
การขบัเคลื่อนองคก์ารอย่างยัง่ยืนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน                            
ของธนาคารออมสินเขตเชียงราย 

The effectiveness of the Government Savings Bank in the Chiang Rai region is impacted 

by sustainable organizational driving. 

 

 

บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาเรื่องการขบัเคลื่อนองค์การอย่างยัง่ยืนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
ธนาคารออมสินเขตเชียงรายครัง้นี้ มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสินเขตเชียงราย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
ปฏบิตังิาน ของพนกังาน และลูกจา้ง ธนาคารออมสนิเขตเชยีงราย กลุ่มตวัอย่างคอื พนกังานและลูกจ้าง 
ธนาคารออมสินเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วเิคราะหแ์ละค านวณดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปคอมพวิเตอร ์SPSS For Windows Version 
16.0 สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถติวิเิคราะห์
การถดถอย (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศชาย รอ้ยละ 56.6  และ เพศหญงิรอ้ย
ละ 43.4 ช่วงอายุ 20 - 30  ปี จ านวน 172 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 49.1 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็น
รอ้ยละ 52.9 ต าแหน่งงาน คอื ลูกจา้งปฏบิตักิาร คดิเป็นรอ้ยละ 38.9 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสว่นใหญ่ 
คอื 15,000 - 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 31.1 ผลการวเิคราะหปั์จจยัทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิาน 1) กลุ่ม
ตวัอย่างมคีวามคดิเห็นต่อปัจจยัที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของ
ธนาคารออมสนิเขตเชยีงราย ทัง้ในดา้นโครงสรา้ง ดา้นกลยุทธ ์ดา้นระบบ ดา้นแบบของการบรหิาร ดา้น
บุคลากร ด้านความสามารถ ด้านค่านิยมของคนในองค์กร โดยมคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.4732 อยู่ใน
ระดบั มาก 2) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของธนาคารออมสินเขต
เชยีงราย ทัง้ในดา้นปรมิาณงาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ่้ายการด าเนนงาน โดยมคี่าเฉลีย่
โดยรวมอยู่ที ่4.5871 อยู่ในระดบั มากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัดา้นความสามารถ 
ในระดบัมากทีสุ่ด เท่ากบั 4.6067 รองลงมาคอืปัจจยัดา้นกลยุทธ ์เท่ากบั 4.5505 และรองลงมาคอืปัจจยั
ดา้นแบบของการบรหิาร เท่ากบั 4.4724 ตามล าดบั 

  



Abstract 

 

