
 

บทที่ 5 

สรปุผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัเรื่องแนวทางการพัฒนาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยเพื่อ

ความเปนเลิศตามตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

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

การเงินเฉพาะกิจของรัฐในปจจุบันเปรียบเทียบกับเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ (State  

Enterprise  Performance  Appraisal : SEPA) 2) เพื่อศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อความเปนเลิศ

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐตามเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise  

Performance  Appraisal  : SEPA)  3) เพื่อทดสอบแบบจําลองความสมัพันธระหวางการนําองคการ

รัฐวสิาหกิจ  การวางแผนวิสาหกิจ  การมุงเนนลูกคาและตลาด  การวดั การวิเคราะหและการจดัการ

ความรู   การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจดัการกระบวนการ การมุงเนนนวตักรรมและผลลัพธทาง

ธุรกิจ  4) เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตาม

เกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ 

วิธดีําเนินงานวิจัย 

 การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง  ประชากรในการวจัิยครั้งนี้ จําแนกเปน    

5  สวน   คอื       

 สวนที ่1   ประชากร ไดแก ฝายจดัการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษา จํานวน  

9  คน (จํานวนพนักงาน ณ  วันที่ 5 มกราคม 2553)  กลุมประชากรไดแก ฝายจัดการของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรฐัที่ศึกษา จาํนวน 9 ทานไดแก ผูจดัการและรองผูจดัการรวมทัง้ผูชวยผูจดัการ

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษา                   

 สวนที ่2  ประชากร ไดแก  กรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา จํานวน  

14  คน (จาํนวนคณะกรรมการ ณ วันที ่5 มกราคม 2553)      
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 กลุมตัวอยาง   คือ   กรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขอ งรัฐที่ศึกษาซึ่งทําหนาที่

กําหนดนโยบายและกาํกับดแูลเพื่อใหสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัเปนองคการเพื่อความเปนเลิศ

ตามเกณฑประเมนิคุณภาพรฐัวิสาหกิจ จํานวน  3  คน         

 สวนที ่3    ประชากร  ไดแก  ที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาตใินโครงการระบบ

ประเมินผลตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติซึ่งพัฒนาเปน เกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวสิาหกิจ     

และผูประเมินเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาต ิจาํนวน 2 คน                  

  กลุมประชากร ไดแก  ที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาตใินโครงการระบบ

ประเมนิผลตามเกณฑรางวลัคุณภาพแหงชาติซึ่งพัฒนาเปนเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ และ 

ผูประเมนิเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาติ จาํนวน 2 คน      

  สวนที่ 4   ประชากร  ไดแก  ผูบรหิารขององคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)  

แลว ไดแก บริษัทไทยอคริลิค ไฟเบอร จํากดั (ป พ.ศ. 2545)  บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 

(ป พ.ศ. 2546)  และบริษัท ปตท.จํากดั  (มหาชน) (ป พ.ศ. 2549) จาํนวน 3 คน (ณ วันที่  5 มกราคม 

2553) 

       กลุมตัวอยาง ไดแก   ผูบริหารขององคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)   

แลว  จํานวน  2  คน ไดแก บรษิัทไทยอคริลิค  ไฟเบอร จํากัดและบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) 

ตามลําดบั   

      สวนที่ 5   ประชากร  ไดแก  พนักงานในตําแหนงระดับ 4-13 ของสถาบันการเงิน

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

       กลุมตัวอยาง  คอื  พนกังานในตําแหนงระดับ 4-13  จํานวนกลุมตัวอยาง   703  คน แต

การศึกษาครัง้นี้มตีวัแปรแฝงจํานวน 8 ตัวแปรและตวัแปรสงัเกตไดจาํนวน 22 ตัวแปร รวมตัวแปร

ทัง้หมด  30 ตัวแปร  ดงันั้น ขนาดของกลุมตัวอยางควรมีไมนอยกวา 600 คน  ซึ่งเปนเกณฑขั้นต่ํา  

และเพื่อเปนการใหไดขอมูลมากเพยีงพอตอการวิเคราะหขอมลู  ผูวิจยัจึงไดเพิ่มจํานวนกลุมตวัอยาง

อีก  20 %  จํานวน 141 คน รวมทั้งสิ้น 844 คน (703+141)โดยใชวธิีการสุมใชวธิีการสุมตัวอยาง
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แบบแบงชั้นภมู ิ(Stratified  Random Sampling) และสงแบบสอบถามไปยังตําแหนงตางๆในสวน

งานของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัที่ศึกษาทั้งสํานักงานใหญและฝายกิจการสาขาภาค  

 เครื่องมอืที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลูไดแก  แบบสอบถาม จําแนกเนื้อหาเปน 10 สวน คอื 

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

2. แบบสอบถามวัดตวัแปรที่ศกึษา  ซึ่งแบงเปนแบบสอบถามชุดยอยๆ  9  ชดุ ไดแก 

               2.1  แบบสอบถามวัดการนําองคการรัฐวสิาหกิจ 

               2.2  แบบสอบถามวัดการวางแผนวสิาหกิจ 

              2.3  แบบสอบถามวัดการมุงเนนลูกคาและตลาด 

              2.4   แบบสอบถามวัดการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 

              2.5  แบบสอบถามวัดการมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

              2.6   แบบสอบถามวัดการจัดการกระบวนการ 

              2.7  แบบสอบถามวัดการมุงเนนนวตักรรม 

              2.8  แบบสอบถามวัดผลลพัธทางธรุกิจ 

                    2.9  แบบสอบถามวัดปจจยัแหงความสาํเรจ็เพื่อความเปนเลิศของสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจของรฐัตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ  

3. แบบสมัภาษณเจาะลกึ  ซึ่งแบงเปนแบบสอบถามชุดยอยๆ  4  ชดุ ไดแก  แบบสัมภาษณ

ฝายจัดการ และกรรมการสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา   ที่ปรึกษาและผูประเมนิเกณฑ

รางวลัคณุภาพแหงชาติและองคการที่ไดรบัรางวัลคณุภาพแหงชาติ (TQA)  แลว   
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การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวเิคราะหขอมูลแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรโดยใชคาสถิตพิรรณนา   

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

(Standard  Deviation : SD.)    

 2. การวเิคราะหรูปแบบสมการเชิงโครงสราง(Structural Equation Model)โดยใชโปรแกรม       

ลิสเรล (LISREL) ในการทดสอบสมมตฐิานขอ 1-18 

 3. การวเิคราะหเนือ้หา และการวิเคราะหปดชองวางจากแบบสมัภาษณเจาะลึก   

สรปุผล และอภิปรายผล  

1.  สถานภาพระบบบริหารงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในปจจบุนัเปรียบเทยีบ

กับเกณฑประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) พบวา  

สวนใหญแตละหมวดขององคการมีจุดแข็ง  ยกเวนเรื่องการกําหนดยุทธศาสตรและการวัด การ

วเิคราะหและการปรับปรงุผลการดาํเนินการซึ่งยงัตองปรับปรงุ 

สําหรับการมุงเนนนวัตกรรมนั้น  ผูวจัิยศึกษาเพิ่มเตมิโดย ศึกษาเกณฑประเมนิคุณภาพ

รัฐวสิาหกิจเพื่อความเปนเลิศซึ่งพัฒนามาจากเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาติประจาํป พ.ศ. 2551 และ

ทบทวนงานวจัิยทั้งใน และตางประเทศ  รวมทั้งบทความที่เกี่ยวของในมุมมองสูความเปนเลิศ  

(Excellent Model) ซึ่งเปนขอมูลทตุิยภมู ิ(Secondary Sources) และการสัมภาษณเจาะลกึ (In - depth   

Interview)  ฝายจัดการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา  จํานวน 6 คนโดยเปนการ

วเิคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากนั้นนําขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุตยิภูมดิังกลาวมา

เปรียบเทียบใหเหมาะสมบริบท (Fit Context) ธุรกิจธนาคารในประเทศไทยดวยวิธกีารวิเคราะห

เนือ้หา (Content Analysis) ซึ่งเปนการพัฒนาแบบจาํลองและไดแบบจาํลองที่แตกตางจาก Excellent 

Model มาเปนกรอบแนวคดิเพื่อใชในการศึกษาในครั้งนี้  พบวา มีความเห็นสอดคลองในทศิทาง

เดียวกันวา   ปจจุบันมีการแขงขันมากขึ้น และมีจํานวนคูแขงมากตามไปดวย   อยางไรก็ตาม    

อุตสาหกรรมธุรกิจธนาคารเปนธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีสมยัใหมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและ

สรางรายไดใหแกธรุกิจธนาคารโดยปรับปรงุประสทิธิภาพ และคณุภาพของบริการดวยการพัฒนา
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ขดีความสามารถขององคการใหสามารถใชเทคโนโลยีใหมๆ และขยายรวมทั้งเพิ่มบริการประเภท

ใหมๆ  ใหมากขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแกลกูคาในทุกๆ ดาน   แตระบบสารสนเทศของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรฐัที่ศึกษายงัไมเขมแขง็  สงผลใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาให

ความสาํคญัในเรื่องดงักลาวดวยการพฒันา และสนับสนุนกิจกรรมนวัตกรรม (Innovation) รวมทัง้

การแบงปนทกัษะกิจกรรมดานนวตักรรมของบคุลากรมาอยางตอเนื่องโดยสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ

ของรฐัที่ศึกษากําหนดใหมีวันนวัตกรรม (Innovation Day) เปนประจาํทกุปและใหรางวลันวตักรรม

เพื่อจูงใจแกพนักงานในองคการ และคนภายนอกขององคการเปนประจาํทุกป  ดงันัน้  ผูวจิยัจงึเพิ่ม

ปจจัยการมุงเนนนวัตกรรมในแบบจาํลองเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยเพื่อความสัมพันธระหวางการนําองคการ

รัฐวสิาหกิจ   การวางแผนวิสาหกิจ   การมุงเนนลูกคาและตลาด   การวัด  การวิเคราะหและการ

จัดการความรู   การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ การมุงเนนนวัตกรรมและ

ผลลัพธทางธรุกิจ  

   2.  ปจจัยแหงความสําเรจ็เพื่อความเปนเลิศของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัตามเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ไดแก ผูนําระดบัสงู

นําองคการอยางมวีสิัยทัศนมากที่สุด  ( X = 4.19)  รองลงมา คือ  การใหความสําคัญตอการพัฒนา

ศักยภาพบคุลากร และการสื่อสารที่มปีระสิทธผิลโดยใชการสื่อสาร 2 ทางเพื่อใหพนกังานทกุระดบั

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

3.  แบบจําลองความสัมพันธระหวางการนําองคการรัฐวสิาหกิจ   การวางแผนวิสาหกิจ   

การมุงเนนลูกคาและตลาด   การวัด  การวิเคราะหและการจัดการความรู   การมุงเนนทรัพยากร

บคุคล  การจัดการกระบวนการ การมุงเนนนวตักรรมและผลลพัธทางธรุกิจ  พบวา 

       กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (66.9 %)    

       เมื่อพจิารณาระดับการศึกษา พบวา สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 

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

              สวนระดบัตําแหนง  พบวา  สวนใหญเปนระดบัปฏิบตัิงาน (52.8 %) และระดบับรหิาร    

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

รองลงมา คือ พนักงานระดับนกับริหารระดับ 10 (ระดับตน) (28.1 %)  และพนักงานระดับ 8-9   
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(22.6 %) ตามลําดบั  เมื่อพจิารณาระดบัตาํแหนง พบวา เปนระดบับรหิารจาํนวน 363 คน และระดับ

ปฏบิัตงิาน จาํนวน  410   คน 

       สําหรับสวนงานที่สังกัด  พบวา  สวนใหญเปนพนกังานฝายกิจการสาขาภาค (66.9 %)  

จาํแนกเปน พนักงานในสังกัดฝายกิจการสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง (ฝอล.) (10.0 %)  

มากที่สุด รองลงมา คอื ฝายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน (ฝนบ.) (8.5 %) และฝายกิจการสาขาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน (ฝอบ.)  (7.6 %)  ตามลําดบั  

      สวนพนกังานในสํานักงานใหญ (33.1 %)  พบวา  เปนพนักงานในสังกัดฝายการบัญชี 

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

(ฝตส.) (2.5 %)  ตามลาํดบั  

       เมื่อประเมนิความสามารถของตัวแปรในโมเดลการวดั และคาความเที่ยงของตัวแปร

แฝง  พบวา  คาความเที่ยงของตวัแปรแฝงทุกตวัมคีามากกวา 0.60  หมายความวา ตัวแปรแฝงทุกตัว

สามารถอธิบายความแปรปรวนของคัวแปรสังเกตไดดี  ถือวา มีคาความเที่ยงสูงโดยตัวแปรแฝง  

ประกอบดวย การนาํองคการรฐัวิสาหกิจ มคีาความเที่ยง (ρc)  เทากบั .6667   การวางแผนวิสาหกิจ 

มคีาความเที่ยงเทากับ .6874   การมุงเนนลกูคาและตลาด  มีคาความเที่ยงเทากับ .6675  การวัด การ

วเิคราะหและการจัดการความรู  มีคาความเที่ยงเทากับ  .6392  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  มีคา

ความเที่ยงเทากับ  .6628  การจัดการกระบวนการ  มีคาความเที่ยงเทากับ  .6883  การมุงเนน

นวตักรรม มีคาความเที่ยงเทากับ .6982  และผลลัพธทางธุรกิจ มีคาความความเที่ยงเทากับ  .8646 

โดยองคประกอบผลลัพธทางธุรกิจมีคาความเที่ยงสูงที่สุด  คือ .8646  รองลงมา คือ การมุงเนน

นวตักรรม และการจัดการกระบวนการ มีคาความเที่ยงเทากบั .6962 และ .6883  ตามลําดบั 

 เมื่อพจิารณาคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางตัวแปร พบวา ตัวแปรแฝงจํานวน  8 ตัวมี

คาสัมประสิทธิส์หสมัพนัธอยูระหวาง 0.540 - 0.790 อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 แสดงวา 

ตัวแปรแฝงมีความสัมพันธกันและความสัมพันธของตัวแปรทุกคูมีทศิทางเดียวกันโดยมีคา

สัมประสิทธิส์หสัมพันธเปนบวก  แสดงวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางถึงระดับ

คอนขางสูงโดยคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธต่ําสุ ดเปนคาความสัมพันธระหวางการนําองคการ

รัฐวสิาหกิจ (LED)  ที่เปนตวัแปรตน (สาเหต)ุ กับผลลัพธทางธรุกิจ (RESU) ที่เปนตวัแปรตาม (ผล) 

มคีาเทากับ 0.540   และสัมประสิทธิส์หสัมพันธสูงสุดเปนคาความสัมพนัธระหวางการมุงเนนลกูคา

และตลาด (CUS) และการวดั การวิเคราะหและการจดัการความรู (KMGT) มคีาเทากับ 0.790 
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 การศึกษาแบบจําลองดังกลาวไดนําสถิติที่ใชในการเขาไดดีของแบบจําลองหลายตัว

ประกอบพรอมๆกัน ไดแก   RMSEA  RMR  GFI  AGFI  CFI  CN  และคาไค-สแควรสัมพัทธ 

(Chi-Square / df) พบวา  มีความเพียงพอตอการตัดสินใจไดวา แบบจําลองนี้เขากับขอมูลไดด ี 

กลาวคือ   คา GFI = 0.99  คา AGFI = 0.96  คา  RMR =  0.012  Chi-Square = 98.53 df = 81             

ที่คา  P-value = 0.09009 และ คาไค-สแควรสมัพทัธ (Chi-Square / df)  =1.22  และ RMSEA =  0.017 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองสมการโครงสราง (Structural Equation Model : 

SEM)  เพื่อทดสอบแตละสมมตฐิาน  พบวา  

 1.  การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธทางธุรกิจในทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ทั้งนี้ สามารถอภปิรายผลไดวา การนําองคการรัฐวิสาหกิจ  มี

ความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   เปนไปตาม

สมมตฐิานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Zhu, Weichun., Chew, Irene K.H., & Spangler, William 

