การขับเคลื่อนองค์การอย่างยั ่งยืนที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน
ของธนาคารออมสิ นเขตเชียงราย
The effectiveness of the Government Savings Bank in the Chiang Rai region is impacted
by sustainable organizational driving.

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อ งการขับเคลื่อ นองค์ก ารอย่างยังยื
่ น ที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
ธนาคารออมสิน เขตเชียงรายครัง้ นี้ มีว ตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อ ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของพนัก งาน และลู ก จ้าง ธนาคารออมสินเขตเชียงราย 2) เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ าน ของพนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสินเขตเชียงราย กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานและลูกจ้าง
ธนาคารออมสิน เขตเชีย งราย จัง หวัด เชีย งราย จ านวน 350 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย เป็ น
แบบสอบถาม วิเคราะห์และคานวณด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์ SPSS For Windows Version
16.0 สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิตวิ เิ คราะห์
การถดถอย (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ร้อยละ 56.6 และ เพศหญิงร้อย
ละ 43.4 ช่วงอายุ 20 - 30 ปี จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 52.9 ตาแหน่งงาน คือ ลูกจ้างปฏิบตั กิ าร คิดเป็ นร้อยละ 38.9 และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนส่วนใหญ่
คือ 15,000 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 31.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการปฏิบตั งิ าน 1) กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
ธนาคารออมสินเขตเชียงราย ทัง้ ในด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบ ด้านแบบของการบริหาร ด้าน
บุคลากร ด้านความสามารถ ด้านค่านิยมของคนในองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ ท่ี 4.4732 อยู่ใน
ระดับ มาก 2) กลุ่ มตัว อย่างมีค วามคิดเห็นต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน เขต
เชียงราย ทัง้ ในด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่ายการดาเนนงาน โดยมีค่าเฉลีย่
โดยรวมอยู่ท่ี 4.5871 อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยด้านความสามารถ
ในระดับมากทีส่ ุด เท่ากับ 4.6067 รองลงมาคือปั จจัยด้านกลยุทธ์ เท่ากับ 4.5505 และรองลงมาคือปั จจัย
ด้านแบบของการบริหาร เท่ากับ 4.4724 ตามลาดับ

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.

บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นเริม่ ขึน้ ในช่วงทศวรรษปี 1972 องค์การสหประชาชาติได้ให้ความสนใจในเรื่อง
สิ่งแวดล้อ มในระดับโลก จึงมีก ารจัดประชุมครัง้ แรก ณ กรุงสต็อ คโฮม ประเทศสวีเ ดน ได้ใ ห้ค วาม
ตระหนัก ถึง วิก ฤตด้า นสิ่ง แวดล้อ ม รวมถึง การใช้ท รัพ ยากรเกิน ความจ าเป็ น และเกิน ขีด จ ากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ จึงได้จดั ทาข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบใหม่ท่มี ุ่ง
ลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมไว้ในเอกสารรายงานชื่อว่า อนาคตของเรา (Our Common Future) ซึ่งเสนอ
ต่ อ สหประชาชาติ ใ นปี ค.ศ. 1987 เป็ นที่ ม าของแนวคิ ด “การ พั ฒ นาที่ ย ั ง่ ยื น ( Sustainable
Development)” ใน Brundland Report โดยนิยามว่า “เป็ นการพัฒนาทีส่ ามารถสนองความต้องการที ่
จาเป็ นของคนรุ่นปั จจุบนั โดยไม่กระทบต่อขีดความสามารถในการสนองความต้องการทีจ่ าเป็ นของคน
ในรุ่นต่อไป” การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยังยื
่ นกลายเป็ นเรื่องสาคัญทีท่ ุกองค์กรนาไปบูรณาการให้เป็ น
ส่วนหนึ่งของการทาธุรกิจ ต้องเผชิญกับความท้ายทายหลายด้านทัง้ ความเสีย่ งและนามาซึ่งโอกาสใน
การทาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างผลลัพธ์ทด่ี แี ก่สงั คม ธุรกิจจึงต้องมีปรับตัวและพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้
สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น ทีส่ าคัญต้องมีการติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่องและเป็ น
รู ป ธรรมซึ่ ง สามารถท าได้ ห ลายรู ป แบบตามบริบ ทองค์ ก ร (พิริย าภรณ์ อัน ทองศุ ภ กร เอกชัย
ไพบูลย์,2559)
ธนาคารออมสินเป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ง ที่ค านึงถึงความสาคัญ ด้า นสิ่งแวดล้อ ม (Environment)
สังคม (Social) และการกากับดูแลทางเศรษฐกิจ และธุรกิจ หรือธรรมาภิบาล (Governance) ตลอดทัง้
กระบวนการ รวมถึงการมีส่วนช่วยผลักดันให้ภาคส่วนอื่นๆ มีการดาเนินงานในทิศทางที่นาไปสู่การ
พัฒนาอย่างยังยื
่ นและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น (วิทยั รัตนากร, 2563, “รายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ประจาปี 2563”) ธนาคารออมสิน ภาค 9 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา
จังหวัดลาปางจังหวัดน่ าน และจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการดาเนินงานในทุกปี จ ะมีการประเมินผล
การดาเนินงานระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค เพือ่ วัดผลความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ซึง่ การ
ดาเนินงาน ตัง้ แต่ปี 2562 – 2564 ผลการประเมินระดับภาคอยู่ในระดับทีย่ งั ถือว่าไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร เมื่อเทียบกับผลการประเมินระดับภาคเหนือตอนล่าง ซึ่ งประกอบไปด้วยภาค 6 เขตจังหวัด
นครสวรรค์ ได้แ ก่ จังหวัด อุทยั ธานี จังหวัด ชัยนาท จังหวัด พิจิต ร จังหวัด ลพบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์
ธนาคารออมสินภาค 8 เขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ จังหวัดลาพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยผลการดาเนินงานกิจการสาขา ตัง้ แต่ปี 2562 – 2564 เรียงลาดับผลการดาเนินงานตาม
คะแนน ดังนี้
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ภำค
16
13
6
17
18
15
8
14
5
4
3
12
10
9
7
11
1
2