 The objective of this study on The effectiveness of the Government Savings Bank in the 
Chiang Rai region is impacted by sustainable organizational driving. Has a purpose.                       
1) to research the elements influencing the productivity of workers and staff at the Government 
Savings Bank, Chiang Rai District. 2) to investigate how the Government Savings Bank, Chiang 
Rai District, personnel perform. The sample group consisted of 350 Government workers and 
long-term employees. Using a questionnaire as the research technique. Utilize the software tool 
SPSS For Windows Version 16.0. The statistics employed were mean, standard Deviation and 
multiple Regression Analysis.  
 The study found that Male respondents made up 56.6% of the sample, while female 
respondents made up 43.4%. age group of 20 to 30 years, 172 individuals, or 49.1%. 52.9 percent 
of those with a bachelor's degree. It is an operations employee position. constituted 38.9% 
Furthermore, between 15,000 and 20,000 baht, or 31.1%, of the average monthly income, is 
earned. Results of the examination of performance-related factors. 1) The sample group had 
comments on the structure, strategy, system, management style, personnel, and competence 
elements affecting the performance of the Government Savings Bank, Chiang Rai District. The 
organization's values are strong, with a 4.4732 average across all employees. 2) The sample 
group had thoughts about the Government Savings Bank's performance in the Chiang Rai District. 
The highest level was achieved in terms of workload, work quality, duration, and cost, with a total 
average of 4.5871. Each factor was taken into account, and it was discovered that competency 
factor Its highest score was 4.6067, followed by the strategy element at 4.5505 and the 
management style factor at 4.4724. 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 การพฒันาทีย่ ัง่ยนืเริม่ขึน้ในช่วงทศวรรษปี 1972 องคก์ารสหประชาชาตไิดใ้หค้วามสนใจในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมในระดบัโลก จึงมีการจดัประชุมครัง้แรก ณ กรุงสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน ได้ให้ความ
ตระหนักถึงวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็นและเกินขีดจ ากัดของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิคณะกรรมาธกิารบรนัท์แลนด์ จงึไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะการพฒันารูปแบบใหม่ที่มุ่ง
ลดผลกระทบสิง่แวดล้อมไว้ในเอกสารรายงานชื่อว่า อนาคตของเรา (Our Common Future) ซึ่งเสนอ
ต่อสหประชาชาติใน ปี  ค .ศ . 1987 เ ป็นที่มาของแนวคิด  “การพัฒนาที่ยั ง่ ยืน  ( Sustainable 
Development)” ใน Brundland Report โดยนิยามว่า “เป็นการพฒันาทีส่ามารถสนองความต้องการที ่
จ าเป็นของคนรุ่นปัจจุบนั โดยไม่กระทบต่อขดีความสามารถในการสนองความต้องการทีจ่ าเป็นของคน
ในรุ่นต่อไป” การขบัเคลื่อนองคก์รสู่ความยัง่ยนืกลายเป็นเรื่องส าคญัทีทุ่กองคก์รน าไปบูรณาการใหเ้ป็น
ส่วนหนึ่งของการท าธุรกจิ ต้องเผชญิกบัความท้ายทายหลายด้านทัง้ความเสีย่งและน ามาซึ่งโอกาสใน
การท าธุรกจิควบคู่ไปกบัการสร้างผลลพัธ์ทีด่แีก่สงัคม ธุรกจิจงึต้องมปีรบัตวัและพฒันาอยู่เสมอเพื่อให้
สามารถอยู่รอดและเตบิโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนื ทีส่ าคญัตอ้งมกีารตดิตามวดัผลอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมซึ่งสามารถท าได้หลายรูปแบบตามบริบทองค์กร  (พิริยาภรณ์ อันทองศุภกร เอกชัย
ไพบูลย,์2559) 

 ธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ค านึงถึงความส าคญัด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
สงัคม (Social) และการก ากบัดูแลทางเศรษฐกจิ และธุรกจิ หรอืธรรมาภบิาล (Governance) ตลอดทัง้ 
กระบวนการ รวมถึงการมสี่วนช่วยผลกัดนัให้ภาคส่วนอื่นๆ มกีารด าเนินงานในทิศทางที่น าไปสู่การ
พฒันาอย่างยัง่ยนืและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น (วทิยั รตันากร, 2563, “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ประจ าปี 2563”) ธนาคารออมสิน ภาค 9 ประกอบด้วย 5 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัแพร่ จงัหวดัพะเยา 
จงัหวดัล าปางจงัหวดัน่าน และจงัหวดัเชยีงราย เพื่อตดิตามการด าเนินงานในทุกปีจะมกีารประเมนิผล
การด าเนินงานระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค เพือ่วดัผลความกา้วหน้าของการด าเนินงาน ซึง่การ
ด าเนินงาน ตัง้แต่ปี 2562 – 2564 ผลการประเมนิระดบัภาคอยู่ในระดบัทีย่งัถอืว่าไม่ประสบความส าเรจ็
เท่าที่ควร เมื่อเทยีบกบัผลการประเมนิระดบัภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบไปด้วยภาค 6 เขตจงัหวดั
นครสวรรค์ ได้แก่ จงัหวดัอุทยัธานี จงัหวดัชยันาท จงัหวดัพิจิตร จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ธนาคารออมสนิภาค 8 เขตจงัหวดัเชยีงใหม่ ไดแ้ก่ จงัหวดัล าพนู จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  



