
 

บทที่ 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาวิจยัเรื่องแนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยเพื่อ

ความเปนเลิศตามตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร  (ธ.ก.ส.)  มวัีตถุประสงค  1) เพื่อศกึษาสถานภาพระบบบริหารงานของสถาบนั

การเงินเฉพาะกิจของรัฐในปจจุบันเปรียบเทียบกั บเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ (State  

Enterprise  Performance  Appraisal  : SEPA)  2) เพื่อศกึษาปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศ

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ  (State Enterprise  

Performance  Appraisal  : SEPA)  3) เพื่อทดสอบแบบจําลองความสมัพันธระหวางการนําองคการ

รัฐวสิาหกิจ  การวางแผนวิสาหกิจ  การมุงเนนลูกคาและตลาด  การวัด  การวิเคราะหและการจดัการ

ความรู   การมุงเนนทรพัยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ การมุงเนนนวตักรรมและผลลพัธทาง

ธุรกิจ  4) เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตาม

เกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ    

 

      การนาํเสนอผลการวิจัยในครัง้นี้ ผูวจิยัไดจาํแนกการนาํเสนอเปน 4 ตอน ประกอบดวย 

ตอนที ่1  ผลการวิเคราะหสถานภาพระบบบรหิารงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

ในปจจุบันเปรียบเทียบกับเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  (State  Enterprise  Performance  

Appraisal  : SEPA)   

 เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1   ผูวจิยัวเิคราะหสถานภาพระบบบริหารงานของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรฐัที่ศึกษาในปจจุบันเปรียบเทียบกับเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจดวย

การวิเคราะหเนื้อหาจากรายงานการประเมนิตนเอง (Self  Assessment  Report : SAR) ป 2551ใน

รูปแบบการวิเคราะหจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง(Opportunity  for Improvement : OFI)  

หรือพัฒนาตนเองซึ่งเปนการวิเคราะหและประเมนิตนเอง(ตามแนวทาง Approach – Deploy – 

Learning – Integration : ADLI)ซึ่งเปนปจจัยที่ใชในการประเมนิองคการตามเกณฑประเมนิคณุภาพ

รัฐวสิาหกิจโดยใชแนวเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติวเิคราะหเพื่อใหไดจุดออนที่จะนํามาพัฒนา

และปรบัปรงุ เหมอืนกับการวเิคราะหจุดออนของการวิเคราะห SWOT  แตมีจุดที่แตกตางกัน คือ 

การวิเคราะห SWOT  ทาํใหผลลัพธที่ไดออกมามีลักษณะขาดการเปรียบเทยีบ  แตการวเิคราะห OFI 
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จะมีการเปรียบเทียบกับแนวทางการบริหารที่ดีตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ   ทําให

องคการทราบวา  ยังมปีจจยัหรือโอกาสสําหรับการปรับปรุงในดานตางๆซึ่งผูบริหารจะใชผลการ

วเิคราะหโอกาสในการปรับปรงุไปพจิารณาคดัเลือกเฉพาะปจจยัที่มคีวามสาํคญัเพื่อการพฒันาและ

ปรับปรุงกอน   สรุปการวิเคราะหเปนจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงสูความเปนเลิศไดตาม

ตาราง 6 และ 7 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2552) ตามลาํดบั  ดงันี ้

 

ตาราง 6  จดุแข็งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในปจจบุันเปรยีบเทียบกบัเกณฑประเมิน 

                คณุภาพรัฐวสิาหกิจ 

หมวด ประเด็น กิจกรรม 

1. การนําองคการรัฐวสิาหกิจ ขอ 1.1  การนํา

องคการโดยผูนาํ

ระดับสงู 

1. กําหนดวิสัยทัศน และมีการทบทวนโดยกรรมการ

และผูบ ริหาร ขององคการดวยวธิีการสัมมนาเชงิ

ปฏิบติัการ ระดมความคิดโดยอาศัยเครื่องมือ  SWOT 

Analysis ในขณะที่การกําหนดคานยิมขององคก าร

เนนการมีสวนรวมโดยมีการจัดประกวดคานยิม

อ งคกา รและถา ยทอ ดทิศทา งอ งคก า รผา น กา ร

ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสูความสํา เร็จ  

(Bank Agenda)  ประจําปบัญชี 2552 รวมถึงชองทาง

ตาง  ๆอาทิ เอกสาร แผนพบัและการเยี่ยมสาขา   

  2. การสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหพนักงานมี

พฤตกิรรมปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมโดยมี

กา รจัดตั้งคณะกรรมกา รทบ ทวนและพิจา รณา

แนวทางปฏิบัติใหเปนไปตาม พรบ.วาดวยหลักเกณฑ

และวธิีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.2526 มี

การกาํหนดจรรยาบรรณพนักงานและขยายไปสูงาน

วชิาชีพในดานตางๆ   การจัดทําระเบียบฉบับที่ 50 

เพื่อใหพ นักงานทุกคนยึด ม่ัน ในคุณธรรมทั้งใน

พฤตกิรรมสวนบคุคล และในการทํางานรวมทัง้จดัทาํ

แบบรายงานความขัดแยงทางผลป ระโยชนของ

พนักงานเปนประจําทุกป นอกจากนี้ ยังมีการจัดทํา

คูมื อ ตา ง ๆ เ พื่อ เ ผ ย แ พ ร  อ า ทิ  คูมื อ วนิั ย แ ล ะ

จรรยาบรรณ  คูมือการกาํกับดูแลที่ดี 
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ตาราง 6  (ตอ) จุดแขง็ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในปจจบุันเปรียบเทียบกับเกณฑประเมิน 

               คณุภาพรฐัวสิาหกิจ 

หมวด ประเด็น กิจกรรม 

1. การนําองคการรัฐวสิาหกิจ ขอ 1.1  การนํา

องคการโดยผูนาํ

ระดับสงู 

3. ผูบริหารขององคการมีแนวทางในการสรางความ

ยั่งยืนใหแกองคการโดยขับเคลื่อนองคการทั้ง 3 ดาน 

อยางสมดุล คือ ดานเกษตรกร ซึ่งเปนลูกคาหลักโดยมี

แนวทางใหความชวยเหลือมากกวาสินเชื่อ   ดาน

พนกังาน มุงใหพนักงานเปนคนเกง ดี มีสุขและดาน

องคการ  เพื่อใหมีสภาพคลองที่ เพียงพอ  สถานะ

การเงนิที่เขมแข็ง 

  4. ผูบริหาร ขององคการทําให เกิดการมุงเนนการ

ปฏิบัติการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค  การปรับปรุงผล

การดําเนนิงานและการบรรลุวสิัยทัศน ดวยเครื่องมือ

ตางๆ เชน EVM, BSC และ KPIs เปนตน และมีการ

จัดทําบันทึกขอตกลงฯ ทุกระดับชั้นและเชื่อมโยงสู

การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการบริหาร

จดัการความเสี่ยงอยางเปนระบบ 

 ขอ 1.2  ธรรมาภิบาล 

และความรับผดิชอบ

ตอสังคม 

องคการมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเกษตรกร 

สถาบนัเกษตรทั่วประเทศ โดยมีการพัฒนาแบบครบ

วงจรตั้งแตพัฒนาการผลิต การตลาด การใหสินเชื่อ

ทั้งในและนอกภาคการเกษตรเพื่อการผลิตและการ

พัฒนาคุณภาพชีวติตลอดจนการรักษาสิ่งแวดลอม  

ครอบคลุมทุกอาชีพในชนบท มุงเนนชุมชนเปน

ศูนยกลางโดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และทฤษฎีใหม 3 ข้ัน คือ การพัฒนาคนในชุมชนให

เกดิจิตสาํนึกในการพึ่งพาตนเอง   การพัฒนาเพื่อให

เกดิการรวมกลุมข้ันชุมชนเพื่อพึ่งพากันและกันและ

การพัฒนาใหเกิดเปนกลุมเครือขายธุรกจิชมุชน 

2. การวางแผนวสิาหกิจ ขอ 2.2  การถายทอด

กลยุทธเพื่อนําไป

ปฏิบติั 

1. มีแนวทางในการบริหารทรัพยากรทางการเงนิโดย

อ า ศั ย แ น ว คิด ก า ร บ ริห า ร ค ว า ม เ สี่ย ง  ( Risk 

Management)เปนเคร่ืองมือ เชน  การจัดทําประมาณ

การกระแสเงนิสด(Cash Budgeting)เสนอตอ  CFO 

เปนประจําทุกเดือน ติดตามความเคลื่อนไหวของ

สภาพคลองเปนประจําทกุวนั  มีการกําหนด Risk 
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ตาราง 6  (ตอ) จุดแขง็ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในปจจบุันเปรียบเทียบกับเกณฑประเมิน 

               คณุภาพรฐัวสิาหกิจ 

หมวด ประเด็น กิจกรรม 

2. การวางแผนวสิาหกิจ (ตอ) ขอ 2.2  การถายทอด

กลยุทธเพื่อนําไป

ปฏิบติั (ตอ) 

Limit, ระดบั Risk Appetite  และ Risk Tolerance เพื่อ

ใชเปนระบบ Warning Signal ทางดานสภาพคลอง  มี 

การจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องในการดําเนนิ

ธุรกจิ (Business Continuity Management) และมีการ

จัดต้ังคณะกรรมการ BCM และทบทวนแผนเปน

ประจาํทุกป 

  2. การจดัทําแผนหลักดานทรัพยากรบคุคลมกีารจดัทาํ

แผนทั้งแผนระยาวและแผนระยะสั้นที่เชื่อมโยง

ทิศทางองคการและกลยุทธโดยกําหนดกรอบ 4 ดาน

คื อ  ส ร า ง คว า มพ อ เ พีย งด า น ท รัพ ย า ก รมนุษ ย  

สนับสนุนการเพิ่มป ระสิทธิภาพการทํางานและ

เสริมสรางทรัพยากรมนุษยใหเปนคนเกง  เสริมสราง

ขวัญกําลังใจและเสริมสรางทรัพยากรมนุษยใหเปน

คนดี ยึดมั่นในคานยิม   วัฒนธรรมและจรรยาบรรณ

ขององคการ 

3. การมุงเนนลูกคา และตลาด ขอ 3.1  ความรู

เกี่ยวกับลูกคาและ

ตลาด 

มีวธีิการและชองทางในการรับฟงเสียงของลูกคาที่

หลากหลาย และเขาถึงไดงายกวา  10 ชองทาง  อาทิ  

Call Center, Website, โทรศัพท, การประชุม, การ

เยี่ยมเยียนลูกคา และสื่อประเภทตางๆ เปนตน และมี

การทบทวน ปรับปรุงชองทางตางๆเพื่อใหการรับฟง

เสียงของลูกคาเหมาะสมและทันสมัย 

 ขอ 3.2 ความ 

สัมพันธกับลูกคา

และความพึงพอใจ

ของลกูคา 

กําหนดใหกองอํานวยการนโยบายรัฐเปนศูนยกลาง

การรับเรื่องรองเรียน 4 ประเภทคือ เรื่องรองเรียน ขอ

ความชวยเหลือ ใหขอเสนอแนะและสอบถามปญหา 

โดยมีการกําหนดเวลามาตรฐานในการแกไขปญหา

ในแตละประเภท มีกระบวนการและข้ันตอนที่เปน

ระบบ   อยางไรก็ตาม  ยังขาดการนํา เสนอผลการ

จดัการขอรองเรียนที่แสดงใหเห็นถงึประสิทธิผลของ

กระบวนการดังกลาว 
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ตาราง 6  (ตอ) จุดแขง็ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในปจจบุันเปรียบเทียบกับเกณฑประเมิน 

               คณุภาพรฐัวสิาหกิจ 

หมวด ประเด็น กิจกรรม 

4. การวัด การวิเคราะห และ

การจัดการความรู 

ขอ 4.2 การจดัการ

สารสนเทศ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

ความรู (ไมพบจดุแขง็

เรื่องขอ 4.1 การวัด 

การวิเคราะห และ

การปรับปรุงผลการ

ดําเนินการของ

องคการ) 

มีการกําหนดนโยบายมาตรฐานและกระบวนการใน

กรณีที่มีเหตุการณทําใหการปฏิบัติงานตามปกตติอง

หยุดชะงักลงใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องหรือ

กลับมาดําเนนิการในเวลาที่เหมาะสมโดยมกีารแตงต้ัง

คณะกรรมการความตอเนื่องทางธุรกิจ(Business 

Continuity Management Committee : BCM 

Committee)เพื่อจัดทาํแผนBusiness Continuity Plan : 

BCPโดยคณะกรรมการแผนฉกุเฉินดาน IT กาํหนดใหมี

การแผน5 ดาน คือ กรณีมีมอบปดลอมอาคาร

สาํนกังาน กรณไีฟไหมและกรณไีฟฟาดบั 

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ขอ 5.1 ความผูกผัน

ของบุคลากร 

มีแนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการในดาน

ตาง  ๆที่หลากหลาย อาทิ การสงเสริมความรวมมือ  การ

สื่อสาร ผานการจัดโครงสรางองคการที่ยืดหยุน  แบน

ราบ และการจดัทีมแบบ Cross Function โดยนําระบบ

ประเมิน BSC  EVM  และ PMS เปนเครื่องมือในการ

สงเสริมการมุงเนนผลงานผานชองทางการสื่อสาร

ภายในที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกระดับ เชน  การ

ประชุม Monday Meeting ประชุมพนักงานรายเดือน 

Bank Agenda,การประชมุผานระบบ Video Conference  

และการสัมมนาสัญจร เปนตน 

 ขอ 5.2

สภาพแวดลอม 

ของบุคลากร 

การสงเสริมบรรยากาศการทํางานของบุคลากรของ

องคการมีการแตงต้ังคณะ และระบบงานความปลอดภัย 

อาชวีอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) โดย

มีการกําหนดกระบวนการ แผนปฏิบัติการ  เปาหมาย

และตัวชี้วัดที่ครอบคลุม  3 ดาน คือ ความปลอดภัย 

สขุอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และมีการ

ติดตามสรุปผลผลการดําเนินงานเปนประจํารายเดือน  / 

ไตรมาส / ป รวมถึงมีการตรวจสอบมาตรฐานงานจาก

ภายนอก 
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ตาราง 6  (ตอ) จุดแขง็ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในปจจบุันเปรียบเทียบกับเกณฑประเมิน 

                 คุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

หมวด ประเด็น กิจกรรม 

6. การจดัการกระบวนการ ขอ 6.1 การออกแบบ

ระบบงาน 

มีการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน  โดยมีการ

แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ  

(Business Continuity Management : BCM) ซึ่ง

ประกอบดวยคณะทํางานเหตุฉุกเฉิน  (ERT) และ

คณะทํางานธุรกรรมงานสําคัญ (BFRT) เพื่อใหงาน

ธุรกรรมสําคัญสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง   

และมีการถายทอดแผนดังกลาวลงสูการปฏบิัติในทุก

ระดับโดยสื่อสารผานคูมือการปฏบิัติงาน   Website 

สาํนกับริหารความเสี่ยงและจดัทําบนัทกึซกัซอมกรณี

ทราบวาจะมีเหตุฉกุเฉินลวงหนา 

7. การมุงเนนนวตักรรม 

 

ขอ 7.1  การพัฒนา

นวตักรรม 

กา รสรา งนวัตกรรมและกา รแบงปนทักษะขอ ง

บคุลากร มีกิจกรรมสรางนวัตกรรม(Innovation) โดย

มีการจัดนวัตกรรม(Innovation Day) สงเสริมให

พนกังานใหบริการที่ดีผานกจิกรรมการบริการดวยใจ 

คือ รูใจ เตม็ใจ เปดใจ จริงใจ และใสใจพัฒนา 

 ขอ 7.2  การ

สนบัสนนุนวตักรรม 

สนับสนุนการใหรางวัลนวัตกรรมในองคการเปน

ป ระจําทุกป  ดวยการจัดกจิกรรม ใหสวนงานใน

องคการสรางนวตักรรมภายในองคการ  และสงเสริม

การนํานวัตกรรมสูการปฏิบัติทั่วทัง้องคการ 

 

จากตาราง 6  พบวา  สถานภาพระบบบริหารงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่

ศึกษาในปจจุบนัเมื่อเปรียบเทยีบกับเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ  สวนใหญมีจุดแข็ง  ยกเวน

เรื่องการกําหนดยทุธศาสตรและการวัด การวิเคราะหและการปรับปรงุผลการดําเนินการซึ่งยังตอง

ปรับปรงุ 

ผูวจิยัศกึษาเพิ่มเตมิโดยศกึษาเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจเพื่อความเปนเลิศซึ่งพฒันา

มาจากเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติประจาํป พ.ศ. 2551และทบทวนงานวจิยัทัง้ในและตางประเทศ 

รวมทั้งบทความที่เกี่ยวของในมุมมองสูความเปนเลิศ  (Excellent  Model)ซึ่งเปนขอมูลทุตยิภูมิ  

(Secondary  Sources) และการสัมภาษณเจาะลึก (In - depth   Interview) ฝายจัดการของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาจํานวน 6 คนโดยเปนการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ(Primary Data) 
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จากนัน้นําขอมูลทัง้ปฐมภูมิ และทุตยิภูมิดังกลาวมาเปรียบเทียบใหเหมาะสมบริบท(Fit Context) 

ธุรกิจธนาคารในประเทศไทยดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเปนการพัฒนา

แบบจําลองและไดแบบจําลองที่แตกตางจาก Excellent  Model มาเปนกรอบแนวคิดเพื่อใชใน

การศึกษาในครัง้นี้  พบวา  มคีวามเหน็สอดคลองในทศิทางเดยีวกนัวา  ปจจบุนัมกีารแขงขันมากขึ้น 

และมีจํานวนคูแขงมากตามไปดวย   อยางไรก็ตาม  อุตสาหกรรมธุรกิจธนาคารเปนธุรกิจที่ใช

เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันและ สรางรายไดใหแกธุรกิจธนาคารโดย

ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ ดวยการพัฒนาขีดความสามารถขององคการให

สามารถใชเทคโนโลยีใหมๆและขยายรวมทัง้เพิ่มบรกิารประเภทใหมๆ ใหมากขึ้นเพื่ออํานวยความ

สะดวกแกลูกคาในทกุๆ ดาน แตระบบสารสนเทศของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษายงัไม

เขมแขง็  สงผลใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาใหความสาํคัญในเรื่องนวตักรรมดวยการ

พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมนวัตกรรม  (Innovation) รวมทั้งการแบงปนทักษะกิจกรรมดาน

นวตักรรมของบคุลากรมาอยางตอเนื่องโดยสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัที่ศึกษากําหนดใหมีวัน

นวตักรรม (Innovation Day) เปนประจําทกุปตอเนื่องมาเปนปที ่3 และใหรางวัลนวัตกรรมเพื่อจงูใจ

แกพนักงานในองคการและคนภายนอกขององคการเปนประจําทุกปเพราะนวัตกรรมเปนเรื่อง

สําคัญมากและเปนปจจัยสําคัญตอองคการในอนาคตเพื่อใหอยูรอด 

 ดงันัน้  ผูวจิยัจงึเพิ่มปจจยัการมุงเนนนวตักรรมในแบบจําลองเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยเพื่อความสัมพันธ

ระหวางการนําองคการรัฐวิสาหกิจ   การวางแผนวิสาหกิจ   การมุงเนนลูกคาและตลาด   การวัด  

การวิเคราะหและการจัดการความรู   การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ การ

มุงเนนนวัตกรรมและผลลัพธทางธรุกิจ 

 เมื่อพจิารณาจดุแขง็ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในปจจุบันเปรียบเทียบกับเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจตามตาราง 6  แลว  ผูวจัิยนําเสนอโอกาสในการปรับปรุง (OFI)  ของ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่ศึกษาในปจจุบันเปรียบเทียบกับเกณฑประเมินคุณภาพ

รัฐวสิาหกิจเพื่อใหผูบริหารของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาใชผลการวิเคราะหโอกาสใน

การปรับปรงุไปพิจารณาคัดเลือกเฉพาะปจจัยที่มีความสําคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงสูความ

เปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจตอไป  สรปุไดตามตาราง 7  ดงันี้ 
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ตาราง 7  โอกาสในการปรับปรงุ (OFI) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษาในปจจุบัน 

               เปรยีบเทียบกบัเกณฑประเมินคณุภาพรัฐวสิาหกิจ 

หมวด ประเด็น กิจกรรม 

1. การนําองคการรัฐวสิาหกิจ ขอ 1.1  การนํา

องคการโดยผูนาํ

ระดับสงู 

แมวาองคการจะมีการกําหนดทิศทางองคการไมวาจะ

เปนวสิัยทัศน  พันธกิจ  เป าป ระสงคและผลกา ร

ดําเนินงานที่คาดหวัง  และมีวธีิการและชองทางการ

ถายทอดที่หลากหลาย แตยังไมชดัเจนวามีวิธีการวัด

ป ระเมินสัมฤท ธิผลการสื่อสารทิศทา งองคก า ร

ดังกลาวอยางเปนระบบอยางไร  ทําใหบุคลากรและ

พนกังานทุกระดบัไมมีความมั่นใจในทิศทางดังกลาว  

ทําใหเห็นเปาหมายและทิศทางไมสอดคลองกัน  

รวมทัง้ขาดความมุงม่ันสูเปาหมายรวมกนั 

 ขอ 1.2  ธรรมาภิบาล 

และความรับผดิชอบ

ตอสังคม 

1.  การป ระเมินผ ลกา รดําเนนิงานของผูบริห า ร

ระดับสูง รวมทัง้ผูบริหารสงูสดุ แมวาจะมหีลักเกณฑ 

วธิีการ และแนวทางในการประเมินที่ชัดเจน  แตมิได

แสดงใหเหน็วา ไดมีการนําผลการทบทวนดังกลาว

ไปพัฒนาอยางเปนระบบ และเปนรูปธรรม รวมถึง

การนําผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิผลของ

กา รนํ า อง คการ ขอ งผูบริห า รแตละค นอยางไ ร  

นอกจากจะนําไปจดัทําแผนพัฒนาศักยภาพ 

  2.  ยังไมชัดเจนในการจดัการกบัผลกระทบทางลบตอ

สังคมอันเนื่องมาจากผลการดําเนินงานขององคการ  

แมวาจะมีการกลาวถึงโครงการและกิจกรรมตางๆ  ที่

ชวยเหลือสังคมชุมชน  แตไมพ บกระบวนการที่

ชัดเจนและ เปนระบบ  ขา ดตัวชี้วัดที่ติดตามกา ร

ประเมินผลทางลบ และความสําเร็จของกระบวนการ

อยางเปนระบบ 

  3. แมวาจะจัดใหมีโครงการสงเสริมใหพนักงานมี

พฤติกรรมที่มีจริยธรรมเปนจํานวน มาก อาทิ การ

จดัต้ังศนูยบริการลกูคา  การจัดทําระเบียบฉบับที่ 50  

การกําหนดนโยบายวัฒนธรรมองคกร  5 ประการ 

การสงเสริมใหพนักงานปฏบิัติธรรมโดยไมคิดเปน

วนัลา เปนตน แตไมพบวามีกระบวนการที่เปนระบบ  

ไมแสดงใหเห็นถงึตวัช้ีวดัที่สาํคัญที่สงเสริมและ 
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ตาราง 7 (ตอ) โอกาสในการปรบัปรงุ (OFI)  ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐัที่ศึกษาในปจจบุัน 

              เปรียบเทียบกับเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ 

หมวด ประเด็น กิจกรรม 

1. การนําองคการรัฐวสิาหกิจ  

(ตอ) 

ขอ 1.2  ธรรมาภิบาล 

และความรับผดิชอบ

ตอสังคม 

ตรวจติดตามพ ฤติกรร มที่มีจริยธรรมทั่วทั้งองคก าร  

รวมถึงการมีปฏสิัมพันธกับลูกคา  คูคา  ซึ่งอาจทําให

กิจกรรมหรือโครงการตางๆ ที่ดําเนนิการไรประสิทธิผล 

  4.  แมวาจะยึดหลักการบริหารจัดการภา ยใตหลัก         

ธรรมาภิบาล ความโปรงใส และการกํากับดูแลตนเองที่

ดี โดยมีการกําหนดเปนนโยบาย แนวทางปฏิบัติ  และ

กระบวนการขับเคลื่อนที่ชัดเจน  แตในทางปฏิบัติยังคง

มีปญหาใหเหน็ 

2. การวางแผนวสิาหกิจ ขอ 2.1 การจดัทาํ  

กลยุทธ 

 

1. แมวามีการจดัทาํแผนธุรกจิทั้งแผนระยะยาว (แผน 5 

ป) และแผนระยะสั้น (แผนประจําป) แตมิไดแสดงให

เห็นถึงความเช่ือมโยง หรือการถายทอดแผนระยะยาว

ไปสูแผนปฏิบัติการประจาํปอยางเปนระบบ 

  2.  แมวาจะมีการรวบรวมขอมูลตางๆ มาประกอบการ

ทาํแผนทั้งดานปจจยัภายนอก เชน  ขอมูลทางเศรษฐกจิ 

สังคมการ เมือง  ฯลฯ และขอมูลปจจัยภายใน  เชน  

ศักยภาพพ นักงาน คุณภาพสินเช่ือ  เปนตน  แตมิได

กลาวถึงการรวบรวมอยางเปนระบบ   ไมปรากฏผูรวบ

รวบ  วธิีกา รรวบรวม  แหลงขอ มูล  รวมถึ งวธีิการ

วเิคราะหขอมลูที่ชัดเจน 

  3.  ไมชัดเจนวาเปาประสงคและกลยุทธทําใหเกิดความ

สมดุลระหวางความทาทายระยะสั้นและระยะยาว

อยางไร รวมถึงการทําใหเกดิความสมดุลของผูมีสวนได

สวนเสียแตละกลุมอยางไร 

 ขอ 2.2  การถายทอด 

กลยุทธเพื่อนําไป

ปฏิบติั 

แมวาจะมีการคาดการณผลการดําเนนิงานตามกรอบ

เวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว  แตไม

ปรากฏวธิีการที่ใชในการคาดการณผลการดําเนินงาน

อยางเปนระบบ และไมมีการเทียบเคียงกับคูแขงหรือ

องคการในระดับที่เที ยบ เคียงกันได  รวมถึงระดับ

เทียบเคียงที่สาํคัญใดๆ 
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ตาราง 7 (ตอ) โอกาสในการปรบัปรงุ (OFI)  ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐัที่ศึกษาในปจจบุัน 

               เปรยีบเทียบกบัเกณฑประเมินคณุภาพรัฐวสิาหกิจ 

หมวด ประเด็น กิจกรรม 

3. การมุงเนนลูกคา และตลาด ขอ 3.1  ความรู

เกี่ยวกับลูกคา และ

ตลาด 

1.  แมวาจะมีการจําแนกกลุมผูรับบริการตามภารกิจ

หลักขององคการ แตไมปรากฏวธิีการนําลูกคาของ

คูแขง คูเปรียบเทยีบ และตลาดอื่นๆ ที่พึงมีในอนาคต

มาประกอบการพิจารณา 

  2.  แมวาจะมีชองทางในการเรียนรู  และรับฟงเสียง

ของลกูคาที่หลากหลายกวา 10 ชองทาง แตไมปรากฏ

วามีแนวทางที่เปนระบบอยางไรในการใชเสียงของ

ลูกคาเหลานั้นมากาํหนดความตองการ ความคาดหวัง 

และนาํไปใชในการสรางความสัมพันธ การวางแผน

ผลิตภัณฑ การตลาด และการปรับปรุงระบบงานและ

กระบวนการทํางานแตอยางใด  ตลอดจนพัฒนา

โอกาสใหมทางธุรกิจ 

  3.  ในการจัดการฐานขอมูลลูกคาและเกษตรกร 

(Customer Database) ยังขาดการบูรณาการอยางเปน

ระบบระหวางสาํนกังานใหญและสวนงานในภูมิภาค  

ปจจุบันยังเปนลักษณะตางฝายตางดําเนนิการ  และ

ตางฝายตางใชงาน ฐานขอมูลลูกคาขาดการรวมศูนย

อยางเปนระบบ  ทําใหการวาง     กลยุทธในภาพรวม 

หรือพัฒนากระบวนการลูกคาสัมพันธ (Customer 

Relationship Management : CRM) เปนไปดวยความ

ยากลาํบาก 

 ขอ 3.2 

ความสมัพนัธกบั

ลกูคาและความพงึ

พอใจของลูกคา 

1.  กระบวนการสรางความสัมพันธกับลูกคาของ

ธนาคาร (CRM) ในปจจบุันยังมีลักษณะตางฝายตาง

ทาํ ไมพบกระบวนการสรางความสมัพันธกับลูกคาที่

เปนระบบและสอดคลองกันทั่วทั้งองคกรอยางมี

บรูณาการ  ซึ่งอาจทําใหบางสวนงานเห็นความสําคัญ

ในการสรางความสมัพนัธกบัลกูคาอยางเครงครัด  แต

บางสวนงานอาจละเลยในการสรางความสัมพันธ ทาํ

ใหการบริการขององคการทั่วประเทศมิไดอยูบน

บรรทดัฐานเดียวกัน 
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ตาราง 7 (ตอ) โอกาสในการปรับปรุง (OFI) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาในปจจุบัน 

               เปรยีบเทียบกบัเกณฑประเมินคณุภาพรัฐวสิาหกิจ 

หมวด ประเด็น กิจกรรม 

3. การมุงเนนลูกคา และตลาด 

(ตอ) 

