
 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 

การศกึษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทย 

เพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  มีวตัถุประสงค  1) เพื่อศกึษาสถานภาพระบบบรหิารงานของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรัฐในปจจุบันเปรียบเทียบกับเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  (State  

Enterprise  Performance  Appraisal  : SEPA)  2) เพื่อศกึษาปจจัยแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลิศ

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  (State  Enterprise  

Performance  Appraisal : SEPA)  3) เพื่อทดสอบแบบจําลองความสมัพันธระหวางการนําองคการ

รัฐวิสาหกิจ   การวางแผนวิสาหกิจ   การมุงเนนลูกคาและตลาด  การวัด  การวิเคราะหและการ

จัดการความรู   การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ การมุงเนนนวัตกรรมและ

ผลลัพธทางธุรกิจเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ   4) เพื่อนําเสนอแนว

ทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อความเปนเลิศ ตามเกณฑประเมนิคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจ โดยวัตถุประสงคขอ 1 และ 4 ใชการวจิัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)ดวยการ

วิเคราะหเนื้อหา(Content  Analysis)จากการสัมภาษณเจาะลึก และนําเสนอผลการวจิัยดวยการ

พรรณนาและวัตถุประสงคขอ 2 - 3 ใชการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)ดวยการสํารวจ 

(Survey)สรางแบบสอบถามแลวนําขอมูลที่ไดไปทําการวิเคราะหทางสถิตเิพื่อทดสอบสมมติ ฐาน

ที่ตัง้ไว   บทนีจ้ะไดกลาวถึงการกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง ขั้นตอนการดําเนินงาน

วิจยั  เครื่องมอืการวิจัย  การรวบรวมขอมลูและสถติวิเิคราะหขอมูลโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

รูปแบบการวิจยั 

 ประชากร / กลุมตวัอยาง 

 ประชากรในการวิจัยครัง้นี ้จําแนกเปน 5 สวน คอื  

     1.  สวนที ่1    

              1.1  ประชากร ไดแก  ฝายจัดการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษา จาํนวน  9  

คน (จํานวนพนกังาน ณ วนัที ่ 5  มกราคม 2553) 
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             กลุมประชากร ไดแก ฝายจัดการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษา จํานวน  

9  ทาน ไดแก ผูจดัการ  รองผูจดัการและผูชวยผูจดัการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัที่ศึกษา 

                          เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In - depth   

Interview) เกี่ยวกับตัวแปรในแบบจําลองตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ เพื่อพัฒนา

แบบจําลองที่ศึกษาในครั้งนี้และแนวทางการปดชองวางระหวางสิ่งที่ปฏบิัติอยูกับ เกณฑประเมนิ

คณุภาพรัฐวสิาหกิจโดยจะเปนแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศ

ตามเกณฑประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกิจรวมทัง้ปจจยัแหงความสําเร็จเพือ่ความเปนเลิศ 

     1.2   สวนที ่2   ประชากร  ไดแก  กรรมการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา  

จาํนวน 14  คน (จํานวนคณะกรรมการ  ณ  วนัที ่ 5  มกราคม 2553) 

             กลุมตัวอยาง   คือ  กรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาซึ่งทํา

หนาทีก่าํหนดนโยบายและกํากับดแูลเพื่อใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเปนองคการเพื่อความ

เปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกิจ จาํนวน  3  คน เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

โดยการสัมภาษณแบบเจาะลกึเกี่ยวกบัการกํากับดแูลนโยบายที่เกี่ยวของกบัแตละหมวดตามเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกิจเพื่อใหเปนองคการที่ไดรบัรางวัลคณุภาพแหงชาตแิละแนวทางการปด

ชองวางระหวางสิ่งที่ปฏบิตัอิยูกับเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจโดยจะเปนแนวทางการพัฒนา

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจรวมทั้ง

ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศ 

     1.3   สวนที ่3   ประชากร ไดแก ที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติในโครงการ

ระบบประเมินผลตามเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติซึ่งพฒันาเปนเกณฑประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจ     

และผูที่มปีระสบการณประเมินเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาต ิจาํนวน 2 คน 

                         กลุมประชากร ไดแก  ที่ปรึกษาจากสถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาตใินโครงการระบบ

ประเมนิผลตามเกณฑรางวลัคุณภาพแหงชาติซึ่งพัฒนาเปนเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจและ  

ผูที่มปีระสบการณประเมนิเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาติ จาํนวน 2 คน เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุม

ประชากรโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกเกี่ยวกับแนวทางการปดชองวางระหวางสิ่งที่ปฏบิัตอิยูกับ

เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ   ผลการประเมนิตนเองของกลุมตัวอยางของสถาบันการเงินที่

ศกึษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิ

คณุภาพรัฐวสิาหกิจและปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของการพัฒนาสถาบนัการเงินที่ศึกษาเพื่อ

ความเปนเลิศตอไปรวมทัง้ปจจยัแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศ 

      1.4   สวนที ่4   ประชากร ไดแก ผูบริหารขององคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

(TQA)  แลว ไดแก บรษิทัไทยอครลิิค ไฟเบอร จํากัด (ป พ.ศ. 2545) บรษิัทผลิตภัณฑกระดาษไทย 
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จํากดั (ป พ.ศ. 2546)  และบริษัท ปตท.จํากัด  (มหาชน) (ป พ.ศ. 2549)  จํานวน  3  คน  (ณ วันที่  5  

มกราคม 2553) 

           กลุมตัวอยาง ไดแก   ผูบริหารขององคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)  

แลว  จํานวน 2  คนไดแก  บริษัทไทยอครลิิค ไฟเบอร จํากัดและบริษัท ปตท.จาํกัด  (มหาชน)  

                          เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในเรื่องการดําเนินการกอน  – ระหวาง –หลัง

ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาตมิาใชในองคการ  แลวมีผลการดําเนินการเปนอยางไร  และวธิีการ

ปรับปรงุพฒันาในแตละหมวดของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ จนองคการสามารถไดรับรางวัล

คณุภาพแหงชาติซึ่งจะไดนํามาประยกุตใชเปนแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

เพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจตอไปรวมทั้งปจจัยแหงความสาํเร็จเพื่อ

ความเปนเลิศ 

     1.5   สวนที่ 5  ประชากร ไดแก  พนกังานในตําแหนงระดับ 4-13 ของสถาบันการเงิน

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

               กลุมตวัอยาง  คอื  พนกังานในตาํแหนงระดับ 4-13  จํานวนกลุมตัวอยาง 703 คน 

แตการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรแฝง จํานวน 8 ตัวแปรและตัวแปรสังเกตได จํานวน 22  ตัวแปร รวม  

ตวัแปรทัง้หมด  30 ตัวแปร  ดงันัน้ ขนาดของกลุมตัวอยางตองมีไมนอยกวา  600 คนซึ่งเปนเกณฑ

ขั้นต่าํและเพื่อเปนการใหไดขอมูลมากเพียงพอตอการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงไดเพิ่มจํานวนกลุม

ตัวอยางอีก  20 %  จํานวน 141 คน รวมทั้งสิ้น 844 คน (703+141) โดยใชวิธีการสุมใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ดวยการกําหนดระดับตําแหนงและสง

แบบสอบถามไปยังตําแหนงตางๆในสวนงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาทั้ง

สาํนักงานใหญและฝายกิจการสาขาภาค  

                             เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในการศึกษาแบบสอบถามซึ่งจะไดขอมูล

เกี่ยวกับแบบจําลองความสัมพันธระหวางการนําองคการรัฐวิสาหกิจ  การวางแผนวิสาหกิจ การ

มุงเนนลูกคาและตลาด  การวัด  การวิเคราะหและการจัดการความรู  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล         

การจัดการกระบวนการ การมุงเนนนวัตกรรมและผลลัพธทางธุรกิจตามเกณฑประเมนิคุณภาพ

รัฐวสิาหกิจ วา   มีความสัมพันธกันอยางไรในทศิทางไหนและมากนอยเพียงใด เพื่อทดสอบ

สมมติฐานในการวจิยัซึ่งเปนการยืนยันแบบจําลองที่คนพบจากการศึกษาในครั้งนี้และปจจัยแหง

ความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลิศ 
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ขัน้ตอนการดําเนินงานวิจัย 

 จําแนกเปน  5   ขั้นตอน ดงันี้ 

 ขัน้ตอนที ่1 

ศึกษาเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจเพื่อความเปนเลิศ ซึ่งพัฒนามาจากเกณฑรางวัล

คณุภาพแหงชาติประจําป พ.ศ. 2551 และทบทวนงานวิจยัทัง้ในและตางประเทศรวมทั้งบทความที่

เกี่ยวของในมุมมองสูความเปนเลิศ (Excellent Model) ซึ่งเปนขอมูลทุตยิภูมิ (Secondary Sources) 

และการสัมภาษณเจาะลึก (In - depth   Interview)  ฝายจัดการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่

ศกึษา จํานวน 6 คนโดยเปนการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary  Data) จากนั้นนําขอมูลทั้งปฐม

ภูมิและทุติยภูมิดงักลาวมาเปรียบเทยีบใหเหมาะสมบรบิท (Fit Context) ธุรกิจธนาคารในประเทศ

ไทยดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis)ซึ่งเปน การพัฒนาแบบจําลองและได

แบบจาํลองที่แตกตางจาก Excellent  Model มาเปนกรอบแนวคิดเพื่อใชในการศึกษาในครัง้นี้  

ขัน้ตอนที ่2 

สรางเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย   ประกอบดวย 

  2.1  แบบสมัภาษณฝายจัดการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษา  

  2.2  แบบสมัภาษณกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาซึ่งทําหนาที่เปน