 โดยผลการด าเนินงานกิจการสาขา ตัง้แต่ปี 2562 – 2564 เรยีงล าดบัผลการด าเนินงานตาม
คะแนน ดงันี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

(ทีม่า : ธนาคารออมสนิ รายงานผลการด าเนินงานธนาคารออมสนิ 2562 - 2564) 

 จากผลการด าเนินงานดงักล่าวเหน็ว่าผลการด าเนินงานของธนาคารออมสนิภาค 9 โดยเทยีบกบั
คะแนนเตม็ 100  คะแนน ในปี 2562 ไดค้ะแนน 89.15 คะแนน ,ปี 2563 ไดค้ะแนน 91.13 คะแนน และ
ปี 2564 ไดค้ะแนน 92.54 คะแนน แมจ้ะมผีลคะแนนทีเ่พิม่ขึน้ แต่เมื่อจดัล าดบัจากทัง้ 18 ภาค แลว้กลบั
อยู่ในล าดบัที่ลดลง ผลการด าเนินงานดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบรหิารจัดการ
องค์กร เนื่องจากการจดัสรรบุคลากรไม่เพยีงพอต่อปรมิาณการบรหิารจดัการหนี้ NPLs (หนี้เสยีที่ไม่
ก่อใหเ้กดิรายได)้ ในสถานการณ์ปัจจุบนัท าใหเ้กดิปัญหาการด าเนินงานล่าช้า ส่งผลกระทบใหธ้นาคาร
ต้องกันเงินส ารองเพื่อรองรับความเสียหายจากหนี้ เสียเพิ่มขึ้น และยังส่งผลท าให้ธนาคารต้องลด
ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานเพื่อให้สามารถยงัคงรกัษาผลก าไร เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน
ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา อีกทัง้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของธนาคารด้านการพฒันาสู่ความยัง่ยนื ในการขบัเคลื่อนธนาคารให้ไปสู่
เป้าหมาย  

 ดงันัน้ การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาการขบัเคลื่อนองคก์ารอย่างยัง่ยนืทีม่ผีลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏิบตัิงานของ ธนาคารออมสนิเขตเชียงราย โดยผลการศกึษานี้จะท าให้ทราบการ
ขบัเคลื่อนองค์กรอย่างยัง่ยนืที่มผีลต่อประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของธนาคารออมสนิเขตเชียงราย   
เพื่อสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในการพฒันาด้านการบรหิาร หรอืปรบัปรุงการด าเนินงาน เพื่อให้
สามารถร่วมกนัขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้าหมายความส าเรจ็และเตบิโต 

 

 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ล ำดบั ภำค คะแนน ล ำดบั ภำค คะแนน ล ำดบั ภำค คะแนน

1 16 100 1 4 100 1 14 97.48

2 13 97.49 2 16 99.83 2 15 97.3

3 6 97.06 3 3 98.54 3 3 96.87

4 17 95.84 4 11 98.14 4 12 96.84

5 18 95.12 5 15 98 5 5 96.4

6 15 93.53 6 13 97.97 6 18 96.38

7 8 92.37 7 8 97.92 7 13 96.36

8 14 91.86 8 5 97.56 8 16 95.57

9 5 91.04 9 6 97.55 9 7 95.52

10 4 90.88 10 14 96.58 10 10 95.47

11 3 90.78 11 18 95.65 11 2 95.47

12 12 89.88 12 2 95.55 12 8 95.27

13 10 89.23 13 17 95.37 13 4 95.15

14 9 89.15 14 10 94.84 14 6 94.96

15 7 89.14 15 12 93.65 15 11 94.13

16 11 88.93 16 7 93.24 16 17 93.62

17 1 86.68 17 9 91.13 17 1 92.91

18 2 86.51 18 1 90.69 18 9 92.54



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ของพนักงาน และลูกจ้าง ธนาคาร
ออมสนิเขตเชยีงราย  

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสินเขต
เชยีงราย 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. การขบัเคลื่อนองคก์รอย่างยัง่ยนืมผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

 