D. (2006)  พบวา ภาวะผูนําการปฏิรปู หรอืภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกกับ

ผลการดําเนินงาน และงานวิจยัของ งานวจัิยของ Lee,  Feng-Hui., &  Lee, Tzai-Zang (2007) พบวา  

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership)  มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานธุรกิจ

อยางมนีัยสําคัญทางสถิติระดบั .01   

 2.  การวางแผนวิสาหกิจ มอีิทธพิลทางตรงตอผลลัพธทางธรุกิจในทางลบอยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดบั 0.05  ทัง้นี ้ สามารถอภปิรายผลไดวา ระยะเวลาของการวางแผนกลยุทธมีความ   

ไมเหมาะสม  สวนใหญการวางแผนวิสาหกิจเปนประเพณีปฏิบตัทิี่ตองปฏิบัตกิันเปนประจําทกุๆ ป

โดยกระทําปละครัง้ และจะเปนชวงครึ่งหลงัของป เพื่อจะไดแผนสําหรับปถัดไป  ทําใหกลยุทธที่

เกิดขึน้หลายๆ ประการจากกระบวนการวางแผนอยางเปนทางการนัน้เปนเพยีงแคการรวมแผนของ

แตละหนวยงานเขาไวดวยกนั (Planned Strategy)  แตในทางปฏบิตัิแลว การตัดสินใจทางกลยุทธที่

สําคัญๆ จะเกิดขึ้นตลอดทั้งป  และเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อกําหนดรูปแบบการวางกลยุทธที่

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Reactive Strategy)  จึงเปนสาเหตุหนึ่งของความลมเหลว

ของกระบวนการในการวางแผนกลยทุธหรือการวางแผนวิสาหกิจ  สงผลใหการวางแผนวิสาหกิจ
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ไมมีความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธรุกิจซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ Mankins, Michael  

C., Steele, Richard (2006)   

 3.  การนําองคการรัฐวสิาหกิจ  มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

วางแผนวิสาหกิจในทางลบอยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  ทั้งนี้  สามารถอภปิรายผลไดวา  

การวางแผนวิสาหกิจโดยใหผูบริหารระดบัรองเปนเจาภาพในการจัดทําแผนกลยุทธและผูบริหาร

ระดบัสงูทาํหนาที่พจิารณาอนมุตัเิทานัน้  ทาํใหไมไดใชกระบวนการวางแผนอยางเปนทางการเพื่อ

การตัดสินใจในสิ่งที่สํ าคัญสําหรับองคกรอยางแทจริง  สงผลใหการบรรลุเปาหมายไมมี

ประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกบังานวิจยัการสาํรวจความพึงพอใจเพื่อพฒันาการวางแผนกลยุทธของ

บริษัทที่ปรึกษา McKinsey (2006)  (The  McKinsey Quarterly, 2006) 

  4. การมุงเนนลูกคาและตลาด  มีอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธทางธุรกิจในทางลบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.05 ทั้งนี้  สามารถอภิปรายผลไดวา   การบริหารลูกคาสัมพันธ 

(Customer  Relationship Management : CRM) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการมุงเนนลูกคาและตลาด   

แตองคการใชเครื่องมอืการบริหารลูกคาสัมพันธในฐานะเปนเทคโนโลยี (Technology  Solution)  

ในการจัดการลูกคาสมัพันธโดยไมใชเปนการบริหารจดัการระบบฐานขอมูลลูกคา  (Customer 

Information Management : CIM)  จงึทําใหการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

การมุงเนนลูกคา และตลาดไมสงผลตอผลลัพธทางธรุกิจซึ่งสอดคลองกบังานวจิยัของ Morgan, Jim 

(2010)  และสอดคลองกับงานวจัิยของ Parast, Mahour Mellat., Adams, Stephanie., & Jones, Jones 

(2011)  พบวา การมุงเนนลกูคาไมสามารถทํานายผลลัพธทางธรุกิจในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและ

งานวิจยัของ Nwokah, N. Gladson  &  Maclayton, W. Darego. (2006)  พบวา การมุงเนนลกูคาไมมี

ความสมัพันธกบัผลลัพธทางธรุกิจในอุตสาหกรรมอาหาร   

 5. การนําองคการรัฐวิสาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

มุงเนนลูกคาและตลาดในทางลบอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  ทั้งนี้  สามารถอภปิราย

ผลไดวา  การนําแนวคิดการบรหิารคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total  Quality Management : TQM) สู

การปฏิบัตเิปนเรื่องยาก   หากไมบูรณาการกับวัฒนธรรมองคการ  จะทําใหการนําองคการ
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รัฐวิสาหกิจ และการมุงเนนลูกคาและตลาด  สงผลใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ  ซึ่ง

สอดคลองกับงานวจัิยของ Moosa , Kamran., Khan, Rashid A ., &  Mughal, Anwar (2010) 

6.  การวดั การวเิคราะหและการจัดการความรู  มีอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธทางธุรกิจใน

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ทัง้นี้  สามารถอภปิรายผลไดวา การวัด  การ

วเิคราะหและการจัดการความรู มคีวามสมัพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  เปนไปตามสมมตฐิานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Sharma,  Bishnu  (2005)  

พบวา  การเรยีนรูขององคการ และการมุงเนนการทํางานเปนทมีมีความสมัพันธทางบวกกบัผลการ

ดาํเนินงาน 

7.   การนาํองคการรัฐวิสาหกจิ มอีิทธพิลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการวัด 

การวิเคราะหและการจัดการความรูในทางลบอยางมีนัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05  ทัง้นี ้ สามารถ

อภิปรายผลไดวา การจดัการความรูนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกบัการสรางวัฒนธรรมใฝรูของบุคลากรใน

องคกร หากผูนําไมใหความสําคัญตอการเปนแบบอยางในเรื่องการมีสวนรวมตอการจัดการความรู  

(มงคลชัย วริยิะพินิจ, 2551, หนา 38)  ยอมสงผลใหระบบการจัดการความรูลมเหลว และไมสงผล

ตอผลลัพธทางธรุกิจ ซึ่งสอดคลองกบังานวิจยัของ Malhotra, Yogesh (2003)  

8. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล มีอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธทางธุรกิจในทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.05  ทั้งนี้  สามารถอภปิรายผลไดวา  การมุงเนนทรัพยากรบุคคลมี

ความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เปนไปตาม

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

ทรัพยากรบุคคลมอีิทธพิลตอผลการดําเนินงานธุรกิจ  

9. การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

มุงเนนทรพัยากรบุคคลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.05  ทั้งนี้  สามารถอภปิราย

ผลไดวา  การนําองคการรัฐวสิาหกิจและการมุงเนนทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธทางบวกกับ

ผลลัพธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เปนไปตามสมมติฐานซึ่งสอดคลองกับ

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

พบวา  การนาํ TQM สูการปฏิบัติ  ไดแก ภาวะผูนําและการเนนทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรม
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การใหบริการของมาเลเซียมคีวามสมัพนัธทางบวกกับผลลัพธทางธรุกิจ (ความพึงพอใจของลูกคา) 

อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

10.  การจัดการกระบวนการ มีอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธทางธุรกิจในทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.05 ทั้งนี้ สามารถอภปิรายผลไดวา การจัดการกระบวนการมี

ความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปนไปตาม

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

ความสมัพันธระหวางผลลัพธแตละหมวดของแบบจําลอง Baldrige โดยการวิเคราะหแบบจําลอง

หรือตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) มคีวามสมัพันธอยางมนีัยสําคญัทาง

สถิตทิี่ระดบั 0.01    

11.  การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

จดัการกระบวนการในทางบวกอยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05  ทัง้นี ้สามารถอภิปรายผลได

วา  การนําองคการรัฐวสิาหกิจและการจดัการกระบวนการมคีวามสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทาง

ธุรกิจอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เปนไปตามสมมติฐานซึ่งสอดคลองกบังานวจัิยของ 

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

แบบจําลอง  Baldrigeโดยการวเิคราะหแ บบจําลองหรือตัวแบบสมการโครงสราง(Structural 

Equation Modeling) มคีวามสมัพนัธอยางมีนัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01    

12.  การมุงเนนนวัตกรรม   มีอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธทางธุรกิจในทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ทัง้นี ้สามารถอภิปรายผลไดวาการมุงเนนนวัตกรรมมีความสมัพันธ

ทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมตฐิานซึ่ง

สอดคลองกับงานวจิัยของ  Huang, Cheng Jen., & Liu, Chun  Ju. (2005)  พบวา นวัตกรรมและ

เทคโนโลยมีีความสัมพนัธทางบวกกับผลการดาํเนินงานของธรุกิจ   

13. การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

มุงเนนนวัตกรรมในทางบวกอยางมีนัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05  ทัง้นี ้สามารถอภปิรายผลไดวา  

การนําองคการรฐัวสิาหกิจและการมุงเนนนวตักรรมมคีวามสมัพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ           
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Lee,  Feng-Hui., &  Lee, Tzai-Zang. (2007). พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม และ    

กลยทุธการแขงขนั (กลยุทธระดับธรุกิจ) มอีิทธิพลตอผลการดําเนินงานธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิตทิี่ระดบั 0.01     

14.  การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

วางแผนวิสาหกิจ และการมุงเนนนวตักรรมในทางบวกอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ทั้งนี้  

สามารถอภิปรายผลไดวา  การนําองคการรัฐวสิาหกิจและการวางแผนวสิาหกิจและการมุงเนน

นวัตกรรมมีความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  0.05   

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

พบวา   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมและกลยุทธการแขงขัน(กลยุทธระดับธุรกิจ) มี

อิทธิพลตอผลการดําเนินงานธรุกิจอยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01  

15.  การนําองคการรัฐวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

มุงเนนลูกคาและตลาดและการมุงเนนนวัตกรรมในทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.05

ทัง้นี ้ สามารถอภิปรายผลไดวา  การที่ผูนําไมเขาไปมสีวนรวมสนับสนุนเรื่องนวัตกรรมอยางเต็มที ่

ยอมทําใหการดาํเนินงานนวัตกรรรมไมประสบความสาํเรจ็  ในทางกลับกนั การไมสรางวัฒนธรรม

องคการเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม   จะทําใหการดําเนินงานนวัตกรรมไมประสบความสําเร็จ 

(Wycoff, Joyce. 2004) ในขณะที่หากไมบูรณาการกับวัฒนธรรมองคการ  ทําใหการนําองคการ

รัฐวสิาหกิจและการมุงเนนลูกคาและตลาด  สงผลใหการดําเนินงานไมประสบผลสาํเรจ็เชนเดยีวกนั 

ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ Moosa, Kamran., Khan, Rashid A ., &  Mughal, Anwar (2010)    

16.  การนําองคการรฐัวสิาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธรุกิจโดยผานทางการวัด 

การวิเคราะหและการจัดการความรูและการมุงเนนนวตักรรมในทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่

ระดับ 0.05  ทั้งนี้  สามารถอภิปรายผลไดวา  การจัดการความรูนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการสราง

วฒันธรรมใฝรูของบคุลากรในองคการ หากผูนําไมใหความสาํคญัตอการเปนแบบอยางในเรื่องการ

มีสวนรวมตอการจัดการความรู  (มงคลชัย วริยิะพนิิจ , 2551, หนา 38) ยอมสงผลใหระบบการ

จดัการความรูลมเหลวและไมสงผลตอผลลัพธทางธุรกิจซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ Malhotra, 

Yogesh (2003) และสอดคลองกับงานวิจัยของ Cantner, Uwe., Joel , Kristin ., & Schmidt, Tobias. 
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(2009)  พบวา  การวดั การวิเคราะหและการจดัการความรู ไมมีความสมัพันธทางบวกกบัการมุงเนน

นวตักรรม      

17. การนําองคการรัฐวิสาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

มุงเนนทรพัยากรบุคคล และการมุงเนนนวัตกรรมในทางบวกอยางมีนัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05

ทัง้นี ้ สามารถอภปิรายผลไดวา  การนาํองคการรัฐวิสาหกิจและการมุงเนนทรัพยากรบุคคลและการ

มุงเนนนวัตกรรมมีความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธรุกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 เปนไปตามสมมตฐิานซึ่งสอดคลองกับงานวจิยัของ  Ahmad, Jaseem S., O'Regan, Nicholas., 

& Ghobadian, Abby.(2005) พบวา รูปแบบภาวะผูนําและพนักงาน(ทรัพยากรบุคคล) มีความ  

สัมพันธกบันวตักรรมและการรกัษาลกูคา (ผลลพัธทางธรุกิจ)   

18. การนําองคการรัฐวิสาหกิจ มีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการ

จดัการกระบวนการ และการมุงเนนนวัตกรรมในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั  0.05  

ทัง้นี ้ สามารถอภิปรายผลไดวา  การนําองคการรัฐวิสาหกิจและการจัดการกระบวนการและการ

มุงเนนนวัตกรรมมีความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Aumiller, Barbara Elaine. (2008)  พบวา  

แตละหมวดตามเกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาติสงผลตอผลการดําเนินงาน    

สรุปไดวา  แบบจาํลองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยเพื่อความเปน

เลิศตามเกณฑประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  กรณีศึกษา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร(ธ.ก.ส.) ที่พัฒนาขึ้นในเชิงทฤษฎีมีความสอดคลองกลมกลนืกับขอมูลเชิงประจักษ

โดยเฉพาะการเพิ่มการมุงเนนนวัตกรรมในแบบจําลองมีความเหมาะสมบริบท (Fit context) กับ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทย  ซึ่งพบวา  การมุงเนนนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรง

ตอผลลัพธทางธุรกิจในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.05และการนําองคการ

รัฐวสิาหกิจมอีิทธพิลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจโดยผานทางการมุงเนนนวัตกรรมในทางบวก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  นอกจากนี้  พบวา แบบจําลองดังกลาวมีความสอดคลอง

กลมกลนืกับขอมูลเชิงประจักษหลงัจากการปรับคาไคสแควร ( 2X ) เทากบั 98.53  คา df  เทากับ 81  

p-value = 0.09009 คา RMR  เทากับ 0.12   คาดชันีการใชไดดขีองการเขากับขอมูลหรือคาดัชนีวัด
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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   

 4.  แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิ

คณุภาพรัฐวิสาหกิจ  

      เพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ  ประกอบดวย  การนําองคการ

รัฐวสิาหกิจ   การวางแผนวิสาหกิจ  การมุงเนนลูกคาและตลาด   การวัด  การวิเคราะหและการ

จดัการความรู   การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ การมุงเนนนวัตกรรม  ดังนั้น

แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ   จําแนกเปน ออกแบบ (Design)  ปฏิบัติ 

(Implement)และปรับปรงุแกไข ทบทวน (Review  and  Improve  the Approach)   ดงันี ้ 

 4.1  การนําองคการโดยผูนําระดับสูง  ควรใชการสื่อสารใหพนักงานไดรับทราบกันทุก

ระดบัเปนระยะๆโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องๆใหมโดยสื่อสารผานชองทางการสื่อสารหลายๆชองทาง 

และหลายๆสื่อทัง้ที่เปนแบบทางการดวยโครงสรางสายการบังคับบัญชาและแบบไมเปนทางการ

เพื่อตอกย้าํวสิัยทัศนและพันธกิจขององคการตอเนื่อง  นอกจากนี้  ผูนําควรเปนแบบอยางที่ดีและ

ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการดวย   HEART ไดแก ซื่อสัตยสุจริต  (Honesty) ใชชีวติพอเพียง 

(Sufficiency Economy)  มสีํานึกรบัผิดชอบ (Accountability)  ยิม้บรกิารดวยใจ  ตอบสนองเปนทีม  

(Response  & Team)  ทัง้นี ้ สามารถอธิบายไดวา  การนําองคการที่ดคีวรครอบคลมุหรือสามารถทํา

ใหพนกังานในองคการสามารถตามผูนาํมาอยางเปนระบบดวยการเห็นภาพไดอยางเปนรูปธรรม

โดยใชระบบ ARI  (Audit   Review  Improvement : ARI)  เริ่มจากการออกแบบ (Design)  เนื้อหา

ของสารที่จะสื่อสารในลักษณะการเลาเรื่องราว (Storytelling) ดวยการกําหนดกลุมเปาหมาย  หวัขอ

