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บทคัดย่ อ ตัวอักษร 16 หนา
วิจยั นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยเชิ งสาเหตุ ที่มีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานเชิ งรุ กของพนักงานสายงานสิ นเชื่ อของ
ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) กลุ่มเครื อข่ายนครหลวง 3 และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานเชิงรุ กของพนักงานสายงานสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ น
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ สายงานสิ นเชื่อ ของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย กลุ่มเครื อข่ายนครหลวง 3 จานวน 300 ตัวอย่าง เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย
เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานเชิงรุ กของพนักงานสายงานสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทยจากัด
(มหาชน) กลุ่มเครื อข่ายนครหลวง 3 โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสาหรั บ
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานผูว้ ิจยั ใช้ดชั นีช้ ีวดั ความกลมกลืน 5 ดัชนี ดังนี้ ค่าไค-สแควร์ ค่าGFI ค่า RMSEA ค่า NNFI และค่า CFI ตัวอักษร 12 ปกติ
ผลวิจยั พบว่า จากภาพแสดงผลการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานเชิงรุ กของพนักงานสายงานสิ นเชื่ อ
ของธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) กลุ่ มเครื อข่ ายนครหลวง 3 พบว่า ปั จจัยด้านกลยุทธ์และนโยบาย ที่ ประกอบด้วย เป้ าหมายความสาเร็ จ
แผนการดาเนินการ และพันธกิจโดยมี ค่าความสัมพันธ์ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานค่ าเท่ ากับ 0.76 ส่ วนผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานเชิงรุ กของพนักงานสายงานสิ นเชื่ อของธนาคารกรุ งไทยจากัด
(มหาชน) กลุ่มเครื อข่ายนครหลวง 3 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มี ความสอดคล้องกันโดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 106.25
ที่องศาอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับ 66 ระดับความมีนยั สาคัญ (P-Value) เท่ากับ 0.00 ค่าดัชนี รากกาลังสองเฉลี่ ยของความคลาดเคลื่ อน
จากการประมาณค่ า (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) เท่ ากับ 0.045 ค่ าไค-สแควร์ (Chi-Square) ต่ อองศาอิ สระ (ChiSquare df) เท่ากับ 1.609.

ตัวอักษร 12 หนาคาสาคัญ: ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานเชิงรุ ก, พนักงานสายงานสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทย ตัวอักษร 12 ปกติ

Abstract ตัวอักษร 16 หนา

This research aimed to study causal factors that affected to efficiency in approach working of loan officer Krung Thai Bank Public
Company Limited in metropolitan network sector 3 and examine concordance between structures model of efficiency in approach working of
loan officer Krung Thai Bank Public Company Limited in metropolitan network sector 3 and empirical data. Samples of this research were
300 persons of loan officer Krung Thai Bank Public Company Limited in metropolitan network sector 3. The tools used in this research were
the questionnaire about causal factors that affected to efficiency in approach working of loan officer Krung Thai Bank Public Company
Limited in metropolitan network sector 3. The statistics used in hypothesis testing was 5 Indicators harmony index. Include Chi-Square, GFI,
RMSEA values, NNFI and the CFI.
ตัวอักษร 12 ปกติ
The study causal factors that affected to efficiency in approach working of loan officer Krung Thai Bank Public Company
Limited in metropolitan network sector 3 showed that the factors of strategy and policy include purpose to success, action plan and mission.
Factors of strategy and policy that affect to efficiency in approach working = 0.76 For examine concordance between structures model of
efficiency in approach working of loan officer Krung Thai Bank Public Company Limited in metropolitan network sector 3 and empirical
data had the concordance, considering by Chi-Square = 106.25, Degree of Freedom = 66, P-Value = 0.00, RMSEA = 0.045 and Chi-Square df
= 1.609.
ตัวอักษร 12 หนา Key words: Causal Factors, Efficiency in approach Working, Loan Officer Krung Thai Bank Public Company Limited ตัวอักษร 12 ปกติ