ขอบเขตการวิจยั 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
  ปัจจยัสง่ผลต่อการปฏบิตังิาน 
   -  โครงสรา้ง  
   -  ระบบ 
   -  บุคคลากร                
   -  กลยุทธ ์
   -  ความสามารถ           
   - แบบของการบรหิาร 
   - ค่านิยมร่วมของคนในองคก์ร 
  ตวัแปรตาม (dependent Variables) ไดแ้ก่   
   ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 
   - ดา้นคุณภาพของงาน 
   - ดา้นปรมิาณงาน 
   - ดา้นเวลา 
   - ดา้นค่าใชจ่้ายการด าเนินงาน 
 ขอบเขตดา้นประชากร คอื พนกังานและลูกจา้ง ธนาคารออมสนิเขตเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 
 ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลาการจดัเก็บข้อมูลพนักงานและลูกจ้าง ธนาคารออมสินเขต
เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย โดยจะท าการเกบ็ขอ้มลูในช่วงระหว่างเดอืน เมษายน - กรกฎาคม 2565 
 



แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 สมยศ นาวกีาร (2549 อา้งถงึใน กชพร พุทธจกัร, 2553) ไดเ้สนอปัจจยั 7 ประการ ทีม่อีทิธพิล
ต่อ ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานขององคก์ร ประกอบดว้ย 1.กลยุทธ ์(Strategy) เกีย่วกบัการก าหนดเป็น
ภารกจิ การพจิารณาจุดแขง็และจุดอ่อนในองคก์ร โอกาส และอุปสรรคภายนอกองคก์ร เป็นแผนปฎบิตัิ
การที่อธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมให้เหมาะสม ช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 
โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 2.โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างขององค์กรที่
เหมาะสมจะช่วยในการปฏบิตังิาน 3.ระบบ (System) ระบบขององคก์รจะท าให้บรรลุเป้าหมาย 4.แบบ 
(Style) แบบของการบรหิารเพือ่บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 5.บุคลากร (Staff) 6.ความสามารถ (Skill) 

7.ค่านิยมร่วมของคนในองคก์ร (Shared value) 

 Peterson & Plowman ไดใ้หแ้นวคดิใกลเ้คยีงกบั โดยสรุปองคป์ระกอบของประสทิธภิาพไว ้4 
ขอ้ ประกอบดว้ย 1.คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมคีุณภาพสงู คอื ผูผ้ลติและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์
คุม้ค่า และมคีวามพงึพอใจผลการท างานมคีวามถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเรว็ 2.ปรมิาณงาน (Quantity) 
งานทีเ่กดิขึน้จะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน โดยผลงานทีป่ฏบิตัใิหม้ปีรมิาณทีเ่หมาะสม
ตามทีก่ าหนดในแผนงาน 3.เวลา (Time) คอื เวลาทีใ่ชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งอยู่ในลกัษณะทีถู่กตอ้ง
ตามหลกัการเหมาะสมกบังาน 4.ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (Costs) ในการด าเนินงานทัง้หมดจะตอ้ง
เหมาะสมกบังานและวธิกีาร 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 องัคณา ธนานุภาพพนัธุ์, พงศพ์นัธ ์ศรเีมอืง และโสภณ สระทองมา (2564) ไดว้จิยัเรื่อง ปัจจยัที่
สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรกรณีศกึษาของบรษิทัธุรกจิ ใหบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ห่งหนึ่ง 
 นลพรรณ บุญฤทธิ ์(2558) ไดว้จิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
บุคลากร องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุร ี
 ฐติมิา สุทธวิาศ และราเชนทร ์ นพณฐัวงศกร (2563) ไดว้จิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็
ในการพฒันาองคก์รตามเกณฑค์ุณภาพ การบรหิารจดัการภาครฐัของกรมการพฒันาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 
 ภญิโญ พรมเสอื (2562) ไดว้จิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นคดขีอง
ส านกังานป้องกนัและปราบปราม การฟอกเงนิ : กรณีศกึษาพนกังานเจา้หน้าทีก่องคดสี านกังานป้องกนั
และปราบปราม การฟอกเงนิ 