กรรมการในการกํากับดแูลนโยบายที่เกี่ยวของกบัแตละหมวดตามเกณฑประเมินคณุภาพรฐัวิสาหกิจ   

  2.3  แบบสมัภาษณที่ปรกึษาจากสถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาติในโครงการระบบประเมนิผล

ตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ และผูที่มีประสบการณประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ 

 2.4  แบบสมัภาษณผูบรหิารขององคการที่ไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาติ (TQA) แลว 

 2.5 แบบสอบถามของพนักงานในตําแหนงนักบริหารระดับ  4-13 ของสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจของรฐัที่ศกึษา 

ขัน้ตอนที ่3   

สงแบบสอบถามพนักงานระดบั 4-13 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา   จะได

ขอมลูเกี่ยวกับการนําองคการรัฐวิสาหกิจ   การวางแผนวิสาหกิจ  การมุงเนนลูกคาและตลาด การวดั  

การวเิคราะหและการจัดการความรู  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ การ

มุงเนนนวตักรรมและผลลัพธทางธรุกิจเพื่อทดสอบสมมตฐิานในการวิจยัยนืยันแบบจําลองทีค่นพบ

จากการศึกษาในครั้งนี้และปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑ ประเมนิคุณภาพ

รัฐวิสาหกจิ (State Enterprise Performance  Appraisal : SEPA) 
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 ขัน้ตอนที ่4 

เปรียบเทียบระหวางเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวิสาหกจิกับผลการตรวจประเมนิในรายงาน

ปอนกลับของคณะผูตรวจประเมิน (Feedback Report) ซึ่งจะทราบชองวาง  (Gap Analysis) ของ

ระบบปจจุบนัขององคการ และแนวทางการปดชองวางผลการประเมนิตนเองของกลุมตัวอยางของ

สถาบนัการเงินที่ศึกษาเพื่อกําหนดเปนแนวทางพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศ

ไทยเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวิสาหกจิ  

ขัน้ตอนที ่5 

5.1  สัมภาษณแบบเจาะลึกฝายจัดการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาซึ่งเปน 

ขอมลูปฐมภูม ิ แลวนํามาวเิคราะหเนือ้หาเกี่ยวกบัแบบจําลองตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ

เพื่อกําหนดแนวทางแนวทางพฒันาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยเพื่อความเปน

เลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวิสาหกจิ และปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศ ตามเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกิจ 

 5.2  สัมภาษณแบบเจาะลึกกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาซึ่งทํา

หนาทีก่าํหนดนโยบายและกํากับดแูลเพื่อใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเปนองคการเพื่อความ

เปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยการ

สัมภาษณแบบเจาะลึกซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ  แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับการกํากับดูแล

นโยบายใหบรรลุเปาหมายสูความเปนเลิศตาม เกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ และแนวทาง

พฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัในประเทศไทยเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคุณภาพ

รัฐวิสาหกจิและปจจยัแหงความสาํเร็จเพื่อความเปนเลิศเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

5.3 สัมภาษณแบบเจาะลึกที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติในโครงการระบบ

ประเมนิผลตามเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาติซึ่งพฒันาเปนเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจและ  

ผูที่มีประสบการณประเมนิตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติโดยเปนขอมูลปฐมภูมิ  แลวนํามา

วิเคราะหเนือ้หาเกี่ยวกบัแนวทางการปดชองวางผลการประเมนิตนเองของกลุมตัวอยางของสถาบัน

การเงินที่ศึกษาเพื่อกําหนดเปนแนวทางพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยเพื่อ

ความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ และปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศ

เกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวิสาหกจิ 

5.4  สัมภาษณแบบเจาะลึกผูบรหิารขององคการที่ไดรับรางวลัคุณภาพแหงชาติ (TQA) ซึ่ง

เปนขอมูลปฐมภูมิ  แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินการกอนไดรับรางวัลคุณภาพ

แหงชาติและวธิีการพัฒนาในแตละหมวดของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อใหไดรับรางวัล

คณุภาพแหงชาติรวมทัง้หลงัไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาติแลวมีผลการดําเนินการเปนอยางซึ่งจะได
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นํามาประยกุตใชเปนแนวทางการพัฒนาทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความ

เปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจตอไปและปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศ

เกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวิสาหกจิ 

  ดงันัน้   การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้  ผูวิจยัจึงสรปุขั้นตอนการดําเนินการวิจยั  ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานวิจัย 

• สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั    
 

ขั้นตอนที  ่2 

 

• ชองวาง (Gap  Analysis) ของ

ระบบปจจบุนัขององคการ และ

เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
• สถานภาพระบบบรหิารงานใน

ปจจบุัน  (วตัถุประสงคขอที่ 1) 

ขั้นตอนที  ่5 

ขั้นตอนที  ่3 

• เปรียบเทียบระหวางเกณฑ

รางวลัคุณภาพแหงชาติกับ       

ผลการตรวจประเมินในรายงาน

ปอนกลบั ของคณะกรรมการ 

• วิเคราะหชองวางของระบบ

ปจจบุันกบัเกณฑประเมิน

คุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

 

• แบบสมัภาษณ 
•  แบบสอบถาม 

• สมัภาษณเจาะลึก  

(ฝายจดัการ / กรรมการ  

ธนาคาร / ที่ปรึกษาของ 

สถาบนัการเงนิเฉพาะกิจที่ 

ศกึษา และผูที่มปีระสบการณ 

ประเมินตามเกณฑรางวัล   

คุณภาพแหงชาติ / ผูบริหาร 

ขององคการที่ไดรับรางวลั 

คุณภาพแหงชาติ) 

 

ผลที่ได ขัน้ตอน 

ขัน้ตอนที ่1 • ศกึษาเกณฑประเมินคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจ 
• ทบทวนงานวจิยั / บทความ  

• ปจจยัตามเกณฑประเมินคุณภาพ

รัฐวิสาหกจิเพื่อความเปนเลิศ  

• กรอบแนวคิดในการวิจยัซึ่งเปน

การพัฒนาแบบจาํลองที่ศึกษา 

• ปจจยัความสําเร็จ (วตัถุประสงคขอที ่2) 

• ยืนยันแบบจาํลองความสัมพันธระหวาง

ปจจยัตามกรอบแนวคิดการวิจยั

(วตัถปุระสงคขอที่ 3) 

•  ขั้นตอนที  ่4 

• สงแบบสอบถาม 

• วเิคราะหแบบสอบถาม 

• แนวทางการพฒันาสถาบนัการเงนิ

เฉพาะกจิเพื่อความเปนเลิศตาม

เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ 
       (วตัถปุระสงคขอที่ 4) 
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สูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง  (ประคอง  กรรณสูต,2542,หนา 10 ; อางอิงจาก  Yamane, 

Taro,1970, pp. 580-581) 

 

         n    =           N                  เมื่อระดบัความมนีัยสาํคัญเปน .05 (α = .05) 

           1 + Ne 2 

 
 .ในที่นี้   n     =  ขนาดของกลุมตวัอยาง 

  N    =   ขนาดของประชากร 

   e   =   ความคลาดเคลื่อนเปนรอยละ 0.05 

  

 สําหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษามสีัดสวนจาํนวนพนกังานระดบับริหารและ

ระดบัปฏบิตัิงานจําแนกตามตําแหนงระดบั 4-13   ตามตาราง 4   

 ตาราง 4   จาํนวนพนักงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐัที่ศึกษา 

ตาํแหนง จาํนวนพนกังาน (จาํนวนประชากร) (คน) คดิเปน  % 

ระดับบริหาร : 1,144 9.78 

นกับริหาร ระดับ 13 (ระดบัสูง) 23 .20 

นกับริหาร ระดับ 11-12 (ระดบักลาง) 311 2.66 

นกับริหาร ระดับ 10 (ระดบัตน) 810 6.92 

ระดับปฏิบัติงาน :  10,556 90.22 

พนกังานระดับ  8-9 3,674 31.40 

พนกังานระดับ  4-7 6,882 58.82 

รวม 11,700 100 

 

 เนื่องจากสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษาอยูระหวางโครงการนํารองเพื่อนําเกณฑ

ประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ สูการปฏบิัตโิดย ภาวะผูนําระดับสูงตามเกณฑประเมินผลคุณภาพ

รัฐวสิาหกิจเปนปจจยัสําคัญที่มตีอผลการดําเนินงาน และการพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ   ดงันัน้ 

ในการศึกษาวจัิยครั้งนี้  ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมประชากรตําแหนงนักบริหาร ระดับ 13 (ระดับสูง) 

จํานวน 23 คนเปนกลุมประชากรที่ศึกษา  สวนตําแหนงอ่ืนคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางจําแนก

เปนตําแหนงระดับ บริหาร ระดับตนและระดับกลาง  (ระดับ 10-12) และระดับปฏิบัตงิาน           

(ระดบั  4-9)  ดงันี ้
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           การคํานวณกลุมตัวอยางระดบับริหาร (ระดบั10-12) 

   

  n    =           (810 + 311) 

    1 + (810 + 311) (.05) 2 

       =            1,121 

      1 + 2.80 

       =          1,121 

        3.80 

       =         295 

 ดงันัน้  จํานวนกลุมตัวอยางระดบับริหาร (ระดบั 10-12) ในครัง้นี ้มีจาํนวน 295 คน        
 

 การคํานวณกลุมตัวอยางระดับปฏบิตังิาน (ระดับ4-9) 

 

  n    =                (6,882 + 3,674) 

      1 + (6,882 + 3,674) (.05) 2 

       =            10,556 

     1 + 26.39 

       =          10,556 

        27.39 

       =         385.40 

       =         385 คน   

 