บทนา ตัวอักษร 16 หนา
ปัจจุบนั ธุรกิจธนาคารได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ
กับวิถีชีวิตของคนในสังคมมากขึ้น นับได้ว่าตั้งแต่เกิดจน
ตายเลยก็ว่ าได้ เนื่ อ งจากธุ รกิ จธนาคารในปั จ จุ บ ันเป็ น
สถาบันการเงินที่มีบทบาทกับประชาชนในสังคมมากขึ้น
กว่าเมื่อก่อนอย่างที่เห็นได้ชดั ก็คือ ธนาคารมีการทา CSR
(Corporate Social Responsibility) มากขึ้ นเพื่อเป็ นการ
รั บผิ ดชอบต่อ สังคมและสิ่ งแวดล้อมขององค์กร ซึ่ งคื อ
การดาเนินกิจการภายใต้หลักจริ ยธรรมและการจัดการที่
ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่ งแวดล้อมทั้งในระดับไกล
และใกล้ อันนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน จึงเป็ นเหตุผลที่ทา
ให้ธนาคารมีความใกล้ชิดกับสังคมมากขึ้น และเป็ นการ
สร้ า งภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ารธนาคารที่ ดี ในปั จ จุ บ ัน
ธุรกิจธนาคารมีการเปิ ดตัวธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ ง แต่
ละธนาคารก็มีจุดประสงค์ในการดาเนิ นการแตกต่างกัน
ไปเพื่อให้ธนาคารของตนนั้นเป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือแก่
ประชาชน เมื่อเกิดธนาคารพาณิ ชย์จานวนมากขึ้นจึ งเกิด
การแข่ ง ขั น ระหว่ า งธุ ร กิ จ ธนาคารแต่ ล ะแห่ งขึ้ น
โดย เฉ พาะ ใน ด้ า นกา รแ ข่ ง ขั น กั บ ธ นาค าร อื่ น ๆ
ธนาคารกรุ งไทยจึ งต้องเตรี ย มความพร้ อ มในด้านการ
แข่ ง ขัน เพื่ อ ให้ ผู ้ ใ ช้บ ริ การเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น หรื อให้

หน่ ว ยงานมี คุ ณภาพดี ที่ สุ ด (ประวัติธ นาคารกรุ งไทย.
รายงานความยัง่ ยืนประจาปี , 2557)
การพัฒนาผลผลิ ตของงานมี เ กณฑ์พ ัฒนาได้
หลายประการแต่เกณฑ์ที่สาคัญทางจิ ตวิทยาในองค์กรก็
คือ เกณฑ์ด้า นแรงจู งใจในการท างาน ซึ่ งได้แ ก่ การมี
แรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ในการท างานสู ง และการมี
ประสิ ทธิผลในการทางานสู ง แรงจูงใจเป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่
ทางองค์กรต่างๆนามาใช้เพื่อผลักดันให้พนักงานมีขวัญ
แล ะ ก า ลั ง ใจ ใ นก า ร ท า งาน อ ย่ า งเ ต็ ม ที่ แ ละ เ พื่ อ
ประสิ ทธิ ภ าพที่ เ พิ่ ม ขึ้ นในการท างานเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ า หมายที่ ต้ ั งไว้ แรงจู ง ใจสามารถแสดงออกได้
หลากหลายลัก ษณะ อาทิ เช่น ในรู ปของสิ่ งตอบแทนที่
สามารถจับต้องได้ หรื อไม่สามารถจับต้องได้ แรงจู งใจที่
แสดงออกในลักษณะเฉพาะส่ วนบุคคล และ แรงจู งใจที่
แสดงออกในลักษณะทางสังคมในยุคของปั จ จุ บ ันการ
แข่งขันขององค์กรเป็ นไปอย่างเข้มข้นดังนั้นในการที่จะ
สามารถเอาชนะหรื อความได้ เ ปรี ยบต่ อ คู่ แ ข่ ง นั้ น
แรงจูงใจที่มีต่อพนักงานคงจะไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน
ในปั จ จุ บ ัน สิ่ งที่ ส าคัญอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ต่ อ การขับ เคลื่ อ น
ความส าเร็ จ ขององค์กรนั้นคื อ ภาวะผู ้น า (Leadership)
ผูน้ าที่ดีน้ นั จะต้องมีทศั นคติที่ดี สามารถบริ หารงานตาม
สภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถบริ หารทีมและขจัด