 



วิธีด าเนินการวิจยั 

 

 การวจิยัครัง้นี้ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมี
ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมอื ซึง่แบบสอบถามเหล่านี้แบ่งเป็น 4 สว่น คอื 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้บรหิาร พนักงาน 
และลูกจา้งธนาคารออมสนิเขตเชยีงราย ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดอืน 
 ส่วนที ่2 ขอ้มูลการขบัเคลื่อนองคก์รอย่างยัง่ยนืของธนาคารออมสนิเขตเชยีงรายประกอบด้วย
ค าถาม 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบ ด้านแบบของการบรหิาร ด้านบุคลากร 
ด้านความสามารถ ด้านค่านิยมของคนในองค์กร โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ ซึ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 

สว่นที ่3 ขอ้มลูประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของธนาคารออมสนิเขตเชยีงราย โดยก าหนดเกณฑ์
ไว ้ซึง่ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยทีสุ่ด 
 สว่นที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะต่างๆ  

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมุตฐิาน สถติทิี่ใช้ในการ

วเิคราะหข์อ้มลู คอื สถติวิเิคราะหก์ารถดถอย (Multiple Regression Analysis)  
 

ผลการวิจยั 

 

 1. ปัจจยัด้านโครงสร้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คดิเหน็ต่อปัจจยัส่งผลต่อการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของธนาคารออมสนิเขต
เชยีงราย โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า การที่หน่วยงานมนีโยบายที่
ชดัเจนในการปฏบิตังิาน เท่ากบั 4.657 (S.D. = 0.5687) 

 2. ปัจจยัดา้นกลยุทธ์ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็
ต่อปัจจยัสง่ผลต่อการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของธนาคารออมสนิเขตเชยีงราย 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า หน่วยงานมกีารวเิคราะห์โอกาส และ 
พฒันาวสิยัทศัน์อยู่เสมอ เท่ากบั 4.480 (S.D. = 0.6117) 



 3. ปัจจยัดา้นแบบของการบรหิารทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคดิเหน็ต่อปัจจยัสง่ผลต่อการปฏบิตังิานทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของธนาคารออมสนิ
เขตเชยีงราย โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า หน่วยงานออกแบบงานที่
ตอ้งอาศยัความช านาญหลายดา้นประกอบกนั เท่ากบั 4.794 (S.D. = 0.4882)  

 4. ปัจจยัดา้นระบบทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อ
ปัจจยัส่งผลต่อการปฏบิตังิานที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของธนาคารออมสนิเขตเชยีงราย 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า หน่วยงานมกีารแก้ปัญหาการปฏบิตังิาน
เป็นหน้าทีข่องทุกคนร่วมกนั เท่ากบั 4.477 (S.D. = 0.7519) 

 5. ปัจจยัดา้นบุคลากรทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็
ต่อปัจจยัสง่ผลต่อการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของธนาคารออมสนิเขตเชยีงราย 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า บุคลากรในหน่วยงานใหค้วามร่วมมอืใน
การปฏบิตังิานเป็นอย่างด ีเท่ากบั 4.634 (S.D. = 0.5593) 

 6. ปัจจยัดา้นความสามารถทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม
คดิเหน็ต่อปัจจยัส่งผลต่อการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของธนาคารออมสนิเขต
เชยีงราย โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า งานทีท่ าอยู่เป็นงานทีเ่หมาะสม
กบัความรู ้ความสารถ เท่ากบั 4.629 (S.D. = 0.5451) 

 7. ปัจจัยด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัส่งผลต่อการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
ธนาคารออมสนิเขตเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มคีวาม
เชื่อมัน่ต่อเพือ่นร่วมงานในการฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เท่ากบั 4.626 (S.D. = 0.5189)  

 

อภิปลายผล 

 