 ดงันัน้  จํานวนกลุมตัวอยางระดบัปฏบิัตงิาน (ระดบั4-9) ในครัง้นี้ มจีํานวน 385 คน  

 

 ในการศึกษาวจัิยครั้งนี้ มีจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 703 คน (23+295+385) สรุปไดตาม

ตาราง 5 ดงันี ้
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 ตาราง  5  จาํนวนกลุมตัวอยางของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษา 

ตาํแหนง จาํนวนพนักงาน 

(จาํนวนประชากร) 

(คน) 

คดิเปน  % จาํนวน 

กลุมตวัอยาง  (คน) 

ระดับบริหาร : 1,144  318 (23+295) 

นกับริหาร ระดับ 13 (ระดบัสูง) 23 100 23 (กลุมประชากร) 

รวม 23 100 23 

นกับริหาร ระดับ 11-12  (ระดับกลาง) 311 27.74 82 

นกับริหาร ระดับ 10 (ระดบัตน) 810 72.26 213 

รวม 1.121 100 295 

ระดับปฏิบัติงาน :  10,556  385 

พนกังานระดับ  8-9 3,674 31.40 121 

พนกังานระดับ  4-7 6,882 58.82 264 

รวมทัง้สิน้ 11,700 100 703 

 

 เนื่องจากการตรวจสอบความตรงของโมเดลลิสเรลที่เปนสมมติฐานของงานวิจัยหรือการ

ตรวจสอบความกลมกลืนระหวางขอมลูเชงิประจักษกบัโมเดลหรือแบบจําลองนั้น คาดชันีวัดระดับ

กลมกลืน (Goodness-of-Fit Index = GFI) จะมคีาใกล 1.00  เมื่อขนาดของกลุมตัวอยางมจีํานวนมาก

ขึ้น ซึ่งแสดงวา  โมเดลหรือแบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  นอกจากนี้ การ

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชเกณฑจํานวนตัวอยางในการวเิคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิง

เสนตรงไมควรนอยกวา 20 คนตอ 1 ตัวแปร (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542 หนา 54) การศึกษาครั้งนี้ม ี

ตวัแปรแฝง จํานวน 8 ตวัแปร และตัวแปรสงัเกตได จาํนวน 22 ตวัแปร รวมจํานวนตัวแปรทั้งหมด  

30 ตวัแปร  ดงันัน้ ขนาดของกลุมตวัอยางควรมีไมนอยกวา 600 คนซึ่งเปนเกณฑขั้นต่าํ และเพื่อเปน

การใหไดขอมลูมากเพยีงพอตอการวเิคราะหขอมูล   ผูวิจัยจึงไดเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางอีก  20 %  

จํานวน 141 คน รวมทัง้สิน้ 844 คน (703+141)โดยจํานวนกลุมตัวอยางของสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจของรัฐที่ศกึษา จําแนกเปนระดบับรหิารจากเดมิ  318 คน เพิ่มอีก 64 คนคิดเปน 45.2 %  รวมกลุม

ตัวอยางที่เปนระดับบรหิาร  382 คน และระดับปฏิบัติงาน จาก  385  คน เพิ่มอีก 77  คน คดิเปน 

54.8 %  รวมจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนระดับปฏิบัตงิาน   462 คนโดยใชวิธีการสุมใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ดวยการกําหนดระดับตําแหนงและสง
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แบบสอบถามไปยังตําแหนงตางๆในสวนงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา ทั้ง

สาํนักงานใหญ และฝายกิจการสาขาภาค  

    

เครื่องมอืการวิจัย 

 เครื่องมอืการวิจยัในครัง้นี ้ เปนเครื่องมอืที่ผูวิจยัสรางขึ้นจากแนวคดิทฤษฎีและงานวจิัยที่

เกี่ยวของ    ประกอบดวย 

 1.  แบบสัมภาษณฝายจัดการสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา เปนคําถามความ

คดิเห็นเกี่ยวกับการนําองคการรัฐวสิาหกิจ  ไดแก ภาวะผูนําในองคการ  ธรรมาภบิาลและความ

รับผดิชอบตอสงัคมและแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตาม

เกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เปนขอความคําถามปลายเปด โดยผูวิจัยใช แหลงขอมูล              

การพัฒนาคําถามจาก Vokurka, Robert J.(2001)., http://www.baldrige.com [2009September28].,             

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2551)., ผูวจิัยสรางขอคาํถามเอง 

ตวัอยาง  

 

ลาํดบั 

ที ่

คําถาม แหลงขอมูลการพัฒนา 

คาํถามของผูวจิัย 

1 ในฐานะทีท่านเปนฝายจัดการของธนาคารทําหนาที่กําหนด

นโยบายใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เปนองคการที่เปนเลิศ

ตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ  และกํากับดูแลองคการให

เปนไปตามนโยบายนั้น    

              แนวทางการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จตามเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรัฐวิสาหกิจ  จะตองดาํเนินการในแตละเรื่องอยางไร  

จําแนกเปน 1)การนําองคการรัฐวสิาหกิจ   2)การวางแผนวิสาหกิจ    

3)การมุงเนนลูกคาและตลาด  4)การวดั การวิเคราะห และการจัดการ

ความรู  5)การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  6)การจัดการกระบวนการ  

7)การมุงเนนนวตักรรม   

Vokurka, Robert J. (2001)., 

http://www.baldrige.com .,  

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

(2551)., ผูวิจยัสรางขอคาํถาม

เอง 

 

2.  แบบสมัภาษณกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษาซึ่งทําหนาที่กํากับ

ดแูลนโยบายที่เกี่ยวของกับแตละหมวดตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจเพื่อใหเปนองคการที่
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ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ เปนขอความคําถามปลายเปดโดย  Vokurka, Robert J. (2001)., 

http://www.baldrige.com ., สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2551)., ผูวิจยัสรางขอคาํถามเอง 

 

ตวัอยาง 

ลําดบั 

ที ่

คําถาม แหลงขอมูลการพัฒนา 

คําถามของผูวิจัย 

1 วัตถุประสงคของการกําหนดนโยบายใหธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนองคการที่เปนเลิศตาม

เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ  เพื่ออะไร 

ผูวจิัยสรางขอคาํถามเอง 

2 ทานคิดวา ปจจัยแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรัฐวิสาหกจิมอีะไรบาง   

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  

(2551) 

3 ในฐานะที่ทานเปนกรรมการธนาคารทาํหนาทีก่ําหนด

นโยบายใหสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐั (ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร)  เปนองคการที่เปนเลิศ

ตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวิสาหกิจ และกํากบัดแูลให

เปนไปตามนโยบายนั้น   แนวทางการดาํเนินงานใหประสบ

ความสาํเรจ็ตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวิสาหกิจ   จะตอง

ดาํเนินการในแตละเรื่องอยางไร จําแนกเปน                          

1)การนาํองคการรัฐวสิาหกิจ   2)การวางแผนวิสาหกิจ          

3)การมุงเนนลูกคา และตลาด  4)การวดั การวิเคราะห และ

การจัดการความรู  5)การมุงเนนทรัพยากรบคุคล                  

6)การจดัการกระบวนการ  7)การมุงเนนนวตักรรม   

Vokurka, Robert J. (2001)., 

http://www.baldrige.com .,  

สถาบนัเพิ่มผลผลติแหงชาต ิ

(2551)., ผูวจิัยสรางขอคาํถาม

เอง 

 

3. แบบสมัภาษณที่ปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปดชองวาง (Gap  Analysis) ผลการ 

ประเมนิตนเองเพื่อกาํหนดแนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกจิของรัฐเพื่อความเปนเลิศตาม

เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เปนขอความคาํถามปลายเปดโดยผูวิจยัสรางขอคาํถามเอง 
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ตวัอยาง 

ลําดบั 

ที ่

คําถาม 

1 ผลการตรวจประเมนิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐซึ่งทานเปนที่ปรึกษาเพื่อสูความเปน

เลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวิสาหกจิ เปนอยางไร 

1.1  การนาํองคการรฐัวิสาหกจิ                   1.2 การวางแผนวิสาหกิจ    

1.3  การมุงเนนลูกคา และตลาด                  1.4 การวดั การวิเคราะหและการจัดการความรู      

1.5 การมุงเนนทรัพยากรบคุคล                   1.6  การจัดการกระบวนการ   

1.7  การมุงเนนนวตักรรม                             

2 แนวทางการปดชองวางผลการประเมนิของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐซึ่งทานเปนที่ปรึกษา

เพื่อสูความเปนเลิศนั้นไดอยางไร 

3 แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัซึ่งทานเปนที่ปรึกษาเพื่อสูความเปนเลิศตาม

เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ จะดาํเนินการในลักษณะอยางไร  

3.1  การนาํองคการรฐัวิสาหกจิ 

3.2  การวางแผนวสิาหกิจ    

 3.3  การมุงเนนลูกคา และตลาด      

 3.4  การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู      

 3.5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล    

 3.6  การจัดการกระบวนการ   

 3.7  การมุงเนนนวตักรรม   
              3.8  ผลลัพธทางธุรกิจ 

4 จากประสบการณที่ทานเปนที่ปรึกษาในเรื่องดังกลาว   ทานคิดวา ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อ

ความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวิสาหกจิ มีอะไรบาง   

5 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสูความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกิจของ

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัซึ่งทานเปนที่ปรึกษานั้น  มีอะไรบาง  
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4. แบบสอบถามผูบริหารขององคการที่ไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาติ (TQA)  แลว  

เกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการกอน – ระหวาง –หลงัไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาติและวิธีการปรับปรุง

พัฒนาในแตละหมวดของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติจนองคการสามารถไดรับรางวัลคุณภาพ

แหงชาติโดยผูวิจยัสรางขอคาํถามเอง 

ตวัอยาง 

ลําดบั 

ที ่

คําถาม 

1 การดาํเนนิการขององคการของทานกอนไดรบัรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มีลกัษณะเปนอยางไร  

2 กระบวนการปรับปรุงพฒันาในแตละหมวดของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติจนกระทั่งองคการของ

ทานไดรบัรางวัลคุณภาพแหงชาตินัน้ องคการของทานดาํเนนิการแตละหมวดอยางไร ดังนี ้

1)  การนาํองคการรฐัวิสาหกิจ            2) การวางแผนวิสาหกิจ 

3)  การมุงเนนลกูคา และตลาด           4) การวัด การวเิคราะห และการจัดการความรู  

5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล            6)  การจดัการกระบวนการ    

7) การมุงเนนนวตักรรม                       8)  ผลลพัธทางธุรกิจ 

3 หลงัจากไดรบัรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)  แลว  เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานขององคการ

ในชวงกอนและหลังไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ  (TQA) แลว  ผลลัพธทางธุรกิจมีลักษณะเปน

อยางไร  

4 จากการทีไ่ดรบัรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) นัน้  ทานคิดวา  ปจจยัแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปน

เลิศ  มอีะไรบาง   

5 ปญหาและอปุสรรคในการดําเนนิการสูความเปนเลศิ  มอีะไรบาง 

 

5. แบบสอบถามพนกังานเกี่ยวกบัการนําองคการรัฐวิสาหกจิ เปนแบบสอบถามเรื่องการ 

แสดงภาวะผูนําโดยผูวจิัยใชแหลงขอมูลการพัฒนาคําถามจากอตกิานต ปนสขุ (2550)., สถาบนัเพิ่ม

ผลผลติแหงชาต ิ(2551)., มูลนิธิเพื่อการวจิัยแหงประเทศไทย  (2551)., Vokurka, Robert J. (2001)., 

Dahlgaard, Jen J., & Dahlgaard - Park, Su Mi. (2005)., Buranajarukorn, Panu. (2006)., Lee,  

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

ขอความปลายปดและแตละประโยคมีมาตรวัด 5 ระดับ จาก “เห็นดวยมากที่สุด” มีคาเทากับ 5 

คะแนน  ถึง “เหน็ดวยนอยที่สุด”  มีคาเทากบั 1 คะแนน   
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ตวัอยาง 

ลาํดบัที ่ คําถาม แหลงขอมูลการพฒันาคําถามของผูวิจยั 

1 ผูนําระดับสูงของทานกําหนดวสิยัทศันและคานยิมในองคการอยาง

ชดัเจน (Approach) 

อตกิานต ปนสุข. (2550)., Vokurka, Robert J. 

(2001)., http://www.baldrige.com 

2 ผูนําระดับสูงของทานถายทอดสื่อสารวสิัยทัศนและคานยิมอยูเสมอ 

(Deployment) 

อตกิานต ปนสุข. (2550)., Vokurka, Robert J. 

(2001).,  http://www.baldrige.com 

3 ผูนาํระดบัสูงของทานสนบัสนนุใหมีการปรับปรุงเพื่อแสวงหาวธีิการ

ใหมๆในการแกไขปญหาในการทํางาน (Learning) 

อตกิานต ปนสุข. (2550).,  

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

4 ผูนาํระดบัสูงบริหารจดัการโดยบูรณาการเปาหมาย แผนงานตางๆและ

บคุลากรขององคการใหเปนแผนยุทธศาสตรขององคการ  (Integration) 

สถาบันเพิ่มผลผลติแหงชาติ (2551)  

5 ผูนําระดับสูงในองคการของทานตองกระตุนคนในองคการใชความ

พยายามในการทาํงาน (Approach) 

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

6 ผูนาํระดบัสูงในองคการของทานมีความพงึพอใจเม่ืองานสาํเร็จไดตาม

เปาหมาย (Deployment) 

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

7 ผูนําระดับสูงในองคการของทานใหความสําคัญตอการจัดการเรื่อง

ความผิดพลาด  คําตําหนิ และความลมเหลวภายในองคการ (Learning) 

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

8 ผูนําระดับสูงกําหนดแนวทางและขั้นตอนการพัฒนาชุมชนตนแบบ

เศรษฐกจิพอเพียง (Approach) 

สถาบันเพิ่มผลผลติแหงชาติ (2551)   

9 มีการทบทวนผลการประเมินผลการดําเนนิงานของผูบริหารระดับสูง

เพื่อนําไปพัฒนาอยางเปนระบบ (Deployment) 

สถาบันเพิ่มผลผลติแหงชาติ (2551)   

10 ผูนําระดับสูงเปนแบบอยางใน เร่ืองการมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม  

(Learning) 

สถาบันเพิ่มผลผลติแหงชาติ (2551)  

11 ผูนาํระดบัสูงยึดหลักการบริหารจดัการภายใตหลักธรรมาภิบาล ความ

โปรงใสและการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยมีการกําหนดเปนนโยบาย 

แนวทางปฏิบติัและกระบวนการขับเคลื่อนที่ชดัเจน (Integration) 

สถาบันเพิ่มผลผลติแหงชาติ (2551)   

 

 

6. แบบสอบถามพนกังานเกี่ยวกับการวางแผนวสิาหกิจ เปนแบบสอบถามเรื่องการ 

ดาํเนินการจัดทาํกลยุทธและถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏบิัติโดยผูวิจัยใชแหลงขอมูลการพัฒนา

คาํถามจากอติกานต ปนสขุ. (2550)., มลูนิธิเพื่อการวิจัยแหงประเทศไทย (2551).,Vokurka, Robert 

J. (2001)., http://www.baldrige.com [2009 September 28]., Strategic Planning Toolkit : Needs 

Assessment Questionnaire (www.ovcttav.gov. 2010 February 2)., ผูวจิัยสรางขอคาํถามเองโดยเปน

ขอความปลายปดและแตละประโยคมีมาตรวัด 5 ระดับ จาก “เห็นดวยมากที่สุด” มีคาเทากับ 5 

คะแนน  ถึง “เหน็ดวยนอยที่สุด” มคีาเทากับ 1 คะแนน   
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ตวัอยาง 

ลาํดบัที ่ คําถาม แหลงขอมูลการพัฒนาคําถามของผูวิจยั 

1 องคการของทานมีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย ในการ

วางแผนกลยุทธขององคการ (Approach) 

 

Strategic Planning Toolkit : Needs Assessment 

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

2 องคการของทาน มีการปรับปรุงและนําแผนงานไปปฏิบัติ

เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ (Deployment) 

http://www.baldrige.com 

3 องคการของทานมีการนําขอมลูปอนกลบั (Feedback) จากลกูคา

และผูมีสวนไดสวนเสีย มาใชในการวางแผนกลยุทธของ

องคการเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน (Learning) 

Strategic Planning Toolkit : Needs Assessment 

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

Vokurka, Robert J. (2001)   

4 องคการของทานมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  เพื่อกําหนด

แผนปฏิบัติงาน และกาํหนดตัวชีวั้ดผลการดําเนนิงานในอนาคต  

(Integration) 

Vokurka, Robert J. (2001) 

 

7.  แบบสอบถามพนกังานเกี่ยวกบัการมุงเนนลูกคาและตลาด เปนแบบสอบถามเรื่องการ 

ใหความสาํคญัตอลูกคา  การมรีะบบฐานขอมลูลูกคา  การบริหารจัดการเสียงตําหนิของลูกคาและ

การประเมินผลความพึงพอใจของลูกคาโดยผูวจิัยใชแหลงขอมูลการพัฒนาคําถามจาก Vokurka, 

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

Tzai-Zang. (2007)., http://www.baldrige.com [2009 September 28] โดยเปนขอความปลายปด และ

แตละประโยคมีมาตรวดั 5 ระดบั จาก “เหน็ดวยมากที่สดุ” มีคาเทากบั 5 คะแนน ถึง “เห็นดวยนอย

ที่สดุ”  มีคาเทากบั 1 คะแนน   

ตวัอยาง 

ลําดับที ่ คําถาม แหลงขอมูลการพัฒนาคําถามของผูวจิยั 

1 องคการของทานใหความสําคัญตอความตองการของ

ลูกคา (Approach) 

Vokurka, Robert J. (2001)., Lee, Feng-Hui., &  

Lee, Tzai-Zang (2007)., http://www.baldrige.com 

2 องคการของทานมีการพัฒนาผลิตภัณฑ / บริการเพื่อ

ลูกคาเปนอันดับแรก (Deployment) 

Vokurka, Robert J. (2001) 

 

3 องคการของทานมีระบบการบริหารจัดการเสยีงตําหนิ

ของลูกคา (Learning)   

Dahlgaard, Jen J., &  Dahlgaard - Park, Su Mi. 