เนื้อหาตัว
อักษร 14 ปกติ
ขึน้ หัวข้อ
ตัวอักษร 14
หนา

ปัญหาความขัดแย้งต่างๆได้ดี ในการบริ หารงานของผูน้ า
รวมถึ ง การสอนงานแก่ ผู ้ใ ต้บ ั งคับ บัญ ชา การบริ หาร
แจกจ่ายงานให้เหมาะสมตามหน้าที่ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เพื่ อ เป็ นแรงจู งใจอย่า งหนึ่ งเพื่ อ ให้พ นักงานเกิ ดความ
จงรักภักดีต่อผูน้ าหรื อผูบ้ งั คับบัญชาโดยสามารถรั บรู ้ ได้
จากประสบการณ์ และเพื่อนาไปสู่ การปรั บปรุ งเพื่อให้มี
ประสิ ทธิ ภาพของผูน้ ามากขึ้นและก้า วไปสู่ ความสาเร็ จ
ในเป้ า หมายที่ว างไว้พ ร้ อ มๆกัน ดังนั้น องค์ก รต่ างๆจึ ง
ต้องเตรี ยมความพร้ อมของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อจะ
มาเป็ นส่ ว นส าคัญในการที่ จ ะสร้ า งความส าเร็ จ และ
ความสุ ขต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่ งให้กบั องค์อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (ฐิ ตวดี เนี ย ม
สุ ว รรณ์ , 2554) จากเหตุ ผ ลดังกล่ า วข้า งต้น ผูว้ ิ จัย จึ งมี
ความสนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานเชิงรุ กของพนัก งานสายงานสิ นเชื่ อของ
ธนาคารกรุ งไทย กลุ่มเครื อ ข่ายนครหลวง 3 เพื่อ นาผล
การศึกษาที่ได้มาฝึ กอบรมและปรั บปรุ งการบริ หารงาน
การปฏิ บตั ิ งานเพื่อ ให้มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและน าไปสู่ ก าร
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ ตัวอักษร 16 หนา

1. เพื่ อ ศึ ก ษ าปั จ จั ย เ ชิ ง ส าเห ตุ ที่ มี ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานเชิงรุ กของพนักงานสาย
งานสิ นเชื่อของ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) กลุ่ม
เครื อข่ายนครหลวง 3
2. เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้อ งระหว่ า ง
โมเดลโครงสร้ า งองค์ป ระกอบประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บ ัติ ง านเชิ ง รุ กของพนั ก งานสายงานสิ น เชื่ อ ของ
ธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) กลุ่ มเครื อ ข่ า ยนคร
หลวง 3 กับข้อมูลเชิงประจักษ์

สมมติฐาน ตัวอักษร 16 หนา

โมเดลโครงสร้ างองค์ประกอบประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานเชิงรุ กของพนักงานสายงานสิ นเชื่อของ

ธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) กลุ่ มเครื อ ข่ า ยนคร
หลวง 3 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง

ตัวอักษร 16 หนา
1. ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน หมายถึง ปั จจัยที่
มี ผ ลต่ อ การปฏิ บ ั ติ ง านของบุ ค คล ตามทฤษฎี ข อง
McGregor (1969) ที่ แ ยกไว้เ ป็ นทฤษฎี แกน X และ Y
แทนการอธิบายลักษณะของมนุษย์ในการทางาน ซึ่ งแกน
X แทนลักาณะของธรรมชาติมนุ ษญืที่ไม่ชอบทางานแต่
ชอบให้สั่ งการ แกน Y แทนลัก ษณะการท างานแบบ
สบายๆไม่ ชอบถู ก ควบคุ ม ปั จ จั ย ภายในในที่ น้ ี ได้แ ก่
ปัจจัยด้านความมัน่ คงในหน้าที่การงาน โอกาสก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และสวัสดิการ
2. ปัจจัยด้านภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการ
ลักษณะบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถที่จะสร้ างความ
เชื่อ มัน่ ในการปฏิ บตั ิ งานเพื่อให้ทุ กคนมี ส่วนเกี่ ยวข้อ ง
และเพื่ อให้บ รรลุเ ป้ าหมายขององค์ก ร Dubrin (1998)
ปั จ จั ย ภาวะผู ้น าแบ่ ง ได้ 3 รู ปแบบ ได้แ ก่ ผู ้น าแบบ
เปลี่ ยนแปลง ผูน้ าแบบแลกเปลี่ย น และผู ้น าแบบเผด็จ
การ
3. ปั จ จัย ด้า นกลยุท ธ์ นโยบาย หมายถึ ง สิ่ งที่
กาหนดขึ้น มาเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุเป้ า
มายที่กาหนด ทั้งนี้
จะประสบความส าเร็ จ หรื อไม่ ข้ ึ นอยู่ก ับ ปั จ จัย หลาย
ประการ เช่ น ความไม่ชัดเจนของนโยบาย ไม่ มีค วาม
ร่ ว มมือ ของผู ้ป ฏิบ ัติ เป็ นต้น พ.อ.ชัยพฤกษ์ พู นสวัส ดิ์
(2548)
4. ปัยจัยด้านการทางานเป็ นทีม หมายถึง บุคคล
กลุ่มเล็กๆที่มีลกั ษณะการแลกเปลี่ยนวัตถุประสงค์และมี
พฤติ ก รรมที่ ต้ อ งการท างานร่ วมกั น เ พื่ อ ให้ บ รรุ ล
วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายที่วางไว้ การทางานเป็ นกลุ่ม
ที่มุ่งเน้นงานทั้งรู ปแบบทางการและไม่เป็ นทางการ ทีม
จึงมีความสาคัญมากต่อการปฏิบตั ิงานที่มีความซับซ้อน
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Nelson and Quick (1997) ปัจจัยการทางานเป็ นทีม ได้แก่
มีเป้าหมายร่ วมกัน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การมี
ส่ วนร่ วม การขจัดข้อโต้แย้ง และการสื่ อสารที่ดี
5. ปั จ จั ย ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ติ ง าน
หมายถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ งานที่ ค วบคู่ ก ับ
ประสิ ทธิ ผลเพราะการปฏิบตั ิงานนั้นจะมีประสิ ทธิ ภาพ
ไม่ได้ถา้ หากว่าการปฏิบตั ิงานนั้นไม่มีประสิ ทธิ ผล เช่น
การมี ว ัตถุ ประสงค์แ ละเป้ า หมายที่ ว างไว้อย่า งชัดเจน
การก าหนดภาระหน้า ที่ ข องพนัก งานในองค์ ก รอย่า ง
ชัดเจน เป็ นต้น Woodcock (1989)