 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัส่งผลต่อการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
ธนาคารออมสนิเขตเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า การที่
หน่วยงานมนีโยบายที่ชดัเจนในการปฏบิตังิาน เท่ากบั 4.657 (S.D. = 0.5687) สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ภิญโญ พรมเสือ (2562) ได้วิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคดีของ
ส านกังานป้องกนัและปราบปราม การฟอกเงนิ : กรณีศกึษาพนกังานเจา้หน้าทีก่องคดสี านกังานป้องกนั
และปราบปราม การฟอกเงนิ พบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏิบตังิานด้านคด ี1) ปัจจยัด้าน



บุคลากร มกีารมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าทีต่รงตามต าแหน่งซึ่งมคีวามรู้ความสามารถ 2) ปัจจยัด้าน
กระบวนการในการปฏิบตังิาน มกีฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั กระบวนงาน และคู่มอืการปฏบิตัิงานที่
ชดัเจน 3) ปัจจยัดา้นโครงสรา้ง หน่วยงานมกีารแบ่งแยกเพื่อรบัผดิชอบงานตามหีน้าทีอ่ย่างชดัเจน 

 2. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัส่งผลต่อการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
ธนาคารออมสนิเขตเชยีงราย โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า หน่วยงานมี
การวเิคราะหโ์อกาส และ พฒันาวสิยัทศัน์อยู่เสมอ เท่ากบั 4.480 (S.D. = 0.6117) สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ วารุณี ภูมศิรแีก้ว, ธนวทิย์ บุตรอุดม (2564) ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเป็นองค์กรที่มสีมรรถนะสูง
ของเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า 1) ปัจจยัการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัมคีวามสมัพนัธ์
ระดบัสูงทางบวกต่อการเป็นองค์กรที่มสีมรรถนะสูงของเทศบาลนครอุดรธานี ได้แก่  ปัจจยัด้านการ
วางแผนเชงิยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ ์การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้2) ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเป็น
องค์กรที่มสีมรรถนะสูงของเทศบาลนครอุดรธานี ได้แก่ ด้านการวางแผน  เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการ
มุ่งเน้นทรพัยากรบุคคล ดา้นผลลพัธก์ารด าเนินการ  

 3. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นแบบของการบรหิารทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ผูต้อบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัส่งผลต่อการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
ธนาคารออมสนิเขตเชยีงราย โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า หน่วยงาน
ออกแบบงานทีต่อ้งอาศยัความช านาญหลายดา้นประกอบกนั เท่ากบั 4.794 (S.D. = 0.4882) สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ องัคณา ธนานุภาพพนัธุ์, พงศพ์นัธ ์ศรเีมอืง และโสภณ สระทองมา (2564) ไดว้จิยัเรื่อง 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรณีศึกษาของบริษัทธุรกิจ  ให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ห่งหนึ่ง พบว่า ปัจจยัดา้นการท างานเป็นทมี โดยปัจจยัดา้นการท างานเป็นทมีทีส่่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การที่บุคลากรมีเป้าหมายร่วมกันในการท างานและการที่
บุคลากร สามารถแสดงบทบาทและรูส้กึเตม็ใจเมื่อตอ้งปฏบิตังิานร่วมกนั  

 4. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นระบบทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ผูต้อบแบบสอบถาม
มคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัส่งผลต่อการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของธนาคารออม
สินเขตเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หน่วยงานมีการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของทุกคนร่วมกัน เท่ากับ 4.477 (S.D. = 0.7519) สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ปทติตา จนัทวงศ์ (2559) ไดว้จิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
ลูกจ้าง มหาวทิยาลบัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ พบว่า ปัจจยัด้านสุขอนามยั ประกอบด้วย 
นโยบายในการบรหิาร, ความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่น, ความมัน่คงในงาน, ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของลูกจา้งมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ โดยรวมทุกดา้นอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  



