 3 แบบจําลองความสัมพันธระหวางการมุงเนนลูกคา 

และตลาด มคีวามสมัพนัธกับผลลัพธทางธุรกิจ และแบบจําลองความสัมพันธระหวางการนําองคการ

รัฐวิสาหกจิและการมุงเนนลกูคา และตลาด มคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ     

H 4 :  การมุงเนนลกูคาและตลาด  มอีทิธพิลทางตรงตอผลลพัธทางธรุกิจ 

H 5 : การนําองคการรัฐวิสาหกิจ  มีอทิธพิลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

มุงเนนลกูคาและตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

การนําองคการ

รัฐวิสาหกจิ 
 

การมุงเนน

ลูกคา  

และตลาด 

ผลลัพธ

ทางธรุกิจ 
 

H 4 

ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 

• ความพงึพอใจของลูกคา 
• ขอรองเรียน และเสียง

ตาํหนิของลกูคา 
 

+ 

ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ความสัมพนัธกับลกูคาและ

ความพงึพอใจของลูกคา 

ความรู

เกี่ยวกับ

ลูกคาและ

ตลาด ผูนําการปฏิบตั ิ

ธรรมาภบิาล และความ

รับผิดชอบตอสังคม H 5 

+ 

 

ผลลัพธดานการตลาด 
• สวนแบงตลาดดาน

สินเชื่อเทียบกับคูแขง 
• สวนแบงตลาดดานเงนิ

ฝากเทียบกับคูแขง 
• อัตราเตบิโตของสวน

แบงตลาดถวัเฉลี่ย 

ผลลัพธดานผลิตภัณฑ และบริการ 
• จํานวนเงินฝาก 
• จํานวนสินเชื่อ 
• จํานวนเงินของบริการการเงินอื่น 
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นอกจากนี้  ผูวิจัยจะศึกษาหมวด 3  การมุงเนนลูกคา และตลาดเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับลูกคา  

ความสัมพันธกับลูกคาและความพึงพอใจของลูกคาโดยการประเมนิตนเองของกลุมตัวอยางของ

นอกจากนี้  ผูวิจัย จะศึกษาหมวด 3 การมุงเนนลูกคา และตลาดเกี่ยวกับ ความรู เกี่ยว กับลูกคา  

ความสมัพนัธกับลกูคาและความพงึพอใจของลกูคาโดยการประเมนิตนเองของกลุมตวัอยางของสถาบนั

การเงินที่ศกึษาในเรื่องการมุงเนนลกูคา และตลาดขององคการวา  มลีกัษณะการจัดการฐานขอมลูลูกคา 

(Customer Database) เปนสถาบันการเงนิที่ศึกษาในเรื่องการมุงเนนลูกคา และตลาดขององคการวา      

มลีกัษณะการจัดการฐานขอมูลลูกคา (Customer Database) เปนอยางไรเพื่อนําไปพัฒนากระบวนการ

ลกูคาสัมพันธ (Customer Relationship Management : CRM) ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองคการ

เพื่อใหองคการบรรลุตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจและจะหาแนวทางการพัฒนาสถาบัน

การเงนิเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลศิ ตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งยืนยัน

แบบจาํลองที่คนพบจากการศึกษาวิจัยในครัง้นี้ 
 
หมวด  4  การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู  (Measurement, Analysis and 

Knowledge Management) 

เนื่องจากกระบวนการของเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาตเิปนระบบซึ่งประกอบดวยการขับ 

เคลื่อนดวยกระบวนการและผลลัพธการดําเนินงาน โดย 1ในเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  คือ การ

บรหิารโดยใชขอเทจ็จริง (Management by  Fact) ซึ่งเปนพืน้ฐานสาํคัญของประสทิธผิลในการวางแผน 

และการตัดสนิใจในการปฏิบตัิงานทกุระดับรวมทั้งการมีสวนรวมของพนักงาน  การมอบหมายความ

รับผดิชอบและอาํนาจการตัดสนิใจและระบบนําองคการ  ทัง้นี้  พนักงานตองตดัสนิใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ในการปฏบิัติงานประจําวัน   หากพนักงานใชความรูสึกหรือการเดาเปนฐานในการตัดสนิใจเมื่อใด   

การตัดสนิใจจะถูกตัง้ขอสงสยัและขาดความนาเชื่อถือเมื่อนั้น   ดังนั้น แนวโนมของผูนําจะกุมอํานาจ

ตัดสนิใจเอง  ทาํใหพนักงานไมมสีวนรวมในการตัดสนิใจ  ผลที่ตามมา  คือ องคการไมไดใชศักยภาพ

ของพนกังานอยางเตม็ที่  ในทางกลับกัน พนักงานก็ขาดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสทิธิภาพ   

(สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2547, หนา  66)           

ดังนั้น  ความทาทายในการวัดผูนําโดยเฉพาะผูนําในองคการที่ใชความรูเปนฐานในการดําเนนิ 

ธรุกิจ  3 ประการ คือ จะวัดขอมลูขาวสารอะไร ใชเพื่ออะไรและอยางไร (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 

2548, หนา 62)  
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ทฤษฎสีนบัสนนุหมวดการวัด  การวิเคราะหและการจดัการความรู    

เนื่องจากองคการที่เปนเลศิควรมีระบบการจัดการสารสนเทศและการวดัผลการดําเนนิการ 

รวมทั้งมีการวิเคราะหขอมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสทิธผิลและมีประสทิธภิาพ  ดังนั้น  จึง

พจิารณาเปน 2 ประเด็น คือ 1) การวัด  การวิเคราะหและการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ    

2) การจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู (นิตย  สัมมาพันธ, 2548, หนา 102-103)  

ดังนี้ 

1. การวัด  การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดาํเนินการขององคการ 

    องคการจําเปนตองมกีารวัดผลการดําเนนิการเพราะตองมกีารตัดสนิใจโดยใชขอมลูจรงิใน 

การกําหนดทศิทางขององคการและการจัดสรรทรัพยากรรวมทั้ง การปรับความสอดคลองของ

กระบวนการหลักทัง้ภายในหนวยงาน  ระหวางหนวยงานและในระดับองคการ 

    แหลงของขอมลู และสารสนเทศเชงิเปรยีบเทียบ  หมายถึง ขอมูลสารสนเทศจากการทําการ

เปรยีบเทยีบกับองคการที่เปนเลศิ (Benchmarking) และการเปรยีบเทยีบเชงิแขงขัน 

   สาํหรบัการเปรยีบเทยีบกับองคการที่เปนเลศิ  หมายถงึ  การเฟนหากระบวนการและผลซึ่ง 

แสดงถึงการปฏบิัติและดําเนินการอยางดีเยี่ยมในกิจกรรมที่คลายคลึง กันทั้งจากภายในและภายนอก

วงการอุตสาหกรรมขององคการ  สวนการเปรียบเทียบเชงิแขงขัน   หมายถึง การเปรียบเทียบผลการ

ดําเนนิการระหวางองคการกับคูแขงขันในตลาดเดียวกัน 

   การวิเคราะห  ประกอบดวย การตรวจประเมนิแนวโนม   การคาดการณในระดับองคการ  

ระดับอตุสาหกรรมและเทคโนโลยรีวมทั้งการเปรียบเทียบ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางเหตุกับ

ผลและการเชื่อมโยงเพื่อเปนฐานขอมลูสนบัสนนุการทบทวนผลการดําเนินการเพราะการวิเคราะหจะ

ชวยใหทราบปญหาที่แทจริง  และชวยกําหนดลําดับความสําคัญในการใชทรัพยากร  ดังนั้น  การ

วิเคราะหจึงตองใชขอมูลทุกประเภททั้งขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏบิัติงานภายในองคการและ

สภาพแวดลอมภายนอกรวมทั้งในเชงิแขงขัน  เชน ขอมูลเกี่ยวกับลูกคา  ขอมูลการเงนิและเศรษฐกิจ 

เปนตน  

จะเหน็ไดวา ผูนําระดับสงูจะตองมบีทบาทสงเสรมิและสนบัสนนุการวัดผล และการวิเคราะห 

การดําเนนิงานขององคการอยางจริงจังเพื่อใหผูตามวัดผล และวเิคราะหอยางตรงไปตรงมา  นอกจากนี้  

ผลลพัธของการวัดและวเิคราะหผลการดําเนนิการระดับองคการจะตองมีสวนชวยผูนําระดับสูงในการ

ทบทวนผลการดําเนินการระดับองคการในหมวดการนําองคการและหมวดการวางแผนรัฐวิสาหกิจ  

สวนผลการดําเนนิการขององคการควรรายงานในหมวดผลลัพธทางธรุกิจ 
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2. การจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู  

   ผูนําระดับสงูจะตองสงเสรมิและสนบัสนนุการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  

และความรูใหมคีวามแข็งแกรง เพื่อใหขอมลูสารสนเทศมคีุณภาพ และพรอมใชงาน  ดังนี้ 

2.1 ความพรอมใชงานของขอมลู  เรื่องนีม้คีวามสาํคัญมากขึน้เรื่อยๆเนื่องจากการปฏสิมัพนัธ 

ระหวางธุรกิจกับธุรกิจ และระหวางธุรกิจกับลูกคา โดยการใชอนิเตอรเน็ต และ e-business หรือ               

e-commerce  มีความนิยมเพิ่มขึ้นและอนิเตอรเน็ตไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารของ

องคการ ทัง้นี้ ผูนําระดับสงูตองพจิารณาอยางนอย 3 ประเดน็ คือ 

                     2.1.1 องคการจะตองทําอยางไรเพื่อใหขอมูลสารสนเทศที่ตองการ  มีความพรอมใชงาน 

และทาํอยางไรเพื่อใหพนักงาน  ผูสงมอบ  คูคาและลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศดังกลาวได

ตามสมควรและทนัที 

        2.1.2 องคการจะตองทําอยางไรเพื่อใหมั่นใจวา   ขอมูลสารสนเทศที่ไดมานั้นมีความ

สมบรูณ  มคีวามนาเชื่อถอื  มีความเที่ยงตรง  ทันเวลาและมีการเก็บรักษาอยางเปนความลับและอยาง

ปลอดภยั 

        2.1.3 องคการจะตองทาํอยางไรในการรักษากลไกของการทําใหขอมูลสารสนเทศมีความ

พรอมใชงานทนักับความตองการและทนัสมยักับทศิทางของธรุกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ   

2.2  คุณภาพของฮารดแวรและซอฟแวร  ผูนําระดับสงูมบีทบาทหนาที่สงเสรมิและสนบัสนนุ 

ใหองคการมีวิธกีารที่เหมาะสมเพื่อใหฮารดแวรและซอฟแวร  มคีวามเชื่อถอืไดและใชงานงายรวมทั้งมี

วิธีการที่เหมาะสมในการรักษาระบบฮารดแวรและซอฟแวรใหมีประสทิธิภาพทันกับความตองการ  

และทนัสมยักับทศิทางของธรุกิจอยูเสมอ 

2.3  การจัดการความรู 

       เนื่องจากการจัดการความรูมแีนวคิดหลากหลาย  แตจุดรวมระหวางกัน คือ  การนําความรู 

มาใชพฒันาขีดความสามารถขององคการใหไดมากที่สุดโดยมีกระบวนการในการสรรหาความรูเพื่อ

ถายทอดและแบงปนไปยังบคุลากรเปาหมายไดอยางถกูตองและเหมาะสม   

     การจัดการความรูเกี่ยวของกบัเรื่องตางๆ ดังนี้ 

• การแสวงหาความรูตางๆทัง้ภายในและภายนอกขององคการ 

• กระบวนการเก็บรวบรวมความรู  ประสบการณจากภายในขององคการ 

• การสนับสนุนใหเกิดกระบวนการแบงปนความรูระหวางบุคลากรภายในของ

องคการ 
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• การเปนสวนหนึ่งของงานพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ (Competency) ตามที่

กําหนด 

• การคัดเลือกและสรางสรรคสื่อเพื่อใหการถายทอดมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้นและ

การใชเทคโนโลยใีหเปนประโยชน 

   การจัดการความรูตองวางแผนและนาํไปปฏบิตัิการเพราะการวางแผนเปนการสํารวจสภาพ 

ปจจุบันและการกําหนดเปาหมาย  สวนขั้นตอนการนําแผนงานไปปฏบิัติ ประกอบดวย การพัฒนา

ความรูและการถายทอดความรู โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

1. การสาํรวจและวางแผนความรู  เริ่มจากการสภาพแวดลอมที่เปนอยูในปจจุบนัวา สภาพ 

ปจจุบันเรื่ององคความรูภายในองคการเปนอยางไรเพื่อนําไปประกอบการวางแผนดานความรูและ

กําหนดเปาหมายการพฒันาในการจัดการความรูใหชดัเจนขึน้  

2. การพัฒนาความรู เปน การทําการเพื่อใหความรูเขามาภายในองคการและพฒันาใหเกิด 

ความรูในองคการ  สามารถทาํไดโดย 

      2.1  การพัฒนาความรูจากภายนอกขององคการโดยการซือ้หรอืการไดมาดวยวิธกีารตางๆ 

เชน  การซื้อหนังสือวิชาการ   การตัดขาวสรุป  การเชญิวิทยากรใหความรูและการหาทีมงานจาก

หนวยงานภายนอกเขามารวมทมี เปนตน 

  2.2 การพัฒนาความรูจากภายในขององคการโดยหนวยงานจัดต้ังขึ้นเพื่อดูแลงานดานนี้

โดยเฉพาะ อาทิ หนวยงานวิจัยและพัฒนา  นอกจากนี้  อาจจะใชการบันทึกและวิเคราะหผลการ

ดําเนนิงานในอดีตเกี่ยวกับความสาํเรจ็ที่ผานมาขององคการ   ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและลมเหลว

ขององคการ ทัง้นี้ การวิเคราะหทัง้ภาพรวมและจาํแนกเปนรายดาน  อาท ิดานบุคคลและการตลาด 

          นอกจากนี้   ลกัษณะของรูปแบบการพฒันาความรู  จําแนกเปน 

• การเรียนรูจากประสบการณของตนเองในอดีต  คือ  การเรียนรูในสิ่งที่ไดปฏบิัติจริง

มาแลวในอดีต 

• การเรียนรูจากทดลอง  คือ  การเรียนรูจากการทดลองหลายๆรูปแบบและมีการ

ควบคุมตวัแปรตางๆเพื่อใหทราบผลการทดลองตามที่ตองการ 

• การเรียนรูจากการอบรมและพฒันา  คือ การถายทอดโดยตรงจากคนที่มคีวามรู 

             2.4  การถายทอดความรู (Knowledge  Transfer) และการแบงปนความรู (Knowledge Sharing)    

เปนกระบวนการที่ทาํใหความรูพฒันาและกระจายไปสูบุคลากรเปาหมาย ทั้งนี้ กระบวนการถายทอด

ความรูมเีปาหมายแตกตางกัน คือ  
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        2.4.1 เนนประสทิธภิาพ  โดยการกระจายความรูอยางรวดเร็ว มีตนทุนต่ําที่สุด  ทั้งนี้  

ลกัษณะของการถายทอดความรู ไดแก  การย้าํเตือนความรูบางอยางใหพนักงานและการใหความรูในสิ่งที่ควรปฏบิตัิ 

      2.4.2 เนนประสทิธผิล โดยการกระจายความรู อยางครบถวน ทัง้นี้ ลกัษณะของการถายทอด 

ความรู ไดแก  แนวทางปฏบิตัิซึ่งพสิจูนแลววา เปน Best Practices        

ปจจัยสาํคัญของการถายทอดความรูภายในขององคการ คือ วัฒนธรรมองคการและปญหาเรื่อง

วัฒนธรรมองคการ ไดแก   

 1)  ผูที่มคีวามรูไมตองการถายทอด   

 2)   ความไมยอมรับในตวัผูถายทอดความรูเนื่องจากเปนบคุคลในระดับเดียวกันและเคยปฏบิตัิงาน

รวมกันมานาน   

 3) บคุลากรขาดความกระตือรอืรนในการหาความรูเนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นมีแนวโนมวาการ

หาความรูจะถดถอยเพราะการทาํงานอยูตัวแลว   

 4) การยอมรับในความผดิพลาดเปนเรื่องยากเพราะมุมมองเรื่องความผดิพลาดเปนเรื่องไมดี   

หากทําผดิพลาดขึน้มาจะตองปกปด  ทาํใหการเรียนรูมาจากมุมมองเดยีว คือ  มมุมองของความสาํเรจ็  

สรปุไดวา  การวัด  การวิเคราะหและการจัดการความรู มคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทาง

ธุรกิจ  นอกจากนี้  การนําองคการรัฐวิสาหกิจ   และการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรูมี

ความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Evans, James R. &  Jack,  

Eric P. (2003) ศึกษาวิจัยเรื่อง Validating Key Results Linkages in the Baldrige Performance 

Excellence Model  พบวา  ความสมัพนัธระหวางผลลพัธแตละหมวดของแบบจาํลอง Baldrige โดยการ

วิเคราะหแบบจําลองหรือตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) มีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ไดแก  ความพึงพอใจของพนักงานและผลลัพธดานการเงนิ 

(ไดแก  อตัราผลตอบแทนตอสนิทรัพยรวม (Return on Total Assets : ROA) และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Sharma,  Bishnu (2005) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Local Government Organisation on its Journey to  

Becoming  a  Learning  Organization.  พบวา  การเรียนรูขององคการและการมุงเนนการทํางานเปนทีม

มีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงาน ไดแก ความพึงพอใจของลูกคา  การพึงพอใจในงาน  

คุณภาพการใหบริการและการพัฒนาทักษะของพนักงานและสอดคลองกับงานวิจัยของ  Lee, Feng-

Hui., & Lee, Tzai-Zang. (2007) ศึกษาวิจัยเรื่อง   The Relationships between HRM Practices, 

Leadership Style, Competitive Strategy and Business Performance in Taiwanese Steel Industry.  

พบวา ทรพัยากรบุคคลมีอทิธิพลตอผลการดําเนินงานธุรกิจและสอดคลองกับงานวิจัยของ  Aumiller, 
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Barbara Elaine. (2008) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Implementation of the Baldrige Education Framework for 

Performance Excellence: A Case Study of One Midwestern School District Leadership Team's 

Continuous  Improvement  Efforts. พบวา แตละหมวดตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติสงผลตอการ

ดําเนินงาน และผูนําที่มีประสทิธภิาพสงผลตอ การระบบงานภายในขององคการ อาทิ การวางแผน 

(Strategic Planning) การใชประโยชนของขอมูล และการปอนกลับรวมทั้งนวัตกรรม  พันธกิจและ

คานิยมหลักในองคการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ  Tseng, Shu-Mei (2008) ศึกษาวิจัยเรื่อง

Knowledge Management System Performance Measure Index  พบวา การประเมนิผลลัพธดานการ

จัดการความรู (KM) มคีวามสาํคัญเพราะยิ่งการจัดการความรูมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากเทาใด  

ยิ่งปรบัปรงุผลการดาํเนนิงานมากขึน้เทานัน้ นอกจากนี้ การบริหารจัดการความรูใน 3 ประเด็น ไดแก   

1) กลยุทธการจัดการความรู (Knowledge Management : KM  Strategic)  2) แผนการจัดการความรู 

(The Plan of  KM)  3) การนําแผนการจัดการความรูสูการปฏบิัติจริง  (Implementation of KM Plan)มี

ความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจและสอดคลองกับงานวิจัยของ  Phusavat, Kongkiti., 

Anussornnitisarn, Pornthep., Tangkapaisarn, Pattanaorn., & Kess. Pekka (2009) ศึกษาวิจัยเรื่อง 

Knowledge  Management  Practices : Progress on e-government and Preparation for  Quality 

Management  พบวา การจัดการความรู  (KM) มีความสัมพันธทางบวกกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และผลลพัธทางธรุกิจ นอกจากนี้ พบวา การจัดการความรูมคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลการดาํเนนิงาน      

นอกจากนี้ สอดคลองกบังานวิจัยของ Enloe,William.C., Wells, Steve W., McClard, Catherine  

G., & others. (2002)  ศกึษาเรื่อง  Los  Alamos National Bank - 2000  Baldrige  Award  Winner  พบวา  

Los Alamos National Bank ซึ่งอยูใน  New Mexico เปนธนาคารแหงแรกที่ไดรับรางวัล Malcolm  

Baldrige  National  Quality  Award  เมื่อป ค.ศ. 2002 โดยเปนธนาคารที่ใหความสําคัญ 3 เรื่องไดแก  

ลกูคา พนักงานและผูลงทนุ กําหนดตัวชี้วัดความสมดุลของทั้ง 3 เรื่อง คือ รายไดดอกเบี้ยสุทธิ  อัตรา

การเติบโต  ความพึงพอใจของลกูคา  ความพึงพอใจของพนักงาน ผลตอบแทนของเงนิทุน และคณุภาพ

ของสนิทรัพย  เมื่อพจิารณาเฉพาะหมวดการวัด การวิเคราะหและการจดัการความรู  พบวา  ความสาํเรจ็

ตามวัตถปุระสงคขององคการ (การบรกิารที่เปนเลศิ  ความสําเร็จของพนักงานเปนรายคนและผลการ

ดําเนินงานทางเงนิ) จะเปนธนาคารที่มีสมรรถนะสูง  ทั้งนี้  วัตถุประสงคของการบริการที่เปนเลศิมี

เปาหมายเปนความพึงพอใจของลูกคาโดย Los Alamos  National Bankใชรายงานขอมูลปอนกลับดวย

การสาํรวจเรื่องการพฒันาผลติภัณฑและการเพิ่มผลติภัณฑใหม  สวนวัตถปุระสงคของความสาํเร็จของ

พนักงานเปนรายคนมเีปาหมายเปนความพึงพอใจของพนักงาน และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
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โดยวัดจากจํานวนชั่วโมงการอบรมของพนักงาน  และการเลื่อนตําแหนงของพนักงาน   สําหรับ

วัตถุประสงคของผลการดําเนินงานทางเงนิ  มีเปาหมายเปนรายไดดอกเบี้ยสุทธิ  อัตราสวนของ

ประสทิธภิาพ และการใหบรกิารสนิเชื่อ  นอกจากนี้  Los  Alamos  National  Bank  มรีะบบงานเพื่อการ

วัด  การวิเคราะหและการจดัการความรูที่สาํคัญ  3 ระบบไดแก 1) ระบบฐานขอมลูลกูคา (Client  Server  

Rational  Database) เพื่อคลงั (Warehouse) ขอมลูของลกูคา  2) ระบบการบริหารจัดการทรัพยสนิและ

หนี้สนิ (Assets  and  Liability Computer Simulation Model) เพื่อพยากรณผลการดําเนินงานดาน

การเงนิในอนาคตและนําเสนอทางเลือกกลยุทธซึ่งชวยในการบริหารจัดการ รายไดดอกเบี้ยสุทธ ิ         

3) ระบบ Balanced  Scorecard (Balanced  Scorecard  Software)เปนเครื่องมอืประเมนิผลการดําเนนิงาน

ทั่งทัง้องคการทัง้ที่เปนการเงินและไมใชการเงิน นอกจากนี้  Los Alamos National  Bankใชการแบงปน

ขอมลูขาวสาร (Information  Sharing)ในรูปแบบประชุมเผยแพรขาวสารเปนรายเดือนและ e-mail ให

พนักงานไดทราบ  ในขณะเดียวกัน  Malhotra,Yogesh(2003) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Why Knowledge 

Management System Fails? Enablers and Constraints of Knowledge Management in Human  

Enterprises. พบวา ผูนําไมใหความสําคัญตอการเปนแบบอยางในเรื่องการมีสวนรวมตอการจัดการ

ความรูยอมสงผลใหระบบการจัดการความรูลมเหลวและไมสงผลตอผลลพัธทางธรุกิจ                                                                                                                       

ดังนั้น   การศึกษาวิจัยในครัง้นี้  ผูวิจัยจึงสรุปประเด็นสําคัญของการศึกษา คือ การทดสอบวา 

การวัด  การวิเคราะหและการจัดการความรู มีความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจมากนอย

เพยีงใดและการทดสอบวา การนําองคการรัฐวิสาหกจิและการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู มี

ความสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ  มากนอยเพยีงใด รวมทั้งซึ่งสรปุการตัง้สมมตฐิานตามรูปที่ 

4 แบบจาํลองความสมัพนัธระหวางการวัด  การวิเคราะห และการจัดการความรูมคีวามสมัพนัธทางบวก

กับผลลพัธทางธรุกิจ และแบบจาํลองความสมัพนัธระหวางการนําองคการรัฐวิสาหกิจและการวัด การ

วิเคราะห และการจัดการความรู มคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ   

H 6 :  การวัด การวิเคราะหและการจดัการความรู  มอีทิธพิลทางตรงตอผลลพัธทางธรุกิจ 

H 7 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการวัด  

           การวิเคราะหและการจดัการความรู 
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สาํหรบัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษามีการรวบรวมความรูและถายทอดความรูของ

บคุลากร   แตฐานขอมลูไมวาจะเปนฐานขอมลูที่เกี่ยวของกบัผลการดาํเนนิงาน  ขอมลูดานลกูคา  ขอมลู

ระบบคุณภาพและการบริหารจดัการ  มลีกัษณะตางฝายตางจัดเก็บ ตางฝายตางรวบรวมรับผิดชอบ  ซึ่ง

ทาํใหการใชประโยชนขอมลูดงักลาวยังคงจํากัดและเปนอปุสรรคตอการรวบรวมและวิเคราะหผลการ

ดําเนนิงานรวมถงึการกําหนดทศิทางและกลยุทธ   ในขณะเดียวกัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นๆ   พบวา มีขอจํากัดอยูมากเนื่องดวย

ปญหาดานการพัฒนาระบบธรุกิจหลกั (Core  Business System : CBS) และความรูในการบริหารลูกคา

สมัพนัธสูการปฏบิตัิจริง(Implementation of  Knowledge-based  Customer  Relationship  Management  

: CRM)  ที่ยังไมแลวเสร็จและไมมีผูที่มีความรูความชํานาญอยางแทจริงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Information  Communication Technology : ICT) เพราะการลงทนุในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอง

ใชงบประมาณสงู  นอกจากนี้ สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษามีการรวบรวมความรูและถายทอด

ความรูของบคุลากรก็ตาม  แตไมมวีิธกีารรวบรวมและถายทอดอยางเปนระบบ  องคความรูจํานวนมาก

ที่อยูในสมองและประสบการณของพนักงานที่ทาํงานมานานยังไมมีการถายทอดความรูไปสูพนักงาน

การนําองคการ

รัฐวิสาหกจิ 
 

การวัด  การ

วิเคราะห และ

การจัดการ

ความรู 

ผลลัพธ

ทางธรุกิจ 
 

H 6 

• อัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวม 

• ความพงึพอใจของลูกคา 

 

+ 

ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 

การจัดการสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และความรู 

การวัด  การ

วิเคราะห และ

การปรับปรุง

ผลการ

ดําเนินการของ

องคการ 

ผูนําการปฏิบตั ิ

ธรรมาภบิาล และความ

รับผิดชอบตอสังคม 
H 7 

+ 
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จากรุนสูรุนรวมถงึยงัไมมกีารคนหาและระบกุารแบงปนความรูและการนําวิธีปฏบิัติที่เปนเลศิ ไดอยาง

เปนระบบ  

 

ดังนั้น  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้   ผูวิจัยจะศึกษาหมวด 4  การวัด การวิเคราะหและการจัดการ

ความรูเกี่ยวกับการวัด  การวิเคราะหและการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ  การจัดการ

สารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศและความรูโดยการประเมนิตนเองของกลุมตัวอยางของสถาบัน

การเงินที่ศกึษาในเรื่องการวัด  การวิเคราะหและการจัดการความรูขององคการวา มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนลกัษณะใดและการลงทุนเพื่อสนบัสนนุตอการรวบรวมและวเิคราะหผลการดําเนินงาน 

รวมถึงการกําหนดทศิทางและกลยุทธเพื่อนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาใหองคการบรรลุตามเกณฑ

ประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ   นอกจากนี้  หาแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐเพื่อ

ความเปนเลศิตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิรวมทั้งยนืยันแบบจาํลองที่คนพบจากการศึกษาวิจยั

ในครัง้นี้ 

 

หมวด 5  การมุงเนนทรัพยากรบคุคล  (Human  Resource  Focus) 

องคการที่เปนเลศิจะตองมุงเนนทรัพยากรบุคคลเปนเรื่องสาํคัญซึ่งผูนําระดับสงูมบีทบาทใน 

เรื่องดงักลาวโดยพิจารณาจากประเด็นตางๆ เพื่อนําไปสูผลการดําเนินการที่เปนเลศิ  เชน มีวิธีการที่มี

ประสทิธผิลในการจูงใจพนักงาน   การชวยใหพนักงานพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มที่   