(2005)., http://www.baldrige.com 

4 อ งค ก า รขอ งทา น มีก า ร ใช ข อ มู ลลูก ค า ป ร ะ เ มิน

สถานการณของลูกคาปจจบุันและในอนาคตเพื่อสราง

วฒันธรรมองคการที่มุงเนนลูกคา (Integration) 

http://www.baldrige.com 
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8. แบบสอบถามพนกังานเกี่ยวกบัการวัด  การวิเคราะห และการจัดการความรูเปน 

แบบสอบถามโดยผูวจิัยใชแหลงขอมลูการพัฒนาคําถามจาก อตกิานต ปนสุข. (2550).,สถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแหงชาติ  (2551)., และสุธัญทพิ จารุวัชรีวงศ (2552)โดยเปนขอความปลายปดและแตละ

ประโยคมมีาตรวัด  5 ระดบั จาก “เหน็ดวยมากที่สดุ” มคีาเทากับ 5 คะแนน ถึง “เหน็ดวยนอยที่สดุ”  

มคีาเทากับ 1 คะแนน   

ตวัอยาง 

ลําดับที ่ คําถาม แหลงขอมูลการพัฒนาคาํถามของผูวิจยั 

1  องคการของทานกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนนิงานที่สําคัญของ

องคการ (Approach) 

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2551) 

2 องคการของทานกําหนดการพฒันาความรูในสายงานใหแกพนกังาน

ในองคการเปนประจาํทุกป  (Approach) 

สธัุญทิพ จารุวชัรีวงศ (2552) 

3 องคการของทานสงเสริมพนักงานไดรับความรูอยางตอเนื่อง  

(Deployment) 

อติกานต ปนสขุ. (2550) 

4 องคการของทานคัดเลอืกขอมูลเพื่อตดิตามผลการปฏบิัติงานและผล

การดําเนนิงานโดยใช Balanced  Scorecard (Deployment) 

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2551) 

5 องคการของทานบริหารจดัการความรูที่ไดจากการทาํกจิกรรมชุมชน

นักปฏิบัติของพนักงานทุกสวนงานเพื่อสราง เปนองคความรูของ

องคการ (Learning)   

สธัุญทิพ จารุวชัรีวงศ (2552) 

6 องคการของทานมีกระบวนการสงเสริมการเปนองคการแหงการ

เรียนรูทั่วทัง้องคการ (Integration) 

อติกานต ปนสขุ. (2550) 

9.  แบบสอบถามพนกังานเกี่ยวกบัการมุงเนนทรพัยากรบุคคล เปนแบบสอบถามเรื่องการ

บริหารจดัการทรพัยากรบุคคล ไดแก การคัดเลือกพนักงาน การพัฒนาใหแกพนักงาน และพนักงาน

ใหม  ระบบจูงใจและความมั่นคงในงานโดยผูวจิัยใช แหลงขอมูลการพัฒนาคําถามจาก  Lee,      

Feng-Hui., &  Lee, Tzai-Zang. (2007) โดยเปนขอความปลายปด และแตละประโยคมีมาตรวัด       

5 ระดบั จาก “เห็นดวยมากทีส่ดุ” มคีาเทากับ 5 คะแนน ถึง “เหน็ดวยนอยที่สดุ” มคีาเทากั 1 คะแนน   

ตวัอยาง 

ลาํดบัที ่ คาํถาม แหลงขอมูลการพัฒนาคําถามของผูวิจยั 

1 องคการของทานมีหลกัสูตรการอบรมทักษะการทํางาน

ใหแกพนักงานในองคการ (Approach) 

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

2 พนกังานในองคการของทานไดรับการอบรมเปนประจาํ

ทกุป (Deployment) 

Lee,  Feng-Hui., &  Lee, Tzai-Zang. (2007)   
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ลาํดบัที ่ คาํถาม แหลงขอมูลการพัฒนาคําถามของผูวิจยั 

3 ความมั่นคงในงานเปนสิ่งที่พนักงานในองคการของ

ทานไดรบัการยนืยนัจากองคการ (Learning)   

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

4 องคการของทานมีทมีงานแบบขามสายงานเพื่อชวยกัน

แกไขปญห า และปรับปรุงกระบวนการทํางานใน

องคการของทาน (Integration)   

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

 

10.  แบบสอบถามพนกังานเกี่ยวกบัการจดัการกระบวนการ เปนแบบสอบถามโดยผูวิจยัใช 

แหลงขอมลูจากคาํถามของ  University  of  Western Sydney  โดยเปนขอความปลายปดและแตละ

ประโยคมมีาตรวัด  5 ระดบั จาก “เหน็ดวยมากที่สดุ” มคีาเทากับ 5 คะแนน ถึง “เหน็ดวยนอยที่สดุ”  

มคีาเทากับ 1 คะแนน   

ตวัอยาง 

ลําดับที ่ คาํถาม แหลงขอมูลการพัฒนาคําถามของผูวจิยั 

1 หากสวนงานในองคการของทานมีข้ันตอนงานเหมือนกันใช

มาตรฐานหรือมกีระบวนการที่เหมือนกัน (Approach) 

University  of  Western Sydney   

2 องคการของทานจัดทําเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน

เปนปจจบุนั (Deployment) 

University  of  Western Sydney   

3 องคการของทานมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยูเสมอ 

(Learning)   

University  of  Western Sydney   

4 องคการของทานใชขอมูลการดําเนินงานเพื่อการบริหาร

จดัการกระบวนการขององคการไดเปนอยางดี (Integration) 

University  of  Western Sydney   

 

11. แบบสอบถามพนกังานเกี่ยวกบัการมุงเนนนวตักรรม เปนแบบสอบถามตรวจสอบ 

ความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธระหวางบรรยากาศในองคการและนวัตกรรมโดยผูวิจัยใช

แหลงขอมูลจากคําถามของ Ekvall, Goran , s The Dolphin Index Questionnaire : DIQ  

(www.dolphinindex.com 2010 February  2) ., ผูวจิัยสรางขอคําถามเองโดยเปนขอความปลายปด 

และแตละประโยคมีมาตรวดั  5 ระดบั จาก “เหน็ดวยมากที่สดุ” มีคาเทากบั 5 คะแนน ถึง “เห็นดวย

นอยที่สุด”  มคีาเทากบั 1 คะแนน  
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ตวัอยาง 

ลําดับที ่ คาํถาม แหลงขอมูลการพฒันาคําถามของผูวิจยั 

1 องคการของทานกําหนดแนวทางการสรางนวัตกรรมภายใน

องคการ (Approach) 

Ekvall, Goran, s The Dolphin Index Questionnaire 

2 ผูบริหารระดับสูงยอมรับแนวคิดใหมๆของพนักงาน  เพื่อ

พฒันางาน (Deployment) 

Ekvall, Goran, s The Dolphin Index Questionnaire 

3 องคการของทานสนบัสนนุการใหรางวัลการสรางนวัตกรรม

ในองคการเปนประจาํทุกป  (Learning)   

Ekvall, Goran, s The Dolphin Index Questionnaire 

4 องคการของทานสงเสริมการนํานวัตกรรมสูการปฏิบัติทั่วทั้ง

องคการ (Integration) 

ผูวิจยัสรางขอคําถามเอง 

 

12. แบบสอบถามพนกังานเกี่ยวกบัผลลัพธทางธุรกิจ เปนแบบสอบถามผลลัพธการดาํเนิน 

งาน  จํานวน 7 ดาน  ไดแก  ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบรกิาร   ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา  

ผลลัพธดานการเงินและการตลาด  ผลลัพธดานการมุงเนนทรัพยากรบคุคล ผลลัพธดานประสิทธิผล

ของกระบวนการ  ผลลัพธดานการนําองคการ  ผลลัพธดานนวตักรรม โดยผูวจิัยใชแหลงขอมูลจาก

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

James R. & Jack,  Eric P. (2003)., Hashim, Mohd Khairuddin., Ali, Juhary., & Fawzi, Dzulhilmi 

Ahmad.(2005)., Prajogo, Daniel I., & Ahmed, Pervaiz K.(2007)., Bryan, Lowell  L. (2007)โดย

เปนขอความปลายปด และแตละประโยคมีมาตรวัด  5 ระดับ จาก “เห็นดวยมากที่สุด” มีคาเทากับ    

5 คะแนน  ถึง “เหน็ดวยนอยที่สุด”  มีคาเทากบั 1 คะแนน   

ตวัอยาง 

ลําดับที ่ คําถาม แหลงขอมูลการพัฒนาคําถามของผูวิจยั 

1 ผลลัพธดานผลติภณัฑ และบริการ Prajogo,  Daniel I., &  Ahmed , Pervaiz K. (2007)   

 การเพิ่มขีน้ของปริมาณจาํนวนเงนิสินเชื่อ   

 การเพิ่มขีน้ของปริมาณจาํนวนเงนิฝาก  

 การเพิ่มขีน้ของจาํนวนชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ธนาคารให

การสนบัสนนุพฒันา 

 

 การเพิ่มขีน้ของปริมาณจาํนวนเงนิของบริการการเงนิอื่น  

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

 ความพงึพอใจของลูกคาเพิ่มขึน้  

 ขอรองเรียน และเสยีงตาํหนิของลกูคาลดลง  
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ลําดับที ่ คําถาม แหลงขอมูลการพัฒนาคําถามของผูวิจยั 

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

 ความสามารถในการทาํกาํไรเพิ่มขึน้ อาทิ อัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวม (Return on Total Assets : ROA)  และอัตราการเติบโต

ของผลตอบแทนตอสินทรพัยรวมถวัเฉลี่ย (Average Annual  

Growth in ROA)    

 

 % ของคาใชจายดําเนนิงานตอรายไดสุทธิจากการดําเนินงานลดลง   

 สวนแบงตลาด (Market  Share) ดานสนิเชื่อเทียบกับคูแขงเพิ่มข้ึน  

 สวนแบงตลาด (Market  Share) ดานเงนิฝากเทยีบกับคูแขงเพิ่มขึน้  

 อัตราเติบโตของสวนแบงตลาดถวัเฉลี่ย  

4 ผลลัพธดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล   Enloe, William. C., Wells,  Steve  W., McClard,  

Catherine  G., &  others. (2002) ., Evans, James 

R. &  Jack,  Eric P. (2003) ., Bryan, Lowell  L. 

(2007)   