 5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัส่งผลต่อการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
ธนาคารออมสนิเขตเชยีงราย โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า บุคลากรใน
หน่วยงานให้ความร่วมมอืในการปฏิบตังิานเป็นอย่างดี เท่ากบั 4.634 (S.D. = 0.5593) สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ กติตศิกัดิ ์องัคะนาวนิ (2561) ไดว้จิยัเรื่อง การศกึษากระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ี่
มผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของบุคลากรในสถาบนัอุดมศกึษา เขตอ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดั
ชลบุรี พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกข้อ ร้อยละ 78.50 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทุกดา้น อนัดบัแรก คอืการปฏบิตังิานของสาย
งานมปีรมิาณงานและบุคลากรที่เหมาะสม รองลงมา คอื สามารถปฏิบตัิงานได้ตามปรมิาณงานที่ถูก
ก าหนดไว ้

 6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความสามารถที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัส่งผลต่อการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
ธนาคารออมสนิเขตเชยีงราย โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า งานทีท่ าอยู่
เป็นงานทีเ่หมาะสมกบัความรู ้ความสามารถ เท่ากบั 4.629 (S.D. = 0.5451) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ดวงฤทธิ ์เบญ็จาธกิุล ชยัรุ่งเรอืง (2561) ไดว้จิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิานดา้นการสบืสวนของ
เจา้หน้าทีต่ ารวจงานสบืสวนในสงักดัต ารวจภูธร จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิาน
ภายในหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ต ารวจงานสบืสวนในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัปทุมธานี ได้แก่ ด้าน
คุณสมบตัแิละความสามารถ ด้านวทิยาการและแผนปฏบิตังิาน ด้านงานที่รบัผดิชอบ เมื่อพจิารณาใน
รายด้าน พบว่าปัจจยัที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคอื ปัจจยัด้านคุณสมบตัแิละความสามารถ รองลงมาคอื ปัจจยั
ดา้นวทิยาการปละแผนปฏบิตังิาน และดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน 

 7. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏบิตังิาน ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัส่งผลต่อการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิานของธนาคารออมสนิเขตเชยีงราย โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มคีวามเชื่อมัน่ต่อเพือ่นร่วมงานในการฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เท่ากบั 4.626 (S.D. = 0.5189) 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐติมิา สุทธวิาศ และราเชนทร์  นพณัฐวงศกร (2563) ได้วจิยัเรื่อง ปัจจยัที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ การบรหิารจดัการภาครฐัของกรมการ
พฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความพรอ้มของระบบงาน ภาวะผูน้ า การมสี่วนรวม
ของบุคลากร ทกัษะของบุคลากร รวมทัง้ค่านิยมร่วมและวฒันธรรมองคก์ร 

 ปัจจยัส่งผลต่อการปฏบิตัิงานที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการปฏบิตัิงานของธนาคารออมสินเขต
เชยีงราย ผลการวเิคราะห์และทดสอบสมมตฐิานพบว่าตวัแปรต้น ปัจจยัด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร 
ด้านกลยุทธ์ ด้านแบบของการบริหาร ด้านความสามารถ และด้านค่านิยมของคนในองค์กร โดยมี



ค่าเฉลีย่โดยรวมอยู่ที ่4.4732 อยู่ในระดบั มาก สง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของธนาคารออมสนิ
เขตเชยีงราย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และพบว่าปัจจยัด้านระบบ ไม่ส่งผลต่อประสทิธิ
ภาพการปฏบิตังิานของธนาคารออมสนิเขตเชยีงราย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 1. การวจิยัครัง้ต่อไปควรจะท าการวจิยักบัธนาคารออมสนิภาค/เขต/จงัหวดัอื่นเพื่อจะไดผ้ลการ
ทดลองทีค่รอบคลุมมากว่านี้ 

 2. การวจิยัครัง้ต่อไปควรวจิยัเฉพาะกลุ่ม (ผู้บรหิาร พนักงาน ลูกจ้าง) เพื่อให้ได้ผลการวจิยัที่
แม่นย าและตรงกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ 

 3. ควรเพิม่ตวัแปรในการวจิยัทีม่ลีต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานมุ่งไปสู่
ความส าเรจ็ทีม่ากขึน้ 
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