คะแนน
100
97.49
97.06
95.84
95.12
93.53
92.37
91.86
91.04
90.88
90.78
89.88
89.23
89.15
89.14
88.93
86.68
86.51

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ภำค
4
16
3
11
15
13
8
5
6
14
18
2
17
10
12
7
9
1

คะแนน
100
99.83
98.54
98.14
98
97.97
97.92
97.56
97.55
96.58
95.65
95.55
95.37
94.84
93.65
93.24
91.13
90.69

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ภำค
14
15
3
12
5
18
13
16
7
10
2
8
4
6
11
17
1
9

คะแนน
97.48
97.3
96.87
96.84
96.4
96.38
96.36
95.57
95.52
95.47
95.47
95.27
95.15
94.96
94.13
93.62
92.91
92.54

(ทีม่ า : ธนาคารออมสิน รายงานผลการดาเนินงานธนาคารออมสิน 2562 - 2564)

จากผลการดาเนินงานดังกล่าวเห็นว่าผลการดาเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 โดยเทียบกับ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในปี 2562 ได้คะแนน 89.15 คะแนน ,ปี 2563 ได้คะแนน 91.13 คะแนน และ
ปี 2564 ได้คะแนน 92.54 คะแนน แม้จะมีผลคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่เมื่อจัดลาดับจากทัง้ 18 ภาค แล้วกลับ
อยู่ในลาดับที่ล ดลง ผลการดาเนินงานดังกล่ าวสะท้อ นให้เ ห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กร เนื่องจากการจัดสรรบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณการบริหารจัดการหนี้ NPLs (หนี้เสียที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้) ในสถานการณ์ปัจจุบนั ทาให้เกิดปั ญหาการดาเนินงานล่าช้า ส่งผลกระทบให้ธนาคาร
ต้อ งกัน เงิน ส ารองเพื่อ รองรับ ความเสีย หายจากหนี้ เ สีย เพิ่ม ขึ้น และยัง ส่ง ผลท าให้ธ นาคารต้อ งลด
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานเพื่อให้สามารถยังคงรักษาผลกาไร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของหน่ ว ยงาน ให้ส อดคล้อ งกับ สภาพปั ญ หา อีก ทัง้ เพิ่ม ความสามารถในการแข่ง ขัน และพัฒ นา
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานของธนาคารด้านการพัฒนาสู่ความยังยื
่ น ในการขับเคลื่อนธนาคารให้ไปสู่
เป้ าหมาย
ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาการขับเคลื่อนองค์ก ารอย่างยังยื
่ นทีม่ ผี ลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ ธนาคารออมสินเขตเชียงราย โดยผลการศึกษานี้จะทาให้ทราบการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยังยื
่ นที่มผี ลต่อประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของธนาคารออมสินเขตเชีย งราย
เพื่อสามารถนาผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาด้านการบริหาร หรือปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อให้
สามารถร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้ าหมายความสาเร็จและเติบโต