ขอ 3.2 

ความสมัพนัธกบั

ลกูคาและความพงึ

พอใจของลูกคา 

2.  แมวาจะมีการวาจางหนวยงานภายนอกที่เปน

อิสระมาประเมินความพึงพอใจลกูคาเปนประจําทุกป  

แตไมพบวามีกระบวนการที่เปนระบบอยางไรในการ

นําผลการประเมินมาสูการปรับปรุงอยางเปนระบบ

เพื่อใหลูกคาเกดิความสัมพันธ การกลาวถึงองคการ

ในทางที่ดี และตอบสนองเกนิความคาดหวัง  และไม

พบวามีการประเมินปจจัยที่กอใหเกิดความ  “ไมพึง

พอใจ” แกลูกคาแตอยางใด  นอกจากนี้ยังไมพบวามี

การประเมินความพึงพอใจและตอบสนองในเชงิ     

กลยทุธอยางไรกับลูกคาแตละกลุม(Segment) 

  3.  ในการติดตามลกูคาในเรื่องคุณภาพของผลติภัณฑ

และการบริการ และการทําธุรกรรมเพื่อใหไดขอมูล

ปอนกลับอยางทันทวงที  และนําไปใชดําเนนิการ

ตอไปไดนั้น แมจะกลาวถึงการจัดใหมีแบบประเมิน

ความพงึพอใจและขอคดิเห็นหลังการใหบริการ ณ จดุ

บริการ  แตไมพบวาแนวทางดังกล าวถูกนําไปใช

อยางไร ไมพบกระบวนการติดตาม ประเมินผลที่เปน

ระบบ  รวมถึงการนาํผลดังกลาวไปใชอยางไร และไม

พบวาแตละสาขาหรือจุดบริการปฏบิัติสอดคลองกัน

หรือไม 

  4.   ไมพบวามี วิธีกา รอ ยางไรในกา รหา  และใช

สารสนเทศความพึงพอใจของลูกคาและผูรับบริการ 

โดยเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ข อ ง คูแ ขง  คูเ ที ย บ ห รื อ ระ ดั บ เ ที ย บ เ คี ย ง ข อ ง

อุตสาหกรรม 
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ตาราง 7 (ตอ) โอกาสในการปรับปรุง (OFI) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาในปจจุบัน 

               เปรยีบเทียบกบัเกณฑประเมินคณุภาพรัฐวสิาหกิจ 

หมวด ประเด็น กิจกรรม 

4. การวัด การวิเคราะห และ

การจัดการความรู 

ขอ 4.1 การวัด      

การวิเคราะห และ

การปรับปรุงผลการ

ดําเนนิการของ

องคการ 

1 .   แ มวาจ ะมี แน วท า งในกา ร คัด เลื อกขอ มูล เชงิ

เปรียบเทียบ แตไมปรากฏการปฏบิัติที่เปนรูปธรรม     

ไมแสดงใหเห็นถึงกระบวนการที่เปนระบบในการ

รวบรวมและวิเคราะหเปรียบเทียบรวมถึงขอมูลการ

เปรียบเทียบไมสอดคลองกับที่กลาวไวในหมวดอื่นๆ  

เชน  กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรขององคการ 

(หมวดที่ 2)  ความพึงพอใจลูกคาของคูแขง  (หมวดที่ 3)  

นอกจา กนี้ป ระเ ด็นในการ เปรียบ เที ยบที่กลาวถึง          

ไมครอบคลุมประเด็นสาํคัญตางๆขององคการ 

  2.  ระบบฐานขอมูลขององคการในปจจบุนัยังมีลักษณะ

ตางฝายตางจัดเก็บ  ตางฝายตางดํา เนนิการ  ซึ่งเปน

อุปสรรคตอการรวบรวมและวเิคราะหผลการดําเนินงาน

ในภาพรวม รวมถึงการกําหนดทิศทางและกลยุทธ  การ

ที่ฐานขอมูลดานตางๆไมวาจะเปนฐานขอมูลที่เกี่ยวของ

กับผลการดําเนนิงาน   ขอมูลดานลูกคา ขอมูลระบบ

คุณภาพและการบริหารจดัการที่กระจดักระจายและแยก

สวนกันรับผดิชอบนี้จะทําใหการใชประโยชนขอมูล

ดังกลาวยังคงจํากัด และยากที่จะนําขอมูลไปใชในการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายหรือภาพรวมขององคการไดอยาง

ถูกตองรวดเร็ว 

 ขอ 4.2 การจดัการ

สารสนเทศ  

เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

ความรู 

1.  แมวาจะกลาวถึงวธิีการรักษากลไก เพื่อใหขอมูลมี

ความพรอมใชงานโดยมีการแตงต้ังคณ ะกรรมการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะกรรมการแผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีการ

จัดทํ าแผนแมบท ระยะยาว  5 ป แตไมป รากฏแนว

ทางการถายทอดเพื่อนาํไปสูการปฏบิัติอยางเปนรูปธรรม  

ไมปรากฏหลักฐานการถายทอด การติดตามประเมินผล

เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแตอยางใด 
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ตาราง 7 (ตอ) โอกาสในการปรับปรุง (OFI) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาในปจจุบัน 

              เปรียบเทียบกับเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ 

หมวด ประเด็น กิจกรรม 

4. การวัด การวิเคราะห และ

การจัดการความรู (ตอ) 

ขอ 4.2 การจดัการ

สารสนเทศ  

เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

ความรู 

2.  ถึงแมวาจะมีแนวทางในการรวบรวมความรูและ

ถา ยทอดความรูของบุคลา กร  แตยังไมมีวธิีกา ร

รวบรวมและถายทอดอยางเปนระบบ  องคความรู

จํานวนมากที่อยูในสมอง และประสบการณของ

บุคลากรที่ทํ างานมานาน  ขาดการถายทอดไป สู

บุคลากรรุนตอๆไป ยังไมมีการถายทอดความรูที่

เกี่ยวของกับองคการ ระหวางองคการกับลูกคา ผูสง

มอบ  คูคาคูความรวมมือ  อยางเปนระบบรวมถึงยัง  

ไมมีการคนหาและระบุการแบงปน และการนําวธีิ

ปฏิบติัที่เปนเลิศอยางเปนระบบและยังไมพบการวัด

ความสาํเร็จของกระบวนการ KM และ LO ที่องคการ

ดําเนินการอยู 

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  ขอ 5.1 ความผกูผัน

ของบุคลากร 

1.  มีการวาจางบริษัทวิจัยเพื่อมาประเมินความผ าสุก 

ความพึงพอใจของพนักงานดวยวธีิการสํารวจโดย

แบบสอบถาม และการสัมภาษณ Focus Group โดย

กําหนดปจจัยแหงความพึงพอใจของพนักงานไว        

7 ดาน แตยังไมพบวามีวิธีการอยางไรในการประเมิน

และกําหนดปจจัยแหงความผูกพันของบุคลากร 

เพื่อให บุคลา กรมีควา มผูกพั นกับอ งคก า ร  และ

ปฏิบติังานอยางเตม็ความสามารถ 

  2.  แมวาจะมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและ

ผูบริหาร 4 ข้ันตอน คือ การหาความจําเปนในการ

ฝกอ บรม   กา รวา งแผนกา รอบ รมพัฒ นา   กา ร

ดําเนินการพัฒนา และการประเมินการอบรมพัฒนา  

แตไมชดัเจนวาการพัฒนาบุคลากรดงักลาวสอดคลอง

กั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิเ ศ ษ ข อ ง อ ง ค ก า ร ( Core 

Competency)และความทาทายเชิงยุทธศาสตรอยางไร  

มีการถายโอนความรูจากบคุลากรที่ลาออกหรือผูที่

เกษยีณอยางไร รวมถึงการสงเสริมใหใชความรู  และ

ทกัษะใหมในที่ทํางานอยางไร 
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ตาราง 7 (ตอ) โอกาสในการปรับปรุง (OFI) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาในปจจุบัน 

               เปรยีบเทียบกบัเกณฑประเมินคณุภาพรัฐวสิาหกิจ 

หมวด ประเด็น กิจกรรม 

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  ขอ 5.1 ความผกูผัน

ของบุคลากร 

3.  ดานการพัฒนาผูบริหาร ไมชดัจนวามีการสงเสริม

ดานคุณธรรมจริยธรรมอยางไร   การพัฒนาความรู

ระดับวิสาหกจิแกผูบริหาร   การพัฒนาผูบริหารให

สอดคลองกับความสามารถขององคการ  ความทา

ทายเชงิยุทธศา สตร และการบรรลุผลสํา เ ร็จขอ ง

องคการอยางไร รวมถึงแนวทา งในการประเมิน

ประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรูของ

บคุลากรและผูบริหารยังไมชดัเจน 

  4.  ไมชัดเจนวามีวิธีการในการจัดการความกาวหนา

ในอาชพีการงานของบุคลากรทั่วทั้งองคการอยางไร 

รวมถงึแนวทางในการวางแผนการสืบทอดตําแหนง

ของผูบริหารอยางมีประสิทธิผล 

  5.   ป จ จุบั น พ นั กง า น รุน ใ ห ม ข า ดกา ร ป ลูกฝ ง

วัฒนธรรมองคการที่มุงเนนการชวยเหลือเกษตรกร 

รวมถงึขาดจิตสํานกึและความผกูพนักับองคการ 

 ขอ 5.2 

สภาพแวดลอมของ

บุคลากร 

1.  แมวาจะประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลัง 

โดยมกีารวิเคราะหทั้งดาน Demand Side และ Supply 

Side กต็าม แตยังไมชัดเจนวามีวธีิการอยางไรในการ

ป ระเมินความจํา เปนด านขีดความสา มา รถและ

อัตรากําลังอยางเปนระบบ และเปนรูปธรรม เพื่อให

มั่นใจวาบุคลากรมีทกัษะ สมรรถนะ และจํานวนของ

บุคลา กร  ที่ส อดคลอ งกับ เป า หมา ยและทิศทาง

องคการ 

  2.  ไมชัดเจนวามีวธีิการอยางไรในการบริหารกลุมที่

ทําห นาที่ตอรองกับ ตัวแทนพนักงาน  (สห ภา พ

แรงงานฯ) เพื่อใหงานขององคการบรรลุผล 
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ตาราง 7 (ตอ) โอกาสในการปรับปรุง (OFI) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาในปจจุบัน 

               เปรยีบเทียบกบัเกณฑประเมินคณุภาพรัฐวสิาหกิจ 

หมวด ประเด็น กิจกรรม 

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

(ตอ)  

ขอ 5.2 

สภาพแวดลอมของ

บุคลากร (ตอ) 

3 .   ป ระ เด็นที่เ ปน ปญ ห า ห ลักด าน กา รบ ริห า ร

ทรัพยากรบุคคลประกอบดวย สหภาพแรงงานเปน

เงื่อนไขสําคัญในการบริหารจัดการ จนบางครั้งเปน

อุปสรรคสําคัญในการบริหารจัดการ   การสรรหา

วาจางที่ไมทันกับความตองการของธุรกิจ ทั้งในระดับ

บริหารและปฏิบัติการ และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

จากการเปนกลไกในการดําเนนินโยบายรัฐ  อาทิ

โครงการประกันรายได  ทําใหไมสามารถจัดสรรทั้ง

ปริมาณ  และคุณภาพของบุคลากรไดทันกับความ

ตองการ 

6. การจดัการกระบวนการ ขอ 6.1 การออกแบบ 

ระบบงาน 

1.  การจัดการกระบวนการทํางาน ทั้งกระบวนการ

หลกัและกระบวนการสนับสนุนยังไมมีความชดัเจน 

ไมมีการแสดงใหเห็นถึงระบบงาน (Work System) 

ความเช่ือมโยงระหวางกระบวนการทัง้หมดอยางเปน

ระบบ  รวมถึงการควบคุม จัดการ และตรวจติดตาม

กระบวนการทํางานยังมีลักษณะตางฝายตางทํา  บาง

ฝายยอหยอน บางฝายเขมงวดและขาดกระบวนการ 

  2.  โครงสรางองคการในปจจุบันยังเปนอุปสรรค

สําคัญยังไมสอดรับกับภารกจิ  หรือเปาหมายในการ

เปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทในอนาคตรวมถึง

สายการบังคับบญัชาที่ยืดยาวและระบบงานที่ลาสมัย 

คลายระบบราชการ 

 

 จากตาราง 7 พบวา  สถานภาพระบบบริหารงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่

ศึกษาในปจจุบันเมื่อ เปรียบเทียบกับเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยการวเิคราะหและ

ประเมนิตนเอง จงึเปนการวเิคราะหเพื่อใหไดจุดออนที่จะนํามาพัฒนาและปรับปรุงตนเองโดยจะ

พจิารณาคดัเลือกเฉพาะปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาและปรับปรุงสูความเปนเลิศในแตละ

หมวดตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ ซึง่จะนาํเสนอเพิ่มเติมในตอนที ่4 
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 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวเิคราะหสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลโดยจําแนกเปน  3 สวน  คือ  1) ผลการ

วเิคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เพื่ออธิบายลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม  โดย

คาสถิตทิี่นาํเสนอคอื การแจกแจงความถี่  และคารอยละ  2)ผลการวเิคราะหขอมูลตัวแปรที่ใชใน

การศึกษา   คาสถิตทิี่นําเสนอคือ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   3) ผลการวิเคราะห

ขอมลูตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได  คาสถิตทิี่นําเสนอคอื คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) คาความเบ (Skewness) และคาความโดง (Kurtosis)  สรุปผลการวิเคราะห  ดงันี ้

 สวนที ่1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม    

      ในสวนนีผู้วิจยันําเสนอผลการวเิคราะหขอมลูทั่วไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม   

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา ซึ่งเปนพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.)  จาํนวนกลุมตัวอยาง 844 คน และเก็บขอมูลจากแบบสอบถามไดจํานวน 773 

คน คดิเปน 91.6 % ผลการวิเคราะหแสดงในตาราง  8 คุณลักษณะของกลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถาม  ดงันี ้

ตาราง 8  คณุลกัษณะของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม  (N = 773) 

ลกัษณะผู ตอบแบบสอบถาม จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

เพศ   

ชาย 517 66.9 

หญงิ 256 33.1 

 773 100.0 

การศึกษา   

ต่าํกวาปริญญาตร ี 23 3.0 

ปริญญาตร ี 461 59.6 

ปริญญาโท 289 37.4 

 773 100.0 

ตําแหนง : ระดับบริหาร   

ผูอํานวยการฝาย  (ระดบั 13)   23 3.0 

รองผูอํานวยการฝาย  (ระดบั 12.5) 12 1.6 

ผูอํานวยการกอง / ผูอาํนวยการสํานักงานจงัหวัด (ระดบั 12) 48 6.3 

ผูชวยผูอํานวยการกอง / ผูชวยผูอาํนวยการสํานักงานจงัหวัด (ระดบั 11) 63 8.2 
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ตาราง 8  (ตอ) คณุลักษณะของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม  (N = 773) 

ลักษณะผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

ตําแหนง : ระดับบริหาร (ตอ)   

นักบริหาร (ระดบั 10) 217 28.1 

 363 47.0 

ตําแหนง : ระดับปฏิบตัิงาน   

พนกังานระดบั 8-9 175 22.6 

พนกังานระดบั 4-7 235 30.4 

 410 53.0 

สวนงานที่สังกัด : สาํนกังานใหญ   

1.  ฝายอาํนวยการ (ฝอก.) 6 0.8 

2.  ฝายเงินฝาก (ฝงฝ.)   8 1.0 

3.  ฝายบรหิารการเงิน (ฝกง.) 8 1.0 

4.  ฝายกลยุทธตลาดผลิตภณัฑ (ฝกต.) 7 0.9 

5. ฝายการธนาคาร (ฝกธ.) 19 2.5 

6. ฝายสินเชื่อสถาบนั (ฝสส.) 11 1.4 

7. ฝายสินเชื่อบคุคล (ฝสบ.) 9 1.2 

8. ฝายบริหารกลาง (ฝบร.) 7 0.9 

9. ฝายทรัพยากรมนุษย (ฝทน.) 18 2.3 

10. ฝายการบัญชี (ฝบช.) 28 3.6 

11. ฝายพัฒนาลูกคาและชนบท (ฝพช.) 12 1.6 

12.  ฝายกฎหมาย (ฝกม.) 4 0.5 

13. ฝายตรวจสอบ (ฝตส.) 19 2.5 

14. ฝายนโยบายรัฐ (ฝนร.) 14 1.8 

15. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทส.) 20 2.6 

16. ฝายบรหิารความเสี่ยง (ฝบส.) 3 0.4 

17. ฝายนโยบายและกลยทุธ (ฝนย.) 10 1.3 

18. โครงการกอสรางอาคารสาํนักงานใหญ (คกอ.) 1 0.1 

19. สํานักแผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (สผส.) 9 1.2 
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ตาราง 8  (ตอ) คณุลักษณะของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม  (N = 773) 

ลกัษณะผู ตอบแบบสอบถาม จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

สวนงานที่สังกัด : สาํนกังานใหญ   

20. สํานักประชาสัมพันธ (สปส.) 9 1.2 

21. สํานักบริหารจัดการหนี ้(สบจ.) 10 1.3 

22. สํานักพัฒนาองคการและระบบ (สพร.) 16 2.1 

23. สํานักพัฒนาตลาดลกูคา (สพต.) 8 1.0 

24. ฝายกิจการสาขาภาคเหนอืตอนบน (ฝนบ.) 66 8.5 

25. ฝายกิจการสาขาภาคเหนอืตอนลาง (ฝนล.) 49 6.3 

26. ฝายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน (ฝอบ.) 59 7.6 

27. ฝายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลาง (ฝอล.) 77 10.0 

28. ฝายกิจการสาขาภาคกลาง (ฝกล.) 57 7.4 

29. ฝายกิจการสาขาภาคตะวันออก (ฝตอ.) 53 6.9 

30. ฝายกิจการสาขาภาคตะวันตก (ฝตต.) 57 7.4 

31. ฝายกิจการสาขาภาคใตตอนบน (ฝตบ.) 47 6.1 

32. ฝายกิจการสาขาภาคใตตอนลาง (ฝตล.) 52 6.7 

 773 100.0 

 

 จากตาราง  8   พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (66.9 %)    

 เมื่อพจิารณาระดบัการศึกษา พบวา สวนใหญมกีารศึกษาระดับปรญิญาตรีมากที่สุด  

(59.7 %)  รองลงมา คอื ปริญญาโท  (37.3 %) และต่าํกวาปริญญาตรี  (3.0 %)  ตามลําดบั 

       สวนระดับตําแหนง   พบวา  สวนใหญเปนระดบัปฏิบัตงิาน (52.8 %) และระดับบริหาร    

(47.2 %)  แตเมื่อจาํแนกกลุมตัวอยางตามระดับตําแหนง  พบวา  เปนพนักงานระดับ 4-7 (30.4 %)  

รองลงมา คือ พนักงานระดับนักบริหารระดับ 10 (ระดับตน) (28.1 %) และพนักงานระดับ 8-9   

(22.6 %)  ตามลําดบั  เมื่อพจิารณาระดับตําแหนง พบวา เปนระดบับรหิารจาํนวน 363 คนและระดับ

ปฏบิัตงิาน จาํนวน  410   คน 

 สําหรับสวนงานที่สังกัด  พบวา  สวนใหญเปนพนักงานฝายกิจการสาขาภาค (66.9 %)  

จาํแนกเปนพนกังานในสงักดัฝายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (ฝอล.) (10.0 %)  
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มากที่สุด รองลงมา คอื ฝายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน (ฝนบ.) (8.5 %) และฝายกิจการสาขาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน (ฝอบ.)  (7.6 %)  ตามลําดบั  

 สวนพนักงานในสํานักงานใหญ (33.1 %) พบวา เปนพนักงานในสังกัดฝายการบัญชี 

(ฝบช.)  (3.6 %)  รองลงมา คือ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทส.)  (2.6 %)และฝายตรวจสอบ 

(ฝตส.) (2.5 %)  ตามลาํดบั  

 

 สวนที ่ 2   ผลการวิเคราะหขอมูลตวัแปรที่ใชในการศกึษา  

 การวิเคราะหตัวแปรการนําองคการรัฐวิสาหกิจ  การวางแผนวสิาหกิจ  การมุงเนนลูกคา

และตลาด  การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการ

กระบวนการ  การมุงเนนนวัตกรรมและผลลัพธทางธุรกิจ ตามตาราง 9-16  ดงันี้ 

ตาราง 9  การนําองคการรฐัวสิาหกิจ 

การนาํองคการรัฐวิสาหกิจ ภาพรวม ระดับบรหิาร ระดับปฏบิตังิาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

1.การนําองคการโดยผูนํา

ระดับสงู      

4.12 .69 มาก 4.19 .73 มาก 3.99 .76 มาก 

 1.1  ผูนาํการเปลี่ยนแปลง 4.07 .77 มาก 4.17 .75 มาก 3.98 .78 มาก 

  1.1.1 ผูนาํระดับสงูกาํหนด

วสิัยทศัน และคานยิมใน

องคการอยางชดัเจน 

4.36 .82 มากที่สดุ 4.54 .77 มากที่สุด 4.20 .84 มาก 

1.1.2  ผูนาํระดับสูงถายทอด

สื่อสารวสิยัทัศน และคานยิม

อยูเปนประจาํ 

4.13 .88 มาก 4.27 .87 มากที่สุด 4.00 .86 มาก 

1.1.3  ผูนาํระดับสงูดําเนนิการ

พฒันาผูจะมาเปนผูนาํในอนาคต 

3.77 .96 มาก 3.80 .95 มาก 3.75 .96 มาก 

1.1.4  ผูนาํระดับสูงสนบัสนุน

ใหมีการปรับปรุงเพื่อแสวงหา            

วธิีการใหมๆในการแกไข

ปญหาในการทํางาน 

4.02 .90 มาก 4.10 .88 มาก 3.94 .92 มาก 
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ตาราง 9 (ตอ) การนําองคการรัฐวสิาหกิจ 

การนาํองคการรัฐวิสาหกิจ ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

 1.1.5  ผูนาํระดบัสูงบริหารจดัการ

โดยบูรณาการเปาหมาย แผนงาน

และพนกังานขององคการ ใหเปน

แผนยุทธศาสตรขององคการ   

4.07 .91 มาก 4.14 .92 มาก 4.01 .91 มาก 

 1.1.6  ผูบริหารมีภาวะผูนาํที่ด ี 

สงผลใหการดําเนนิงานของ           

องคการมีความเปนเลิศ 

4.24 .89 มากที่สดุ 4.35 .83 มากที่สุด 4.15 .94 มาก 

  1.2  ผูนําการปฏิบตั ิ    4.09 .78 มาก 4.20 .74 มาก 4.00 .81 มาก 

  1.2.1  ผูนาํระดับสูงมีความ

ตระหนักในงานที่ตนเองรับผิดชอบ     

4.23 .88 มากที่สดุ 4.41 .80 มากที่สุด 4.06 .91 มาก 

  1.2.2   ผูนาํระดับสงูตองกระตุน

พนกังานในองคการใชความ

พยายามในการทํางาน 

4.18 .90 มาก 4.27 .89 มากที่สุด 4.10 .91 มาก 

  1.2.3   ผูนาํระดับสงูใหความสําคัญ

ตอการจดัการแกไขเรื่องความ

ผิดพลาด คําตําหน ิและความ

ลมเหลวภายในองคการ                                  

3.95 .95 มาก 4.03 .91 มาก 3.87 .97 มาก 

  1.2.4   ผูนาํระดับสูงบูรณาการ

เช่ือมโยงระหวางการใหรางวลั            

แกพนักงานในองคการกบัเปาหมาย

ขององคการ 

3.87 .98 มาก 3.95 .96 มาก 3.80 .98 มาก 

2.  ธรรมาภิบาล และความ

รับผดิชอบตอสังคม 

4.18 .68 มาก 4.24 .66 มากที่สดุ 4.13 .69 มาก 

 2.1  กาํหนดตัวชีว้ดัติดตามการ

ประเมินผลความสําเร็จของ              

กระบวนการดําเนนิงานในโครงการ

และกิจกรรมตางๆที่ชวยเหลือ

สนบัสนุนชุมชนและสงัคม 

4.25 .79 มากที่สดุ 4.36 .77 มากที่สุด 4.16 .80 มาก 

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


 203

ตาราง 9 (ตอ) การนําองคการรัฐวสิาหกิจ 

การนาํองคการรัฐวิสาหกิจ ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

2.  ธรรมาภิบาล และความ

รับผิดชอบตอสังคม  (ตอ) 

         

2.2   สนบัสนนุการใหบริการ 

และการใหความรูแกชมุชนให             

เขมแขง็ 

4.37 .77 มากที่สดุ 4.46 .74 มากที่สุด 4.29 .78 มาก

ที่สุด 

2.3   พนักงานทกุคนใน

องคการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และจรรยาบรรณขององคการ 

4.17 .80 มาก 4.20 .77 มาก 4.13 .83 มาก 

2.4 ผูนาํระดับสงู 

คณะกรรมการธนาคาร และ

พนกังานมีสวนรวมสนบัสนนุ

ชมุชนใหเขมแข็ง 

4.17 .84 มาก 4.25 .85 มากที่สุด 4.10 .83 มาก 

2.5    มีการคาดการณถงึ

ผลกระทบอันอาจเกิดขึน้จาก

ผลติภัณฑและการใหบริการใน

อนาคต 

3.95 .88 มาก 3.96 .89 มาก 3.93 .88 มาก 

2.6   บูรณาการความ

รับผิดชอบตอสงัคมเพื่อนาํมา

ปรับปรุงผลการดําเนนิงานของ

องคการ 

4.03 .83 มาก 4.04 .83 มาก 4.02 .83 มาก 

 2.7  การมีธรรมาภิบาล และ

ความรับผิดชอบตอสงัคมเปน

อยางดี สงผลใหการดําเนนิงาน

ขององคการมีความเปนเลิศ 

4.35 .80 มากที่สดุ 4.42 .79 มากที่สุด 4.29 .79 มาก

ที่สุด 

รวม 4.12 .69 มาก 4.21 .66 มากที่สดุ 4.04 .70 มาก 
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 จากตาราง 9  พบวา  การนําองคการรัฐวสิาหกิจในภาพรวมมรีะดบัความคิดเหน็อยูในระดับ

มาก ( X = 4.12)     

 เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบวา การนาํองคการโดยผูนําระดบัสงู มรีะดบัความคดิเหน็อยูใน

ระดับมาก ( X = 4.07)โดยจําแนกเปนผูนําการปฏิบัติ มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับมาก       

( X =4.09)  เมื่อพจิารณารายประเด็น  พบวา  ผูนําระดับสูงมีความตระหนักในงานที่ตนเอง

รับผิดชอบมีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คือ 1)กระตุนพนักงานในองคการใชความ

พยายามในการทาํงาน  2)ใหความสําคัญตอการจัดการแกไขเรื่องความผิดพลาด คาํตาํหนแิละความ

ลมเหลวภายในองคการ และ 3)บรูณาการเชื่อมโยงระหวางการใหรางวลัแกพนกังานในองคการกับ

เปาหมายขององคการ ตามลาํดบั  

 สวนผูนาํการเปลี่ยนแปลงมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.07) เมื่อพจิารณา

รายประเดน็ พบวา  ผูนําระดบัสงูกาํหนดวิสัยทัศนและคานิยมในองคการอยางชัดเจนมคีาเฉลี่ยของ

คะแนนสูงสุด  รองลงมา คอื  1) มภีาวะผูนําที่ดสีงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ   

2)ถายทอดสื่อสารวิสัยทัศน  และคานิยมอยูเปนประจํา   3)บรหิารจัดการโดยบูรณาการเปาหมาย 

แผนงานและพนักงานขององคการใหเปนแผนยุทธศาสตรขององคการ  4) สนับสนุนใหมีการ

ปรับปรงุเพือ่แสวงหาวธิีการใหมๆ ในการแกไขปญหาในการทํางาน และ 5) ดําเนินการพัฒนาผูจะ

มาเปนผูนําในอนาคต  ตามลําดบั 

 สําหรับธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม มีระดบัความคดิเห็นอยูในระดับมาก 

( X = 4.18)  เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา สนับสนุนการใหบริการและการใหความรูแกชมุชนให

เขมแขง็มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา คอื 1) มธีรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม

เปนอยางดีสงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ  2) กําหนดตัวชี้วัดตดิตามการ

ประเมินผลความสําเร็จของกระบวนการดาํเนินงานในโครงการและกิจกรรมตางๆที่ชวยเหลือ

สนับสนุนชุมชนและสังคม  3) ผูนําระดับสงู คณะกรรมการธนาคารและพนักงานมสีวนรวมสนบั 

สนุนชุมชนใหเขมแข็งและพนักงานทกุคนในองคการปฏิบตัติามกฎระเบียบและจรรยาบรรณของ

องคการ  4) บรูณาการความรบัผิดชอบตอสังคมเพื่อนํามาปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคการ 

และ 5) มีการคาดการณถึงผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑและการใหบรกิารในอนาคต  

ตามลําดบั 

 เมื่อพจิารณาระดับบริหาร พบวา  การนําองคการรัฐวิสาหกิจมีระดับความคดิเห็นอยูใน

ระดบัมากที่สุด ( X = 4.21)     

 เมื่อพจิารณารายละเอียดความคิดเห็นของระดับบริหาร   พบวา การนําองคการโดยผูนํา

ระดับสูง อยูในระดับมาก ( X = 4.19)โดยจําแนกเปนผูนําการปฏิบัติ มีระดับความคิดเห็นอยูใน
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ระดับมาก ( X = 4.20)  เมื่อพจิารณารายประเด็น พบวา ผูนําระดับสูงมีความตระหนักในงานที่

ตนเองรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา คือ 1) กระตุนพนักงานในองคการใช

ความพยายามในการทํางาน  2)ใหความสาํคัญตอการจัดการแกไขเรื่องความผิดพลาด คาํตําหนิและ

ความลมเหลวภายในองคการ และ 3) บูรณาการเชื่อมโยงระหวางการใหรางวัลแกพนักงานใน

องคการกบัเปาหมายขององคการ ตามลําดบั  

 สวนผูนาํการเปลี่ยนแปลงมรีะดบัความคดิเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.17)  เมื่อพจิารณา

