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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

ในสภาวะปัจจุบนั โลกอยูใ่นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนักนัอยา่งสูงและทวีความ

รุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก จึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะได้รับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัอยา่งรุนแรงน้ี ทั้งผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม

และการเมือง สังคมไทยจึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาตนเพื่อให้สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง

และย ัง่ยืน สามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ต่างๆท่ีเผชิญได ้เป็นท่ียอมรับวา่บุคคลท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง

ในทุกระดบัของสังคม คือ ผูน้ า ซ่ึงมีความส าคญัต่อความอยูร่อด สวสัดิภาพ สันติสุขของสังคมและ

ประเทศชาติทั้งหมด อีกทั้งผูน้  ายงัมีผลต่อการพฒันาองคก์ารและการจดัการในทุกระดบัทั้งระดบัโลก 

ระดบัประเทศจนกระทัง่ถึงระดบัทอ้งถ่ิน (สุไกนะฮ ์ดารามัน่,2553:ออนไลน์)  

การพฒันาบุคลากรและผูน้ าเป็นองค์ประกอบหน่ึงของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State 

Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ซ่ึงเป็นระบบการประเมินเพื่อยกระดบัการบริหารจดัการ

ของรัฐวิสาหกิจให้เขา้สู่มาตรฐานสากลโดยประยุกต์รูปแบบการประเมินตนเอง (Self Assessment)

และเกณฑ์การประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)      เข้ากับระบบ

ประเมินผลซ่ึงเป็นเกณฑ์การประเมินท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ให้สอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนัทั้งองคก์ร 

(ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ธนาคารออมสิน, 2557) 

ธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปของสถาบนัการเงินท่ีมีรัฐบาลเป็น

ประกนัอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั ปัจจุบนัธนาคารออมสินมีอายุครบ 101 ปี มี

สาขา 1,121 สาขาทัว่ประเทศ  ในปี 2557-2561 ธนาคารออมสินมีวิสัยทศัน์ เป็นสถาบนัการเงินท่ี

มัน่คงเพื่อการออมและเป็นผูน้ าในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกคา้รายย่อย ด้วยหลกัการ
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บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล จากผลการด าเนินงานปัจจุบนั ธนาคารออมสินมี

สินทรัพยร์วม 2,086,613 ลา้นบาท เงินฝาก 1,801,896 ลา้นบาท และสินเช่ือสุทธิ1,501,491 ลา้นบาท 

(ธนาคารออมสิน,2557: ออนไลน์)  ระดบัสาขาในจงัหวดัเชียงใหม่ มีสินเช่ือสุทธิ 47,086.78 ลา้นบาท 

และเงินฝาก 37,810.32 ลา้นบาท (ธนาคารออมสิน ภาค 8, 2557)  

ธนาคารออมสินมีการประเมินสมรรถนะของผูบ้ริหารเพื่อใหเ้กิดการสอดคลอ้งกบัระบบประเมิน

คุณภาพรัฐวิสาหกิจ ธนาคารได้ให้ความส าคญักับภาวะผูน้ า (Leadership) และการบูรณาการทีม 

(Teamwork) ของผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการสาขาและผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา  ซ่ึงภาวะผูน้ าจดัเป็นสมรรถนะ

ทางการบริหาร (Managerial Competency) ผูน้  าจะแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน

พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผูร่้วมงาน โดยมีพฤติกรรมบ่งช้ีคือ ตรวจสอบและหาแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาโดยยึดความถูกตอ้งและประโยชน์ของธนาคาร มีการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้ผูร่้วมงาน

เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน และ บูรณาการทีม จัดเป็นสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) ดว้ยการพฒันาทีมงานท่ีมีคุณภาพ โดยมีการบริหารจดัการทีมให้เหมาะสมกบัความรู้ 

ทกัษะ ความถนดั สร้างความสัมพนัธ์ภายในทีม และให้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์เพื่อพฒันาสมาชิก

ในทีม สมรรถนะของผูบ้ริหาร ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาการเล่ือนต าแหน่งของธนาคารออมสิน 

ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป  (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ธนาคารออมสิน, 2556) 

ปัจจุบนัจงัหวดัเชียงใหม่มีธนาคารออมสินจ านวน 40 สาขา ไดรั้บการความคุมดูแลจากธนาคาร