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ของพนักงาน และลูกจ้าง ธนาคาร
ออมสินเขตเชียงราย
2. เพื่อ ศึก ษาประสิท ธิภ าพการปฏิบัติง าน ของพนัก งาน และลู ก จ้า ง ธนาคารออมสิน เขต
เชียงราย
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. การขับเคลื่อนองค์กรอย่างยังยื
่ นมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
ปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ าน
- โครงสร้าง
- ระบบ
- บุคคลากร
- กลยุทธ์
- ความสามารถ
- แบบของการบริหาร
- ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร
ตัวแปรตาม (dependent Variables) ได้แก่
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
- ด้านคุณภาพของงาน
- ด้านปริมาณงาน
- ด้านเวลา
- ด้านค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ขอบเขตด้านประชากร คือ พนักงานและลูกจ้าง ธนาคารออมสินเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล พนักงานและลูกจ้าง ธนาคารออมสินเขต
เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยจะทาการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2565

แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สมยศ นาวีการ (2549 อ้างถึงใน กชพร พุทธจักร, 2553) ได้เสนอปั จจัย 7 ประการ ทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านขององค์กร ประกอบด้วย 1.กลยุทธ์ (Strategy) เกีย่ วกับการกาหนดเป็ น
ภารกิจ การพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนในองค์กร โอกาส และอุปสรรคภายนอกองค์กร เป็ นแผนปฎิบตั ิ
การที่อ ธิบ ายถึง การจัด สรรทรัพ ยากรและกิจ กรรมให้เ หมาะสม ช่ ว ยให้อ งค์ก ารบรรลุ เ ป้ าหมาย
โดยเฉพาะการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการท างาน 2.โครงสร้า ง (Structure) โครงสร้า งขององค์ก รที่
เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบตั งิ าน 3.ระบบ (System) ระบบขององค์กรจะทาให้บรรลุเป้ าหมาย 4.แบบ
(Style) แบบของการบริหารเพือ่ บรรลุเป้ าหมายขององค์กร 5.บุคลากร (Staff) 6.ความสามารถ (Skill)
7.ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร (Shared value)
Peterson & Plowman ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ โดยสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4
ข้อ ประกอบด้วย 1.คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์
คุม้ ค่า และมีความพึงพอใจผลการทางานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว 2.ปริมาณงาน (Quantity)
งานทีเ่ กิดขึน้ จะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานทีป่ ฏิบตั ใิ ห้มปี ริมาณทีเ่ หมาะสม
ตามทีก่ าหนดในแผนงาน 3.เวลา (Time) คือ เวลาทีใ่ ช้ในการดาเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะทีถ่ ูกต้อง
ตามหลักการเหมาะสมกับงาน 4.ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Costs) ในการดาเนินงานทัง้ หมดจะต้อง
เหมาะสมกับงานและวิธกี าร
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
อังคณา ธนานุภาพพันธุ์, พงศ์พนั ธ์ ศรีเมือง และโสภณ สระทองมา (2564) ได้วจิ ยั เรื่อง ปั จจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรกรณีศกึ ษาของบริษทั ธุรกิจ ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ห่งหนึ่ง
นลพรรณ บุญฤทธิ ์ (2558) ได้วจิ ยั เรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ฐิตมิ า สุทธิวาศ และราเชนทร์ นพณัฐวงศกร (2563) ได้วจิ ยั เรื่อง ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสาเร็จ
ในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
ภิญโญ พรมเสือ (2562) ได้วจิ ยั เรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านด้านคดีของ
สานักงานป้ องกันและปราบปราม การฟอกเงิน : กรณีศกึ ษาพนักงานเจ้าหน้าทีก่ องคดีสานักงานป้ องกัน
และปราบปราม การฟอกเงิน

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมี
ขัน้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ ซึง่ แบบสอบถามเหล่านี้แบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างธนาคารออมสินเขตเชียงราย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยังยื
่ นของธนาคารออมสินเขตเชียงรายประกอบด้วย
คาถาม 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบ ด้านแบบของการบริหาร ด้านบุคลากร
ด้านความสามารถ ด้านค่านิยมของคนในองค์กร โดยกาหนดเกณฑ์ไว้ ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสินเขตเชียงราย โดยกาหนดเกณฑ์
ไว้ ซึง่ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อเสนอแนะต่างๆ
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์
การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมุตฐิ าน สถิตทิ ่ใี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิตวิ เิ คราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ จยั
1. ปั จจัยด้านโครงสร้างที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้ต อบแบบสอบถามมีค วาม
คิดเห็นต่อปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสินเขต
เชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การที่หน่ วยงานมีนโยบายที่
ชัดเจนในการปฏิบตั งิ าน เท่ากับ 4.657 (S.D. = 0.5687)
2. ปั จจัยด้านกลยุทธ์ทส่ี ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสินเขตเชียงราย
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า หน่ วยงานมีการวิเคราะห์โอกาส และ
พัฒนาวิสยั ทัศน์อยู่เสมอ เท่ากับ 4.480 (S.D. = 0.6117)