การสื่อสาร  วิธีการสื่อสารและความถี่ในการสื่อสารไปยังพนักงานไดรับทราบกันทุกระดับเปน

ระยะๆโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องๆใหม   กาํหนดชองทางการสื่อสารหลายๆชองทาง และหลายๆสื่อ

ทัง้ที่เปนแบบทางการตามสายการบังคับบัญชาและแบบไมเปนทางการเพื่อตอกย้ําวสิัยทัศนและ      

พนัธกิจขององคการตอเนื่องเพราะผูนําระดบัสูงสื่อสารแลวจะเกิดพลังในองคการ  ทําใหพนักงาน
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ทกุระดบัมีความมั่นใจในทศิทางขององคการไมวาจะเปนวิสัยทัศน   พันธกิจ  เปาประสงคและผล

การดําเนินงานที่คาดหวงัโดยเหน็เปาหมายและทิศทางสอดคลองกัน 

 สําหรับปฏบิัต ิ(Implement) ในรูปแบบการสื่อสารตางๆซึ่งจะสนับสนุนใหเกิดการมีสวน

รวมของพนักงานตามแนวทางการบริหารคณุภาพทั่วทัง้องคการไดเปนอยางดี ไดแก  1)สื่อสารใน

รูปแบบการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคบืหนาของกิจกรรม (Open  House  Communication)ซึ่งเปน

สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความรูภายในองคการเปนประจําทุกๆเดือน  2) สื่อสารในรูปแบบการ          

นัดหมายระหวางผูนําระดับสูงและหัวหนาสวนงานกับพนักงานแตละคน  (One to One 

Communication) เพื่อพูดคุยกับเปาหมาย  คุณภาพงาน แผนการปรับปรุงงานและผลงานโดยมี

ตารางเวลานัดหมายเปนประจาํทกุๆ 6  เดอืนเพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางใกลชิด  ชัดเจนและมีความ

เฉพาะเจาะจง  ดงันัน้  จึงควรมีการสัมมนาในผูบริหารระดับกลางกอน  หากผูบรหิารระดับกลาง

เขาใจตรงกนัจะเปนปจจัยสําคญัเพราะผูบริหารระดับกลางเปนระดบัที่เชื่อมโยงระหวางผูบริหาร

ระดบัสงู และพนักงานผูปฏิบตังิานไดเปนอยางด ี 3) สื่อสารในรูปแบบการประชุม Bank  Agenda 

โดยสวนงานสาํนกังานใหญเชิญผูบริหารทั่วประเทศมาซักซอมพูดคยุแนวนโยบายขององคการไดรู

ทศิทางการทาํงานในแตละปซึ่งเปนชองทางการสื่อสารที่ดเีพราะผูนําระดบัสงูสามารถสื่อสารชีแ้จง

โดยตรงกบัหวัหนาสวนงาน  แตผูบริหารในองคการมีความหลากหลาย  พบวา  ผูบริหารบางคน

สือ่สารชี้แจงตอ แตผูบริหารบางคนไมไดสื่อสารชีแ้จงตอ  สิ่งที่ตามมาคือ กําหนดใหผูบรหิารฝาย

กิจการสาขาภาคจัดประชุม Bank  Agenda ของจังหวดั และภาคเพราะเปนสวนงานที่ดูแลพนักงาน

จาํนวนมากโดยใหประชุมพนักงานและจะเชิญผูบริหารระดบัฝายจดัการเขารวมชี้แจงกับพนักงาน

ใหทราบ และมีความเขาใจในทศิทางถูกตองตรงกัน 4)สื่อสารผานเอกสารบันทึกภายในและสื่อ

สิ่งพมิพขององคการ (อาทิ  จุลสาร) 5)สื่อสารผานสื่อ  IPTV ขององคการเปนระยะในลักษณะ

เฉพาะเจาะจงซึ่งสวนใหญเปนเรื่องที่สาํคญัหรอืเรงดวน  6) จดัทําสื่อวดีทิศันนําเสนอผาน  website  

ขององคการ  7) สัมมนาแลกเปลี่ยนวสิัยทัศน (Share  Vision  Session) โดยผูนําระดับสงู  จะเปน

การรายงานสถานการณ และกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมายขององคการมุงเนนใหพนักงานทุก

ระดับรับทราบซึ่งพนักงานสามารถนําเสนอปญหาการทํางาน และแนวทางการแกไขใหผูนํา

ระดบัสงูพจิารณาประกอบการตดัสินใจ  8)สาธิต (Demo) ทาํใหดเูปนตัวอยางหรือนําเสนอตวัอยาง

ใหพนกังานไดเหน็เปนรปูธรรม หรอืคนหาคนที่เกง (Find Hero) เพื่อนาํไปสูการปฏิบตั ิ  
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สวนปรับปรุงแกไข ทบทวน (Review  and  Improve  the Approach) อยางตอเนื่องตาม

แนวคิด PDCA  หรือ " The  Deming  Cycle"  ของ Deming,  William. Edwards ปรมาจารยทางดาน

การบริหารคุณภาพ (Total  Quality Management  Guru)ไดแก Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check 

(ตรวจสอบ) Act (ดาํเนินการใหเหมาะสม)  ควรดําเนินการหลังจากมีการสื่อสารโดยผูนําระดับสงู

แลว โดยการที่ผูนําระดับสูงปฏิบัตงิานในพื้นที่แลวใชวธิีการสอบถามพูดคุยกับพนักงานเพื่อ

ตรวจสอบความเขาใจในเรื่องตางๆที่องคการสื่อสารลงมา  นอกจากนี้ ใชการรายงานในแตละวัน

เปนการตรวจสอบเพื่อปรับปรงุแกไข และทบทวนโดยไมใหเกิดปญหาซ้ําอกี   

สําหรับแนวทางการพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกิจ พบวา ปจจัยสูความเปนเลิศ ไดแก การนําองคการรฐัวสิาหกิจ การ

วางแผนวสิาหกิจ การมุงเนนลกูคาและตลาด การวัดการวิเคราะหและการจดัการความรู  การมุงเนน

ทรัพยากรบคุคล การจัดการกระบวนการและการมุงเนนนวัตกรรมมคีวามสาํคญัตอดานการบริหาร

เพื่อความเปนเลิศ กลาวไดวา องคการตองมกีารสื่อสารนโยบายเพื่อสรางนวตักรรมใหเกิดผลลพัธ

ทางธรุกจิที่ตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา และสรางความไดเปรียบในการแขงขนัอยางยั่งยืน 

 สรุปไดวา  ผูนาํระดับสูงทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อนการทํางานในองคการดวยการสื่อสาร

ของผูนําระดับสูง   ทําใหพนักงานเกิดความกลาที่จะพูดคุย   สอบถามและปรึกษาซึ่งจะชวยลด

ชองวางระหวางผูบรหิารและพนักงานลงได   หากชองวางลดลงแลว ยอมจะสงผลใหการทํางาน

ระหวางผูบริหารและพนักงานสามารถทํางานรวมกันไดดยีิ่งขึน้เพราะพนักงานจะเกิดความเขาใจได

อยางชัดเจนวา องคการจะเจรญิเติบโตไปทางไหน และองคการตองการอะไรจากพนักงาน  ทําให

พนกังานทุกคนเหน็บทบาทของตนเองวา มคีวามสําคัญตอความสาํเร็จขององคการมากนอยเพยีงใด  

ดงันัน้ การสื่อสาร 2 ทาง จึงเปนปจจัยสําคัญตอการตรวจสอบการรบัรูและการเขาใจในแตละเรื่องที่

ผูนาํองคการไดสื่อสารออกไป  แตมีขอพงึระมัดระวงัของการสื่อสาร  คอื  หากเปนการสื่อสารโดย

การสงสารตอไปเรื่อยๆ แลวไมตรวจสอบเปนระยะ  อาจจะทําใหเกิดการสื่อสารแบบเลนกระซิบ

แลวบอกตอๆกนัไปจนกลายเปนคนละเรื่องกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Enloe, William. C., 

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

- 2000 Baldrige Award Winner  พบวา  Los Alamos National Bank ซึ่งอยูใน New Mexico เปน
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ธนาคารแหงแรกที่ไดรับรางวัล Malcolm  Baldrige National Quality Award  เมื่อป ค.ศ. 2002โดย

ผูนาํสื่อสารวิสัยทัศนและพนัธกิจอยางชัดเจนโดยเฉพาะตองสื่อสารใหพนกังานใหมทกุคนไดทราบ

ถึงวสิัยทัศนและพันธกิจ คานิยมหลักขององคการ  และงานวจัิยของ Zhu, Weichun., Chew, Irene 

K.H., & Spangler,William D.(2006) ศึกษาวจัิยเรื่อง  Corrigendum to “CEO Transformational  

Leadership  and  Organizational  Outcomes : The Mediating  Role  of   Human-capital-enhancing  

Human  Resource  Management. พบวา ภาวะผูนําการปฏิรูป หรือภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมี

ความสมัพันธทางบวกกบัผลการดําเนินงาน 

 4.2  การวางแผนวิสาหกิจ ควรกาํหนดกลยทุธระดบัองคกรและระดับธรุกิจ ทั้งนี้  สามารถ

อธิบายไดวา เนื่องจากขอมูลในรายงานการประเมินตนเอง(Self  Assessment  Report : SAR)        

ในรูปแบบการวเิคราะหจดุแขง็และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity  for  Improvement : OFI) 

หรือพัฒนาตนเองซึ่งเปนการวเิคราะหและประเมินตนเอง (ตามแนวทาง ADLI : Approach – 

Deploy – Learning – Integration)  ตามเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจโดยใชแนวเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติเปนการวเิคราะหเพื่อใหไดจุดออนที่จะนํามาพัฒนาและปรับปรุง   พบวา  การ

วางแผนวิสาหกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศกึษาไมไดระบกุารใชกลยุทธระดบัองคกร 

และระดับธุรกิจ   ทั้งๆที่การวางแผนมีการวิเคราะห SWOT โดยใชเครื่องมือบริหารจัดการหลาย

ประเภทไดแก แนวคิดการวิเคราะหปจจัย 7 ประการของ McKinsey , s 7-S  Framework มา

วเิคราะหเปรียบเทียบกับโอกาส  – อุปสรรคจากภายนอกที่ไดจากการวเิคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอกทั่วไปดวยการใช PEST  Analysis  และการวเิคราะหสภาวะการแขงขันของธรุกิจ หรือ

แรงผลกัดนัทัง้ 5 (Porter ,s  Five Forces Model)ของ Porter, Michael  E. (1980)รวมทัง้การวิเคราะห

หวงโซคณุคา(Value  Chain)เพื่อใชเปนแนวทางการวางกลยุทธทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขัน (โกศล  ดศีลีธรรม, 2547, หนา 13)  และใชตารางโทว (TOWS  Matrix) ซึ่งเปนเทคนิคที่ใช

ในการจับคูการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกธรุกิจ (กิ่งพร  ทองใบ, 2546) แลวกต็าม    

แตปรากฏวา  การวางแผนของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาไมไดมกีารระบุกลยทุธระดบั

องคกรและระดับธุรกิจวาใช กลยุทธอะไร ยอมทําใหองคการประสบความเสี่ยงทางกลยุทธ 

(Strategic  Risk) ที่อาจจะสงผลตอความสําเร็จ และลมเหลวขององคการ (พสุ เดชะรินทร, 2550, 

หนา D5) เนื่องจากความไมชดัเจนของกลยุทธสงผลใหพนกังานในองคการเกิดความสบัสนในการ
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ปฏบิัตงิานเพราะไมทราบทศิทางทีช่ัดเจน  ทําใหพนักงานตีความแผนที่การเดนิทางตามกลยุทธที่

แตกตางกนัจนเกิดสภาพที่ตางคนตางทาํงานบนความเชื่อที่วา “สิ่งที่กําลงัทําเปนสิ่งที่ดทีี่สุด”  ทาํให

ตางคนตางเดนิบนเสนทางของตนที่ไมมีวันบรรลุวสิัยทัศนขององคการได  ทัง้ๆที่ทุกสวนงานตางมี

ความปรารถนาดีตอองคการ   นอกจากนี้  ยังพบวา  การไมระบุกลยทุธระดบัองคกรและระดับธรุกิจ   

ทําใหพนักงานมีแนวโนมที่จะทํางานประจาํแบบเดิมๆโดยไมมุงผลสัมฤทธิ์   แตมุงใหเสร็จเปน

งานๆ และเปนวนัๆแทนซึ่งเปนการทํางานทีห่นกั แตไมเกิดผลตอการบรรลุวสิัยทัศนขององคการ 

(ศศิภา  ปริปณุณะ, 2553, หนา 74)  ทัง้นี ้ถึงแมวา การวางแผนวสิาหกิจไมสงผลใหองคการบรรลุ

เปาหมายตามที่กําหนดไวโดยพิจารณาจากการกาํหนดตัวชี้วดัในระดับปฏิบัตกิาร  พบวา ประสบ

ความสาํเรจ็ แตตวัชีว้ดัไมตอบหรือไมบรรลุวสิัยทัศนใหประสบผลสําเร็จดวยแลว แสดงวา องคการ

เลอืกตัวชี้วัดไมถูกตองเพราะไมสอดคลองกนัหรอืไมสอดรบักับวสิัยทัศนและกลยุทธขององคการ

ซึ่งเรียกตวัชีว้ดัดงักลาววา Danger Indicators  ยอมสงผลใหองคการเดนิทางอยางไรจุดหมายเพราะ

ตวัชีว้ดัดงักลาวไดกลายเปนสั่งการและควบคมุ (Command & Control)ซึ่งไมเหมาะสมกับปจจบุนัที่

เปนยคุแหงการบริหารสารสนเทศ  (Information Management) เปนยุคสมัยของการจัดการความรู 

(Knowledge Management)โดยเปนยุคสมัยแหงการ “เอื้ออํานาจ (Empower)” มากกวาที่จะมา        

“ใชอํานาจ” (ประพันธ  ผาสุขยดื, 2548)    

 นอกจากนี้  ควรกาํหนดกลยทุธระดับองคกร และระดับธุรกิจแลว  องคการควรปรับปรุง

แกไข ทบทวนเพื่อกาํหนดตัวชี้วัดโดยเฉพาะตัวชี้วัดที่สามารถตอบสนองและบรรลุวสิัยทัศนของ

องคการได (Strategy Key Performance Indicators : KPIs)เปนสิ่งสําคัญเพื่อตรวจสอบวา การ

ถายทอดวิสยัทศันเปนวัตถุประสงคเชิงกลยทุธแลวเปนกลยุทธ  เมื่อเปนกลยุทธแลวถายทอดเปน

แผนปฏิบัตกิารนัน้   ทกุอยางสอดรับกันตลอดกระบวนการของการวางแผนซึ่งจะเปนตรวจสอบ

การเชื่อมโยงกันจากวิสัยทัศนสูแผนปฏิบัตกิาร   เมื่อกําหนดตัวชี้วัดแลวตองตรวจสอบตอไปวา 

ตวัชีว้ดัตอบหรือบรรลวุสิัยทัศนหรือไมโดยตองสอดคลองกนัในลกัษณะมองแบบ 2 ทาง    

 ดงันัน้  เพื่อใหการบริหารสูความเปนเลิศในเรื่องการกําหนดกลยทุธใหเหมาะสมเพื่อรักษา

หรือปรับปรงุผลการดาํเนินงานใหมปีระสิทธภิาพ   จึงควรออกแบบวิธกีารกําหนดปจจัยที่จะนํามา

วเิคราะหทั้งปจจัยภายนอก อาทิ   สภาพการแขงขัน  สถานการณตลาดและสถานการณของโลก  
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และปจจยัภายในองคการ  อาท ิ ผลการดําเนินงานและควรระบุวากลยุทธของแผนกลยทุธตองมีทั้ง

แผนประจํา(Routine)กับแผนกลยุทธใหมวา องคการใชกลยุทธการแขงขันอะไรและทําอยางไร 

รวมทัง้ระบผุูเกี่ยวของแตละกจิกรรมใหเหน็อยางชัดเจน   สําหรบัการเชื่อมโยงทัง้แผนระยะสัน้และ

ระยะยาวตางเปนแผนเดียวกันเพียงแตแผนกลยุทธเปนการวางแผนระยะยาววา  5 ป  10 ป  20 ป 

ขางหนา  ธุรกิจขององคการจะวางตําแหนงองคการไวอยางไรและจะทําธุรกิจอะไร  เมื่อเห็นภาพ

นั้นแลว  จึงจดัทาํแผนระยะสั้นใหไปสูแผนระยะยาวเพียงแตแผนระยะสั้นทําใหเหน็ภาพชดัเจนโดย

เหน็เปนภาพของแผนปฏิบัตกิาร (Action  Plan)  นอกจากนี้  ควรใชผลการประเมนิความนาสนใจ

ของอุตสาหกรรม (Industry  Attractiveness) มาพจิารณารวมกับผลการประเมนิปจจัยภายในซึ่ง

หมายถงึ ความแข็งแกรงของธุรกิจหรอืศักยภาพของธรุกิจหรือตําแหนงทางการแขงขันของกิจการ

องคการ (Competitive  Position) เพื่อนํามากาํหนดในแบบจําลองกลยุทธระดับองคการ(Model  of  

Corporate Strategies) แสดงผลของกลยุทธที่สามารถเปนไปได (พักตรผจง  วัฒนสินธุ และ             

พสุ    เดชะรินทร, 2542, หนา 109-110, 196-197)เพราะแบบจําลองกลยุทธระดับกิจการหรือ

องคการ  (Model  of  Corporate  Strategies) เปนการวิเคราะหระหวางศักยภาพของธรุกิจ และความ

นาสนใจของอตุสาหกรรม ซึ่งสามารถนําเสนอการจําแนกกลยทุธเฉพาะอยางสําหรับธรุกิจไดอยาง

เหมาะสมเพื่อใหสามารถปรับองคการธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและธุรกิจตองรักษาความ

ไดเปรียบทางการแขงขนัจนประสบความสาํเรจ็อยางยาวนาน (Miller, Alex., &  Dess,  Gregory  G. 

