บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในสภาวะปั จจุบนั โลกอยูใ่ นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกันอย่างสู งและทวีความ
รุ น แรงขึ้ น เรื่ อ ยๆ ประเทศไทยเป็ นส่ ว นหนึ่ งของประชาคมโลก จึ ง หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ที่ จ ะได้รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างรุ นแรงนี้ ทั้งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม
และการเมือง สังคมไทยจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเพื่อให้สามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืน สามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ ต่างๆที่เผชิ ญได้ เป็ นที่ยอมรับว่าบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ในทุกระดับของสังคม คือ ผูน้ า ซึ่ งมีความสาคัญต่อความอยูร่ อด สวัสดิ ภาพ สันติสุขของสังคมและ
ประเทศชาติท้ งั หมด อีกทั้งผูน้ ายังมีผลต่อการพัฒนาองค์การและการจัดการในทุกระดับทั้งระดับโลก
ระดับประเทศจนกระทัง่ ถึงระดับท้องถิ่น (สุ ไกนะฮ์ ดารามัน่ ,2553:ออนไลน์)
การพัฒนาบุคลากรและผูน้ าเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State
Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ซึ่ งเป็ นระบบการประเมินเพื่อยกระดับการบริ หารจัดการ
ของรัฐวิสาหกิ จให้เข้าสู่ มาตรฐานสากลโดยประยุกต์รูปแบบการประเมินตนเอง (Self Assessment)
และเกณฑ์ ก ารประเมิ น รางวัล คุ ณ ภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

เข้า กับ ระบบ

ประเมินผลซึ่ งเป็ นเกณฑ์การประเมินที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร
(ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารออมสิ น, 2557)
ธนาคารออมสิ นมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล เป็ นรัฐวิสาหกิ จในรู ปของสถาบันการเงิ นที่ มีรัฐบาลเป็ น
ประกันอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง ปั จจุ บนั ธนาคารออมสิ นมี อายุครบ 101 ปี มี
สาขา 1,121 สาขาทัว่ ประเทศ ในปี 2557-2561 ธนาคารออมสิ นมี วิสัย ทัศน์ เป็ นสถาบัน การเงิ น ที่
มัน่ คงเพื่อการออมและเป็ นผูน้ าในการสนับสนุ นเศรษฐกิ จฐานรากและลูกค้ารายย่อย ด้วยหลักการ
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บริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิบาล จากผลการดาเนิ นงานปั จจุบนั ธนาคารออมสิ นมี
สิ นทรัพย์รวม 2,086,613 ล้านบาท เงินฝาก 1,801,896 ล้านบาท และสิ นเชื่ อสุ ทธิ 1,501,491 ล้านบาท
(ธนาคารออมสิ น,2557: ออนไลน์) ระดับสาขาในจังหวัดเชี ยงใหม่ มีสินเชื่อสุ ทธิ 47,086.78 ล้านบาท
และเงินฝาก 37,810.32 ล้านบาท (ธนาคารออมสิ น ภาค 8, 2557)
ธนาคารออมสิ นมีการประเมินสมรรถนะของผูบ้ ริ หารเพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับระบบประเมิน
คุ ณ ภาพรั ฐวิส าหกิ จ ธนาคารได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ ภาวะผูน้ า (Leadership) และการบู รณาการที ม
(Teamwork) ของผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การสาขาและผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขา ซึ่ งภาวะผูน้ าจัดเป็ นสมรรถนะ
ทางการบริ หาร (Managerial Competency) ผูน้ าจะแสดงออกถึ งความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้ น
พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผรู ้ ่ วมงาน โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ คือ ตรวจสอบและหาแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาโดยยึดความถูกต้องและประโยชน์ของธนาคาร มีการกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้ผรู ้ ่ วมงาน
เกิ ด ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการปฏิ บ ัติ ง าน และ บู ร ณาการที ม จัด เป็ นสมรรถนะหลั ก (Core
Competency) ด้วยการพัฒนาที มงานที่ มีคุณภาพ โดยมีการบริ หารจัดการทีมให้เหมาะสมกับความรู ้
ทักษะ ความถนัด สร้างความสัมพันธ์ภายในทีม และให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์เพื่อพัฒนาสมาชิ ก
ในที ม สมรรถนะของผูบ้ ริ หาร ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาการเลื่ อนตาแหน่ งของธนาคารออมสิ น
ในระดับที่สูงขึ้นไป (ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารออมสิ น, 2556)
ปั จจุบนั จังหวัดเชี ยงใหม่มีธนาคารออมสิ นจานวน 40 สาขา ได้รับการความคุมดูแลจากธนาคาร