3. ปั จจัยด้านแบบของการบริหารทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสิน
เขตเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า หน่วยงานออกแบบงานที่
ต้องอาศัยความชานาญหลายด้านประกอบกัน เท่ากับ 4.794 (S.D. = 0.4882)
4. ปั จจัยด้านระบบทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสินเขตเชียงราย
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า หน่วยงานมีการแก้ปัญหาการปฏิบตั งิ าน
เป็ นหน้าทีข่ องทุกคนร่วมกัน เท่ากับ 4.477 (S.D. = 0.7519)
5. ปั จจัยด้านบุคลากรทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสินเขตเชียงราย
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือใน
การปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี เท่ากับ 4.634 (S.D. = 0.5593)
6. ปั จจัยด้านความสามารถทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสินเขต
เชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า งานทีท่ าอยู่เป็ นงานทีเ่ หมาะสม
กับความรู้ ความสารถ เท่ากับ 4.629 (S.D. = 0.5451)
7. ปั จ จัย ด้า นค่ า นิ ย มร่ ว มของคนในองค์ก รที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบัติง าน ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
ธนาคารออมสินเขตเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความ
เชื่อมันต่
่ อเพือ่ นร่วมงานในการฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เท่ากับ 4.626 (S.D. = 0.5189)
อภิ ปลายผล
1. ผลการวิเ คราะห์ ปั จ จัย ด้ า นโครงสร้ า งที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบัติง าน ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
ธนาคารออมสินเขตเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การที่
หน่ วยงานมีนโยบายที่ชดั เจนในการปฏิบตั งิ าน เท่ากับ 4.657 (S.D. = 0.5687) สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ภิญ โญ พรมเสือ (2562) ได้ว ิจยั เรื่อ ง ปั จจัยที่มีผ ลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคดีข อง
สานักงานป้ องกันและปราบปราม การฟอกเงิน : กรณีศกึ ษาพนักงานเจ้าหน้าทีก่ องคดีสานักงานป้ องกัน
และปราบปราม การฟอกเงิน พบว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านด้านคดี 1) ปั จจัยด้าน

บุคลากร มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าทีต่ รงตามตาแหน่ งซึ่งมีความรู้ความสามารถ 2) ปั จจัยด้าน
กระบวนการในการปฏิบตั งิ าน มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนงาน และคู่มอื การปฏิบตั ิงานที่
ชัดเจน 3) ปั จจัยด้านโครงสร้าง หน่วยงานมีการแบ่งแยกเพื่อรับผิดชอบงานตามีหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน
2. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จจัย ด้ า นกลยุ ท ธ์ ท่ี ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
ธนาคารออมสินเขตเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า หน่ วยงานมี
การวิเคราะห์โอกาส และ พัฒนาวิสยั ทัศน์อยู่เสมอ เท่ากับ 4.480 (S.D. = 0.6117) สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วารุณี ภูมศิ รีแก้ว, ธนวิทย์ บุตรอุดม (2564) ปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการเป็ นองค์กรที่มสี มรรถนะสูง
ของเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า 1) ปั จจัยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีความสัมพันธ์
ระดับสูงทางบวกต่อการเป็ นองค์กรที่มสี มรรถนะสูงของเทศบาลนครอุดรธานี ได้แก่ ปั จจัยด้านการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 2) ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็ น
องค์กรที่มสี มรรถนะสูงของเทศบาลนครอุดรธานี ได้แก่ ด้านการวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการ
มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ด้านผลลัพธ์การดาเนินการ
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแบบของการบริหารทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
ธนาคารออมสินเขตเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า หน่วยงาน
ออกแบบงานทีต่ อ้ งอาศัยความชานาญหลายด้านประกอบกัน เท่ากับ 4.794 (S.D. = 0.4882) สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ อังคณา ธนานุภาพพันธุ์, พงศ์พนั ธ์ ศรีเมือง และโสภณ สระทองมา (2564) ได้วจิ ยั เรื่อง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุค ลากรกรณีศึกษาของบริษัทธุ รกิจ ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ห่งหนึ่ง พบว่า ปั จจัยด้านการทางานเป็ นทีม โดยปั จจัยด้านการทางานเป็ นทีมทีส่ ่งผล
ต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แ ก่ การที่บุค ลากรมีเ ป้ าหมายร่ว มกันในการทางานและการที่
บุคลากร สามารถแสดงบทบาทและรูส้ กึ เต็มใจเมื่อต้องปฏิบตั งิ านร่วมกัน
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านระบบทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของธนาคารออม
สิน เขตเชีย งราย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้า น พบว่ า หน่ ว ยงานมีก าร
แก้ปัญ หาการปฏิบัติงานเป็ นหน้ าที่ของทุกคนร่วมกัน เท่ากับ 4.477 (S.D. = 0.7519) สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ปทิตตา จันทวงศ์ (2559) ได้วจิ ยั เรื่อง ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
ลูกจ้าง มหาวทิยาลับสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า ปั จจัยด้านสุขอนามัย ประกอบด้วย
นโยบายในการบริหาร, ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น , ความมันคงในงาน,
่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยรวมทุก ด้านอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