รายประเดน็ พบวา   ผูนําระดับสงูกําหนดวสิัยทัศนและคานิยมในองคการอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยของ

คะแนนสูงสุด  รองลงมา คอื  1) มภีาวะผูนําที่ดสีงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ  

2)ถายทอดสื่อสารวิสัยทัศนและคานิยมอยูเปนประจํา   3) บรหิารจัดการโดยบูรณาการเปาหมาย 

แผนงานและพนักงานขององคการใหเปนแผนยุทธศาสตรขององคการ  4) สนับสนุนใหมีการ

ปรับปรงุเพื่อแสวงหาวธิีการใหมๆ ในการแกไขปญหาในการทํางาน และ 5)ดาํเนินการพฒันาผูจะมา

เปนผูนําในอนาคต  ตามลาํดบั 

 สําหรับธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม มีระดบัความคดิเห็นอยูในระดับมาก

ที่สุด ( X = 4.24)  เมื่อพจิารณารายประเด็น พบวา สนับสนุนการใหบริการและการใหความรูแก

ชุมชนใหเขมแขง็มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา คอื 1)มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ

ตอสังคมเปนอยางดีสงผลใหการดําเนินงานขององคการมคีวามเปนเลิศ  2) กําหนดตัวชี้วัดติดตาม

การประเมนิผลความสาํเร็จของกระบวนการดาํเนินงานในโครงการและกิจกรรมตางๆที่ชวยเหลือ

สนับสนุนชุมชนและสังคม 3) ผูนําระดับสูง คณะกรรมการธนาคารและพนักงานมีสวนรวม

สนับสนุนชุมชนใหเขมแขง็ 4) พนกังานทุกคนในองคการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณ

ขององคการ 5) บูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อนํามาปรับปรุงผลการดําเนินงานของ

องคการ และ 6) มีการคาดการณถงึผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑและการใหบริการใน

อนาคต  ตามลาํดบั 

 เมื่อพจิารณาระดบัปฏบิตัิงาน พบวา  การนาํองคการรัฐวิสาหกิจมีระดบัความคดิเห็นอยูใน

ระดบัมาก ( X = 4.04)     

 เมื่อพจิารณารายละเอยีดความคดิเหน็ของระดบัปฏิบัตงิาน พบวา การนําองคการโดยผูนํา

ระดับสูง อยูในระดับมาก ( X = 3.99)โดยจําแนกเปนผูนําการปฏิบัติมีระดับความคดิเห็นอยูใน

ระดบัมาก( X = 4.00)  เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา กระตุนพนกังานในองคการใชความพยายาม

ในการทํางานมีคาเฉลี่ยของคะแนนสงูสุด รองลงมา คือ 1) กระตุนพนักงานในองคการใชความ

พยายามในการทาํงาน   2)ใหความสาํคญัตอการจัดการแกไขเรื่องความผดิพลาด คาํตําหนิและความ
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ลมเหลวภายในองคการ และ 3) บรูณาการเชื่อมโยงระหวางการใหรางวลัแกพนกังานในองคการกบั

เปาหมายขององคการ ตามลาํดบั  

 สวนผูนาํการเปลี่ยนแปลง  มีระดบัความคิดเหน็อยูในระดบัมาก ( X = 3.98)  เมื่อพจิารณา

รายประเดน็ พบวา  ผูนําระดบัสงูกาํหนดวิสัยทัศนและคานิยมในองคการอยางชัดเจนมคีาเฉลี่ยของ

คะแนนสูงสุด  รองลงมา คอื  1) มภีาวะผูนําที่ดสีงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ   

2)บริหารจดัการโดยบูรณาการเปาหมาย แผนงานและพนักงานขององคการใหเปนแผนยทุธศาสตร

ขององคการ  3) ถายทอดสื่อสารวิสัยทัศน  และคานิยมอยูเปนประจํา    4) สนับสนุนใหมีการ

ปรับปรงุเพื่อแสวงหาวธิีการใหมๆ ในการแกไขปญหาในการทํางาน และ 5) ดาํเนินการพัฒนา  ผูจะ

มาเปนผูนําในอนาคต  ตามลําดบั 

 สําหรับธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมมีระดับความคดิเห็นอยูในระดับมาก 

( X = 4.13)  เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา สนับสนุนการใหบริการและการใหความรูแกชมุชนให

เขมแขง็มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา คอื 1) มธีรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม

เปนอยางดีสงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ  2) กําหนดตัวชี้วัดตดิตามการ

ประเมินผลความสําเร็จของกระบวนการดาํเนินงานในโครงการและกิจกรรมตางๆที่ชวยเหลือ

สนับสนุนชุมชนและสังคม  3) พนกังานทุกคนในองคการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และจรรยาบรรณ

ขององคการ  4) ผูนําระดบัสงู คณะกรรมการธนาคาร และพนักงานมสีวนรวมสนับสนุนชุมชนให

เขมแขง็    5) บรูณาการความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อนํามาปรับปรงุผลการดําเนินงานขององคการ 

และ 6)มีการคาดการณถึงผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ และการใหบริการในอนาคต  

ตามลําดบั 

ตาราง 10 การวางแผนวสิาหกิจ   

การวางแผนวิสาหกิจ   ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

1. การจดัทาํกลยุทธ 4.16 .66 มาก 4.21 .65 มากที่สดุ 4.11 .68 มาก 

1.1  มีการวางแผนกลยุทธทัง้

ระยะสั้นและระยะยาว 

4.41 .73 มากที่สดุ 4.52 .71 มากที่สุด 4.32 .73 มาก

ที่สุด 

1.2  มีการกําหนดผูมีสวนได

สวนเสยีเพื่อการวางแผน        

กลยุทธขององคการ            

4.12 .83 มาก 4.25 .79 มากที่สุด 4.01 .84 มาก 
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ตาราง 10 (ตอ) การวางแผนวสิาหกิจ   

การวางแผนวิสาหกิจ   ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

1. การจดัทาํกลยุทธ (ตอ)          

1.3  การตัดสินใจเชิงกลยทุธถูก

ประเมินผลดวยการวดัตาม             

วตัถปุระสงคของแตละ

ยุทธศาสตร 

4.17 .76 มาก 4.25 .75 มากที่สุด 4.10 .77 มาก 

1.4  มีการเตรียมพรอมสําหรบั

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ 

โดยการวเิคราะหปจจยัที่ที

ผลกระทบ อาท ิสภาพการ

แขงขัน แนวโนมของตลาด 

และศักยภาพขององคการ 

4.03 .88 มาก 4.07 .88 มาก 4.00 .87 มาก 

1.5  นาํขอมูลปอนกลับ 

(Feedback) จากลกูคา และผูมี

สวนไดเสียมาใชในการ

วางแผนกลยุทธขององคการ

เพื่อสรางความไดเปรียบ              

ทางการแขงขัน 

3.88 .91 มาก 3.88 .89 มาก 3.88 .93 มาก 

1.6  บรูณาการเปาหมาย  

แผนงาน และบคุลาการใน

องคการเพื่อใหปฏิบติัไดตาม

แผนกลยุทธ 

4.06 .82 มาก 4.07 .83 มาก 4.05 .82 มาก 

 1.7  การจดัทาํกลยทุธที่ดีสงผล

ใหการดําเนนิงานขององคการ

มีความเปนเลิศ 

4.43 .75 มากที่สดุ 4.45 .76 มากที่สุด 4.42 .73 มาก

ที่สุด 
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ตาราง 10 (ตอ) การวางแผนวสิาหกิจ   

การวางแผนวิสาหกิจ   ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

2  การถายทอดกลยทุธเพื่อ

นาํไปปฏิบัติ 

4.11 .66 มาก 4.17 .66 มาก 4.07 .66 มาก 

2.1  การตัดสินใจระยะสั้นและ

ระยะยาวรวมทัง้แผนปฏิบัติ

งานถูกกาํหนดอยูในแผนกล

ยุทธในองคการ   

4.17 .75 มาก 4.25 .73 มากที่สุด 4.10 .76 มาก 

2.2  มีการแปลงกลยุทธเปน

แผนปฏิบัติงาน 

4.26 .73 มากที่สดุ 4.39 .67 มากที่สุด 4.14 .76 มาก 

2.3  จดัทําแผนปฏิบัติงาน

สอดคลองกบัวัตถุประสงคของ

แตละยุทธศาสตรเพื่อใหแตละ

สวนงานนาํไปสูการปฏิบัติ 

4.24 .74 มากที่สดุ 4.33 .74 มากที่สุด 4.17 .74 มาก 

2.4  ทบทวนกลยุทธใหเหมาะ 

สมกับสภาวะการณอยูเสมอ 

3.99 .83 มาก 4.02 .85 มาก 3.96 .81 มาก 

2.5 แผนกลยทุธระยะยาวของ

องคการไดคาดการณหรือ

พยากรณผลิตภณัฑและบริการ

โดยมีการเปรียบเทียบกบัคูแขง 

3.84 .91 มาก 3.77 .92 มาก 3.89 .90 มาก 

2.6  การถายทอดกลยุทธเพื่อ

นาํไปปฏิบัติไดเปนอยางดี 

สงผลใหการดําเนนิงานของ

องคการมีความเปนเลศิ 

4.20 .78 มาก 4.25 .77 มากที่สุด 4.14 .79 มาก 

รวม 4.14 .64 มาก 4.19 .63 มาก 4.08 .65 มาก 

 

 จากตาราง 10  พบวา  การวางแผนวสิาหกิจในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก ( X = 4.14)     
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 เมื่อพจิารณารายละเอียด พบวา การจัดทํากลยุทธ มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับมาก 

( X = 4.16) เมื่อพจิารณารายประเด็น  พบวา การจดัทํากลยุทธที่ดีสงผลใหการดาํเนินงานของ

องคการมีความเปนเลิศมคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา คอื 1) มกีารวางแผนกลยทุธทัง้ระยะ

สัน้และระยะยาว  2) การตัดสินใจเชิงกลยุทธถูกประเมนิผลดวยการวัดตามวตัถปุระสงคของแตละ

ยุทธศาสตร 3) มกีารกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการวางแผนกลยุทธขององคการ 4) บูรณาการ

เปาหมาย  แผนงานและบคุลาการในองคการเพื่อใหปฏบิัตไิดตามแผนกลยุทธ 5) มกีารเตรียมพรอม

สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยการวเิคราะหปจจัยที่ทีผลกระทบ อาทิ สภาพการแขงขัน 

แนวโนมของตลาด และศักยภาพขององคการและ 6) นําขอมลูปอนกลบั (Feedback) จากลูกคาและ 

ผูมีสวนไดเสียมาใชในการวางแผนกลยุทธขององคการเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

ตามลําดบั 

 สําหรับการถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบัติ  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก        

( X = 4.11)   เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา  มกีารแปลงกลยทุธเปนแผนปฏิบตังิานมีคาเฉลี่ยของ

คะแนนสูงสุด รองลงมา คือ 1) จัดทําแผนปฏิบัตงิานสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละ

ยุทธศาสตรเพื่อใหแตละสวนงานนําไปสูการปฏบิตัิ  2) การถายทอดกลยุทธเพื่อนาํไปปฏิบตัไิดเปน

อยางดี สงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ  3) การตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาว

รวมทัง้แผนปฏิบตัิงานถกูกําหนดอยูในแผนกลยทุธในองคการ  4) ทบทวนกลยุทธใหเหมาะสมกับ

สภาวการณอยูเสมอ และ 5)แผนกลยทุธระยะยาวขององคการไดคาดการณหรือพยากรณผลิตภณัฑ

และบรกิารโดยมีการเปรียบเทยีบกบัคูแขง ตามลําดบั 

 เมื่อพจิารณาระดบับริหาร พบวา  การวางแผนวสิาหกิจมีระดบัความคิดเหน็อยูในระดบัมาก 

( X = 4.19)     

 เมื่อพจิารณารายละเอียดความคดิเห็นของระดับบริหาร พบวา  การจัดทํากลยุทธมีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.21) เมื่อพจิารณารายประเด็น พบวา มีการวางแผน       

กลยทุธทัง้ระยะสั้นและระยะยาว  มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คอื 1) การจดัทาํกลยทุธที่

ดสีงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ  2) มีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการ

วางแผนกลยุทธขององคการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธถกูประเมนิผลดวยการวัดตามวัตถปุระสงค

ของแตละยทุธศาสตร  3) บรูณาการเปาหมาย  แผนงาน และบุคลาการในองคการเพื่อใหปฏิบัตไิด

ตามแผนกลยุทธและมกีารเตรียมพรอมสาํหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยการวิเคราะหปจจัยที่

ทีผลกระทบ อาทิ สภาพการแขงขัน แนวโนมของตลาดและศักยภาพขององคการ 4) นําขอมูล

ปอนกลบั (Feedback) จากลกูคา และผูมีสวนไดเสียมาใชในการวางแผนกลยุทธขององคการเพื่อ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ตามลาํดบั 
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 สําหรับการถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบัติ  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก        

( X = 4.17) เมือ่พจิารณารายประเดน็ พบวา  มีการแปลงกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยของ

คะแนนสูงสุด รองลงมาคอื1)จดัทาํแผนปฏิบตังิานสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละยทุธศาสตร

เพื่อใหแตละสวนงานนําไปสูการปฏิบัติ  2) การถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบัติไดเปนอยางดี 

สงผลใหการดําเนินงานขององคการมคีวามเปนเลิศและการตัดสินใจระยะสัน้และระยะยาวรวมทั้ง

แผนปฏิบัตงิานถูกกําหนดอยูในแผนกลยุทธในองคการ   3) ทบทวนกลยุทธใหเหมาะสมกับ

สภาวการณอยูเสมอ และ 4) แผนกลยุทธระยะยาวขององคการไดคาดการณหรือพยากรณผลิตภณัฑ

และบรกิารโดยมีการเปรียบเทยีบกับคูแขง ตามลําดบั 

 เมื่อพจิารณาระดบัปฏบิตัิงาน พบวา  การวางแผนวิสาหกิจ มรีะดบัความคิดเหน็อยูในระดับ

มาก ( X = 4.08)     

 เมื่อพจิารณารายละเอยีดความคดิเหน็ของระดับปฏิบตังิาน พบวา การจัดทาํกลยุทธ มรีะดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ( X = 4.11) เมื่อพจิารณารายประเด็น  พบวา การจัดทํากลยุทธที่ดี

สงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศมีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คือ       

1)มีการวางแผนกลยุทธทั้งระยะสั้นและระยะยาว  2) มีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการ

วางแผนกลยุทธขององคการ 3) การตัดสินใจเชิงกลยุทธถกูประเมนิผลดวยการวดัตามวตัถปุระสงค

ของแตละยทุธศาสตร 4) บรูณาการเปาหมาย  แผนงาน และบุคลาการในองคการเพื่อใหปฏิบัตไิด

ตามแผนกลยุทธ 5) มกีารเตรียมพรอมสาํหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยการวิเคราะหปจจัยที่

ทผีลกระทบ อาท ิสภาพการแขงขนั แนวโนมของตลาด และศักยภาพขององคการ และ 6) นําขอมูล

ปอนกลบั (Feedback) จากลูกคาและผูมีสวนไดเสียมาใชในการวางแผนกลยุทธขององคการเพื่อ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ตามลาํดบั 

 สําหรับการถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบัติ  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก        

( X = 4.07)  เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา  จัดทาํแผนปฏบิตัิงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

แตละยทุธศาสตรเพื่อใหแตละสวนงานนําไปสูการปฏบิตัิมคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา คอื 

1) มกีารแปลงกลยทุธเปนแผนปฏิบตัิงาน และการถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบัติไดเปนอยางดี 

สงผลใหการดําเนินงานขององคการมคีวามเปนเลิศ  2) การตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้ง

แผนปฏิบัตงิานถูกกําหนดอยูในแผนกลยุทธในองคการ  3) ทบทวนกลยุทธใหเหมาะสมกับ

สภาวการณอยูเสมอ 4)แผนกลยทุธระยะยาวขององคการไดคาดการณหรอืพยากรณผลิตภัณฑและ

บริการโดยมกีารเปรียบเทยีบกับคูแขง ตามลาํดบั 
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ตาราง 11 การมุงเนนลูกคาและตลาด   

การมุงเนนลูกคาและตลาด   

 

ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

1. ความรูเกี่ยวกับลูกคาและ

ตลาด 

3.90 .70 มาก 3.86 .68 มาก 3.94 .72 มาก 

 1.1 ใหความสาํคัญตอความ

ตองการของกลุมลกูคาแตละ

กลุม 

4.15 .81 มาก 4.11 .81 มาก 4.19 .80 มาก 

 1.2 มีความตระหนกัถงึ

แนวโนมของตลาด 

4.01 .86 มาก 3.99 .86 มาก 4.03 .86 มาก 

1.3 มีความเขาใจกลุมลกูคา

เปาหมาย  กลุมลูกคา และสวน

แบงตลาดเปนอยางดี       

3.89 .90 มาก 3.83 .89 มาก 3.94 .90 มาก 

 1.4 รับฟงเสยีงของลกูคาเพื่อ

กําหนดความตองการ และ

ความคาดหวงัที่เปลี่ยนแปลง

ของลูกคา 

4.01 .84 มาก 4.01 .80 มาก 4.00 .87 มาก 

 1.5  ติดตามคูแขงอยางใกลชดิ 3.44 1.05 มาก 3.42 .98 มาก 3.45 1.11 มาก 

 1.6 ใชระบบฐานขอมลูของ

ลูกคาเพื่อบรูณาการการบริหาร

จดัการการใชสารสนเทศ และ

ขอมลูปอนกลับของลกูคาเพื่อ

ตอบสนองความตองการ       

ของลูกคาใหมีประสิทธิภาพ 

3.62 .96 มาก 3.45 .96 มาก 3.78 .98 มาก 

  1.7  การมีความรูเกี่ยวกับ

ลูกคาและตลาดเปนอยางดี

สงผลใหการดําเนนิงานของ

องคการมีความเปนเลศิ 

4.19 .86 มาก 4.18 .87 มาก 4.20 .86 มาก 
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ตาราง 11 (ตอ) การมุงเนนลูกคาและตลาด   

การมุงเนนลูกคาและตลาด   

 

ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

2. ความสมัพันธกับลูกคาและ

ความพึงพอใจของลูกคา 

4.02 .73 มาก 4.02 .71 มาก 4.01 .74 มาก 

2.1 ใหความสําคัญตอความ

คิดเห็น และขอเสนอแนะจาก

ลูกคาอยางจริงจงั           

3.97 .89 มาก 4.01 .84 มาก 3.94 .93 มาก 

2.2  มีชองทางการสื่อสารเพื่อ

รับฟงเสยีงตาํหน ิขอรองเรียน 

และความตองการของลกูคา  

4.14 .84 มาก 4.21 .82 มากที่สุด 4.08 .86 มาก 

2.3 ใชขอมลูจากการประเมิน 

ผลความพงึพอใจของลูกคาเพื่อ

วางแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ / 

บริการในอนาคต 

3.92 .92 มาก 3.90 .92 มาก 3.94 .91 มาก 

2.4  บริหารจดัการระบบ

บริหารลกูคาสมัพนัธดวยการ

เปรียบเทยีบความพึงพอใจของ

ลูกคากับคูแขง 

3.67 .96 มาก 3.60 .95 มาก 3.74 .96 มาก 

 2.5  การมีความสัมพันธกับ

ลูกคาเปนอยางดี  สงผลใหการ

ดําเนินงานขององคการมีความ

เปนเลศิ 

4.38 .73 มากที่สดุ 4.39 .76 มากที่สุด 4.37 .71 มาก

ที่สุด 

รวม 3.96 .68 มาก 3.94 .66 มาก 3.98 .70 มาก 

 

 จากตาราง 11  พบวา  การมุงเนนลูกคาและตลาดในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดบัมาก ( X = 3.96)     

 เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบวา ความรูเกี่ยวกบัลกูคาและตลาด มีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดบัมาก ( X = 3.90)  เมื่อพจิารณารายประเด็น พบวา การมีความรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาดเปน

อยางดีสงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศมีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา 
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คอื 1)ใหความสาํคัญตอความตองการของกลุมลกูคาแตละกลุม 2) รับฟงเสยีงของลูกคาเพื่อกาํหนด

ความตองการ และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงของลูกคา และมีความตระหนักถึงแนวโนมของ

ตลาด  3) มคีวามเขาใจกลุมลกูคาเปาหมาย  กลุมลูกคา และสวนแบงตลาดเปนอยางดี  4)ใชระบบ

ฐานขอมูลของลกูคาเพื่อบรูณาการการบริหารจัดการการใชสารสนเทศ และขอมูลปอนกลับของ

ลูกคาเพื่อตอบสนองความตองการของลกูคาใหมีประสิทธิภาพ และ 5) ติดตามคูแขงอยางใกลชิด 

ตามลําดบั 

 สําหรับความสัมพันธกับลูกคาและความพึงพอใจของลูกคา มีระดบัความคดิเห็นอยูใน

ระดบัมาก  ( X = 4.02)    เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา  การมีความสัมพันธกับลูกคาเปนอยางดี  

สงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา คือ      

1) มีชองทางการสื่อสารเพื่อรับฟงเสียงตําหนิ  ขอรองเรียน และความตองการของลูกคา                   

2)ใหความสําคัญตอความคดิเห็น และขอเสนอแนะจากลกูคาอยางจริงจงั   3)ใชขอมูลจากการ

ประเมินผลความพึงพอใจของลูกคาเพื่อวางแผนปรับปรุงผลิตภณัฑ /บรกิารในอนาคต และ 4) 

บริหารจัดการระบบบริหารลูกคาสัมพันธดวยการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคากับคูแขง 

ตามลําดบั 

 เมื่อพจิารณาระดับบริหาร พบวา  การมุงเนนลูกคาและตลาดมีระดบัความคดิเห็นอยูใน

ระดบัมาก ( X = 3.94)     

 เมื่อพจิารณารายละเอียดความคดิเห็นของระดับบริหาร พบวา ความรูเกี่ยวกับลูกคาและ

ตลาด มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ( X = 3.86) เมื่อพจิารณารายประเด็น พบวา การมี

ความรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาดเปนอยางดีสงผลใหการดําเนินงานขององคการ มีความเปนเลิศ         

มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คอื 1)ใหความสาํคญัตอความตองการของกลุมลูกคาแตละ

กลุม 2) รบัฟงเสียงของลูกคาเพื่อกาํหนดความตองการ และความคาดหวงัที่เปลี่ยนแปลงของลูกคา  

3) มีความตระหนกัถึงแนวโนมของตลาด  4) มคีวามเขาใจกลุมลกูคาเปาหมาย  กลุมลูกคา และสวน

แบงตลาดเปนอยางดี  5)ใชระบบฐานขอมูลของลูกคาเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการใช

สารสนเทศ และขอมลูปอนกลบัของลกูคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหมปีระสทิธิภาพ  

และ 6)ตดิตามคูแขงอยางใกลชิด ตามลําดบั 

 สําหรับความสัมพันธกับลูกคาและความพึงพอใจของลูกคา มีระดบัความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก  ( X = 4.02) เมื่อพจิารณารายประเด็น พบวา  การมีความสัมพันธกับลูกคาเปนอยางดี  

สงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา คือ      

1)มีชองทางการสื่อสารเพื่อรับฟง เสี ยงตําหนิ ขอรองเรียนแ ละความตองการของลูกคา                     

2)ใหความสําคัญตอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากลูกคาอยางจริงจัง  3)ใชขอมูลจากการ
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ประเมนิผลความพึงพอใจของลูกคาเพื่อวางแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ  /บริการ ในอนาคตและ             

4)บริหารจดัการระบบบรหิารลกูคาสัมพันธดวยการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคากับคูแขง 

ตามลําดบั 

 เมื่อพจิารณาระดบัปฏบิตัิงาน พบวา  การมุงเนนลูกคาและตลาดมีระดบัความคิดเห็นอยูใน

ระดบัมาก ( X = 3.98)     

 เมื่อพจิารณารายละเอยีดความคดิเหน็ของระดับปฏิบตังิาน พบวา ความรูเกี่ยวกบัลกูคาและ

ตลาด มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ( X = 3.94) เมื่อพจิารณารายประเด็น พบวา การมี

ความรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาดเปนอยางดีสงผลใหการดําเนินงานขององคการ มีความเปนเลิศ         

มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คอื 1)ใหความสาํคญัตอความตองการของกลุมลูกคาแตละ

กลุม  2) มคีวามตระหนกัถึงแนวโนมของตลาด 3) รับฟงเสียงของลูกคาเพื่อกําหนดความตองการ 

และความคาดหวงัที่เปลี่ยนแปลงของลูกคา  4) มีความเขาใจกลุมลกูคาเปาหมาย  กลุมลูกคาและ

สวนแบงตลาดเปนอยางดี  5)ใชระบบฐานขอมูลของลกูคาเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการใช

สารสนเทศและขอมลูปอนกลับของลูกคาเพื่อตอบสนองความตองการของลกูคาใหมปีระสิทธิภาพ 

และ 6)ตดิตามคูแขงอยางใกลชิด ตามลําดบั 

 สําหรับความสัมพันธกับลูกคาและความพึงพอใจของลูกคา มีระดบัความคดิเห็นอยูใน

ระดับมาก  ( X = 4.01) เมื่อพจิารณารายประเด็น พบวา การมีความสัมพันธกับลูกคาเปนอยางดี  

สงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศมีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คือ        

1) มีชองทางการสื่อสารเพื่ อรับฟงเสียงตําหนิ  ขอรองเรียนและความตองการของลูกคา                     

2)ใหความสําคัญตอความคดิเห็นและขอเสนอแนะจากลูกคาอยางจรงิจังและใชขอมูลจากการ

ประเมินผลความพึงพอใจของลูกคาเพื่อวางแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ  / บริการในอนาคต และ           

3)บริหารจดัการระบบบรหิารลกูคาสัมพันธดวยการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคากับคูแขง 

ตามลําดบั 
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ตาราง 12 การวดั การวิเคราะห และการจัดการความรู   

การวัด การวิเคราะห และการ

จดัการความรู   

ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

1. การวดั  การวิเคราะห และ

การปรับปรุงผลการดาํเนินการ

ขององคการ 

3.84 .72 มาก 3.86 .70 มาก 3.83 .74 มาก 

 1.1 พนกังานทุกคนในองคการ

มีความเขาใจในตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินงานเปนอยางดี 

3.84 .82 มาก 3.93 .79 มาก 3.76 .83 มาก 

1.2 มีระบบติดตามประเมิน 

ผลการดําเนินงานที่มีระสิทธิ

ภาพ  อาทิ Balanced Scorecard 

4.00 .82 มาก 4.10 .81 มาก 3.92 .82 มาก 

1.3 ปรับปรุงตวัชีว้ัดผลการ 

ดําเนนิงานใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกขององคการ 

3.95 .84 มาก 3.97 .85 มาก 3.93 .82 มาก 

1.4   มีขอมลูเชงิเปรียบเทียบ

กับคูแขงเพื่อกาํหนดการ

ปรับปรุงการใหบริการของ

องคการ 

3.64 .93 มาก 3.56 .93 มาก 3.71 .93 มาก 

1.5 ระบบฐานขอมลูของ 

องคการสามารถบูรณาการ

นาํไปใชในการตัดสินใจเชิง

นโยบายไดอยางถกูตอง

รวดเร็ว 

3.60 .94 มาก 3.51 .92 มาก 3.68 .95 มาก 

1.6 มีการปรับปรุงผลการ 

ดําเนินงานอยางสม่าํเสมอ

สงผลใหการดําเนนิงานของ

องคการมีความเปนเลศิ 

4.02 .83 มาก 4.07 .79 มาก 3.96 .86 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ) การวัด การวิเคราะห และการจดัการความรู   

การวัด การวิเคราะห และการ

จดัการความรู   

ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

2.  การจัดการสารสนเทศ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ความรู 

3.66 .75 มาก 3.66 .73 มาก 3.67 .77 มาก 

2.1 มีความมั่นใจของในระบบ

ฮารดแวร และซอฟแวรของ

องคการเปนอยางด ี

3.38 .96 ปาน

กลาง 

3.34 .93 ปาน

กลาง 

3.40 .99 ปาน

กลาง 

2.2 ในกรณทีี่มีภาวะฉกุเฉิน

นั้น  องคการมีระบบฮารดแวร 

และซอฟแวรที่มีความพรอม

ใชงานไดอยางตอเนื่อง 

3.48 .93 มาก 3.45 .94 มาก 3.50 .91 มาก 

2.3 พฒันา และปรับปรุง

เทคโนโลยีอยางสมํ่าเสมอเพื่อ

สรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน 

3.29 1.05 ปาน

กลาง 

3.18 1.06 ปาน

กลาง 

3.39 1.04 ปาน

กลาง 

2.4 มีกระบวนการสงเสริม 

การเปนองคการแหงการ

เรียนรูทั่วทั้งองคการ 

3.98 .87 มาก 4.04 .83 มาก 3.92 .91 มาก 

2.5 การมีระบบสารสนเทศที ่

ดีสงผลใหการดําเนนิงานของ

องคการมีความเปนเลศิ 

4.19 .91 มาก 4.26 .87 มาก 4.12 .94 มาก 

รวม 3.75 .69 มาก 3.76 .66 มาก 3.75 .71 มาก 

 

 จากตาราง 12  พบวา  การวัด การวเิคราะห และการจดัการความรูในภาพรวม มรีะดับความ

คดิเหน็อยูในระดบัมาก ( X = 3.75)     

 เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบวา การวัด  การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการ

ขององคการ มีระดบัความคิดเหน็อยูในระดบัมาก ( X = 3.84) เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา  