1996) เพราะการวางแผนวสิาหกิจเปนกระบวนการของการบริหารองคการโดยรวมซึ่งเปนการ

บริหารเชิงกลยุทธ ที่เนนการสรางกลยุทธระดับองคการ และกลยุทธการแขงขันซึ่งเปนกลยุทธ

ระดับธุรกิจ จะเปนการสรางอนาคตเพื่อใหองคการประสบความสําเร็จไดในระยะยาว (Nayyar, 

Praveen  R. 1993) โดยกลยทุธระดบัองคการมหีนึ่งเดยีว และกลยุทธระดบัธรุกิจ คอื กลยุทธเสริมที่

ตองสอดรับกลยุทธหลกัขององคการบนหลักการที่วา “Fit  Together  and  Reinforce  Each  Other” 

(ศรัณยพงศ  เที่ยงธรรม, 2553, หนา 45) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Ensign, Prescott C. 1998 ; 

Ray, Sougata. (2004)  พบวา กลยุทธระดับองคกรสงผลตอความสามารถทํากาํไรและงานวจัิยของ 

Megicks, Phil. (2007) พบวา กลยุทธระดับธรุกิจ (Business  Level  Strategy)มีความสัมพันธและมี

อิทธิพลตอผลการดําเนินงานอยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.05    
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 สําหรับการแขงขัน  (Competition)  เปนการแขงขันระหวางองคการที่กอใหเกิดความ

ไดเปรียบทางการแขงขนัเนื่องจากธรุกิจธนาคารมีการแขงขนักันมากขึ้น(Davies,Fiona., Moutinho,   

Luiz., &  Curry, Bruce. 1995) และธุรกิจตองรักษาความไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อใหประสบ

ความสําเร็จอยางยาวนาน(Miller, Alex., &  Dess,  Gregory  G. 1996)ทําใหการวดักลยุทธการ

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

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

ธุรกิจ (Business  Level  Strategy) ที่สําคัญไว 3 ประเภทเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

(สมคิด  จาตศุรีพทิกัษ, สุวินัย  ตอศิริสุขและอุตตม  สาวนายน, 2546, หนา 132., ศิรวิรรณ  เสรีรตัน, 

สมชาย  หริัญกิตติ, สุดา  สุวรรณาภริมย, ชวลิต  ประภวานนท และสมศักดิ์  วานิชยาภรณ, 2545, 

หนา 151 ., พสุ  เดชะรนิทร, 2545, หนา 1-12) ไดแก 1) กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน(Overall  

Cost  Leadership Strategy)  2) กลยุทธการสรางความแตกตาง  (Differentiation  Strategy)               

3) กลยุทธการมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม(Focus Strategy)  ทั้งนี้  องคการสามารถใชกลยุทธการ

แขงขันทั้ง  3  ประเภทเปนแกนนําในการพัฒนากลยุทธเพื่อใชเผชิญกับการแขงขันที่มีอยูใน

อุตสาหกรรมเพราะแกนนําเหลานีเ้ปรียบเสมอืนเคาโครง(Frame)ที่องคการในแตละอุตสาหกรรม

สามารถนําไปตอเติมหรอืดัดแปลงในทิศทางที่เหมาะสมกับองคการธุรกิจและสถานการณของตน

ตอไป (สมคิด  จาตุศรีพทิักษ, สุวนิัย  ตอศิรสิขุ  และอุตตม  สาวนายน, 2546, หนา 132)  ดังนั้น        

กลยทุธการแขงขนั (Competitive  Strategy) จงึเปนกลยุทธที่ใชในการวางแผนระดับธุรกิจเพื่อให

เกิดความไดเปรยีบทางการแขงขนั (ประดิษฐ อารยะการกุล, 2547, หนา  9) องคการจึงตองทบทวน

กลยุทธ หรือวธิีการที่ใชในการแขงขันวา  มีประสิทธิภาพ และความเหมาะสมตอสภาวะการณที่

เกิดขึน้เพยีงใด  (พสุ  เดชะรนิทร, 2545, หนา 1) ทาํใหกลยทุธ การแขงขันเปนเรื่องที่จาํเปนและเปน

หวัใจสําคญัขององคการในยุคศตวรรษที่ 21 (บุญอนันต  พนิัยทรัพย, 2548,หนา 68) รวมทั้งสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขันซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดาํเนินกิจกรรมตางๆอยางมีกลยุทธการ

แขงขัน (พงษเทพ   จนัทสุวรรณ, 2542, หนา 1)โดยกลยทุธการแขงขันเปนแนวคิดและทฤษฎีของ 

Porter, Michael  E. (1980) ซึ่งไดนาํมาใชอยางแพรหลายในวงการธุรกิจ  จะเห็นไดวา กลยุทธการ

แขงขันสงตอความไดเปรียบทางการแขงขันและสงตอผลการดํา เนินงานรวมทั้งความไดเปรียบ

ทางการแขงขนัสงตอผลการดําเนินงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Rhee, Munsung., & Mehra, 
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Satish (2006)   พบวา กลยุทธการแขงขันสงผลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจธนาค าร (Retail  

Bank)  แตปรากฏวา  พนักงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษาไมรูสึกวา  ตนเองมีคู

แขงขันหรือคูเทยีบเพราะมีความเหน็วา เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ผูกขาดเรื่องสินเชื่อ

ภาคการเกษตร  จงึไมมกีารเทยีบเคยีงกบัคูแขงหรอืองคการในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงกนัไดรวมถึงระดับ

เทียบเคยีงที่สําคัญใดๆ  ทัง้ๆที่การแขงขันจะกระตุนใหเกิดแนวทางการพัฒนาและปรับปรงุ รวมทัง้

กระตุนสรางความรูสกึใหคดิเปลี่ยนแปลงเพื่อใหองคการปรับตัวไดดีขึ้น  ขณะที่ปจจุบันสังคม

ชนบทมีการเปลี่ยนแปลงเพราะไดเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภวัิตนโดยความตองการสินเชื่อ

มใิชมีแตภาคการเกษตรเทานัน้ แตมตีองการในสวนที่เกี่ยวเนื่องการเกษตร เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่

ทศิทางภาคเกษตรในอนาคตที่ตองเผชิญในอนาคต  คอื จาํนวนประชากรในภาคเกษตรลดลงและมี

การใชเทคโนโลยเีขามาทดแทนมากขึ้นเพื่อทดแทนแรงงานในภาคเกษตร  ดังนั้น เพื่อกระตุนให

พนกังานในองคการตระหนักในเรื่องดังกลาวจึงควรออกแบบวิธีการเก็บขอมูลคูแขงหรือคูเทียบ  

อาท ิ จาํนวนผลิตภัณฑหลกัทัง้สินเชื่อและเงินฝากมสีดัสวนเทาไรเมื่อเทยีบกับสถาบนัการเงินของ

รัฐ และธนาคารพาณิชย    จาํนวนระยะเวลาการใหบริการสินเชื่อ และเงินฝาก เพื่อใหพนกังานเห็น

ขอมูลเชิงประจักษในเรื่องตัวเลขเปรียบเทียบกันซึ่งจะนําไปสูการกระตุนสรางความรูสกึใหคดิ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องการแขงขันและจะทําใหองคการสามารถปรับตัวไดดียิ่งขึ้นรวมทั้งกระตุนให

เกิดการออกแบบผลิตภณัฑใหมใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพราะปจจัยจากการลูกคาเกษตรกรมี

ความทันสมัยขึ้น และมีโอกาสเขาถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชยมากขึ้น  ดังนั้น องคการควร

นําเสนอสิ่งใหมๆ  มาเสรมิรองรับลูกคาใหมซึ่งเปนคนรุนใหมที่มวีธิีคดิ และวิถชีีวติตางจากลูกคารุน

กอนเพราะการออกแบบผลิตภณัฑใหม หรือการพัฒนาผลิตภณัฑเปนอาวธุที่สาํคญัตอการเอาชนะ

คูแขงเนื่องจากการทาํธรุกิจในปจจบุนัไมอาจหยดุนิ่งไมวาผลิตภณัฑที่มอียูจะมคีวามแขง็แกรง และ

ไดรับการยอมรบัจากตลาดและผูใชบรกิารกต็าม  แตก็ไมอาจอยูยาวไดนาน (Bruce, Margaret. 2000) 

ซึ่งกระบวนการเทยีบเคยีง (Process  Benchmarking)  สอดคลองกับแนวคดิ  PDCA   ตามแผนภาพ  

10  กระบวนการเทยีบเคยีง (Process of   Benchmarking)  (Watson, Gregory H.1993)  ดงันี ้
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แผนภาพ  10  กระบวนการเทียบเคียง (Process of   Benchmarking)  (Watson, Gregory H.1993) 

                 

นอกจากนี้  ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Ralston, Deborah., Wright, April.,  &  Kumar, 

Jaynendra. (2001)  พบวา  กระบวนการเทยีบเคยีง (Process  Benchmarking) กับคูแขงเปนเครื่องมอื

วจัิยสําหรับการวางแผนกลยทุธหรือการวางแผนวิสาหกิจ และเปนเครื่องมอืพฒันาองคการตามแนว

ทางการจัดการสมัยใหมซึ่งรวบรวมขอมลูปจจยัที่มอีิทธิพลตอการตลาด และผลการดาํเนินงานเพื่อ

นําไปสูการสรางความไดเปรียบทางการแขงขนัเพื่อใหตอสูกับคูแขงขันได และปรับปรุงผลการ

ดําเนินงานใหดีขึ้นเพราะการตัดสินใจของวางแผนกลยุทธหรือการวางแผนวิสาหกิจจะสามารถ

สรางคณุคาใหแกลูกคาไดเพิ่มมากขึน้  จะเหน็ไดวา  การเทียบเคียง (Benchmarking) คือ วิธีการใน

การวัดและเปรยีบเทียบผลิตภัณฑ บริการ และวิธกีารปฏิบตัิกับองคการที่สามารถทําไดดกีวา เพื่อนาํ

ผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคการเพื่อมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ  (บุญดี บุญญากิจ 

และกมลวรรณ  ศิริพานชิ, 2545, หนา  9-11)  

4.3  การมุงเนนลูกคาและตลาด  ควรจําแนกความตองการของลูกคาตามผลิตภัณฑ และ

บริการรวมทัง้จดัทาํระบบขอมลูลกูคาในมุมมองเชิงการตลาด ทัง้นี ้ สามารถอธิบายไดวา  เนื่องจาก

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษามวิีธกีารรับฟงลกูคาที่หลากหลาย และมชีองทางรบัฟงเสียง

ของลูกคาที่ด ี แตพบวา ขอมูลเหลานีไ้มเปนแบบรวมศูนยโดยเปนขอมูลแบบกระจายศูนย  ทําให

ไมนําไปสูการปรับปรงุเชิงกลยทุธในเชิงกระบวนการไดแตอยางใด นอกจากนี ้ ถงึแมวา  ผลิตภณัฑ 

และบริการมีความแขง็แกรง อาทิ สลากออมทรัพยทวีสินและเงินฝากทวีโชคกต็าม แตมีจํานวน

Adapting, Improving 

and Implementing 

Analysing  the  Data 

Planning  the  Study 

Conduct  the  Research 

Plan 

Do Check 

Act 
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ผลิตภณัฑและบรกิารที่ไมหลากหลาย  ดงันัน้  จงึควรจําแนกความตองการของลกูคาตามผลิตภณัฑ 

และบรกิารรวมทัง้จัดทาํระบบขอมลูลูกคาในมมุมองเชิงการตลาดเพราะการมุงเนนลูกคาและตลาด

ตามเกณฑประเมนิรัฐวิสาหกิจเปนแนวทางหนึ่งในการสรางความประทับใจและความผูกพัน

ระหวางลูกคาและองคการ   ทําใหการดําเนินธุรกิจในปจจุบันสวนใหญตองสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาดวยผลิตภัณฑสินคา และบรกิารใหไดอยางตอเนื่องเพื่อใหลูกคาเกิดความ

พงึพอใจและความประทบัใจจนเกิดความภักดแีละผูกพนัตอผลิตภณัฑสินคาและบริการดวยการใช

บริการซ้าํและการบอกตอถึงคุณสมบัตทิี่ดขีองผลิตภณัฑสินคาและบริการใหคนอื่นอยางตอเนื่อง

ควรดําเนินการ 1)การรูจัก และเขาใจลูกคาดวยการจําแนกลูกคา (Customer & Market  Segment)   

จะทาํใหพนกังานในองคการเขาใจลกูคาไดอยางชดัเจนเพื่อตอบสนองความตองการความตองการ 

และปญหาของลูกคาแตละกลุมที่มคีวามแตกตางไดอยางมีประสทิธิภาพโดยอาศัยขอมลูตางๆ  อาท ิ 

พฤตกิรรมของลูกคา  ประเภทของธุรกิจ และการสรางกําไรจากลูกคาในระยะยาว  2)การจัดการ

เสียงของลูกคา (Voice  of  Customer  Management) ดวยการสํารวจ  การสัมภาษณและกิจกรรม

สรางความสัมพนัธระหวางลกูคาและองคการเพื่อนํามากาํหนดกลยทุธหรือกระบวนการสรางความ

พึงพอใจและความประทับใจแกลูกคา แตการที่ลูกคาจะมีความพึงพอใจไดตอเมื่อกระบวนการ

ภายในขององคการดีและมคีณุภาพ  3)การสรางความสัมพันธอยางยั่งยืน (Customer Relationship 

Management) เปนการนาํขอมลูของลกูคามากาํหนดเปนกระบวนการหรอืกิจกรรมอยางเปนระบบ

เพื่อสรางความสัมพันธระหวางลูกคา และผลิตภัณฑ / บริการขององคการโดยใหสอดคลองกับ

กลุมเปาหมายแตละกลุมและกําหนดตัวชี้วัด  รวมทั้งผูที่เกี่ยวของในแตละกิจกรรมอยางชัดเจน         

4)การจัดการขอรองเรียนของลูกคา (Customer  Complaint  Management) ควรปรับทัศนคตหิรือ 

เจตคตทิี่มีตอขอรองเรียนของลูกคาวาเปนโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการซึ่งองคการควร

กําหนดเปาหมาย  ขั้นตอนและผูที่เกี่ยวของในการจัดการขอรองเรียนที่เกิดขึ้นใหเปนระบบ  

ประกอบดวย 1) แนวทางการจัดการทันทีเมื่อเกิดขอรองเรียน 2) การวิเคราะหหาสาเหตุของขอ

รองเรียนเพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ํากับลูกคาคนเดิมและลูกคาคนอื่น  3) การจัดการชองทางรับขอ

รองเรียนที่ลากหลายโดยลูกคาเขาถงึไดงาย  4) การกาํหนดแนวทางแจงผลการจดัการกลับสูลูกคา

ทุกครั้งเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และกลับมาใชบริการซ้ําตลอดไปจนกระทั่งเปน “ลูกคา

ตลอดชีวติ” รวมทัง้จะชวยทําใหลดตนทุนคาใชจายในการใหบริการตอการใหบริการลูกคาใหมถึง 
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16 เทา (ณัฐพัชร  ลอประดษิฐพงษ, 2553, หนา 9.,  สุขธิดา  คําเบาเมือง, 2553, หนา 40)โดยการ

จัดการขอรองเรียนสงผลตอกําไร  ตามแผนภาพ 11 Three Routes Linking Complaints to 

Performance. (Johnston, Robert. 2001) ดงันี้ 

แผนภาพ 11  Three  Routes Linking Complaints  to Performance. (Johnston, Robert. 