 ความพงึพอใจของพนกังานเพิ่มขึน้    

 อัตราสวนกําไรตอพนกังานเพิ่มขึน้  

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

 การบริหารจดัการชวงเวลาที่เคร่ืองคอมพิวเตอรหยุดทํางานไมเกิน 

24  ชั่วโมง  อาทิ ระยะเวลาในการกูระบบ  เม่ือ Hardware หรือ 

Software หยุดทาํงานเพื่อใหใชงานไดไมเกนิ 24  ช่ัวโมง 

 

 จาํนวนสาเหตุที่ทําใหกระบวนการผันผวน หรือเปลี่ยนแปลงลดลง  

6 ผลลัพธดานการนําองคการ   นิตย  สัมมาพนัธ (2548)., อัจฉรา  จนัทรฉาย 

(2553) 

 การเปนองคการพลเมอืงที่ดีในสงัคมที่ใหการสนบัสนนุชุมชน  อาทิ 

จาํนวนชุมชนตนแบบเศรษฐกจิพอเพียงที่องคการของทานใหการ

สนบัสนุนพฒันา   

 

 จาํนวนกจิกรรมความรับผิดชอบตอสงัคมขององคการเพิ่มข้ึน  

 คะแนนการกาํกับดูแลที่ดีเพิ่มขึน้  

7 ผลลัพธดานนวตักรรม Hashim, Mohd Khairuddin., Ali, Juhary., & 

Fawzi, Dzulhilmi Ahmad. (2005)  

 จาํนวนผลิตภณัฑใหมเพิ่มขึน้  

 สวนแบงตลาด (Market  Share) เพิ่มขึน้  

 การเติบโตยอดสินเชื่อเพิ่มขึน้  

 การเติบโตยอดเงินฝากเพิ่มข้ึน  
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13. แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจจัยแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลิศของสถาบันการเงิน 

เฉพาะกจิของรฐัตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ (State  Enterprise  Performance  Appraisal  

: SEPA) เปนแบบสอบถามซึ่งประยุกตใชปจจยัตามกรณีศึกษาของบริษัทไทยอครลิิคไฟเบอร จํากดั 

(สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ , 2547) และกรณีศึกษาบรษิัทผลิตภัณฑกระดาษไทยจํากัดซึ่งเปน

องคการในประเทศไทยที่ไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาติ (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2548) รวมทัง้

งานวิจัยของ ภาณุ บูรณจารุกร, สิทธิเดช  ครุฑสแีละจักรทอง ทองจัตุ (2550) เปนตัวแปรใน

การศึกษาโดยเปนขอความปลายปด และแตละประโยคมีมาตรวัด  5 ระดับ จาก “เหน็ดวยมากที่สุด” 

มคีาเทากับ 5 คะแนน  ถงึ “เหน็ดวยนอยที่สุด”  มคีาเทากับ 1 คะแนน   

ตวัอยาง   

ลําดบั 

ที ่

คําถาม แหลงขอมูลการพัฒนาคาํถามของผูวิจยั 

1 ผูนาํระดบัสูงนาํองคการอยางมวีสิัยทัศน บริษทัผลิตภัณฑกระดาษไทยจาํกัด(สถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแหงชาติ, 2548) 

2 ผูบริหารมีภาวะผูนาํ ภาณ ุบรูณจารุกร,  สิทธิเดช ครุฑสี และจกัรทอง    

ทองจตุั (2550) 

3 การสื่อสารที่มีประสิทธิผลโดยใชการสื่อสาร 2 ทาง       

(Two-way  Communication) โดยพนกังานทุกระดับไดรบั

การขอมูลขาวสารจากฝายบริหารทัง้ทางตรง และทางออม     

บริษทัไทยอคริลิคไฟเบอร จาํกัด (สถาบนัเพิ่มผลผลิต

แหงชาติ, 2547) 

4 การเปนองคการที่ทํางานเปนทมี (Team-based  Organization)   บริษทัผลิตภัณฑกระดาษไทยจาํกัด(สถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแหงชาติ, 2548) 

5 การใหความสําคัญตอการพฒันาศกัยภาพบคุคลากร บริษทัไทยอคริลิคไฟเบอร จาํกัด (สถาบนัเพิ่มผลผลิต

แหงชาติ, 2547) 

6 การบริหารจดัการโดยใชขอเท็จจริง (Management  by  Facts)  

เพื่อการตัดสินใจขององคการ  

บริษทัไทยอคริลิคไฟเบอร จาํกัด (สถาบนัเพิ่มผลผลิต

แหงชาติ, 2547) , บริษทัผลติภัณฑกระดาษไทยจาํกดั

(สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2548) 

7 อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................. 
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เกณฑการใหคะแนน ใชคะแนนรวมของแบบวัดทัง้ฉบบั  ผูตอบจะไดคะแนน 1  ถึง 5 จาก 

“นอยที่สุด” ถึง “มากที่สุด”   

สําหรับเกณฑการจดัระดบัคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเหน็ดงักลาว กาํหนดดังนี ้

คะแนนต่าํกวา    1.80   เปนระดบั 1  หมายถงึ  ผูตอบแบบสอบถามเหน็ดวยกบัขอความนัน้    

นอยที่สดุ 

 คะแนนระหวาง  1.81 – 2.60   เปนระดับ 2  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับ

ขอความนัน้  นอย 

 คะแนนระหวาง  2.61 – 3.40   เปนระดับ 3  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับ

ขอความนัน้  ปานกลาง 

 คะแนนระหวาง  3.41 – 4.20   เปนระดับ 4  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับ

ขอความนัน้  มาก 

 คะแนนระหวาง  4.21 –  5.00  เปนระดับ 5  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับ

ขอความนัน้  มากที่สุด 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจยั 

 

 1. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) 

    ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามที่ผูวจัิยสรางขึ้นโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน       

3  ทาน ซึ่งเปนผูที่มคีวามรู และความเขาใจเปนอยางดีในเรื่องเนื้อหาที่ตองการวัด  (ภาคผนวก ข)  

ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา(Content Validity)และความชัดเจนของการใชภาษาเพื่อให

ครอบคลุม และเหมาะสมกบัเนือ้หาการวจิยั เพื่อนํามาปรบัปรุงกอนนําไปใชวเิคราะหจริงโดยการ

หาความสอดคลองของขอคาํถามในการวจัิย     

 

 สูตร     IOC    =   Σ r 
                  n 
 

เมื่อ     IOC  คอื    ดชันีความสอดคลอง 

   r คอื    ผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 

    n คอื    จาํนวนผูเชี่ยวชาญ 
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หลกัเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คะแนน   1     เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวา คาํถามนัน้สอดคลองกับเนือ้หา  

คะแนน   0     เมื่อผูเชี่ยวชาญไมแนใจวา คาํถามนัน้สอดคลองกับเนือ้หา  

คะแนน  -1     เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวา คาํถามนัน้ไมสอดคลองกับเนือ้หา  

 

การคํานวณความสอดคลองระหวางประเด็นที่ตองการวัดกับขอคําถามและวัตถุประสงค  

(Item – Objective  Congruence : IOC) ของขอความแตละขอโดยคัดเลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต     

.50  ขึ้นไป   

2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 

    การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวดัทัง้หมดที่ใชในงานวจัิยนี ้ จะหาหลงัจาก 

ไดหาคาอํานาจจําแนกรายขอแลวโดยเลือกเฉพาะขอที่มีนัยสําคัญนํามาหาคาความเชื่อมั่นดวย

สัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha  Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ถาไดคาตัง้แต 0.70 ขึ้นไปถือ

วาแบบสอบถามมีความเชื่อถอืไดและเหมาะสมที่จะนาํไปใชตอไป (ลวน สายยศและองัคณา สายยศ, 

2528, หนา 171) 

 

      สูตร               =      n            1- [ Σ Si2  ] 

        n  -1                  St2 

 

           แทน   สัมประสิทธิข์องความเชื่อมั่น 

                 n              แทน    จาํนวนขอของเครื่องมือวดั 

  Si2             แทน     คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

  St2            แทน     คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมอืทัง้ฉบบั 

  

 ผูวจิยัไดหาคาความเชื่อมั่นของแบบวดัทัง้หมด (ภาคผนวก ค) ดงันี ้

1. คาความเชื่อมั่นของแบบวัดการนําองคการโดยผูนําระดบัสูง  =  .9112 

2. คาความเชื่อมั่นของแบบวัดการวางแผนวิสาหกิจ  =  .9366 

3. คาความเชื่อมั่นของแบบวัดการมุงเนนลกูคา และตลาด   = .9378 

4. คาความเชื่อมั่นของแบบวัดการวัด การวิเคราะห และการจดัการความรู  =  .9408 

5. คาความเชื่อมั่นของแบบวัดการมุงเนนทรัพยากรบุคคล  =  .9448 
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6. คาความเชื่อมั่นของแบบวัดการจัดการกระบวนการ =  .9628 

7. คาความเชื่อมั่นของแบบวัดการมุงเนนนวตักรรม =  .9074 

8. คาความเชื่อมั่นของแบบวัดผลลพัธทางธรุกิจ = .9658 

9. คาความเชื่อมั่นของแบบวัดปจจัยแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลิศ = .9458 

 

การรวบรวมขอมูล  

 

ผูวจิยัดาํเนินการวิจัยเชิงคณุภาพโดยการวิเคราะหเอกสารและทบทวนงานวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศในมุมมองสูความเปนเลิศ  (Excellent Model)รวมทั้งการสัมภาษณแบบเจาะลึก            

(In - depth  Interview)  ฝายจัดการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา จํานวน  6  คนโดย

เปนการวิเคราะหขอมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิมาเปรียบเทียบใหเหมาะสมบรบิท  (Fit Context) 