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


 217

มกีารปรบัปรงุผลการดาํเนินงานอยางสม่าํเสมอสงผลใหการดําเนินงานขององคการมคีวามเปนเลิศ 

มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คือ 1) มีระบบตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ  อาทิ  Balanced Scorecard  2) ปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคการ  3) พนักงานทุกคนในองคการมีความเขาใจใน

ตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานเปนอยางดี  4) มขีอมลูเชิงเปรียบเทียบกับคูแขงเพื่อกําหนดการปรับปรุง

การใหบริการขององคการ และ 5) ระบบฐานขอมูลขององคการสามารถบูรณาการนําไปใชในการ

ตดัสินใจเชิงนโยบายไดอยางถูกตองรวดเรว็  ตามลาํดบั 

สําหรับการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู มีระดบัความคิดเห็นอยู

ในระดบัมาก ( X = 3.66)    เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา  การมีระบบสารสนเทศที่ดสีงผลใหการ

ดาํเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ มคีวามเปนเลิศ มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา คือ  

1) มกีระบวนการสงเสริมการเปนองคการแหงการเรยีนรูทั่วทัง้องคการ  2)ในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉิน

นั้น  องคการมีระบบฮารดแวร และซอฟแวรที่มคีวามพรอมใชงานไดอยางตอเนื่อง 3) มคีวามมั่นใจ

ของในระบบฮารดแวรและซอฟแวรขององคการเปนอยางดีและ 4) พฒันาและปรบัปรุงเทคโนโลยี

อยางสม่าํเสมอเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขนัตามลําดบั 

 เมื่อพจิารณาระดับบรหิาร พบวา การวัด การวเิคราะหและการจัดการความรูในมุมมอง

ระดบับริหาร มรีะดบัความคดิเหน็อยูในระดบัมาก ( X = 3.76)     

 เมื่อพจิารณารายละเอยีดความคิดเห็นของระดบับริหาร  พบวา การวัด  การวิเคราะห และ

การปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ มรีะดบัความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ( X = 3.86)  เมื่อ

พจิารณารายประเด็น พบวา มีระบบตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ   อาท ิ 

Balanced Scorecard มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คอื 1) มีการปรบัปรงุผลการดําเนินงาน

อยางสม่ําเสมอสงผลใหการดําเนินงานขององคการ  มีความเปนเลิศ  2)ปรับปรุงตัวชี้วัดผลการ

ดาํเนินงานใหสอดคลองกบัสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคการ 3) พนักงานทุกคนใน

องคการมีความเขาใจในตวัชี้วัดผลการดาํเนินงานเปนอยางดี 4) มีขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับคูแขง

เพื่อกําหนดการปรบัปรงุการใหบริการขององคการและ 5) ระบบฐานขอมูลขององคการสามารถ

บรูณาการนาํไปใชในการตัดสินใจเชิงนโยบายไดอยางถูกตองรวดเรว็ตามลําดบั 

สําหรับการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู มีระดบัความคิดเห็นอยู

ในระดบัมาก ( X = 3.66)  เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา การมรีะบบสารสนเทศที่ดีสงผลใหการ

ดาํเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ มีความเปนเลิศ มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมา คือ   

1)มกีระบวนการสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูทั่วทั้งองคการ 2)ในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉิน

นั้น  องคการมีระบบฮารดแวร และซอฟแวรที่มคีวามพรอมใชงานไดอยางตอเนื่อง 3)มีความมั่นใจ

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


 218

ของในระบบฮารดแวร และซอฟแวรขององคการเปนอยางดี และ 4)พฒันา และปรับปรงุเทคโนโลยี

อยางสม่าํเสมอเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  ตามลาํดบั 

 เมื่อพจิารณาระดบัปฏบิตัิงาน พบวา  การวดั การวเิคราะห และการจัดการความรูในมมุมอง

ระดบัปฏบิตัิงาน มรีะดบัความคิดเหน็อยูในระดับมาก ( X = 3.75)     

 เมื่อพจิารณารายละเอยีดความคดิเห็นของระดับผูปฏิบัติงาน  พบวา การวัด  การวิเคราะห 

และการปรบัปรงุผลการดาํเนินการขององคการ มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับมาก ( X = 3.83)    

เมื่อพจิารณารายประเด็น  พบวา  มีการปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอสงผลใหการ

ดําเนินงานขององคการ มีความเปนเลิศ มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมา คือ 1)ปรับปรุง

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคการ              

2)มรีะบบตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานที่มีประสทิธิภาพ อาท ิ Balanced Scorecard 3)พนกังาน

ทกุคนในองคการมีความเขาใจในตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานเปนอยางดี  4) มีขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

กับคูแขงเพื่อกาํหนดการปรับปรงุการใหบริการขององคการ และ 5) ระบบฐานขอมูลขององคการ

สามารถบูรณาการนําไปใชในการตัดสินใจเชิงนโยบายไดอยางถูกตองรวดเร็ว  ตามลําดบั 

สําหรับการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู มีระดบัความคิดเห็นอยู

ในระดบัมาก ( X = 3.67) เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา  การมรีะบบสารสนเทศที่ดีสงผลใหการ

ดาํเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ มคีวามเปนเลิศ มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสดุ   รองลงมา คือ 

1) มกีระบวนการสงเสริมการเปนองคการแหงการเรยีนรูทั่วทัง้องคการ  2)ในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉิน

นั้น  องคการมีระบบฮารดแวร และซอฟแวรที่มคีวามพรอมใชงานไดอยางตอเนื่อง 3) มคีวามมั่นใจ

ของในระบบฮารดแวร  และซอฟแวรขององคการเปนอยางดี  และ  4) พัฒนา และปรับปรุง

เทคโนโลยอียางสม่าํเสมอเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  ตามลําดบั 

ตาราง 13  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  

การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

1. ความผกูพันของบุคลากร   3.89 .70 มาก 3.92 .65 มาก 3.87 .74 มาก 

1.1 กาํหนดนโยบายสนับสนุน

การอบรมพัฒนาศักยภาพของ

พนกังาน 

4.16 .78 มาก 4.22 .70 มากที่สุด 4.11 .78 มาก 
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ตาราง 13 (ตอ) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  

การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

1. ความผกูพันของบุคลากร  

(ตอ) 

         

1.2 สนบัสนนุการเสริมสราง

วฒันธรรมองคการใหแก

พนกังานอยูเปนประจาํ  

4.19 .81 มาก 4.28 .75 มากที่สุด 4.11 .84 มาก 

1.3 มีการจดัอบรมปฐมนเิทศ

ใหแกพนักงานใหม 

4.14 .96 มาก 4.18 .92 มาก 4.09 .99 มาก 

1.4 มีการจดัอบรมใหแก

พนกังานที่ไดรับการเลื่อน

ตําแหนง 

3.88 .99 มาก 3.90 .99 มาก 3.87 1.00 มาก 

1.5 มีระบบการสืบทอด

ตําแหนงหรือผูนาํในอนาคตที่

นาํไปปฏิบัติอยางมปีระสิทธผิล 

3.54 .99 มาก 3.47 .96 มาก 3.60 1.00 มาก 

1.6 การตั้งคณะทาํงานหรือ

ทมีงานแบบขามสายงานใน

องคการ  ทาํใหเกดิการแบงปน

การเรียนรู และประสบการณ

ในองคการ 

3.71 .98 มาก 3.78 .91 มาก 3.65 1.04 มาก 

1.7 บูรณาการถายโอนความรู

จากพนักงานที่เกษียณอายุเพื่อ

สรางฐานขอมูลการจดัการ

ความรูในองคการ 

3.34 1.01 มาก 3.26 .96 มาก 3.40 1.05 ปาน

กลาง 

1.8 การอบรมพัฒนาศกัยภาพ

พนกังานอยางตอเนื่องสงผลให

การดําเนนิงานขององคการมี

ความเปนเลศิ 

4.20 .85 มาก 4.23 .85 มากที่สุด 4.16 .85 มาก 
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ตาราง 13 (ตอ) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  

การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

2. สภาพแวดลอมของบคุลากร 4.04 .65 มาก 4.10 .61 มาก 3.98 .68 มาก 

 2.1 มีการกําหนดการประเมิน

ขีดความสามารถ และจาํนวน

อัตรากําลงัของพนักงานทัง้ใน

ปจจบุนั / อนาคต 

3.88 .91 มาก 3.84 .94 มาก 3.92 .89 มาก 

2.2 ใหความสําคัญตอการ

ทาํงานเปนทมี 

4.23 .81 มากที่สดุ 4.29 .77 มากที่สุด 4.17 .85 มาก 

2.3 สื่อสารยกยองชมเชย

พนกังานที่ทาํความดีเปน

ประจาํ   

4.18 .85 มาก 4.27 .80 มากที่สุด 4.10 .88 มาก 

2.4 กระจายอํานาจการ

ตัดสินใจใหแกพนักงาน 

3.92 .87 มาก 4.06 .75 มาก 3.80 .94 มาก 

2.5 มีระบบประเมินผลที่

โปรงใส และมีประสิทธิภาพ

ในการใหรางวลัพนกังานใน

องคการสําหรับการทาํงานให

สาํเร็จตามแผนปฏิบติังาน 

3.75 .93 มาก 3.85 .84 มาก 3.65 .99 มาก 

2.6 สนบัสนนุการปรบัปรุง

สขุภาพของพนกังาน และ

สขุอนามัยของสถานที่ทํางาน 

รวมทั้งความปลอดภัยอยาง

สมํ่าเสมอ   

4.08 .80 มาก 4.15 .81 มาก 4.01 .78 มาก 

2.7 ระบบการบริหารจดัการ

บุคลากรขององคการสามารถ

จงูใจใหพนกังานทาํงานเต็ม

ตามศกัยภาพ 

3.72 .94 มาก 3.67 .96 มาก 3.76 .93 มาก 
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ตาราง 13 (ตอ) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  

การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

2. สภาพแวดลอมของบุคลากร

(ตอ) 

         

2.8 หากตองเผชิญกบัภาวะ

วกิฤตเศรษฐกจิ   จะดําเนนิการ

เลกิจางพนกังานในองคการ

เปนทางเลือกสดุทาย 

4.19 1.04 มาก 4.30 .99 มากที่สุด 4.09 1.07 มาก 

2.9 การใหความสาํคัญตอ

พนกังานสงผลใหการดําเนิน 

งานขององคการมีความเปนเลิศ 

4.41 .80 มากที่สดุ 4.50 .75 มากที่สุด 4.34 .83 มาก

ที่สุด 

รวม 3.97 .64 มาก 4.01 .60 มาก 3.93 .67 มาก 

 

 จากตาราง 13  พบวา  การมุงเนนทรัพยากรบุคคลในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดบัมาก ( X = 3.97)     

 เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบวา ความผกูพนัของบคุลากร  มีระดบัความคิดเหน็อยูในระดับ

มาก ( X = 3.89) เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา การอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานอยางตอเนื่อง

สงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ  มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมา คือ        

1) สนับสนุนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการใหแกพนกังานอยูเปนประจํา  2) กําหนดนโยบาย

สนับสนุนการอบรมพัฒนาศกัยภาพของพนักงาน  3) มกีารจัดอบรมปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหม  

4)มกีารจัดอบรมใหแกพนกังานที่ไดรบัการเลื่อนตําแหนง  5) การตั้งคณะทํางานหรือทีมงานแบบ

ขามสายงานในองคการ  ทาํใหเกิดการแบงปนการเรยีนรู และประสบการณในองคการ  6) มีระบบ

การสืบทอดตําแหนงหรือผูนาํในอนาคตที่นําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล และ 7) บูรณาการถาย

โอนความรูจากพนกังานที่เกษียณอายุเพื่อสรางฐานขอมลูการจัดการความรูในองคการ ตามลาํดบั 

สําหรับสภาพแวดลอมของบุคลากร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.04) เมื่อ

พจิารณารายประเดน็ พบวา  การใหความสาํคัญตอพนักงานสงผลใหการดําเนินงานขององคการมี

ความเปนเลิศ มีความเปนเลิศ มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา คือ 1)ใหความสําคัญตอการ
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ทาํงานเปนทีม  2) หากตองเผชิญกบัภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ จะดาํเนินการเลิกจางพนักงานในองคการ

เปนทางเลือกสดุทาย 3)สื่อสารยกยองชมเชยพนักงานที่ทําความดี เปนประจํา 4) สนับสนุนการ

ปรับปรุงสุขภาพของพนักงานและสุขอนามัยของสถานที่ทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยอยาง

สม่ํ า เ ส มอ  5)กร ะจายอํานาจการ ต ัดส ินใจใหแ ก พน ักงาน 6)มีการกําหนดการ ประเ ม ิน                 

ขีดความสามารถ และจาํนวนอตัรากําลังของพนักงานทั้งในปจจุบนั / อนาคต 7) มีระบบประเมนิผล

ที่โปรงใสและมีประสิทธภิาพในการใหรางวัลพนกังานในองคการสาํหรับการทาํงานใหสําเร็จตาม

แผนปฏิบัติงาน และ 8) ระบบการบรหิารจัดการบุคลากรขององคการสามารถจูงใจใหพนักงาน

ทาํงานเตม็ตามศกัยภาพตามลําดบั 

 เมื่อพจิารณาระดบับริหาร พบวา  การวัด การมุงเนนทรพัยากรบุคคล มีระดับความคิดเห็น

อยูในระดบัมาก ( X = 4.01)     

เมื่อพจิารณารายละเอียดความคดิเห็นของระดับบรหิาร  พบวา ความผูกพันของบุคลากร     

มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา สนับสนุนการ

เสรมิสรางวัฒนธรรมองคการใหแกพนกังานอยูเปนประจํามีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมา 

คือ 1) การอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานอยางตอเนื่องสงผลใหการดําเนินงานขององคการ มี

ความเปนเลิศ  2) กําหนดนโยบายสนับสนุนการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 3) มีการจัด

อบรมปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหม 4) มีการจัดอบรมใหแกพนักงานที่ไดรับการเลื่อนตาํแหนง               

5) การตั้งคณะทํางานหรือทีมงานแบบขามสายงานในองคการ  ทาํใหเกิดการแบงปนการเรียนรู 

และประสบการณในองคการ 6) มีระบบการสืบทอดตําแหนงหรือผูนําในอนาคตที่นําไปปฏิบัติ

อยางมปีระสิทธผิลและ 7) บรูณาการถายโอนความรูจากพนกังานที่เกษียณอายุเพื่อสรางฐานขอมูล

การจัดการความรูในองคการ ตามลําดบั 

สําหรับสภาพแวดลอมของบุคลากร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ( X = 4.10)    

เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา  การใหความสาํคญัตอพนักงานสงผลใหการดาํเนินงานขององคการ

มีความเปนเลิศ  มีความเปนเลิศ มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คือ  1) หากตองเผชิญ         

กับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ จะดําเ นินการเลิกจางพนักงานในองคการเปนทางเลือกสุ ดทาย                       

2) ใหความสําคัญตอการทํางานเปนทีม 3)สื่อสารยกยองชมเชยพนักงานที่ทําความดี เปนประจํา      

4) สนับสนุนการปรับปรุงสุขภาพของพนักงานและสุขอนามัยของสถานที่ทํางาน รวมทั้งความ

ปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ  5)กระจายอํานาจการตัดสินใจใหแกพนักงาน 6) มีระบบประเมนิผลที่

โปรงใสและมีประสทิธิภาพในการใหรางวัลพนักงานในองคการสําหรับการทํางานใหสําเร็จตาม

แผนปฏิบัตงิาน 7) มีการกาํหนดการประเมนิขดีความสามารถ และจาํนวนอัตรากําลังของพนักงาน
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ทั้งในปจจุบัน / อนาคต และ 8)ระบบการบริหารจัดการบุคลากรขององคการสามารถจูงใจให

พนักงานทํางานเต็มตามศักยภาพ ตามลาํดบั 

 เมื่อพจิารณา ระดับปฏิบัตงิาน  พบวา การวัด การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  มีระดับความ

คดิเหน็อยูในระดบัมาก ( X = 3.93)     

เมื่อพจิารณารายละเอยีดความคดิเหน็ของระดับปฏิบตังิาน พบวา ความผกูพนัของบุคลากร  

มรีะดับความคิดเหน็อยูในระดบัมาก ( X = 3.87) เมื่อพจิารณารายประเด็น พบวา การอบรมพัฒนา

ศักยภาพพนกังานอยางตอเนื่องสงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ มีคาเฉลี่ยของ

คะแนนสูงสุด   รองลงมา คอื  1) สนับสนนุการเสริมสรางวฒันธรรมองคการใหแกพนกังานอยูเปน

ประจําและกําหนดนโยบายสนับสนุนการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 2) มีการจัดอบรม

ปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหม 3)มีการจัดอบรมใหแกพนักงานที่ไดรับการเลื่อนตําแหนง                

4) การตัง้คณะทาํงานหรือทมีงานแบบขามสายงานในองคการ  ทาํใหเกิดการแบงปนการเรยีนรูและ

ประสบการณในองคการ  5) มรีะบบการสืบทอดตาํแหนงหรือผูนําในอนาคตทีน่ําไปปฏิบัติอยางมี

ประสิทธผิล และ 6) บรูณาการถายโอนความรูจากพนักงานที่เกษียณอายุเพื่อสรางฐานขอมูลการ

จดัการความรูในองคการ ตามลําดบั 

สําหรับสภาพแวดลอมของบุคลากร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 3.98)    

เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา การใหความสาํคัญตอพนักงานสงผลใหการดาํเนินงานขององคการ

มคีวามเปนเลิศ มีความเปนเลิศ มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมา คอื 1)ใหความสาํคญัตอการ

ทาํงานเปนทีม  2) สื่อสารยกยองชมเชยพนักงานที่ทาํความดีเปนประจาํ  3) หากตองเผชิญกบัภาวะ

วกิฤตเศรษฐกิจ จะดาํเนินการเลิกจางพนักงานในองคการเปนทางเลือกสุดทาย 4) สนับสนุนการ

ปรับปรุงสุขภาพของพนักงานและสุขอนามัยของสถานที่ทํางานรวมทั้งความปลอดภัยอยาง

สม่าํเสมอ  5) มีการกาํหนดการประเมนิขดีความสามารถ และจํานวนอัตรากําลังของพนกังานทัง้

ในปจจุบัน/อนาคต 6) กระจายอํานาจการตัดสินใจใหแกพนักงาน 7) ระบบการบรหิารจัดการ

บคุลากรขององคการสามารถจูงใจใหพนกังานทาํงานเตม็ตามศกัยภาพ และ 8) มีระบบประเมนิผล

ที่โปรงใสและมีประสิทธภิาพในการใหรางวัลพนกังานในองคการสาํหรับการทํางานใหสําเรจ็ตาม

แผนปฏิบัตงิาน  ตามลําดบั 
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ตาราง 14  การจัดการกระบวนการ 

การจดัการกระบวนการ ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

1. การออกแบบระบบงาน 3.94 .71 มาก 3.98 .70 มาก 3.91 .72 มาก 

1.1 กาํหนดข้ันตอนสาํหรบั

แผนฉุกเฉินหากเกดิภยัพิบัติ

หรือภาวะฉกุเฉนิขึน้ 

4.06 .84 มาก 4.16 .81 มาก 3.98 .86 มาก 

1.2 มีระบบการวัดที่เหมาะสม

เพื่อควบคุม และปรับปรุง

กระบวนการทาํงานของ

องคการ 

3.88 .83 มาก 3.88 .82 มาก 3.89 .85 มาก 

1.3 เมื่อมกีารออกแบบ

กระบวนการทาํงาน  จะมกีาร

พิจารณาปจจยัตางๆ เชน       

เร่ืองการลดตนทุน การใช

เทคโนโลยี และวงจรชีวติของ

ผลติภัณฑ เปนตน 

3.82 .91 มาก 3.82 .89 มาก 3.82 .94 มาก 

1.4 ควบคุมจัดการ และติดตาม

กระบวนการทํางานในภาพรวม

อยางเปนระบบ และมีตวัชีว้ัดใน

กระบวนการตางๆอยางชัดเจน 

3.97 .84 มาก 4.00 .85 มาก 3.93 .84 มาก 

1.5 สามารถบริหารจัดการกู

ระบบการทาํงานใหกลับมาเปน

ปกตหิลังเกิดภัยพิบัต ิหรือภาวะ

ฉุกเฉนิไดเปนอยางดี   

3.79 .86 มาก 3.83 .85 มาก 3.74 .86 มาก 

1.6 การบรหิารจัดการการ

ออกแบบกระบวนการทาํงานได

เปนอยางดีสงผลให การ

ดาํเนินงานขององคการมีความ

เปนเลิศ 

4.15 .84 มาก 4.22 .83 มากที่สุด 4.09 .85 มาก 
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ตาราง 14 (ตอ) การจัดการกระบวนการ 

การจดัการกระบวนการ ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

2. การจัดการ และการปรบัปรงุ

กระบวนการทาํงาน 

3.93 .77 มาก 3.96 .73 มาก 3.90 .80 มาก 

2.1 มีการปรับปรุงกระบวนการ

ทาํงานเปนประจําเพื่อให

ผลิตภัณฑ และการใหบริการมี

คุณภาพ   

3.86 .89 มาก 3.88 .83 มาก 3.84 .94 มาก 

2.2 มีการปรับปรุงกระบวนการ

ทาํงานเพื่อใหผลการดําเนินงาน

ดขีึ้น 

3.95 .87 มาก 3.97 .85 มาก 3.93 .88 มาก 

2.3 มีการแบงปนประสบการณ

การปรับปรุงกระบวนการ

ทาํงานระหวางสวนงาน      

ภายในองคการอยูเสมอ 

3.82 .91 มาก 3.86 .87 มาก 3.78 .94 มาก 

2.4 บูรณาการขอมลูการ

ดาํเนินงานเพื่อใชในการบริหาร

จัดการกระบวนการของ      

องคการไดเปนอยางดี เชน การ

ลดตนทุน  การปองกันความ

ผิดพลาดในการทาํงาน และการ

ปรบัปรงุผลิตภัณฑ / การ

ใหบริการ  เปนตน 

3.80 .87 มาก 3.80 .83 มาก 3.80 .91 มาก 

2.5 การบรหิารจัดการและการ

ปรบัปรงุกระบวนการทํางานอยู

เสมอสงผลใหการดาํเนินงาน

ขององคการมคีวามเปนเลิศ 

4.21 .81 มากที่สดุ 4.28 .78 มากที่สุด 4.15 .84 มาก 

รวม 3.93 .71 มาก 3.97 .69 มาก 3.93 .69 มาก 
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 จากตาราง 14  พบวา  การจัดการกระบวนการในภาพรวม มีระดบัความคิดเหน็อยูในระดับ

มาก ( X = 3.93)     

 เมื่อพจิารณารายละเอียด พบวา การออกแบบระบบงานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก ( X = 3.94)    เมื่อพจิารณารายประเดน็  พบวา การบริหารจัดการการออกแบบกระบวนการ

ทํางานไดเปนอยางดีสงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ  มีคาเฉลี่ยของคะแนน

สูงสุด   รองลงมา คอื  1) กาํหนดขั้นตอนสําหรับแผนฉุกเฉินหากเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินขึ้น   

2)ควบคุมจัดการ และตดิตามกระบวนการทํางานในภาพรวมอยางเปนระบบและมีตัวชี้วัดใน

กระบวนการตางๆอยางชดัเจน  3) มรีะบบการวัดที่เหมาะสมเพื่อควบคมุ และปรบัปรงุกระบวนการ

ทาํงานขององคการ  4) เมื่อมีการออกแบบกระบวนการทํางาน  จะมีการพจิารณาปจจัยตางๆ  เชน 

เรือ่งการลดตนทนุ การใชเทคโนโลยีและวงจรชีวติของผลิตภณัฑ เปนตน  และ 5) สามารถบริหาร

จัดการกูระบบการทํางานใหกลับมาเปนปกติหลัง เกิดภัยพบิัตหิรือภาวะฉุกเฉินได เปนอยางดี  

ตามลําดบั 

สําหรับการจัดการ และการปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก ( X = 3.93)  เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา  การบรหิารจดัการและการปรับปรุงกระบวนการ

ทาํงานอยูเสมอสงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ  มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   

รองลงมา คอื 1)มีการปรบัปรงุกระบวนการทํางานเพื่อใหผลการดําเนินงานดีขึ้น  2) มกีารปรับปรุง

กระบวนการทํางานเปนประจําเพื่อใหผลิตภัณฑ และการใหบริการมีคุณภาพ 3) มีการแบงปน

ประสบการณการปรับปรุงกระบวนการทํางานระหวางสวนงานภายในองคการ อยูเสมอและ          

4)บรูณาการขอมลูการดาํเนินงานเพื่อใชในการบริหารจดัการกระบวนการขององคการไดเปนอยาง

ดี เชน การลดตนทุน การปองกันความผิดพลาดในการทํางานและการปรับปรุงผลิตภัณฑ / การ

ใหบริการ  เปนตน ตามลาํดบั 

 เมื่อพจิารณาระดบับริหาร พบวา  การจัดการกระบวนการมรีะดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก ( X = 3.97)     

เมื่อพจิารณารายละเอียดความคดิเห็นของระดับบรหิาร  พบวา การออกแบบระบบงานม ี

ระดบัความคดิเหน็อยูในระดบัมาก ( X = 3.98)  เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา การบริหารจดัการ

การออกแบบกระบวนการทาํงานไดเปนอยางดสีงผลใหการดําเนินงานขององคการมคีวามเปนเลิศ  

มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา คอื 1) กําหนดขั้นตอนสําหรับแผนฉุกเฉินหากเกิดภัยพบิัติ

หรือภาวะฉกุเฉินขึ้น 2) ควบคมุจัดการ และติดตามกระบวนการทาํงานในภาพรวมอยางเปนระบบ 

และมีตัวชี้วัดในกระบวนการตางๆอยางชัดเจน  3) มีระบบการวัดที่เหมาะสมเพื่อควบคุมและ

ปรับปรงุกระบวนการทาํงานขององคการ 4) สามารถบริหารจัดการกูระบบการทํางานใหกลับมา
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เปนปกตหิลังเกิดภยัพิบตัหิรือภาวะฉุกเฉินไดเปนอยางด ีและ 5) เมื่อมีการออกแบบกระบวนการ

ทาํงาน  จะมกีารพิจารณาปจจยัตางๆ เชน เรื่องการลดตนทนุ การใชเทคโนโลย ีและวงจรชีวติของ

ผลิตภณัฑ เปนตน  ตามลําดบั 

สําหรับการจัดการ และการปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก ( X = 3.96)  เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา  การบรหิารจดัการและการปรับปรุงกระบวนการ

ทาํงานอยูเสมอสงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ  มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   

รองลงมา คอื 1)มีการปรบัปรงุกระบวนการทํางานเพื่อใหผลการดําเนินงานดีขึ้น  2) มกีารปรับปรุง

กระบวนการทํางานเปนประจําเพื่อใหผลิตภัณฑ และการใหบริการมีคุณภาพ  3) มีการแบงปน

ประสบการณการปรับปรุงกระบวนการทํางานระหวางสวนงานภายในองคการอยูเสมอ  และ          

4) บรูณาการขอมูลการดําเนินงานเพื่อใชในการบรหิารจัดการกระบวนการขององคการไดเปนอยาง

ด ีเชน การลดตนทนุ  การปองกันความผิดพลาดในการทํางาน และการปรับปรุงผลิตภัณฑ / การ

ใหบริการ  เปนตน ตามลาํดบั 

 เมื่อพจิารณาระดับปฏิบัติงาน พบวา  การจัดการกระบวนการมีระดับความคดิเห็นอยูใน

ระดบัมาก ( X = 3.93)     

เมื่อพจิารณารายละเอยีดความคดิเหน็ของระดับปฏิบตัิงาน พบวา  การออกแบบระบบงานมี

ระดบัความคดิเหน็อยูในระดบัมาก ( X = 3.91) เมื่อพจิารณารายประเด็น พบวา การบรหิารจัดการ

การออกแบบกระบวนการทาํงานไดเปนอยางดสีงผลใหการดาํเนินงานขององคการมคีวามเปนเลิศ  

มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คอื  1)กาํหนดขั้นตอนสําหรับแผนฉุกเฉินหากเกิดภัยพบิัติ

หรือภาวะฉุกเฉินขึ้น  2)ควบคมุจัดการ และติดตามกระบวนการทาํงานในภาพรวมอยางเปนระบบ 

และมีตัวชี้วัดในกระบวนการตางๆอยางชัดเจน  3) มีระบบการวัดที่เหมาะสมเพื่อควบคุม  และ

ปรับปรุงกระบวนการทํางานขององคการ  4) เมื่อมีการออกแบบกระบวนการทํางาน  จะมีการ

พจิารณาปจจัยตางๆ เชน เรื่องการลดตนทนุ การใชเทคโนโลยี และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ เปนตน  

และ 5) สามารถบริหารจัดการกูระบบการทํางานใหกลับมาเปนปกตหิลัง เกิดภัยพบิัตหิรือภาวะ

ฉุกเฉินไดเปนอยางดี  ตามลาํดบั 

สําหรับการจัดการ และการปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก ( X = 3.90)  เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา  การบรหิารจดัการและการปรับปรุงกระบวนการ

ทาํงานอยูเสมอสงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ  มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   

รองลงมา คอื 1)มีการปรบัปรงุกระบวนการทํางานเพื่อใหผลการดําเนินงานดีขึ้น  2)มีการปรับปรุง

กระบวนการทํางานเปนประจาํเพื่อใหผลิตภัณฑ และการใหบริการมีคุณภาพ  3) บูรณาการขอมูล

การดําเนินงานเพื่อใชในการบริหารจัดการกระบวนการขององคการไดเปนอยางดี  เชน การลด
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ตนทนุ การปองกันความผิดพลาดในการทํางาน และการปรับปรงุผลิตภัณฑ / การใหบริการ เปนตน  