คลาดเคลื่ อนผู ้วิ จัย จึ งเพิ่ มกลุ่ มตัวอย่า งอี ก 30 ตัว อย่า ง
รวมทั้งสิ้ น 300 ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เนื้อหาตัวอักษร
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น
14 ปกติ
แบบสอบถามความคิดเห็น แบบประมาณ (Rating Scale)
ขึน้ หัวข้อ
5 ระดับ ของลิเคอร์ ท (Likert) 1 ฉบับ ประกอบไปด้วย 7
ตัวอักษร 14 หนา
ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 แรงจูงใจภายในในการปฏิบตั ิงานเชิง
รุ กของพนักงานสายงานสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทย
ส่ วนที่ 3 รู ปแบบภาวะผูน้ าในการปฏิบ ัติงาน
ขอบเขตการวิจยั ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ตัวอักษร 16 หนาเชิงรุ กของพนักงานสายงานสินเชื่อของธนาคารกรุ งไทย
ส่ วนที่ 4 แนวทางนโยบายของธนาคารในการ
ประชากรในการศึกษาครั้ งนี้ คือ พนักงานสาย
ปฏิ บ ัติ ง านเชิ ง รุ กของพนั ก งานสายงานสิ น เชื่ อ ของ
งานสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทย กลุ่มเครื อข่ายนครหลวง
ธนาคารกรุ งไทย
3 มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 851 คน ซึ่ งประกอบไปด้วย
ส่ วนที่ 5 การทางานเป็ นทีมในการปฏิบตั ิงาน
พนักงานในสังกัด สานัก งานเขต 9 แห่ ง แบ่งเป็ นพื้ น ที่
เชิงรุ กของพนักงานสายงานสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทย
กรุ งเทพมหานคร 7 ส านั ก งานเ ขต ประกอบด้ ว ย
ส่ วนที่ 6 ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานเชิ ง
สานักงานเขตเอกมัย สานักงานเขตคันนายาวสานักงาน
รุ กของพนักงานสายงานสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทย
เขตรามอินทรา สานักงานเขตลาดพร้ า ว สานัก งานเขต
ส่ วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ
พัฒนาการ สานักงานเขตบางนา และสานักนานาเหนื อ
3. การจัดทาและวิเคราะห์ ข้อมูล
(ส าข าใ หญ่ พิ เ ศษ ) พื้ น ที่ น อก กรุ งเ ทพ มห าน ค ร
เนื้อหาตัวอักษร
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1. กลุ่มตัวอย่าง
ตัวอักษร 14 หนา
ข้อมูลลงบนโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์
ผู ้วิ จั ย พิ จ ารณาจากข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ส ถิ ติ ใ นการ
ประมวลผลหาค่าสถิติที่ตอ้ งการ ดังนี้ 1) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นสู งคือการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยวิ เ คราะห์ ห าค่ า
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) จึ งกาหนดขนาดของ
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนทั้งหมดและคะแนนเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างให้มีขนาดเหมาะสมโดยการใช้กลุ่มตัวอย่าง
รายข้อ นั้น ๆ โดยใช้สหสั มพัน ธ์ข องเพี ยร์ สั น (Pearson
ขนาดใหญ่เป็ นเกณฑ์กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งมีขนาด
Product Moment Correlation Coeffient) เพื่ อ หาค่ า
อย่ า งน้ อ ยประมาณ 15 คนต่ อ 1 พารามิ เ ตอร์ (Hair,
อ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้ Item Total Correlation
Black, Babin & Anderson. 2010) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี ผ ลต่ อ
คือพนักงานระดับปฏิบตั ิการ สายงานสิ นเชื่อ ของ บมจ.
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานเชิงรุ กของพนักงานสาย
ธนาคารกรุ งไทย ในกลุ่มเครื อข่ายนครหลวง 3 จานวน
งานสิ นเชื่อของ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) กลุ่ม
ตัว แปรที่ ใ ช้มี 18 ตัว แปร ดังนั้ นงานวิ จัย นี้ จึ ง ใช้ก ลุ่ ม
เครื อข่ ายนครหลวง 3 และเลื อกปั จ จัยที่ มีค่ า Corrected
ตัว อย่ า งจ านวน 270 ตัว อย่ า ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ค่ า ความ
Item Correlation ตั้ งแต่ 0.5 ขึ้ นไป มาวิ เ คราะห์