ธุรกิจธนาคารในประเทศไทยดวยวธิีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเปนการพัฒนา

แบบจําลองและไดแบบจําลองที่แตกตางจาก  Excellent Model มาเปนกรอบแนวคิดเพื่อใชใน

การศึกษาในครัง้นี้  

จากนั้น  ดําเนินการวจัิยเชิงปรมิาณโดยการเก็บขอมูลแบบสอบถามจากพนักงานของ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง  จํานวน 773 คน แลวนําขอมูล          

จากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานในการวิจัย   

ยืนยนัแบบจาํลองที่คนพบจากการศกึษาในครัง้นีแ้ละตองการทราบความสัมพนัธ  ขนาดของความ 

สัมพันธและทศิทางของความสัมพันธสําหรับตัวแปรที่ศึกษาดวยเครื่องคอมพิวเตอรโด ยใช

โปรแกรมลิสเรล (LISREL) และทราบปจจยัความสาํเรจ็ของแหงความสาํเร็จเพื่อความเปนเลิศของ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ   

นอกจากนั้น  ผูวจิัยดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึกคณะกรรมการของสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจของรฐัที่ศึกษา จาํนวน 3 คน ซึ่งทาํหนาที่เปนกรรมการในการกํากับดูแลสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจและสัมภาษณ

เจาะลึกฝายจัดการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา  จํานวน 9 คนเพื่อกําหนดแนว

ทางการปดชองวางระหวางสิ่งที่ปฏิบัติอยูกั บเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจโดยจะเปนแนว

ทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคุณภาพ

รัฐวสิาหกิจตอไปและปจจัยแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลิศ 

สําหรับที่ปรึกษาโครงการระบบประเมินผลตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ ซึ่ง

พฒันาเปนเกณฑประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจ เพื่อความเปนเลิศของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐั
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ที่ศกึษา และผูที่มีประสบการณประเมนิตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  จํานวน 2 คน ผูวจิัยจะ

สัมภาษณแบบเจาะลึกเกี่ยวกบัแนวทางการปดชองวางระหวางสิ่งที่ปฏิบัตอิยูกับเกณฑประเมนิ

คณุภาพรฐัวิสาหกิจ   ผลการประเมนิตนเองของกลุมตวัอยางของสถาบนัการเงินที่ศกึษาเพื่อนาํไปสู

การพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคุณภาพรฐัวิสาหกิจ 

และปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของการพัฒนาสถาบันการเงินที่ศึกษาเพื่อความเปนเลิศตอไป 

นอกจากนี้  จะสัมภาษณแบบเจาะลึกผูบริหารขององคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

(TQA) แลว จํานวน 2 คน  นํามาวเิคราะหเนือ้หาการดาํเนินการกอน – ระหวาง – หลังไดรับรางวัล

คณุภาพแหงชาติมาใชในองคการ แลวมผีลการดําเนินการเปนอยางไรและวธิีการปรบัปรงุพฒันาใน

แตละหมวดของเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาติ จนองคการสามารถไดรบัรางวัลคณุภาพแหงชาติซึ่ง

จะไดนํามาประยุกตใชเปนแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตาม

เกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจตอไปและปจจัยแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลิศ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจยัในครัง้นี้  ผูวจิยัใชการวเิคราะหขอมลูเชิงคุณภาพ  ดงันี ้

 1.  แนวคิดการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) 
เนื่องจาก การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) เปนเครื่องมอืในการวิเคราะหหรือประเมนิ

ตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนาโดยการวิเคราะหสวนตางระหวางสิ่งที่ปฏิบัตอิยูกับขอเสนอแนะที่มา

จากขอมลูหลกัฐานทางวชิาการ (Evidence-based  Recommendation)   

 ความหมาย 

 การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) หมายถงึ  การวเิคราะหถึงชองวาง  สิ่งที่ขาดหายไปที่

ควรเตมิเตม็และสิ่งนัน้จะตองเปนไปไดที่จะทาํดวยหรอืการวิเคราะหชองวาง หมายถงึ เครื่องมอืใน

การวิเคราะหหรอืประเมินตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนาโดยการวเิคราะหสวนตางระหวางสิ่งที่ปฏิบตัิ

อยูกับขอเสนอแนะที่มาจากขอมลูหลกัฐานทางวชิาการ (Evidence-based  Recommendation)  

(http://www.kkdtc.go.th 2009, October 12) 

วิธีการวิเคราะหชองวาง (Gap  Analysis)   

ในวธิีการวิเคราะหชองวางหรือการที่จะมองสวนตางออกนัน้ มขีั้นตอน ดงันี ้

1. ศกึษาขอเสนอแนะ  ใหเขาใจวา มีเปาหมายอะไรและมีขั้นตอนการปฏิบตัอิะไรบางที่จะ

แสดงใหเหน็ถงึการปฏิบตัดิงักลาวอยางสมบูรณซึ่งอาจจะเริ่มจากการจดัทําแนวทางปฏิบตัิที่ชัดเจน  

การสรางความเขาใจกบัผูที่ตองปฏิบตั ิ การจัดใหมสีิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติการติดตาม 

(Monitor)  หรือประเมนิผล  
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2. เมื่อเขาใจขอเสนอแนะชดัเจนแลว จะดกูารปฏิบัตภิายในองคการ (Actual  Practice) ซึ่ง

อาจจะเปนขอมูลที่เปนที่รับทราบกันดีอยูแลววา เรื่องนี้มีการทําหรือไม มีนโยบายและแนวทาง

ชัดเจนหรอืไม แตสิ่งที่ยากกวา คอื การที่จะทราบวา มกีารปฏิบัตติามนโยบายและแนวทางที่กาํหนด

ไวหรือไม  มปีญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิอยางไรซึ่งการที่จะทราบถงึขั้นตอนนี้ได  จะตองเขาไป

เรียนรูจากหนางาน  สังเกตและพดูคยุกับผูปฏบิตัิงาน  

3. หลงัจากที่เหน็สวนตางตามวธิกีารวิเคราะหชองวาง แลว ขั้นตอนตอมาคือ  การกําหนด

เปาหมายที่องคการสามารถปฏิบัติได  (Desired  Practice) ซึ่งองคการจะตัดสินใจวา  1) ปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะอยางครบถวน 2) ปฏิบตัติามขอเสนอแนะบางสวน หรือดัดแปลงไปจากขอเสนอแนะ

เพื่อใหเหมาะสมกบับรบิทขององคการ 3) แมจะมสีวนตางหรือชองวาง แตก็จะขอปฏิบตัเิหมอืนเดิม 

ทัง้นี ้ หากเลือกในขอ 2 และ 3  ก็ตองตระหนักถงึความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและมีมาตรการที่จะปองกัน

ความเสี่ยงดงักลาว  

4. เมือ่ไดเปาหมายหรอืภาพการปฏิบัตทิี่ตัง้ใจแลว จงึวางแผนวา จะไปสูเปาหมายดังกลาว

ไดอยางไร (Action Plan) แมในกรณีที่จะไมมกีารเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบตัไิปจากเดิม ก็ควร

วางแผนวาจะปองกันความเสี่ยงตางๆ  ที่มโีอกาสเกิดขึ้นอยางไร (www.kkdtc.go.th 2009, October 12) 

 จะเห็นไดวา  วธิีการวิเคราะหชองวาง  (Gap Analysis) เปนพื้นฐานของการบรหิารจัดการ 

(Management) เพื่อจะดูขอดีขอเสยีของทกุสิ่งไมวาจะเปน Model Concept จนกระทั่งกระบวนการ 

(Process) หรือการนําไปปฏิบัติ (Implementation) หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  คือ การทํา Gap Analysis 

นั้น  จะตองดูวาเปาหมายของการพฒันาและเมื่อไดเปาหมายแลว จะดูปจจัย (Factor) ตางๆภายใน

องคการโดยการกําหนด( Assess)วา  สิ่งใดที่ตองนํามาปรับปรุงตามความตองการ  (Requirement)    

ที่จะกาวไปใหถึงเปาหมาย   เมื่อไดผลลัพธออกมานั้น จะไดสิ่งที่จะตองทําเพิ่มเตมิซึ่งจะตองหา

วธิีการมาเติมเต็มหรอือดุชองวาง (Fulfill Gap) ในสวนนัน้โดยวิธกีารตางๆนัน้อาจจะตองดูวา สิ่งใด

ที่จะคุมคาและนาลงทุนที่สุดในการปดชองวาง  (Gap) ตรงนั้นซึ่งทายที่สุดแลวควรจะมีการวัดผล

เพิ่มเตมิตอวา   หลงัจากปดปดชองวางแลวไดผลหรือไหม  ถาไมไดผลตามที่คดิไวจะมีวธิีใดที่จะ

สามารถสรางใหประสทิธิภาพในงานสูงขึน้ได (ครรชิต สิงหสวุรรณ, 2551) 

ดงันัน้  การศึกษาวิจยัในครัง้นี้ใชการวเิคราะหชองวาง (Gap  Analysis) ระหวางสถานภาพ

ระบบบรหิารงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรั ฐในปจจุบันเปรียบเทียบกับเกณฑประเมนิ

คุณภาพรัฐวสิาหกิจเพื่อจะทราบชองวางของระบบปจจุบันขององคการ  และหาแนวทางการปด

ชองวางผลการประเมนิตนเองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาในการกําหนดแนว

ทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อความเปนเลิศ ตามเกณฑประเมนิคุณภาพ

รัฐวสิาหกิจ และขอเสนอแนะของที่ปรึกษาเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล คอื เกณฑประเมนิซึ่ง
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พฒันามาจากเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติ (TQA) ใน  6  หมวด ไดแก หมวด 1 การนาํองคการของ