พนักงานมุงไปในทศิทางเดียวกันกับวัตถุประสงคและแผนปฏบิัติการโดยรวมขององคการ  มีวิธีการ

ตรวจประเมินความใสใจในการชวยกันสรางและรกัษาสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางานและมีการสราง

บรรยากาศที่เกือ้หนนุการทํางานของพนกังาน  เปนตน (นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา 104)   

 จากการที่ทรพัยากรบุคคลเปนปจจัยสาํคัญประการหนึ่งในการผลักดันองคการใหประสบ 

ความสาํเร็จเพราะคนเปนลงมือทํา  ลงแรง  ออกความคิดเห็นตอผลิตภัณฑและใหบริการที่มีคุณภาพ

ตามที่ลกูคาตองการ  ดังนั้น องคการจึงตองใชทักษะการบริหารงานบุคคลใหสามารถสรางสรรคงาน 

และบรกิารอยางมปีระสทิธผิล (พศิทุธพร  รัตนปราการ, 2548, หนา 56) ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ  

Vermeulen,  Werner ., &  Crous, M.J. (2000)  พบวา ทรพัยากรบุคคลหรือทุนมนุษยเปนสนิทรัพยที่มี

คาที่สดุของทกุองคการโดยเฉพาะในธนาคารพาณิชยซึ่งตองไดรับการพัฒนาอบรมอยางตอเนื่องเพื่อ

ทํางานใหมีประสทิธิภาพ  ดังนั้น การบริหารทั่วทั้งองคการ(Total  Quality  Management : TQM) จึง
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เปนสวนหนึ่งของชีวิตในองคการและถูกกําหนดวางแผนใหเปนกลยุทธโดยพนักงานทุกคนตองให

ความสาํคัญในเรื่องคณุภาพ   

   

จะเหน็ไดวา  การแขงขันในยุคปจจุบนัจะขึน้อยูกับความสามารถขององคการในการสรางและ

ใชสนิทรัพยที่จับตองไมไดในการเพิ่มคุณภาพ  ลดตนทุน  ลดระยะในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ

ใหมๆ สรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ และความคาดหวังของลูกคาไดอยางถูกตองและ

รวดเร็ว (สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2548,หนา 7) แตการที่องคการจะสราง และรกัษาความไดเปรียบ

ทางการแขงขันไดนัน้จึงขึน้อยูกับความสามารถขององคการในการทําใหเกิดการเรียนรูในองคการอยาง

ตอเนื่อง (ปรชัญา  ชุมนาเสยีว, 2549) และการบรหิารทรพัยากรบคุคลไมวาจะเปนการบรรจุแตงตั้ง  การ

เลื่อนตาํแหนง  การประเมนิผล  การอบรมและพฒันา  แรงงานสมัพนัธ การกําหนดงานและการพัฒนา

เสนทางอาชพี 

จากการที่การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (Human  Resource  Focus) หมายถึง การพัฒนาใหเกิด

การเรียนรู  มทีกัษะความรู ความสามารถในการทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด   

และพฒันาใหเกิดการเรียนรูในงานไดอยางตอเนื่องตลอดชวีิตเพื่อใหองคการเกิดความไดเปรยีบทางการ

แขงขัน  ทําใหองคการตางๆใหความสําคัญตอการสรางศักยภาพดานทุนมนุษย (Human  Capital) ให

เกิดขึ้นในทุกๆระดับขององคการเพราะคนเปนหัวใจและกลไกสําคัญของกระบวนการพัฒนาซึ่งการ

พัฒนาคน (Human Development) หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource  Development)  

ที่มีศักยภาพ  จะตองไดรับการเอาใจใสโดยตองมีการพัฒนาใหมีคุณภาพ  มีศักยภาพ มีความรู

ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาองคการใหยั่งยืนทามกลางการเปลี่ยนแปลง  ดวยเหตุนี้  

องคการทุกแหงจึงควรมุงใหความสาํคัญตอคนในกระบวนการบริหารงานเพราะคนเปนหัวใจของการ

ทาํงานทกุระบบและมผีลชวยใหงานนัน้สาํเรจ็หรือลมเหลวได (สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2547, 

หนา 1) รวมทั้งบรรลเุปาหมายที่กําหนดไวโดยองคการใชทกัษะการบริหารงานบคุคลใหคนในองคการ

สรางสรรคงาน และใหบรกิารไดอยางมปีระสทิธผิล (วันมีชยั  บรูณะพันธุ, 2550, หนา 32) เนื่องจากคน

ที่มคีุณภาพจะคิดทําการสิ่งใดแลว  ยอมมโีอกาสพบกบัความสําเร็จและสนับสนุนกลยุทธขององคการ 

(พพิฒัน  กองกจิกุล, 2547, หนา 108) 

 ดังนั้น   สิ่งสําคัญที่องคการจะตองเรงดําเนินการ  คือ การสรางทุนมนุษยใหเกิดขึ้นโดยใช

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกลยุทธสาํคัญตอการบรหิารจดัการสราง และจดัหาเพื่อใหไดมา

ซึ่งความรู (Creation  and  Acquisition)  ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุ
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พนัธกิจ และเปาหมายขององคการดวยวิธกีารพัฒนาการเรียนรูของทรัพยากรบุคคลในแตละระดับใน

องคการใหมคีวามเหมาะสม  จะตองระบุใหไดวาพนักงานคนไหนมีความรูอะไรที่จําเปนตอองคการ

(The Identification of  Key  Employees who  have Essential  Knowledge) ซึ่งถอืไดวาเปนความทาทาย

และมคีวามจําเปนอยางมากตอการพฒันาทรัพยากรบุคคลในเชิงกลยทุธ  (ปรชัญา  ชุมนาเสยีว, 2549)            

จะเห็นไดวา การมุงเนนทรัพยากรบุคคลเปนกลยุทธหนึ่งที่ทําใหองคการเกิดความไดเปรียบทางการ

แขงขันโดยการพัฒนาใหคนในองคการใหมีทักษะความรู   ความสามารถในการทํางานไดอยางมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุและพฒันาใหบคุคลเหลานัน้เกิดการเรียนรู ในงานไดอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต (พรธดิา  วิเชียรปญญา , 2547, หนา 108) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Bryan, Lowell  L. 

(2007) ศึกษาวิจัยเรื่อง  The  New  Metrics  of  Corporate  Performance : Profit per  Employee  พบวา  

การประเมนิผลประสทิธภิาพของทรัพยากรบุคคลโดยใชอัตราสวนกําไรตอพนักงาน  (Profit  per  

employee or  Return  on  Talent) เปนการวัดผลการดําเนนิงานในมิติใหมของยคุดิจิตอล (Digital  Age)  

ที่มีสภาพแวดลอมการแขงขันอยางรุนแรง สะทอนถึงการสรางมูลคาของทรัพยากรไมมีตัวตนหรือ

สนิทรัพยที่จับตองไมได  (Intangible  Assets) เชน ความรูและทักษะ การสรางความสัมพันธและ

ชื่อเสยีง  เปนตน ซึ่งจะเปนการประเมินผลองคการในระยะยาวเพราะใหความสาํคัญตอทรพัยากรบุคคล 

(Talent  People) มากกวาเงนิทุน (Capital)   

 ถงึแมวา  ทรพัยากรบุคลจะเปนปจจัยการผลติ และองคการตางๆมุงเนนการวาจาง  ฝกอบรม 

และจายคาตอบแทนเปนหลกัก็ตาม  แตปจจุบนัผูนําระดับสงูเพิ่มมมุมองการมุงเนนทรัพยากรบุคคลวา

เปนกระบวนการที่เปนระบบอยางตอเนื่องเพื่อแสวงหาทางเลอืกที่จะทําใหคนในองคการมีความผาสุก        

มคีวามพึงพอใจที่ไดเปนสมาชกิขององคการ  มคีวามกระตือรอืรนในการปฏิบตัิงานในความรับผดิชอบ 

และงานสวนรวมเพื่อใหงานบรรลเุปาหมาย ควบคูไปกับการมองวาคนในองคการเปนผูมีสวนไดสวน

เสยีขององคการดวย  ดังนั้น  ผูนําระดับสงูจึงตองสื่อสารใหคนในองคการทุกระดับตระหนักถึงคุณคา  

คานิยม วัตถปุระสงค  ผลลพัธ  ภารกิจและวสิยัทศันขององคการ (วันมีชยั บรูณะพันธุ, 2550, หนา 32) 

 ทฤษฎีสนับสนุนหมวดการมุงเนนทรัพยากรบคุคล   

การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  ประกอบดวย  1) ระบบงาน  2) การศกึษา  การฝกอบรมและ 

การพัฒนาพนักงาน 3) ความผาสุก และความพึงพอใจของพนักงาน (พศิุทธพร รัตนปราการ, 2548, 

หนา 56-63., นิตย  สัมมาพันธ, 2548, หนา 104-105.,วันมีชัย  บูรณะพันธุ,2550,หนา 33-45)โดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 
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    ระบบงาน 

    เนื่องจากระบบงาน หมายถงึ ระบบของทรพัยากรตางๆที่จัดเตรียมไวภายในองคการ 

สําหรับการปฏบิัติงานตามแผนงานที่กําหนด    สวนระบบงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล   

ประกอบดวย 

   1.  การจัด และการบรหิารงาน   เปนการบรหิารคนใหทาํงานโดยเปนศลิปะของการใชบุคคล

อื่นทํางานใหแกองคการเพื่อตอบสนองความตองการและโอกาสใหมีความกาวหนาในการทํางานโดย

ใชกระบวนการที่มีความสัมพันธกับการกําหนดจุดมุ งหมายและการสูปฏบิัติจริง   เนื่องจากการ

บรหิารงาน คือ การบริหารคน  ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจและบรหิารคนไดอยางมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลจงึวิเคราะหเปน 4 กลุมตามความพรอมและความตัง้ใจในการทํางาน ไดแก 

      1.1 กลุมที่ 1  ทาํงานไดและตองการทาํงาน  เปนกลุมที่ผูบรหิารตองการมากที่สดุ  แตมนีอย

ที่สดุในองคการเพราะคนกลุมนี้เพียงแตมอบงานเทานั้นก็พรอมทํางานไดและมีความต้ังใจ (ตองการ

ทํางาน) โดยผูบริหารคอยใหรางวัลหรือเสริมแรง  อาทิ การใหคําชม การยอมรับและการใหเงนิทอง

สิ่งของ   

       1.2  กลุมที่ 2  ทาํงานไมไดแตตองการทาํงาน  เปนกลุมที่บริหารไมยากเพราะมีความต้ังใจ   

แตขาดความพรอม (ทาํงานไมได) โดยผูบรหิารควรสอนงาน หรอืฝกอบรมใหมคีวามรูความเขาใจและ

มีทักษะในงานที่ปฏบิัติ  จะทําใหการดําเนินงานดวยดีโดยผูบริหารคอยใหรางวัลหรือเสริมแรง

เชนเดียวกับกลุมที่ 1  

      1.3  กลุมที่ 3  ทาํงานไดแตไมตองการทาํงาน  เปนกลุมที่มคีอนขางมากในองคการโดยเปน

พวกแกวัด รูทางหนทีี่ไลซึ่งเปนกลุมที่บริหารงานยาก   ทําใหผูบริหารตองเลนบทดุและปลอบเหมือน

เลีย้งเดก็เพราะเปนกลุมที่มคีวามพรอม (ทาํงานได)  แตขาดความตัง้ใจ (ไมตองการทาํงาน)  ดังนั้น  การ

มอบงานจงึตองกาํหนดเกณฑของผลงานขัน้ต่าํที่เขาควรทําได   หากทําไมไดตองมีบทลงโทษ  ในทาง

กลบักัน  ตองมกีารตัง้เกณฑสงูขึน้เพื่อเปนการทาทายใหตองการทํางานใหดีขึ้นโดยกําหนดรางวัลให

เขาตามที่ตองการและผูบรหิารสามารถใหได  แตตองระวังเรื่องการติดรางวัลเพราะหากไมมีรางวัลให  

จะทําใหกลบัสูสภาพเดมิไดหรอืทาํแบบเชาชามเยน็ชามเพื่อไมใหถกูลงโทษ 

        1.4 กลุมทาํงานไมไดและไมตองการทํางาน  เปนกลุมที่ไมมีใครตองการเพราะไมพรอม  

(ทาํงานไมได) และขาดความตัง้ใจ (ไมอยากทาํงาน)  ดังนั้น  ผูบรหิารจงึตองสอนงานหรือฝกอบรมให

มคีวามรูความเขาใจและมีทักษะในงานที่ปฏบิัติโดยมอบงานและต้ังเกณฑเชนเดียวกับกลุมที่  3  เมื่อ

ปฏบิัติไดแลวจึงต้ังเกณฑสูงขึ้นเพื่อใหคนเหลานี้พยายามทําใหดีขึ้นโดยมีรางวัลจูงใจเพื่อใหกลุมนี้
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พฒันาเปนกลุมที่ 3  ตอไป 

 2.  การสื่อสารภายในองคการ  จําแนกเปน 1) การสื่อสารอยางเปนทางการ เชน การประชุม

ชีแ้จงนโยบายโดยผูบรหิารประกาศของผูนําองคการ  ผูรับขอเสนอแนะ และกิจกรรมของกลุมคุณภาพ  

เปนตน 2)การสื่อสารอยางไมเปนทางการ  เชน  ผูนําระดับสูงเยี่ยมเยียนพนักงานในที่ทํางานของ

พนักงาน การใหพนักงานแสดงความคิดเหน็เมื่อเดินสวนและทกัทายอยางเปนกนัเอง กิจกรรมสันทนาการ  

กีฬา  ทศันศกึษาและงานแตงงาน เปนตน  

 3. การแลกเปลี่ยนความรูหรอืทกัษะ  จําแนกเปน 1) การแลกเปลี่ยนความรูหรอืทกัษะอยางเปน

ทางการ  เชน  การนําเสนอกลุมคุณภาพ   การฝกงานตางฝายและการเปรียบเทียบภายใน  (Internal  

Benchmarking)   เปนตน  2) การแลกเปลี่ยนความรูหรือทักษะอยางไมเปนทางการ เชน การต้ังชมรม  

การมีระบบพี่เลี้ยงและการสอนงาน (Coaching) รวมทั้งการเขียนบทความในวารสารภายในองคการ 

เปนตน 

 4. การจูงใจพนักงานใหพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยใชกลไกที่เปนทางการ 

เชน การฝกอบรม การมอบหมายใหพนักงานเปนตัวแทนขององคการ และการสงเสรมิใหพนักงานเปน

สมาคมวชิาชพี  เปนตน และกลไกที่ไมเปนทางการ อาท ิบรกิารดานขาวสาร 

 5. ระบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนักงาน  เปนการวางมาตรฐานการทํางาน วินิจฉัย และ

ใหคะแนนแกผลการปฏบิตัิงานตามจริงของพนกังานใหสมัพนัธกับมาตรฐานที่วางไวและจดัใหมขีอมลู

ปอนกลับสูพนักงานเพื่อยกระดับการปฏบิัติงานและกระตุนใหขจัดขอบกพรองที่มีอยู   วิธีการ

ประเมนิผลมหีลายวธิ ีอาท ิ การกระจายตามหลักสถติิ  การจัดลาํดับตามผลการทํางาน (Ranking) เทียบ

กับผลการปฏบิตัิงานมาตรฐาน   

 6. การบริหารคาตอบแทน   เนื่องจากคาตอบแทน  หมายถึง คาแรง  คาจาง  เงนิเดือนและ

ผลประโยชนอื่นๆที่องคการใหแกพนักงาน เชน  คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ  (อาทิ เงนิเดือนและโบนัส) 

และคาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ (อาท ิการยกยองและสภาพแวดลอมในองคการ) หลกัการจายคาตอบแทน

มคีวามเปนธรรมตอการดําเนนิชีวิตจนสามารถใชเปนแรงจูงใจไดและแนวโนมการบริหารคาตอบแทน

ม ี2 แนวทาง  คือ 1) แนวทางระบบการจายคาตอบแทนตามผลงานเทยีบกับเกณฑที่กําหนด  2) แนวทาง

ระบบการจายคาตอบแทนแบบยดืหยุนโดยกําหนดคาจางคงที่สวนหนึ่งและยดืหยุนตามกําไรสวนหนึ่ง 

 7. การใหขอมลูปอนกลบัเพื่อสนบัสนนุผลการดําเนนิการ  เนื่องจากระบบการประเมนิผลการ

ปฏบิตัิงานและการบรหิารคาตอบแทนไมใชระบบตายตวั  ดังนั้น องคการตองพจิารณาขอมูลปอนกลับ

วา  ระบบปจจุบนัรองรบัวัตถปุระสงคและเปาหมายไดหรอืไม 
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 8. การยกยอง ชมเชย การใหรางวัลหรอืสิ่งจูงใจ  เปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงนิ  

อาท ิ การยกยองในที่ประชมุ  การประกาศเกียรติคุณและการใหทนุการศึกษา 

 9. การวางแผนสบืทอดตาํแหนง  เปนกิจกรรมที่องคการเตรียมความพรอมพนกังานไวลวงหนา

เพื่อใหรับตําแหนงที่สูงขึ้ นในอนาคตและใหเกิดความตอเนื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลเมื่อ

ผูบรหิารเกษียณหรือโยกยายไปดํารงตาํแหนงอื่น 

 10. การสรรหาวาจาง และรักษาพนักงานใหมไว  เพราะการสรรหาบคุลากรเปนกระบวนการที่

องคการใชจูงใจผูสมคัรที่มคีวามสามารถ และเจตคตติรงตามที่องคการตองการจากแหลงตางๆ  จําแนก

เปนการสรรหาจากภายใน และภายนอกองคการ  สวนการรักษาพนักงานใหมขององคการขนาดใหญ

ดวยการปฐมนิเทศอาจจะไมเพียงพอที่จะทําใหพนักงานใหมปรับตัวใหเขากับองคการ  ดังนั้น จึง

จําเปนตองใชวิธกีารอื่นๆเขามาเสรมิ อาท ิระบบพี่เลีย้งและคูมอืพนกังาน 

 11. ชมุชนสัมพันธ  เปน กิจกรรมที่มีประโยชน 2  ดาน คือ 1) ชวยพัฒนาจิตสํานึกและความ

รับผิดชอบของพนักงาน  2) สรางความเขาใจอันดีระหวางชุมชนและองคการรวมทั้งพนักงานของ

องคการ 

 12.  เนนลกูคาและการเปนองคการธุรกิจที่ดี  จากการที่องคการตางขยายผลติภัณฑหรือบริการ

ไปยงัลกูคาเฉพาะกลุมมากขึน้  ทาํใหตองกาํหนดกลุมเปาหมายใหพนักงานสรางความสมัพนัธพเิศษกับ

ลกูคากลุมนั้น  ทัง้นี้  ลกูคาเฉพาะกลุมตองการขอมลูที่ถกูตองและทันสมัยอยางรวดเร็ว  ทําใหองคการ

ตองมรีะบบแลกเปลี่ยนขอมลูกบัลกูคา  อาท ิ การเชิญลกูคาเขารวมกิจกรรมขององคการ   

 จะเหน็ไดวา  ผูนําระดับสูงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหองคการสามารถ

ตอบคาํถามประเดน็ตอไปนี้   

• มวีิธกีารอยางไรในการจัดบริหารงานและหนาที่ของพนกังาน เพื่อสงเสรมิใหเกิดความ

รวมมือ   มีความคิดริเริ่มและนวัตกรรม  มีวัฒนธรรมองคการที่เอื้ออํานวยตอการ

ดําเนนิการและมคีวามยืดหยุนคลองตวั 

• มีวิธีการอยางไรที่จะชวยให เกิดประสทิธผิลใ นการสื่อสารภายในองคการ                

การเปลี่ยนแปลงความรูและทกัษะระหวางพนกังานที่อยูตางหนาที่และตางสถานที่ 

• มีวิธีการอยางไรใน การจูงใจพนักงานใหมุงมั่นพัฒนาตนเองและใชศักยภาพของ

ตนเองอยางเตม็ที่เพื่อการบรรลเุปาประสงคขององคการรวมทั้งผูนําระดับสงูมีบทบาท

อยางไรในการจูงใจใหผูจัดการและหัวหนางานมีบทบาทและสรางกลไกทั้งที่เปน

ทางการและไมเปนทางการเพื่อใหพนักงานบรรลจุุดประสงคดังกลาว 
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• มรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน และการปอนกลบัขอมลูใหแกพนักงานอยางไร

เพื่อกระตุนสงเสรมิใหเกิดการดําเนนิการที่เปนเลศิและมุงเนนลกูคา 

• มกีารบริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย การใหรางวัลและสิ่งจูงใจอื่นๆ เพื่อเปน

แรงสงเสรมิการดําเนนิการที่เปนเลศิอยางไร 

• มวีิธกีารอยางไรในการกําหนดคุณลกัษณะและทักษะที่จําเปนของพนักงานที่องคการ

ตองการ  มีวิธีการอยางไรในการสรรหาวาจางและรักษาพนักงานใหมๆ ไวใหนาน

รวมทั้งมีวิธีการอยางไรในการนําความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรมของ

พนักงานกลุมตางๆ มาใชประโยชนในระบบงาน 

• มวีิธกีารอยางไรเพื่อใหการวางแผนสบืทอดตาํแหนง (Succession  Planning) ของผูนํา

ระดับสูงและระดับตางๆในองคการเปนไปอยางมีประสทิธิผล และมีจังหวะเวลาที่

เหมาะสมกบัสถานการณ 

 การศึกษา  การฝกอบรม  และการพัฒนาพนักงาน  

 เนื่องจากการศึกษา   หมายถึง กระบวนการที่พยายามทําใหพนักงานพัฒนาความสามารถ       

เจตคติและพฤติกรรมดานอื่นอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคการเพราะการศึกษาจะ

ครอบคลมุทัง้ความรู  ทกัษะและเจตคติตอวชิาชพี 

 สวนการฝกอบรม  หมายถึง  กระบวนการดําเนินงานขององคการที่จะพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรู  ความชํานาญและเจตคติที่ดีตอองคการเพื่อใหเกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิลตอการ

ปฏบิตัิงานทัง้ในปจจุบนัและอนาคต 

 จะเหน็ไดวา  การศึกษาและการฝกอบรมมคีวามสัมพันธกัน  ในทางกลับกัน  มีความแตกตาง

กันในเรื่องวธิกีาร กลาวคือ การศึกษาเปนแบบทางการ  สวนการฝกอบรมเปนแบบทางการและไมเปน

ทางการซึ่งจัดขึน้ภายในองคการ   

 สาํหรบัการพัฒนา หมายถงึ  การเพิ่มพนูสมรรถนะในการทํางานของพนกังานแตละคนทั้งดาน

ความคิด  การกระทํา ความสามารถ ความรูและความชํานาญรวมทั้งเจตคติโดยคาดหวังใหเกิดใน

แนวทางเดยีวกันกับองคการ 

 การศึกษา  การฝกอบรมและการพฒันาบคุลากร  ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ  คือ 

 1.  การกําหนดวิธกีารศึกษาและฝกอบรมใหสามารถรกัษาสมดุลระหวางวัตถุประสงคทั้งระยะ

สัน้และระยะยาวขององคการกับความตองการของบคุลากร 

 2.  การแสวงหา เปนกระบวนการสํารวจหรือคนควาหาวา ความบกพรองในการปฏิบตัิงานตาม
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ความคาดหวังในอนาคตที่ตองการแกไขหรือพฒันาดวยการฝกอบรมเพื่อบรรลเุปาหมายที่ต้ังไว 

 3. การพัฒนาฝายจัดการหรือผูบริหารระดับสูง  เปนการปรับปรุงผลการปฏบิัติงานดานการ

บริหารงานในปจจุบันและอนาคตดวยการใหความรู เปลี่ยนเจตคติและเพิ่มทักษะฝายจัดการหรือ

ผูบรหิารระดับสงูโดยมีกระบวนการซึ่งประกอบดวย 

     3.1   การพยากรณแนวโนมและความตองการขององคการ 

     3.2   ทบทวนผลการปฏบิตัิงานและทกัษะของฝายจัดการหรือผูบรหิารระดับสงูที่ดํารงอยู 

     3.3   ทาํแผนการสบืทอดตาํแหนง 

     3.4   ลงมอืพฒันาฝายจัดการหรือผูบรหิารระดับสงู   

     3.5   ประเมนิผลการพฒันาฝายจัดการหรือผูบรหิารระดับสงู   

 4.  การปฐมนิเทศพนกังานใหม  เปนกิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อแนะนาํใหพนักงานใหมรูจักองคการ 

และชวยใหปรบัตวัเขากับวัฒนธรรมองคการโดยแนะนําเงื่อนไขการจางงาน  สทิธิผลประโยชนและ

งานในหนาที่รวมทั้งความรบัผดิชอบ 

 5.  การประเมนิประสทิธผิลของการศกึษาและการฝกอบรม เปน กระบวนการพิจารณา วินิจฉัย

เพื่อใหทราบวา การศึกษา และการฝกอบรมที่ไดดําเนินการไปนั้นเกิดผลอยางไร   ทั้งนี้  การประเมนิ

ประสทิธผิลของการศกึษาและการฝกอบรม  จําแนกเปน 3  ระยะ คือ 

     5.1 กอนการศึกษาและการฝกอบรม เปนการประเมนิหลักสูตรวามีศักยภาพตอบสนอง

นโยบาย  แผนกลยทุธและการพฒันาองคการตามที่กําหนดหรือไม 

     5.2  ระหวางการศึกษาและการฝกอบรม เปนการรวบรวมความเห็นที่เปนรูปธรรมของผูเขา

รับการอบรมเพื่อวเิคราะหจุดแข็งและจดุออน 

     5.3  หลงัการศึกษาและการฝกอบรม เปนการประเมินผลกระทบที่เกิดกับองคการหลังจากที่

เขารับการศึกษาแลวและนาํความรูไปใชในการทํางานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  

 6.  การสงเสรมิใหมกีารใชความรู และทกัษะตอการปฏบิัติงานดวยการใชมาตรการตางๆ  เชน 

การวางแผนติดตามประเมนิผลการนําความรูมาใช  การอํานวยความสะดวกใหใชความรูอยางเต็มที่  

ชมเชยและเปดโอกาสใหรวมตัดสนิใจ  เปนตน 

 จะเห็นไดวา บทบาทผูนําระดับสูงสําหรับเรื่องดังกลาว   คือ การชี้นําใหทุกคนตระหนักวา 

การศึกษา  การฝกอบรมและการพฒันาพนักงาน  เปนหัวใจของการพัฒนาขององคการที่จะตองมีการ

ลงทนุและใหเวลาเพื่อใหองคการบรรลเุปาประสงคโดยรวมและนํามาซึ่งผลการดาํเนนิการที่เปนเลศิ 
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 ความผาสุกและความพึงพอใจของบคุลากร   

 เนื่องจากความผาสกุและความพึงพอใจของบคุลากรมีผลตอความสาํเรจ็ขององคการและสงผล

บวกตอการปฏิบัติงาน   ทําใ หผลงานมีคุณภา พ  และผลการดํา เนินงานนาพอใ จ   ใ นทา ง

กลับกัน   หา ก องคการไมมีความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร  จะเปนตนเหตุของอัตราการขาดงาน                  

มปีญหาทางวนิัยสงผลใหการปฏบิตัิงานต่าํ 

 การสรางความผาสกุและความพึงพอใจของบคุลากร  ประกอบดวย 

 1. องคการตองจดักิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารและปรบัปรงุสภาพแวดลอมในการทํางาน  อาท ิ 

กิจกรรม  5  ส. และการจดัฝกซอมกรณีเกิดเพลงิไหม 

 2. การลดความเครงครัดในหลักการ ระเบียบปฏบิัติที่มากเกินไปลงและสรางความเขาใจ  

รวมทั้งจัดระบบการสื่อสารภายในใหมปีระสทิธภิาพ การสรางแรงจงูใจ มกีระบวนการและวิธีการขจัด

ความขัดแยงและขอรองทกุข 

 3. การกําหนดปจจัยที่สาํคัญมผีลตอความผาสกุและความพึงพอใจของบคุลากรมาจาก 3 แหลง 

คือ พนักงาน  ผูนําองคการและสภาพแวดลอมในการทํางาน   

 4. การกําหนดนโยบายและจัดใหมีบริการสวัสดิการในเรื่องตางๆ  ไดแก ความมั่นคงในงาน  

ความปลอดภยัและการจูงใจใหทาํงานอยางเตม็ที่ 

 5. การกําหนดตัวชี้วัดความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรทําโดยการสังเกต  สํารวจ 

และสมัภาษณ 

 6. ผลการประเมนิความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรเชื่อมโยงกับผลลัพธทางธุรกิจ