องค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป (นลินี สุ ขเกษม
,2551) 2) หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม
(Reliability)ใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)
3.2. สถิ ติ ส าหรั บ ทดสอบสมมติ ฐ าน การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ
3. การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลกับ ข้อ มูลเชิงประจักษ์เ พื่อ คานวณหาค่า อิท ธิ พ ล
ทางตรงและทางอ้อ มของปั จจัย มีวิ ธีการดังนี้ สถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square Statistics) เป็ นค่ า ที่ ใ ช้ท ดสอบ
สมมติ ฐ านทางสถิ ติ ความสอดคล้อ งที่ มีค่ า เป็ นศู น ย์
ค่าสถิติไค-สแควร์ ยิ่งมีค่าต่าหรื อเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าใด
แสดงว่าข้อมูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิ ง ประจั ก ษ์ (Jöreskog & Sörbom, 1993:122;
Diamantopoulos & Siguaw, 2000: 83) ซึ่ งการตรวจสอบ

ค่าทางสถิติไค-สแควร์ สามารถตรวจสอบได้จาก 1) ค่ า
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p-value) หากมี ค่ า มากกว่ า 0.05
แสดงว่าข้อมูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ซึ่ งเป็ นการแสดงถึงข้อมูลโมเดลลิ
สเรลแตกต่างจากข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างไม่มีนัยสาคัญ
2) ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย
(Root MeanSquare of Approximation: RMSEA) เป็ น
ค่าที่ บอกถึ งความไม่ สอดคล้องของแบบจาลองที่ส ร้ า ง
ขึ้น กับเมทริ ก ซ์ ความแปรปรวนร่ ว มของประชากร ค่ า
RMSEA ที่ มีค่า น้อยกว่า .05 แสดงว่า มีค วามกลมกลื น
สนิ ท ตามคาอธิ บายของบราวน์และคูเดค (Browne and
Cudeck, 1993: 144)
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กรอบแนวคิด ตัวอักษร 16 หนา






ภาพ 1 คอลัมถ์

/











รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ตัวอักษร 14 ปกติ

สรุปผลการวิจยั ตัวอักษร 16 หนา

ผลกา รศึ ก ษ าปั จจั ย เชิ งสาเ หตุ ที่ มี ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานเชิงรุ กของพนักงานสาย
งานสิ นเชื่ อของธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) กลุ่ ม
เครื อข่ายนครหลวง 3 พบว่า ปัจจัยด้านปัจจัยด้านกลยุทธ์
และนโยบาย ที่ ป ระกอบด้ว ย เป้ า หมายความส าเร็ จ
แผนการดาเนิ นการ และพันธกิจโดยมีค่าความสัมพันธ์

ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานค่าเท่ากับ 0.76
ส่ ว นผลการตรวจสอบความสอดคล้อ งระหว่ างโมเดล
โครงสร้างองค์ประกอบประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิง าน
เชิงรุ กของพนักงานสายงานสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) กลุ่มเครื อข่ายนครหลวง 3 กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีความสอดคล้องกัน โดยพิจารณาจากค่ า ไคสแควร์ (Chi-Square) มีค่ าเท่ ากับ 106.25 ที่องศาอิ สระ

ตัง้ หน้ากระดาษล่าง 1.5 นิ้ว
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(Degree of Freedom: df) เท่ า กับ 66 ระดับ ความมี
นัยสาคัญ (P-Value) เท่ ากับ 0.00 ค่าดัชนี รากก าลังสอง
เฉลี่ ยของความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า (Root
Mean Square Error of Approximation : RMSEA)


เท่ากับ 0.045 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ต่อองศาอิสระ
(Chi-Square df) เท่ากับ 1.609 โดยแสดงได้ดงั ภาพที่ 2
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Chi-Square=106.25, df=66, P-value=0.00124, RMSEA=0.045