ออมสินเขตจ านวน 4 เขต และอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของธนาคารออมสินภาค 8 โดยแต่ละสาขามี

การบริหารงานโดยผูจ้ดัการสาขา  สาขาละ 1 คน และผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา  ในระดบัต าแหน่งผูจ้ดัการ

สาขาในเขตเชียงใหม่ทั้งหมดมีจ านวน 40 คน  ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขามีจ านวน68คน(ธนาคารออมสิน 

ภาค 8, 2557) ซ่ึงจ านวนผูจ้ดัการสาขาและผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ 67.84 ของ

ผูบ้ริหารระดบัตน้ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ธนาคารออมสิน, 2556) 

จากความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ การบริหารงานของผูน้ า จะตอ้งทนัต่อการเปล่ียนแปลง มีความ

ยืดหยุ่น และปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในองค์กร ซ่ึงธนาคารออมสินส่วนงานสาขา 

พนักงานจะมีความใกล้ชิดกับผูบ้ริหารระดับผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก

พนกังานจะไดรั้บการก าหนดเป้าหมายท่ีผูจ้ดัการสาขารับนโยบายมาจาก ส านกังานใหญ่ ภาค และเขต

ตามล าดับ เป้าหมายดังกล่าวจะถูกมอบหมายตามต าแหน่งความรับผิดชอบ โดยการบริหารของ
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ผูจ้ดัการสาขาและผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา ซ่ึงรวมถึงเป็นผูก้ระตุน้และสร้างขวญัก าลงัใจให้พนกังานใน

การปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารธนาคารออม

สินในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้องค์กรเห็นความส าคญัของลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหาร เพื่อเป็นขอ้มูล

พื้นฐานและเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหาร น าไปใช้ในการปรับปรุงศักยภาพในการบริหารเพื่อ

ประโยชน์ในการพฒันาองคก์รต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

7.1 ท าใหท้ราบลกัษณะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารธนาคารออม

สินในจงัหวดัเชียงใหม่ 

7.2 ท าใหท้ราบความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการท างานเป็นทีมของ

ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 7.3สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาองคก์รต่อไป 

1.4 นิยำมศัพท์ 

ภำวะผู้น ำ หมายถึงการแสดงพฤติกรรมของผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับให้เป็นผูน้ า โดยใชบ้ทบาทท่ีไดรั้บ

บริหารคนหรือกลุ่มตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ภำวะผู้น ำกำรเปลีย่นแปลง หมายถึงการแสดงพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีการเปล่ียนแปลงและจูงใจผูต้าม

โดยใหค้วามส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์รมากกวา่ความส าเร็จของตวัเอง โดยใชอิ้ทธิพลเชิง

อุดมการณ์ การสร้างแรงดลใจ การกระตุน้การใชปั้ญญา และการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน 

 ภำวะผู้น ำแบบแลกเปลี่ยน หมายถึงการแสดงพฤติกรรมของผูน้ าท่ีใชก้ารกระตุน้โดยให้

รางวลัแก่ผูต้ามเป็นส่ิงแลกเปล่ียนตามสถานการณ์ ดว้ยการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกและการบริหาร

แบบวางเฉยเชิงรับ 
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ภำวะผู้น ำปล่อยตำมสบำย หมายถึงการแสดงพฤติกรรมของผูน้ าท่ีไม่สนใจในงานเป็นภาวะผูน้ าท่ีขาด

ความรับผดิชอบ ไม่มีการตดัสินใจ ไม่ใหค้วามส าคญักบัผูต้าม เม่ือเกิดปัญหาจะหลีกเล่ียงการแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

กำรท ำงำนเป็นทมี หมายถึงการท างานของบุคคล 2 คนข้ึนไป โดยงานของแต่ละฝ่ายมีผลต่อกนั ซ่ึงมี

ความเก่ียวขอ้งในความส าเร็จของเป้าหมายร่วมขององคก์รโดยใชก้ระบวนการติดต่อส่ือสาร การ

ร่วมมือ การประสานงาน การมีความคิดสร้างสรรคแ์ละการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

ผู้บริหำรธนำคำรออมสิน หมายถึง ผูบ้ริหารต าแหน่งผูจ้ดัการสาขา และผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา ในเขต

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 

 