โดยมีการเสนอตวัชี้วัดดานสงัคม และทรพัยากรบุคคลเปนตัววัดผลลัพธทางธุรกิจ เชน ความสามารถ

ในการทํากําไรตอพนักงาน  อัตราการเขา-ออกของพนักงานตอยอดขาย  สัดสวนการลงทุนดานการ

พฒันาทรัพยากรบุคคลกับยอดขายและวนัฝกอบรมเฉลี่ยของพนักงานตอป  เปนตน  

จะเหน็ไดวา  ผูนําระดับสงูมบีทบาทสาํคัญที่จะเอือ้ใหผูจัดการ และหวัหนางานชวยกันคิดและ

ใชวิธกีารที่มปีระสทิธผิล  การสรางและรกัษาสภาพแวดลอมในการทํางานและบรรยากาศที่สนับสนุน

ใหพนักงานทุกคนมีความผาสกุ มคีวามพึงพอใจ มแีรงจงูใจในการทํางานและเหนอืสิ่งอื่นใด คือ ความ

ภักดีตอองคการ (Company  Loyalty)  ดังนั้น  ผูนําระดับสูงตองสามารถพัฒนาและรักษาใหพนักงาน

ทกุระดับและทกุฝายมคีวามผาสกุ และมคีวามพึงพอใจจนถึงขัน้ความภักดีตอองคการแลว  ยอมเปนการ

สรางพลังขับเคลื่อนองคการสูความเปนเลศิซึ่งจะตองอาศัยการมีมนุษยสัมพันธ  องคการจึงมุงเนน

ทรพัยากรบุคคลมากกวาดานการตลาดเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและใหเกิดความแตกตาง

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


 
 

 

101

เพราะทรัพยากรบุคคลเปนแหลงการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทั้งการเปนผูนําดานตนทุน 

และการสรางความแตกตางรวมทั้งสงผลตอผลการดําเนินงาน  (Kleiman, Lawrence, 1999., Guest ,  

David  E., Michie,  Jonathan.,  Conway , Neil.,  & Sheehan, Maura. 2003 ., Carmeli, Abraham, 2004.,  

Perez, Petra  De  Saa., &  Falcon, Juan  Manuel  Garcia. 2004., Bonfiglioli, Elena., Moir, Lance., & 

Ambrosini, Veronique. 2006)โดยทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยสนิ (Asset) ขององคการซึ่งมีคาเปนทุน

มนุษย  (Human  Capital)และมคีวามสาํคัญอยางยิ่งตอการสรางคุณคา (Value  Creation) ใหแกองคการ 

(Vermeulen, Werner., &  Crous, M.J. 2000)   

สรุปไดวา   การมุงเนนทรัพยากรบุคคล มีความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจ   

นอกจากนี้  การนําองคการรัฐวิสาหกิจและการมุงเนนทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธทางบวกกับ

ผลลพัธทางธรุกิจซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ Evans, James R. &  Jack,  Eric P. (2003) ศกึษาวิจัยเรื่อง 

Validating Key Results Linkages in the Baldrige Performance Excellence Model พบวา  ความสมัพนัธ

ระหวางผลลพัธแตละหมวดของแบบจาํลอง Baldrige โดยการวิเคราะหแบบจําลองหรือตัวแบบสมการ

โครงสราง (Structural Equation Modeling) มคีวามสมัพนัธอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  อาท ิ

ความพึงพอใจของพนักงาน  และสอดคลองกบังานวิจัยของ Sharma,  Bishnu  (2005) พบวา การเรียนรู

ขององคการและการมุงเนนการทํางานเปนทีมมีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงาน  ไดแก 

ความพึงพอใจของลูกคา  ความพึงพอใจในงาน คุณภาพการใหบริการและการพัฒนาทักษะของ

พนักงานและสอดคลองกับงานวิจัยของ Osseo-Asare,Augustus E., Longbottom, David.,&                     

Murphy,William D.(2005) พ บ วา  ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร ป ฏริู ป ห รื อ ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร เ ป ลี่ย น แ ป ล ง  

(Transformational  Leadership) จะสามารถเปลี่ยนแปลงการปฏบิตัิสูความเลศิ และลดอัตราการลาออก

ของพนักงาน (Turn  Over) รวมทั้งเพิ่มแรงจูงใจใหแกพนักงานเพื่อผลลัพธที่ เปนเลศิผานวัฒนธรรม

องคการในสวนของการมอบอํานาจ (In Order to Obtain Excellent Results through A Culture of 

Empowerment) และสอดคลองกับงานวิจัยของ Bryan, Lowell  L. (2007)  ศึกษาวิจัยเรื่อง  The  New  

Metrics  of  Corporate  Performance : Profit  per  Employee  พบวา การประเมนิผลประสทิธิภาพของ

ทรพัยากรบุคคลโดยใชอตัราสวนกําไรตอพนักงาน (Profit  per  Employee or  Return  on  Talent) เปน

การวัดผลการดําเนินงานในมติิใหมของยุคดิจิตอล  (Digital  Age) ที่มีสภาพแวดลอมการแขงขันอยาง

รุนแรงสะทอนถึงการสรางมูลคาของทรัพยากรไมมีตัวตนหรือสินทรัพยที่จับตองไมได  (Intangible  

Assets)  เชน ความรูและทกัษะ การสรางความสมัพนัธ และชื่อเสียง  เปนตนซึ่งจะเปนการประเมนิผล

องคการในระยะยาวเพราะใหความสาํคัญตอทรพัยากรบุคคล (Talent  People) มากกวาเงนิทุน (Capital) 
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และสอดคลองกับงานวิจัยของ Lee,  Feng-Hui., &  Lee, Tzai-Zang. (2007) พบวา  1) ทรัพยากรบุคคล

มอีทิธพิลตอผลการดําเนนิงานธรุกิจ  2) รูปแบบภาวะผูนํามคีวามสัมพันธทางบวกกับทรัพยากรบุคคล

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership)     

มอีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงานธรุกิจอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 4)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

และทรัพยากรบุคคลมีอทิธพิลตอผลการดําเนินงานธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  0.01            

5)รูปแบบภาวะผูนํามคีวามสมัพนัธทางบวกกับทรัพยากรบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

และสอดคลองกบังานวิจัยของ Aumiller, Barbara Elaine. (2008)  ศกึษาวิจัยเรื่อง Implementation of the 

Baldrige Education Framework for Performance Excellence : A Case Study of One Midwestern 

School District Leadership Team's  Continuous  Improvement Efforts. พบวา แตละหมวดตามเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงชาติสงผลตอการดําเนินงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ  Sit, Wen-Yi., Ooi,       

Keng-Boon., Lin, Binshan., & Chong, Alain Yee-Loong. (2009) ศกึษาวิจัยเรื่อง  TQM  and  Customer  

Satisfaction  in  Malaysia , s  Service  Sector. พบวา การนํา TQM สูการปฏบิัติ ไดแก ภาวะผูนํา การ

เนนลกูคา การวิเคราะหขอมลูขาวสารและการเนนทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการใหบริการของ

มาเลเซยีมคีวามสมัพนัธทางบวกกับความพึงพอใจของลกูคาอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05                                                                          

นอกจากนี้ งานวิจัยของ Enloe, William. C., Wells, Steve W., McClard, Catherine G., &  

others. (2002)  ศึกษาเรื่อง  Los Alamos National  Bank- 2000  Baldrige Award  Winner  พบวา Los 

Alamos National Bank ซึ่งอยูใน New  Mexico เปนธนาคารแหงแรกที่ไดรับรางวัล Malcolm  Baldrige  

National  Quality  Award  เมื่อป ค.ศ. 2002  โดยเปนธนาคารที่ใหความสําคัญ 3 เรื่องไดแก ลูกคา 

พนักงานและผูลงทุน กําหนดตัวชี้วัดความสมดุลของทั้ง 3 เรื่อง  คือ รายไดดอกเบี้ยสุทธิ  อัตราการ

เตบิโต  ความพึงพอใจของลกูคา  ความพึงพอใจของพนักงาน ผลตอบแทนของเงนิทุนและคณุภาพของ

สนิทรัพย   เมื่อพจิารณาเฉพาะหมวด การมุงเนนทรัพยากรบุคคล   พบวา  การทํางานขามกลุมงาน  

(Cross-functional  Team)  สรางโอกาสในการเรียนรูใหแกพนักงาน  นอกจากนี้ พนักงานประเมนิ

ตนเองในเรื่องจุดแข็งและโอกาสสําหรับปรับปรุงการใหบริการแกลูกคาทั้งภายในและภายนอกของ

องคการ    
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              ดังนั้น  จึงสรปุประเดน็สาํคัญของการศึกษา คือ การทดสอบวา การมุงเนนทรัพยากรบุคคลมี

ความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจมากนอยเพียงใดและการทดสอบวา  การนําองคการ

รัฐวิสาหกจิและการมุงเนนทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจ ซึ่งสรุปการ

ต้ังสมมตฐิานตามรปูที่ 5 แบบจาํลองความสมัพนัธระหวางการมุงเนนทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ

ทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจและแบบจาํลองความสมัพนัธระหวางการนําองคการรัฐวิสาหกิจและการ

มุงเนนทรัพยากรบุคคลมคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ 

  H 8 :  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล มอีทิธพิลทางตรงตอผลลพัธทางธรุกิจ 

 H 9 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทาง 

            การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เนื่องจากสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษามีระบบการเรียนรูและพัฒนาของบุคลกรใน

ดานตางๆ    แตการจัดระบบการเรียนรูไมสอดคลองกับความสามารถพิเศษขององคการ ความทาทาย

เชงิกลยทุธ และการบรรลุผลของแผนปฏบิัติการขององคการทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งยังไมมี

ระบบการถายโอนความรู (Transfer of  Learning) จากพนักงานที่ลาออกหรือเกษียณ  ทั้งๆที่สถาบัน

การนําองคการ

รัฐวิสาหกจิ 
 

การมุงเนน

ทรัพยากร

บคุคล 

ผลลัพธ

ทางธรุกิจ 
 

H 8 

ผลลัพธดานการมุงเนนทรัพยากรบคุคล 

• ความพงึพอใจของพนักงาน 
• อัตรากําไรตอพนักงาน 
 

+ 

ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 

สภาพแวดลอม

ของบคุลากร 

ความผกูพัน

ของบคุลากร 
ผูนําการปฏิบตั ิ

ธรรมาภบิาล และความ

รับผิดชอบตอสังคม H 9 

+  
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การเงนิเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษามีระบบการเรียนรูและพัฒนาของผูนําในดานตางๆก็ตาม  แตยังไมมี

ระบบที่ชดัเจนในดานการสงเสรมิใหใชความรูและทกัษะใหมในการทาํงาน 

ดังนั้น  การศึกษาวิจัยในครัง้นี้   ผูวิจัยจะศึกษาหมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคลากรเกี่ยวกับ

ความผูกพันของบคุลากรและสภาพแวดลอมของบคุลากรโดยการประเมนิตนเองของกลุมตัวอยางของ

สถาบนัการเงินที่ศกึษาเรื่องการมุงเนนการพัฒนาทรพัยากรบุคคลขององคการเกี่ยวกับระบบการเรียนรู

และพฒันาของบุคลกรในดานตางๆซึ่งสอดคลองกับความสามารถพิเศษขององคการ ความทาทายเชงิ        

กลยุทธและการบรรลผุลของแผนปฏบิตัิการขององคการทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งการมีระบบ

การถายโอนความรูจากบุคลากรที่ลาออกหรอืเกษียณเพื่อนาํไปปรบัปรุงและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให

องคการบรรลตุามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิ  นอกจากนี้  หาแนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลศิตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจรวมทั้งยืนยันแบบจําลองที่

คนพบจากการศึกษาวิจัยในครัง้นี้ 

 

หมวด 6  การจัดการกระบวนการ  (Process  Management)   

เนื่องจากหมวดการจัดการกระบวนการ  เปนหมวดหลักของเกณฑในดานระบบงานและ

กระบวนการทํางานที่สําคัญ   ขอกําหนดที่เปนแกนกลางของหมวดนี้   คือ การบงชี้  และจัดการ

ความสามารถพเิศษเพื่อใหการจัดการกระบวนการทํางานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  ไดแก  การ

ออกแบบที่มปีระสทิธผิล การมุงเนนที่การปองกนั  ความเชื่อมโยงกบัลกูคา  ผูสงมอบ  คูคาและคูความ

รวมมือและมุงเนนการสรางคุณคาแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญรวมทั้งผลการดําเนิ นการดานการ

ปฏบิตัิการ รอบเวลา  การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินรวมทั้งประเมนิผล   การปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

และการเรยีนรูขององคการ 

   ความคลองตวั  การลดตนทุนและการลดรอบเวลามีความสําคัญตอการจัดกระบวนการและ

การออกแบบโครงสรางองคการในทุกแงมมุ  จึงกลาวไดวา  ความคลองตัว  หมายถึง ความสามารถใน

การปรับตวัอยางรวดเร็ว  ยืดหยุนและมปีระสทิธผิลตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป  หรอืกลาวอกีนัย

หนึ่งคือ  ความคลองตวั หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงจากผลติภัณฑหนึ่งไปอกีผลติภัณฑหนึ่งอยางรวดเร็ว   

การตอบสนองอยางรวดเร็วตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปหรือความสามารถในการใหบริการที่

หลากหลายตามความตองการของลกูคาเฉพาะราย  ทัง้นี้ ขึน้อยูกับกลยทุธขององคการและตลาด  ความ

คลองตวัยังมผีลตอการตัดสนิใจวาจางภายนอกใหดําเนนิการแทนการทําขอตกลงกับผูสงมอบที่สําคัญ   
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และการทาํขอตกลงดานความรวมมอืในรูปแบบแปลกใหม  ความยืดหยุนอาจจําเปนตองอาศัยกลยุทธ

พเิศษ อาทิ การใชการปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการสนับสนุนหมวดการจัดการกระบวนการ  

(สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ , 2552, หนา 54-56) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Huq, Ziaul. (2005)  

พบวา จากการสํารวจธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมบริการ จํานวน 20 แหง ซึ่งนํา TQM มาใชเพื่อการ

บริการเปลี่ยนแปลงจะตองเปลี่ยนกระบวนการภายในไดแก  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเพื่อขจัด

อปุสรรค  การควบคุมและการนาํไปปฏบิตัิที่ดีกวาผานการตัดสนิใจตามสายบังคับบญัชา การสื่อสารที่มี

ประสทิธิภาพมากกวาผานสื่อตางๆและระบบขอมูลขาวสารและการใหอํานาจแกพนักงานหรือการ

สรางทมีขามสายงานเพื่อใหงานสาํเรจ็ควบคูไปกับการเรียนรูและการใหอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ

แกพนักงาน 

ทฤษฎสีนบัสนนุการจัดการกระบวนการ  

              ผูนําระดับสูงมีบทบาทหนาที่ชี้นํากระบวนการหลักและกระบวนการทั้งหมดของหนวยงาน  

การจัดการกระบวนการที่สาํคัญ ม ี3  อยาง คือ 1) กระบวนการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ รวมทั้ง

การออกแบบโดยคํานึงถงึลกูคาเปนหลกั  2) กระบวนการที่สาํคัญทางธรุกิจ  3)กระบวนการสนับสนุน  

(นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา 106)  

 สาํหรบัการจัดการกระบวนการเพื่อองคการที่เปนเลศินัน้  แนวคิดเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติ

ไมไดสนใจวา องคการใชปจจัยการผลติปริมาณเทาใด  แตใหความสาํคัญในปจจัยที่ใสเขาไปใชอยางมี

ประสทิธภิาพเพื่อสรางมูลคาอันเปนที่ตองการของลูกคาเพราะสวนที่ใชเกิน  เรียกวา  ความสูญเสีย 

(Waste)  อนัเปนที่มาของความจําเปนตอการควบคุมกระบวนการเพื่อใหเกิดคุณภาพและผลติภาพสงูสดุ

โดยมจีุดเนนที่แตกตางกันซึ่งกระบวนการใหบริการนัน้  สิ่งที่สาํคัญ คือ การสรางความพงึพอใจใหแกลกูคา     

    สวนความคาดหวังเรื่องคุณภาพไมใชเพียงผลลัพธเทานั้น  แตรวมถึงกระบวนการดวยและ

แนวคิดกระบวนการ  มปีระเดน็สาํคัญ 

• การสื่อสาร และความรวมมือ (Communication  and Corporation) เปนการจัดการซึ่ง

สามารถประสานสวนประกอบทั้งหมดของกระบวนการโดยเริ่มจากการสื่อสารผาน

ขอมลู  การดําเนินสวนงานตางๆ  ดวยความรู  ความเขาใจไดอยางทันที (Real Time) 

รองรับดวยระบบฐานขอมูล และการประสานงานระหวางหนวยงานที่มีขอกําหนด  

และแผนงานที่ชดัเจน 

• เวลา  ความเร็ว และความคลองตวั (Time, Speed  and  Agility)   เนื่องจากคุณภาพและ

ตนทุนสามารถแขงจันกันไดนั้นไมเพียงพอตอการดําเนินธุ รกิจในปจจุบัน  แต
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กระบวนการที่เปนเลศิตองสามารถสรางสิ่งเหลานีไ้ดในเวลาอนัจํากัดดวยการจัดลาํดบั

ความสาํคัญ  การแกปญหา และระบบการตดัสนิใจอยางทนัทวงท ี

• การประสานความรวมมือกับภายนอก (Partnership) เพราะกระบวนการภายในไม

สามารถผลติหรือใหบริการทุกอยางแกลู กคาไดดีทั้งหมด  แตการดําเนินธุรกิจใน

ปจจุบนัโดยใชการประสานความรวมมอืกับภายนอกจะชวยสรางความเขมแข็งใหแก

กระบวนการ และชวยลดการลงทนุที่เกินความจําเปน 

สาํหรบัทฤษฎสีนบัสนนุการจัดการกระบวนการนัน้   ประกอบดวย   

การออกแบบระบบงาน 

        กระบวนการออกแบบ เปนขัน้ตอนสาํคัญตอการแปลงความตองการของตลาดหรือลูกคา 

ไปสูการปฏบิตัิในกระบวนการที่เปนรูปธรรมซึ่งทาํใหทราบถงึความตองการที่เปลี่ยนแปลง    

       สําหรับขั้นตอนการออกแบบแตเดิมนั้นมีจุดออนเกิดขึ้น  กลาวคือ  ผูผลิตเปนผูกําหนด

คุณสมบตัิของผลติภัณฑและบรกิาร และเปนไปในลักษณะที่แตละแผนกตางทาํกันไป แตในปจจุบนัจะ

กระจายหนาที่และปรับลดขั้นตอนพรอมนําหนวยงานที่เกี่ยวของเขามารวมพจิารณาออกแบบตั้งแต

เริ่มตนที่เรยีกวา Concurrent  Engineering โดยมีเทคนิค คือ Quality Function  Deployment : QFC  เปน

การทํางานบนพื้นฐานของการเปลี่ยนสิ่งที่ตองการ หรือ “อะไร” มาเปนวิธีการที่จะบรรลุสิ่งที่ตองการ

นัน้ได หรอื “อยางไร”ผานการกําหนดอยางเปนระบบตั้งแตความตองการของลกูคาจนถงึการปฏบิตัิการ  

ทัง้นี้  ผูนําระดับสงูและระดบัรองลงมาตองชวยกันชี้นําใหองคการมีวิธกีารจัดการกระบวนการหลักที่มี

ประสทิธภิาพ (นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา 106)  

การจัดการ และการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

        จําแนกเปน กระบวนการที่สาํคัญทางธรุกิจ และกระบวนการสนับสนุนโดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

        กระบวนการที่สําคัญทางธุรกิจเปนกระบวนการที่ไมเกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการ

ดังนั้น ผูนําระดับสงูมบีทบาทพจิารณาใหความเหน็วา กระบวนการเหลานี้มีความสําคัญตอการเติบโต

ขององคการและความสาํเร็จทางธรุกิจซึ่งรวมถงึกระบวนการตางๆ   (นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา 106) ดังนี้  

• กระบวนการเพื่อสรางนวัตกรรม 

• การวิจัยและพฒันา 

• การไดมาซึ่งเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

• การจัดการสารสนเทศ และการจดัการความรู 
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• การจัดหาจากภายนอก (Outsourcing) 

กระบวนการสนับสนนุเปนกระบวนการซึ่งไดรับการพิจารณาแลววา มคีวามสาํคัญตอ 

การสนับสนนุการออกแบบผลติภัณฑหรือบริการและกระบวนการผลิต  กระบวนการสงมอบรวมทั้ง

การปฏบิัติการประจําวัน  หมายถึง กระบวนการทางบัญชี และการเงนิ กระบวนการทางกฎหมาย 

กระบวนการทรัพยากรบุคคลซึ่งกระบวนการดังกลาวตองการผูนําระดับสูง ที่มีความเชี่ยวชาญ        

(นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา 107) 

       การปรับปรุงกระบวนการ 

เนื่องจากประสทิธภิาพกระบวนการเปนการบอกถึงความสามารถในการใชทรพัยากรของ 

กระบวนการวาทาํไดดีเพยีงใด มคีวามสญูเสยีเกิดขึ้นหรือไม  ดังนั้น องคการจึงควรทําความเขาใจกับ

คุณคาในมุมมองของลูกคาและความสูญเสียที่แฝงอยูในกระบวนการผานการวิเคราะหกระบวนการ

อยางเปนระบบ 

      สําหรับการขจัดความสูญเสียและปรับปรุงประสทิธภิาพ  อาทิ กิจกรรม  5 ส. สวนการ

ประเมนิผลการดําเนินการผานตัวชี้วัดตางๆเปนสิ่งที่ตองทําอยางตอเนื่องเพราะองคการตองสราง

มาตรฐานของการประเมนิผล  อาทิ การกําหนดนิยาม การบันทึกการเก็บขอมูลและการประมวลผล

ออกเปนตัวชี้วัดเพื่อเปรยีบเทยีบกับเปาหมายซึ่งจะนําไปสูการจัดการกระบวนการตอไป 

     สวนการปรับปรงุคุณภาพนัน้  เนื่องจากการทําความเขาใจเรื่องคณุภาพเริ่มตนตัง้แตความ 

เขาใจถึงลักษณะของผลิตภัณฑและการไมมีขอบกพรองในตัวผลิตภัณฑรวมทั้งดําเนินการเพื่อสราง

ความพึงพอใจของลูกคาทั้งภายในและภายนอก สวนที่สําคัญ  คือ การวางแผนคุณภาพ  การควบคุม

คุณภาพและการปรับปรงุคุณภาพ  ทัง้นี้ ระบบการปรับปรงุคุณภาพในปจจุบนั อาท ิ การบริหารคุณภาพ

โดยรวม (Total  Quality  Management : TQM) จําแนกเปน 5  องคประกอบในรูปของบานแหงคุณภาพ  

กลาวคือ  

         1.  รากฐาน เปรยีบไดความรูเฉพาะทางขององคการ 

         2.  พืน้คอนกรีต เปรยีบไดกับการรวบรวมแรงบันดาลใจ 

         3.  เสาบาน เปนสวนค้าํชคูานและหลังคาบาน ประกอบดวย เสาแนวคิด  เสาเทคนิคและ

เสาพาหะ 

        4.  คานบาน คือ สวนที่รองรบัหลงัคาบาน เปรยีบไดกับกลยทุธขององคการ 

         5.  หลงัคาบาน คือ สวนสูงสดุ เปรยีบไดกับความพึงพอใจของลกูคา 

 สวนการวัดผลการปรบัปรงุกระบวนการสามารถวัดได  4 ระดับ คือ เปาหมายองคการ (Goals)  
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ตัวชี้วัดระดับองคการ (Organizational – level  KPIs)  ตัวชี้วัดระดับหนวยงานและแผน (Functional – 

level  KPIs) และตวัชี้วัดระดับตาํแหนงงาน (Job – level  KPIs) 

จะเหน็ไดวา  การจัดการกระบวนการ  ซึ่งเปนหมวดหนึ่งของเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติโดย

เปนหมวดหลกัของเกณฑในดานระบบงาน และกระบวนการทํางานที่สําคัญ  ทั้งนี้  ขอกําหนดที่เปน

แกนกลางของหมวดนี้  คือ การบงชี้และจัดการความสามารถพเิศษเพื่อใหการจัดการกระบวนการ

ทาํงานมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  ไดแก การออกแบบที่มีประสทิธิผล  การมุงเนนที่การปองกัน  

ความเชื่อมโยงกับลูกคา  ผูสงมอบ  คูคาและคูความรวมมือและมุงเนนการสรางคุณคาแกผูมีสวนได

สวนเสยีที่สาํคัญรวมทั้งผลการดาํเนนิการดานการปฏิบตัิการ รอบเวลา การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

รวมทั้งประเมนิผล  การปรับปรงุอยางตอเนื่องและการเรยีนรูขององคการ  

สรปุไดวา  การจัดการกระบวนการมคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ  นอกจากนี้ 

การนําองคการรัฐวิสาหกิจและการจัดการกระบวนการมีความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจ  

สอดคลองกับงานวิจัยของ Aumiller, Barbara Elaine. (2008) พบวา แตละหมวดตามเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาตสิงผลตอผลการดําเนินงานและงานวิจัยของ Evans, James R. &  Jack,  Eric P. (2003)  

พบวา ความสมัพนัธระหวางผลลพัธแตละหมวดของแบบจาํลอง Baldrigeโดยการวิเคราะหแบบจําลอง

หรอืตวัแบบสมการโครงสราง(Structural Equation Modeling) มคีวามสมัพนัธอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.01 ไดแก  ความพึงพอใจของพนักงานและผลลัพธดานกระบวนการ(ไดแก ผลลัพธดาน

ชวงเวลาที่เครื่องคอมพวิเตอรหยุดทํางาน  คือ ระยะเวลาในการกูระบบ (Equipment Downtime) เมื่อ 

Hardware หรอื Software  หยดุทํางานเพื่อใหใชงานไดไมเกิน 24  ชั่วโมงและผลลพัธดานกระบวนการ

ที่ผนัผวน ไดแก  จํานวนสาเหตุที่ทําใหกระบวนการผันผวนหรือเปลี่ยนแปลง  (Number of Causes of  

Process  Variation))  

นอกจากนี้ งานวิจัยของ Enloe, William.C., Wells, Steve W., McClard, Catherine G.,&  others. 