5. ผลการวิเ คราะห์ ปั จ จัย ด้ า นบุ ค ลากรที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง าน ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
ธนาคารออมสินเขตเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า บุคลากรใน
หน่ วยงานให้ความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี เท่ากับ 4.634 (S.D. = 0.5593) สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กิตติศกั ดิ ์ อังคะนาวิน (2561) ได้วจิ ยั เรื่อง การศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เขตอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใ นระดับมากทุกข้อ ร้อ ยละ 78.50 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรก คือการปฏิบตั งิ านของสาย
งานมีปริมาณงานและบุคลากรที่เหมาะสม รองลงมา คือ สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามปริมาณงานที่ถูก
กาหนดไว้
6. ผลการวิเ คราะห์ ปั จ จัย ด้า นความสามารถที่ส่ง ผลต่อ ประสิทธิภ าพการปฏิบัติง าน ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
ธนาคารออมสินเขตเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า งานทีท่ าอยู่
เป็ นงานทีเ่ หมาะสมกับความรู้ ความสามารถ เท่ากับ 4.629 (S.D. = 0.5451) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ดวงฤทธิ ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง (2561) ได้วจิ ยั เรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านด้านการสืบสวนของ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจงานสืบสวนในสังกัดตารวจภูธร จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ าน
ภายในหน่ วยงาน ของเจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวนในสังกัดต ารวจภูธ รจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้าน
คุณสมบัตแิ ละความสามารถ ด้านวิทยาการและแผนปฏิบตั งิ าน ด้านงานที่รบั ผิดชอบ เมื่อพิจารณาใน
รายด้าน พบว่าปั จจัยที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ปั จจัยด้านคุณสมบัตแิ ละความสามารถ รองลงมาคือ ปั จจัย
ด้านวิทยาการปละแผนปฏิบตั งิ าน และด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน
7. ผลการวิเ คราะห์ ปั จ จัย ด้ า นค่ า นิ ย มร่ ว มของคนในองค์ ก รที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการ
ปฏิบตั งิ าน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสินเขตเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า มีความเชื่อมันต่
่ อเพือ่ นร่วมงานในการฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เท่ากับ 4.626 (S.D. = 0.5189)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิตมิ า สุทธิวาศ และราเชนทร์ นพณั ฐวงศกร (2563) ได้วจิ ยั เรื่อง ปั จจัยที่
ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐของกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ปั จจัยด้านความพร้อมของระบบงาน ภาวะผูน้ า การมีส่วนรวม
ของบุคลากร ทักษะของบุคลากร รวมทัง้ ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร
ปั จจัยส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของธนาคารออมสิน เขต
เชียงราย ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานพบว่าตัวแปรต้น ปั จจัย ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร
ด้านกลยุทธ์ ด้านแบบของการบริห าร ด้านความสามารถ และด้านค่ านิยมของคนในองค์กร โดยมี

ค่าเฉลีย่ โดยรวมอยู่ท่ี 4.4732 อยู่ในระดับ มาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสิน
เขตเชียงราย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และพบว่าปั จจัยด้านระบบ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิ
ภาพการปฏิบตั งิ านของธนาคารออมสินเขตเชียงราย

ข้อเสนอแนะ
1. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรจะทาการวิจยั กับ ธนาคารออมสินภาค/เขต/จังหวัดอื่นเพื่อจะได้ผลการ
ทดลองทีค่ รอบคลุมมากว่านี้
2. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรวิจยั เฉพาะกลุ่ม (ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง) เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่
แม่นยาและตรงกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านมากยิง่ ขึน้
3. ควรเพิม่ ตัวแปรในการวิจยั ทีม่ ลี ต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้การดาเนินงานมุ่งไปสู่
ความสาเร็จทีม่ ากขึน้
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