รู ปที่ 2 ผลการศึกษา

อภิปรายผล ตัวอักษร 16 หนา

ผลกา รศึ ก ษ าปั จจั ย เชิ งสาเ หตุ ที่ มี ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานเชิงรุ กของพนักงานสาย
งานสิ นเชื่ อของธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) กลุ่ ม
เครื อข่ายนครหลวง 3 พบว่า ปัจจัยด้านปัจจัยด้านกลยุทธ์
และนโยบาย ที่ ป ระกอบด้ว ย เป้ า หมายความส าเร็ จ
แผนการดาเนิ นการ และพันธกิจโดยมีค่าความสัมพันธ์
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานค่าเท่ากับ 0.76
ส่ ว นผลการตรวจสอบความสอดคล้อ งระหว่ างโมเดล
โครงสร้างองค์ประกอบประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิง าน
เชิงรุ กของพนักงานสายงานสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) กลุ่มเครื อข่ายนครหลวง 3 กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีความสอดคล้องกัน โดยพิจารณาจากค่ า ไคสแควร์ (Chi-Square) มีค่ าเท่ ากับ 106.25 ที่องศาอิ สระ
(Degree of Freedom: df) เท่ า กับ 66 ระดับ ความมี
นัยสาคัญ (P-Value) เท่ ากับ 0.00 ค่าดัชนี รากก าลังสอง
เฉลี่ ยของความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า (Root
Mean Square Error of Approximation : RMSEA)
เท่ากับ 0.045 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ต่อองศาอิสระ

(Chi-Square df) เท่ากับ 1.609 ดังนั้น การที่จะทาให้เกิด
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานเชิงรุ กของพนักงานสาย
งานสิ นเชื่อของธนาคารกรุ งไทยกลุ่มเครื อข่ายนครหลวง
3 จึ งจ าเป็ นต้องมี กลยุท ธ์ และนโยบาย ซึ่ งประกอบไป
ด้วย เป้าหมายความสาเร็ จ แผนดาเนินการ และพันธกิจที่
ชัดเจน เพื่ อ ให้เ กิดประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บตั ิ งานที่ ดี
ยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้อ งกับ งานวิ จั ย ของเสริ มศรี แสงนาค
(2545) ได้ ศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการน า
นโยบายของรั ฐ ไปปฏิ บ ัติ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในการ
ดาเนินการปัญหาและอุปสรรคเกิดจากนโยบายขาดความ
ชัดเจน ผูบ้ ริ หารยังคงมีค วามกังวลเกี่ย วกับ ผลเสี ย ที่จ ะ
เกิดขึ้นจากการกาหนดนโยบาย การขาดความพร้ อมใน
ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือและเทค
โนโยลี ยัง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นั้ นจึ งควรปรั บ ปรุ ง
องค์ ป ระกอบในด้า นต่ า งๆไม่ ว่ า จะเป็ นการก าหนด
กฎเกณฑ์น โยบายต่ า งๆ การปฏิ บ ัติง านของพนัก งาน
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป ผลงานของพระ
มหาศิริชยั สิ รินฺทญาโณ (ศรี รัมย์) (2556) พบว่า ผูน้ ายัง
ขาดความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์กลยุทธ์ในการ
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จัดการอย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยังขาดการจัดทาแผน
และการนาเสนอกลยุทธ์ที่ชดั เจนส่ งผลให้เกิดอุปสรรค
และปัญหาขององค์กร ดังนั้น องค์กรควรที่จะนาข้อมูลที่
เนื้อหาตัวอักษร ได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์ท้ งั สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มาประยุกต์ใช้กบั การจัดทาแผนงานกล
14 ปกติ
ยุทธ์ที่ชดั เจนและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ผลงานของ สุ
ขึน้ หัวข้อ
ระศักดิ์ แก้วสี ยา (2556) พบว่า ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์
ตัวอักษร 14 หนา
พัน ธกิจ และเป้ า หมาย มี ปัญหา โดยข้อ ที่มีปั ญหามาก
ที่สุดคือการกาหนดวิสัยทัศน์ที่ไม่คานึ งถึงความเป็ นไป
ได้มากกว่าความคาดหวัง รองลงมาคือขาดการนาข้อมูล
ที่ไ ด้จ ากวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มมาก าหนดวิ สั ย ทัศ น์
ด้า นของการก าหนดกลยุท ธ์ ข้อ ที่มีปัญหามากที่ สุดคื อ
ขาดการกาหนดกลยุทธ์ที่เป็ นรู ปธรรม และขาดแนวมาง
ที่จะทาให้ภารกิจสาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายที่วางไว้ สรุ ป
ได้ว่ า ในการก าหนดกลยุท ธ์ แ ละนโยบายขององค์ก ร
อย่างมีประสิ ทธิภาพต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่าง
รอบคอบทั้งผลลัพ ธ์และผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้น รวมถึ ง
ความเป็ นไปได้ในการนากลยุทธ์และนโยบายมาปฏิบตั ิ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ข้ อเสนอแนะ ตัวอักษร 16 หนา