(2002) ศึกษาเรื่อง Los Alamos National Bank - 2000  Baldrige  Award  Winner  พบวา  Los  Alamos  

National Bankซึ่งอยูใน New  Mexico เปนธนาคารแหงแรกที่ไดรับรางวัล Malcolm Baldrige National  

Quality Award  เมื่อป ค.ศ. 2002โดยเปนธนาคารที่ใหความสําคัญ 3 เรื่อง ไดแก  ลูกคา พนักงาน และ  

ผูลงทนุ กําหนดตัวชี้วัดความสมดุลของทัง้ 3 เรื่อง คือ รายไดดอกเบี้ยสุทธิ  อัตราการเติบโต  ความพึง

พอใจของลูกคา  ความพึงพอใจของพนักงาน  ผลตอบแทนของเงนิทุนและคุณภาพของสนิทรัพย        

เมื่อพจิารณาเฉพาะหมวดการจัดการกระบวนการ  พบวา  Los  Alamos  National  Bank มีกระบวนการ
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สําคัญ  3 ดานไดแก การหาแหลงเงนิทุน สวนใหญมาจากเงนิฝา ก การใชเงนิทุนและรายไดอื่นโดย

กําหนดตัวชี้วัดอตัราสวนเงินกูตอเงนิฝากประมาณ 95-100 %  

 

ดังนั้น  จึงสรุปประเด็นสําคัญของการศึกษา คือ การทดสอบวา  การจัดการกระบวนการมี

ความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจมากนอยเพียงใดและการทดสอบวา  การนําองคการ

รัฐวสิาหกจิและการจัดการกระบวนการมคีวามสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจมากนอยเพียงใด 

ซึ่งสรุปการต้ังสมมติฐานตามรูปที่ 6  แบบจําลองความสัมพันธระหวางการจัดการกระบวนการมี

ความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจและแบบจําลองความสัมพันธระหวางการนําองคการ

รัฐวสิาหกจิและการจัดการกระบวนการ มคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ  

H 10 :  การจัดการกระบวนการ มอีทิธพิลทางตรงตอผลลพัธทางธรุกิจ 

H 11 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทาง 

             การจัดการกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําองคการ

รัฐวิสาหกจิ 
 

การจัดการ

กระบวนการ 

ผลลัพธ

ทางธรุกิจ 
 

H 10 

ผลลัพธดานประสิทธิผลของ

กระบวนการ 

• เวลา 
• จํานวนของเสียที่ลดลง 

+ 

ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

การจัดการและ

การปรับปรงุ

กระบวนการ 

การออกแบบ

ระบบงาน 
ผูนําการปฏิบตั ิ

ธรรมาภบิาล และความ

รับผิดชอบตอสังคม 
H 11 

+ 
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เนื่องจากสําหรับสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษามีการจัดการกระบวนการทํางานทั้ง

กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน แตไมมีการแสดงใหเห็นถึงระบบงาน (Work System) 

โดยมลีกัษณะตางฝายตางทําและการกําหนดตัวชี้วัดในกระบวนการยังไมชัดเจนรวมถึงการปรับปรุง

กระบวนการทํางานที่เปนระบบ ยังไมตอ เนื่อง และไมมีตัวชี้วัดในกระบวนการที่ชัดเจน รวมทั้ง

โครงสรางองคการในปจจุบนัยังเปนอปุสรรคสาํคัญเพราะมสีายการบงัคับบญัชาที่ยืดยาวและระบบงาน

ที่ลาสมยัคลายระบบราชการ  

 

ดังนั้น  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้   ผูวิจัยจะศึกษาหมวด 6  การจัดการกระบวนการเกี่ยวกับการ

ออกแบบระบบงานและการจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยการประเมนิตนเองของ

กลุมตวัอยางของสถาบนัการเงินที่ศึกษาเรื่องการจัดการกระบวนการทํางานทั้งกระบวนการหลักและ

กระบวนการสนับสนุนรวมทั้งการแสดงใหเห็นถึงระบบงาน (Work System) ความเชื่อมโยงระหวาง

กระบวนการทัง้หมดขององคการอยางเปนระบบและการควบคุม จัดการและตรวจติดตามกระบวนการ

ทํางานรวมทั้งโครงสรางองคการสอดคลองกับกับภารกิจหรือเปาหมายในการเปนธนาคารเพื่อการ

พัฒนาชนบทในอนาคตและลักษณะสายการบังคับบัญชารวมทั้งความทันสมัยของระบบงานเปน

อยางไรเพื่อนําไปปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการกระบวนการใหองคการบรรลุตามเกณฑประเมนิ

คุณภาพรัฐวสิาหกจิ  นอกจากนี้  หาแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปน

เลศิตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิ รวมทั้งยนืยันแบบจาํลองที่คนพบจากการศึกษาวิจัยในครัง้นี้ 

 

หมวด 7  การมุงเนนนวัตกรรม  (Innovation  Focus)   

เนื่องจากปจจัยของสภาพแวดลอมภายนอกมกีารเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบการแขงขันที่รวดเรว็

และรุนแรงในทุกกลุมอุตสาหกรรม   ทําใหปจจัยของสภาพแวดลอมภายในตองเปลี่ยนแปลง ดังนั้น  

องคการตาง ๆ ใหความสาํคัญกับทรัพยากรบุคคลควบคูกับกลยุทธเพื่อตอกย้ําความเปนเลศิทางธุรกิจ  

(บสิเินสไทย.2549) และสงผลใหเกิดนวัตกรรม (Innovation) ในองคการโดยเกณฑของ Baldrige  เปน

แบบจาํลองสาํหรบัการจัดการนวัตกรรมดวยการใชกระบวนการอยางเปนระบบในการขับเคลื่อนและ

เปลี่ยนแปลง (Furst-Bowe, J.S., &  Bauer, R.A. 2007) 
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นอกจากนี้  ลูกคาคาดหวังตอผลติภัณฑที่ดีที่สุดอยางตรงเวลา  (Best Products on Time)   

(Khade, Alan S., & Metlen, Scott K.2003)และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว(O’Regan, 

Nicholas &  Ghobadian , Abby. 2006) เปนปจจัยสาํคัญของธุรกิจ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งเปนการ

สรางความไดเปรยีบทางการแขงขันใหม (Brache, Alan P. 2008)  ดังนั้น  องคการธุรกิจตางๆจึงตองให

ความสาํคัญตอการพฒันาผลติภัณฑใหสาํเรจ็เพื่อรกัษาสวนแบงและสนองความคาดหวังของลูกคาเพื่อ

รักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน (Olsen, Nina.V. 2006.,Taggar, Simon., Sulsky, Lorne., & 

MacDonald, Heather. 2007)  เพราะการพัฒนาผลติภัณฑ จะเปนการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ 

และบรกิารที่มอียูในปจจุบันใหดีขึ้นอยูตลอดเวลาเพื่อสนองความคาดหวังของลูกคาและเพิ่มปริมาณ

ธรุกิจใหสงูขึน้ซึ่งตองอาศยัการวิจัย และพฒันาเปนหลกัเพื่อขยายธุรกิจไปสูผลิตภัณฑและบริการใ หม 

(Sheridan, Norman., Gustuvson, Paul., & Smith, Kyle. (2003).,Boot, Arnoud W.A. &  Marinc, Matej. 

(2008)  จะเหน็ไดวา การพัฒนานวัตกรรมหรือผลติภัณฑใหมเปนวิธกีารสาํคัญสําหรับการเจริญเติบโต 

และอยูรอดขององคการโดยนวัตกรรมเปนแหลงรักษาความไดเปรียบทางการแขงขันขององคการ 

(Schoemaker, P. (1990)., Hashim, Mohd Khairuddin., Ali, Juhary., & Fawzi, Dzulhilmi Ahmad. 

(2005) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Malewicki, Debra., & Sivakumar, K. 2004., Drew, Stephen  

A.W. (2006)., Liu, Chun-Chu. (2007)และงานวจิัยของ O’Regan, Nicholas & Ghobadian, Abby (2006)  

พบวา  นวัตกรรมเปนปจจัยในการสนับสนนุการอยูรอดในระยะยาวและการพัฒนาความไดเปรียบใน

การแขงขันในธุรกิจที่ใชเทคโนโลยใีหมๆ (New Technology-based  Firms : NTBFs)โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ภาวะผูนํา เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญของการสนับส นุนทรัพยากรตางๆ  ทั้งนี้  ผูนํ าการปฏริูป  

(Transformational / Human Resources Leadership) บรหิารจดัการใหเกิดนวัตกรรมหรือผลติภัณฑใหม

มากกวาในขณะที่ผูนําการปฏบิัติ (Transactional Leadership)มีแนวโนมมีความสัมพันธทางบวกกับ

ผลติภัณฑที่มีอยู เพื่อใหผลการดําเนิ นงานประสบความสําเร็จและมีความไดเปรียบอยางยั่งยืน  

นอกจากนี้ พบวา คุณลกัษณะของผูนําแตละประเภทมคีวามสัมพันธกับนวัตกรรมและการนําไปสูการ

ปฏบิัติและการถายทอดแผนงานนวัตกรรมเพื่อใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จและมีความ

ไดเปรยีบอยางยั่งยนื                               

สรุปไดวา   นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงผลติภัณฑ  บริการ 

กระบวนการหรือประสทิธผิลขององคการรวมทัง้สรางมลูคาใหมใหแกผูมสีวนไดสวนเสยีหรอืกลาวอกี

นัยหนึ่งคือ  นวัตกรรม เปนการรับเอาความคิด  กระบวนการ  เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑซึ่งอาจเปน

ของใหมหรอืนาํมาปรบัใชเพื่อการใชงานในรูปแบบใหม(สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2551, หนา 119) 
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นอกจากนี้  สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษามนีโยบายสนบัสนนุการสรางนวัตกรรมใน

องคการโดยใหแรงจงูใจในรูปแบบของเงนิรางวัล และการจดังานวันนวัตกรรม (Innovation  Day) เปน

ประจําทกุป   ดังนั้น  การวิจัยในครัง้นี้  ผูวิจัยจึงเพิ่มหมวดอกี 1  หมวด ไดแก  หมวดมุงเนนนวัตกรรม 

(Innovation  Focus) เนื่องจากสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษามีประเภทผลิตภัณฑและบริการ

ของธรุกิจสนิเชื่อและเงนิฝากโดยเฉพาะผลติภัณฑเงนิฝากไมหลากหลายโดยธุรกิจสนิเชื่อจะเกี่ยวของ

สนิเชื่อเกษตรเปนหลกั  สวนธุรกิจเงนิฝากมีผลติภัณฑเงนิฝากสลากทวีสนิเปนผลิตภัณฑเงนิฝากหลัก

เพียงผลติภัณฑเดียวที่ใชในการระดมเงนิฝาก   ดังนั้น การพัฒนาผลติภัณฑ  จึงเปนการพัฒนาหรือ

ปรบัเปลี่ยนผลติภัณฑและบริการของธุรกิจสนิเชื่อและเงนิฝากที่มีอยูในปจจุบันซึ่งตองอาศัยการวิจัย 

และพฒันาเปนหลกัในการขยายธุรกิจไปสูการสรางผลิตภัณฑและบริการใหมทั้งผลิตภัณฑของธุรกิจ

สนิเชื่อและเงนิฝากใหมีความหลากหลายเพื่อสนองความตองการของลูกคาและเพิ่มปริมาณการให

สนิเชื่อและเงนิฝากใหมากขึน้    

เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑของธุรกิจสนิเชื่อ  และเงนิฝากของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐที่

ศึกษา  พบวา   ในปจจุบันธุรกิจสนิเชื่อ ยังไมมีบัตรเครดิตและ ธุรกิจ เงนิฝาก ไมมีบริการผาน

โทรศัพทมือถือ (Mobile  Banking  Services) หรือเรียกวา Internet - banking ในขณะที่อุตสาหกรรม

การธนาคารในปจจุบนัของประเทศไทยทัง้ธนาคารพาณิชยทัง้ที่เปนภาครัฐและภาคเอกชนที่เปนลกูครึ่ง

ตางมีบริการบัตรเครดิตและบริการผานโทรศัพทมือถือหรือเรียกวา  Internet - banking กอปรกับ

แนวโนมอุตสาหกรรมการธนาคารในอนาคตยังคงใหบริการแกลูก คาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Ozdemir, Sena., Trott, Paul., & Hoecht, Andreas. 2007) ดังนั้น  การใหบรกิารผานระบบเทคโนโลยีที่

ทนัสมยัจึงเปนแรงผลกั  ( Key driven) ใหสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษาตองพัฒนาผลิตภัณฑ

ในธุรกิจสนิเชื่อและเงนิฝากเพื่อใหทนัตอการแขงขันกับสถาบนัการเงินอื่นเนื่องจากนวัตกรรมเปนสวน

หนึ่งที่มาจากการบริหารจัดการเชงิกลยุทธ (Strategic Management) เพื่อสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน (Govindarajan, Vijay., & Kopalle, Praveen K. 2005)โดยทฤษฎีพื้นฐานของนวัตกรรมนี้สราง

ขึ้นมาเพื่อใหสามารถใชงานไดกับทั้งองคการที่แสวงหากําไรและองคการที่ไมแสวงหากําไรรวมถึง

นวัตกรรมทั้งในเชงิสังคมและนวัตกรรมในแงของเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ ยังสามารถใชไดกับทั้ง

นวัตกรรมในดานผลติภัณฑ  บรกิาร กระบวนการ การบริหารจัดการ การปรับปรุงองคการ การตลาด 

และเงื่อนไขการทํางานใหม (ปรดีา ยังสขุสถาพร, 2552, หนา  88)  
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ทฤษฎีสนับสนุนหมวดการมุงเนนนวัตกรรม 

แนวความคิดเรื่องนวัตกรรม  (Innovation)  มีวิวัฒนาการมามากกวา  70 ปแลวโดยจะเห็นได

จาก แนวคิดของนักเศรษฐศาสตรอตุสาหกรรม อาท ิผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of 

Economic Development (1934)  เนนเรื่องการสรางสรรคการวิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตรรวมทั้ง

เทคโนโลยี อันจะนําไปสูการไดมาซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  (Technological Innovation)เพื่อ

ประโยชนในเชงิพาณิชยเปนหลักโดยในชวงทศวรรษที่ 1950  นักวิชาการมองวา นวัตกรรมเปนการ

พฒันาอยางหนึ่งที่แยกออกมาจากการคนควาวิจัย  แตในปจจุบันนวัตกรรมไมไดถูกมองวา  เปนเพียง

ผลลพัธของการดําเนนิงานของปจเจกบุคคล หากแตเปนผลของกระบวนการไมวาจะเปนกระบวนการ

แกไขปญหาที่เกิดในองคการหรอืกระบวนการปฏิสมัพนัธซึ่งเกิดจากความสัมพนัธระหวางองคการกับ

ผูมีบทบาทสําคัญอื่นๆ มีไดทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการผานเครือขายความรวมมือเชงิ

พาณิชยหรือกระบวนการเรียนรูแบบผันแปรซึ่งเปนการเรียนรูที่เกิดจากปจจัยแตกตางกัน  อาทิ  การ

เรียนรูโดยการใชการเรียนรูโดยการลงมือทําและการเรียนรูโดยการแลกเปลี่ยนมีไดทั้งองคความรู

ภายในและภายนอกขององคการขึน้อยูกับประสทิธภิาพในการดูดซบัความรูขององคการ 

บางครั้งกระบวนการดังกลาวเปนการแลกเปลี่ยนองคความรูทัง้ที่เปนแบบปริยายและความรูที่

มีการบันทึกแลว  กระบวนการเรียนรูที่ระบุมาทั้งหมดนี้ เปนปฏสิัมพันธของก ารเรียนรูและการ

แลกเปลี่ยนความรูอยางเสรี กอใหเกิดระบบนวัตกรรม หรือเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม   อยางไรก็ดี 

นวัตกรรมไมไดหมายความเฉพาะการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใชเทานั้น  ในทางตรงกันขาม 

นวัตกรรมเปนเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อหาขอสรุปหรือแนวทางแกไขเชงิสรางสรรคภายใน

องคการมากกวาที่จะเปนเรื่องของเทคโนโลยเีพยีงประการเดียว ในบริบทดงักลาว เทคนิคในการจัดการ

นวัตกรรมจึงเปนเครื่องมือและวิธีการตางๆที่จะชวยใหบริษัทสามารถปรับตัวเขากับสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงสอดคลองกบัความตองการของตลาดไดอยางเปนระบบการจัดการนวัตกรรมจึงเปนเรื่องที่

องคการจะตองประยกุตใชความรูของตนในการปรับปรงุธรุกิจทั้งในแงของการปรับตวัภายใน และการ

ปรับความสัมพันธกับผูมีบทบาทอื่นๆ นอกองคการ การจัดการนวัตกรรมนั้นไมมีสูตรสําเร็จ สิ่งที่

องคการหนึ่งๆ ประยุกตใชแลวไดผลดไีมไดหมายความวา จะสามารถนาํไปประยุกตใชที่อื่นไดแลวจะ

เกิดผลลพัธอยางเดยีวกันเสมอ สิ่งที่อาจเรยีนรูไดจากความสําเร็จในการจัดการนวัตกรรมขององคการ

หนึ่งเปนเพยีงแนวทางปฏบิตัิที่ดีเทานัน้ (ปรดีา ยังสขุสถาพร, 2552, หนา  87-88) 

ทฤษฎขีองนวัตกรรมที่รูจักกันมากไดแก  Theory of Disruptive Innovation ของ Prof. Clayton 

Christensen  แหงมหาวทิยาลยัฮารวารดและ Diffusion of Innovation Theory ของ Prof. Everett Rogers 
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ซึ่งพฒันามาตัง้แตป 1962โดยนวัตกรรม (Innovation) มรีากศัพทมาจาก innovate ในภาษาลาติน แปลวา 

ทําสิ่งใหมขึ้นมาความสามารถในการใชความรู  ความคิดสรางสรรค  ทักษะและประสบการณทาง

เทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาและผลติสนิคาใหม  กระบวนการผลิตใหม หรือบริการใหมซึ่ง

ตอบสนองความตองการของตลาด สําหรับความหมายของนวัตกรรมในเชงิเศรษฐศาสตร คือ การนํา

แนวความคิดใหมหรอืการใชประโยชนจากสิ่งที่มอียูแลวมาใชในรูปแบบใหม เพื่อทําใหเกิดประโยชน

ทางเศรษฐกิจหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ “การทําในสิ่งที่แตกตางจากคนอื่นโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลง  

ตาง ๆ (Change) ที่เกิดขึน้ใหกลายมาเปนโอกาส (Opportunity)และถายทอดไปสูแนวความคิดใหมที่ทํา

ใหเกิดประโยชนตอตนเองและสงัค” (http://library.dip.go.th. 2010 February 19) 

สรุปไดวา  นวัตกรรม หมายถึง ของใหมและการนําเทคโนโลยีตางๆมากอใหเกิดประโยชน  

และมีคุณคาหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  หมายถึง ความคิดใหม  เทคนิควิธีการใหมหรือสิ่งใหมที่สามารถ

นํามาใชใหเกิดประโยชนได  

ใ นท ฤษฎี ขอ งนวั ตก รรม นั้น  นวั ตก รรม จะ ตอง ปร ะกอ บด วย เ งื่อ นไข  3 ประ กา ร                  

(ปรดีา ยังสขุสถาพร, 2552, หนา  88-89) ไดแก 

1. ความใหม (Novelty) 

2. ขัน้ตอนทางความคิดสรางสรรคที่สงูขึน้ (Inventive Steps) 

3. การแกไขปญหาเฉพาะ (Solution to  A  Specific  Problem) 

ดังนั้น  นวัตกรรมจึงเปนการแกไขปญหาเฉพาะบางอยางที่บุคคล หรือองคการประสบซึ่งเปน

มติิที่นักวิชาการสวนใหญมกัจะมองขามไปโดยใหความสาํคัญกับเงื่อนไข 2 ประการแรกเปนสาํคัญ คือ 

ความใหมและระดับของการพัฒนาซึ่งในความหมายอยางแคบ  หมายถึง ระดับของการพัฒนา

เทคโนโลย ี สวนในความหมายอยางกวาง หมายถงึ ขัน้ตอนทางความคิดโดยเฉพาะความคิดสรางสรรค

ที่เพิ่มสูงขึ้นอันเปนผลเนื่องมาจากการประดิษฐ  การคิดคนหรือการคนพบตางๆ โดยนวัตกรรม 

ประกอบดวย  การพัฒนานวัตกรรมและการสนับสนนุนวัตกรรม 

              สําหรับการมุงเนนนวัตกรรมเพื่อใหองคการสูความเปนเลศิ  พบวา  ผูนําและพนักงานใน

องคการมีอทิธพิลตอนวัตกรรมและสงผลตอการดําเนนิงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Politis, John 

D. (2004)  พบวา ผูนําการปฏริูปหรอืผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaders)มีความสัมพันธ

การทํางานเพื่อสรางสรรคและนวตักรรมขององคการรวมทัง้สรางวัฒนธรรมขององคการมากกวาผูนํา
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การปฏบิัติและสอดคลองกับงานวิจัยของ Ahmad, Jaseem S., O'Regan, Nicholas., & Ghobadian, 

Abby. (2005) พบวา รูปแบบภาวะผูนําและพนักงาน(ทรัพยากรบุคคล)มีความสัมพันธทางบวกกับ

นวัตกรรมและการรักษาลูกคา(ผลลัพธทางธุรกิจ)และสอดคลองกับงานวิจัยของ  Hashim, Mohd 

Khairuddin., Ali, Juhary., & Fawzi, Dzulhilmi Ahmad. (2005) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Relationship between  

Human  Resource  Practices  and  Innovation  Activity  in  Malaysian  SMES  พบวา ทรพัยากรมนุษย 

(การไดรับรางวัลนวัตกรรม) มีความสัมพันธทางบวกนวัตกรรม (จํานวนผลติภัณฑ / บริการใหม )    

อยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกบังานวิจัยของ Huang, Cheng Jen., & Liu, Chun  

Ju. (2005)  ศึกษาวิจัยเรื่อง   Exploration  for  the  Relationship  between  Innovation, IT and  

Performance  พบวา นวัตกรรมและเทคโนโลยมีคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ

และสอดคลองกับกับงานวิจัยของ  Lee,  Feng-Hui., & Lee, Tzai-Zang. (2007) ศึกษาวิจัยเรื่อง             

The Relationships between HRM Practices, Leadership Style, Competitive Strategy and Business 

Performance in Taiwanese Steel Industry. พบวา  1)นวัตกรรมและกลยุทธการแขงขัน (กลยุทธระดับ

ธรุกิจ) มอีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงานธรุกิจอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   2) ทรัพยากรบุคคล  

นวัตกรรมและกลยุทธการแขงขัน(กลยุทธระดับธุรกิจ) มีอทิธิพลตอผลการดําเนินงาน ธุรกิจอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  นวัตกรรมและกลยุทธการแขงขัน        

(กลยุทธระดับธรุกิจ) มีอทิธิพลตอผลการดําเนินงานธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

สอดคลองกับกับงานวิจัยของ  Prajogo, Daniel I., & Ahmed, Pervaiz K.(2007) ศึกษาวิจัยเรื่อง          

The Relationships Between Quality, Innovation and Business Performance : An Empirical Study 

พบวา ความสมัพนัธระหวางการพัฒนาผลติภัณฑ  กระบวนการนวัตกรรมและคุณภาพของผลิตภัณฑมี

ความสัมพันธทางบวกกับยอดขาย (Sales) ความสามารถในการทํากําไร (Profitability)และสวนแบง

ตลาด (Market share)และสอดคลองกับกับงานวิจัยของ Aumiller, Barbara Elaine. (2008) ศึกษาวิจัย

เรื่อง Implementation of the Baldrige Education Framework for Performance Excellence : A Case 

Study of One Midwestern School District Leadership Team's  Continuous  Improvement Efforts. 

พบวา แตละหมวดตามเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาตสิงผลตอการดําเนนิงาน และผูนําที่มีประสทิธิภาพ

สงผลตอการระบบงานภายในขององคการ อาทิ การวางแผน (Strategic  Planning) การใชประโยชน

ของขอมูล และการปอนกลับ รวมทั้งนวัตกรรม  พันธกิจและคานิยมหลักในองคการ   จะเห็นไดวา      

การนําองคการรัฐวิสาหกจิและการมุงเนนนวัตกรรมมคีวามสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจและ

การมุงเนนนวัตกรรมมีความสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ อาท ิ สวนแบงตลาด (Market Share) 
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การเติบโตของยอดขายและอัตราผลตอบแทนตอสนิทรัพยรวม  (Return on Total Assets : ROA)  

นอกจากนี้ Wycoff, Joyce. (2004)  ศกึษาเรื่อง The Big Ten Innovation Killers and How to Keep Your 

Innovation System Alive and Well. พบวา ผูนําไมเขาไปมสีวนรวมสนบัสนนุเรื่องนวตักรรมอยางเตม็ที่ 

ยอมทําใหการดําเนินงานนวัตกรรรมไมประสบความสําเร็จ  ในทางกลับกัน การไมสรางวัฒนธรรม

องคการเพื่อสนบัสนนุนวัตกรรม  จะทําใหการดําเนนิงานนวัตกรรมไมประสบความสาํเรจ็ 

  ดังนั้น  จึงสรุปประเด็นสําคัญของการศึกษา คือ การทดสอบวา  การมุงเนนนวัตกรรม                

มีความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจมากนอยเพียงใดและการทดสอบวา  การนําองคการ

รัฐวิสาหกจิและการมุงเนนนวัตกรรมมีความสมัพนัธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจมากนอยเพียงใดซึ่ง

สรุปการต้ังสมมติฐานตามรูปที่  7 แบบจําลองความสัมพันธระหวาง การมุง เนนนวัตกรรมมี

ความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจและแบบจําลองความสัมพันธระหวางการนําองคการ

รัฐวิสาหกจิและการมุงเนนนวัตกรรมมีความสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ  

H 12 :  การมุงเนนนวัตกรรม  มอีทิธพิลทางตรงตอผลลพัธทางธรุกิจ 

H 13 :  การนําองคการรัฐวิสาหกิจ มีอทิธพิลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

มุงเนนนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําองคการ

รัฐวิสาหกจิ 
 

การมุงเนน

นวัตกรรม 

ผลลัพธ

ทางธรุกิจ 
 

H 12 

ผลลัพธดานนวัตกรรม 

• จํานวนผลิตภณัฑใหม 
• สวนแบงตลาด 
• การเติบโตของยอดสินเชื่อ 
• การเติบโตของยอดเงนิฝาก 
 

+ 

ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

การสนับสนุน

นวัตกรรม 

การพัฒนา

นวัตกรรม 
ผูนําการปฏิบตั ิ

ธรรมาภบิาล และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

H 13 

+ 
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สาํหรบัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษามีการจัดการเรื่องนวัตกรรมเพื่อประโยชนตอ

ธรุกิจหลกัและตอองคการ  อยางไรก็ตาม  สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษามีหนวยงานสงเสริม

การมีนวัตกรรมในองคการ  แตยังไมเห็นผลมากนักทั้งๆที่องคการพยายามผลักดันใหมีนวัตกรรมใน

องคการอยางตอเนื่องโดยใหรางวัลจงูใจแกพนักงานที่เขารวมสรางนวัตกรรมใหแกองคการ   

 

ดังนั้น  การศึกษาวิจัยในครัง้นี้   ผูวิจัยจะศึกษาหมวดมุงเนนนวัตกรรมโดยการประเมนิตนเอง

ของกลุมตัวอยางของสถาบันการเงนิที่ศึกษาเรื่อง การมุงเนน นวัตกรรมเพื่อนําไปปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการนวัตกรรมใหองคการบรรลุตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ   นอกจากนี้ หา

แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลศิ ตามเกณฑประเมนิคุณภาพ

รัฐวสิาหกจิ  

นอกจากนี้   ผูวิจยัจะศกึษาแบบจําลองความสมัพนัธระหวางการนําองคการรัฐวิสาหกจิ  การ 

วางแผนวิสาหกิจ   การมุงเนนลกูคาและตลาด   การวัด  การวิเคราะหและการจัดการความรู  การมุงเนน

ทรพัยากรบคุคล  การจัดการกระบวนการ การมุงเนนนวตักรรมและผลลพัธทางธรุกิจวา มคีวาม 

สมัพนัธกันอยางไรในทศิทางไหนและมากนอยเพยีงใดรวมทัง้ยนืยันภาพรวมแบบจาํลองที่คนพบจาก

การศกึษาวิจัยในครัง้นี้   

 H 14 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการ

วางแผนวิสาหกจิ และการมุงเนนนวตักรรม  

 H 15 :   การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการ

มุงเนนลกูคาและตลาด  และการมุงเนนนวตักรรม  

 H 16 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการวัด 

การวิเคราะหและการจัดการความรู  และการมุงเนนนวตักรรม  

 H 17 : การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการ

มุงเนนทรัพยากรบุคคล และการมุงเนนนวตักรรม  

 H 18 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการ

จัดการกระบวนการ และการมุงเนนนวตักรรม  
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ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัยเรื่อง   “แนวทางการพัฒนาสถาบัน

การเงนิเฉพาะกิจของรัฐ ในประเทศไทยเพื่อความเปนเลศิตาม เกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  

กรณีศกึษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ” ตามแผนภาพ 4   ดังนี้ 

แผนภาพ  4  แบบจาํลอง (Model) เพื่อความเปนเลศิตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิของ 

         สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทย 

 

การนาํองคการรฐัวิสาหกิจ

การมุงเนน

ทรพัยากรบุคคล

การวางแผน

วิสาหกิจ

การมุงเนนลูกคา

และตลาด

การวัด การวิเคราะห 

และการจัดการความรู

การมุงเนน

นวัตกรรม

การจัดการ

กระบวนการ

ผลลัพธทางธุรกิจ

ผูนาํการเปลี่ยนแปลง

ผูนาํการปฏบิตัิ

การออกแบบ

ระบบงาน

การจัดการและ

การปรบัปรุงกระบวนการ

ผลลัพธดานนวตักรรม

ผลลพัธดานการนาํองคกร

ผลลัพธดานประสิทธิผล

ของกระบวนการ

ผลลัพธดานการมุงเนน

ทรพัยากรบุคคล

ผลลัพธดานการเงิน

และการตลาด

ผลลัพธดานการมุงเนน

ลูกคา

ผลลพัธดานผลติภัณฑ

และบริการ

ธรรมาภิบาล

และความรับผดิชอบตอสงัคม

การจดัทาํกลยทุธ
การถายทอดกลยทุธ

เพื่อนาํไปปฏบิตัิ

สภาพแวดลอมของ

บคุลากร

ความสัมพนัธกับลูกคา

และความพงึพอใจของลูกคา

ความรูเก่ียวกับลูกคา 

และตลาด

การวัด การวเิคราะห 

และการปรบัปรุงผลการดาํเนนิการขององคกร

การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และความรู การพฒันานวตักรรม การสนบัสนุนนวตักรรม

ความผูกพนั

ของบุคลากร

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12
H13

H14

H15H16

H17

H18

 
 