2001)   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ Johnston,Robert(2001)ศกึษาวิจยัเรื่องLinking Complaint Management  

to  Profit  พบวา การจัดการขอรองเรียนมคีวามสมัพันธสงผลตอกําไรขององคการและงานวจัิยของ 

Talib, Faisal., & Rahman, Zillur.(2010) ศกึษาวิจัยเรื่อง Integrating Total Quality Management and 

Supply Chain Management: Similarities and Benefits  พบวา การใหความสําคัญตอลูกคาดวยการ

รับฟงเสียงและบริหารจดัการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยการสาํรวจ  การสัมภาษณและ

กิจกรรมสรางความสัมพนัธระหวางลกูคาและองคการเพื่อนํามากําหนดกลยุทธหรือกระบวนการ

สรางความพึงพอใจและความประทับใจแกลูกคาซึ่งเปนหนึ่งในวธิีการของการจัดการเสียงของ

ลูกคา (Voice  of  Customer  Management)   

 นอกจากนี้  การพัฒนาขดีความสามารถทางการแขงขันที่เหนอืกวาควรใหความสาํคญัเรื่อง

การสรางฐานขอมูลลูกคาที่เปนลูกคาปจจุบันและผูที่อาจจะเปนลูกคาในอนาคตเพื่อวางแผน
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การตลาดสรางความพึงพอใจสําหรับลูกคาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  Richards, Keith A., &  

Jones, Eli (2008) ศึกษาวจัิยเรื่อง  Customer Relationship Management : Finding Value Drivers  

พบวา  การสนับสนุนเรื่องการบรหิารจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM) จะสามารถปรับปรุงผลการ

ดาํเนินงานขององคการใหดขีึ้นและมูลคาของแบรนด (Brand Equity)รวมทัง้งานวิจยัของ  Sansook, 

Jantana., & Ussahawanitchakit, Phapruke (2010) ศึกษาวจัิยเรื่อง  Strategic Customer Relationship 

Management Capabilities and Market Performance : An Empirical Study of Health Service  

Industries in Thailand พบวา กลยุทธการบรหิารจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM) สงผลตอความพึง

พอใจของลูกคาและความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑ และบริการเพื่อนําไปสูผลการดําเนินงานดาน

การตลาดและงานวจัิยของ Uusitalo, Kari., Hakala, Henri.,& Kautonen, Teemu(2008) ศึกษาวจิัย

เรื่องCustomer Complaints as A Source of Customer-focused Process Improvement : A 

Constructive  Case  Study  พบวา การจัดการขอรองเรียนของลูกคาเปนขอมูลสําหรับปรับปรุง

กระบวนการที่เกี่ยวกับลูกคา ซึ่งไมเ พียงแตใหลูกคามีความพึงพอใจ  แตเปนประโยชนตอการ

ปฏิบัตงิานและกลยุทธขององคการและงานวจิัยของ Siems, Florian., & Lackus, Manuela (2010) 

ศึกษาวิจัยเรื่อง  Customer Communication Strategies : A  New Dynamic Approach  พบวา การ

จดัการเสียงของลกูคาเปนการสือ่สารกับลูกคาที่สําคัญตอการบริหารจดัการกลยทุธการตลาดเพราะ

คาํนึงถงึความตองการของลกูคาที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้เชิงปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งจะนําไปสูการ

วางแผนกลยุทธการสื่อสารขององคการทั้งระยะกลางและระยะยาวโดยเฉพาะการมุงเนนลูกคา

เพื่อใหไดรบัขอมูลขาวสารทีถู่กตอง และทันเวลาและงานวจิยัของ Zaman, Monir(2008) ศึกษาวจิัย

เรื่อง The Role  of  Customer  Relationship Management (CRM)  to  Develop  Lifetime  Customer  

Profitability Analysis Model(LCPAM) : A  Case Study of Australia. พบวา บทบาทของการ

บริหารจดัการลกูคาสมัพนัธ (CRM) หรือการสรางความสมัพนัธอยางยั่งยนืจะพฒันา “การวิเคราะห

กําไรที่องคการไดจากลูกคาแตละราย”ใหแกธุรกิจธนาคารขามชาตขิองออสเตรเลีย เพื่อการ

ออกแบบกลยุทธการตลาดและการจัดการไดอยางเหมาะสมโดยที่ลูกคาที่เปนกลุมที่สรางกําไร 

(Profitable Customer) ยอมเปนกลุมที่จะตองใหความสาํคัญมากกวาโดยขอมลู “การวเิคราะหกําไร

ที่องคการไดจากลูกคาแตละราย” จําแนกตามการแบงสวนตลาด   การวเิคราะหตนทุนในการทํา

ธุรกิจรายกิจกรรมและการคาํนวณหาความสมัพนัธระหวางรายไดและตนทนุ  
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4.4  การวัด  การวิเคราะหและการจัดการความรู  ควรแปลงความรูที่เปนความรูที่อยูใน

ตวัตน (Tacit Knowledge) ใหเปนความรูเดนชดั(Explicit  Knowledge) เปนความรูที่เปนเหตุเปนผล

ในรูปแบบวีดิทศัน / คูมอื / ตํารา / ชุมชนนักปฏิบตัิ / หองสมุดความรูเพื่อใหเกิดการแบงปนความรู

ทั่วทัง้องคการ ทัง้นี้  สามารถอธิบายไดวา สังคมปจจบุนัเปนสังคมฐานความรู (Knowledge – based  

Society)  ตองใชความรูในการขบัเคลื่อนองคการ และพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อสรางศักยภาพในการ

แขงขันใหองคการอยูรอดเพราะองคการปจจบุนัที่มุงหวังเปนองคการคณุภาพตองตอบสนองความ

ตองการของลูกคา การที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาไดดจีงึตองมกีารเรยีนรูลูกคา   ดงันัน้  

ความรูจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพ มีความสามารถในการ

พฒันาตนเอง พฒันาสงัคมและประเทศใหเจริญกาวหนา  ดงันัน้ การจดัการความรูจึงเปนเครื่องมือ

สําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาองคการ เพื่อสรางผลลัพธที่ดตีอลูกคา การจดัการความรูจะชวยนําเอา

ความรูจากคนในองคการออกมาใชใหเกิดประโยชนตอองคการโดยเฉพาะความรูสวนใหญที่ใชใน

การปฏิบัตงิานจริงที่จัดเปนความรูฝงลกึอยูในรูปของทักษะ ประสบการณพรสวรรคที่อยูในตวัคนที่

เรียกวา ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) ในขณะที่ ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) 

เปนความรูเชิงทฤษฏี เนื้อหาวชิาการ และขอมลูตางๆ ที่ถูกถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษรอยู

ในรูปแบบตาง ๆ เชน หนงัสือ เอกสาร กฎระเบียบ คูมือปฏิบัติงาน  วิดโีอเทปบันทึกเสียง ไฟลใน

คอมพิวเตอร เปนตนสอดคลองกับทฤษฎีวงจรความรู (Knowledge Spiral : SECI Model) ของ 

Nonaka, Kujiro and Takeuchi, Hirotaka. (2000) กลาวถึงมุมมองของความรูที่ชัดแจง(Explicit 

Knowledge)และความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) จะสลับไปมาไดจนเกิดองคความรูใหมๆ

ไมหยุดนิ่งโดยเปนวงจรหมนุเวียนตลอดเวลา จะเหน็ไดวา  การบรหิารจัดการความรูและการทําให

เกิดวงจรความรูใหม ๆตลอดเวลานั้น  คนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูให    

เกิดนวตักรรมใหมเพราะคนเปนแหลงความรูและเปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยมี

เทคโนโลยแีละกระบวนการชวยทาํใหคนไดความรูตรงกับความตองการในเวลาที่เขาตองการซึ่ง

ทั้งหมดนี้เปนหลักการ (Concept) ของการบริหารการจัดการความรู ดังนั้น  กระบวนการบริหาร

จดัการความรูจึงมุงพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานใหความรูอยูคูกับองคการรวมทั้งเปนการสราง

ศักยภาพขององคการใหสามารถแขงขนัไดอยางยั่งยนื(สุวัชรา จุนพจิารณ, 2550) ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ  Lee,  Feng-Hui., & Lee, Tzai-Zang. (2007) ศึกษาวิจัยเรื่อง  The Relationships  
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between HRM Practices, Leadership Style, Competitive Strategy and Business Performance in 

Taiwanese Steel Industry.  พบวา   ทรัพยากรบุคคลมีอิทธิพลตอ ผลการดําเนินงานธุรกิจและ

งานวิจยัของ Tseng, Shu-Mei (2008) ศึกษาวิจัยเรื่องKnowledge Management System Performance 

Measure Index  พบวา  การประเมนิผลลพัธดานการจดัการความรู (KM) มคีวามสาํคญัเพราะยิ่งการ

จดัการความรูมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากเทาใด   ยิ่งปรับปรุงผลการดําเนินงานมากขึ้น

เทานั้นรวมทั้งงานวิจัยของ  Phusavat, Kongkiti., Anussornnitisarn, Pornthep., Tangkapaisarn, 

Pattanaorn., & Kess, Pekka (2009) ศึกษาวจัิยเรื่อง  Knowledge Management Practices : Progress 

on e-government  and  Preparation for Quality Management  พบวา การจัดการความรู(KM)           

มคีวามสัมพันธทางบวกกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและผลลัพธทางธุรกิจ  นอกจากนี้  พบวา 

การจัดการความรูมคีวามสมัพันธทางบวกกบัผลการดาํเนินงาน                                                                                           

    4.5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  ควรกําหนดความสามารถหลัก (Core Competency) ของ

องคการในอนาคตโดยบริหารทกัษะพนักงานแบบหลากหลาย  (Multi Skill Management)  เพื่อให

สามารถดําเนินการทุกอยางเบ็ดเสร็จและเกิดความยืดหยุนในการทํางานมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถ

อธิบายไดวา  การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชสมรรถนะเปนพื้นฐาน  (Competency-based  

Human Resource Management) นับวา เปนเครื่องมือที่ผูบริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคล

กําลังใหความสนใจและนิยมมากที่สุด  ทั้งนี้  เนื่องจากความสามารถหลักหรือสมรรถนะ

(Competency)      จะเปนเครื่องมอืพืน้ฐานในการบรหิารทรัพยากรบคุคล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร, 2554) เพราะความสามารถหลักขององคการเปนรากฐานที่สําคญัของการ

บริหารจดัการทรพัยากรมนุษย  การวางความสามารถหลักขององคการที่ดี  จะชวยผลักดันใหการ

พฒันาทรัพยากรบคุคลเปนไปในทศิทางและเปาหมายเดยีวกนัทั้งองคการ โดยทั่วไปแลว องคการ

จะกําหนดกลุมของความสามารถหลักใหสอดคลองกับวสิัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission)      

และเปาหมาย (Goal) รวมทัง้กลยทุธขององคการเพื่อเปนประโยชนตอการสรางวัฒนธรรมองคกร 

ดงันัน้  การทํางานขามกลุมงาน (Cross Functional Team) สรางโอกาสในการเรียนรูใหแกพนกังาน

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

บริษัทไทยอคริลิค      ไฟเบอร จํากัด ซึ่งเปนองคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) แลว 

พบวา การทํางานในลักษณะขามกลุมงานเปนการเพิ่มทักษะพนักงานแบบหลากหลายหรือการมี
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ทักษะความรูความสามารถที่หลากหลาย (Multi Skill Management) ของพนักงาน คือ การให

พนกังานรูงานหลายอยางภายในองคการสอดคลองกบัแนวคดิดานการบริหารทรัพยากรมนุษยยุค

ใหมซึ่ง เปลี่ยนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนการพัฒนาทักษะ

พนกังานแบบหลากหลาย (รัชฎา  อลิสนธิสกุล, 2550) 

 นอกจากนี้   พบวา  พนักงานที่มีศักยภาพเปนผลมาจากการฝกอบรมพัฒนาซึ่งเปนปจจัย

สําคัญที่สุดในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันขององคการและนาํพาองคการใหฝาภาวะ

วกิฤตตางๆไดโดยเฉพาะภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจดี   พนักงานที่มี

ศักยภาพจะชวยใหองคการเตบิโตอยางแข็งแกรง   ดังนั้น  ผูบรหิารขององคการที่มีวสิัยทัศนและ

เหน็ความสําคัญของกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยจะไมตดังบประมาณการฝกอบรมพฒันาใน

ยามวิกฤต  แตกลับพลิกวกิฤตใหเปนโอกาสดวยการใชกลยุทธเรงฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อ

เตรียมความพรอมสําหรับการเตบิโตขององคการตอไปในอนาคต (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2552, 

หนา 81-85)    

4.6  การจัดการกระบวนการ  ควรกําหนดใหมีการเชื่อมโยงระบบทั่วทั้งองคการโดยใช

แผนงานตอกันใหเปนกระบวนการจนถึงลูกคาเพื่อใชเปนเครื่องมือควบคุมกระบวนการทํางาน  

ทั้งนี้  สามารถอธิบายไดวา  เนื่องจากกระบวนการสะทอนแนวทางการตัดสินใจในระดับตางๆ  

วธิีการสงมอบงานระหวางกัน  (Workflow) และกลไกสนับสนุนการทํางานรวมกันอยางสอด

ประสาน (ศศิภา  ปริปุณณะ, 2553, หนา 74) ในขณะที่โครงสรางองคการ(Organization  Chart) 

แสดงถึงลําดบัชั้นความสัมพันธระหวางกลุมคนและหนาที่การทํางาน   แตโครงสรางองคการไม

แสดงใหเหน็ถงึกระบวนการสรางคุณคาซึ่งเปนเปาหมายขององคการ  ดังนั้น  ความเปนเลิศทาง

ธุรกิจจึงไมไดเกิดขึ้นเพราะทรัพยากรบุคคล ที่อยูในโครงสรางองคการเทานั้น  แตตองเกิดจาก

ปฏสิมัพนัธของทรัพยากรตางๆในองคการที่เปนองคประกอบในการสรางคุณคาที่ลูกคาตองการ

โดยคุณคาที่ลูกคาตองการจากองคการจะเกิดจากกระ บวนการสรางคุณคาในโซอุทาน  (Supply  

Chain) ขององคการและเชื่อมโยงไปยังโซอุทานขององคการอื่น โดยมีเปาประสงคหลักเพื่อ

ตอบสนองความตองการของลกูคา (วทิยา  สุหฤทดาํรง, 2553, หนา 90-91, 96)    

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


 301

ดงันัน้  การเชื่อมโยงระบบทั่วทัง้องคการโดยใชแผนงานตอกันใหเปนกระบวนการจนถึง

ลูกคาเพื่อใชเปนเครื่องมอืควบคมุกระบวนการทาํงานเพราะการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการเนน

ความมสีวนรวมภายในองคการ (Internal Participation) และคณุคาในโซอุทานเนนการมีหุนสวน

ภายนอก (External Partnership)  แตตางมีเปาหมายรวมกันเรื่องการไดเปรียบทางการแขงขันของ