ออมสิ นเขตจานวน 4 เขต และอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของธนาคารออมสิ นภาค 8 โดยแต่ละสาขามี
การบริ หารงานโดยผูจ้ ดั การสาขา สาขาละ 1 คน และผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขา ในระดับตาแหน่งผูจ้ ดั การ
สาขาในเขตเชี ยงใหม่ท้ งั หมดมี จานวน 40 คน ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การสาขามีจานวน68คน(ธนาคารออมสิ น
ภาค 8, 2557) ซึ่ งจานวนผูจ้ ดั การสาขาและผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การสาขาทั้งประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 67.84 ของ
ผูบ้ ริ หารระดับต้น (ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารออมสิ น, 2556)
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น การบริ หารงานของผูน้ า จะต้องทันต่อการเปลี่ ยนแปลง มีความ
ยืดหยุ่น และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ต่างๆที่ เกิ ดขึ้ นในองค์กร ซึ่ งธนาคารออมสิ นส่ วนงานสาขา
พนัก งานจะมี ค วามใกล้ชิ ด กับ ผูบ้ ริ ห ารระดับ ผูจ้ ดั การและผูช้ ่ ว ยผูจ้ ดั การเป็ นอย่างมาก เนื่ อ งจาก
พนักงานจะได้รับการกาหนดเป้ าหมายที่ผจู ้ ดั การสาขารับนโยบายมาจาก สานักงานใหญ่ ภาค และเขต
ตามล าดับ เป้ าหมายดังกล่ าวจะถู ก มอบหมายตามตาแหน่ งความรั บ ผิ ดชอบ โดยการบริ ห ารของ
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ผูจ้ ดั การสาขาและผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การสาขา ซึ่ งรวมถึ งเป็ นผูก้ ระตุน้ และสร้างขวัญกาลังใจให้พนักงานใน
การปฏิ บตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงต้องการศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารธนาคารออม
สิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อให้องค์กรเห็ นความสาคัญของลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร เพื่อเป็ นข้อมูล
พื้ น ฐานและเป็ นแนวทางส าหรั บ ผูบ้ ริ ห าร น าไปใช้ใ นการปรั บ ปรุ งศัก ยภาพในการบริ ห ารเพื่ อ
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็ นทีมของผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
7.1 ทาให้ทราบลักษณะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและการทางานเป็ นทีมของผูบ้ ริ หารธนาคารออม
สิ นในจังหวัดเชียงใหม่
7.2 ทาให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและการทางานเป็ นทีมของ
ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชียงใหม่
7.3สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป
1.4 นิยำมศัพท์
ภำวะผู้นำ หมายถึงการแสดงพฤติกรรมของผูท้ ี่ได้รับการยอมรับให้เป็ นผูน้ า โดยใช้บทบาทที่ได้รับ
บริ หารคนหรื อกลุ่มตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ภำวะผู้นำกำรเปลีย่ นแปลง หมายถึงการแสดงพฤติกรรมของผูน้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงและจูงใจผูต้ าม
โดยให้ความสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์กรมากกว่าความสาเร็ จของตัวเอง โดยใช้อิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ การสร้างแรงดลใจ การกระตุน้ การใช้ปัญญา และการมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายคน
ภำวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน หมายถึงการแสดงพฤติกรรมของผูน้ าที่ใช้การกระตุน้ โดยให้
รางวัลแก่ผตู ้ ามเป็ นสิ่ งแลกเปลี่ยนตามสถานการณ์ ด้วยการบริ หารแบบวางเฉยเชิงรุ กและการบริ หาร
แบบวางเฉยเชิงรับ
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ภำวะผู้นำปล่ อยตำมสบำย หมายถึงการแสดงพฤติกรรมของผูน้ าที่ไม่สนใจในงานเป็ นภาวะผูน้ าที่ขาด
ความรับผิดชอบ ไม่มีการตัดสิ นใจ ไม่ให้ความสาคัญกับผูต้ าม เมื่อเกิดปั ญหาจะหลีกเลี่ยงการแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้น
กำรทำงำนเป็ นทีม หมายถึงการทางานของบุคคล 2 คนขึ้นไป โดยงานของแต่ละฝ่ ายมีผลต่อกัน ซึ่ งมี
ความเกี่ยวข้องในความสาเร็ จของเป้ าหมายร่ วมขององค์กรโดยใช้กระบวนการติดต่อสื่ อสาร การ
ร่ วมมือ การประสานงาน การมีความคิดสร้างสรรค์และการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหำรธนำคำรออมสิ น หมายถึง ผูบ้ ริ หารตาแหน่งผูจ้ ดั การสาขา และผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขา ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่
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