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


 
 

 

119

หมวด 8  ผลลพัธทางธรุกิจ (Business  Result) 

ผูนําสูงสุดมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบสูงสุดตอผลการดําเนินการขององคการและการ

ปรบัปรงุทางการบริหารที่สาํคัญๆอยางนอย 4 ดาน คือ  1)ผลลพัธดานการมุงเนนลกูคา ซึ่งพิจารณาจาก

ความพึงพอใจของลกูคาและผลการดําเนินการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ  2) ผลลัพธหรือผลการ

ดําเนินการดานการเงนิและการตลาด  3)ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล 4) ผลลัพธดานการปฏบิัติงาน 

และผลลัพธดานความรับผดิชอบตอสาธารณะและความเปน องคการพลเมืองดีซึ่งจะตองตรวจ

ประเมนิผลการดําเนนิการขององคการเปรียบเทยีบกับคูแขงดวย (นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา 107)   

เนื่องจากการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวใชโปรแกรมลสิเรล (LISREL)มีตัวแปรหลักหรือตัวแปร

ตามตัวสดุทาย คือ ผลลัพธทางธุรกิจ (Result : RESULT) และตัวแปรอสิระ ประกอบดวย (ก) การนํา

องคการรัฐวสิาหกจิ (Leader, LED)  (ข) การวางแผนวิสาหกจิ (Planning, PLAN) (ค) การมุงเนนลูกคา 

และตลาด (Customer,CUS) (ง) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู(Knowledge Management, 

KMGT)  (จ) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (Human, MAN) (ฉ) การจัดการกระบวนการ (Process, PRO) 

และ (ช) การมุงเนนนวัตกรรม  (Innovation, INNO) ดังนั้น ผลลัพธทางธุรกิจจึงเปนการมุงเนนถึง

ผลลพัธของการประเมนิวัตถปุระสงค และการประเมนิของลกูคาตอผลติภัณฑ และบริการขององคการ  

ผลการดําเนินการดานการเงนิและตลาดโดยรวม   ผลลัพธดานบุคลากร  ผลลัพธดานระบบการนํา

องคการและความรับผดิชอบตอสังคมและผลลัพธของกระบวนการและกิจกรรมการปรับปรุง

กระบวนการที่สําคัญดวยการมุงเนนที่ผลลัพธดังกลาว   ทําใหสามารถรักษาจุดประสงคของเกณฑ

ดังกลาว ไดแก  การนําเสนอคณุคาที่ดีเยี่ยมในมุมมองของลูกคาและตลาด  การมีผลการดําเนินงานที่ดี

เยี่ยมโดยเหน็ไดจากดัชนีวัดดานการปฏิบตัิการ  บคุลากร  กฎหมาย  จริยธรรมและการเงนิรวมทัง้ดัชนีชี้

วัดดานการเรยีนรูขององคการ และพนกังานหมวด 7  จึงใหสารสนเทศ “ในขณะที่เกิดขึ้นจริง” (ตัววัด

ความกาวหนา) เพื่อประเมนิและปรบัปรงุกระบวนการ  ผลติภัณฑและบรกิารโดยมีความสอดคลองไป

ในแนวทางเดียวกันกับกลยทุธขององคการโดยรวม  ทัง้นี้  กําหนดใหมกีารวิเคราะหและทบทวนขอมูล

สารสนเทศของผลลัพธเพื่อใหทรา บผลการดําเนินงานขององคการโดยรวม และเพื่อจัดลําดับ

ความสําคัญในการปรับปรุง (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ,2552,หนา 87-92.,นิตย  สัมมาพันธ, 2548, 

หนา 107-109)  มรีายละเอยีดดังนี้ 

1.  ผลลพัธดานผลติภัณฑ และบรกิาร (Product and Service Outcomes) (70 คะแนน) 

      เปนการตรวจประเมินผลลพัธของผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญเพื่อการสงมอบผลิตภัณฑ  

และบรกิารที่มคีุณภาพซึ่งจะทาํใหลกูคาเกิดความพึงพอใจ  ความภักดีของลกูคาและกลาวถงึในทางที่ดี 
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      สาํหรบัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจที่ศกึษา  กําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมนิผลลพัธดานผลิตภัณฑ 

และบรกิารซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ Prajogo, Daniel I., & Ahmed, Pervaiz K. (2007) จําแนกเปน 

      1.1  ปรมิาณการเพิ่มขึน้ของผลติภัณฑ และบรกิาร  ไดแก 

             1.1.1   บรกิารดานสนิเชื่อ  : ปรมิาณจํานวนเงินสนิเชื่อที่เพิ่มขึน้  

              1.1.2   บรกิารดานเงนิฝาก : ปรมิาณจํานวนเงินฝากที่เพิ่มขึน้ 

                        1.1.3   การพฒันาชุมชน :  ปรมิาณจํานวนชุมชนที่เพิ่มขึน้ 

            1.1.4   บรกิารดานการเงินอื่น : ปรมิาณจํานวนเงินของบรกิารการเงินอื่นที่เพิ่มขึน้ 

2. ผลลพัธดานการมุงเนนลกูคา  (Customer - Focused Outcomes) (70 คะแนน) 

    เปนการตรวจประเมินผลลพัธของผลการดําเนนิงานดานการมุงเนนลกูคาเพื่อแสดงใหเหน็วา 

องคการทําใหลกูคาพงึพอใจ  การสรางความภักดีเพื่อทําใหกลับมาซื้อและใชผลิตภัณฑและบริการซ้ํา

อีกรวมทั้งทําใหลุกคากลาวถึงในทางที่ดีไดดีเพียงใด  ทั้งนี้  ผูนําระดับสูงและระดับรองลงมาทั่วทั้ง

องคการมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบสําคัญตอผลลัพธหลักของการมุงเนนลูกคาและผลลัพธดาน

ความพึงพอใจของลกูคาและผลการดาํเนนิการเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการโดยแบงผลลัพธตามกลุม

ลูกคาและกลุมตลาดเปาหมายโดยควรมีการประเมนิผลเชงิเปรียบเทียบกับคูแขง   แลวชี้นําใหมีการ

ปรบัปรงุแกไขจุดออน เสรมิจุดแข็งใหแข็งแกรงตามสถานการณ (นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา 107) 

   สาํหรบัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจที่ศกึษา  กําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมนิผลลัพธดานการมุงเนน

ลกูคาและตลาดซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ Evans, James R. &  Jack,  Eric P. (2003) ไดแก   

2.1 การตําหนจิากลูกคา (Customer Complaints) ไดแก  จํานวนลกูคาที่ตําหนใินบริการ 

หลงัขาย (After Sales Customer Complaints)   

    2.2     ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) ไดแก ระดับคะแนนของความพึง

พอใจของลกูคา (Customer Satisfaction)   

3.  ผลลพัธดานการเงินและการตลาด (Financial and Market Outcomes) (65 คะแนน) 

      เปนการตรวจประเมินผลลพัธดานการเงินและตลาดที่สาํคัญเพื่อใหเขาใจถึงความ 

มั่นคงทางการเงินและความทาทายรวมทัง้โอกาสในตลาด 

                   ผูนําระดับสูงควรติดตามวัดผลลัพธดานนี้เปนประจําเพื่อประเมนิผลการดําเนินการของ

องคการธุรกิจ  จุดมุงหมายเพื่อใหเขาใจและจัดการกับความทาทายและโอกาสทางการตลาดอยางมี

ประสทิธผิล  ผูนําจะตองชีน้ําองคการใหแสดงถงึ 1)ระดับผลการดําเนินการดานการเงนิและการตลาด

ในปจจุบนั  2) แนวโนมในอนาคต  3) ขอมลูสารสนเทศเชงิเปรียบเทียบที่เหมาะสมของดัชนีชี้วัดหลัก
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ในดานการเงินและการตลาด  ผลลพัธดังกลาวควรใหภาพรวมทั้งหมดของความสาํเรจ็และความทาทาย

ทางดานการเงินและการตลาด (นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา 107-108) โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

 

        สาํหรบัตัววัดและดชันีชีว้ัดดานการเงินที่สาํคัญ และเหมาะสมมไีดหลายตวั  เชน 

• รายรับ 

• ความสามารถในการทํากําไร 

• ผลกาํไรสทุธติอหุน 

• ผลตอบแทนการลงทนุ 

• ประสทิธภิาพในการใชสนิทรัพย (Asset  Utilization) 

• สวนเพิ่มจากการดําเนนิการ (Operating  Margin) 

• สภาพคลอง  

• อตัราสวนหนีต้อทนุ (Debt  to  Equity  Ratio) 

• มลูคาเพิ่มตอพนกังาน (Value  Added  per  Employee) 

สวนตัววัด และดชันีชีว้ัดดานการตลาดที่สาํคัญ และเหมาะสมมไีดหลายตวั  เชน 

• สวนแบงตลาด (Market  Share) 

• ตําแหนงของผลติภัณฑและ/หรอืบรกิารในตลาด (Market  Position) 

• การเติบโตทางธรุกิจ (Business  Growth) 

• ผลติภัณฑและ/หรอืบรกิารใหม และการเจาะตลาดใหมๆ  (New Market Penetration)  

ซึ่งอาจรวมถงึการใหบรกิารผานเว็บหรอื e-commerce 

สาํหรบัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจที่ศกึษา  กําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมนิผลลัพธดานการเงนิและ

ตลาด ไดแก   

 3.1  ผลการดําเนนิงานดานการเงิน   (Financial  Performance) จําแนกเปน 

              3.1.1  ความสามารถในการทํากําไร :  อตัราผลตอบแทนตอสนิทรัพยรวม (Return on Total 

Assets : ROA) และอัตราการเติบโตของผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย (Average Annual  

Growth in ROA) และ % ของคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิจากการดําเนินงานซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Evans, James R. &  Jack,  Eric P. (2003) 
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 3.2  ผลลพัธดานตลาด (Market  Performance) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Evans, James R. 

&  Jack,  Eric P. (2003) 

      3.2.1   สวนแบงตลาด (Market  Share) ดานสนิเชื่อเทยีบกับคูแขง 

       3.2.2   สวนแบงตลาด (Market  Share)  ดานเงนิฝากเทยีบกับคูแขง 

       3.2.3   สวนแบงตลาด (Market  Share) ดานบริการการเงินอื่นเทยีบกับคูแขง 

       3.2.4   อตัราเตบิโตของสวนแบงตลาดถวัเฉลี่ย (Average Annual Market Share Growth)  

        3.2.5  อตัราเตบิโตของยอดสนิเชื่อถวัเฉลี่ย (Average Annual  Sales Growth)  

4.  ผลลพัธดานการมุงเนนทรพัยากรบคุคล  (Human Resource Outcomes) (65 คะแนน) 

เปนการตรวจประเมินผลลพัธดานการมุงเนนบุคลากรเพื่อแสดงใหเหน็วา องคการสามารถ

สรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่เพิ่มผลิตภาพ   ความผูกพันสงเสริมการเรียนรูและเอื้อ

อาทรใหแกบคุลากรทัง้หมดไดดีเพยีงใด 

       ผูนําระดับสงูควรชีน้ําใหองคการตระหนักและสามารถแสดงระดับความผาสุก  ความพึง

พอใจและความไมพงึพอใจ  การพัฒนาพนักงานในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตโดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อแสดงใหเหน็วา องคการสามารถสรางและรกัษาไวซึ่งสภาพแวดลอมในการทํางานที่สรางสรรคเพิ่ม

ผลิตภาพ  สงเสริมการเรียนรูและเอื้ออาทรตอกันใหแกพนักงานทั้งหมดไดดีเพียงใด ทั้งนี้ ผลลัพธที่

แสดงรวมถงึปจจัยทั่วไปหรอืปจจัยเฉพาะองคการและผลลพัธของการดําเนินการดานระบบงาน (นิตย  

สมัมาพนัธ, 2548, หนา 108-109) โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

      1. ปจจัยทั่วไป ไดแก  ความปลอดภัย การหยุดงาน การเขาออกงาน  ความพึงพอใจและ    

ขอรองเรยีนรองทกุขของพนกังาน  สาํหรบัตวัวัดบางตัว เชน การหยุดงานและการเขาออกงาน เปนตน   

      2. ปจจัยเฉพาะองคการ เปนการสิ่งที่ใชประเมนิความผาสกุและความพึงพอใจของพนักงาน

รวมถงึความมากนอยและความครอบคลมุของการฝกอบรมหรือการพัฒนาตนเองและความสําเร็จของ

การพัฒนาตนเอง 

     3. ผลลัพธของการดําเนินการดานระบบ เปนการปรับปรุงการจําแนกงาน  การหมุนเวียน

หนาที่  การวางผังงานและการตดัสนิใจ  ทั้งนี้  ผูนําระดับสูงและระดับรองลงมาจะตองมีบทบาทชี้นํา

จุดเนนที่สาํคัญ คือ ดัชนีชีว้ัด (Indicators)  ผลลพัธดังกลาวจะตองเปนขอมลูที่แสดงถงึประสทิธิผลของ

ผลลพัธดานทรัพยากรบุคคล 

  สาํหรบัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจที่ศึกษา  กําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมนิผลลัพธดานการมุงเนน

ทรพัยากรบคุลากร ไดแก   
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               4.4.1  ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) ไดแก  อัตรา (%) ผูที่ลาปวย       

ลากิจและการขาดงานรวมเกิน 30  วัน (Employee Absenteeism) และจํานวนผูรองทุกข (Employee 

Grievances) รวมทั้งอตัราการลาออก (%) (Employee  Turnover) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Evans, 

James R. &  Jack, Eric P. (2003)   

                        นอกจากนี้   ผูวิจัยกําหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจของพนกังานเพิ่มเตมิ ไดแก  ผลการ 

สํารวจความพึงพอใจและความผูกพันจําแนกตามกลุมตําแหนง(ระดับบริหารและระดับปฏบิัติการ)     

คือ  ระดับคะแนนความพึงพอใจของพนักงานตามกลุมตําแหนง (ระดับบริหารและระดับปฏบิัติการ)  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Enloe, William. C., Wells, Steve W., McClard, Catherine G., & others. 

(2002)   

4.4.2  อตัราสวนกําไรตอพนกังาน (Profit  per  Employee  or  Return  on  Talent)ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Bryan, Lowell  L. (2007)   

           5.  ผลลัพธดานประสทิธผิลของกระบวนการ  (Organizational Effectiveness Outcomes)           

(65 คะแนน) 

               เปนการตรวจประเมินผลลพัธของการดําเนนิงานดานปฏบิตัิการที่สาํคัญขององคการซึ่งไมได

รายงานไวในขอ 1-4 เพื่อใหองคการบรรลุประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบงานและ

กระบวนการทํางาน 

             เนื่องจากผูนําระดับสูงมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญตอการตรวจประเมนิผลลัพธ

ของการปฏบิัติงานที่สําคัญขององคการโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหองคการมีประสทิธผิลในการบรรลุ

เปาประสงคหลกัขององคการ (นิตย  สมัมาพนัธ, 2548, หนา 109) 

สาํหรบัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจที่ศกึษากําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมนิผลลพัธดานประสทิธผิล 

ของกระบวนการหรือผลลัพธดานกระบวนการ (Process Performance)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Evans, James R. & Jack, Eric P. (2003) ไดแก  

   5.1  ผลลัพธดานชวงเวลาที่เครื่องคอมพวิเตอรหยุดทํางาน  คือ ระยะเวลาในการกูระบบ 

(Equipment Downtime) เมื่อ Hardware หรือ Software หยุดทํางานเพื่อใหใชงานไดไมเกิน  24 ชั่วโมง  

ไดแก  ระบบเงนิฝาก  ระบบเงนิกู  การฝากถอนตางสาขาและระบบ FMIS   

   5.2  ผลลัพธดานกระบวนการที่ผันผวน ไดแก จํานวนสาเหตุที่ทําใหกระบวนการผันผวน 

หรอืเปลี่ยนแปลง (Number of Causes of  Process Variation)  
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           6.  ผลลพัธดานการนําองคการ (Leadership Outcomes)  (65 คะแนน) 

    เปนการตรวจประเมินผลลัพธที่สําคัญขององคการในเรื่องการนําองคการและธรรมาภิบาล 

การบรรลุแผนเชงิกลยุทธและความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงนิที่ดี  การเปน

องคการที่มจีริยธรรม คือ การบําเพญ็ตนเปนองคการพลเมอืงดขีองชมุชน 

     ผูนําระดับสงูจะตองเนนและชีน้ําใหองคการปฏบิตัิอยางจริงจังและตอบคําถามไดวา ผลการ

ปฏบิตัิตามขอบงัคับและกฎหมายรวมทัง้การปฏบิตัิตนในฐานะองคการพลเมืองดีเพราะองคการที่เปน

เลศิจะตองมจีริยธรรมและมคีวามรับผดิชอบตอสงัคมในฐานะองคการพลเมืองดีที่เปนกําลังสําคัญของ

ประเทศชาติ (นิตย  สัมมาพันธ, 2548, หนา 109) กอปรกับสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา

กําหนดวิสยัทศันเปนธนาคารเพื่อพฒันาชนบท  แตที่ผานมายังไมไดกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธดานสังคม

และสิ่งแวดลอม   ดังนั้น  เพื่อสะทอนการเปนพลเมืองดีเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ในฐานะ

เปนธนาคารที่มีจริยธรรม (Ethical  Banking) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงวัดผลลัพธดานการนํา

องคการ คือ การกํากับดูแลที่ดีและความรบัผดิชอบตอสงัคมและประเทศชาต ิ(อจัฉรา  จันทรฉาย, 2553, 

หนา 37) ไดแก เรื่องการเปนองคการพลเมอืงที่ดีในสังคมที่ใหการสนับสนนุชุมชน อาท ิ จํานวนชุมชน

ตนแบบเศรษฐกิจพอเพยีงที่ธนาคารใหการสนับสนนุการพัฒนา และกจิกรรมความรับผดิชอบตอสงัคม   

7. ผลลพัธดานนวัตกรรม 

    เปนการตรวจประเมินผลลพัธดานการมุงเนนนวัตกรรมเพื่อแสดงใหเหน็วา องคการ 

สามารถสรางผลติภัณฑ /บรกิารใหมหรอืพฒันาปรับปรุงผลิตภัณฑ / บริการเดิมที่มีอยูโดยจะเปนการ

ปรบัเปลี่ยนผลติภัณฑและบรกิารที่มีอยูในปจจุบันใหดีขึ้นเพื่อสนองความคาดหวังของลูกคาและเพิ่ม

ปรมิาณธรุกิจใหสงูขึน้ซึ่งอาจตองอาศยัการวิจัย และพฒันาเปนหลักเพื่อขยายธุรกิจไปสูผลิตภัณฑและ

บรกิารใหม   

สาํหรบัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจที่ศกึษา  กําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมนิผลลพัธดานนวัตกรรม  

ไดแก  จํานวนผลิตภัณฑใหม สวนแบงตลาด (Market Share) และการเติบโตของสนิเชื่อและเงนิฝาก  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Hashim, Mohd Khairuddin.,  Ali, Juhary ., & Fawzi, Dzulhilmi Ahmad. (2005)  
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สมมติฐานการวิจัย 

เนื่องจาก ผูวิจัย ศึกษาหาแบบจําลองความสัมพันธระหวาง การนําองคการรัฐวิสาหกิจ              

การวางแผนวิสาหกิจ  การมุงเนนลูกคาและตลาด การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู              

การมุงเนนทรพัยากรบคุคล  การจัดการกระบวนการ การมุงเนนนวัตกรรมและผลลพัธทางธรุกิจโดยใช

การทดสอบสมมตฐิานวิเคราะหดวยโปรแกรมลสิเรล (LISREL) วิเคราะหแบบจาํลองสมการโครงสราง 

(Structural Equation Model : SEM) เพื่อยนืยันแบบจาํลองที่คนพบจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ดวยการ

ทดสอบความสมัพนัธดวยสมมตฐิาน  สรปุไดดังนี้  

จากกรอบแนวความคิดดังกลาว  สามารถเขยีนเปนสมมตฐิานได  ดังนี้ 

 H 1 : การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางตรงตอผลลพัธทางธรุกิจ 

 H 2 :  การวางแผนวิสาหกจิ มอีทิธพิลทางตรงตอผลลพัธทางธรุกิจ  

 H 3 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการ

วางแผนวิสาหกจิ  

 H 4 :  การมุงเนนลกูคาและตลาด  มอีทิธพิลทางตรงตอผลลพัธทางธรุกิจ  

 H 5 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการ

มุงเนนลกูคาและตลาด  

 H 6 :  การวดั การวิเคราะหและการจดัการความรู  มอีทิธพิลทางตรงตอผลลพัธทางธรุกิจ 

 H 7 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการวดั 

การวิเคราะหและการจัดการความรู  

 H 8 :  การมุงเนนทรัพยากรบคุคล มอีทิธพิลทางตรงตอผลลพัธทางธรุกิจ 

 H 9 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการ

มุงเนนทรัพยากรบุคคล  

 H 10 :  การจดัการกระบวนการ มอีทิธพิลทางตรงตอผลลพัธทางธรุกิจ 

 H 11 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการ

จัดการกระบวนการ  

 H 12 :  การมุงเนนนวตักรรม  มอีทิธพิลทางตรงตอผลลพัธทางธรุกิจ 

 H 13 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการ

มุงเนนนวตักรรม  
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 H 14 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการ

วางแผนวิสาหกจิ และการมุงเนนนวตักรรม  

 H 15 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการ

มุงเนนลกูคาและตลาด  และการมุงเนนนวตักรรม  

 H 16 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการวัด 

การวิเคราะหและการจัดการความรู  และการมุงเนนนวตักรรม  

 H 17 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการ

มุงเนนทรัพยากรบุคคล และการมุงเนนนวตักรรม  

 H 18 :  การนําองคการรัฐวสิาหกจิ มอีทิธพิลทางออมตอผลลพัธทางธรุกิจโดยผานทางการ

จัดการกระบวนการ และการมุงเนนนวตักรรม  

 

5.  ปจจัยแหงความสาํเร็จเพื่อความเปนเลิศ  

 เนื่องจากภาวะผูนํา (Leadership) เปนศูนยกลางในการนําการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ 

และเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญที่สุด  (Osseo-Asare, Augustus E., Longbottom, David., &  

Murphy, William D. (2005) ในการปรับปรุงอยางตอเนื่องและยั่งยืนในทุกองคการ (Zairi, M. 1994., 

Taffinder, P. 1995) เพราะภาวะผูนําในฐานะเปนปจจัยนําเขา (Input) ผานกระบวนการ(Process)และ

ผลลพัธ (Result) ในฐานะผลผลติ (Output) จากกระบวนการ (Biggs, J.B. 2003) และจากกรณีศกึษาของ

บรษิัทไทยอครลิคิไฟเบอร จํากัดซึ่งเปนองคการที่ไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาติ (TQA) ในป พ.ศ. 2545  

พบวา  การที่องคการมีวิธีปฏบิัติเพื่อความเปนเลศิ  สามารถสรุปไดวา เกิดจากปจจัยแหงความสําเร็จ  

ดังตอไปนี้ 

 5.1  ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศดานการนําองคการรัฐวิสาหกิจ (สถาบันเพิ่ม

ผลผลติแหงชาต,ิ 2547, หนา 34-35) 

         5.1.1  การใหความสาํคัญตอทรพัยากรบุคคล 

                             ความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับบุคลากรทุกคนในองคการ  ผูนําระดับสูงมุงเนน

พฒันาศักยภาพของบุคลากร  ทาํใหเกิดการเรียนรู  พฒันาและปรบัปรงุองคการอยางตอเนื่องรวมทัง้การ

บรหิารงานในลักษณะขามสายงานจะเปนการบริหารศกัยภาพของบุคลากรที่มปีระสทิธผิลเมื่อเทียบกับ

การบริหารงานแบบเกาตามภาระหนาที่งาน 
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       5.1.2  การสื่อสารที่มปีระสทิธผิล   

     การสื่อสารเปนองคประกอบสาํคัญประการหนึ่งของระบบการนําองคการเนื่องจาก

เปนชองทางการถายทอดคานิยมและทศิทางระยะสัน้ ระยะยาวขององคการสูการปฏบิัติ (Deployment)  

หากการสื่อสารมปีระสทิธผิลจะเปนกาวแรกของการนําไปปฏบิตัิที่มปีระสทิธผิล ระบบการสื่อสารเนน

รูปแบบการสื่อสารสองทาง (Two-way  Communication) ดวยการจัดประชุม หรือสัมมนาทั้งในระดับหนวยงานและ

องคการซึ่งจะทาํใหพนักงานทุกระดับไดรับการขอมลูขาวสารจากฝายบรหิารทัง้โดยตรง และโดยออม 

        5.1.3  การทํางานเปนทีม 

                  การเปนองคการที่ทํางานเปนทีม  (Team-based Organization) เปนปจจัยที่ทําให

คานิยม  ทศิทางระยะสัน้และระยะยาวรวมทัง้ผลการดาํเนนิงานที่คาดหวังไดรับการปฏบิัติอยางแทจริง    

นอกจากนี้  การทํางานเปนทีมไดดําเนนิการอยางเปนระบบทั้งในมาตรฐานโครงสรางของทีมและการ

พฒันาทีม  

 5.2  ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศดานการวางแผนวิสาหกิจ(สถาบันเพิ่มผลผลิต

แหงชาต,ิ 2547, หนา 51-52 ) 

       5.2.1. ความมุงมั่นของผูบรหิาร และการบรหิารแบบมสีวนรวม 

                ผูนําระดับสงูมคีวามมุงมั่นผลกัดันใหองคการบรรลุวิสัยทัศนที่วางไว  ความมุงมั่นมี

สวนสําคัญตอประสทิธผิลในการวางแผนกลยุทธขององคการ   การทบทวนผลการดําเนินงานตางๆจะ

สะทอนความมุงมั่นการจัดทํากลยุทธของผูบริหารและแสดงถึงภาวะผูนําในการทบทวนผลการ

ดําเนนิงานขององคการ(Organizational Performance Review) นอกจากนี้ ความมุงมั่นของผูนําระดับสงู

เปนปจจัยเสรมิประสทิธผิลของการนาํแผนไปปฏบิตัิ 

                 ผูนําระดับสงูสนบัสนนุพนักงานเขามามสีวนรวมในกระบวนการวางแผน  ทาํใหการ

วางแผนกลยทุธและการนาํแผนไปปฏบิตัิขององคการ จะทําใหไดรับขอมลูและความเห็นที่หลากหลาย

จากพนักงานรวมทัง้สงเสรมิพนกังานใหเกิดความรูสกึเปนสวนหนึ่งในการกําหนดอนาคตขององคการ 

(สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2547, หนา 51)  

     5.2.2  การใชขอมลูจรงิ 

               การบริหารจัดการโดยใชขอเท็จจริง(Management  by  Facts)เปนปจจัยหนึ่งที่ทําให

องคการสามารถจัดทําแผนกลยทุธและนาํแผนกลยทุธไปปฏบิตัิไดอยางมปีระสทิธผิล  ปจจัยนําเขาของ

แตละขัน้ตอนในการวางแผนอยูบนพื้นฐานของขอเทจ็จริง  เชน  การนําขอมลูจากการสํารวจวิจัยตลาด  

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานการตลาด   ขอมูลคูแขงและผลการดําเนินงานดานตางๆมาเปนปจจัย
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นําเขาในขัน้ตอนการทบทวนวิสยัทศันและการวิเคราะห SWOT  ขอเทจ็จริงเหลานี้  ทาํใหการวิเคราะห

ตางๆเพื่อกําหนดกลยุทธขององคการใหมคีวามนาเชื่อถอื   

    5.2.3  มวีัฒนธรรมของการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง และการทาํงานแบบทมีขามสายงาน 

            วัฒนธรรม และจิตสํานึกในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง   ทําใหการนําแผนกลยุทธไป

ปฏบิตัิขององคการใหดําเนินไปอยางมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล   ทั้งนี้  วัฒนธรรมและจิตสํานึก

ดังกลาวเกิดจากการที่ผูบรหิารจดัสภาพแวดลอม(Environment)ที่สงเสรมิใหบคุลากรทุกฝายมีสวนรวม

ในการปรับปรงุงานเริ่มจากการจัดกระบวนการโดยกําหนดกลไกการทบทวน ตรวจสอบและติดตาม

อยางตอเนื่องเปนไปตามวงจร Deming  Cycle หรอื Plan –Do-Check-Act (PDCA)  

            นอกจากนี้  วัฒนธรรมการทํางานแบบทมีขามสายงานเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยสงเสริม

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการนาํกลยทุธไปสูการปฏบิตัิ  ทมีขามสายงานชวยขจัดอุปสรรคอัน

เกิดจากหนาที่ตามโครงสรางองคการในการมุงไปสูทศิทางและจดุมุงหมายที่กําหนดไวโดยโครงสราง