องคการและความพึงพอใจของลูกคาโดยการบริหารจัดการคุณคาในโซอุทาน (Supply Chain 

Management : SCM) เปนวิธีการปรับปรุงผลการดําเนินงานโดยเชื่อมโยงกบัหนาที่ตางๆภายใน

องคการและเชื่อมโยงกับภายนอกองคการ   อาทิ ลูกคาและหวงโซอื่น  (Tutuncu, Ozkan.,&  

Kucukusta, Deniz. 2008) ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ Talib, Faisal., & Rahman, Zillur (2010)  

ศึกษาวจิัยเรื่อง  Integrating Total Quality Management and Supply Chain Management : 

Similarities and Benefits  พบวา  การเชื่อมโยงระหวางการบรหิารคุณภาพทั่วทั้งองคการและการ

บริหารจดัการคณุคาในโซอุทานสงผลตอการปรบัปรงุผลการดําเนินงาน และการตอบสนองลกูคา 

4.7  การมุงเนนนวตักรรม  ควรกําหนดประเภทนวัตกรรมในองคการและกําหนดใหเปน

เกณฑหนึ่งในการคดัเลอืกพนักงานดีเดนขององคการ ทัง้นี ้ สามารถอธิบายไดวา  ปจจุบันองคการ

ธุรกิจตางๆ ตางพยายามปรับตัวเองเพื่อสรางจุดแข็ง  และโอกาสที่จะนํามาสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันซึ่งสอดคลองกับบริษัทไทยอครลิิคไฟเบอร จํากัด ซึ่งเปนองคการที่ไดรับรางวัล

คณุภาพแหงชาติ (TQA)  แลว   พบวา  การกระตุนใหมนีวัตกรรมใหมๆเกิดขึน้ทกุระดบัในองคการ 

จาํแนกเปน กลุม  A   B และ C รวมทัง้กําหนดใหเปนตวัชีว้ดัเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการ

ปรับปรงุการทํางานในองคการ  จะทําใหองคการธุรกิจเติบโตไดอยางยั่งยนื           

นอกจากนี้  การทํานวัตกรรมตองอยูบนกฎ  3 ขอ ไดแก  กฎขอที่ 1 นวัตกรรมตอง

สรางสรรค  คือ มีความใหม พัฒนามาจากความคดิและมีประโยชนอยางสรางสรรค  กฎขอที่ 2 

นวตักรรมตองเกิดประโยชน  คอื ประโยชนตอตนเองและทําใหคณุภาพชีวิตของผูใชบริการดขีึ้น  มี

ความสขุขึ้นและสะดวกสบายขึ้น  กฎขอที่ 3 ไมมีนวัตกรรมที่ดีที่สุด  เพราะนวัตกรรมอยูบนฐาน

ของการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  นวตักรรมจงึมวีฏัจกัร และมีอายุเฉพาะเนื่องจากเวลาเปนศัตรู

ของนวัตกรรมเพราะนวัตกรรมในวันนี้ จะกลายเปนเรื่องลาสมัยเนื่องจากเวลาจะนําพาความ
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ตองการใหม  เทคโนโลยีใหมและปญหาใหมซึ่งนวัตกรรมในอดีตไมสามารถตอบสนองไดและจะ

เปนจุดเรงใหเกิดนวตักรรมใหมตามมา (ปรีดา  ยงัสุขสถาพร, 2554, หนา 79-81) 

ดังนั้น  การมุงเนนนวัตกรรมในองคการจึงเปนเรื่องที่มีบทบาทตอการบริหารจัดการใน

องคการและมคีวามสาํคญัที่จะตองดําเนินการเพราะการบริหารจัดการโดยพึ่งพาเทคโนโลยีเพียง

อยางเดยีวจะไมเพยีงสาํหรับการแขงขันในยุคโลกาภวิัตน (Merrill,  Pete., & Merrill,  Peter. 2008)  

เนื่องจากองคประกอบหนึ่งของการบริหารองคการสูความเปนเลิศ  คือ การมุงเนนนวัตกรรม

สอดคลองกับบริษัท ปตท.จาํกัด  (มหาชน) ซึ่งเปนองคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)  

แลว  พบวา  สิ่งสําคัญของการเปนองคการที่มคีวามเปนเลิศ คอื 1) ทศิทางและนโยบายขององคการ

ธุรกิจมุงความยั่งยืน(Sustainable  Business  Development)โดยผูนําระดับสูงสื่อสารนโยบายและ

ทศิทางขององคการอยางโปรงใส  ตรงไปตรงมา  สามารถตรวจสอบไดและมีความมุงมั่นตั้งใจจะ

นํามาซึ่งบรรยากาศโดยรวมดขีึ้นโดยจะเกิดความรวมมอืและรวมใจปรับปรงุพฒันาองคการไดเปน

อยางดี   2)การบริหารจัดการระบบ และนวัตกรรม (Management  System  &  Innovation)โดย

องคการตองกําหนดกลยทุธทีมุ่งมั่นสูความเปนเลิศและสรางนวัตกรรมในองคการ  3) การพัฒนา

บุคลากร (People  Management) อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องโดยกําหนดใหเรื่องนวัตกรรมเปน

เกณฑหนึ่งในการคดัเลอืกพนักงานดีเดนขององคการ  ทําใหองคการสามารถสรางนวัตกรรมที่มี

คณุคาตอลกูคา ตอพนกังานและตอผูถือหุนไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ 

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

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

การพัฒนาผลิตภณัฑ  กระบวนการนวัตกรรมและคุณภาพของผลิตภัณฑมีความสัมพันธทางบวก

กับยอดขาย (Sales) ความสามารถในการทํากาํไร (Profitability) และสวนแบงตลาด (Market share)  

และงานวจัิยของAumiller, Barbara Elaine. (2008)  ศึกษาวิจยัเรื่อง Implementation of  the Baldrige 

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

District Leadership Team's Continuous Improvement Efforts. พบวา  แตละหมวดตามเกณฑรางวลั

คณุภาพแหงชาติสงผลตอการดําเนินงานและผูนําที่มีประสิทธิภาพสงผลตอการระบบงานภายใน

ขององคการ อาทิ การวางแผน (Strategic Planning) การใชประโยชนของขอมูลและการปอนกลับ 

รวมทัง้นวัตกรรม  พนัธกิจและคานิยมหลกัในองคการ 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะนําไปปฏิบัติ 

ขอเสนอแนะที่จะกลาวตอไปนีอ้าศัยผลการศกึษาวจัิยในครัง้นี้เปนพื้นฐานเพื่อใหนําไปสู

ความเปนเลิศโดยผูวิจยัไดจําแนกขอเสนอแนะในประเดน็ตอไปนี ้ 

      ก. ขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรมนษุยในองคการ 

                        จากผลงานวิจยั  พบวา  การนาํองคการรัฐวิสาหกจิมอีิทธิพลทางออมตอผลลัพธทาง

ธุรกิจโดยผานทางการมุงเนนทรัพยากรบุคคลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.05 

และการมุงเนนทรัพยากรบุคคล มอีิทธพิลทางตรงตอผลลัพธทางธรุกิจในทางบวกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยการนําองคการรัฐวสิาหกิจเปน ตัวแปรแฝง  (Latent Variable)  

ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก  ผูนําการเปลี่ยนแปลง   ผูนําการปฏิบตั ิ ธรรมาภิบาลและความ

รับผิดชอบตอสังคมโดยองคประกอบเรื่องธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมมีความสาํคัญ

มากที่สุดของตัวแปรการนําองคการรัฐวสิาหกิจ  ผูวจิยัมคีวามเหน็วา  จากการสถาบนัการเงินเฉพาะ

กิจของรัฐที่ศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจากการ

ประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครัง้ที่ 2 ประจําป 2553   ประเภทหนวยงาน/องคกร

ภาครฐัสวนกลาง ดังนั้น เพื่อสอดรับกับปรัชญาการพัฒนาอยางยั่งยืน  องคการจึงควรสงเสรมิใน

เรื่องดงักลาวอยางตอเนื่องภายใตแนวคิดที่วา  องคการควรมีสวนรวมในการชวยเหลือ  และพัฒนา

สังคม รวมทัง้หวงใยสิง่แวดลอม เพราะการเปนองคการแหงอนาคตตองสรางประโยชนแกสังคม

เนื่องจากองคการตองทําหนาที่เปนพลเมืองที่ดี  (Good  Citizen) และเปนองคการธุรกิจสีเขียว 

(Green  Organization) ในฐานะเปนสถาบันหนึ่งของสังคม (Social  Institution) โดยใชแนวคดิการ

บริหารทรัพยากรมนษุย “สเีขยีว” เพราะการแสดงความรบัผิดชอบตอสังคมไมใชการทําใหองคการ

ถูกกฎหมายหรอืถูกตองเพยีงอยางเดียว  แตเปนการลงทุนในมนุษย   สิ่งแวดลอมและผูมีสวนได

สวนเสียกับองคการเพื่อนําไปสูความสามารถในการแขงขันที่เพิ่มขึ้น  ความอยูรอดและผลการ

ดาํเนินงานทีด่ขีึ้น(Pricewaterhousecoopers, Ohrlings.2008)โดยสวนงานที่ดแูลฝายทรพัยากรมนุษย

ควรปรับรูปแบบการทํางานเพื่อใหงานที่ดูแลรับผิดชอบเปนสวนหนึ่งของการผลักดันงานของ
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องคการใหบรรลุเปาหมายดวยการบูรณาการการบรหิารสิ่งแวดลอม  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

และการบรหิารคนใหเปนเนือ้เดยีวกนัเพื่อลดกระบวนการปฏิบัติงานที่ไมเปนมติรกับสิ่งแวดลอม   

ตอบสนองความตองการของผูมสีวนไดสวนเสียขององคการอยางยั่งยืน (ชัยทวี  เสนะวงศ, 2554, 

หนา 62-66)  ดงันี ้   

         1.1.1 การบริหารภาพลักษณขององคการให เปนองคการสีเขียวที่ เปนมติรกับ

สิ่งแวดลอม (Green  Employer  Branding) เพื่อใหองคการเปนทางเลือกของคนในวัยทํางาน 

(Employee  of  Choice)  แตขอพึงระวงัในเรื่องการเสนอภาพลกัษณขององคการตอสังคมตองเปน

สิ่งที่องคการประพฤติปฏิบัตเิปนประจําไมใชการโฆษณาเทานั้น   ดังนั้น สิ่งที่องคการควร

ดําเนินการ   คือ 1)การปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อประหยัดคาใชจาย  อาทิ การลดการใช

กระดาษ  การรายงานผานการใชเทคโนโลยีในรูปของ e-mail สอดคลองกับ บริษัท ปตท.จํากัด  

(มหาชน) ซึ่งเปนองคการที่ไดรับรางวัลคณุภาพแหงชาติ (TQA)  แลวมีการรายงานในองคการใน

รูปของ e-mail เปนการลดคาใชจายโดยสามารถลดการใชกระดาษ การปรับปรุงอาคารที่ประหยัด

พลังงานและรถยนตขององคการใชรถยนตประหยัดพลังงานหรือใชพลังงานที่เปนมติรตอ

สิ่งแวดลอม  2)การพัฒนา และสงเสริมใหพนกังานใสใจ และสนใจในปญหาภาวะโลกรอน รวมทัง้

ปลกูฝงแนวคิดเรื่อง Reduce, Recycle, Reusedใหแกพนักงาน   

        1.1.2 การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment  and  Selection)  หากบริหารภาพลักษณ

ขององคการใหเปนองคการสีเขยีว  จะมสีวนชวยในการการสรรหาและคดัเลือกคนที่มีความสนใจ

ไดมากขึ้น กลาวคือ   กระบวนการสรรหา ควรดําเนินการโฆษณาการรับสมัครงานจะตองเนน

พจิารณาผูสมคัรงานสีเขยีว (Green  Job  Candidates) ตั้งแตชองทางสมัครงาน ควรเลือกสื่อที่เปน

มติรตอสิ่งแวดลอมเชนกัน  อาทิ  e - recruitment เอกสารประกอบการสมัครงาน และการใช

กระดาษที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม  สําหรับการคัดเลือก  ควรสัมภาษณสอบถามความคิดเห็นของ

ผูสมคัรงานในเรื่องสิ่งแวดลอมเพื่อประกอบการรับสมคัรดวย   

        1.1.3 การฝกอบรมและพัฒนา (Training and  Development) ตามกรอบสมรรถนะแลว  

ควรพฒันาพนักงานโดยมีแนวคิดวา การพัฒนาเปนการลงทุนมใิชเปนคาใชจายขององคการเพราะ

เปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอยางชาญฉลาด  (Smart Change)โดยเริ่มจาก 1)ลงทุนพัฒนากับ
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พนกังานในองคการซึ่งเปนสินทรพัยที่มีคาในองคการ   2) กระตุนและเปดโอกาสใหพนกังานใน

องคการไดแสดงศกัยภาพดานความคิดสรางสรรคอยางเต็มที ่ 3) เปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางาน

แบบเดมิๆดวยหลักการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอยางชาญฉลาด  ประกอบดวย       

1)คดิบวก (Positive Thinking)โดยเปลี่ยนความคิดใหแกพนกังานในองคการ ไดแก  คดิดี (Positive  

Thought)  พูดดี(Positive Words) และทําดี(Positive Actions) ผลที่ตามมา คือ ทําใหเกิดความสุข

ทัง้ตวัเองและคนรอบขางสรางความเชื่อมั่นใหตนเองสงเสรมิพฤตกิรรมที่นําไปสูความสําเร็จ  จะ

เหน็ไดวา  การพัฒนาเจตคติที่ดขีองพนักงานที่มีตอตนเอง เพื่อนรวมงานและองคการจะเปนการฝก

ใหพนักงานตั้งเปาหมายในชีวิตและนําไปสูจุดมุงหมายสูงสุดขององคการ (สถาบันเพิ่มผลผลิต

แหงชาต,ิ 2553, หนา 7) จะเปนการพัฒนาพนักงานแบบ Inside Out Approach ซึ่งเปนกลยุทธการ

พฒันาคนโดยมุงเนนการพัฒนาจากภายใน ไดแก  ทศันคติหรอืเจตคติ แรงจงูใจ และอุปนิสัยสูการ

พฒันาภายนอก ไดแก  ความรู ทกัษะและพฤติกรรม จึงกลาวไดวา การพฒันาสิ่งที่อยูภายในใจของ

คนไดแลว  ยอมทาํใหการพัฒนาความรู ทกัษะและพฤติกรรมของคนสามารถทาํไดงายยิ่งขึ้นเพราะ 

“จติใจ คอื จุดยุทธศาสตรในการพัฒนาคนอยางยั่งยืน” (http://www.peoplevalue.co.th 2011 April  

11) ซึ่งจะเปนการสรางพนักงานใหเปนคนด ี คนเกงและมีความสขุไดอยางแทจรงิ 

         นอกจากจะพัฒนาพนกังานตามกรอบสมรรถนะปกตแิลวควรเพิ่มเรื่องสิ่งแวดลอม 

และความรับผิดชอบตอสังคมโดยเฉพาะเมื่อรับพนกังานใหมเขามาแลวควรปฐมนิเทศใหพนักงาน

ทราบถงึนโยบายสิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคมขององคการเพื่อใหพนกังานเหน็สภาพ

การปฏิบัตงิานจริงของกระบวนการทาํงานที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม 

ในขณะเดียวกัน  ควรใหพนักงานเขาใจเรื่องภาวะโลกรอนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคดิ  

(Mind-set) ใหตระหนักรูถึงภัยพิบตัิตางๆที่จะเกิดจากภาวะโลกรอนและใหมีความรูความเขาใจเรื่อง

สิ่งแวดลอมใหไปในทศิทางเดยีวกบัที่องคการปฏิบตัิอยู เพื่อทายที่สุดพนกังานสามารถถายทอดสิ่ง

เหลานีใ้หแกลูกคาเกษตรกร และคนในชุมชนชนบทไดเกิดความตระหนักรูเรื่องภาวะโลกรอนที่

นํามาซึง่ภัยพิบตัิตางๆซึ่งจะสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพ และในภาคการเกษตรของชนบท