และ 4)มกีารแบงปนประสบการณการปรับปรงุกระบวนการทาํงานระหวางสวนงานภายในองคการ

อยูเสมอ ตามลาํดบั 

 

ตาราง 15  การมุงเนนนวตักรรม  

การมุงเนนนวตักรรม ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

1. การพฒันานวตักรรม 3.88 .81 มาก 3.88 .78 มาก 3.88 .85 มาก 

1.1 กาํหนดแนวทางการสราง

นวัตกรรมภายในองคการ  

4.02 .87 มาก 4.07 .85 มาก 3.97 .89 มาก 

1.2 มีการกาํหนดจาํนวน

ผลติภัณฑใหมเพื่อสนองความ

ตองการลกูคา  

3.83 .96 มาก 3.74 .95 มาก 3.90 .97 มาก 

1.3 ผูบริหารระดบัสงูยอมรบั

แนวคิดใหมๆของพนักงาน 

เพื่อพฒันางาน  

3.79 .94 มาก 3.83 .89 มาก 3.75 .98 มาก 

1.4 มีระบบการพัฒนาและ

เรียนรูเรื่องนวัตกรรมภายใน

องคการ  

3.89 .91 มาก 3.88 .89 มาก 3.90 .92 มาก 

2. การสนับสนนุนวตักรรม 4.04 .78 มาก 4.10 .73 มาก 3.98 .82 มาก 

2.1 สนบัสนนุการใหรางวัล

นวัตกรรมในองคการเปน

ประจาํทุกป   

4.24 .84 มากที่สดุ 4.37 .79 มากที่สุด 4.12 .87 มาก 

2.2 มีกระบวนการปรบัปรุงการ

ทาํงาน และแบงปนบทเรียน

ระหวางสวนงานในองคการทั่ว

ทั้งองคการเพื่อสรางนวตักรรม

ภายในองคการ   

3.87 .91 มาก 3.89 .87 มาก 3.86 .95 มาก 

2.3 สงเสริมการนํานวตักรรมสู

การปฏิบัติทั่วทัง้องคการ  

3.89 .93 มาก 3.88 .89 มาก 3.89 .96 มาก 
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ตาราง 15 (ตอ) การมุงเนนนวตักรรม  

การมุงเนนนวตักรรม ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

2. การสนับสนนุนวตักรรม 

(ตอ) 

         

2.4 การใหความสาํคัญตอเรื่อง

นวัตกรรมอยางตอเนื่องสงผล

ใหการดําเนนิงานขององคการ

มีความเปนเลิศ 

4.15 .88 มาก 4.24 .87 มากที่สุด 4.07 .89 มาก 

รวม 3.96 .77 มาก 3.99 .72 มาก 3.93 .81 มาก 

 

 จากตาราง 15  พบวา  การมุงเนนนวัตกรรมในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก ( X = 3.96)     

 เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบวา การพัฒนานวัตกรรมมีระดับความคดิเห็นอยูในระดับมาก 

( X = 3.88)  เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา กาํหนดแนวทางการสรางนวัตกรรมภายในองคการ มี

คาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คือ  1) มีระบบการพัฒนาและเรียนรูเรื่องนวัตกรรมภายใน

องคการ  2)มีการกาํหนดจํานวนผลิตภัณฑใหมเพื่อสนองความตองการลูกคา และ 3)ผูบริหาร

ระดบัสงูยอมรบัแนวคดิใหมๆ ของพนักงาน เพื่อพัฒนางาน ตามลาํดบั 

สําหรับการสนับสนุนนวัตกรรม มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.04) เมื่อ

พจิารณารายประเดน็ พบวา  สนับสนุนการใหรางวัลนวัตกรรมในองคการเปนประจาํทุกปมคีาเฉลี่ย

ของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คือ 1) การใหความสําคัญตอเรื่องนวัตกรรมอยางตอเนื่องสงผลให

การดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ  2)สงเสริมการนํานวตักรรมสูการปฏิบัติทั่วทัง้องคการ  

และ 3) มกีระบวนการปรบัปรงุการทํางาน และแบงปนบทเรยีนระหวางสวนงานในองคการทั่วทั้ง

องคการเพื่อสรางนวัตกรรมภายในองคการ  ตามลําดบั 

 เมื่อพจิารณาระดบับริหาร พบวา  การมุงเนนนวัตกรรม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก ( X = 3.99)     

เมื่อพจิารณารายละเอียดความคิดเห็นของระดับบริหาร พบวา  การพัฒนานวัตกรรม มี

ระดบัความคดิเหน็อยูในระดับมาก ( X = 3.88)  เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา กําหนดแนวทาง
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การสรางนวตักรรมภายในองคการ มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คอื 1)มีระบบการพฒันา

และเรยีนรูเรื่องนวัตกรรมภายในองคการ  2) ผูบริหารระดับสูงยอมรับแนวคดิใหมๆของพนักงาน 

เพื่อพฒันางาน  และ 3) มกีารกําหนดจํานวนผลิตภณัฑใหมเพื่อสนองความตองการลกูคา ตามลาํดบั 

สําหรับการสนับสนุนนวัตกรรม มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับมาก  ( X = 4.10)            

เมื่อพจิารณารายประเด็น พบวา สนับสนุนการใหรางวัลนวัตกรรมในองคการเปนประจําทุกป              

มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา คือ 1) การใหความสําคัญตอเรื่องนวัตกรรมอยางตอเนื่อง

สงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเลิศ  2) มีกระบวนการปรับปรุงการทํางานและ

แบงปนบทเรียนระหวางสวนงานในองคการทั่วทัง้องคการเพื่อสรางนวัตกรรมภายในองคการและ 

3) สงเสรมิการนาํนวัตกรรมสูการปฏิบตัิทั่วทัง้องคการ ตามลําดบั 

 เมื่อพจิารณาระดบัปฏบิตัิงาน พบวา  การมุงเนนนวตักรรมมรีะดบัความคิดเหน็อยูในระดับ

มาก ( X = 3.93)     

เมื่อพจิารณารายละเอียดความคดิเห็นของระดับปฏิบัตงิาน  พบวา  การพัฒนานวัตกรรม         

มรีะดับความคิดเหน็อยูในระดบัมาก ( X = 3.88) เมื่อพจิารณารายประเด็น พบวา กําหนดแนวทาง

การสรางนวัตกรรมภายในองคการ มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมา คือ 1) มีการกําหนด

จาํนวนผลิตภัณฑใหมเพื่อสนองความตองการลูกคา 2) มีระบบการพัฒนาและเรยีนรูเรื่องนวตักรรม

ภายในองคการและ  3) ผูบรหิารระดับสูงยอมรับแนวคดิใหมๆ ของพนักงาน เพื่อพัฒนางาน 

ตามลําดบั 

สําหรับการสนับสนุนนวัตกรรม มีระดับความคดิเห็นอยูในระดับมาก  ( X = 3.98)           

เมื่อพจิารณารายประเด็น พบวา สนับสนุนการใหรางวัลนวัตกรรมในองคการเปนประจําทุกป        

มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา คือ 1) การใหความสําคัญตอเรื่องนวัตกรรมอยางตอเนื่อง

สงผลใหการดําเนินงานขององคการมคีวามเปนเลิศ  2) สงเสรมิการนาํนวตักรรมสูการปฏิบตัทิั่วทัง้

องคการและ 3) มีกระบวนการปรบัปรงุการทํางานและแบงปนบทเรียนระหวางสวนงานในองคการ

ทั่วทัง้องคการเพื่อสรางนวัตกรรมภายในองคการ  ตามลําดบั 
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ตาราง 16 ผลลพัธทางธุรกิจ 

ผลลัพธทางธุรกิจ ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

1. ผลลัพธดานผลิตภณัฑ และ

บริการ 

4.00 .77 มาก 4.00 .77 มาก 4.00 .77 มาก 

1.1 การเพิ่มขีน้ของปริมาณ

จาํนวนเงนิสินเชื่อ  

4.00 .87 มาก 4.00 .90 มาก 4.00 .86 มาก 

1.2 การเพิ่มขีน้ของปริมาณ

จาํนวนเงนิฝาก 

4.12 .84 มาก 4.19 .83 มาก 4.07 .85 มาก 

1.3 การเพิ่มขีน้ของจาํนวน

ชมุชนตนแบบเศรษฐกจิ

พอเพียงที่ธนาคารใหการ

สนบัสนนุพฒันา 

3.94 .93 มาก 3.94 .94 มาก 3.94 .92 มาก 

1.4 การเพิ่มขีน้ของปริมาณ

จาํนวนเงนิของบริการการเงนิ

อื่น 

3.95 .873 มาก 3.89 .90 มาก 4.00 .85 มาก 

2. ผลลัพธดานการมุงเนนลกูคา   3.93 .88 มาก 3.89 .85 มาก 3.97 .90 มาก 

2.1 ความพึงพอใจของลกูคา

เพิ่มขึน้ 

4.02 .91 มาก 3.98 .88 มาก 4.06 .93 มาก 

2.2 ขอรองเรียน และเสียง

ตําหนิของลกูคาลดลง 

3.84 .96 มาก 3.80 .92 มาก 3.87 .99 มาก 

3. ผลลัพธดานการเงินและ

การตลาด 

3.78 .87 มาก 3.74 .86 มาก 3.82 .87 มาก 

3.1 ความสามารถในการทาํ

กําไรเพิ่มข้ึน อาท ิอตัรา

ผลตอบแทนตอสินทรพัยรวม 

(Return on Total Assets : 

ROA)  และอัตราการเติบโต       

ของผลตอบแทนตอสินทรพัย

รวมถัวเฉลี่ย (Average Annual  

Growth   in ROA)    

3.96 .89 มาก 3.96 .89 มาก 3.97 .88 มาก 
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ตาราง 16 (ตอ) ผลลัพธทางธรุกิจ 

ผลลัพธทางธุรกิจ ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

3. ผลลัพธดานการเงินและ

การตลาด (ตอ) 

         

3.2 % ของคาใชจายดําเนนิงาน

ตอรายไดสทุธิจากการดําเนนิ 

งานลดลง  

3.77 .99 มาก 3.70 1.00 มาก 3.83 .98 มาก 

3.3 สวนแบงตลาด (Market  

Share) ดานสินเช่ือเทยีบกบั

คูแขงเพิ่มขึน้ 

3.71 .99 มาก 3.64 1.00 มาก 3.76 .99 มาก 

3.5 สวนแบงตลาด (Market  

Share) ดานเงนิฝากเทียบกบั

คูแขงเพิ่มขึน้ 

3.76 .96 มาก 3.69 .98 มาก 3.81 .94 มาก 

3.6 อตัราเตบิโตของสวนแบง

ตลาดถัวเฉลี่ย 

3.73 .95 มาก 3.71 .91 มาก 3.75 .99 มาก 

4. ผลลัพธดานการมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล   

3.84 .88 มาก 3.83 .85 มาก 3.86 .91 มาก 

4.1 ความพึงพอใจของ

พนกังานเพิ่มขึน้ 

3.88 .92 มาก 3.85 .92 มาก 3.91 .93 มาก 

4.2 อตัราสวนกําไรตอพนักงาน

เพิ่มขึน้ 

3.81 .91 มาก 3.80 .87 มาก 3.81 .95 มาก 

5. ผลลัพธดานประสิทธผิลของ

กระบวนการ 

3.73 .88 มาก 3.72 .88 มาก 3.73 .88 มาก 

5.1 การบริหารจดัการชวงเวลา

ที่เคร่ืองคอมพิวเตอรหยุด

ทาํงานไมเกนิ 24 ชั่วโมง  อาทิ 

ระยะเวลาในการกูระบบ  เมื่อ 

Hardware หรือ Software         

หยุดทาํงานเพื่อใหใชงานได 

ไมเกิน 24  ชั่วโมง 

3.79 .94 มาก 3.81 .92 มาก 3.78 .96 มาก 
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ตาราง 16 (ตอ) ผลลัพธทางธรุกิจ 

ผลลัพธทางธุรกิจ ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมนิ 

5. ผลลัพธดานประสิทธผิลของ

กระบวนการ (ตอ) 

         

5.2 จาํนวนสาเหตทุี่ทาํให

กระบวนการผนัผวน หรือ

เปลี่ยนแปลงลดลง 

3.67 .93 มาก 3.64 .98 มาก 3.69 .89 มาก 

6. ผลลัพธดานการนําองคการ   4.05 .86 มาก 4.09 .82 มาก 4.00 .88 มาก 

6.1 การเปนองคการพลเมืองที่ดี

ในสังคมที่ใหการสนบัสนนุ

ชมุชน  อาท ิจาํนวนชมุชน

ตนแบบเศรษฐกิจพอเพยีงที่

องคการของทานใหการ       

สนบัสนนุพฒันา   

4.06 .91 มาก 4.09 .88 มาก 4.04 .95 มาก 

6.2 จาํนวนกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสงัคมของ

องคการเพิ่มขึน้ 

4.10 .90 มาก 4.18 .85 มาก 4.04 .94 มาก 

6.3 คะแนนการกํากบัดูแลที่ดี

เพิ่มขึน้ 

3.97 .95 มาก 4.01 .95 มาก 3.94 .95 มาก 

7. ผลลัพธดานนวตักรรม 3.84 .91 มาก 3.78 .90 มาก 3.89 .92 มาก 

7.1 จาํนวนผลติภณัฑใหม

เพิ่มขึน้ 

3.82 .99 มาก 3.75 .99 มาก 3.89 .98 มาก 

7.2 สวนแบงตลาด (Market  

Share) เพิ่มข้ึน 

3.76 1.00 มาก 3.69 .99 มาก 3.82 1.01 มาก 

7.3 การเติบโตยอดสินเชื่อ

เพิ่มขึน้ 

3.84 .99 มาก 3.78 .98 มาก 3.90 .99 มาก 

7.5 การเติบโตยอดเงนิฝาก

เพิ่มขึน้ 

3.93 .92 มาก 3.91 .90 มาก 3.94 .93 มาก 

รวม 3.88 .72 มาก 3.87 .70 มาก 3.89 .74 มาก 
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 จากตาราง 16  พบวา  ผลลัพธทางธุรกิจในภาพรวม มีระดบัความคดิเห็นอยูในระดับมาก 

( X = 3.88)     

 เมื่อพจิารณารายละเอยีด พบวา ผลลัพธดานผลิตภณัฑ และบรกิาร มรีะดับความคิดเห็นอยู

ในระดบัมาก ( X = 4.00) เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา การเพิ่มขี้นของปริมาณจาํนวนเงินฝาก 

มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คอื  1) การเพิ่มขี้นของปริมาณจาํนวนเงินสินเชื่อ 2) การเพิ่ม

ขี้นของปริมาณจํานวนเงินของบริการการเงินอื่น   และ 3) การเพิ่มขี้นของจํานวนชมุชนตนแบบ

เศรษฐกิจพอเพยีงที่ธนาคารใหการสนับสนุนพฒันา  ตามลําดบั 

 สําหรับผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 3.93)   

เมื่อพจิารณารายประเด็น  พบวา ความพึงพอใจของลกูคาเพิ่มขึ้น มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   

รองลงมา คอื ขอรองเรียน และเสียงตําหนิของลกูคาลดลง 

ผลลัพธดานการเงินและการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ( X = 3.78)  เมื่อ

พจิารณารายประเด็น พบวา ความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้น  อาทิ อัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวม (Return on Total Assets : ROA) และอัตราการเตบิโตของผลตอบแทนตอสินทรัพย

รวมถัวเฉลี่ย (Average Annual Growth in ROA) มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   รองลงมา คือ           

1) % ของคาใชจายดาํเนินงานตอรายไดสุทธิจากการดําเนินงานลดลง  2) สวนแบงตลาด  (Market  

Share) ดานเงินฝากเทยีบกับคูแขงเพิ่มขึ้น  3)อตัราเตบิโตของสวนแบงตลาดถัวเฉลี่ย  และ 4)สวน

แบงตลาด (Market  Share) ดานสินเชื่อเทียบกบัคูแขงเพิ่มขึน้ ตามลาํดบั 

ผลลัพธดานการมุงเนนทรพัยากรบคุคล  มรีะดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 3.84)  

เมื่อพจิารณารายประเด็น พบวา ความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้น มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด   

รองลงมา คอื อัตราสวนกาํไรตอพนักงานเพิ่มขึน้ 

ผลลัพธดานประสิทธผิลของกระบวนการ มีระดบัความคิดเหน็อยูในระดบัมาก ( X = 3.73)  

เมื่อพจิารณารายประเดน็ พบวา การบรหิารจัดการชวงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอรหยุดทํางานไมเกิน 

24  ชั่วโมง  อาท ิระยะเวลาในการกูระบบ  เมื่อ Hardware หรือ Software  หยุดทาํงานเพื่อใหใชงาน

ไดไมเกิน 24 ชั่วโมง มคีาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  รองลงมา คอื จํานวนสาเหตุที่ทาํใหกระบวนการ

ผันผวน หรือเปลี่ยนแปลงลดลง 

ผลลัพธดานการนําองคการ  มรีะดบัความคิดเหน็อยูในระดบัมาก ( X = 4.05) เมื่อพิจารณา

รายประเด็น พบวา จาํนวนกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคการเพิ่มขึ้น มีคาเฉลี่ยของ

คะแนนสูงสุด   รองลงมา คือ 1) การเปนองคการพลเมืองที่ดีในสังคมที่ใหการสนับสนุนชุมชน  

อาท ิจํานวนชมุชนตนแบบ และ 2) คะแนนการกาํกับดแูลที่ดเีพิ่มขึน้ ตามลาํดบั 
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ผลลัพธดานนวตักรรม  มรีะดบัความคดิเห็นอยูในระดับมาก  ( X = 3.84)เมื่อพจิารณาราย

ประเด็น พบวา การเติบโตยอดเงินฝากเพิ่มขึ้น  มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด    รองลงมา คือ               

1) การเติบโตยอดสินเชื่อเพิ่มขึ้น 2) จาํนวนผลิตภัณฑใหมเพิ่มขึ้น และ 3) สวนแบงตลาด  (Market  

Share) เพิ่มขึ้น ตามลําดบั 

 เมื่อพจิารณาระดับบริหาร  และระดบัปฏิบัตงิาน พบวา  ผลลัพธทางธุรกิจมีระดับความ

คดิเหน็อยูในระดบัมาก ( X = 3.87 และ X = 3.89)     

เมื่อพจิารณารายละเอยีดความคดิเหน็ของระดับบรหิาร พบวา  ผลลัพธทางธรุกิจในทกุดาน 

ไดแก  ผลลพัธดานผลิตภัณฑ และบรกิาร ( X = 4.00 และ X = 4.00) ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 

( X = 3.89 และ X = 3.97) ผลลัพธดานการเงินและการตลาด ( X = 3.74 และ X = 3.82)ผลลัพธ

ดานการมุงเนน ทรัพยากรบุคคล ( X = 3.83และ X = 3.86) ผลลัพธดานประสิทธิผลของ

กระบวนการ ( X = 3.72 และ X = 3.73) ผลลัพธดานการนาํองคการ( X = 4.09 และ X = 4.00)     

และผลลัพธดานนวัตกรรม( X = 3.78 และ X = 3.89) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมา ก 

เชนเดยีวกับความคิดเห็นในภาพรวม  

 
 

 สวนที ่ 3   ผลการวิเคราะหขอมูลตวัแปรแฝง และตวัแปรสังเกตได 

 การวิเคราะหในสวนนี้มีวัตถปุระสงคเพื่อนําเสนอคาสถิติ พรรณนาของตัวแปรที่ใชใน

การศึกษา ประกอบดวย คาสถิติพืน้ฐานของตัวแปรสังเกตได ซึ่งเปนตัวบงชี้ของตัวแปรแฝง (Latent 

Variable) จํานวน 8 องคประกอบ คือองคประกอบที่หนึ่ง  การนําองคการรัฐวิสาหกิจ  (LED)  

ประเดน็ดานภาวะผูนําไดแก 1)ผูนําการเปลี่ยนแปลง(LED_LED1) 2) ผูนําการปฏิบตั ิ(LED_LED2) 

3)ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม(LED_CSR) องคประกอบที่ 2 การวางแผนวิสาหกิจ 

(STRA)ไดแก 1)การจดัทาํกลยุทธ (STRA_STR)  2)การถายทอดกลยุทธเพื่อนาํไปปฏิบัติ  (STRA 

_DEP) องคประกอบที ่3 การมุงเนนลกูคาและตลาด(CUS)ไดแก 1)  ความรูเกี่ยวกบัลกูคาและตลาด  

(CUS_MK) 2) ความสมัพันธกบัลกูคาและความพึงพอใจของลูกคา (CUS_SAT) องคประกอบที่ 4   

การวัด  การวิเคราะหและการจดัการความรู(KMGT)ไดแก 1)การวดั  การวิเคราะหและการปรับปรงุ

ผลการดําเนินการขององคการ(KMGT_MEA)  2) การจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และความรู  (KMGT_KM) องคประกอบที่  5 การมุง เนนทรัพยากรบุคคล  (MAN)  ไดแ ก                  

1) ความผูกพันของบุคลากร  (MAN_MIT) 2) สภาพแวดลอมของบุคลากร(MAN_ENV) 

องคประกอบที ่6 การจดัการกระบวนการ (PRO)ไดแก 1) การออกแบบระบบงาน (PRO_DESI   2) 

การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทํางาน(PRO_ADJ) องคประกอบที่ 7 การมุงเนน
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นวัตกรรม (INNO) ไดแก    1)การพัฒนานวัตกรรม (INNO_DEV)  2)การสนับสนุนนวัตกรรม 

(INNO_SUP) และองคประกอบที ่8  ผลลัพธทางธุรกิจ (RESU)  ไดแก  1) ผลลัพธดานผลิตภัณฑ 

และบริการ(RESU_RE1)  2) ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา (RESU_RE2) 3) ผลลัพธดานการเงิน

และการตลาด (RESU_RE3)  4)ผลลัพธดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล(RESU_RE4) 5)ผลลัพธ

ดานประสิทธิผลของกระบวนการ (RESU_RE5) 6) ผลลัพธดานการนําองคการ (RESU_RE6)  7) 

ผลลัพธดานนวตักรรม (RESU_RE7)   

 สําหรับคาสถิติพรรณนาของตัวแปรที่ใชในการศึกษาไดทําการวิเคราะหหาน้ําหนักของ

รายการขอคําถามของแตละตัวแปรสังเกตไดหรือตัวแปรเชิงประจักษโดยการวิเคราะหปจจัย 

(Factor  Analysis) ดวยคา Factor  Scoring ดงัปรากฏในตาราง 17  ดงันี ้

ตาราง 17  คาสถิติพรรณนาของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตวัแปร คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

คาต่าํสุด คาสูงสดุ ความเบ

(Skewness) 

ความโดง    

(Kurtosis) 

การนําองคการรฐัวิสาหกิจ (LED)   19.77 3.25 4.80 23.98 -1.41 3.91 

การนาํองคการรัฐวิสาหกิจโดยผูนาํ

ระดบัสูง : ผูนําการเปลี่ยนแปลง (LED 

_LED1)    

 

17.56 

 

3.34 

 

4.32 

 

21.58 

 

-1.22 

 

2.46 

ผูนาํการปฏบิตั ิ(LED _LED2)   17.46 3.35 4.27 21.33 -1.18 2.21 

ธรรมาภบิาล และความรับผิดชอบตอ

สงัคม (LED _CSR)   

24.28 3.94 5.81 29.03 -1.49 4.43 

การวางแผนวิสาหกจิ (STRA)   22.17 3.46 5.36 26.82 -.82 1.50 

การจัดทํากลยทุธ  (STRA _STR)     23.72 3.82 5.72 28.58 -.96 1.82 

การถายทอดกลยทุธเพื่อนาํไปปฏิบตั ิ  

(STRA _DEP)    

20.62 3.31 5.01 25.05 -.71 1.09 
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ตาราง 17  (ตอ)  คาสถิตพิรรณนาของตวัแปรที่ใชในการศกึษา 

ตวัแปร คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาต่าํสุด คาสงูสดุ ความเบ 

(Skewness) 

ความโดง    

(Kurtosis) 

การมุงเนนลูกคาและตลาด  

(CUS)    

18.92 3.32 8.18 24.00 -.44 -.28 

ความ รู เ กี่ยว กับ ลูกค าและ

ตลาด  (CUS_MK)    

21.30 3.87 8.56 27.32 -.40 -.30 

ความสมัพนัธกับลูกคาและ

ความพงึพอใจของลกูคา 

(CUS_SAT) 

16.54 3.06 4.14 20.69 -.56 .09 

การวัด  การวิเคราะห และ

การจัดการความรู  (KMGT)   

16.75 3.11 6.75 22.40 -.39 -.14 

การวัด  การวิเคราะห และ

การปรบัปรุงผลการ

ดาํเนนิการขององคการ 

(KMGT_MEA)    

19.23 3.61 5.01 25.04 -.43 .12 

การจัดการสารสนเทศ  

เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

ความรู  (KMGT_KM)       

14.28 3.05 3.95 19.76 -.41 -.11 

การมุงเนนทรพัยากรบคุคล 

(MAN)     

25.14 4,12 7.36 31.75 -.55 .25 

ความผกูพนัของบคุลากร 

(MAN_MIT)    

23.65 4.25 6.07 30.35 -.61 .48 

สภาพแวดลอมของบุคลากร 

(MAN_ENV)    

26.62 4.42 8.65 33.15 -.63 .34 
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ตาราง 17  (ตอ) คาสถิติพรรณนาของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตวัแปร คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาต่าํสุด คาสูงสดุ ความเบ 

(Skewness) 

ความโดง    

(Kurtosis) 

การจัดการกระบวนการ (PRO)   18.43 3.35 4.69 23.46 -.99 2.32 

การออกแบบระบบงาน 

(PRO_DESI)      

19.61 3.54 4.98 24.89 -1.03 2.55 

การจัดการ และการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน 

(PRO_ADJ)  )   

17.26 3.40 4.41 22.03 -.90 1.58 

การมุงเนนนวัตกรรม (INNO)   13.92 2.71 3.52 17.59 -1.05 1.96 

การพฒันานวตักรรม 

(INNO_DEV)    

13.73 2.88 3.54 17.68 -.88 1.21 

การสนบัสนนุนวัตกรรม 

(INNO_SUP) 

14.11 2.74 3.50 17.49 -1.12 2.15 

ผลลพัธทางธรุกิจ (RESU)   11.23 2.09 2.89 14.47 -.53 .34 

ผลลพัธดานผลติภณัฑ และ

บริการ   (RESU_RE1)    

14.03 2.70 3.51 17.53 -1.05 2.42 

ผลลพัธดานการมุงเนนลูกคา 

(RESU_RE2)    

7.42 1.66 1.89 9.44 -.79 .70 

ผลลพัธดานการเงนิและ

การตลาด (RESU_RE3)    

17.13 3.93 4.53 22.65 -.59 .52 

ผลลพัธดานการมุงเนน

ทรัพยากรบคุคล (RESU_RE4)               

7.36 1.68 1.91 9.57 -.91 1.31 
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ตาราง 17  (ตอ) คาสถิติพรรณนาของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตวัแปร คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

คาต่าํสุด คาสูงสดุ ความเบ 

(Skewness) 

ความโดง    

(Kurtosis) 

ผลลพัธทางธรุกิจ (RESU) 

(ตอ) 

      

ผลลพัธดานประสิทธิผลของ

กระบวนการ  (RESU_RE5)    

7.03 1.66 1.88 9.42 -.77 1.16 

ผลลพัธดานการนาํองคการ  

(RESU_RE6)   

11.27 2.38 2.78 13.92 -1.35 2.80 

ผลลพัธดานนวัตกรรม

(RESU_RE7) 

14.37 3.41 3.75 18.73 -.84 1.04 

 จากตาราง 17  พบวา  ตัวแปรปจจัยการนําองคการรัฐวสิาหกิจ (LED)  การวางแผน

วสิาหกิจ (STRA) การมุงเนนลกูคาและตลาด  (CUS) การวัด  การวเิคราะห และการจัดการความรู 

(KMGT)  การมุงเนนทรัพยากรบคุคล (MAN) การจดัการกระบวนการ (PRO) การมุงเนนนวตักรรม 

(INNO)  การมุงเนนนวัตกรรม (INNO) และผลลัพธทางธุรกิจ (RESU) ในภาพรวมมีระดับความ

คดิเหน็อยูในระดบัมาก ในภาพรวม มีระดบัความคิดเหน็อยูในระดบัมาก (รายละเอยีดตามตาราง 11-18) 

 เมื่อพจิารณาคาความเบ  (Skewness) หรือขนาดความไมสมมาตรของการแจกแจงใน

ภาพรวม  พบวา ตัวแปรทั้งหมดมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย  (คาความเบเปนลบ) นอกจากนี้ เมื่อ

พจิารณาคาความโดง (Kurtosis) พบวา ตัวแปรทุกตัวมีคาความโดงต่ํากวาปกติ (คาความโดงนอย

กวา 3 ) ยกเวนการนําองคการรัฐวสิาหกิจ (LED) และธรรมาภบิาล  และความรับผิดชอบตอสังคม 

(LED _CSR)  แสดงวา ขอมลูมกีารแจกแจงคอนขางปานหรือโคงนอย และมกีารกระจายของขอมลูมาก     

 สําหรับการหาคาความเชื่อมั่นดวยสมัประสิทธิแ์อลฟา (Alpha  Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach) พบวาคาความเชื่อมั่นของทุกขอคําถามของตัวแปรสังเกตไดมีคามากกวา  0.88  

(ภาคผนวก ค  ตาราง 28-36)  แสดงวา ทุกขอคําถามเปนคําถามที่ดี  คือ ความสัมพันธระหวางตัว
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แปรสังเกตไดและตัวแปรแฝงมีคาความเที่ยงของตวัแปรสังเกตไดแตละตัวในการวดัตัวแปรแฝงได