ดังกลาวสนับสนุนการกระจายอํานาจการตัดสนิใจไปยังพนักงานทุกระดับและชวยสงเสริมการนํา      

กลยุทธไปปฏบิตัิควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการเปนผูนํา 

   5.3  ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศดานการมุงเนนลูกคา  และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2547, หนา  61-62) 

          5.3.1  การพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑที่ตรงกับความตองการของลกูคาแตละราย 

                     การมุงเนนผลติภัณฑหรือบรกิารแบบ Customized Product & Customized Service  

ตองมวีิธรีับฟงและเรยีนรูความตองการของลกูคาอยางเขมขน มกีารหาขอมลู  วิเคราะหและศึกษาความ

ตองการของลกูคาเพื่อใหลกูคาไดรับผลติภัณฑที่มีคุณภาพและตรงตามความตองการอยางแทจริงดวย

คุณลกัษณะของการรับฟง และเรยีนรูดังกลาว 

          5.3.2  การสนับสนนุดวยงบประมาณที่ไมจํากัด 

        การสนับสนนุดังกลาวสามารถสรางความสมัพนัธกับลูกคาโดยลูกคาจะเกิดความ

พงึพอใจและความประทบัใจในการใหบรกิารขององคการ 

         5.3.3  การทํางานแบบขามสายงาน 

         เนื่องจากการบริการลกูคามคีวามของกบัหลายหนวยงาน  การตอบสนองความ 

ตองการของลูกคาตองทํางานเปนทีมแบบขามสายงาน(Cross Functional Team)มีตัวแทนจากแตละ

หนวยงานเขามาเปนทีมงานในการใหบรกิารกับลกูคาในดานตางๆ  เมื่อลกูคาตองการความชวยเหลอืใน

ดานใดจึงสามารถใหความชวยเหลือไดทันทีเพราะมีผูชํานาญแตละดานอยูในทีมงานแลว นอกจากนี้  
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การทํางานแบบทมีงานมีสวนสําคัญตอการไหลของขอมูลดานความตองการของลูกคาเพราะตัวแทน

ของแตละหนวยงานมีการนําขอมูลจากลูกคาไปสื่อสารภายในหนวยงานของตนเองโดยตรง   ทําให

สามารถตอบสนองลกูคาไดอยางถกูตอง และรวดเร็วขึน้ 

         5.3.4  การออกแบบกระบวนการที่ยืดหยุน 

                   องคการตองสรางกระบวนการทาํงานที่ยืดหยุนใหสามารถสนองตามความตองการ

พเิศษของลกูคาและการปรบักระบวนการผลิตแบบยดืหยุนใหทนัตอการสงมอบเปนเรื่องที่ตองใชความ

เชี่ยวชาญ และความรวมมอืของบคุลากรอยูเสมอ 

  5.4  ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศดานการวัด   การวิเคราะหและการจัดการความรู 

(สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2547, หนา  73-74) 

         5.4.1  การกําหนดวิสยัทศัน  นโยบาย และกลยทุธที่ชดัเจน 

      ปจจัยสาํคัญที่ทําใหองคการสามารถกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคลองกัน

เพื่อใชวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานทั้งในภาพรวม  และระดับปฏบิัติงานนั้นเกิดจากการที่ผูนํา

ระดับสงูไดกําหนดวิสยัทศัน  นโยบายและกลยุทธที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม  ทําใหรูวาอะไรคือสิ่งที่

องคการตองการและแตละสวนงานจะตองทาํสิ่งใดเพื่อใหบรรลเุปาหมายที่ต้ังไว 

5.4.2 ความมุงมั่นและการสนบัสนนุของผูบรหิาร 

             ผูนําขององคการตองทุมเทสรางระบบการวัด การวิเคราะหที่มปีระสทิธภิาพ ซึ่ง 

ความมุงมั่นและการสนบัสนนุของผูบรหิารเหน็ไดจากใหความสาํคัญกับการกําหนดและตรวจสอบผล

ของตวัชี้วัดตางๆโดยในระดับผูบรหิารจะมกีารประชุมกําหนดตัวชี้วัดระดับสูงเพื่อใหแตละหนวยงาน

ไดนําไปเปนจุดเริ่มตนในการกําหนดตัวชี้วัดของหนวยงานตนเองตอไปและมีการประชุมวิเคราะห

แนวโนมและผลตามตวัชี้วัดตางๆเปรยีบเทยีบกับเปาหมายที่ต้ังไวทกุเดือนและการประชุมเพื่อทบทวน

ผลตามตวัชี้วัดตามแผนกลยุทธทกุ 6 เดอืน นอกจากนี้  ความมุงมั่นและการสนับสนุนของผูบริหารยัง

เห็นไดจากการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมือทางสถิติ และสื่อสารใหบุคลากรใน

องคการทราบอยางทั่วถงึโดยมีทมีงานรบัผดิชอบในการดําเนนิงาน 

5.4.3 การสอนใหพนักงานมีทกัษะในการวิเคราะหอยางเปนระบบ 

องคการตองใหความสาํคัญตอการฝกอบรมบคุลากรเพื่อใหมทีกัษะและวิเคราะห 

อยางเปนระบบโดยเนนเหตผุลของขอมลูตางๆซึ่งทาํใหบคุลากรสามารถวางแผนไดวา เรื่องอะไรบางที่

ตองรวบรวมขอมูลเพื่อวัดและวิเคราะหใหสอดคลองกับการบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  ทําใหสามารถ

กําหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวของและเหมาะสมได 
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 5.5  ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล (สถาบันเพิ่ม

ผลผลติแหงชาต,ิ 2547, หนา  89-90) 
+ 

           5.5.1  ทมีงานที่มปีระสบการณและมคีวามกลมเกลยีว 

       กระบวนการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบและเหมาะสมชวยใหเกิด

ทมีงานที่มคีวามรู  สวนทักษะที่หลากหลาย และความเชี่ยวชาญเกิดขึน้จากการฝกฝนและโอกาสที่ไดลง

มอืปฏบิตัิ  นอกจากนี้ ปจจัยการทํางานรวมกันเปนระยะเวลาที่ยาวนานของทีมงานทัง้ในระดับผูบริหาร 

และทมีตางๆทาํใหการบริหารขององคการมีความมั่นคง  มทีศิทาง สามารถทาํงานรวมกันไดเปนอยางดี 

          5.5.2  มวีัฒนธรรมองคการที่พงึประสงค 

                    วัฒนธรรมองคการเกิดจากการที่ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมที่ชวยให ผูปฏบิัติงาน

ไปในทศิทางเดียวกัน  เสริมสรางใหเกิดบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางานรวมกันเพื่อตอบสนองความ

ตองการของลกูคา   ทั้งนี้  วัฒนธรรมองคการ ไดแก  การกําหนดนโยบายที่ชัดเจน การบริหารแบบมี

สวนรวมและการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางหัวหนากับผูบังคับบัญชาหรือระหวางหนวยงาน เชน 

การแจงผลการประเมนิความพึงพอใจระหวางหนวยงาน  การประชุมหรือพูดคุยเรื่องผลงานหรือการ

แกปญหาในงานที่หลากหลายรปูแบบ  เปนตน   

          5.5.3  พนักงานมีอตัราการลาออกต่าํ 

        การที่พนักงานมีอตัราการลาออกต่ําสงผลตอประสทิธิผลในกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเนื่องจากองค การไมตองกังวลใจเรื่องการสรรหาพนักงานหรือระบบการจาย

คาตอบแทน  นอกจากนี้  การที่พนักงานมีอายกุารทํางานยาวนาน  ทําใหองคการสามารถวางแผนดาน

การฝกอบรมและพฒันาไดอยางตอเนื่องในลกัษณะเชิงรกุมากกวาเชงิรบั  

 5.6  ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศดานการมุงเนนการจัดการกระบวนการ(สถาบัน

เพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2547, หนา  107) 

         5.6.1  การนําเอาผูจําหนายระบบมาเปน Strategic  Partner 

       เนื่องจากผูจําหนายระบบเทคโนโลยีมีขีดความสามารถในการสนับสนุนและให

ความรูแกองคการตลอดอายุการใชงานซึ่งเปนปจจัยสาํคัญขององคการใหสามารถปรับปรุงระบบงานได 

        5.6.2  การคํานึงถงึความตองการ และการใชผลติภัณฑของลกูคา 

                  องคการใหความสาํคัญตอรายละเอยีดของขอกําหนดเฉพาะที่ลกูคาแตละรายไดระบุ

เพื่อใหลกูคาไดรับประโยชนสงูสดุจากผลิตภัณฑขององคการ  
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        สําหรับกรณีศึกษาบริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทยจํากัดซึ่งเปนองคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพ

แหงชาต ิ(TQA) ในป พ.ศ. 2546 พบวา การที่องคการมีวิธปีฏบิตัิเพื่อความเปนเลศิจนประสบผลสําเร็จ

ในการดําเนนิธรุกิจโดยสามารถเผชญิกับสถานการณตางๆไมวาจะเปนภาวะวิกฤตที่สาม ารถฝาฟนจน

ผานพนไดและชวงหลังวิกฤตสามารถพัฒนาอยางตอเนื่องจนสามารถรักษาค วามเปนผูนําในธุรกิจ

กระดาษพมิพและกระดาษเขียนไดอยางเขมแข็ง สามารถสรุปไดวา เกิดจากปจจัยแหงความสําเร็จ  

(สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2548, หนา  133-138)  ดังตอไปนี้ 

  1. การมีสวนรวมของพนักงาน และการทาํงานเปนทีม 

      องคการสามารถใชปจจัยการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมของพนักงานเปน พลัง

ขับเคลื่อนธรุกิจเพราะการปฏบิตัิหนาที่ที่มคีวามสอดคลองและมุงไปในทศิทางเดียวกันทั่วทั้งองคการ

เกิดจากการมีสวนรวมของพนักงานในการกําหนดแผนปฏิบัติการและเปาหมายเนื่องจากพนักงานมี

ความผูกพันมุงมั่นปฏบิตัิหนาที่บรรลเุปาหมายตามนโยบายและแผนการดาํเนนิงานประจําป 

     สาํหรบัความเปนเลศิในการสรางนวัตกรรมสามารถสรางความประทับใจและความภักดีของ

ลกูคา  ทาํใหลกูคามคีวามรูสกึวาองคการเปน “พันธมิตร” นั้นมาจากการมีสวนรวมของพนักงานและ

การทํางานเปนทีมซึ่งพนักงานตางมสีวนรวมในการสงมอบคณุคาที่ดีแกลกูคาเปนปจจัยสาํคัญที่นําไปสู

ความสมัพนัธที่ยั่งยนืกับลกูคา   

     สวนความเปนเลศิในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนัน้ พบวา การมีสวนรวมของพนักงานและ

การทํางานเปนทีมเปนปจจัยที่ทาํใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและการปรับปรงุอยางตอเนื่อง

ในทุกดานเนื่องจากงานที่มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลจะเกดิขึ้นไดเพราะพนักงานมีความรู ทักษะ 

แรงจงูใจและกระบวนการสนับสนนุ  นอกจากนี้  การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเกิดจากการทํางาน

เปนทีมที่มกีารแลกเปลี่ยนขอมลูสารสนเทศ  ความรู ทกัษะตลอดจนประสบการณระหวางพนกังาน 

 2.  การนําองคการอยางมวีิสยัทศัน 

      การที่ผูนํามีวิสัยทัศนในการนําองคการเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคการสามารถเผชิญกับ

สถานการณผกผันในอดีตและปจจุบนัไดอยางมปีระสทิธผิล กลาวคือ ประการที่หนึ่ง การที่ผูนํากําหนด

ทศิทางและนโยบายเปนรูปธรรมชดัเจน มทีศิทางและนโยบายที่ถกูตอง เมื่อสื่อสารไปยงัสวนงานตางๆ

ขององคการอยางทั่วถึง   ทําใหพนักงานในองคการเขาใจและมีจุดมุงหมายรวมกัน  เมื่อประกอบกับ

ปจจัยการทํางานเปนทีมจะทําใหองคการสามารถขับเคลื่อนองคการจนบรรลุเปาหมายในแตละ

สถานการณไดอยางมปีระสทิธิผล  ประการที่สอง  ทศิทางที่กําหนดไวอยางชัดเจนผานวิสัยทัศนและ

พนัธกิจเปนปจจัยที่ทาํใหองคการสามารถแปลงไปสูการปฏบิัติไดอยางไดผลซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
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เปนเลศิของระบบการวัดและวิเคราะหที่มีทศิทางเดียวกันขององคการผานกลไกดัชนีชี้วัดและการ

ต้ังเปาหมาย  ประการที่สาม การเปนผูนําที่มวีิสยัทศันเปนปจจัยสาํคัญของความเปนเลศิในระบบการนํา 

และระบบธรรมาภิบาลขององคการรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การที่ผูนําปฏบิัติตนเปน

แบบอยางโดยยึดมั่นอดุมการณในการดําเนินธุรกิจเปนหลักการในการตัดสนิใจและปฏบิัติเรื่องตางๆ  

ทาํใหเกิดประสทิธผิล   นอกจากนี้  การที่ผูนําแสดงความรบัผดิชอบตอการตัดสนิใจทางธุรกิจ  มีความ

โปรงใส และปฏบิัติอยางยุติธรรมตามระบบธรรมาภิบาลและจริยธรรม   ทําใหองคการไดรับความ

ไววางใจจากผูมสีวนไดสวนเสยี  ในขณะเดียวกัน ผูนําสรางแรงบนัดาลใจและแรงจูงใจใหพนักงานใช

ศกัยภาพของตนเองอยางเตม็ที่ผานระบบการสื่อสารทัง้ที่เปนทางการและไมเปนทางการ  ทาํใหองคการ

สามารถพฒันาปรับปรงุและสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง  

 3.  การมีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง 

      วัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งเปนปจจัยที่มีรากฐานมาจากองคประกอบ  2 สวนไดแก 

อุดมการณในการดําเนินธุรกิจและระบบการบริหารคุณภาพ ซึ่งสงผลใหองคการสูความเปนเลศิ  

โดยเฉพาะวัฒนธรรมการคิดและการทาํงานตามระบบคุณภาพเชื่อมโยงกับปจจัยแหงความสําเร็จอยาง

นอย 3 ปจจัย ไดแก  การมุงเนนกระบวนการและความสัมพันธสอดคลองของกระบวนการ                  

การปรับปรงุอยางตอเนื่องและการบรหิารโดยใชขอเทจ็จริง 

 4.  การมุงเนนกระบวนการ และความสมัพนัธสอดคลองของกระบวนการ 

     ปจจัยความสําเร็จประการหนึ่งขององคการ คือ การคํานึงถึงกระบวนการมากกวาผลลัพธ 

โดยเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธ   สอดคลองและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพราะการมุงเนน

กระบวนการเปนปจจัยที่เกือ้หนนุใหเกิดความเปนเลศิในดานตางๆ อาทิ ความเปนเลศิในกระบวนการ

กลยุทธทางธุรกิจที่มีการสรางความคิดเชงิกลยุทธและความเปนเลศิในการกําหนดนโยบายและแผน

ดําเนนิงานประจําปมุงเนนที่วิธกีารไดมาซึ่งแผนและเปาหมาย ทาํใหแผนและเปาหมายระดับหนวยงาน 

และระดบัองคการมีความสอดคลองเชื่อมโยง และประสานเปนหนึ่งเดยีว  

 5.  การเรียนรู ปรบัปรงุ และพฒันาอยางตอเนื่อง 

      การปรับปรุงอยางตอเนื่องตามวงจร Deming Cycle หรือ Plan-Do-Check-Action (PDCA) 

ทาํใหองคการเกิดการเรียนรู มกีารสรางนวัตกรรมเพื่อปรบัปรงุและพฒันาอยางตอเนื่อง 
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 6.  การบริหารจัดการโดยใชขอเทจ็จริง 

     การตัดสนิใจขององคการเปนการตัดสนิใจบนพืน้ฐานของขอเทจ็จริง  จะทาํใหการตัดสนิใจ

มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง  นาเชื่อถือและไมมีอคติ   การใชขอมูลสารสนเทศเปนปจจัยที่ทําใหการ

วางแผนกลยทุธและแผนธรุกิจระยะยาว 5 ป นโยบายและแผนการดําเนนิงานประจําป ตลอดจนแผน 

ปฏบิัติการระดับหนวยงานมีความนาเชื่อถือ   นอกจากนี้  ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหองคการมี

ความเปนเลศิในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา   คือ มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศดาน

การตลาด  วิเคราะหและจัดระบบใหทันกับสถานการณตลาดอยูเสมอ   ทําใหองคการสามารถเขา

ใจความตองการของลกูคาและนาํเสนอการบรกิารที่ทาํใหลกูคาไดรับมากกวาความพึงพอใจ 

 7.  การแลกเปลี่ยนความรู 

      พนักงานในองคการมีวิธีปฏบิัติที่เหมือนกัน  คือ การมองหาโอกาสที่จะชนะใจลูกคาโดย

นําเอาแนวคดิการเพิ่มมลูคาไปใชในการใหบรกิารแกลกูคาซึ่งเปนผลมาจากการปลูกฝงวัฒนธรรมของ

องคการนับแตกาวสูในองคการ   ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพจึงเปนภาพลักษณที่ติดกับบุคลากรใน

องคการในสายตาของลูกคาซึ่งลูกคาใหความเชื่อถือและขอคําแนะนําจากพนักงานขององคการ   

ความสาํเรจ็ดังกลาวเกิดจากแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณในการใหบริการลูกคาจากการประชุม

ภายในและระหวางหนวยงานระดับตางๆแบบขามสายงานเพราะทาํใหสามารถตอบสนองลกูคาไดอยาง

แทจริง 

 สําหรับ  ภาณุ บูรณจารุกร, สทิธิเดช ครุฑสีและจักรทอง ทองจัตุ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่องการ

จัดการคุณภาพและความปลอดภยัในอาหาร : กรณีศกึษาในอุตสาหกรรมแปรรปูอาหารขนาดเลก็ในเขต

ภาคเหนือตอนลาง  พบวา  ปจจัยความสําเรจ็ในการจัดทําระบบบรหิารคุณภาพ ไดแก 

1. ความรวมแรงรวมใจของผูบรหิารระดับสงู 

2. การสนับสนนุดานทรัพยากรจากผูบรหิารระดับสงู 

3. ภาวะความเปนผูนําของผูบรหิาร 

4. การตัดสนิใจโดยใชขอเทจ็จริงเปนหลกั 

5. การมีสวนรวมของพนักงาน 

6. ทกัษะการทํางานเปนทีม 

7. การพัฒนาทักษาฝมอืความเชี่ยวชาญของพนักงาน 

8. ทกัษะการสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพและการใชประโยชนขอมลู 

9. ทศันคติที่ดีและขอตกลงรวมกันในการบรรลุเปาหมายองคกร 
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10. การมีกิจกรรมการปรับปรงุอยางตอเนื่อง 

11. การพัฒนาองคความรูทางระบบบรหิารคุณภาพ (Total  Quality  Management : TQM) 
  

ดังนั้น  การศึกษาวิจัยในครัง้นี้  ผูวิจัยจึงศกึษาปจจัยแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลศิตามเกณฑ

ประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  (State  Enterprise  Performance  Appraisal : SEPA)โดยจะประยุกตใช

ปจจัยตามกรณีศกึษาของบรษิัทไทยอครลิคิไฟเบอร จํากัด และกรณีศกึษาบรษิัทผลติภัณฑกระดาษไทย

จํากัดซึ่งเปนองคการในประเทศไทยที่ไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาตริวมทั้งงานวจิยัของภาณ ุบรูณจารกุร,  

สทิธเิดช ครุฑสแีละจักรทอง ทองจัตุ (2550) เปนตัวแปรในการศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความ

เปนเลศิตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิ  ประกอบดวย 

1.  ผูนําระดับสงูนําองคการอยางมวีิสยัทศัน 

2.  ผูบรหิารมภีาวะผูนํา 

3. การสื่อสารที่มีประสทิธผิล โดยใชการสื่อสาร  2 ทาง(Two-way Communication)เพื่อ

พนักงานทุกระดับไดรับการขอมลูขาวสารจากฝายบรหิารทัง้ทางตรงและทางออม     

4. การเปนองคการที่ทาํงานเปนทมี (Team-based  Organization)   

5. การใหความสาํคัญตอการพัฒนาศักยภาพบคุลากร 

6. การบริหารจดัการโดยใชขอเทจ็จริง (Management by Facts)เพื่อการตัดสนิใจขององคการ  

 

6.  แนวคิด Deming  Cycle หรือ Plan-Do-Check-Act (PDCA)  

 Deming, William. Edward นําแนวคิด Deming Cycle หรอื Plan-Do-Check-Act(PDCA)ซึ่งเปน

วงจรพัฒนาคุณภาพงานโดยมีพื้นฐานหลักการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ (Total Quality  Management : 

TQM) มาใชเพื่อใหเกิดการปรับปรงุอยางตอเนื่อง (วันมีชยั  บรูณะพันธุ, 2550, หนา 46-51)  กลาวคือ  

 Plan  คือ  การวางแผนซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่สุดเพราะทุกเรื่องตองอาศัยแผน  ดังนั้น การจัดทํา

แผนตองระบุขอจํากัดของทรัพยากรที่มี และผลที่มีตอแผน  อาทิ ทรัพยากรบุคคล เงนิและเวลาโดย

พจิารณาหาวิธกีารที่เปนไปไดภายใตขอจาํกัดดังกลาว  ถาเปนไปได ควรตรวจสอบความเปนไปไดและ

พจิารณาขอเสนอตางๆกอนที่จะกําหนดเลอืกใชขอเสนอที่ดีที่สดุเปนแผนปฏบิตัิและควรกําหนดวิธีการ

ตางๆเพื่อตรวจสอบวา แผนดังกลาวมีการวางแผนที่ดีและปฏบิตัิตามอยางถกูตอง 

 Do คือ การลงมือปฏบิัติหลังจากวางแผนแลวเขาสูขั้นตอนการปฏบิัติงานหรือดํา เนินงาน

ขัน้ตอนตางๆที่เสนอไวโดยควรนําไปปฏบิตัิเพื่อใหมั่นใจวา มกีารปฏบิตัิตามแผนที่วางไว   
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 Check  คือ  ตรวจสอบผลการปฏบิตัิ เมื่อทาํการตรวจสอบผลการดาํเนนิงานตามแผน ควรมีการ

ประเมนิใน 2 ดานอยางเปนอสิระตอกัน ไดแก มีการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตองและเนื้อหาของ

แผนมสีาระเพยีงพอ 
 

 เนื่องจากการตรวจสอบ คือ การเปรียบเทยีบดูผลลพัธกับแผนที่ไดปฏบิัติหรือเปนการประเมนิ

ทางออกของปญหาและอปุสรรคที่ไดหาทางแกไข  ดังนั้น การตรวจสอบใหไดผลดีจําเปนตองทําดังนี้ 

1)เปรยีบเทยีบผลที่ไดจากการปฏิบตัิจริงกับแผนที่วางไว 2)ตรวจสอบวา มขีอมลูอะไรใหมๆ เกดิขึ้นบาง  

3)รวบรวมและบนัทึกขอมลูที่จําเปนเพื่อประโยชนในการวิเคราะหและปรบัปรงุใหดีขึน้ตอไป 

 Act  คือ ปฏบิัติตามผลการตรวจสอบหรือแกไขในการปฏบิัติแกไขมีความจําเปนจะตอง

แยกแยะอยางชดัเจนในการกําจัดอาการและสาเหตขุองปญหาการทํางาน  ถาไมบรรลุวัตถุประสงคเกิด

จากการวางแผนที่ไมดีเปนสิ่งสําคัญที่จะหาสาเหตุของการวางแผนที่ไมดีพอกอน  แลวจึงทําการ

ปรบัปรงุคุณภาพของการวางแผนและปรับปรุงเนื้อหาของแผนดวย นี่คือ ปรัชญาที่ใหความสําคัญตอ

กระบวนการ 

 กิจกรรมที่ตองปรบัปรงุดวย PDCA 

 1. กิจกรรมที่สามารถกาํหนดใหเปนมาตรฐานการทาํงานซึ่งตองทาํเปนประจํา 

 2. กิจกรรมที่เกิดขึน้ซ้าํๆเพื่อใหดีกวา เรว็กวา ประหยดักวาอยางตอเนื่อง 

 3. วงจร PDCA ประยุกตใชไดกับทุกๆเรื่องต้ังแตกิจกรรมสวนตัวจนถึงเรื่องงาน  เชน การ

แกปญหาที่เกิดขึน้ในกระบวนการทาํงาน  การปรับปรุงการใหบริการลกูคาและการริเริ่มโครงการใหมๆ   เปนตน  

 ประโยชนของ PDCA 

 1. การวางแผนงานกอนการปฏบิัติงาน จะทําใหเกิดความพรอมเมื่อไดปฏบิัติงานจริง    การ

วางแผนงานควรวางใหครบ 4  ขัน้ตอน  ดังนี้ 

    1.1 ขั้นการศึกษา คือ การวางแผนศึกษาขอมูล  วิธีการ ความตองการของตลาดขอมูลดาน

วัตถดุิบ  ดานทรัพยากรที่มอียูหรอืเงนิทุน  

    1.2 ขัน้เตรียมงาน  คือ การวางแผนเตรียมงานดานสถานที่  การออกแบบผลิตภัณฑ  ความ

พรอมของพนกังาน  อปุกรณ  เครื่องจกัร  วัตถดุิบ 

   1.3  ขัน้ดําเนนิงาน  คือ  การวางแนวทางการปฏิบตัิงานของแตละสวนงาน 

   1.4  ขัน้การประเมนิผล คือ การวางแผนเพื่อเตรียมการประเมนิผลอยางเปนระบบ  เชน การ

ประเมนิจากยอดการจําหนาย ประเมนิคําติชมของลกูคาหรอืประเมนิจากเครื่องมอืที่สรางขึน้โดยเฉพาะ
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เพื่อใหผลที่ไดจากการประเมินเกิดความเที่ยงตรง เปนตน 

 2. การปฏิบัติตามแผนงาน ทําใหทราบขั้นตอน วิธีการและสามารถเตรียมงานลวงหนาหรือ

ทราบอปุสรรคลวงหนาดวย  ดังนั้น การปฏบิตัิงานจึงเกิดความราบรื่นและเรียบรอยนําไปสูเปาหมายที่

กําหนดไว 

 3. การตรวจสอบใหไดผลที่เที่ยงตรง เชื่อถือได ประกอบดวย การตรวจสอบจากเปาหมายที่

กําหนดไว  มเีครื่องมอืที่เชื่อถือได  มีเกณฑการตรวจสอบที่ชัดเจน มีกําหนดเวลาการตรวจที่แนนอน 

และบคุลากรซึ่งทาํการตรวจสอบตองไดรับการยอมรบัจากสวนงานที่เกี่ยวของเมื่อการตรวจสอบไดรับ

การยอมรับการปฏบิตัิงาน  ขัน้ตอไปกด็ําเนนิตอไปได 

 4. การปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนขั้นต อนใดก็ตาม  เมื่อมีการปรับปรุง

แกไขคุณภาพจะเกิดขึน้ ดังนั้น วงจร PDCA  เรยีกวา วงจรบริหารงานคุณภาพ 

 

ดังนั้น  การวิเคราะหและหาแนวทางสูความเปนเลศิตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

จําแนกเปน  3  ขั้นตอน ไดแก  ออกแบบ (Design)  ปฏบิัติ (Implement)และปรับปรุงแกไข ทบทวน 

(Review  and  Improve  the Approach) อยางตอเนื่องตามแนวคิด  PDCA หรือ “The  Deming  Cycle”  

ของ Deming, William. Edwards ปรมาจารยทางดานการบริหารคุณภาพ (Total Quality Management  

Guru) เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐสูความเปนเลศิตอไป 

 

7.  แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมิน

คุณภาพรัฐวิสาหกิจ   

การเปนองคการเพื่อความเปนเลศิตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐซึ่งไดพัฒนามาจากเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand  Quality Award : TQA) ซึ่งพัฒนามาจากแนวทางรางวัล Malcolm  

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

ของการดําเนินงานใหทัดเทียมกับองคการชั้นนําระดับสากลและมีศักยภาพในการแขงขันรวมทั้งมี

วิธกีารปฏบิตัิและผลการดาํเนนิงานในระดับมาตรฐานโลก  

เนื่องจากบคุลากรเปนศูนยกลางในการพัฒนาขับเคลื่อนองคการใหประสบความสําเร็จสูการ

เปนเลศิ  ดังนั้น จึงใหความสาํคัญเรื่องการพฒันาทรัพยากรบุคคลเปนศูนยกลางเพื่อนําไปสูแนวทางการ

พัฒนาสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลศิตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ    

นอกจากนี้  จากการศึกษา  พบวา เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตมีเครื่องมือหลาย
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ประเภท ไดแก การวางแผนความกาวหนาและพฒันาในสายอาชีพ (Career Planning  & Development) 

การสอนงาน(Coaching)/การเปนพี่เลีย้ง(Mentoring) เสนทางหรอืผงัการฝกอบรม(Training  Roadmap) 

Competency based Management, ระบบการประเมนิผล(Performance Management System), Balanced 

Scorecard, Learning Organization การจัดการความรู(Knowledge Management), Benchmarking        

การเพิ่มคุณคาในงาน(Job Enrichment) การเพิ่มปริมาณงาน(Job Enlargement), Cultural Change, 

Broadbanding  การประเมนิผล 360 องศา (360  Degree  Feedback) และSix  Sigma กลับมีแนวโนมใน

การนํามาใชเพิ่มขึน้อยางตอเนื่องเรยีงตามลาํดับ (ปรชัญา  ชุมนาเสยีว, 2549, หนา  716)   

เมื่อพจิารณาเครื่องมอืการพัฒนาบุคลากร นอกจากการฝกอบรมซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูระยะ

สัน้ (Short  Term  Learning) แลว  พบวา เครื่องมอืการพฒันาบุคลากรซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูระยะยาว  

(Long Term  Learning) ไดแก การสอนงาน (Coaching) การฝกอบรมในขณะทํางาน(On  the  Job  

Training)  การมอบหมายโครงการ (Project  Assignment) การเรียนรูดวยตนเอง (Self  Learning)  การ

ใหคําปรึกษาแนะนํา (Consulting)  การติดตาม / สังเกตผูเชี่ยวชาญ (Job  Shadowing)การทํากิจกรรม 

(Activity) และการประชุมกลุม (Group  Meeting)  (อาภรณ  ภูวิทยพนัธุ, 2552, หนา 19)     

ดังนั้น  เพื่อความเปนเลศิตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกจิ  ประกอบดวย  การนําองคการ

รัฐวสิาหกจิ  การวางแผนวิสาหกิจ  การมุงเนนลูกคาและตลาด  การวัด  การวิเคราะหและการจัดการ

ความรู   การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ การมุงเนนนวัตกรรมและผลลัพธทาง

ธรุกิจ ดังนั้น การศึกษาแนวทางการพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลศิตามเกณฑ

ประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจโดยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth  Interview) ฝายจัดการ จําแนก

เปน ออกแบบ (Design)  ปฏบิตัิ (Implement) และปรับปรุงแกไข ทบทวน (Review  and  Improve  the 

Approach) เพื่อพฒันาขับเคลื่อนองคการใหประสบความสาํเรจ็สูการเปนเลศิตอไป    
 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ภาวะผูนํา 
 อติกานต ปนสขุ (2550) ศกึษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผูนํากับการสรางองคกรที่มสีขุภาพดี กรณีศึกษา บริษัท 

ไทยคารบอนแบลค็ จํากัด (มหาชน) พบวา บทบาทของภาวะผูนําของไทยคารบอนแบล็คที่สําคัญ 3 ดานในดานภาวะ

ผูนําเชงิยุทธศาสตร ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําเชงิศรัทธาบารมีที่สรางใหองคกรมีสุขภาพ  พบวา ทั้ง         

3 ดานอยูในระดับปานกลางโดยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมคีาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ภาวะผูนํา

เชงิยุทธศาสตรและภาวะผูนําเชงิศรัทธาบารม ีตามลาํดับ 
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 Enloe, William. C., Wells,  Steve  W., McClard,  Catherine  G., &  others. (2002)  ศกึษาเรื่อง  

Los  Alamos National Bank - 2000 Baldrige Award Winner  พบวา  Los Alamos National Bank ซึ่งอยู

ใน New  Mexico เปนธนาคารแหงแรกที่ไดรับรางวัล Malcolm  Baldrige National Quality Award เมื่อ

ป ค.ศ. 2002 โดยเปนธนาคารที่ใหความสําคัญ 3 เรื่อง ไดแก  ลูกคา พนักงานและผูลงทุน กําหนด

ตัวชี้วัดความสมดุลของทัง้ 3 เรื่อง คือ รายไดดอกเบี้ยสุทธิ  อัตราการเติบโต  ความพึงพอใจของลูกคา  

ความพึงพอใจของพนักงาน ผลตอบแทนของเงนิทุนและคุณภาพของสนิทรัพย  เมื่อพิจารณาเฉพาะ

หมวดภาวะผูนําของแบบจําลอง Baldrige พบวา  ผูนําสื่อสารวิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน

โดยเฉพาะตองสื่อสารใหพนักงานใหมทุกคนไดทราบถึงวิสัยทัศนและพันธกิจ  คานิยมหลักของ

องคการและมาตรฐานการใหบริการแกลูกคารวมทั้งมีการทําวิจัยสํารวจพนักงานในเรื่องดังกลาว   

นอกจากนี้  พบวา พนักงานที่ดูแลพฒันาปรับปรงุชมุชนจะเปนผูที่ใหบริการลูกคาที่ดีที่สุดและกลยุทธ

ของผูนําเริ่มตนดวยขอมลูที่ดีจากลูกคา  ผูนําชมุชน  พนักงานและผูลงทนุโดยการบริหารจัดการโดยใช

ขอเทจ็จริงสามารถใชพยากรณได  มใิชเพยีงสะทอนสถานการณปจจุบนัเทานัน้นับวาเปนการวางแผนที่

ดีเพื่ออนาคต  ทัง้นี้ การบริหารจดัการโดยใชขอเทจ็จริง (Management  by  Fact) เปนสิ่งสาํคัญตอความ

พงึพอใจของลกูคาโดยใชวิธีการสํารวจ การอภิปรายกลุม (Focus Group) การทําโครงการนํารองและ

ขอมลูปอนกลบั 

 Evans, James R. &  Jack,  Eric P. (2003) ศกึษาวิจัยเรื่อง Validating Key Results  Linkages  in 

the Baldrige  Performance Excellence Model. พบวา  ความสัมพันธระหวางผลลัพธแตละหมวดของ

แบบจาํลอง Baldrige โดยการวิเคราะหแบบจําลองหรือตัวแบบสมการโครงสราง(Structural Equation 

Modeling) มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  อาทิ ผลลัพธดานการเงนิ  

ไดแก  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม(Return on Total Assets : ROA) และอัตราการเติบโตของ

ผลตอบแทนตอสนิทรัพยรวมถัวเฉลี่ย (Average annual growth in ROA) และ % ของคาใชจาย

ดําเนนิงานตอรายไดสทุธจิากการดําเนนิงาน 

 Politis, John D.(2004) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Transformational and Transactional Leadership 

Predictors of the ‘Stimulant’ Determinants to Creativity in Organisational Work Environments  พบวา  

ผูนําการปฏริูปหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกกับการทํางานเพื่อสรางสรรคและ

นวัตกรรมขององคการรวมทัง้สรางวัฒนธรรมขององคการมากกวาผูนําการปฏบิตัิ 

 Ahmad, Jaseem S.,O'Regan, Nicholas., & Ghobadian,Abby (2005) ศึกษาวิจัยเรื่อง   

Leadership, Decision  Making and  Internal  Stakeholder  Engagement. พบวา รูปแบบภาวะผูนําและ
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พนักงาน (ทรัพยากรบคุคล) มคีวามสมัพนัธทางบวกกับนวัตกรรมและการรักษาลกูคา (ผลลพัธทางธรุกิจ) 

El-Ansary, Adel., &  Cerne, Annette. (2005)  ศกึษาวิจัยเรื่อง  An  Integrative  Framework  for  

Evolving A  Socially  Responsible  Marketing  Strategy. พบวา  ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate  

Social Responsibility) สงผลตอการกําหนดกลยุทธองคการและกลยทุธการตลาด 

 Gupta, Atul., MaDaniel, Jason C., & Herath, Kanthi. S. (2005) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Quality  

Management  in  Service  Firms : Sustaining  Structures  of  Total  Quality Service. พบวา ภาวะผูนํา  

วัฒนธรรมองคการและความผูกพันของพนักงานสงผลตอการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและการ

ปรบัปรงุกระบวนการธุรกิจสงผลตอคณุภาพการใหบรกิารและคุณภาพการใหบรกิารสงผลตอความพึง

พอใจของลกูคา 

Osseo-Asare,  Augustus E., Longbottom,  David., &  Murphy, William D. (2005) ศึกษาวิจัย

เรื่อง  Leadership Best Practices for Sustaining Quality in UK Higher  Education from  the Perspective 

of the EFQM Excellence Model. พบวา  ภาวะผูนําการปฏริูปหรือภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational Leadership) จะสามารถเปลี่ยนแปลงการปฏบิตัิสูความเลศิและลดอัตราการโยกยาย

ของพนักงาน(Turn Over)รวมทั้งเพิ่มแรงจูงใจใหแกพนักงานเพื่ อผลลัพธที่เปนเลศิผานวัฒนธรรม

องคการในสวนของการมอบอํานาจ (In Order to Obtain Excellent Results through a  Culture of  

Empowerment) 

O’Regan, Nicholas &  Ghobadian, Abby (2006)  ศกึษาวิจัยเรื่อง   Innovation in NTBFs: Does 

leadership really matter?  พบวา  นวัตกรรมเปนปจจัยในการสนับสนนุการอยูรอดในระยะยาวและการ

พฒันาความไดเปรียบในการแขงขันในธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีใหมๆ  (New Technology-based  Firms : 

NTBFs)โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะผูนําเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญของการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ  ทั้งนี้  

ผูนําการปฏริูป(Transformational / Human Resources  Leadership) บริหารจัดการใหเกิดนวัตกรรม 

หรือผลติภัณฑใหม มากกวา  ในขณะที่ผูนําการปฏบิัติ (Transactional Leadership)มีแนวโนมมี

ความสมัพนัธกับผลติภัณฑที่มอียู นอกจากนี้  พบวา  คุณลกัษณะของผูนําแตละประเภทมคีวามสมัพนัธ

กับนวัตกรรมและการนําไปสูการปฏบิตัิและการถายทอดแผนงานนวัตกรรมเพื่อใหผลการดําเนินงาน

ประสบความสาํเรจ็และมคีวามไดเปรยีบอยางยั่งยนื 

Zhu,Weichun.,Chew, Irene K.H., & Spangler, William D.(2006) ศกึษาวิจัยเรื่อง Corrigendum 

to “CEO Transformational Leadership and Organizational Outcome : The Mediating Role of  Human-

capital-enhancing  Human  Resource Management. พบวา ภาวะผูนําการปฏริูปหรือภาวะผูนําการ
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เปลี่ยนแปลงมคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลการดาํเนนิงาน ไดแก การขาดงาน(Absenteeism)ของคนใน

องคการ 

Lee,  Feng-Hui., &  Lee, Tzai-Zang (2007) ศึกษาวิจัยเรื่อง  The Relationships between HRM 

Practices, Leadership Style, Competitive Strategy and Business Performance in Taiwanese Steel 

Industry.  พบวา  1)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership)มีอทิธิพลตอผลการ

ดําเนนิงานธรุกิจอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01  2) รูปแบบภาวะผูนํามคีวามสมัพนัธทางบวกกับ

กลยุทธการแขงขัน(กลยุทธระดับธุรกิจ)  3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  นวัตกรรมและกลยุทธการ

แขงขัน(กลยุทธระดับธรุกิจ)มอีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงานธรุกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    

4)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและทรพัยากรบุคคลมอีทิธพิลตอผลการดําเนินงานธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติิที่ระดับ 0.01 5)รูปแบบภาวะผูนํามคีวามสมัพนัธทางบวกกับทรัพยากรบุคคลอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติิที่ระดับ 0.01    

Aumiller, Barbara Elaine. (2008) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Implementation of the Baldrige Education 

Framework for Performance Excellence:A Case Study of One Midwestern School District Leadership 

Team's  Continuous  Improvement Efforts. พบวา  แตละหมวดตามเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติสงผล

ตอการดําเนินงานและผูนําที่มีประสทิธภิาพสงผลตอการระบบงานภายในขององคการ  อาทิ การ

วางแผน (Strategic Planning) การใชประโยชนของขอมลูและการปอนกลับรวมทั้งนวัตกรรม พันธกิจ

และคานิยมหลกัในองคการ 
Sit, Wen-Yi., Ooi, Keng-Boon., Lin, Binshan., & Chong, Alain  Yee-Loong (2009) ศึกษา 

วิจัยเรื่อง TQM  and Customer  Satisfaction  in  Malaysia , s  Service  Sector. พบวา การนํา TQM สูการ

ปฏบิัติ ไดแก ภาวะผูนํา  การเนนลูกคา การวิเคราะหขอมูลขาวสารและการเนนทรัพยากรมนุษยใน

อุตสาหกรรมการใหบริการของมาเลเซียมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของลูกคาอยางมี

นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

Yueh, Li.,  Chen, Andy.,  Lee, Ying., & Barnes, Barry F. (2010)  ศกึษาวิจัยเรื่อง   The Effects 

of  Leadership Styles  on  Knowledge -based  Customer  Relationship  Management  Implementation  

พบวา ผูนําการปฏริูปหรอืผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leaders)มคีวามสมัพนัธทางบวกกับ

ความรูในการบริหารลกูคาสัมพันธสูการปฏบิัติจริง (Implementation  of  Knowledge-based  Customer  

Relationship  Management : CRM)และสงผลตอการมุงเนนลกูคา  นอกจากนี้  ผูนําการปฏริูปหรือผูนํา

การเปลี่ยนแปลงจะสรางผลประโยชน (Benefit)ใหแกองคการโดยการรสรางการตลาดเนนลูกคาเปน
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ศนูยกลาง  การสรางคุณคาตลอดวงจรชีวิตของลูกคา (Customer Lifetime Value) การปฏบิัติตอลูกคา

รายคนและการสรางความสัมพันธการตลาดสรางสรรค (Cocreation  Marketing) ทั้งนี้ องคการควร

หลกีเลี่ยงผูนําการปฏบิตัิ (Transactional  Leaders) 

การวางแผน 
Enloe, William. C., Wells, Steve W., McClard,  Catherine G., &  others.(2002) ศึกษาเรื่อง  

Los  Alamos National  Bank - 2000 Baldrige Award Winner  พบวา Los  Alamos National Bankซึ่งอยู

ใน New Mexicoเปนธนาคารแหงแรกที่ไดรับรางวลั Malcolm  Baldrige National Quality Award  เมื่อป 

ค.ศ. 2002 โดยเปนธนาคารที่ใหความสาํคัญ 3 เรื่อง ไดแก  ลกูคา พนักงานและผูลงทุน กําหนดตัวชี้วัด

ความสมดุลของทัง้ 3 เรื่อง คือ รายไดดอกเบีย้สทุธ ิ อตัราการเติบโต  ความพึงพอใจของลกูคา  ความพึง

พอใจของพนักงาน ผลตอบแทนของเงนิทุนและคุณภาพของสนิทรัพย   เมื่อพิจารณาเฉพาะหมวดการ

วางแผน(Strategic  Planning) ของแบบจําลอง Baldrige พบวา วัตถุประสงคการวางแผนของ Los  

Alamos National Bank  คือ การมุงเนนอนาคตโดยมุงเนนความสามารถในการทํากําไรในระยะยาว

อยางยั่งยนื มเีปาหมายสรางความพึงพอใจใหแกลกูคาและสรางการทํางานเปนทีมของพนักงานรวมทั้ง

ใหองคการมีผลการดําเนนิงานที่ดี ทัง้นี้  ที่ผานมาหลงัจากที่ Los Alamos National Bankนํากระบวนการ

ของ Baldrigeมาใชในองคการ  พบวา สามารถรกัษาการเติบโตของรายไดเปนเลข 2 หลกั ในขณะที่การ

เติบโตขององคการเกินกวา   15 % ตอปและ Los Alamos National Bank พบวา องคการสามารถเปน

ผูนําดานตนทุน คือ พนักงานในองคการเปนปจจัยสาํคัญที่สดุ 

 Mankins, Michael C., Steele, Richard (2006) ศกึษาวิจัยเรื่อง Stop Making Plans;Start Making 

Decision.  พบวา  การตัดสนิใจทางกลยุทธที่สาํคัญๆ จะเกิดขึน้ตลอดทัง้ปและเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อ

กําหนดรูปแบบการวางกลยุทธที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Reactive Strategy) แต

ระยะเวลาของการวางแผนกลยุทธมีความไมเหมาะสม สวนใหญการวางแผนวิสาหกิจเปนประเพณี

ปฏบิตัิที่ตองปฏบิตัิกันเปนประจําทกุๆ ปโดยกระทําปละครั้งจึงเปนสาเหตุหนึ่งของความลมเหลวของ

กระบวนการในการวางแผนกลยุทธหรือการวางแผนวิสาหกิจสงผลใหการวางแผนวิสาหกิจ ไมมี

ความสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ   

 Lee,  Feng-Hui., &  Lee, Tzai-Zang (2007) ศึกษาวิจัยเรื่อง  The Relationships between HRM 

Practices, Leadership Style, Competitive Strategy and Business Performance in Taiwanese Steel 

Industry.  พบวา  1)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  นวัตกรรมและกลยุทธการแขงขัน(กลยุทธระดับธุรกิจ)

มีอทิธพิลตอผลการดําเนินงานธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  0.01 2) ทรัพยากรบุคคล   
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นวัตกรรม และกลยุทธการแขงขัน(กลยุทธระดับธุรกิจ)มีอทิธิพลตอผลการดําเนินงานธุรกิจอยางมี

นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01  3) นวัตกรรม และกลยุทธการแขงขัน (กลยุทธระดับธรุกิจ)มอีทิธพิลตอ

ผลการดําเนนิงานธรุกิจอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 

Aumiller, Barbara Elaine (2008) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Implementation of the Baldrige Education 

Framework for Performance Excellence:A Case Study of One Midwestern School District Leadership 

Team's  Continuous  Improvement Efforts. พบวา  แตละหมวดตามเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติสงผล

ตอการดําเนินงานและผูนําที่มีประสทิธภิาพสงผลตอการระบบงา นภายในขององคการ อาทิ การ

วางแผน(Strategic Planning) การใชประโยชนของขอมูลและการปอนกลับรวมทั้งนวัตกรรม พันธกิจ 

และคานิยมหลกัในองคการ 

การมุงเนนลูกคาและตลาด 
Enloe, William. C., Wells,  Steve  W., McClard,  Catherine  G., &  others. (2002)  ศกึษาเรื่อง  

Los   Alamos  National  Bank - 2000  Baldrige  Award  Winner  พบวา  Los Alamos National Bank  

ซึ่งอยูใน New Mexicoเปนธนาคารแหงแรกที่ไดรับรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award  

เมื่อป ค.ศ. 2002 โดยเปนธนาคารที่ใหความสําคัญ 3 เรื่อง ไดแก  ลูกคา พนักงานและผูลงทุน กําหนด

ตัวชี้วัดความสมดุลของทัง้ 3 เรื่อง คือ รายไดดอกเบี้ยสุทธิ  อัตราการเติบโต  ความพึงพอใจของลูกคา  

ความพึงพอใจของพนักงาน ผลตอบแทนของเงนิทุนและคุณภาพของสนิทรัพย   เมื่อพิจารณาเฉพาะ

หมวดการมุงเนนลกูคาและตลาดของแบบจาํลอง Baldrige พบวา Los  Alamos  National  Bank จําแนก

ลกูคาเปน 3 สวนไดแก ผูบริโภค  ธรุกิจและรฐับาล มกีารใหบรกิารผาน ATM  ทางโทรศพัทและการทาํ

ธุรกรรมผานอนิเตอรเน็ต (Internet  Banking  Services)โดยใชกลยุทธหลากหลายแตกตางกันไปตาม

ประเภทความตองการของลูกคา กลาวคือ 1) การฟงและเรียนรูขอมูลขาวสารจากลูกคา (Listen and 

Learn Information) ผานสื่อบคุคล  คือ พนักงาน 2) การวิจัยสาํรวจตลาด (Market  Surveys) เพื่อชวยหา

จุดแข็งและจุดออนของผลติภัณฑและบริการในปจจุบั น 3) การมีสวนรวมของชุมชน  (Community 

Involvement) เปนสวนหนึ่งของการรับผิดชอบตอสังคมในฐานะที่  Los  Alamos National  Bank เปน

ธนาคารชุมชนซึ่งการมีสวนรวมจะทํา สรางจุดแข็งใหแกองคการในเรื่องการเห็นความตองการใน

อนาคต  4) ขอมูลขาวสารดานการตลาดของคูแขงชวยใหรู เทาทันแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใน

ระดับชาติ และระดับทองถิ่น  5) การอภิปรายกลุม (Focus  Group)ในกลุมลูกคาและพนักงานเพื่อได

ขอมลูที่เปนปจจุบนัทั้งการรับรูและแนวคิด นอกจากนี้  พนักงานทุกระดับของ Los Alamos  National  

Bankตองใหความสาํคัญตอการใหบรกิารแกลกูคาในลักษณะเปนเพื่อนและครอบครัวโดยใชเทคโนโลยี
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เขามาชวยเรื่องการใหบรกิารและพบวา การสาํรวจความพึงพอใจของลกูคาอยูในระดับสูงและความไม

พงึพอใจของลกูคา คือ การตําหนิซึ่ง Los Alamos  National  Bank กําหนดใหทีมบริหารลูกคาสัมพันธ

โดยมีคณะกรรมการจากทุกหนวยงานในองคการเปนผูดําเนินการแกปญหาในเรื่องความไมพึงพอใจ

ของลกูคาดังกลาว 

Evans, James R. &  Jack,  Eric P. (2003) ศกึษาวิจัยเรื่อง Validating Key Results  Linkages  in 

the Baldrige  Performance Excellence Model พบวา ความสัมพันธระหวางผลลัพธแตละหมวดของ

แบบจาํลอง Baldrige โดยการวิเคราะหแบบจาํลองหรือตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation 

Modeling) มคีวามสมัพนัธอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  เชน ความสัมพันธระหวางความพึง

พอใจของพนักงานและผลลพัธดานกระบวนการ  สวนแบงตลาด ความพึงพอใจของลูกคาและผลลัพธ

ดานการเงิน ไดแก  การตําหนจิากลูกคา (Customer Complaints) คือ จํานวนลูกคาที่ตําหนใินบริการหลงั

ขาย (After Sales Customer Complaints)และความพึงพอใจของลกูคา(Customer Satisfaction) คือ อตัรา

การรักษาลูกคา(Customer Retention  Rate)และระดับคะแนนของความพึงพอใจของลูกคา(Customer 

Satisfaction) และผลลพัธดานตลาด(Market  Performance) ไดแก สวนแบงตลาด (Market  Share) อตัรา

เตบิโตของสวนแบงตลาดถัวเฉลี่ย  (Average Annual Market Share Growth)และอัตราเติบโตของยอด

สนิเชื่อถวัเฉลี่ย (Average Annual Sales Growth) 

 Nwokah, N. Gladson  &  Maclayton, W. Darego. (2006) ศกึษาวิจัยเรื่อง Customer-focus and  

Business  Performance : The  Study  of  Food  and  Beverages  Organizations in Nigeria พบวา การ

มุงเนนลกูคาไมมคีวามสมัพนัธกับผลลพัธทางธรุกิจในอุตสาหกรรมอาหาร   

Aumiller, Barbara Elaine (2008)  ศึกษาวิจัยเรื่อง  Implementation of the Baldrige Education 

Framework for Performance Excellence : A Case Study of One Midwestern School District 

Leadership Team's  Continuous  Improvement  Efforts. พบวา แตละหมวดตามเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาตสิงผลตอการดําเนนิงานและผูนําที่มีประสทิธิภาพสงผลตอการระบบงานภายในขององคการ  

อาท ิการวางแผน (Strategic Planning) การใชประโยชนของขอมลูและการปอนกลับรวมทั้งนวัตกรรม 

พนัธกิจและคานิยมหลกัในองคการ 
  Sit, Wen-Yi., Ooi, Keng-Boon., Lin, Binshan., &  Chong,  Alain  Yee-Loong. (2009)  พบวา 

การนํา TQM สูการปฏบิัติ  ไดแก ภาวะผูนํา  การเนนลูกคา  การวิเคราะหขอมูลขาวสารและการเนน

ทรพัยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการใหบรกิารของมาเลเซียมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจ

ของลกูคาอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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Yueh, Li.,  Chen, Andy.,  Lee, Ying., &  Barnes, Barry F. (2010)  ศกึษาวิจัยเรื่อง  The Effects 

of  Leadership Styles  on  Knowledge -based  Customer  Relationship  Management  Implementation  

พบวา ผูนําการปฏริูปหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leaders) มีความสัมพันธทางบวก

กับความรูในการบริหาร ลูกคาสัมพันธสูการปฏบิัติจริง (Implementation of Knowledge-based  

Customer  Relationship Management : CRM)และสงผลตอการมุงเนนลกูคา นอกจากนี้ ผูนําการปฏริูป

หรอืผูนําการเปลี่ยนแปลงจะสรางผลประโยชน(Benefit)ใหแกองคการโดยการสรางการตลาดเนนลกูคา

เปนศูนยกลาง  การสรางคุณคาตลอดวงจรชีวิตของลูกคา (Customer Lifetime Value) การปฏบิัติตอ

ลูกคารายคนและการสรางความสัมพันธการตลาดสรางสรรค (Cocreation Marketing) ทั้งนี้ องคการ

ควรหลกีเลี่ยงผูนําการปฏบิตัิ (Transactional  Leaders)    

Moosa, Kamran., Khan, Rashid A .,& Mughal, Anwar (2010)  ศกึษาวิจัยเรื่อง  An  Empirical  

Study  of  TQM Implementation : Examination  of  Aspects Versus Impacts. พบวา การนําแนวคิดการ

บรหิารคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total  Quality Management : TQM) สูการปฏบิัติเปนเรื่องยาก   หากไม

บรูณาการกับวัฒนธรรมองคการ  จะทําใหการนําองคการรัฐวิสาหกิจและการมุงเนนลูกคาและตลาด  

สงผลใหการดําเนนิงานไมประสบผลสาํเรจ็ 

Morgan, Jim (2010)  ศึกษาวิจัยเรื่อง   Customer  Information  Management (CIM) : The  Key  

to Successful CRM  in  Financial  Services.  พบวา  องคการใชเครื่องมือการบริหารลูกคาสัมพันธใน

ฐานะเปนเทคโนโลยี (Technology  Solution)ในการจัดการลูกคาสัมพันธโดยไมใชเปนการบริหาร

จัดการระบบฐานขอมูลลูกคา(Customer Information Management : CIM) จึงทําใหการบริหารจัดการ

ลกูคาสมัพนัธไมสงผลตอผลลพัธทางธรุกิจ    

Parast, Mahour Mellat., Adams, Stephanie., & Jones, Jones (2011) ศกึษาวิจัยเรื่อง  Improving 

Operational and Business Performance in the Petroleum Industry through Quality Management. 