ในอนาคตรวมทัง้ความเปนอยูของมวลมนษุยชาติทกุคน 

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


 306

        1.1.4 การบรหิารผลการปฏิบตังิาน (Performance  Management)  ผูนําในองคการควร

ใหความสําคัญตอเปาหมายขององคการที่เปนนโยบายสีเขียว  อาทิ การกําหนดตัวชี้วัดการลด

คาใชจายในการสั่งซือ้กระดาษเพื่อสะทอนการเปนองคการไรกระดาษ(Paperless  Organization)    

         1.1.5 การใหรางวัลจูงใจแกพนักงาน (Reward  Management)  ควรมีการใหรางวัลทัง้

ที่เปนตวัเงิน และรางวลัดานจติใจโดยรางวัลดานจติใจอาจผกูกบัเรื่องสิ่งแวดลอม เชน 1)จํานวนเงิน

ที่สามารถลดคาใชจายจากการประหยัดหรอืการลดพลงังานที่พนกังานทําไดใหนําไปบริจาคใหแก

องคการการกุศล / ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง  / เปนทุนการศึกษาใหแกบุตรของลูกคา           

2)จํานวนเงินองคการขายทรพัยสินที่ตดัจาํหนายแลว  องคการสมทบใหอีกเทาตัวเพื่อเปนกองทุน

ในการสรางสถานที่ออกกําลังกายใหแกพนักงาน  3)พนักงานที่ไดรับรางวัลดีเดนเรื่องความ

รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมควรไดรับการสงเสรมิใหศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ

เพื่อตอยอดความคิดของพนักงานใหนํารปูแบบอื่นมาประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงการทํางาน

ในองคการ สอดคลองกับบริษัท  ปตท.จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนองคการที่ไดรับรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ (TQA)  แลว  พบวา  สงเสริมใหมีการศึกษาดูงานตางประเทศเพื่อตอยอดความคิดของ

พนกังานใหนาํรูปแบบอื่นมาใชในการพัฒนาปรับปรงุการทาํงานในองคการ   

                      1.1.6 การรักษาพนักงานไวกับองคการ(Retention)ซึ่งเปนการผูกพันพนักงาน 

(Employee Engagement)  พบวา หากไดทาํงานในองคการที่มีความสนใจในทศิทางเดียวกัน จะทํา

ใหพนกังานทํางานอยูกบัองคการไดนาน และทํางานอยางทุมเท  ดงันั้น การบริหารทรพัยากรมนุษย 

“สีเขยีว” จึงเปนกลยุทธหนึ่งที่จะผูกพันพนักงานไวกับองคการไดดีเพราะสอดคลองกับการเปน

ทศิทางของคนรุนใหมที่ใสใจเรื่องการเปนมติรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเปนการจบัคูไดเหมาะและตรง 

(Match & Fit-in) กับองคการจนกวาจะเกษียณอายุโดยไมลาออกกลางคัน  ทาํใหองคการไมเสียเวลา 

และทรพัยากรที่ใชในการฝกอบรมพฒันาศกัยภาพของพนักงานไปโดยเปลาประโยชนรวมทั้งชวย

ลดปญหาการตัดสินใจผิดพลาดขององคการในการรับผูสมัครที่ไมเหมาะสมเขามาเปนพนักงาน

ใหมซึ่งเรยีกวา Accept  Error (สุกญัญา  รัศมธีรรมโชติ, 2552, หนา 82) 
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       ข. ขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมการบริหารจดัการนวตักรรมในองคการ  

           จากผลงานวิจัย พบวา การนาํองคการรัฐวิสาหกิจมีอิทธิพลทางออมตอผลลัพธทาง

ธุรกิจโดยผานทางการมุงเนนนวัตกรรมในทางบวกอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05 และการ

มุงเนนนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธทางธุรกิจในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่

ระดบั 0.05  ผูวิจยัมคีวามเหน็วา  องคการในอนาคตจะขับเคลื่อนดวย  2 ปจจัย  คือ นวัตกรรมและ

คณุภาพ   ดงันัน้  นวตักรรมจงึเปนปจจยัหนึ่งที่มสีําคัญตอการทําใหองคการอยูรอดตอไปในอนาคต

ทามกลางการแขงขนัที่รุนแรงและสภาพแวดลอมที่มกีารเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคลองกบังานวิจยัของ 

Han, Jin K., Kim, Namwoon., & Srivastava, Rajendra  K. (1998)  หากองคการสนับสนุนการ

สรางสรรคนวตักรรมในองคการเปนเรื่องสําคญัและเรงดวนโดยปรับวิธีคดิ  (How to think) ควบคู

ไปกับวธิีการทํา (How to do) เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบวา  นวัตกรรมใดที่องคการตองการ (What  

Innovation) ซึ่งจะเปนการ วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองคการ  (ปรีดา           

ยังสขุสถาพร, 2554, หนา 77, 81) และทําใหองคการกาวสูความเปนเลิศตอไป   ดังนั้น  การบริหาร

จัดการแบบกาวกระโดดดวยนวัตกรรม (Leading  Innovation) เพื่อพัฒนาความสามารถในการ

แขงขันขององคกรในโลกธรุกิจไรพรมแดนใหสามารถกาวล้าํนําหนาคูแขงไดจงึเปนทางเลอืกหนึ่ง

เพราะองคการที่เปนเลิศตางมผีลงานดานนวตักรรมโดยผูนําระดบัสงูควรดาํเนินการดังนี ้1)ผลักดนั 

และสนับสนุนใหพนกังานกลาคิดทาํสิ่งใหมๆ  ดวยการริเริ่มความคิดใหมๆ  และกระตุนจุดประกาย

ความคิดอยูตลอดเวลา ซึ่งผูนําตองยอมรับทั้งทางบวก และทางลบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาดวย       

2)การประสานความรวมมอืระหวางแผนกและสายงาน / ฝาย รวมทั้งสวนงานภายนอกเพื่อใหเกิด

การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  / ขอมูล และการทํางานเปนทีม  จะเปนแหลงกอเกิดที่

สําคัญของนวัตกรรม   3) ประเมนิผลนวตักรรมที่ไดลงทุนโดยกําหนดตัวชี้วัด  อาทิ ระยะเวลาใน

การนําเสนอผลิตภัณฑ / บริการใหมๆที่ประสบความสําเร็จในตลาด  4) การใหรางวัลจูงใจดาน

นวตักรรมใหแกพนกังาน  (www.siamhrm.com  2011 April  8) ซึ่งสอดคลองกับบริษัทไทยอครลิิค 

ไฟเบอร จํากัด ซึ่งเปนองคการที่ไดรับรางวลัคณุภาพแหงชาติ (TQA)  แลว   พบวา การดาํเนินงาน

เรื่องนวัตกรรมในบริษัทไทยอครลิิคไฟเบอร  จํากัดมีการกําหนดประเภทนวัตกรรมในองคการ  

จาํแนกเปนประเภทนวัตกรรม 3 ระดับ ไดแก  กลุม  A  Category (โครงการนวัตกรรมระดับสาย

งาน)  กลุม B  Category (โครงการนวัตกรรมระดบัฝาย)และกลุม  C  Category (โครงการนวตักรรม
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ระดบัปฏบิตัิการ)  เปนตน เพื่อกระตุนใหมนีวัตกรรมเกิดขึ้นทกุระดบัในองคการและกาํหนดใหเปน

ตวัชีว้ดัเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการปรับปรงุการทํางานในองคการดวย   หากผูนําองคการ

สงเสริมสนับสนุนเรื่องนวัตกรรมในองคการอยางตอเนื่องควรเพิ่มเกณฑเรื่องความสามารถ  

(Competency) ดานนวัตกรรมของพนักงานเปนหลกัเกณฑหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานดีเดนของ

องคการเนื่องจากการขวนขวายเรยีนรูตลอดเวลาและการใฝรูเปนพื้นฐานเบื้องตนในการเชื่อมกาว

ไปสูการสรางนวตักรรมไดเปนอยางดีรวมทัง้นําผลงานนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลนําไปสูการปฏิบัติ

ทั่วทั้งองคการ  ดังนั้น  ผูนําองคการจึงควรกําหนดใหมีแผนงานการสรางนวตักรรมในองคการ

ตัง้แตระดบัฝาย  ระดบัสายงานและระดับผูปฏบิัตงิานซึ่งจะเปนการสงเสรมิการนํานวัตกรรมสูการ

ปฏบิัตทิั่วทัง้องคการซึ่งเปนรปูแบบการพฒันานวัตกรรมแบบเปดและกาวสูการเปนองคการที่เปน

เลิศไดอีกทางหนึ่งโดยองคการควรเริ่มตนดวยการสรางวัฒนธรรมของการเรียนรูเพื่อใหเกิดการ

เรียนรู และสั่งสมความสามารถและการพฒันานวัตกรรมอยางรวดเร็วซึ่งจะเปนฐานของการสราง

ความรวมมืออยางสรางสรรค (Creative  Cooperation)เพื่อพัฒนาองคการสูวฒันธรรมระบบเปด  

ไดแก  1) การเปดกวางดวยความคิด  2) การเปดกวางตอการสรางสรรค  3) การเปดกวางตอโอกาส

ใหม  4) การเปดกวางตอความสัมพันธที่จะมีรวมกัน   นอกจากนี้  องคการควรสรางความรวมมือ

สรางสรรค (Co-creation) ซึ่งเปนการมุงเนนสรางนวตักรรมผานความรวมมือกับองคการอื่น  แตมี

ขอพงึระมดัระวัง  คอื เรื่องความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา  จึงควรมีการลงนามในบันทึก

หรือสัญญาแบบไมเปดเผยความลบั (Non-disclosure  Agreement) (ปรีดา ยงัสุขสถาพร, 2554, หนา 

82-83)    

ดงันัน้  การบริหารจัดการนวัตกรรมทั่วทัง้องคการซึ่งเปนการบริหารจดัการนวตักรรมแบบ

เปด  จึงควรเริ่มตนดวยการสรางวัฒนธรรมของการเรียนรู ซึ่งเปนการสรางความรวมมืออยาง

สรางสรรค (Creative  Cooperation) ภายในองคการเพื่อพัฒนานวัตกรรมในลักษณะ Inside –out  

และควรสรางความรวมมอืสรางสรรค (Co-creation) ซึ่งเปนการมุงเนนสรางนวัตกรรมผานความ

รวมมือกบัองคการอื่นเพื่อพฒันานวัตกรรมในลักษณะ Outside –in  สามารถสรุปไดตามแผนภาพ 

12  การบริหารจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองคการหรือการบรหิารจัดการนวัตกรรมแบบเปด(ผูวจิัย

ประยุกตจาก ปรีดา  ยงัสุขสถาพร, 2554, หนา 82) ดงันี้  
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แผนภาพ 12  การบริหารจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองคการหรือการบริหารจดัการนวตักรรมแบบเปด 

(ผูวิจัยประยุกตจาก ปรีดา  ยังสุขสถาพร, 2554, หนา 82)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค. ขอเสนอแนะเพื่อสงเสรมิการบริหารจดัการระบบงานในองคการ 

            

 จากผลงานวจิยั  พบวา  การนาํองคการรัฐวิสาหกิจมอีิทธิพลทางออมตอผลลัพธทางธุรกิจ

โดยผานทางการจัดการกระบวนการในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.05 และการ

จดัการกระบวนการมีอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธทางธุรกิจในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่

ระดับ 0.05  ผูวิจัยมีความเห็นวา  การบรหิารคุณภาพทั่วทั้งองคการเนนความมีสวนรวมภายใน

องคการ (Internal Participation) และคุณคาในโซอุปทานเนนการมีหุนสวนภายนอก (External 

Partnership)  แตตางมเีปาหมายรวมกนัเรื่องการไดเปรยีบทางการแขงขนัขององคการและความพึง

พอใจของลูกคา (Talib, Faisal., & Rahman, Zillur. 2010)ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจให

ประสบความสําเร็จในปจจุบันตองตอบสนองความตองการของลูกคาดวยผลิตภัณฑสินคา และ

สรางความ

รวมมือ / แสวงหา

โอกาสพฒันา

นวตักรรม         

Outside-in 

องคการภายนอก 

มหาวทิยาลัย 

สถาบนัวจิยั ฯลฯ 

กระบวนการหา

ความตองการ     

ของลูกคา 

โครงสรางพื้นฐานขององคการ 

วจิัยและพฒันา 

องคการ 
ลูกคา 

Inside-out 

 
ความสนใจ

ขององคการ 

 

ความสามารถ

หลัก ของ

องคการ 

 

บคุลากร  + 

เทคโนโลยี

ภายใน 
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บริการใหไดอยางตอเนื่องเพื่อใหลกูคาเกิดความประทบัใจจนเกิดความภกัดแีละผกูพนัตอผลติภณัฑ

สินคาและบริการดวยการใชบริการซ้าํ  การบอกตอถึงคุณสมบัตทิี่ดขีองผลิตภณัฑสินคา และบรกิาร

ใหคนอื่นอยางตอเนื่อง (ณัฐพชัร ลอประดิษฐพงษ, 2553, หนา 9) 

ดังนั้น การบูรณาการทั้ง 2 เรื่องเพื่อใหองคการสูความเปนเลิศโดยเฉพาะ การปรับปรุง

ระบบงานและกระบวนการทาํงานที่สําคญั  เชน การปรบัปรงุการตอบสนองลกูคา  การสื่อสาร  การ

มจีริยธรรม  การปรับปรงุและพฒันานวัตกรรม  เปนตน  จึงจะทาํใหการสรางคุณคาแกลูกคาและทาํ

ใหองคการประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน  แตองคการสวนใหญใหความสําคัญตอกระบวนการ

ทาํงานในมมุมองแบบ  Horizontal  Process  มากกวากระบวนการทํางานในมุมมองแบบ  Vertical  

Functional  Process  ซึ่งสอดคลองกับสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษา  พบวา  ยังไมมีการ

เชื่อมโยงกระบวนการทาํงานในองคการและเปนกระบวนการแบบ Silo  คือ กระบวนการทํางาน

แบบของแตละสวนงาน ดงันั้น  องคการจงึควรดาํเนินการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด

แบบคดินอกกรอบ (Out of the Box) โดยการหากระบวนการหลกั และกระบวนการยอยซึ่งไมใช

กระบวนการตามหนาที่งานดวยการจับคูกระบวนการธรุกิจผานการสื่อสารในลักษณะขามกลุมงาน 

และขามสวนงาน (Cross Functional and Cross Divisional Communication) ซึ่งจะเปนการเรียนรู

แบงปนขอมลูขาวสารเพื่อพฒันาปรบัปรงุกระบวนการทาํงานใหมีประสิทธิภาพและสงผลตอการ

ดาํเนินงานขององคการ (Popa, Virgil, 2010, pp. 28-29., American Productivity & Quality Center’s 

(APQC’s) International Benchmarking Clearinghouse, 2000) โดยมรีายละเอียดดงันี้                                                                           

1. กระบวนการปฏบิตัิการ (Operating  Processes)   ประกอบดวย    

    1.1  ปรับปรงุวสิัยทัศน และกลยุทธ (Develop Vision and Strategy)  เนื่องจากขอมูลใน

รายงานการประเมนิตนเอง   พบวา  การวางแผนวสิาหกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่

ศึกษาไมไดระบุกลยุทธขององคกรและกลยุทธระดับธุรกิจ   ในขณะเดียวกัน ขอมูลจากการ

สัมภาษณเจาะลกึ พบวา การวเิคราะห SWOT เพื่อวางแผนวิสาหกิจใชขอมลูกวางๆไมเฉพาะเจาะจง 

และไมเจาะลึกเทาที่ควร รวมทัง้ผูนําระดบัสูงมีสวนรวมในการวางแผนนอย  สงผลใหการวางแผน

วสิาหกิจไมมีความสัมพันธทางบวกกับผลลัพธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
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และการนาํองคการโดยผูนําระดบัสูงและการวางแผนวสิาหกิจไมมีความสัมพันธตอผลลัพธทาง

ธุรกิจอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05      

ดงันัน้  องคการจึงควรดาํเนินการโดยจาํแนกเปน 1)ติดตามสภาพแวดลอมภายนอกดวยการ

วเิคราะหคูแขง  ระบแุนวโนมภาวะเศรษฐกิจ  ประเดน็การเมอืง และกฎหมาย กฎระเบียบ ประเมนิ