ใกลเคยีงกัน     

 ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศของสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจของรัฐตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

 เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที ่2 ในสวนนีผู้วิจยันําเสนอผลการวเิคราะหปจจัยแหงความสาํเรจ็

เพื่อความเปนเลิศของสถาบนัการเงินเฉพาะกจิของรฐัตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ  ตาม

ตาราง 18  ดงันี ้

 

  ตาราง  18  ปจจัยแหงความสาํเร็จเพื่อความเปนเลิศของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐตามเกณฑ 

                     ประเมินคณุภาพรัฐวสิาหกิจ 
 ภาพรวม ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการ

ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผล 

การ

ประเมิน 

1. ผูนาํระดบัสงูนาํองคกรอยาง

มีวสิัยทัศน 

4.19 .96 มาก 4.33 .89 มากที่สุด 4.06 1.00 มาก 

2. การใหความสําคัญตอการ

พฒันาศกัยภาพบุคลากร 

4.17 .96 มาก 4.27 .97 มากที่สุด 4.02 1.02 มาก 

3. การสื่อสารที่มีประสิทธิผล

โดยใชการสื่อสาร 2 ทาง

เพื่อใหพนกังานทุกระดบัไดรับ

ขอมลูขาวสารจากฝายบริหาร

ทั้งทางตรงและทางออม 

4.16 .94 มาก 4.26 .89 มากที่สุด 4.07 .97 มาก 

4. การเปนองคกรที่ทาํงานเปน

ทมี 

4.15 .97 มาก 4.19 .94 มาก 4.10 1.01 มาก 

5. ผูบริหารมีภาวะผูนาํ 4.14 1.00 มาก 4.25 .91 มากที่สุด 4.09 .99 มาก 

6. การบริหารจดัการโดยใช

ขอเท็จจริงเพื่อการตัดสินใจ

ขององคกร 

4.08 .98 มาก 4.12 .96 มาก 4.03 1.01 มาก 
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 จากตาราง  18 พบวา  ปจจยัแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ

ของรฐัตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ  ไดแก ผูนําระดับสูงนําองคกรอยางมีวสิัยทัศนมาก

ที่สุด  ( X = 4.19)  รองลงมา คอื  การใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพบคุลากร และการสื่อสาร

ที่มีประสิทธิผลโดยใชการสื่อสาร  2 ทางเพื่อใหพนักงานทุกระดับไดรับขอมูลขาวสารจากฝาย

บริหารทัง้ทางตรง และทางออม ตามลาํดบั ( X = 4.17 และ X = 4.16) 

 สําหรับในสวนสุดทายของแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศ

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งเปนสวนเสนอแนะ

ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศเพิ่มเตมิ  พบวา  มีผูกรอกแบบสอบถามสวนนี้ จํานวน  37 

ราย คิดเปน  0.05 % จาํแนกเปน การเพิ่มเรื่องผูนําเปนแบบอยางของพนักงานเรื่องการทํางานทุมเทใหแกองคการ  

การมจีรยิธรรม  การตดัสินใจที่รวดเรว็ ทนัเวลา และมคีวามเปนมืออาชีพ จาํนวน  6 ราย  คิดเปน  0.16 %   

 

 เมื่อพจิารณา ระดับบรหิาร พบวา  ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรฐัตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ  ไดแก  ผูนําระดบัสงูนําองคกรอยาง

มวีสิัยทัศนมากที่สุด  ( X = 4.33)  รองลงมา คอื  การใหความสาํคัญตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลโดยใชการสื่อสาร  2 ทางเพื่อใหพนักงานทุกระดับไดรับขอมูล

ขาวสารจากฝายบรหิารทัง้ทางตรง และทางออม ตามลําดบั ( X = 4.27 และ X = 4.26) 

 

 เมื่อพจิารณาระดบัปฏบิตัิงาน พบวา  ปจจัยแหงความสาํเร็จเพื่อความเปนเลิศของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรฐัตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ  ไดแก  การเปนองคกรที่ทาํงานเปน

ทมีมากที่สุด  ( X = 4.10)  รองลงมา คอื  ผูบริหารมภีาวะผูนํา  และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลโดย

ใชการสื่อสาร 2 ทางเพื่อใหพนกังานทกุระดบัไดรบัขอมูลขาวสารจากฝายบริหารทั้งทางตรง และ

ทางออม ตามลําดบั ( X = 4.09 และ X = 4.07)   

 

 นอกจากนี้  ผลการสัมภาษณเจาะลึกจากกรรมการธนาคาร  ฝายจัดการ ที่ปรึกษาและ

ผูบริหารขององคการที่ไดรับรางวลัคุณภาพแหงชาติเรื่องความคิดเหน็เกี่ยวกบัปจจยัแหงความสาํเรจ็

เพื่อความเปนเลิศของสถาบนัการเงินเฉพาะกจิของรฐัตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ พบวา 

สอดคลองกับขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมตวัอยาง  กลาวคือ  ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความ

เปนเลิศ  ไดแก  1)ผูนําเปนตัวแบบที่ดี และเขมแข็ง 2) การสื่อสารถายทอดสูพนักงานทุกระดับ

เพื่อใหพนกังานมคีวามเขาใจการทาํงานตามเกณฑคุณภาพรัฐวิสาหกิจวา  จะเปนผลดีตอองคการ 

และพนักงานเนื่องจากทัง้เกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติ และเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจตาง
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ชวยใหการบรหิารจัดการมีประสิทธภิาพเพราะเปนเครื่องมอืที่ดซีึ่งสอนหลกัคดิ  2 เรื่อง คอื หลักคิด

เชิงกลยุทธและหลักคดิการบรหิารจัดการคุณภาพเพราะการบริหารจดัการคุณภาพใชหลกัการมสีวน

รวมทั่วทั้งองคการ   3)การทํางานเปนทีม  นอกจากนี้ ยังพบวา 4) ทัศนคติ (Mindset) ของคนใน

องคการเปนเรื่องสําคัญโดยคนในองคการตองพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงและพรอมที่จะปรับตวั 
  

 ตอนที่  3  ผลการวเิคราะหแบบจําลองความสัมพันธระหวางการนําองคการรัฐวสิาหกิจ    

การวางแผนวิสาหกิจ   การมุงเนนลูกคาและตลาด   การวดั  การวิเคราะห และการจัดการความรู     

การมุงเนนทรพัยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ  การมุงเนนนวตักรรมและผลลัพธทางธรุกิจ 
 
 เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่  3 ในสวนนี้ผู วิจัยนําเสนอ ผลการวเิคราะหแบบจําลอง

ความสมัพันธระหวางการนําองคการรฐัวสิาหกิจ  การวางแผนวิสาหกิจ   การมุงเนนลูกคาและตลาด   

การวัด  การวเิคราะหและการจดัการความรู   การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ 

การมุงเนนนวัตกรรม และผลลัพธทางธรุกิจของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัที่ศึกษา  

 

 ดงันัน้  ผูวิจยัจงึวิเคราะหคาสมัประสิทธิส์หสมัพนัธระหวางตวัแปรสังเกตไดโดยใชคา

สัมประสทิธิส์หสัมพันธแบบเพยีรสนั   ทาํใหไดเมตรกิซสหสมัพนัธระหวางตัวแปรสังเกตได

สําหรับเปนขอมลูเพื่อการวิเคราะหแบบจาํลองสมการโครงสราง (SEM) ตอไป ตามตาราง 19 ดงันี ้
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ตาราง 19  คาสัมประสิทธิส์หสมัพันธแบบเพียรสันระหวางตัวแปรที่ศึกษา        
ตัวแปร LED_ 

LE1 

LED_ 

LE2 

LED_ 

CSR 

PLAN_ 

STR 

PLAN_ 

DEP 

CUS_MK CUS_ 

SAT 

KMGT_

MEA 

KMGT

_KM 

MAN_ 

MIT 

MAN_ 

ENV 

PRO_ 

DESI 

PRO_ 

ADJ 

INNO_ 

DEV 

INNO_ 

SUP 

RESU_ 

RE1 

RESU_ 

RE2 

RESU_ 

RE3 

RESU_ 

RE4 

RESU_ 

RE5 

RESU_ 

RE6 

RE 

SU_ 

RE7 

LED_LE1 -                      

LED_LE2 .869** -                     

LED_CSR .704** .720** -                    

PLAN_STR .535** .547** .624** -                   

PLAN_DEP .542** .557** .639** .872** -                  

CUS_MK .486** .482** .578** .712** .738** -                 

CUS_SAT .477** .477** .576** .628** .660** .831** -                

KMGT_MEA .510** .480** .555** .677** .724** .779** .777** -               

KMGT_KM .443** .428** .485** .578** .617** .660** .644** .745** -              

MAN_MIT .506** .499** .548** .608** .643** .628** .643** .702** .682** -             

MAN_ENV .529** .527** .570** .638** .658** .636** .654** .727** .692** .807** -            

PRO_DESI .471** .450** .537** .628** .641** .621** .582** .692** .672** .651** .750** -           

PRO_ADJ .473** .447** .517** .574** .600** .619** .583** .652** .635** .645** .726** .862** -          

INNO_DEV .494** .493** .541** .607** .605** .601** .596** .630** .576** .655** .692** .623** .620** -         

INNO_SUP .451** .475** .510** .567** .571** .546** .548** .582** .540** .625** .681** .626** .613** .865** -        

RESU_RE1 .368** .385** .411** .474** .501** .450** .456** .511** .487** .509** .571** .526** .525** .666** .691** -       

RESU_RE2 .394** .403** .452** .469** .475** .519** .535** .540** .497** .499** .575** .525** .531** .640** .655** .708** -      

RESU_RE3 .419** .412** .432** .463** .486** .522** .513** .540** .521** .505** .558** .548** .552** .654** .655** .738** .751** -     

RESU_RE4 .455** .448** .463** .444** .480** .495** .495** .556** .509** .535** .584** .541** .534** .510** .497** .543** .602** .653** -    

RESU_RE5 .363** .360** .395** .395** .423** .430** .441** .482** .490** .447** .516** .535** .510** .464** .454** .506** .529** .584** .756** -   

RESU_RE6 .392** .407** .472** .471** .507** .455** .448** .506** .473** .518** .556** .516** .518** .487** .485** .521** .501** .499** .753** .730** -  

RESU_RE7 .421** .423** .454** .454** .504** .509** .505** .553** .492** .512** .567** .543** .562** .527** .494** .587** .573** .657** .804** .726** .783** - 
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 จากตาราง 19   เมื่อพจิารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกต ได  พบวา  

ตวัแปรสังเกตทั้ง 22 ตัว มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง  0.360   - 0.972 อยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดบั 0.01  แสดงวา ตวัแปรสังเกตไดมคีวามสมัพันธกันและความสัมพันธของตัวแปร

ทกุคูมทีิศทางเดยีวกันโดยมีคาสัมประสิทธิส์หสมัพนัธเปนบวก 

 

 นอกจากนี้  ผูวจัิยไดนําเสนอเมตริกซสหสัมพันธระหวางตวัแปรแฝงในรปูแบบความ 

สัมพันธเชิงสาเหตเุพื่อหาความสมัพนัธของตวัแปรแฝงที่ศกึษา ตามตาราง 20  ดงันี ้   

ตาราง  20  แสดงเมตริกซสหสัมพันธระหวางตวัแปรแฝงในรปูแบบความสมัพันธเชิงสาเหตุ 

 RESU INNO PRO MAN KMGT CUS PLAN LED 

RESU 1.00        

INNO .708** 1.00       

PRO .663** .666** 1.00      

MAN .670** .723** .757** 1.00     

KMGT .657** .648** .736** .790** 1.00    

CUS .608** .620** .653** .703** .806** 1.00   

PLAN .580** .629** .654** .691** .721** .743** 1.00  

LED .544** .561** .549** .611** .570** .589** .650** 1.00 

  **  P  < 0.01 
  

 จากตาราง 20  เมื่อพจิารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา ตัวแปร

แฝงจํานวน  8 ตวัแปร  มคีาสัมประสิทธิส์หสัมพันธอยูระหวาง 0.540  - 0.806 อยางมนีัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวา ตัวแปรแฝงมีความสมัพันธกัน และความสัมพันธของตัวแปรทุกคูมี

ทศิทางเดยีวกนัโดยมคีาสัมประสิทธิส์หสัมพันธเปนบวก  แสดงวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันใน

ระดับปานกลางถึงระดับคอนขางสูงโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําสุดเปนคาความสมัพันธ

ระหวางการนาํองคการรัฐวิสาหกจิ (LED) ที่เปนตัวแปรตน (สาเหต)ุ กับผลลัพธทางธุรกิจ (RESU) 

ที่เปนตวัแปรตาม (ผล) มีคาเทากบั 0.540 และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสดุเปนคาความสัมพันธ

ระหวางการมุงเนนลูกคาและตลาด (CUS) และการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู (KMGT) 

มคีาเทากับ 0.806 
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 จากนัน้ ผูวจัิยไดวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงที่เปนตัวแปรเชิงสาเหตุ

ดวยโปรแกรมลสิเรลไดผลการวเิคราะหตามตาราง 21 ดงันี ้

ตาราง 21  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตวัแปรสาเหตทุี่เปนตวัแปรสังเกตไดของ 

                ตวัแปรแฝงการนาํองคการรัฐวสิาหกิจ 

ตัวแปรแฝง เมตริกซน้าํหนักองคประกอบ R2 

ตัวแปรสังเกตได สปส. SE t-test 

การนําองคการรัฐวิสาหกิจ  

(LED)    

     

  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  

(LED _LE1) 

3.14 0.09 33.49** 0.88 

 ผูนําการปฏิบตั ิ(LED _LE2) 3.10 0.09 32.69** 0.86 

 ธรรมาภบิาล และความรบัผิดชอบ

ตอสังคม (LED _CSR) 

3.07 

 

0.12 25.30** 0.61 

Chi-Square =0.00    df=0    P-value =1.00   RMESEA = 0.00 

 
 จากตาราง 21  พบวา  คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor  Loading) ทุกคาแตกตางจากศูนย

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และคา

สัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2)  ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาอยูระหวาง 0.61 - 0.88  แสดงวา   

ตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการพยากรณองคประกอบการนําองคการรัฐวสิาหกิจ (LED)  สามารถ   

อธิปรายความแปรปรวนขององคประกอบรวมไดรอยละ 61-88  

 จากนัน้  ผูวจัิยนํามากาํหนดเปนรปูแบบการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและนําขอมูล

จากการสาํรวจที่วิ เคราะหองคประกอบเชิงสาํรวจแลวมาวเิคราะหเปนรูปแบบองคประกอบเชิง

ยืนยนัอันดบัหนึ่งดวยโปรแกรมลิสเรล  ตามแผนภาพ 5 ดงันี้ 

แผนภาพ 5 รปูแบบองคประกอบเชิงยืนยันอนัดับหนึ่ง 

 

 

 

 

  

 

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


 246

 จากแผนภาพ 5 ผลการวิเคราะห เชิงยืนยัน  สรุปไดวา  องคประกอบการนําองคการ

รัฐวสิาหกิจ (LED)  สามารถวัดไดจรงิดวยตัวแปรสังเกตได 3 ตัวตามที่กาํหนดโดยเรียงตามน้ําหนกั

องคประกอบ (Factor  Loading) จากมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบผูนํา

การเปลี่ยนแปลง(LED_LE1) ผูนําการปฏิบตั ิ(LED_LE2) และธรรมาภิบาล และความรบัผิดชอบตอ

สังคม (LED _CSR)  เทากับ 3.14  3.10 และ 3.07  ตามลําดับ  และรูปแบบมีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดีมาก กลาวคือ คา Chi-Square = 0.00  df=0   P-value 

=1.0000   RMESEA = 0.000   

  

 นอกจากนี้   ผูวจิยัวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองดวยโปรแกรมลิสเรล  และ

ไดผลการวิเคราะหตามแผนภาพ 6 และตาราง 22 ดงันี้ 

แผนภาพ 6  รูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันอันดบัสอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 จากแผนภาพ 6 ผลการวิเคราะห เชิงยืนยัน  สรุปไดวา องคประกอบผลลัพธทางธุรกิจ 

(RESU)  สามารถวัดไดจริงดวยตัวแปรสงัเกตได 7 ตัวแปร ตามที่กําหนดโดยเรียงตามน้ําหนัก

องคประกอบ (Factor Loading) จากมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด โดยผลลัพธดานนวัตกรรม 

(RESU_RE7) ผลลัพธดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล (RESU_RE4) ผลลัพธดานการนําองคการ  

(RESU_RE6) และผลลัพธดานประสิทธผิลของกระบวนการ(RESU_RE5) มคีาน้าํหนกัองคประกอบ
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เทากับ 0.92  0.88 และ 0.85  ตามลําดับ และรูปแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจกัษอยูในเกณฑด ีกลาวคอื คา Chi-Square = 9.91 df=7 P-value =0.19396   RMESEA = 0.023   

ตาราง 22  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตวัแปร (ผล) ที่เปนตัวแปรสงัเกตไดของ 

                 ตัวแปรแฝงผลลัพธทางธรุกิจ 

ตัวแปรแฝง เมตรกิซน้าํหนักองคประกอบ R2 

ตัวแปรสงัเกตได สปส. SE t-test 

ผลลพัธทางธรุกจิ (RESU)      

 ผลลัพธดานผลิตภณัฑและบรกิาร (RESU_RE1)     0.62 - - 0.38 

 ผลลพัธดานการมุงเนนลกูคา  (RESU_RE2)     0.62 0.03 21.70** 0.36 

 ผลลพัธดานการเงินและการตลาด (RESU_RE3)     0.70 0.03 24.03** 0.49 

 ผลลพัธดานการมุงเนนทรพัยากรบคุคล (RESU_RE4)    0.88 0.05 19.53** 0.77 

 ผล ลั พ ธ ด า น ป ระ สิท ธผิ ลข อ ง ก ร ะบ ว น ก า ร   

(RESU_RE5)       

0.85 0.05 18.81** 0.73 

 ผลลพัธดานการนําองคการ  (RESU_RE6)       0.85 0.04 19.14** 0.73 

 ผลลพัธดานนวตักรรม (RESU_RE7)       0.92 0.05 19.84** 0.85 

Chi-Square =9.91    df=7    P-value =0.19396   RMESEA = 0.023 

 

 จากตาราง 22  พบวา  คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor  Loading) ทุกคาแตกตางจากศูนย

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และคา

สัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2)  ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาอยูระหวาง  0.36 - 0.85  แสดงวา   

ตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการพยากรณองคประกอบการนําองคการรัฐวสิาหกิจ  (LED) สามารถ   

อธิปรายความแปรปรวนขององคประกอบรวมไดรอยละ 36-85 

  

 สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธระหวางการนําองคการ

รัฐวสิาหกิจ    การวางแผนวสิาหกิจ   การมุงเนนลูกคาและตลาด   การวัด  การวิเคราะหและการ

จัดการความรู    การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ การมุงเนนนวัตกรรมและ

ผลลัพธทางธรุกิจของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา  ตามแผนภาพ 7 ดงันี ้
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แผนภาพ 7  ผลการวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองสมการโครงสราง (SEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 จากแผนภาพ 7  ผลการวิเคราะหขอมลูดวยแบบจําลองสมการโครงสราง (SEM) ครั้งแรก  

พบวา คาดชันีวดัความกลมกลืนของรูปแบบแสดงใหเหน็วา รูปแบบยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิง
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ประจักษ กลาวคือ คา Chi-Square = 2893.93   df=191   P-value =0.0000   RMESEA = 0.135  ซึ่ง

คา Chi-Square มนีัยสําคัญ  คาไค-สแควรสัมพทัธ (Chi-Square / df) มีคาเทากับ 15.15  ซึ่งมากกวา 

2 และคา  RMESEA สงูกวา 0.05   คาตางๆเหลานี้แสดงใหเห็นวา   รูปแบบยังไมสอดคลองกับ

ขอมลูเชิงประจกัษ  หรือกลาวอกีนัยหนึ่งวา รปูแบบดงักลาวอยูในระดบัที่เรียกวา เขาไดไมด ี  

 

 หลังจากนั้น  ผูวิจัยไดดําเนินการปรับรูปแบบ  (Model  Modification) ซึ่งอาศัยคาดัชนี

ดดัแปลงรปูแบบ (Model  Modification  Indices) และคาํนึงถงึเหตุผลเชิงทฤษฎี  จากนั้นปรับทีละ

พารามเิตอรโดยยินยอมใหผอนคลายขอตกลงเบือ้งตนใหคาความคลาดเคลื่อนสัมพันธกันไดและ

หยุดปรับรูปแบบเมื่อไดคาสถิติตามเกณฑดัชนีความกลมกลืนของรูปแบบที่แสดงวา  รูปแบบมี

ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี พจิารณาจากสถิตคิวามเขาไดดี     

(สุชาต  ประสทิธิร์ฐัสินธุ, กรรณกิาร  สุขเกษม, โศภติ  ผองเสรี และถนอมรัตน  ประสิทธิเมตต, 

2551) โดยมีคา Chi-Square = 98.53 df =81  P-value = 0.09009 คาไค-สแควรสัมพัทธ (Chi-Square 

/ df) มคีาเทากับ 1.22  คา RMR เทากับ 0.012  คาดชันีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากบั 0.99  

คาดชันีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.96  คา CFI  เทากบั   1.00  และ 

RMSEA = 0.017  สรุปไดวา รปูแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมลูเชิงประจกัษโดยนาํเสนอ

ผลการวิเคราะหภายหลังการปรับปรงุแบบจาํลอง ตามตาราง 23 และแผนภาพ 8  สถิตกิารเขากันได

ดกีบัขอมลู ดงันี ้
 
ตาราง  23  สถิติการเขากันไดดกีับขอมูล 

สถิติสาํหรับการ

พิจารณา 

เกณฑของอัตราเขาไดดี

กบัขอมูล 

กอนการปรับปรุง

แบบจําลอง 

ภายหลงัปรบัปรงุ

แบบจาํลอง 

RMSEA เทากับหรอืต่าํกวา 0.05 0.14 0.017 

RMR เทากับหรอืต่าํกวา 0.05 0.062 0.012 

GFI มีคาตัง้แต 0.90 ขึ้นไป 0.75 0.99 

AGFI มีคาตัง้แต 0.90 ขึ้นไป 0.66 0.96 

CFI มีคาตัง้แต 0.90 ขึ้นไป 0.86 1.00 

CN ขนาดไมนอยกวา 200.0 72.23 883.80 

คาไค-สแควรสัมพัทธ 

(Chi-Square / df) 

มีคาไมเกิน 2.00 15.15   1.22   
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 จากตาราง 23 พบวา   ผลจากการวิเคราะหขอมูลครั้งแรกและภายหลังการปรับปรุง

แบบจําลองไดผลลัพธของสถิตกิารเขาไดดกีับขอมลู  สรปุไดดงันี ้

 1. สถิตทิดสอบ Root  Mean  Square  Error  of  Approximation (RMSEA)  ภายหลังการ

ปรับปรงุแบบจาํลอง  มคีาเทากับ  0.017  แสดงใหเหน็วา  ขอมลูเชิงประจักษกับแบบจําลองเขากัน

ไดด ี(Good  Fit) 

 2. คาของมาตรวัดสรุปสวนเหลือมาตรฐาน (Standardized  RMR) ภายหลังการปรับปรุง

แบบจําลอง  มคีาเทากบั 0.012  แสดงใหเหน็วา  แบบจาํลองเขากับขอมูลไดด ี

 3.  ดัชนีการใชไดดีของการเขากับขอมูล (Goodness  of  Fit  Index  : GFI) ภายหลังการ

ปรับปรงุแบบจาํลอง  มคีาเทากับ 0.99  แสดงใหเหน็วา  แบบจาํลองเขากับขอมลูไดด ี

 4. ดัชนีการใชไดดีที่มีการปรับแก (Adjusted  Goodness  of  Fit  Index  : AGFI) ภายหลงั

การปรับปรงุแบบจาํลอง  มคีาเทากับ  0.96  แสดงใหเหน็วา  แบบจาํลองเขากับขอมูลไดด ี

 5. ดัชนีการเขาไดเชิงสัมพัทธ (Comparative  Fit  Index  : CFI) ภายหลังการปรับปรุง

แบบจําลอง  มีคาเทากับ 1.00  แสดงใหเห็นวา  แบบจําลองเขากับขอมูลไดดีเมื่อเปรียบเทียบกับ

แบบจําลองอิสระ 

 6. มาตรวัดเกี่ยวกบัขนาดของกลุมตัวอยางที่มีมากเพียงพอกับการยอมรับการเขาไดดีของ

แบบจําลอง (Critical N : CN)  ภายหลังการปรับปรุงแบบจําลอง  มีขนาดไมนอยกวา 200  ถอืวา  

สถิตบิงบอกถึงขนาดกลุมตวัอยางเพยีงพอตอการยอมรับการเขาไดดกีบัแบบจําลอง 

 7. คาไค-สแควรสัมพัทธ (Chi-Square / df) ภายหลังการปรับปรุงแบบจําลอง  มีคาเทากับ  

1.22  แสดงใหเหน็วา  แบบจาํลองเขากับขอมูลไดด ี

 เมื่อพจิารณาสถิตทิี่ใชในการเขาไดดีของแบบจําลองหลายตัวประกอบพรอมๆกัน ไดแก   

RMSEA  RMR  GFI  AGFI  CFI  CN  และ คาไค-สแควรสัมพัทธ (Chi-Square / df) พบวา            

มคีวามเพยีงพอตอการตัดสินใจไดวา แบบจําลองนีเ้ขากบัขอมลูไดด ี คามแผนภาพ 8 ดงันี ้
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แผนภาพ 8  ผลการวิเคราะหภายหลังการปรับปรุงแบบจําลอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 252

จากแผนภาพ 8 ผลการวเิคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของ การนําองคการ

รัฐวสิาหกิจ   การวางแผนวสิาหกิจ   การมุงเนนลูกคาและตลาด   การวัด  การวเิคราะห และการ

จดัการความรู    การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ การมุงเนนนวัตกรรม และ

ผลลัพธทางธรุกิจของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจ กรณีศึกษา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางตัวแบบที่ผูวิจัยพัฒนา

ขึ้นกับขอมลูเชิงประจกัษ พบวา แบบจาํลองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยเพื่อ

ความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ  กรณีศึกษา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มคีวามสอดคลองกลมกลืนกบัขอมลูเชิงประจักษหลังจากการปรับคา

ไคสแควร ( 2X ) เทากับ 98.53  คา df  เทากับ 81  P-value = 0.09009 คา RMR  เทากับ 0.12           

คาดชันีการใชไดดขีองการเขากบัขอมลูหรือคาดชันวัีดความสอดคลอง (GFI) เทากับ  0.99  คาดชันี

วดัระดบัความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI)  เทากับ 0.96  คาดัชนีการเขาไดเชิงสัมพัทธ (CFI)  

เทากบั  1.00  คาไค-สแควรสัมพัทธ (Chi-Square / df) เทากับ 1.22 คาประมาณความคลาดเคลื่อน

ของรากกาํลังสองเฉลี่ย (RMSEA)  เทากับ 0.017  แสดงวา รูปแบบที่พฒันาขึ้นในเชิงทฤษฎีมีความ

สอดคลองกลมกลนืกับขอมูลเชิงประจักษ   

 

 นอกจากนี้   ผูวจิยัไดประเมนิความสามารถของตัวแปรในโมเดลการวัด และคาความเที่ยง

ของตวัแปรแฝง   ตามตาราง 24 ดงันี ้

ตาราง  24  การประเมินความสามารถของตัวแปรในโมเดลการวัด และคาความเที่ยงของตวัแปรแฝง 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได λ θ ρc R 2
 

การวางแผน 

วิสาหกจิ  

   .6874 .73 

 การจดัทํากลยทุธ .91 .77  .82 

 การถายทอดกลยุทธเพื่อนาํไปสู

การปฏิบัต ิ

.96 .82  .92 

การมุงเนน

ลูกคาและตลาด 

   .6675 .81 

 ความรูเกี่ยวกบัลกูคา .93 .84  .86 

 ความสมัพนัธกบัลกุคาและ 

ความพงึพอใจของลูกคา 

.89 .81  .80 
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ตาราง  24 (ตอ) การประเมินความสามารถของตัวแปรในโมเดลการวัด และคาความเที่ยงของ 

                  ตัวแปรแฝง 

ตัวแปรแฝง ตวัแปรสังเกตได λ θ ρc R 2
 

การวดั การ

วิเคราะหและ

การจดัการ

ความรู 

   .6392 .93 

 การวัด การวิเคราะห และการปรบัปรุง

ผลการดําเนนิการขององคการ 

.91 .88  .83 

 การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และความรู 

.81 .79  .62 

การมุงเนน

ทรัพยากร

บุคคล 

   .6628 .83 

 ความผกูพนัของบคุลากร .88 .80  .77 

 สภาพแวดลอมของบุคลากร .91 .83  .84 

การจดัการ

กระบวนการ 

   .6883 .69 

 การออกแบบระบบงาน .94 .79  .89 

 การจดัการและการปรบัปรุง

กระบวนการ 

.91 .76  .83 

การมุงเนน

นวตักรรม 

   .6962 .73 

 การพัฒนานวตักรรม .96 .78  .92 

 การสนบัสนนุนวัตกรรม .90 .73  .81 
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ตาราง  24 (ตอ) การประเมินความสามารถของตัวแปรในโมเดลการวัด และคาความเที่ยงของ 