พบวา การมุงเนนลกูคาไมสามารถทาํนายผลลพัธทางธรุกิจในอุตสาหกรรมปโตรเลยีม 

การวัด  การวิเคราะหและการจัดการความรู   

Enloe, William. C., Wells, Steve W., McClard,  Catherine G., & others.(2002)ศกึษาเรื่อง Los   

Alamos National  Bank - 2000 Baldrige Award Winner พบวา  Los Alamos National Bankซึ่งอยูใน 

New  Mexico เปนธนาคารแหงแรกที่ไดรับรางวัล Malcolm  Baldrige National Quality Award เมื่อป 

ค.ศ. 2002 โดยเปนธนาคารที่ใหความสาํคัญ 3 เรื่อง ไดแก ลูกคา พนักงานและผูลงทุน กําหนดตัวชี้วัด

ความสมดุลของทัง้ 3 เรื่อง คือ รายไดดอกเบีย้สทุธ ิ อตัราการเติบโต  ความพึงพอใจของลกูคา  ความพึง
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พอใจของพนักงาน ผลตอบแทนของเงนิทุนและคณุภาพของสนิทรัพย  เมื่อพจิารณาเฉพาะหมวดการวัด  

การวิเคราะหและการจดัการความรู พบวา  ความสาํเรจ็ตามวัตถปุระสงคขององคการ (การบริการที่เปน

เลศิ  ความสาํเรจ็ของพนักงานเปนรายคนและผลการดําเนนิงานทางเงนิ) จะเปนธนาคารที่มีสมรรถนะ

สูง   ทั้งนี้  วัตถุประสงคของการบริการที่เปนเลศิ มีเปาหมายเปนความพึงพอใจของลูกคาโดย Los  

Alamos  National  Bank ใชรายงานขอมูลปอนกลับดวยการสํารวจเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑและการ

เพิ่มผลติภัณฑใหม  สวนวัตถปุระสงคของความสาํเรจ็ของพนักงานเปนรายคนมีเปาหมายเปนความพึง

พอใจของพนักงานและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยวัดจากจํานวนชั่วโมงการอบรมของ

พนักงาน และการเลื่อนตําแหนงของพนักงาน  สําหรับวัตถุประสงคของผลการดําเนินงานทางเงนิมี

เปาหมายเปนรายไดดอกเบี้ยสุทธิ  อัตราสวนของประสทิธิภาพและการใหบริการสนิเชื่อ  นอกจากนี้  

Los Alamos National  Bankมีระบบงานเพื่อการวัด   การวิเคราะหและการจัดการความรูที่สําคัญ             

3 ระบบไดแก 1)ระบบฐานขอมลูลูกคา(Client Server Rational Database) เพื่อคลัง(Warehouse) ขอมูล

ของลกูคา 2)ระบบการบริหารจัดการทรัพยสนิและหนี้สนิ(Assets and Liability Computer Simulation  

Model)เพื่อพยากรณผลการดําเนินงานดานการเงนิในอนาคตและนําเสนอทางเลือกกลยุทธซึ่งชวยใน

การบรหิารจัดการรายไดดอกเบี้ยสุทธิ  3)ระบบ Balanced Scorecard (Balanced  Scorecard Software)

เปนเครื่องมือประเมนิผลการดําเนินงานทั่วทั้งองคการทั้งที่เปนการเงนิและไมใชการเงนิ  นอกจากนี้  

Los Alamos National Bankใชการแบงปนขอมูลขาวสาร(Information Sharing)ในรูปแบบประชุม

เผยแพรขาวสารเปนรายเดือนและ e-mailใหพนักงานไดทราบ                      

Evans, James R. & Jack,  Eric P. (2003)  ศึกษาวิจัยเรื่อง  Validating Key Results Linkages  in 

the Baldrige  Performance Excellence Model  พบวา ความสัมพันธระหวางผลลัพธแตละหมวดของ

แบบจาํลอง Baldrigeโดยการวิเคราะหแบบจําลองหรือตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation 

Modeling)มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ไดแก ความพึงพอใจของพนักงาน  

และผลลพัธดานการเงิน(ไดแก  อตัราผลตอบแทนตอสนิทรัพยรวม(Return on Total Assets : ROA)  

Malhotra, Yogesh (2003) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Why Knowledge Management System Fails? 

Enablers and Constraints of  Knowledge Management in Human Enterprises. พบวา ผูนําไมให

ความสาํคัญตอการเปนแบบอยางในเรื่องการมีสวนรวมตอการจัดการความรู  ยอมสงผลใหระบบการ

จัดการความรูลมเหลวและไมสงผลตอผลลพัธทางธรุกิจ   

Sharma,  Bishnu  (2005) ศกึษาวิจัยเรื่อง  Local  Government  Organisation  on its  Journey  to  

Becoming  a  Learning  Organization.  พบวา  การเรียนรูขององคการและการมุงเนนการทํางานเปนทีม
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มีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงาน ไดแก ความพึงพอใจของลูกคา การพึงพอใจในงาน  

คุณภาพการใหบรกิารและการพัฒนาทักษะของพนักงาน    

Lee,  Feng-Hui., &  Lee, Tzai-Zang (2007) ศกึษาวิจัยเรื่อง   The Relationships between HRM 

Practices, Leadership Style, Competitive Strategy and Business Performance in Taiwanese Steel 

Industry.  พบวา  ทรพัยากรบุคคลมีอทิธพิลตอผลการดําเนนิงานธรุกิจ    

Aumiller, Barbara Elaine (2008)  ศกึษาวิจัยเรื่อง Implementation  of  the  Baldrige  Education 

Framework for Performance Excellence : A Case Study of One Midwestern School District 

Leadership Team's Continuous  Improvement Efforts. พบวา  แตละหมวดตามเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาตสิงผลตอการดําเนนิงานและผูนําที่มีประสทิธิภาพสงผลตอการระบบงา นภายในขององคการ 

อาท ิการวางแผน(Strategic Planning) การใชประโยชนของขอมูลและการปอนกลับรวมทั้งนวัตกรรม  

พนัธกิจและคานิยมหลกัในองคการ   

Tseng, Shu-Mei (2008) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Knowledge Management System Performance 

Measure Index  พบวา  การประเมนิผลลัพธดานการจัดการความรู (KM) มีความสําคัญเพราะยิ่งการ

จัดการความรูมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากเทาใด  ยิ่งปรับปรุงผลการดําเนินงานมากขึ้นเทานั้น 

นอกจากนี้  การบริหารจัดการความรูใน 3 ประเด็น ไดแก 1) กลยุทธการจัดการความรู(Knowledge  

Management  : KM  Strategic)   2)แผนการจัดการความรู (The Plan of  KM)  3)การนําแผนการจัดการ

ความรูสูการปฏบิตัิจริง (Implementation of  KM  Plan) มคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ   

Phusavat, Kongkiti., Anussornnitisarn, Pornthep., Tangkapaisarn, Pattanaorn., & Kess. Pekka 

(2009) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Knowledge Management Practices : Progress on e-government and  

Preparation for Quality Management พบวา การจัดการความรู(KM) มีความสัมพันธทางบวกกับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยและผลลัพธทางธุรกิจ  นอกจากนี้  พบวา  การจัดการความรูมีความสัมพันธ

ทางบวกกับผลการดาํเนนิงาน 
การมุงเนนทรัพยากรบคุคล   

 Enloe, William. C., Wells, Steve W., McClard, Catherine G., & others.(2002)  ศกึษาวิจัยเรื่อง  

Los Alamos National Bank - 2000  Baldrige Award Winner  พบวา  Los Alamos National Bankซึ่งอยู

ใน New Mexicoเปนธนาคารแหงแรกที่ไดรับรางวัล Malcolm  Baldrige  National Quality Award เมื่อป 

ค.ศ. 2002โดยเปนธนาคารที่ใหความสาํคัญ 3 เรื่อง ไดแก ลูกคา พนักงานและผูลงทุน กําหนดตัวชี้วัด

ความสมดุลของทัง้ 3 เรื่อง คือ รายไดดอกเบีย้สทุธ ิ อตัราการเติบโต  ความพึงพอใจของลกูคา  ความพึง
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พอใจของพนักงาน ผลตอบแทนของเงนิทุนและคุณภาพของสนิทรัพย   เมื่อพิจารณาเฉพาะหมวดการ

มุงเนนทรัพยากรบุคคล  พบวา  การทํางานขามกลุมงาน (Cross Functional  Team) สรางโอกาสในการ

เรยีนรูใหแกพนักงาน  นอกจากนี้  พนักงานประเมินตนเองในเรื่องจุดแข็งและโอกาสสําหรับปรับปรุง

การใหบรกิารแกลกูคาทัง้ภายในและภายนอกขององคการ   

Evans, James R. &  Jack, Eric P. (2003)  ศกึษาวิจัยเรื่อง  Validating Key Results Linkages  in 

the  Baldrige  Performance Excellence Model. พบวา  ความสัมพันธระหวางผลลัพธแตละหมวดของ

แบบจาํลอง Baldrigeโดยการวิเคราะหแบบจําลองหรือตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation 

Modeling)มคีวามสมัพนัธอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 อาท ิความพึงพอใจของพนักงาน   

Sharma, Bishnu (2005) ศึกษาวิจัยเรื่อง   Local  Government  Organisation  on its  Journey  to  

Becoming  a  Learning  Organization.  พบวา  การเรียนรูขององคการและการมุงเนนการทํางานเปนทีม

มคีวามสมัพันธทางบวกกับผลการดําเนินงาน ไดแก ความพึงพอใจของลูกคา  ความพึงพอใจในงาน 

คุณภาพการใหบรกิารและการพัฒนาทักษะของพนักงาน  

Osseo-Asare,  Augustus E., Longbottom, David., & Murphy, William D. (2005)  ศึกษาวิจัย

เรื่อง  Leadership Best Practices for Sustaining Quality in UK Higher  Education from  the Perspective 

of the EFQM Excellence Model. พบวา  ภาวะผูนําการปฏริูปหรือภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational Leadership) จะสามารถเปลี่ยนแปลงการปฏบิัติสูความเลศิ และลดอัตราการลาออก

ของพนักงาน (Turn Over) รวมทั้งเพิ่มแรงจูงใจใหแกพนักงานเพื่อผลลัพธที่เปนเลศิผานวัฒนธรรม

องคการในสวนของการมอบอํานาจ (In Order to Obtain Excellent Results through a Culture of  

Empowerment)   

Bryan, Lowell  L. (2007) ศึกษาวิจัยเรื่อง  The  New  Metrics  of  Corporate  Performance  :  

Profit  per  Employee  พบวา การประเมนิผลประสทิธภิาพของทรพัยากรบุคคลโดยใชอัตราสวนกําไร

ตอพนกังาน (Profit  per  employee or  Return  on  Talent) เปนการวัดผลการดําเนนิงานในมิติใหมของ

ยุคดิจิตอล(Digital  Age)ที่มีสภาพแวดลอมการแขงขันอยางรุนแรง สะทอนถึงการสรางมูลคาของ

ทรพัยากรไมมตีัวตนหรือสนิทรัพยที่จับตองไมได (Intangible  Assets) เชน ความรูและทกัษะ การสราง

ความสมัพนัธและชื่อเสยีง เปนตนซึ่งจะเปนการประเมนิผลองคการในระยะยาวเพราะใหความสําคัญ

ตอทรพัยากรบุคคล (Talent  People) มากกวาเงนิทุน (Capital)  

Lee,  Feng-Hui., &  Lee, Tzai-Zang (2007) ศกึษาวิจัยเรื่อง   The Relationships between HRM 

Practices, Leadership Style, Competitive Strategy and Business Performance in Taiwanese Steel 
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Industry.  พบวา  1) ทรัพยากรบุคคลมีอทิธพิลตอ ผลการดําเนินงานธุรกิจ  2) รูปแบบภาวะผูนํามี

ความสัมพันธทางบวกกับทรัพยากรบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3) ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership) มอีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงานธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติิที่ระดับ 0.01  4) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และทรัพยากรบุคคลมีอทิธิพลตอผลการดําเนินงาน

ธรุกิจอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01  5) รูปแบบภาวะผูนํามคีวามสมัพนัธทางบวกกับทรัพยากร

บคุคลอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01    

Aumiller, Barbara Elaine (2008) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Implementation of the Baldrige Education 

Framework for Performance Excellence: A Case Study of One Midwestern School District 

Leadership Team's  Continuous  Improvement  Efforts. พบวา  แตละหมวดตามเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาตสิงผลตอการดําเนนิงาน   

Phusavat, Kongkiti.,Anussornnitisarn, Pornthep., Tangkapaisarn,Pattanaorn., &  Kess.  Pekka 

(2009) ศกึษาวิจัยเรื่อง Knowledge Management Practices:Progress on e-government  and  Preparation 

for Quality Management  พบวา การจัดการความรู (KM) มีความสัมพันธทางบวกกับการพัฒนา

ทรพัยากรมนุษยและผลลพัธทางธรุกิจ  นอกจากนี้  พบวา  การจัดการความรูมคีวามสมัพนัธทางบวกกับ

ผลการดําเนนิงาน 
Sit, Wen-Yi., Ooi, Keng-Boon., Lin, Binshan., & Chong, Alain Yee-Loong.(2009)  ศกึษาวิจัย

เรื่อง TQM  and  Customer  Satisfaction  in  Malaysia , s  Service  Sector. พบวา การนํา TQM สูการ

ปฏบิัติ ไดแก ภาวะผูนํา  การเนนลูกคา การวิเคราะหขอมูลขาวสารและการเนนทรัพยากรมนุษยใน

อุตสาหกรรมการใหบริการของมาเลเซียมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของลูกคาอยางมี

นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

การจัดการกระบวนการ   

Enloe, William. C., Wells, Steve W., McClard,  Catherine  G., & others. (2002) ศึกษาเรื่อง  

Los Alamos National Bank - 2000 Baldrige Award Winner  พบวา  Los  Alamos National Bank ซึ่งอยู

ใน New  Mexico เปนธนาคารแหงแรกที่ไดรับรางวลั Malcolm Baldrige National Quality Award เมื่อป 

ค.ศ. 2002 โดยเปนธนาคารที่ใหความสาํคัญ 3 เรื่อง ไดแก  ลกูคา พนักงานและผูลงทุน กําหนดตัวชี้วัด

ความสมดุลของทัง้ 3 เรื่อง คือ รายไดดอกเบีย้สทุธ ิ อตัราการเติบโต  ความพึงพอใจของลกูคา  ความพึง

พอใจของพนักงาน ผลตอบแทนของเงนิทุนและคุณภาพของสนิทรัพย   เมื่อพิจารณาเฉพาะหมวดการ

จัดการกระบวนการ  พบวา  Los  Alamos  National  Bank  มกีระบวนการสําคัญ 3  ดานไดแก  การหา
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แหลงเงนิทุน สวนใหญมาจากเงนิฝาก  การใชเงนิทุนและรายไดอื่นโดยกําหนดตัวชี้วัดอัตราสวนเงนิกู

ตอเงนิฝากประมาณ 95-100 %  

Evans, James R. &  Jack,  Eric P. (2003)  ศกึษาวิจัยเรื่อง  Validating Key Results Linkages  in 

the  Baldrige  Performance Excellence Model. พบวา ความสัมพันธระหวางผลลัพธแตละหมวดของ

แบบจาํลอง Baldrigeโดยการวิเคราะหแบบจําลองหรือตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation 

Model)มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ไดแก ความพึงพอใจของพนักงานและ

ผลลพัธดานกระบวนการ (ไดแก  ผลลพัธดานชวงเวลาที่เครื่องคอมพวิเตอรหยุดทํางาน  คือ ระยะเวลา

ในการกูระบบ (Equipment Downtime) เมื่อ Hardware หรือ Software หยุดทํางานเพื่อใหใชงานได      

ไมเกิน 24  ชั่วโมงและผลลพัธดานกระบวนการที่ผนัผวน ไดแก จํานวนสาเหตทุี่ทาํใหกระบวนการ ผนั

ผวนหรือเปลี่ยนแปลง(Number of Causes of  Process Variation))  

Aumiller, Barbara Elaine (2008) ศึกษาวิจัยเรื่อง   Implementation of the Baldrige Education 

Framework for Performance Excellence : A Case Study of One Midwestern School District 

Leadership Team's  Continuous  Improvement  Efforts. พบวา  แตละหมวดตามเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาตสิงผลตอผลการดาํเนนิงาน 
การมุงเนนนวัตกรรม 
Politis, John D.(2004) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Transformational and Transactional Leadership 

Predictors of the ‘Stimulant’ Determinants to Creativity in Organisational Work Environments  พบวา  

ผูนําการปฏริูปหรอืผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leaders) มีความสัมพันธทางบวกกับการ

ทาํงานเพื่อสรางสรรคและนวัตกรรมขององคการรวมทัง้สรางวัฒนธรรมขององคการมากกวาผูนําการปฏบิตัิ 
Wycoff, Joyce (2004) ศึกษาเรื่อง The Big Ten Innovation Killers and How to Keep Your 

Innovation System Alive and Well. พบวา ผูนําไมเขาไปมสีวนรวมสนบัสนนุเรื่องนวตักรรมอยางเตม็ที่ 

ยอมทาํใหการดําเนนิงานนวัตกรรรมไมประสบความสําเร็จ  ในทางกลับกัน  การไมสรางวัฒนธรรม

องคการเพื่อสนบัสนนุนวัตกรรม  จะทําใหการดําเนนิงานนวัตกรรมไมประสบความสาํเรจ็ 

Ahmad, Jaseem  S., O'Regan,  Nicholas., & Ghobadian, Abby (2005)  พบวา รูปแบบภาวะ

ผูนํา และพนักงาน (ทรัพยากรบุคคล)มีความสัมพันธทางบวกกับนวัตกรรม และการรักษาลูกคา 

(ผลลพัธทางธรุกิจ) 
Hashim, Mohd Khairuddin.,  Ali, Juhary ., & Fawzi, Dzulhilmi Ahmad (2005)  ศึกษาวิจัย

เรื่อง  Relationship  between  Human  Resource  Practices  and  Innovation  Activity  in  Malaysian  
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SMES  พบวา ทรัพยากรมนุษย (การไดรับรางวัลนวัตกรรม) มีความสัมพันธทางบวกกับนวัตกรรม 

(จํานวนผลติภัณฑ / บรกิารใหม) อยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

Huang, Cheng Jen., & Liu, Chun Ju (2005) ศกึษาวิจัยเรื่อง  Exploration  for  the  Relationship  

between  Innovation, IT and  Performance  พบวา นวัตกรรม และเทคโนโลยีมีความสัมพันธทางบวก

กับผลการดําเนนิงานของธรุกิจ 

Lee,  Feng-Hui., &  Lee, Tzai-Zang (2007) ศกึษาวิจัยเรื่อง   The Relationships between HRM 

Practices, Leadership Style, Competitive Strategy and Business Performance in Taiwanese Steel 

Industry. พบวา  1)นวัตกรรม และกลยุทธการแขงขัน  (กลยุทธระดับธุรกิจ )มีอทิธพิลตอผลการ

ดําเนนิงานธรุกิจอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01  2) ทรพัยากรบุคคล  นวัตกรรม และกลยุทธการ

แขงขัน(กลยุทธระดับธรุกิจ)มอีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงานธรุกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  

3)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  นวัตกรรม และกลยุทธการแขงขัน (กลยุทธระดับธุรกิจ)มีอทิธิพลตอ    

ผลการดําเนนิงานธรุกิจอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
 

Prajogo,  Daniel I., &  Ahmed, Pervaiz K. (2007) ศึกษาวิจัยเรื่อง  The Relationships Between 

Quality, Innovation and Business Performance : An Empirical Study พบวา  ความสมัพนัธระหวางการ

พัฒนาผลติภัณฑ   กระบวนการนวัตกรรม และคุณภาพของผลติภัณฑมีความสัมพันธทางบวกกับ

ยอดขาย (Sales) ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) และสวนแบงตลาด (Market Share) 

Aumiller, Barbara Elaine (2008)  ศึกษาวิจัยเรื่อง  Implementation of the Baldrige Education 

Framework for Performance Excellence:A Case Study of One Midwestern School District Leadership 

Team's  Continuous  Improvement  Efforts. พบวา  แตละหมวดตามเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาตสิงผล

ตอการดําเนินงาน  และผูนําที่มีประสทิธภิาพสงผลตอการระบบงา นภายในขององคการ อาทิ การ

วางแผน(Strategic Planning)  การใชประโยชนของขอมลู และการปอนกลบัรวมทั้งนวัตกรรม  พนัธกิจ 

และคานิยมหลกัในองคการ 

ผลลพัธทางธรุกิจ 

Evans, James R. &  Jack, Eric P. (2003)  ศกึษาวิจัยเรื่อง  Validating Key Results Linkages  in 

the Baldrige  Performance Excellence Model   พบวา  ความสัมพันธระหวางผลลัพธแตละหมวดของ

แบบจาํลอง Baldrige โดยการวิเคราะหแบบจาํลองหรือตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation 

Modeling)  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01ไดแก ความพึงพอใจของพนักงาน 
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(ไดแก  อตัรา (%)  ผูที่ลาปวย  ลากจิและการขาดงาน (Employee Absenteeism) และจํานวนผูรองทุกข 

(Employee Grievances) รวมทั้งอัตราการลาออก  (%) (Employee Turnover) และผลลัพธดาน

กระบวนการ(ไดแก  ผลลพัธดานชวงเวลาที่เครื่องคอมพวิเตอรหยดุทํางาน  คือ ระยะเวลาในการกูระบบ 

(Equipment Downtime) เมื่อ Hardware หรอื Software  หยดุทํางานเพื่อใหใชงานไดไมเกิน  24  ชั่วโมง  

ไดแก   ระบบเงนิฝาก   ระบบเงนิกู   การฝากถอนตางสาขา และระบบ  FMIS และผลลัพธดาน

กระบวนการที่ผนัผวนไดแก  จํานวนสาเหตทุี่ทาํใหกระบวนการผันผวนหรอืเปลี่ยนแปลง (Number  of  

Causes  of  Process  Variation) ความพึงพอใจของลูกคาและผลลัพธดานการเงนิ(ไดแก  อัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Total Assets : ROA) และอัตราการเติบโตของผลตอบแทน

ตอสนิทรัพยรวมถวัเฉลี่ย(Average Annual Growth in ROA) และ% ของคาใชจายดําเนินงานตอรายได

สทุธจิากการดําเนนิงาน) และผลลพัธดานตลาด (Market  Performance) (ไดแก  สวนแบงตลาด (Market  

Share) อัตราเติบโตของสวนแบงตลาดถัวเฉลี่ย  (Average  Annual  Market  Share  Growth)และอัตรา

เตบิโตของยอดสนิเชื่อถวัเฉลี่ย(Average Annual  Sales Growth)) 

Ahmad, Jaseem S.,O'Regan, Nicholas., & Ghobadian,Abb (2005) ศกึษาวิจัยเรื่อง  Leadership, 

Decision Making and Internal Stakeholder Engagement.พบวา รูปแบบภาวะผูนําและพนักงาน 

(ทรพัยากรบุคคล)มคีวามสมัพนัธทางบวกกับนวัตกรรมและการรักษาลูกคา(ผลลพัธทางธรุกิจ) 

Gupta, Atul., MaDaniel, Jason C., & Herath, Kanthi. S (2005) ศึกษาวิจัยเรื่อง  Quality  

Management  in  Service  Firms : Sustaining  Structures  of  Total  Quality Service. พบวา ภาวะผูนํา  

วัฒนธรรมองคการและความผูกพันของพนักงานสงผลตอการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและการ

ปรบัปรงุกระบวนการธุรกิจสงผลตอคณุภาพการใหบรกิาร และคณุภาพการใหบรกิารสงผลตอความพึง

พอใจของลกูคา 

Huang, Cheng Jen., & Liu, Chun Ju (2005) ศกึษาวิจัยเรื่อง  Exploration  for  the  Relationship  

between  Innovation, IT and  Performance  พบวา นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความสัมพันธทางบวก

กับผลการดาํเนนิงานของธรุกิจ 

Sharma,  Bishnu  (2005) ศกึษาวิจัยเรื่อง  Local  Government  Organisation  on its  Journey  to  

Becoming  a  Learning  Organization. พบวา  การเรียนรูขององคการและการมุงเนนการทํางานเปนทีม

มีความสัมพันธทางบวกกับผลการดําเนินงาน ไดแก ความพึงพอใจของลูกคา การพึงพอใจในงาน  

คุณภาพการใหบรกิารและการพัฒนาทักษะของพนักงาน  
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Zhu, Weichun., Chew, Irene K.H., & Spangler,William D.(2006)ศกึษาวิจัยเรื่อง Corrigendum 

to “CEO Transformational Leadership and Organizational Outcomes : The Mediating Role of  

Human-capital-enhancing  Human  Resource  Management.  พบวา ภาวะผูนําการปฏริูปหรอืภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงมคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลการดําเนินงาน ไดแก การขาดงาน(Absenteeism) ของ

คนในองคการ 

Bryan, Lowell  L. (2007)  ศึกษาวิจัยเรื่อง  The  New  Metrics  of  Corporate  Performance  :  

Profit  per  Employee  พบวา  การประเมนิผลประสทิธภิาพของทรพัยากรบุคคลโดยใชอัตราสวนกําไร

ตอพนกังาน(Profit  per  employee or  Return  on  Talent)เปนการวัดผลการดําเนินงานในมติิใหมของ

ยุคดิจิตอล (Digital Age)ที่มีสภาพแวดลอมการแขงขันอยางรุนแรง สะทอนถึงการสรางมูลคาของ

ทรพัยากรไมมตีัวตนหรือสนิทรัพยที่จับตองไมได(Intangible  Assets)เชน ความรูและทักษะ การสราง

ความสมัพนัธและชื่อเสยีง  เปนตนซึ่งจะเปนการประเมินผลองคการในระยะยาวเพราะใหความสําคัญ

ตอทรพัยากรบุคคล(Talent  People)มากกวาเงนิทุน(Capital)  

Lee,  Feng-Hui., &  Lee, Tzai-Zang (2007) ศกึษาวิจัยเรื่อง   The Relationships between HRM 

Practices, Leadership Style, Competitive Strategy and Business Performance in Taiwanese Steel 

Industry. พบวา  1)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership)มีอทิธพิลตอผลการ

ดําเนนิงานธรุกิจอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01  2)รูปแบบภาวะผูนํามคีวามสมัพนัธทางบวกกับ

กลยุทธการแขงขัน(กลยุทธระดับธุรกิจ)  3)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง   นวัตกรรมและกลยุทธการ

แขงขัน(กลยุทธระดับธรุกิจ)มอีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงานธรุกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  

4)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และทรพัยากรบุคคลมอีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงานธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติิที่ระดับ 0.01  5) รูปแบบภาวะผูนํามคีวามสมัพนัธทางบวกกับทรพัยากรบุคคลอยางมนีัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01   6) ทรัพยากรบุคคล  นวัตกรรมและกลยุทธการแขงขัน(กลยุทธระดับธุรกิจ)       

มอีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงานธรุกิจอยางมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 7) นวัตกรรมและกลยุทธการ

แขงขัน(กลยุทธระดับธรุกิจ)มอีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงานธรุกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  

8)ทรพัยากรบุคคลมีอทิธพิลตอผลการดําเนนิงานธรุกิจ    

Prajogo, Daniel I., &  Ahmed , Pervaiz K. (2007) ศึกษาวิจัยเรื่อง  The Relationships Between 

Quality, Innovation and Business Performance : An Empirical Study พบวา  ความสมัพนัธระหวางการ

พัฒนาผลติภัณฑ   กระบวนการนวัตกรรมและคุณภาพของผลติภัณฑมีความสัมพันธทางบวกกับ

ยอดขาย(Sales) ความสามารถในการทํากําไร(Profitability)และสวนแบงตลาด (Market share) 
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Aumiller, Barbara Elaine (2008) ศึกษาวิจัยเรื่อง Implementation of the Baldrige Education 

Framework for Performance Excellence:A Case Study of One Midwestern School District Leadership 

Team's  Continuous  Improvement Efforts. พบวา แตละหมวดตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติสงผล

ตอการดําเนินงานและผูนําที่มีประสทิธภิาพสงผลตอการระบบงานภายในขององคการ  อาทิ การ

วางแผน (Strategic Planning) การใชประโยชนของขอมลูและการปอนกลับรวมทั้งนวัตกรรม พันธกิจ 

และคานิยมหลกัในองคการ 

Tseng, Shu-Mei (2008) ศึกษาวิจัยเรื่อง Knowledge Management System Performance 

Measure Index  พบวา  การประเมนิผลลัพธดานการจัดการความรู(KM) มีความสําคัญเพราะยิ่งการ

จัดการความรูมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากเทาใด  ยิ่งปรบัปรงุผลการดําเนินงานมากขึ้นเทานั้น 

นอกจากนี้  การบริหารจดัการความรูใน  3 ประเดน็ ไดแก 1)กลยุทธการจัดการความรู (Knowledge   

Management : KM Strategic) 2)แผนการจัดการความรู(The Plan of KM) 3)การนําแผนการจัดการ

ความรูสูการปฏบิตัิจริง(Implementation of  KM  Plan)มคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลพัธทางธรุกิจ 

Phusavat, Kongkiti.,Anussornnitisarn, Pornthep.,Tangkapaisarn, Pattanaorn., &  Kess,  Pekka 

(2009) ศกึษาวิจัยเรื่อง Knowledge Management Practices:Progress on e-government  and  Preparation 

for Quality Management พบวา  การจัดการความรู(KM)มีความสัมพันธทางบวกกับการพัฒนา

ทรพัยากรมนุษยและผลลพัธทางธรุกิจ  นอกจากนี้  พบวา การจัดการความรูมคีวามสมัพนัธทางบวกกับ

ผลการดําเนนิงาน 
  Sit, Wen-Yi., Ooi, Keng-Boon., Lin, Binshan.,&Chong, Alain Yee-Loong.(2009)  ศกึษาวิจัย

เรื่อง TQM  and  Customer  Satisfaction  in  Malaysia , s  Service  Sector. พบวา การนํา TQM สูการ

ปฏบิัติ ไดแก ภาวะผูนํา  การเนนลูกคา การวิเคราะหขอมูลขาวสารและการเนนทรัพยากรมนุษยใน

อุตสาหกรรมการใหบริการของมาเลเซียมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของลูกคาอยางมี

นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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