เทคโนโลยีใหม  เขาใจในเรื่องลักษณะประชากรศาสตร  ระบุการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ

วฒันธรรมและเขาในเรื่องสิ่งแวดลอม  2) กําหนดธุรกิจ และกลยุทธขององคกรดวยการดาํเนินการ

เลอืกตลาดที่เกี่ยวของกับธุรกิจ  พัฒนาวสิัยทัศนในระยะยาว  กําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ ปรับปรุง

พระราชบัญญัติขององคการ  ออกแบบโครงสรางองคการและความสัมพันธระหวางสวนงานใน

องคการ ปรับปรงุและกําหนดเปาหมายขององคการ    

 1.2  ออกแบบ และปรับปรุงผลิตภณัฑ และบริการ (Design and develop Products and 

Services)  เนื่องจากขอมลูในรายงานการประเมนิตนเองและจากการสัมภาษณเจาะลึก พบวา การ

จาํแนกลกูคาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ศึกษายังไมชัดเจน  ขอมูลลูกคาไมรวมศูนย  ยัง

ไมมรีะบบกระบวนการสรางความสมัพันธ แตใชความสามารถเฉพาะบคุคลของพนักงานเปนหลัก  

ถึงแมวา จะมผีลิตภณัฑ และบรกิารที่แขง็แกรงเปนที่ตองการของลูกคา อาทิ สลากออมทรพัยทวสีิน  

และเงินฝากทวีโชครวมทั้งการประเมนิความพึงพอใจผูใชบริการเปนประจําทุกปก็ตาม  แตมี

จาํนวนผลิตภัณฑ และบรกิารไมหลากหลายและมกีารนําคะแนนความพงึพอใจของลกูคาไปผกูกับ

คะแนนประเมินผลสงผลใหไมเกิดการปรับปรงุกระบวนการทํางานสรางความสัมพันธใหดียิ่งขึ้น

เพราะใหความสําคัญตอคะแนนมากกวาการพัฒนาปรับปรงุกระบวนการทาํงานสรางความสมัพันธ

กับลูกคาหรอืผูใชบริการแตอยางใดสงผลใหการมุงเนนลูกคา และตลาดไมมีความสมัพันธทางบวก

กับผลลพัธทางธรุกิจอยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 และการนาํองคการรฐัวิสาหกิจและการ

มุงเนนลูกคาและตลาดไมมคีวามสมัพนัธตอผลลพัธทางธรุกิจอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05   

ดังนั้น  องคการจึงควรดําเนินการโดยจําแนกเปน  1)ปรับปรุงแนวคดิ  และแผนงาน

ผลิตภัณฑ และบริการใหมดวยการแปลงความตองการของลูกคาเปนผลิตภัณฑและบริการใหม    

วางแผนและนําแผนสูการปฏิบตัิไปยงักลุมเปาหมาย  ปรับปรงุวงจรชวิีตผลิตภัณฑและปรบัปรงุการ

ใชเทคโนโลยกีบัผลิตภณัฑ และบริการ 2)ออกแบบ  สรางและประเมนิผลผลิตภัณฑ และบริการ
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ตนแบบดวยการปรับปรงุผลิตภัณฑ และบรกิารเฉพาะเจาะจง  3)พัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหดี

ยิ่งขึ้น  จําแนกปญหา และผลิตภณัฑ และบรกิารที่ลาสมัย  ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและ

บริการใหมหรือที่ปรับปรงุใหม  

1.3  การตลาด และการขายผลิตภัณฑ และบรกิาร (Market and Sell Products and Services)  

ควรดาํเนินการโดยกําหนดตลาดผลิตภณัฑและบรกิารใหสอดคลองกับกลุมลูกคาดวยการปรับปรุง

กลยทุธการกําหนดราคา และกลยุทธการประชาสัมพนัธ   พัฒนาการสื่อสารการตลาด  ปรับปรงุการ

พยากรณยอดขาย และเง่ือนไขการเจรจาตอรอง    

1.4  การจัดการการใหบริการแกลูกคา (Manage Customer Service)  ควรดําเนินการโดย

กําหนด 1) ประเมนิผลความตองการของลูกคาดวยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ  การอภปิราย

กลุม  การสํารวจและการคาดการณพฤตกิรรมการซือ้ของลูกคา   2)วัดความพงึพอใจของลูกคาดวย

การตดิตามเรื่องขอรองเรียน  ความคาดหวังของลูกคาที่มีการเปลี่ยนแปลง ประเมนิจุดออนของ

ผลิตภณัฑ และบรกิาร  คนหาผลิตภณัฑและบริการใหมที่ลูกคาตองการ  3)ตอบสนองลกูคาดวยการ

ใหขอมลูขาวสารและการจดัการขอรองเรยีนของลูกคา 

2.  กระบวนการบริหารจัดการ และสนับสนุน (Management  and  Support  Processes)   

ประกอบดวย 

      2.1 การจัดการความรู การปรบัปรงุ และนวัตกรรม (Manage Knowledge, Improvement 

and Innovation)  ควรดาํเนินการโดย  1)วดัผลการดําเนินงานขององคการดวยการสรางระบบการ

ประเมนิผล  การวัดคณุภาพผลิตภณัฑและบริการ  2) ปฏิบตัิตามเกณฑประเมนิผลคณุภาพทัง้เกณฑ

ประเมนิภายในและภายนอก  3) วัดผลการดําเนินงานเทียบเคียงกับคูแขงดวยการปรับป รุง

ความสามารถ  การปฏิบัตติามกระบวนการเทียบเคียงกับคูแขง   4) ปรับปรุงกระบวนการและ

ระบบงานดวยการปรับปรงุกระบวนการอยางตอเนื่อง   การปรับกระบวนการธุรกิจและระบบงาน  

การจัดการการเปลี่ยนแปลง  นําการบรหิารคุณภาพทั่วทัง้องคการสูการปฏิบัติและออกแบบระบบ

การบริหารคณุภาพ 
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       2.2  การจัดการความสัมพันธทั้งภายในและภายนอก (Manage  Internal and External 

Relationships)    ควรดาํเนินการโดย  1)สื่อสารกับผูมสีวนไดสวนเสีย  2)การจัดการความสัมพันธ

กับรัฐบาล   3) สรางความสัมพันธกับลูกหนี้  4) ปรับปรุงโปรแกรมการประชาสัมพันธเผยแพร        

5)การติดตอกบัคณะกรรมการขององคการ  6) การสรางความสมัพนัธกับชมุชน 7) การจัดการเรื่อง

จรยิธรรม และการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบยีบ 

       2.3  การบรหิารจัดการธรรมาภิบาล และสิ่งแวดลอมสูการปฏิบัติ  (Governmental and 

Environmental Management)   ควรดําเนินการโดย  1)กาํหนดกลยุทธบรหิารจัดการสิ่งแวดลอม    

2)สอบทานการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ  3) การอบรมใหความรูแกพนกังาน  4) ปฏิบตัติามโปรแกรม

การปองกนัมลภาวะเปนพิษ  5) ปฏบิตัิตามโปรแกรมแผนฉกุเฉิน  6) การสื่อสารประชาสมัพนัธกับ

หนวยงานภาครฐั  7) ตดิตามการบริหารจดัการสิ่งแวดลอม   

       2.4 การบรหิารจัดการเกี่ยวกับการเงิน (Manage Financial Resources) ควรดําเนินการ

โดย  1)การจัดการเกี่ยวกบัการเงินเรื่องงบประมาณ   การจัดสรรทรัพยากร  กําหนดโครงสราง

เงินทนุ   บริหารจดัการกระแสเงินสด และความเสี่ยงดานการเงิน  2) การรายงานขอมลูขาวสารดาน

การเงินเผยแพรทั้งสวนงานภายใน  และสาธารณชน 3) ปฏิบัตติามการตรวจสอบภายในดวยการ

จดัการวางแผนดานเงินทนุและการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

       2.5 การบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Manage Information Technology)ควร

ดาํเนินการโดย  1) วางแผนสําหรับการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร  วางแผนเทคโนโลยีเพื่อการ 

พยากรณ   2) พฒันาระบบสนบัสนุนดวยการทดสอบ และประเมินผลรวมทั้งเลือกขอมูลขาวสาร   

3)การควบคมุระบบความปลอดภยัดวยการกําหนดระดบัการควบคมุ ทดสอบและประเมินผลระบบ

ความปลอดภยั  4) การบรหิารจัดการฐานขอมลู 

               2.6  การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย(Develop and Manage Human 

Resource)  ควรดาํเนินการโดย  1) กําหนดกลยุทธบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยดวยการกําหนด

ตามกลยุทธระดบัองคกร   กําหนดตนทนุ และความตองการ รวมทั้งบทบาทของทรัพยากรมนษุย  

2) การเชื่อมกลยุทธสูระดับการทํางานดวยการวิเคราะห   ออกแบบหรือปรับปรุงการทํางานใหม      

และกาํหนดขดีความสามารถในการทาํงาน 3)การจัดการสูการปฏิบัตดิวยการวางแผนความตองการ
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อัตรากาํลังในอนาคต  พฒันาความกาวหนาทางสายอาชีพและการจดัเตรียมคนเพื่อทดแทนตาํแหนง

งานใดงานหนึง่ไวลวงหนาหรือเตรียมคนเพื่อรองรับการเติบโตขององคการในอนาคต  การสรรหา

และคดัเลอืก  การสรางทมีงาน  การโยกยายพนักงาน  การปรับโครงสรางอัตรากําลัง  การจัดการ

เกษียณกอนอายุ  4) พฒันา และอบรมตามความตองการขององคการ  พัฒนาหลักสูตรการอบรม

พนกังาน  พฒันาหลักสูตรอบรมตามความตองการของพนกังาน  พฒันาขีดความสามารถตามหนาที่

งาน และภาวะผูนํา รวมทัง้ทมีงาน 5) จัดการผลการดาํเนินงานของพนกังาน และการใหรางวลัดวย

การกําหนดการวัดประเมินผล  พัฒนาแนวทางการจดัการผลการดําเนินงานและระบบการปอนกลบั   

จัดการผลการดําเนินงานเปนทีมและการจัดการเรื่องการใหรางวัล  6) สรางความพึงพอใจและ

คณุภาพชีวติของพนักงานดวยการจดัการความพงึพอใจของพนักงาน  พัฒนาระบบการทํางานและ

ระบบสนับสนุนครอบครวัของพนกังาน  การจดัการสขุภาพ และความปลอดภยัของพนักงาน  การ

จัดการสื่อสารภายในองคการ 7) สรางการมีสวนรวมของพนักงานดวยการพัฒนาระบบขอมูล

ขาวสารพนักงาน (Develop Human Resource Information Systems : HRIS) และกระบวนการเจรจา

ตอรอง 

จะเห็นไดวา  ขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมการบรหิารจัดการระบบงานในองคการ ในรูป

แบบจําลองการจําแนกตามกระบวนการ ประกอบดวย  กระบวนการปฏิบัติการ (Operating  

Processes) และกระบวนการบริหารจัดการและสนับสนุน (Management  and  Support Processes)   

เพื่อใหเกิดความสอดคลองและเชื่อมโยงกันระหวางระบบงานดวยกระบวนการทาํงานสามารถสรปุ

ไดตามแผนภาพ 13  Process Classification (ผูวิจยัประยุกตจาก Popa, Virgil, 2010, pp. 29)  ดงันี ้ 
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แผนภาพ 13   Process Classification (ผูวิจัยประยุกตจาก Popa, Virgil, 2010, pp. 29) 

 

2.  ขอเสนอแนะการวิจัยครัง้ตอไป 

      2.1  จากผลงานวิจยั พบวา องคประกอบของแบบจําลองเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑ

ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทย  ประกอบดวย 

ไดแก  การนาํองคการรัฐวิสาหกิจ  การวางแผนวสิาหกิจ  การมุงเนนลูกคาและตลาด  การวัด การ

วเิคราะหและการจัดการความรู  การมุงเนนทรพัยากรบุคคล  การจัดการกระบวนการ  การมุงเนน

นวตักรรมและผลลพัธทางธรุกิจ  ดงันัน้  จึงควรนําองคประกอบอื่นมาศกึษาในแบบจําลองดงักลาว

เพื่อคนหาแบบจาํลองที่สมบรูณแบบใหเหมาะสมบรบิท (Fit context) มากขึ้น 
 

       2.2  จากผลงานวจิยั พบวา การนําองคการรฐัวสิาหกิจมอีิทธพิลทางออมตอผลลพัธทาง

ธุรกิจโดยผานทางการมุงเนนนวัตกรรมในทางบวกอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05 และการ

มุงเนนนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงตอผลลัพธทางธุรกิจในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
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ระดับ 0.05 ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการวางแผนเรื่องนวัตกรรม  (Innovation)ใน

องคการตอไป  ดงันัน้ จึงควรศึกษาเรื่องภาวะผูนําและนวัตกรรมในรปูแบบธรุกิจ (Business Model)  

เพราะองคการแหงอนาคตตองมุงเนนและการแสวงหานวัตกรรมในรูปแบบธรุกิจ (Business Model 

Innovation) เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคการ และสังคมกอนสิ่งใด ซึ่งจะเปนการพฒันาองคการให

ดยีิ่งขึน้และทาํใหองคการสามารถสรรหาสิ่งที่เรียกวา ความเปนเลิศจากการทําธุรกิจมาสรางใหแก

สังคมอยางยั่งยนื 
 

       2.3 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง  คือ พนักงานของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรฐัที่ศึกษา  หากมีการวิจยัในอนาคตควรเปลี่ยนกลุมตัวอยางโดยขยายไปยัง

สถาบันการเงินอื่นทัง้ของรฐัและธนาคารพาณชิยอื่นเพื่อใหผลการวจัิยครอบคลุมธุรกิจธนาคารทั้ง

ระบบซึ่งเปนการทําวจัิยซ้ํา (Replication) โดยใชกรอบแนวคดิและวิธีวิจัยเชนเดียวกับงานวจิัยนี้    

แตใชขอมูลคนละชุดเพื่อเปรียบเทียบผลงานวจัิยวา  มีความแกรงมากนอยเพียงใดเพื่อเปนการ

เสรมิสรางผลงานทางวชิาการตอไป 

     2.4 การวิจยัครัง้นี้เปนการศึกษาแบบจําลองเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑประเมนิคณุภาพ

รัฐวสิาหกิจของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัในประเทศไทย กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตรโดยเปนการวเิคราะหแบบจําลองในภาพรวมเนื่องจากการวจิัยครั้งนี้ม ี       

ตวัแปรแฝง จาํนวน 8 ตวัแปรและตัวแปรสังเกตได จาํนวน 22  ตัวแปร รวมตัวแปรทั้งหมด  30 ตัว

แปร  ดงันัน้ ขนาดของกลุมตวัอยางควรมีไมนอยกวา 600 คน ซึ่งเปนเกณฑขั้นต่ําตอการวิเคราะห

ขอมลู   แตปรากฏวา จํานวนกลุมตัวอยางในครัง้นี ้ประกอบดวย กลุมตัวอยางระดบัผูบริหารจํานวน  

363 คน และกลุมตัวอยางระดับปฏิบัตงิาน  จํานวน 410 ราย ซึ่งจํานวนกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมมี

จํานวนไมเพียงพอต อการทดสอบแ บบจําลอง  ทําใหไมไดศึกษาเปรียบเทียบหรือศึกษา

ความสมัพันธระหวางระดบัผูบริหารและระดับปฏิบัตงิานเพื่อจะไดเห็นรูปแบบจําลองวา  มีความ

เหมือนกนัหรือแตกตางกนั  ดงันั้น  ผูสนใจควรศกึษาตอถึงความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบการวัด

หรือแบบจําลองโดยศึกษาอิทธิพลของลักษณะสวนบุคคลของพนักงานเพราะกลุมตัวอยางที่มี

ลักษณะแตกตางกัน อาท ิระดบัตาํแหนง  อาจมีรปูแบบความสมัพนัธที่ตางกัน  ตวัแปรเหลานีอ้าจมี

ผลกระทบตอการสรปุผล หรือทาํใหการสรปุผลแตกตางไปจากการวิเคราะหในภาพรวมได 
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