                   ตวัแปรแฝง 

ตัวแปรแฝง ตวัแปรสังเกตได λ θ ρc R 2
 

ผลลัพธทาง

ธุรกจิ 

   .8646 .76 

 ผลลพัธดานผลติภัณฑและบริการ .73 .60  .54 

 ผลลพัธดานการมุงเนนลูกคา .80 .65  .63 

 ผลลพัธดานการเงนิและการตลาด .77 .63  .60 

 ผลลพัธดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล .76 .62  .58 

 ผลลพัธดานประสิทธิผลของ

กระบวนการ 

.65 .53  .42 

 ผลลพัธดานการนาํองคกร .73 .59  .53 

 ผลลพัธดานนวัตกรรม .77 .63  .60 

 

 จากตาราง  24   เปนการพิจารณาประสทิธิภาพของรปูแบบการวัดโดยพิจารณาจากคาเที่ยง

ของตวัแปรแฝง (ρc) ควรมคีามากกวา 0.60 (สุภมาส  อังศุโชติ, สมถวิล วจิติรวรรณา และรัชนีกูล   

ภญิโญภาณุวัฒน, 2552, หนา 151) ผลการวิเคราะหจากตาราง 24 พบวา  คาความเที่ยงของตัวแปร

แฝงทกุตัวมคีามากกวา 0.60  หมายความวา ตัวแปรแฝงทุกตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

คัวแปรสังเกตไดดี ถือวา  มีคาความเที่ยงสูง  โดยตัวแปรแฝง  ประกอบดวย การนําองคการ

รัฐวสิาหกิจ มีคาความเที่ยง (ρc)  เทากับ .6667 การวางแผนวิสาหกิจ มีคาความเที่ยงเทากับ .6874   

การมุงเนนลูกคาและตลาด  มคีาความเที่ยงเทากบั .6675 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู  

มคีาความเที่ยงเทากับ .6392  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  มีคาความเที่ยงเทากับ .6628  การจัดการ

กระบวนการ  มคีาความเที่ยงเทากับ .6883  การมุงเนนนวตักรรม มคีาความเที่ยงเทากับ .6982 และ

ผลลัพธทางธรุกิจ มคีาความความเที่ยงเทากับ .8646 โดยองคประกอบผลลัพธทางธุรกิจมีคาความ

เที่ยงสงูที่สุด คอื .8646  รองลงมา คอื การมุงเนนนวัตกรรม และการจดัการกระบวนการ มีคาความ

เที่ยงเทากบั .6962 และ .6883  ตามลําดบั 

  

 ดังนั้น   ผูวจัิยไดนําเสนอรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของการนําองคการ

รัฐวสิาหกิจ   การวางแผนวิสาหกิจ   การมุงเนนลูกคาและตลาด   การวัด  การวิเคราะหและการ

จัดการความรู   การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ การมุงเนนนวัตกรรมและ
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ผลลัพธทางธุรกิจ ซึ่งเปนการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบเสนทางตามสมมติฐานโดย 

นําเสนอรูปแบบการวิเคราะหเสนทางซึ่งเปนคา  Standardized แลวโดยเปนรูปแบบการวิเคราะห

เสนทาง (Path Diagram) ตามแผนภาพ 9 ดงันี ้  

แผนภาพ 9  รูปแบบการวิเคราะหเสนทาง 

การนาํองคการรฐัวิสาหกิจ

การมุงเนน

ทรพัยากรบุคคล

การวางแผน

วิสาหกิจ

การมุงเนนลูกคา

และตลาด

การวดั การวิเคราะห 

และการจดัการความรู

การมุงเนน

นวัตกรรม

การจดัการ

กระบวนการ

ผลลพัธทางธุรกิจ

ผูนาํการเปล่ียนแปลง

ผูนาํการปฏบิตั ิ

การออกแบบ

ระบบงาน

การจดัการและ

การปรบัปรงุกระบวนการ

ผลลัพธดานนวตักรรม

ผลลพัธดานการนําองคกร

ผลลัพธดานประสิทธิผล

ของกระบวนการ

ผลลัพธดานการมุงเนน

ทรพัยากรบุคคล

ผลลัพธดานการเงิน

และการตลาด

ผลลัพธดานการมุงเนน

ลกูคา

ผลลพัธดานผลติภัณฑ

และบริการ

ธรรมาภิบาล

และความรับผดิชอบตอสังคม

การจดัทาํกลยทุธ
การถายทอดกลยทุธ

เพื่อนาํไปปฏบัิติ

สภาพแวดลอมของ

บุคลากร

ความสมัพนัธกับลูกคา

และความพงึพอใจของลูกคา

ความรูเกี่ยวกับลูกคา 

และตลาด

การวดั การวิเคราะห 

และการปรบัปรงุผลการดําเนนิการขององคกร

การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และความรู การพฒันานวตักรรม การสนับสนุนนวตักรรม

ความผูกพนั

ของบุคลากร

.85

.91

.91
.96

.88
.91

.94

.73

.65

.67

.69

.90

.93

.81

.91

.96
.90

.80

.77

.76

.65

.72

.77

.90

.96
1.56

.11

- 0.01

.11 .43

- 0.06

.17

.07 .19

- 0.78

- 0.29

.07

.83

.91

0.28

 
  

 จากนั้นนําผลการวิเคราะหขอมลูจากแผนภาพ 11 ไปคํานวณคาอิทธิพลทางตรง  คาอิทธิพล

ทางออม และคาอิทธิพลทางรวม  โดยผูวิจยัไดสรปุผลรวมอิทธิพลทางตรงและทางออมของตัวแปร

แฝงภายในและภายนอกของแบบจําลองเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทย   กรณีศึกษา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามตาราง 25 ดงันี ้
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ตาราง 25  ผลรวมอิทธิพลทางตรงและทางออม 

ตวัแปรแฝง

ภายใน 

R 2 อิทธิพล ตวัแปรแฝง

ภายนอก 

ตวัแปรแฝงภายใน 

   การนําองคการ

รัฐวสิาหกิจ 

(LED) 

การ

วางแผน 

วสิาหกิจ 

(PLAN) 

การมุงเนน

ลกูคาและ

ตลาด 

(CUS) 

การวดั การ

วเิคราะหและการ

จดัการความรู 

(KMGT) 

การมุงเนน

ทรัพยากร 

บุคคล 

(MAN) 

การจดัการ

กระบวน 

การ 

(PRO) 

การมุงเนน

นวัตกรรม  

(INNO) 

ผลลัพธ

ทาง

ธรุกิจ 

(RESU) 

การวาง 

แผน วิสาหกจิ 

.73 ทางตรง 0.85        

(PLAN)  ทางออม -        

  ผลรวม 0.85        

การมุงเนน

ลูกคาและ

ตลาด (CUS) 

.81 ทางตรง 0.90        

  ทางออม -        

  ผลรวม 0.90        

การวดั การ

วิเคราะหและ

การจดัการ

ความรู 

.93 ทางตรง 0.96        

(KMGT)  ทางออม -        

  ผลรวม 0.96        

การมุงเนน

ทรัพยากร

บุคคล 

.83 ทางตรง 0.91        

(MAN)  ทางออม -        

  ผลรวม 0.91        

การจดัการ

กระบวนการ 

.69 ทางตรง 0.83        

(PRO)  ทางออม -        

  ผลรวม 0.83        
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ตาราง 25  (ตอ) ผลรวมอิทธิพลทางตรงและทางออม 

ตั ว แ ป ร แ ฝ ง

ภายใน 

R 2 อิทธิพล ตวัแปร

แฝง

ภายนอก 

ตวัแปรแฝงภายใน 

   การนาํ

องคการ

รัฐวสิาหกิจ 

(LED) 

การ

วางแผน 

วสิาหกิจ 

(PLAN) 

การมุงเนน

ลกูคาและ

ตลาด 

(CUS) 

การวดั การ

วเิคราะหและ

การจดัการ

ความรู 

(KMGT) 

การมุงเนน

ทรัพยากร 

บุคคล 

(MAN) 

การจดัการ

กระบวน 

การ 

(PRO) 

การมุงเนน

นวัตกรรม  

(INNO) 

ผลลัพธ

ทาง

ธรุกิจ 

(RESU) 

ก า ร มุง เ น น

นวตักรรม 

.73 ทางตรง 1.56 -0.07 -0.29 -0.78 0.28 0.07 - - 

(INNO)  ทางออม -0.75 - - - - - - - 

  ผลรวม 0.81 -0.07 -0.29 -0.78 0.28 0.07 - - 

ผลลัพธทาง

ธุรกจิ (RESU) 

.76 ทางตรง 0.11 -0.06 -0.01 0.11 0.17 0.19 0.43 - 

  ทางออม 0.71 -0.03 -0.12 -0.34 0.12 0.03 - - 

  ผลรวม 0.82 -0.09 -0.13 -0.23 0.29 0.22 0.43 - 

 

จากตาราง 25  ผลของเสนทางอิทธพิลสามารถอธิบายถึงผลลพัธทางธรุกิจ และการมุงเนน

นวตักรรม  ดงันี ้

 1. การนําองคการรัฐวิสาหกิจ มีอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธทางธุรกิจในทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยมีคาอิทธิพลทางตรงเทากบั   0.11 

 2.  การวางแผนวิสาหกิจ มอีิทธพิลทางตรงตอผลลัพธทางธรุกิจในทางลบอยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมคีาอิทธิพลเทากับ - 0.06   

 3.  การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

วางแผนวิสาหกิจอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมคีาอิทธิพลในทางลบเทากบั - 0.051   

 4.  การมุงเนนลูกคาและตลาด  มีอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธทางธุรกิจในทางลบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ - 0.01     

 5.  การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผา นทางการ

มุงเนนลูกคาและตลาดในทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยมีคาอิทธิพล เทากับ         

-0.009     
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 6.การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู มีอิทธิพลทางตรงตอผลลพัธทางธุรกิจใน

ทางบวกอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมคีาอิทธิพลเทากับ 0.11 

 7.การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลพัธทางธุรกิจโดยผานทางการวัด  

การวิเคราะหและการจัดการความรูในทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.05 โดยมีคา

อิทธิพลเทากับ -0.2784       

 8.การมุงเนนทรัพยากรบุคคล มีอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธทางธุรกิจในทางบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.17   

 9.การนําองคการรัฐวสิาหกิจ  มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

มุงเนนทรพัยากรบุคคลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.05 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 

0.1547   

 10.การจัดการกระบวนการ มีอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธทางธุรกิจในทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.19 

 11.การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

จัดการกระบวนการในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยมีคาอิทธิพล เทากับ 

0.1577   

 12.การมุงเนนนวัตกรรม  มีอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธทางธุรกิจในทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.43 

 13.การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

มุงเนนนวัตกรรมในทางบวกอยางมีนัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.6708     

  14.การนําองคการรัฐวสิาหกิจ  มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

วางแผนวิสาหกิจ และการมุงเนนนวตักรรมในทางบวกอยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยมี

คาอิทธพิลเทากบั 0.0256        

 15.การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

มุงเนนลูกคาและตลาด และการมุงเนนนวตักรรมในทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.05 

โดยมีคาอิทธพิลเทากบั -0.1122         

 16.การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มอีิทธพิลทางออมตอผลลพัธทางธุรกิจโดยผานทางการวัด 

การวิเคราะหและการจัดการความรู และการมุงเนนนวัตกรรมในทางลบอยางมีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่

ระดบั 0.05 โดยมคีาอิทธิพลเทากับ -0.3220          
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 17.การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผ านทางการ

มุงเนนทรพัยากรบุคคล และการมุงเนนนวัตกรรมในทางบวกอยางมีนัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

โดยมีคาอิทธพิลเทากบั 0.0665       

 18.การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

จดัการกระบวนการ และการมุงเนนนวัตกรรมในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั  0.05 

โดยมีคาอิทธพิลเทากบั 0.0250         

 

สรุปไดวา  แบบจาํลองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยเพื่อความเปน

เลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  กรณีศึกษา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่พัฒนาขึ้นในเชิงทฤษฎีมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

โดยเฉพาะการเพิ่มการมุงเนนนวัตกรรมในแบบจําลองมีความเหมาะสมบริบท (Fit context) กับ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทย  ซึ่งพบวา  การมุงเนนนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรง

ตอผลลัพธทางธุรกิจในทางบวก อยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และการนําองคการ

รัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการมุงเนนนวัตกรรมในทางบวก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 นอกจากนี้ พบวา แบบจําลองดังกลาวมีความสอดคลอง

กลมกลนืกับขอมูลเชิงประจักษหลงัจากการปรับคาไคสแควร ( 2X ) เทากับ 98.53  คา df  เทากับ 81  

P-value = 0.09009 คา RMR  เทากับ 0.12   คาดชันีการใชไดดขีองการเขากับขอมูลหรือคาดัชนีวัด

ความสอดคลอง (GFI) เทากบั  0.99  คาดชันีวัดระดบัความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI)  เทากับ 

0.96  คาดชันีการเขาไดเชิงสัมพัทธ (CFI)  เทากับ  1.00  คาไค-สแควรสัมพัทธ (Chi-Square / df) 

เทากบั 1.22 คาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ย (RMSEA)  เทากับ 0.017  แสดง

วา รปูแบบที่พฒันาขึน้ในเชิงทฤษฎีมคีวามสอดคลองกลมกลนืกับขอมูลเชิงประจักษ   

 

 ตอนที ่4  ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเลิศ 

ตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

 

   เพื่อตอบวตัถปุระสงคขอที่ 4  ผูวจัิยไดวิเคราะหปญหาอุปสรรคของการดําเนินการตาม

เกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจจากการสัมภาษณเจาะลึกองคการที่ไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาติ 

ไดแก  บริษัทไทยอคริลิค ไฟเบอร จํากดั และบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และที่ปรึกษาจากสถาบนั

เพิ่มผลผลิตแหงชาติในโครงการระบบประเมนิผลตามเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาตซิึ่งพัฒนาเปน

เกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจรวมทัง้ผูที่มปีระสบการณประเมนิเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ   
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พบวา  ตางมคีวามเหน็จากประสบการณที่สอดคลองกันในเรื่องปญหาอุปสรรคของการดําเนินการ

ตามเกณฑประเมนิคุณภาพรฐัวิสาหกิจ  สรุปไดดงันี้ 

 1. ผูนําสั่งการแตไมมีสวนรวมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ทําใหพนักงานทําไปเรื่อยๆ  

หากมีการสงตอ   จะเกิดคําถามวา ใครเปนผูบรหิาร ทั้งๆที่เกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจให

ความสาํคญัในหมวดการนําองคการรฐัวสิาหกิจโดยผูนําระดบัสงูมากกวาหมวดอื่น 

 2. ความเขาใจในแตละกระบวนการ และหลักเกณฑการประเมินในแตละหมวด   ตองใช

ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรูในเรื่องนิยามความหมายวา   หมายถึงอะไร และจะตองทําอยางไร

เพื่อใหเขาใจ และสามารถประยุกตนาํไปใชได      

3. การทํางานแบบตางคนตางทาํ   เนื่องจากการทํางานในองคการมีลกัษณะตางคนตางทํา  

เมื่อคนทํางานชํานาญดานหนึ่งแลวตองไปทํางานดานอื่นเพิ่มเตมิตองใชระยะเวลาในการเรียนรู 

และทําความเขาใจเพื่อใหทํางานได  ดงันัน้  เพื่อใหลดเวลาในการเรยีนรูจึงใหมกีารทํางานแบบขาม

สายงานดวยการทํางานเปนทีม ซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งของความสําเร็จของการใหองคการสูความเปน

เลิศ   นอกจากนี้  พบวา ปจจุบันธุรกิจขององคการสวนใหญมีหวงโซคุ ณคา (Value  Chain) ที่

หลากหลาย และพนักงานตองเขาใจในการทาํงานรวมกันเพื่อไมใหเกิดการสรางเขตแดนการทาํงาน

ในลกัษณะตางคน  ตางทําขึ้นในแตละสวนงานของตนเองเปนหลกั จนทาํใหกลายเปนอปุสรรคตอ

การพัฒนาคน และงานขององคการ 

จะเห็นไดวา  ปญหาอปุสรรคของการดําเนินการตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

พบวา ผูนําสั่งการแตไมมีสวนรวมในการบรหิารการเปลี่ยนแปลง ความเขาใจในแตละกระบวนการ 

และหลักเกณฑการประเมินในแตละหมวดยงัไมเพียงพอ และลักษณะการทํางานเปนแบบตางคน

ตางทาํ 

เมื่อพจิารณาวัตถุประสงคของการกําหนดนโยบายใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่

ศึกษา  ซึ่งเปนธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ใหเปนองคการที่เปนเลิศตามเกณฑประเมนิคุณภาพ

รัฐวสิาหกิจโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาจะเปนตนแบบซึ่งถือวาเปนสิ่งที่สําคัญ

เพราะเปนธนาคารของรัฐแหงเดียวที่ไดรับเลือกสูความเปนเลิศ ตามเกณฑประเมนิคุณภาพ

รัฐวสิาหกิจโดยทําธุรกิจสนิเชื่อดานการเกษตรกับเกษตรกร 

สําหรับวัตถุประสงคของการกําหนดนโยบายใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร  เปนองคการที่เปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ  เพื่อใหการบริหารจัดการ

องคการบรรลุเปาหมายที่ตัง้ไว  ภารกิจ และปองกันความเสียหาย  รวมทัง้เปนตนแบบความเปนเลิศ

เพราะเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือพัฒนาองคการ  ทั้งนี้ ในมุมมองของเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจ  จาํแนกเปน  2 ประการ คอื 
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 ประการที ่1 ความเปนเลิศดานเฉพาะธรุกิจ  คอื  ดานเฉพาะธุรกิจของธนาคาร  อาทิ  องค

ความรู  และรูปแบบการทําธรุกิจสนิเชื่อดานการเกษตร 

ประการที่ 2 ความเปนเลิศดานการจัดการองคการของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ  ซึ่งใน

ความเปนเลิศของธนาคารนัน้สามารถใหธนาคารของรัฐอื่นนําไปประยกุตใชตอไปได 

นอกจากนี้   ผูวจิยัไดนําปจจยัแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศของสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจของรฐัตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจอยูในระดับมาก  ไดแก ผูนําระดับสูงนําองคการ

อยางมวีสิัยทัศน  การใหความสาํคัญตอการพัฒนาศักยภาพบคุลากร และการสื่อสารที่มปีระสิทธิผล

โดยใชการสื่อสาร 2  ทางเพื่อใหพนกังานทุกระดับไดรับขอมูลขาวสารจากฝายบริหารทั้งทางตรง  

และทางออม ตามลําดบั  และผลงานวิจัยแบบจําลองฯ รวมทั้งขอมูลจากการวเิคราะหเนื้อหาจาก

ปญหาอปุสรรค และเอกสารกรณีศึกษาองคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติแลว ไดแก บริษัท

ไทยอคริลิค ไฟเบอร จํากัด (ป พ.ศ. 2545) บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากดั (ป พ.ศ. 2546) และ

บริษัท ปตท.จํากดั  (มหาชน) (ป พ.ศ. 2549) และขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกกลุมตัวอยาง 

4 กลุม ไดแก  กรรมการธนาคาร  ฝายจัดการ ที่ปรึกษา และองคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ

เกี่ยวกบัแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิ

คุณภาพรัฐวิสาหกิจดวยการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis) เพื่อดําเนินการปดชองวาง         

(Gap  Analysis)  ของโอกาสในการปรบัปรงุเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ของรฐัสูความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ  โดยผลการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 4 

กลุม ไดแก  กรรมการธนาคาร  ฝายจัดการ ที่ปรึกษา และองคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ

แลว     มรีายละเอียดดงันี้ 

1. กลุมกรรมการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา 

    ผูวิจยัสรปุผลการสมัภาษณกลุมกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา  

พบวา  สวนใหญมีความสอดคลองกัน  คอื   

   1) วัตถุประสงคของการกําหนดนโยบายใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเปนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัที่ศกึษาเปนองคการที่เปนเลิศตามเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจ เพื่อใหการจดัการองคการบรรลุเปาหมาย  ภารกิจ และเปนตัวแบบให

ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐแหงอื่นสามารถนําไปประยุกตใชตอไป    

   2) ปจจยัแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจไดแก  

(1)ผูนํา  ผูบริหารและพนกังานทกุคนในองคการ  (2) การวางแผนที่ดแีละคนที่รบัแผนไปปฏิบตัไิด

อยางมปีระสิทธภิาพ (3) การบริหารจดัการที่ดตีองนําไปสูการปฏิบตัอิยางเปนรูปธรรม   
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   3) แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ  ควรดําเนินการดังนี้ (1) การนําองคการรัฐวสิาหกิจ ผูนําระดับสูง

สื่อสารผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย และเปนตัวแบบที่ดีเพื่อ สงเสริมใหพนักงานมี

พฤตกิรรมที่มจีริยธรรม  (2) การวางแผนวสิาหกิจ วางแผนแบบมีสวนรวมทุกระดับ  และทบทวน

แผน 5 ปเปนประจําทกุป เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ  (3) การมุงเนนลูกคา และตลาด จําแนก

กลุมผูรับบรกิารตามภารกิจหลกัของธนาคาร ตามอาชพีของลกูคา การใชเสียงของลูกคามากําหนด

ความตองการ ความคาดหวังและนําไปใชในการสรางความสัมพันธการวางแผนผลิตภัณฑ 

การตลาดและการปรบัปรงุระบบงานและกระบวนการทาํงาน กําหนดใหมมีาตรฐานการใหบริการ

เหมือนกัน (4) การวัด การวเิคราะห  และการจัดการความรู พัฒนาคนโดยฝกใหคนในองคการ

คุนเคยกับการใชเทคโนโลยีเปนประจําทุกวนัและตองมีการวางแผนดานเทคโนโลยี จางคนนอก 

(Outsource)มาเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการความรู (KM) เพื่อถายทอดจากรุนสู

รุนอยางเปนระบบ อาท ิ องคความรูเกี่ยวกบัลกูคา  การใหคนเกษียณแลวมาเปนวทิยากรใหแกคน

รุนใหมซึ่งมีประสบการณนอย (5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคลมีแผนแมบทการพัฒนาและแผน

โยกยายทรัพยากรบุคคลในอนาคต การพัฒนาตองคํานึงถึงวุฒิการศึกษาและประสบการณเปน

พืน้ฐานสําคัญสรางหรอืพฒันาใหพนักงานเปนคนเกงที่มีความนอมนอบและเปดโอกาสใหมีเวที

ของลูกนองแสดงความคิดเหน็ใหมากขึ้น (6) การจดัการกระบวนการมีคูมอืวิธปีฏบิัต ิอบรมและใช

ขอมลูยอนกลับมาควรปรับปรุงแกไขเพื่อใหการทํางานสูความเปนเลิศ  (7) การมุงเนนนวัตกรรม  

สนับสนุนการเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อนําความรูมาประยุกตใชบวกกับความคิดสรางสรรค  

จะเกิดเปนสินคาและบริการใหม     

 

               2.  กลุมฝายจัดการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา 

                   ผูวิจัยสรุปผลการสัมภาษณฝายจัดการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา   

พบวา  สวนใหญมีความสอดคลองกัน  คอื  

      1) วัตถุประสงคของการกําหนดนโยบายใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเปนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัที่ศกึษาเปนองคการที่เปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ เพื่อใหสามารถแขงขันไดและมีความเปนเลิศในการใหบรกิารโดย

ความเลิศตองใชการเทยีบกับคูเทยีบ (Benchmark) ดวยการวัดรอยเทาชางกบัสถาบันการเงินอื่น 

        2)  ปจจยัแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ ไดแก   

(1) ผูนํา  ผูบริหารและพนักงานทุกคนในองคการ (2) การสื่อสาร (3) การบรหิารจัดการที่ดี             

(4) การทาํงานเปนทมี (5) การพัฒนาบคุลากรเพื่อใหการบริหารจดัการสูความเปนเลิศ                     
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         3)  แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจ  ควรดําเนินการดังนี ้  

          (1) การนําองคการรัฐวสิาหกิจ   ผูนําระดับสูงสื่อสารผานชองทางการสื่อสารที่

หลากหลาย  อาท ิ  การประชมุ  ผานองคกรของพนักงาน  กิจกรรมสนับสนนุกระบวนสมัพันธ  การ

ประชุมสหภาพแรงงาน  สื่อ  IPTV  และการประชุม  Bank Agenda  และการเปนตัวแบบที่ดีเพื่อ

สงเสริมใหพนกังานมพีฤตกิรรมที่มจีริยธรรม  รวมทัง้การนอมนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปน

การบรหิารจัดการสูความเปนเลิศแบบตะวันออก นํามาใชในองคการและลูกคาและจัดการกับ

ผลกระทบทางลบตอสังคมดวยการแกไขโดยปรับนโยบายใหมใหคํานึงถึงสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น  

และทําเรื่องสิ่งแวดลอมคนืสูสังคม  อาทิ  การปลูกตนไม  ปลกูปารวมทัง้สนบัสนุนการสรางผูนาํใน

อนาคตดวยการพัฒนาอบรมและใหทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศโดยเฉพาะการบริหาร

จดัการคนเกง (Talent  Management)    

        (2)  การวางแผนวิสาหกิจ    ทบทวนแผน 5 ป เปนประจําทุกป เพื่อใหเหมาะสมกับ

สถานการณ  รับฟงขอคดิเหน็จากผูมีสวนไดสวนเสีย  ปลูกฝงเรื่องการบรหิารความเสี่ยงในองคการ   

       (3)  การมุงเนนลูกคา และตลาด   คนหาความตองการของลูกคาเพื่อตอบและบรรลุ

วสิัยทัศนลูกคารายยอย   จัดลําดับความสําคัญของการฟงเสียงของลูกคาโดยใชความถี่เปนตัว

กําหนดการปรับปรุงแกไข  การใหบริการเปนมาตรฐานเดียวกันโดยไมยึดติดตัวบุคคล   ปลูกฝง

วฒันธรรมในตวัพนกังานไดแก การบริการดวยใจ  ปลูกฝงวัฒนธรรมการใหบริการ 5 ประการคือ     

HEARTSไดแก (1) Honest : ซื่อสัตย (2) Economy Sufficiency:ใชชีวติพอเพียง (3) Accountability  : สํานึก

รับผิดชอบ (4) Response &Team:ตอบสนองเปนทีม  (5) Smile : ยิ้มบรกิารดวยใจ ตรวจสอบ

ทบทวนดวยการใชการสํารวจความพงึพอใจในภาพรวม ฝายกิจการสาขาภาคและเปนรายสํานักงาน

จงัหวัด  ตูรองเรยีน  การรบัเรื่องราว รองทกุขผาน  Call center  ผาน สส. นกัการเมอืง 

        (4)  การวดั การวิเคราะห และการจัดการความรู  จดัการความรูใหถายทอดจากรุนสูรุน

ดวยการใชระบบพี่เล้ียงหรือระบบพี่สอนนอง และถอดองคความรูที่เปนความรูที่อยูในตัวตน (Tacit 

Knowledge) ออกมาใหเปนความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) เปนความรูที่เปนเหตุเปนผลใน

รูปแบบลายลักษณอักษร อาทิ  เอกสาร  ตํารา  หนังสือเวียนและวิธีปฏิบัติรวมทั้งจัดทําเปนคลงั

สมองในหองสมุด e – library สนับสนุนการเรียนรูของพนักงานผานระบบ  e-learning เชิญคนที่

เกษียณอายแุลวเปนวทิยากรเพื่อถายทอดประสบการณการทํางานและจางคนนอก (Outsource)มา

เปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

       (5)  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล จัดทําแผนแมบท  และประเมินอัตรากําลังทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต    คนหาขีดความสามารถขององคการในอนาคตอีก 5  ปขางหนา  เนนการ
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พัฒนาทักษะพนักงานแบบหลากหลาย  (Multi Skill Management) คือ ทําแลวจบไดที่คนๆเดียว

ไมใชเปนสวนๆ  มากกวาการเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Specialist) และพัฒนาขีดความสามารถ

ของพนกังานดานการตลาด  จดัทาํความกาวหนาในอาชีพการงานของบคุลากรทั่วทัง้องคการเพื่อให

เหน็เสนทาง (Roadmap) การเติบโตของพนกังานและสงเสริมการเรยีนรู ผานเครือขายสงัคม (Social  

Network)  ซึ่งจะชองทางการเรียนรู  อาทิ  Facebookใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูดวยตนเอง ทัง้นี้ 

การตรวจสอบดจูากจาํนวนคนเขามาพดูคยุกนัใน Facebook รวมทัง้สรางผูนําในอนาคต     

       (6) การจัดการกระบวนการ  กําหนดใหมีขั้นตอนการทํางานทุกงานโดยใหดูงาย 

สะดวกตอการควบคุมการทํางานใหเปนระบบและถูกตองเพื่อลดตนทนุ และสะดวกรวดเรว็ รวมทัง้

สรางความพึงพอใจของลูกคา   ทบทวนการปรบักระบวนการ (Reprocess) ในงานทีส่ําคัญ อาท ิการ

ใหบริการสินเชื่อและเงินฝาก 

      (7) การมุงเนนนวัตกรรม  ปลูกฝงใหอยูในคนเปน I Skill  (Innovation Skill) ซึ่งเปน

ทกัษะที่จะแกไขปรบัปรงุตลอดเวลา  สรางกลุมคนที่เปนผูแทนทางความคิด (Change Agent)  เพื่อ

ขยายผลเรื่องนวตักรรมในองคการ  สนบัสนุนนวตักรรมนาํไปปฏิบตัจิริงเพราะนวัตกรรมเปนเรื่อง

สําคัญขององคการ   

     (8) ผลลัพธทางธุรกิจในแตละดานมีความเหมือนกันและไมแตกตางกันมากนัก             

แต  ตัวชี้วัดที่นาสนใจ คือ  ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา  ตัวชี้วัดตองตอบเรื่องคุณภาพชีวติของ

ลูกคาเกษตรกร  อาจจะใชแนวคิดเรื่องปจจัย  4 ของ Maslow  เปนเกณฑการวัดคุณภาพชีวติของ