ผูนาํ  หมวด 2 การวางแผนรัฐวสิาหกิจ  หมวด 3  การมุงเนนลกูคาฯ  หมวด 4  การวดั  การวิเคราะห 

และการจัดการความรู   หมวด 5 การมุงเนนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหมวด 6 การจัดการ

กระบวนการ  นอกจากนี้  ผูวจัิยเพิ่มอีก 1 หมวด ไดแก หมวดการมุงเนนนวัตกรรมเนื่องจากเผลิต

ภณัฑหรือบริการใหม จะเปนการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ และบริการที่มีอยูในปจจุบันใหดีขึ้นเพื่อ

สนองความคาดหวงัของลกูคา และเพิ่มปริมาณธุรกิจใหสูงขึน้ซึ่งอาจตองอาศัยการวิจัยและพัฒนา

เปนหลกัเพื่อขยายธุรกิจไปสูผลิตภณัฑและบรกิารใหม  สําหรับผลการตรวจสอบนัน้สามารถแสดง

ไดในหลายรูปแบบ เชน รูปแบบตารางแสดงผล หรือรูปแบบแผนภาพภายหลังจากการวเิคราะห

ชองวางแลวจะชวยใหองคการสามารถเหน็สภาพการที่แทจรงิขององคการและนาํไปสูการวางแผน

พฒันาและปรบัปรงุองคการใหมีทศิทางที่ชดัเจนอยางตอเนื่อง    

 

 2. แนวคิดเรื่องการวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis) 

     แนวคิดเรื่องการวิเคราะหเนื้อหา  เปนแนวคดิที่ใหความสนใจโดยเฉพาะการวจิัยทาง

สังคมศาสตร  เนื่องจากการวิเคราะหเนื้อหามีบทบาทเดนในการชวยบรรยายหรือแยกแยะสาร  

(Message)  ของขอความที่ศึกษา ดังนั้น ในเอกสารหรือสารที่จะวิเคราะหจึงมีองคประกอบหลัก         

6 ประการ (ธนิดา  จันทวงษ, 2541) ไดแก 1) แหลงที่มาของสาร (Sender) 2) กระบวนการใส

ความหมายของสาร (Encoding  Process)  3) สารหรือขอความ (Message)  4) วิธีการถายทอดสาร

ไปยงัผูอื่น(Channel  of  Tranmission)  5)ผูรับสาร (Receiver)  6)กระบวนการถอดความหมายของ

สาร (Decoding  Process) 

 นอกจากนี้  โฮลสตี (มัทนียา  สุวรรณวงศ, 2542, อางอิงจาก Holsti ,1969) กลาววา ความ

นาเชื่อถือของผลการวจิัยโดยใชวธิีการวิเคราะหเนื้อหานั้นสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับสวนของการ

ตคีวามของคําหรือสญัลักษณและการวัดกลุมคําหรือสัญลกัษณอยางมหีลกัเกณฑเปนระบบ   วธิกีาร

วเิคราะหเนื้อหาที่นาเชื่อถือ   จะตองมีคุณลักษณะ 3  ประการคือ 1)ความเปนปรนัยหรือวัตถุวสิัย 

(Objectivity) 2) ความเปนระบบ (System) 3) ความสัมพันธกับทฤษฎี (Theoretical  Relevance) 

หรือกลาวอกีนัยหนึ่งวา  วธิีการวิเคราะหเนือ้หาจะตองมลีกัษณะสําคัญ 3  ประการ คือ มีความเปน

ปรนัย  มีความเปนระบบและอิงกรอบทฤษฎ ี

 ดงันัน้  แนวคิดเรื่องการวิเคราะหเนือ้หาที่กลาวมาขางตนนัน้   จะถูกนํามาใชในการศึกษา

วจัิยในครั้งนี้โดยผู วิจัย ดําเนินการโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) กลาวคือ                

1)เกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาติของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  ประจําป พ.ศ. 2551 2) วเิคราะห

การสัมภาษณกรรมการธนาคาร  ฝายจดัการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา  ที่ปรึกษา
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จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติและบรษิทัที่ไดรับรางวลัคุณภาพแหงชาติดวยวิธกีารตรวจสอบสาม

เสา  (Triangulation)  เพื่อยืนยันความเที่ยงตรง  และความนา เชื่อถือของขอมูลที่จัดเก็บมา                    

3) วเิคราะหชองวาง (Gap  Analysis) ของระบบปจจบุนัสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษากับ

แนวทางการบรหิาร เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  ประจําป พ.ศ. 2551โดยการเปรียบเทียบ

รายละเอียดจากเอกสาร  ผลการตรวจประเมินในรายงานปอนกลับของคณะกรรมการตรวจ 

(Feedback  Report)  เพื่อเปนขอมูลกาํหนดทางเลอืกของ แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจของรฐัเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวิสาหกิจ (State  Enterprise  Performance  

Appraisal  : SEPA)  ตอไปในอนาคต 

 สําหรับการวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  และโปรแกรม      

ลิสเรล (LISREL)    

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 1. การวเิคราะหขอมูลแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรโดยใชคาสถิตพิรรณนา   

ไดแก คาความถี ่(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : SD.)    

 2. การวเิคราะหรปูแบบสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Model) โดยใช            

โปรแกรมลิสเรล (LISREL)ในการทดสอบสมมตฐิานขอ 1-18 

            ทัง้นี้   เพื่อใหการนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมลูมคีวามเขาใจเกี่ยวกับผลการวิเคราะห

ขอมลูดงักลาว  ผูวจัิยจึงกาํหนดสัญลกัษณที่ใชแทนคาสถิตแิละตัวแปรตางๆ ในการนาํเสนอขอมูล  

ดงันี ้ 

 

 สัญลักษณที่ใชการวิเคราะหขอมูล 

  X   หมายถงึ  คาเฉลี่ย (Mean) 

  S.D.  หมายถงึ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  MIN  หมายถงึ  คะแนนต่าํสุด (Minimum) 

  MAX  หมายถงึ  คะแนนสูงสุด (Maximum) 

  SK            หมายถงึ        คาความเบ (Skewness) 

  KU            หมายถงึ        คาความโดง (Kurtosis) 

  2X   หมายถงึ               ดชันตีรวจสอบความกลมกลนืประเภทคาสถิตไิคสแคว 
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   df   หมายถงึ            คาองศาอิสระ (Degree  of  Freedom) 

  P  หมายถงึ        ระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ

  AGFI  หมายถงึ        ดชันีวดัระดับความกลมกลืนที่ปรบัแกแลว (Adjusted         

       Goodness of Fit Index) 

  GFI  หมายถงึ        ดชันีวดัระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 

  CFI  หมายถงึ      ดชันีการเขาไดเชิงสัมพัทธ (Comparative Fit Index)   

  CN  หมายถงึ       ขนาดของกลุมตัวอยางที่มีมากเพยีงพอกับการยอมรับ 

       การเขาไดดขีองแบบจาํลอง (Critical N)   

  RMR  หมายถงึ       ดชันีรากของคาเฉลี่ยกาํลังสองของสวนเหลอื (Root  

      Mean  Squared  Residual) 

  RMSEA หมายถงึ       คารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลงัสอง  

                                                                      (Root Mean Square Error of Approximation) 
 

 สัญลักษณที่ใชแทนตวัแปร 

LED หมายถึง การนําองคการรฐัวสิาหกิจ 

LED _LE1                 หมายถึง ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

LED _LE2 หมายถึง ผูนําการปฏิบตั ิ

LED _CSR                หมายถึง ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม 

PLAN หมายถึง การวางแผนวสิาหกิจ 

PLAN _STR             หมายถึง การจัดทาํกลยทุธ 

PLAN _DEP หมายถึง การถายทอดกลยุทธเพื่อนาํไปปฏิบตั ิ

CUS หมายถึง การมุงเนนลกูคาและตลาด   

CUS_MK             หมายถงึ ความรูเกี่ยวกับลกูคาและตลาด   

CUS_SAT          หมายถึง ความสมัพันธกบัลกูคาและความพึงพอใจของลูกคา 

KMGT หมายถึง การวัด  การวเิคราะหและการจัดการความรู 

KMGT_MEA    หมายถึง การวัด   การวเิคราะหและการปรับปรุงผลการ

ดาํเนินการขององคการ                          

KMGT_KM หมายถึง การจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศและ                  

ความรู       

MAN หมายถึง การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

MAN_MIT         หมายถึง ความผกูพนัของบคุลากร 
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MAN_ENV       หมายถึง สภาพแวดลอมของบุคลากร 

PRO    หมายถึง การจัดการกระบวนการ 

PRO_DESI หมายถึง การออกแบบระบบงาน   

PRO_ADJ          หมายถึง การจัดการ และการปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน 

INNO   หมายถึง การมุงเนนนวัตกรรม 

INNO_DEV      หมายถึง การพัฒนานวัตกรรม 

INNO_SUP       หมายถึง การสนับสนุนนวตักรรม 

RESU    หมายถึง ผลลัพธทางธรุกิจ 

RESU_RE1         หมายถึง ผลลัพธดานผลิตภณัฑและบรกิาร   

RESU_RE2         หมายถึง ผลลัพธดานการมุงเนนลกูคา   

RESU_RE3         หมายถึง ผลลัพธดานการเงินและการตลาด 

RESU_RE4         หมายถึง ผลลัพธดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล   

RESU_RE5         หมายถึง ผลลัพธดานประสิทธผิลของกระบวนการ   

RESU_RE6         หมายถึง ผลลัพธดานการนําองคการ   

RESU_RE7         หมายถึง ผลลัพธดานนวตักรรม 
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