ผลกา รศึ ก ษ าปั จจั ย เชิ งสาเ หตุ ที่ มี ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานเชิงรุ กของพนักงานสาย
งานสิ นเชื่อของ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) กลุ่ม
เครื อข่ า ยนครหลวง 3 พบว่ า ปั จ จัย ด้า นกลยุ ท ธ์ แ ละ
นโยบาย ประกอบด้ ว ยเป้ า หมายความส าเร็ จ แผน
ดาเนิ น การ และพันธกิจ ส่ งผลต่อประสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานมากที่สุด ผูว้ ิจยั จึ งได้นาเสนอแนวทางในการ
ดาเนินงานดังนี้
ด้า นกลยุท ธ์ แ ละนโยบาย ทางธนาคารควรมี
การกาหนดเป้ าหมายและภารกิ จ ในการดาเนิ น การให้
ชัดเจน ควรพิ จ ารณาถึ ง จุ ดแข็ ง จุ ดอ่ อ น โอกาส และ
อุปสรรคก่ อนที่ นาไปกาหนดนโยบาย (พระมหาศิริชัย
สิ รินฺทญาโณ (ศรี รัมย์), 2556) ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์
พัน ธกิ จ และเป้ า หมายขององค์ก รควรเปิ ดโอกาสให้
พนักงานทุกระดับมีส่ว นร่ วมแสดงความคิดเห็นก่อนที่

จะน ามาพัฒ นาและก าหนดเป็ นกลยุท ธ์ แ ละนโยบาย
ต่อไป(สุ ระศักดิ์ แก้วสี ยา, 2556) นอกจากนี้ ทางธนาคาร
ควรจั ด ท าสื่ อหรื อการสื่ อ สารเกี่ ย วกับ กลยุ ท ธ์ แ ละ
นโยบายให้ชดั เจน และสามารถทาความเข้าใจได้ง่ายใน
ทุกระดับ เพื่อสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานตาม
หลัก นโยบายที่ กาหนดไว้ และการปฏิบ ัติที่ เ ป็ นไปใน
ทิศ ทางเดีย วกัน รวมถึ งการจัดฝึ กอบรมเพื่อ สร้ างความ
เข้า ใจในบทบาทหน้า ที่ ข องพนัก งานตามกลยุท ธ์ แ ละ
นโยบายที่กาหนดขึ้น (เสริ มศรี แสงนาค,2545)
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ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในครั้งต่อไป ตัวอักษร 16 หนา
ธนาคารควรศึ ก ษาและให้ ค วามส าคั ญ ใน
ประเด็น ของกลยุท ธ์แ ละนโยบายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย
ทางด้านเป้ าหมายความสาเร็ จ แผนการดาเนิ นการ และ
พัน ธกิ จ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการดาเนิ น การหรื อการ
ก า ห น ด แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ น โ ย บ า ย เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในตัวของกลยุทธ์และนโยบายรวมถึงผล
ของการปฏิบตั ิตามให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

เอกสารอ้างอิง ตัวอักษร 16 หนา
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