ลูกคา และผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร  ตวัชีว้ดัตองตอบเรื่องดชันีความสุขของพนักงาน 

 

3.  กลุมที่ปรึกษา และผูที่มีประสบการณประเมินเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  (TQA) 

     ผูวจัิยสรุปผลการสัมภาษณกลุมที่ปรกึษา และผูที่มีประสบการณประเมนิเกณฑรางวัล

คณุภาพแหงชาติ  (TQA)  พบวา  สวนใหญมคีวามสอดคลองกนั  คอื   

       1) ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการสูความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคุณภาพ

รัฐวสิาหกิจ  คอื  ความมุงมั่นของผูนําควรมากกวานี้เพราะผูนําสั่งการแตไมเขามามีสวนรวม  และ

ทศันคติของคนในองคการเปนแบบตางคนตางทาํ 

      2) แนวทางการพัฒนาเพื่อสูความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  ควร

ดําเนินการดังนี้   (1)การนําองคการรัฐวสิาหกิจ   ผูนําระดับสูงสื่อสาร  และการเปนตัวแบบที่ดี 

รวมทัง้การมีสวนรวม   (2)การวางแผนวสิาหกิจ  ระบกุลยทุธระดบัองคกรและกลยุทธระดับธุรกิจ  

การกําหนดตวัชีว้ดัตองดตูวัชีว้ดัแบบ 2 ทางวาตวัชีว้ดัตอบวสิัยทัศนหรือไมและตองมองยอนกลับ

วา ถาตวัชีว้ดัขางลางสาํเรจ็แลวตอบวิสัยทัศนหรอืไมและมีการวางแผน 5 ปโดยมกีารทบทวนทุกป  
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(3) การมุงเนนลูกคา  และตลาด จําแนกลูกคาใหชัดเจน การจดัการขอรองเรียนของลูกคาเพื่อ

ปรับปรุงเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคาโดยใช PDCA และกําหนดใหมีมาตรฐานการใหบริการ

เดยีวกนั (4) การวัด การวิเคราะหและการจดัการความรู  คนหาองคความรูที่สําคญัขององคการและ

จางคนนอก (Outsource)มาเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) การมุงเนนทรัพยากร

บุคคล ทบทวนการคํานวณอัตรากําลังพนักงานที่เหมาะสมและกําหนดขีดความสามารถของ

องคการซึ่งตองเชื่อมโยงกบัวิสยัทศันขององคการ (6) การจัดการกระบวนการ กําหนดใหมีขั้นตอน

งาน (Flow Chart) และตัวชีว้ดัที่ไดในแตละขั้นตอน (Approach) เพื่อสรางระบบใหทุกคนนําไปใช

ได (Deployment)ตามขั้นตอนที่กําหนดใหเหมือนกันโดยไมยึดติดกับบุคคล  (7) การมุงเนน

นวตักรรม สงเสริมการจัดการความรูในองคการและกระตุนใหสรางนวัตกรรมเพื่อใหกลับมาเปน

ประโยชนคืนสูองคการตอไป  อาทิ การใชเทคโนโลยีเพื่อลดการใชกระดาษและลดเวลา                

(8) ผลลัพธทางธรุกิจในแตละดานในแตละดานมคีวามเหมอืนกันและไมแตกตางกันมากนัก 

 

4.  กลุมองคการที่ไดรบัรางวลัคุณภาพแหงชาติ (TQA)   

      ผูวจิยัสรุปผลการสัมภาษณกลุมองคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)ไดแก  

บริษัทไทยอคริลิค  ไฟเบอร  จํากัด ซึ่งเปนองคการธุรกิจของเอกชน  และบริษัท  ปตท.จํากัด  

(มหาชน)  ซึ่งเปนหนวยงานรฐัวิสาหกิจ  พบวา  มคีวามสอดคลองกัน  คอื   

      1) เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานขององคการในชวงกอน  และหลังไดรับรางวัล

คณุภาพแหงชาติ (TQA) พบวา มผีลการดําเนินงานที่ดขีึ้น   

          2) ระหวางทาํ TQA ตางพบปญหาเหมือนกนั คอื (1)มเีครื่องมือทางการบรหิารจัดการ

จาํนวนมาก  อะไรใหมๆ และดีนํามาใชหมด  ทําใหบางครั้งเกิดความสับสนตองแกไขโดยการนํา 

ทกุอยางมารวมกนัแลวจดักลุมเปนหมวดหมูเปรียบเทยีบกับ TQA สุดทายจะไดกระบวนการตางๆที่

ทาํจรงิในองคการ (2) ความเขาใจในแตละกระบวนการ และหลักเกณฑของ TQA  ตองใชเวลาและ

ตองสื่อสารทําความเขาใจในแตละหลักเกณฑวาหมายถงึอะไรและตองทําอยางไรไมวาจะเปนการ

อบรมหรอืปฏบิตัิจริงเพราะจะชวยใหปญหาที่มอียูคอยๆแกไขได  

      3) แนวทางการพัฒนาเพื่อสูความเปนเลิศ   ดําเนินการดังนี้  (1)การนําองคการ

รัฐวสิาหกิจผูนําระดบัสงูมคีวามมุงมั่นในเรื่องดังกลาวใชการสื่อสารและการเปนตัวแบบที่ด ีรวมทัง้

ใหความสาํคญัตอชุมชน (2) การวางแผนวสิาหกิจ ผูนําระดับสูงกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

เพียง 4-5 ขอหลักและจะถายทอดลงมาระดับต่ําและมีการวางแผน 5 ปโดยมีการทบทวนทุกป        

(3) การมุงเนนลูกคา และตลาดใหความสําคัญตอการจัดการขอรองเรียนและการใหบริการเหนือ

ความคาดหวงั  (4) การวัด การวเิคราะห และการจดัการความรู ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
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มาชวยดงึความรูที่เปนความรูที่อยูในตัวตน (Tacit Knowledge)ออกมาใหเปนใหเปนความรูเดนชัด 

(Explicit Knowledge) เปนความรูที่เปนเหตุเปนผลในรูปแบบลายลักษณอักษร(5) การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล มแีผนพัฒนารายบุคคลและมีหลกัสูตรการฝกอบรม  (6) การจัดการกระบวนการ   

มเีครื่องมือโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการ online ขอมูลเชื่อมโยงใหเห็นชัดเจนและ

กําหนดตัวชี้วัด (KPI) ตดิตามเปนรายเดือน  (7) การมุงเนนนวัตกรรม กําหนดเปนตัวชี้วัด อาท ิ

เกณฑคดัเลอืกพนกังานดีเดน  และการประเมนิผลของพนักงาน (8) ผลลพัธทางธรุกิจในแตละดาน

ในแตละดานมคีวามเหมอืนกัน และไมแตกตางกนัมากนกั   

ผูวจิยัใชการวเิคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)  จากขอมูลผลการวจัิยจากแบบจําลองฯ 

รวมทัง้ขอมูลจากการวิเคราะหเนื้อหาจากปญหาอุปสรรค และเอกสารกรณีศึกษาองคการที่ไดรับ

รางวัลคุณภาพแหงชาติแลว ไดแก บริษัทไทยอครลิิค  ไฟเบอร จํากัด (ป พ.ศ . 2545)  บริษัท

ผลิตภณัฑกระดาษไทย จาํกดั (ป พ.ศ. 2546)  และบรษิทั ปตท.จาํกัด (มหาชน) (ป พ.ศ. 2549) และ

ขอมลูจากการสัมภาษณแบบเจาะลกึกลุมตัวอยาง  4 กลุม ไดแก  กรรมการธนาคาร  ฝายจัดการ ที่

ปรึกษา และองคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจของรฐัเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจดวยการวิเคราะหเนื้อหา 

เพื่อดาํเนินการปดชองวาง (Gap  Analysis) ของโอกาสในการปรบัปรงุเพื่อเปนแนวทางการพัฒนา

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสูความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ   

 

ดงันั้น  ผูวจิยัจึงนําเสนอแนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อใหองคการสูความเปน

เลิศ  จําแนกเปน  3 ขั้นตอน ไดแก  ออกแบบ (Design)  ปฏิบตั ิ(Implement)และปรบัปรุงแกไข ทบทวน (Review  and  

Improve  the Approach)โดยมีรายละเอยีดในแตละหมวด  สรุปไดตามตาราง 26  ดงันี ้
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ตาราง  26  แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐัเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมิน 

                  คณุภาพรฐัวสิาหกิจ 

หมวด ขัน้ตอน แนวทางการพัฒนา 

1. การนําองคการ

รัฐวิสาหกจิ 

  

1.1  การนําองคการ

รัฐวิสาหกจิโดยผูนํา

ระดบัสูง 

ออกแบบ  1. กาํหนดกลุมเปาหมาย  หัวขอการสื่อสาร  วิธีการสื่อสาร และความถี่ในการสื่อสาร  

และชองทางการสื่อสาร                                                                                                                    

2. เนือ้หาของสารที่จะสื่อสารในลักษณะการเลาเรื่องราว (Storytelling) 

 ปฏิบัติ  1. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคืบหนาของกิจกรรม (Open  House  Communication)  

ซึ่งเปนสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความรูภายในองคการ เปนประจาํทกุๆเดอืน                                                                                                                              

2. การนัดหมายระหวางผูนาํระดับสูง และหวัหนาสวนงานกบัพนักงานแตละคน (One  

to  One  Communication) เพื่อพูดคุยกบัเปาหมาย  คุณภาพงานเปนประจาํทุกๆ 6  เดือน 

3. การประชุม Bank  Agenda โดยสวนงานสํานักงานใหญเชิญ ประชมุผูบริหารทั่ว

ประเทศ 

4. สื่อสารผานเอกสารบันทกึภายใน  และสื่อสิ่งพิมพขององคการ 

5. สื่อสารผานสื่อ IPTV ขององคการเปนระยะ 

6. จดัทําสื่อวดีิทัศนนาํเสนอผาน  Website  ขององคการ 

7. สัมมนาแลกเปลี่ยนวสิัยทัศน (Share  Vision  Session) โดยผูนาํระดบัสูง                                                                                

8. สาธิต (Demo) ทาํใหดูเปนตัวอยางหรือนําเสนอตวัอยางใหพนกังานไดเห็นเปน

รูปธรรม หรือคนหาคนที่เกง (Find  Hero) เพื่อนาํไปสูการปฏิบัต ิ                                                                                

 ปรับปรุงแ กไข 

ทบทวน  

1. สอบถามพดูคุยกบัพนกังานเพื่อตรวจสอบความเขาใจในเร่ืองตางๆที่องคการสื่อสาร

ลงมา 

2. รายงานในแตละวนัเปนการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข และทบทวนโดยไมใหเกดิ

ปญหาซ้ําอีก 

1.2  ธรรมาภิบาล 

และความรับผดิชอบ

ตอสังคม 

ออกแบบ  1. กาํหนดเปนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในเรื่องตางๆ                                                  

2. กาํหนดนโยบายวัฒนธรรมองคกร  5 ประการ คือ  HEART  ไดแก ซื่อสัตยสุจริต 

(Honesty)  ใชชวิีตพอเพยีง (Sufficiency Economy)   มีสาํนกึรับผดิชอบ 

(Accountability)  ยิม้บริการดวยใจ  ตอบสนองเปนทมี  (Response  &  Team) 

 ปฏิบัติ   1. แกไขจดัการดวยการลงโทษพนกังานที่กระทําผดิ                                                                

2. ปองกนัดวยการเอาบทเรยีนที่มีปญหามาเปนอุทาหรณ และการทาํวดิีทศันใหพนกังาน

ไดรูเตือนใจ  รวมทัง้จดัทาํเปนบันทึกเวยีนแจงในการประชมุเพื่อเปนการกําหราบ            

3. อบรมบมเพาะตัง้แตเขามาทํางานดวยการสรางแรงบันดาลใจ  การมีคุณคาในเรื่องการ

ชวยคนจน โดยใหสมัผสัถึงการใชชีวติในหมูบาน   

4. มีพี่เลีย้งที่เปนแบบอยางที่ดีใหแกพนักงาน                                                                                                                                    
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ตาราง  26 (ตอ) แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑ 

                 ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

หมวด ขัน้ตอน แนวทางการพัฒนา 

1.2  ธรรมาภิบาล และ

ความรับผดิชอบตอสังคม 

ปฏิบัติ  (ตอ) 5. สําหรบัความรับผดิชอบตอสังคมควรปรับนโยบายการทําธุรกจิตองคาํนงึถึง

สิ่งแวดลอมใหมากข้ึน 

6. รับผดิชอบตอสภาพแวดลอมที่ธุรกิจไดทาํใหเกิดความเสยีหายโดยสงเสริมการปลูก

ตนไม ปลูกปา และการฟนฟชุูมชน                                                                                   

7. นอมนาํปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงใชในองคการเพราะเปนการบริหารจดัการสูความ

เปนเลิศแบบตะวันออก                                                                                                                                         

 ปรับปรุงแ กไข 

ทบทวน  

1. การประเมินผลโดยการดูแนวโนมของตัวเลขตัวชีว้ดัเรื่องดังกลาว                                                                                       

2. สํารวจพฤตกิรรมการใชชีวติของพนักงาน                                                               

2. การวางแผนวิสาหกิจ   

2.1 การจดัทาํกลยุทธ ออกแบบ 1. กาํหนดปจจยัที่จะนาํมาวเิคราะหทัง้ปจจยัภายนอก และปจจยัภายในองคการใหชัดเจน                                                         

2. กาํหนดใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเขามีสวนรวมในกระบวนการจดัทํากลยทุธโดยระบุ

ผูเกี่ยวของแตละกิจกรรมใหเห็นอยางชัดเจน 

 ปฏิบัติ  1. ระบกุลยทุธระดับองคกร และระดบัธุรกิจ                                                                     

2. ประชมุสัมมนาสัญจรในแตละฝายกิจการสาขาภาคเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน

ไดสวนเสยี                                                            

 ปรับปรุงแกไข 

ทบทวน  

1. ตรวจสอบความสอดคลองตรงกนัระหวางแผนประจาํป กบัแผน 5 ป                                                                                                                   

2. ตรวจสอบแผนเปนไปในทิศทางเดยีวกนั (Alignment) ต้ังแตเปาหมาย  

ระดับบนลงระดับลาง                                                                                              

3. ทบทวนแผนปตอป (Rolling Plan) 

2.2 การถายทอดกลยุทธ

เพื่อนาํไปปฏิบัต ิ

ออกแบบ  1. วิธีการเกบ็ขอมูลคูแขงหรือคูเทียบ                                                                                

2. กาํหนดตัวชี้วัดในลักษณะ 2 ทาง คือ จากบนลงลาง และจากลางตอบวิสัยทัศนของ

องคการ  

 ปฏิบัติ   1. กาํหนดตัวชี้วัดตองสอดคลองกันโดยตัวชี้วัดจากวสิยัทศันสูแผนปฏิบัติการ และ

ตัวชีว้ัดจากแผนปฏิบติัการตองตอบวิสยัทศันขององคการ                                                                       

2.  ปลูกฝงเร่ืองการบริหารความเสี่ยงในทุกสวนงานขององคการโดยใหมีการรายงานผล

การดําเนินงานเปนประจาํทกุเดือน        

 ปรับปรุงแกไข 

ทบทวน  

1. ติดตามผลการดําเนนิงานจากคณะกรรมการสินเชื่อ และ เงนิฝาก  รวมทัง้

คณะกรรมการบริหารทรัพยสินและหนี้สิน 
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ตาราง  26 (ตอ) แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคณุภาพรฐัวสิาหกิจ 

หมวด ขั้นตอน แนวทางการพัฒนา 

3. การมุงเนนลกูคาและ

ตลาด   

  

3.1 ความรูเกี่ยวกบัลกูคา

และตลาด   

ออกแบบ  1. กําหนดความตองการของลูกคาเปนหลักเพื่อใหตอบสนองความตองการ และดูแล

ลกูคาแตละกลุมไดงายขึน้       

 ปฏิบัติ  1. จาํแนกความตองการของลูกคาตามผลิตภัณฑ / บริการ                                                                              

2. จาํแนกตามลักษณะการเปนลูกคารายกลุม /รายสถาบัน 

 ปรับปรุงแกไข 

ทบทวน  

1.  การรบัเรื่องรองทุกขจาก Call Center   

3.2 ความสัมพนัธกบั

ลูกคาและความพึงพอใจฯ 

ออกแบบ  1. กําหนดเกณฑมาตรฐานการใหบริการขัน้ต่าํเพื่อสรางระบบ และใหมองเปนเชงิ

ระบบ คือ การมีขัน้ตอน มีกระบวนการ และมีผูรับผิดชอบ                                                        

2. ระบบฐานขอมูลลกูคาในมุมมองเชงิการตลาดของแตละกลุมลูกคา 

 ปฏิบัติ  1. แนะนาํเผยแพรเกณฑมาตรฐานการใหบริการในลักษณะคูมือปฏิบัติงาน เพื่อให

พนักงานมีคูมือมาตรฐานเดียวกัน 

2. อบรมเพื่อใหพนกังานสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการใหบริการไดมาตรฐาน

เดียวกันอยางคงเสนคงวา 

3. กําหนดวธิีการเกบ็ขอมูล / ลักษณะขอมูลที่จะเกบ็ในระบบฐานขอมูลลกูคา 

 ปรับปรุงแกไข 

ทบทวน  

1. ประชมุสมัมนาหวัหนากลุมลูกคาเพื่อรบัทราบปญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ และ

บริการ                                                                                                                       

2. นาํขอมูลความไมพงึพอใจที่เกิดจากผลิตภณัฑ และบริการไปปรับปรุง 

4. การวดั  การวิเคราะห 

และการจัดการความรู 

  

4.1 การวดั  การวิเคราะห 

และการปรับปรุงผลการ

ดําเนินการขององคการ 

ออกแบบ  1. กําหนดตัวช้ีวดัผลการดําเนินงานขององคการเพื่อบรรลุวสิัยทัศน 

 ปฏิบัติ  1. คัดเลือกตัวชีว้ัดตาม (Lagging  Indicators) ซึ่งแสดงผลการดําเนินงาน และตัวชีน้าํ 

(Leading Indicators) ซึ่งแสดงผลการทํางานในกระบวนการและเปนการวัดที่มาของ

ผลลัพธ   ใหเปนไปตามกรอบตัวช้ีวัดหลักตามลําดับชัน้โครงสรางองคการ 

 ปรับปรุงแกไข 

ทบทวน 

1. ตัวช้ีวดัหลัก อาทิ ดานตนทนุ (Cost)  นวตักรรม  (Innovation)  ธรรมาภิบาลและ

ความรับผดิชอบตอสังคม (Governance & Social  Responsibility) และขวัญกําลงัใจ 

(Moral) เปนกรอบในการกําหนด ติดตาม  และตรวจสอบการปฏิบตัิงาน  
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ตาราง  26 (ตอ) แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑ 

                 ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

หมวด ขั้นตอน แนวทางการพัฒนา 

4.2 การจดัการสารสนเทศ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ความรู   

ออกแบบ  1. กําหนดความรูที่จาํเปนเพื่อใหทาํงานบรรลุยทุธศาสตรขององคการ                                                      

2. ระบบเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย  มีขอมูลถูกตอง ทันสมัย และทนัเหตุการณ   

 ปฏิบัติ  1. แปลงความรูที่เปนความรูที่อยูในตัวตน (Tacit Knowledge)  ใหเปนความรูเดนชดั 

(Explicit Knowledge) เปนความรูที่เปนเหตุเปนผลในรปูแบบของการทาํเปนวดิีทศัน / 

คูมือ / ตํารา / ชมุชนนกัปฏิบติั เพื่อใหเกดิการแบงปนความรูทั่วทั้งองคการ                                                             

2. ทาํหองสมุดความรูซึ่งจะเปนการใชเทคโนโลยีในการจดัการความรูเพื่อใหเปนระบบ

ที่สามารถสบืคนได และทกุคนสามารถเขามาเรียนรูได                                                                     

3. จดัสัมมนาเพื่อกระจายความรู และนําไปประยุกตใชงานตอไป  

4. มีเวทแีลกเปลี่ยนความรูประสบการณ  ทัง้เปนทางการและไมเปนทางการ 

5. ถอดความรูโดยผูรู อาทิ การทาํ  Problem Solving  มาเขียนเปนตาํราใหพนกังานได

เรียนรู                                                                                                                               

6. สรางระบบพี่สอนนอง  หรือระบบพี่เลีย้งในองคการเพื่อถายทอดความรูและ

ประสบการณการทาํงาน ในลักษณะการฝกปฏิบติังานในหนาที่ (on the Job Training) 

7. จางมอือาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศทาํระบบฐานขอมลูใหแกองคการ 

8. กําหนดเปนชวงเวลา (Phase) ของการพัฒนาระบบฐานขอมูล แลวทาํทีละขั้นตอน                                              

 ปรับปรุงแกไข 

ทบทวน  

1. รายงานการประชมุเพื่อตดิตามปญหาที่ตองแกไขเปนประจาํทุกเดือนจนได

แผนปฏิบติังานที่สามรถแกปญหาไดอยางแทจรงิ 

5. การมุงเนนทรัพยากร

บุคคล 

  

5.1 ความผูกพนัของ

บุคลากร 

ออกแบบ  1. กําหนดความสามารถหลัก (Core Competency) ขององคการในอนาคตโดยบริหาร

ทักษะพนกังานแบบหลากหลาย  (Multi Skill Management)                                                             

2. กําหนดการสรรหาพนกังานใหสอดคลองกบัสิ่งตองการในอนาคต                                               

3. กําหนดวธิีการรักษาคนในองคการ  

 ปฏิบัติ  1. พฒันาการออกแบบหลักสูตรอบรมทัง้ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อาทิ 

หลักสตูรดานพัฒนาความรูที่ใชในสายงาน  ดานทกัษะการวิเคราะหปญหา  ดานทักษะ

ขามสายงาน และดานภาษา                                                                                                               

2. ปรบัความคิดเร่ืองการสงเสริมใหใชความรูและพฒันาทกัษะใหมในการทาํงานวา เปน

การลงทุนมิใชคาใชจายขององคการ 
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ตาราง  26 (ตอ) แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑ 

                 ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

หมวด ขัน้ตอน แนวทางการพัฒนา 

5.1 ความผูกพนัของ

บุคลากร (ตอ) 

ปฏิบตั ิ(ตอ) 3. จดัโครงสรางการทาํงานในลักษณะขามสายงาน (Cross  Functional  Management)  

สอดคลองกบัแนวคิดดานการบริหารทรัพยากรมนษุยยุคใหมโดยเปลี่ยนการพฒันาทรัพยากร

บคุคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนการพฒันาทกัษะพนักงานแบบหลากหลาย  (Multi Skill 

Management) แทน เพื่อใหสามารถดําเนนิการทกุอยางเบ็ดเสรจ็ และเกิดความยืดหยุนในการ

ทาํงานมากขึน้                                                                                                                                                    

 ปรับปรุงแกไข 

ทบทวน  

1. ประเมินผลกอน-หลังอบรม                                                                                                      

2. ประเมินผลงานทุก 6 เดือน 

5.2 สภาพแวดลอม

ของบุคลากร  

ออกแบบ  1. กําหนดความกาวหนาในอาชพีการงานของบุคลากรทั่วทั้งองคการใหมีสายอาชีพเปนกลุมๆ 

เพื่อใหพนกังานมีความยืดหยุนในการเตบิโตมากขึน้                                                                    

2. กําหนดใหมีระบบเติมเต็มความรูตลอดเวลา                                   

 ปฏิบตั ิ 1. ใหผูบริหารระดับสงูเขียนตําราโดยถายทอดประสบการณกอนเกษยีณอายุ เพื่อเปนบทเรียน

ใหแกคนรุนหลงั 

2. ใหพนักงานที่เกษียณอายุแลวเปนวิทยากรบรรยายใหพนกังานเขาใหม                                                

3. กําหนดสายอาชพีนอยกลุมโดยใหพนกังานทุกคนเริ่มจากกลุมสายปฏิบัติการ  แลวเตบิโตไป

ยังกลุมสายบริหาร และกลุมสายวิชาการ                                                                                                    

4. บริหารทกัษะพนักงานแบบหลากหลาย  (Multi Skill Management)  เพื่อใหสามารถ

ดําเนินการทุกอยางเบด็เสร็จและเกิดความยืดหยุนในการทาํงานมากขึน้                                                                                                                      

5. สนบัสนนุใหพนกังานศึกษาตอในตางประเทศเพื่อใหมีความเปนนานาชาติ เพราะจะได

ภาษาตางประเทศ                                                                                                                           

6. สงพนักงานเขารวมประชุมสมัมนา และนําความรูเผยแพรสูองคการผานสื่อตางๆขององคการ                                                                                               

7. สรางเครือขายสงัคม (Social Network) ในรูป facebook  ใหเปนชองทางการเรียนรู และเปน

ชมุชนแหงการเรียนรูขององคการ 

 ปรับปรุงแกไข 

ทบทวน  

1. ประเมินผลจากจาํนวนคนเขามาในเครือขายสงัคม (Social Network) ในรูป facebook 

6. การจดัการ

กระบวนการ 

  

6.1 การออกแบบ

ระบบงาน 

ออกแบบ  1. กําหนดใหมีการเช่ือมโยงระบบการทํางานทั่วทัง้องคกรโดยใชแผนงานตอใหเปน

กระบวนการจนถงึลูกคาเพื่อเปนเคร่ืองมือควบคุมกระบวนการขององคการ                                                                                                             

2. กําหนดมาตรฐานการทํางานโดยกําหนดใหเห็นเปนขัน้ตอนการทาํงานอยางชดัเจน โดย

กําหนดเปน Flow Chart  อาทิ กระบวนการพฒันาผลติภณัฑและบรกิารใหม และการพัฒนา

วธิีการทาํงานใหม                                                                                                                   
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ตาราง  26 (ตอ) แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพือ่ความเปนเลิศตามเกณฑ 

                 ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

หมวด ขั้นตอน แนวทางการพัฒนา 

6.1 การออกแบบระบบงาน (ตอ) ปฏิบตั ิ 1. กําหนดตัวช้ีวดัผลการปฏิบติังานทุกระดับภายในองคการ  อาท ิดานตนทุน (Cost)  

นวตักรรม  (Innovation)  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม (Governance & 

Social  Responsibility) และขวัญกาํลังใจ (Morale) เพื่อเปนกรอบในการกําหนด 

ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบติังาน                               

 ปรับปรุงแกไข 

ทบทวน  

1.  ติดตามตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงานทกุระดับภายในองคการ                                       

6.2 การจดัการ และการปรับปรุง

กระบวนการทาํงาน 

ออกแบบ  1. กําหนดนโยบายการปรบักระบวนการ (Reprocess)  ทุกสวนงานในองคการ                                                                                                                         

 ปฏิบตั ิ 1. นาํตัวชี้วัดจาํนวนโครงการที่มีปรบัปรุงกระบวนการทาํงานเช่ือมโยงกับระบบ

ประเมินผล 

 

 ปรับปรุง

แกไข 

ทบทวน 

1. ประเมินผลดวยจาํนวนโครงการที่มีปรบัปรุงกระบวนการทาํงาน 

7. การมุงเนนนวตักรรม   

7.1 การพฒันานวตักรรม ออกแบบ  1. กําหนดประเภทนวตักรรมในองคการ  จาํแนกเปนประเภทนวตักรรม  3 ระดับ

ไดแก   A  Category (โครงการนวตักรรมระดับสายงาน)   B  Category  (โครงการ

นวตักรรมระดบัฝาย) และ C  Category  (โครงการนวตักรรมระดับปฏิบัติการ)  เพื่อ

กระตุนใหมีนวตักรรมเกดิขึน้ทุกระดับในองคการ                                                                                                 

2. กําหนดใหเปนตัวชีว้ดัเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของกจิกรรมการปรับปรุงการทาํงาน 

 ปฏิบตั ิ 1. นาํแนวคิดอื่นมาปรบัปรุงแลวใชเปนแนวทาง และประยุกตใชในองคการ   

 ปรับปรุง

แกไข 

ทบทวน  

1. ประเมินผลจากจาํนวนผลิตภัณฑใหมที่เขาสูตลาด     

7.2 การสนับสนนุนวตักรรม ออกแบบ  1. กําหนดประเภทรางวลัเพื่อใหเกิดแรงจงูใจ  จาํแนกเปน 2 สวน คือ สวนที่ตอบแทน

โดยตรง และการสรางความภูมิใจ                                                                                 

2. กําหนดใหเปนเกณฑหนึ่งในการคัดเลือกพนกังานดีเดนขององคการ 

 ปฏิบตั ิ 1. สนบัสนนุใหมีการศกึษาดูงานโดยเฉพาะการศกึษาดูงานตางประเทศ                                                                                            

2. สรางพนักงานใหทําหนาที่เปนผูนาํการเปลี่ยนแปลง หรือพนกังานแกนนาํ (Change 

Agent)  เพื่อขยายผลเรื่องนวตักรรม  และปลกูฝงใหคนในองคการมีทักษะ I Skill   

(Innovation Skill)                                                                                                                  
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ตาราง  26 (ตอ) แนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑ 

                 ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

หมวด ขัน้ตอน แนวทางการพัฒนา 

7.2 การสนบัสนุน

นวตักรรม   (ตอ) 

ปฏิบัติ  (ตอ) 3. สนบัสนนุใหนาํผลงานที่ไดรับรางวลัดานนวตักรรมนาํไปสูการปฏิบัติจรงิ 

 ปรับปรุง แกไข 

ทบทวน  

1. ประเมินผลจากความพึงพอใจลกูคาเพิ่มข้ึน  จาํนวนลูกคาคูแขงเขามาเปน

ลูกคาของเรา และสวนแบงตลาดเพิ่มข้ึน   และตนทุนการดําเนินงานลดลง 
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