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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบความส�าเร็จที่ส่งผลต่อโครงการธนาคารโรงเรียนฯ เพื่อหา
จุดเด่นของโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ส�าหรับเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในธนาคารออมสิน
สามารถน�าไปบริหารจัดการโครงการธนาคารโรงเรียนฯ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการด�าเนินงานโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินให้มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและต่อยอดเกิดเป็นโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ธนาคารโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มครู/อาจารย์ด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาโครงการธนาคาร
โรงเรียนฯ ที่โรงเรียนมีผลการด�าเนินงานโครงการฯ อยู่ในเกณฑ์ตัวชี้วัด ประจ�าปี 2555 – 2556 ในระดับ เกินกว่า
เป้าหมายที่ร้อยละ 85 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบการวิจัยแบบผสม โดยมีการศึกษาการวิจัย
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากครู/อาจารย์ที่มีต�าแหน่งที่ปรึกษา
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินในการเก็บข้อมูล เพื่อหาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 8 ท่าน และการวิจัยเชิง
ปริมาณ ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกันกับการวิจัยเชิงคุณภาพ จ�านวน 100 ท่าน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
จากนั้น น�ามาจัดกลุ่มตัวแปรโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการธนาคารโรงเรียนฯ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นต่อความส�าเร็จของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ สูงที่สุด ในระดับความส�าเร็จมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อความส�าเร็จของโครงการ
ธนาคารโรงเรียนฯ ในระดับความส�าเร็จมาก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการด�าเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความคิดเห็นต่อความส�าเร็จของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ต�่าที่สุด ในระดับความส�าเร็จมาก
ค�ำส�ำคัญ: ธนาคารโรงเรียน การบริหารโครงการองค์ประกอบความส�าเร็จการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ

ABSTRACT

This research aims to study success factors that can affect the School Bank’s Project and to find
out the outstanding to be the guideline for the associated sectors of Government Savings Bank on the
School Bank’s Project Management. Moreover, it also aimed to propose the operational improvement
of the School Bank’s Project for effectiveness, development, and other projects that related to the
School Bank’s Project.
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Populations used in this study are a group of teachers who are the consultant of the School
Bank’s Project that located in the school with over 85 percentage of 2012 – 2013 performance.
This research applied Mixed Method that consisted of qualitative and quantitative research. For
qualitative research, depth-interviews were used for collecting and finding out the important information from 8 teachers. Moreover, 100 teachers answered the questionnaires for quantitative research to
collect the information. Furthermore, this research analyzed data by using Exploratory Factor Analysis:
EFA and statistical program to determine the frequency, percentage, and standard deviation.
The results showed that the first factor related with School Bank’s Project Management was
people who commented on the success of School Bank’s Project in the highest level. The second factor was people who commented on the success of School Bank’s Project Operation in the fair level.
And the last factor was people who commented on the success of School Bank’s Project Structure
Operation in the lowest level.
Keywords: School Bank, Project Management, Causal Factors of Success, Exploratory Factor Analysis
(EFA)

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ธนาคารออมสินในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการ
ส่งเสริมการออมมาเป็นเวลายาวนาน ได้เล็งเห็นความส�าคัญ
ของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของสังคม
ในอนาคต จึงมุ่งส่งเสริมวินัย การออมและค่านิยมอันดีให้กับ
เยาวชน ผ่านการจัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนในโรงเรียน
และสถาบันการศึกษา โดยจ�าลองธนาคารสาขาไว้ในโรงเรียน
ที่ด�าเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีครู - อาจารย์ และ
พนักงานธนาคารออมสินเป็นที่ปรึกษา นักเรียนผู้ปฏิบัติงาน
ในธนาคารโรงเรียนมีทั้งนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาที่มีความ
ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดถี่ถ้วน มี
มนุษยสัมพันธ์ดี ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง และ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการธนาคารโรงเรียนฯ เป็นกิจกรรม
ให้บริการที่มุ่งเน้นการพัฒนาระดับคุณภาพการให้บริการ
ทางการเงินแก่เยาวชนและชุมชน ซึ่งยกระดับคุณภาพการ
บริการดังกล่าว จะส่งผลดีและประโยชน์ให้กับธนาคารใน
ระยะยาว เพราะเด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า และวินัย
ในการออมวันนี้ คือพฤติกรรมการบริหารที่ดีในวันหน้า ให้
การบริการทางการเงินแก่เยาวชนในวันนี้ ไม่ใช่เป็นเพียง
การรับฝากเงินเท่านั้น ธนาคารออมสินมีความมุ่งหวังจะมอบ
คุณค่าการฝากเงิน และพฤติกรรมการบริหารเงินที่ดี ให้แก่

เยาวชน การสร้างภาพลักษณ์ในการมอบคุณค่าดังกล่าวให้
ถึงตัวเยาวชน และให้มีความยั่งยืน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
จากผู้น�าชุมชน ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน ครูในโรงเรียน
ธนาคารโรงเรียน และธนาคารออมสินสาขาต่างๆ รวมถึง
การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนแห่งการออม และชุมชน
ที่ปลูกฝังวินัยและการบริหารทางการเงินที่ดีแก่เยาวชน
(สุทธิ สัตตบงกช, 2554)
เป็นเวลากว่า 17 ปี ที่โครงการธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสินได้เปิดด�าเนินการ ถือว่าเป็นโครงการหนึ่ง
ของธนาคารออมสินที่ได้รับความสนใจ และมีความต้องการ
เข้าร่วมโครงการฯ จากโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ
ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ธนาคารฯ ได้ก�าหนดการเปิดธนาคาร
โรงเรียนฯ ไว้ในแต่ละปี ผู้ศึกษาจึงสนใจถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ให้โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินที่มีการด�าเนิน
งานที่ประสบความส�าเร็จ เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ให้เกิดความส�าเร็จ
อย่างยั่งยืนที่พร้อมไปด้วยประสิทธิภาพการบริหารงาน
การด�าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามก�าหนด รวมถึงการน�า
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปต่อยอดเกิดเป็นกิจกรรม หรือ
โครงการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบความส�าเร็จที่ส่งผล
ต่อโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
2. เพื่อหาจุดเด่นของโครงการธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสิน ส�าหรับเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในธนาคารออมสินสามารถน�าไปบริหารจัดการ
โครงการธนาคารโรงเรียนฯ
3. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการปรั บ ปรุ ง การ
ด�าเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและต่อยอดเกิดเป็นโครงการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการธนาคารโรงเรียนฯ

ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่ององค์ประกอบความส�าเร็จของ
โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ผู้วิจัยได้ก�าหนด
ขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตทำงด้ำนเนื้อหำ ท�าการวิจัยเกี่ยวกับ
องค์ประกอบความส�าเร็จของโครงการธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสิน จากมุมมองของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินในโรงเรียน ที่มีต่อนโยบาย
การบริหาร ระบบการด�าเนินงาน และผลการด�าเนินงานที่
ท�าให้โครงการฯ ประสบความส�าเร็จ
2. ขอบเขตด้ ำ นประชำกรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ ำ ง
ท�าการเก็บข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากครู/
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนและสถาน
ศึกษาให้ควบคุมดูแลธนาคารโรงเรียนที่มีผลการด�าเนิน
งานโครงการฯ อยู่ในเกณฑ์ตัวชี้วัด ประจ�าปี 2555 - 2556
ในระดับเกินกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 85 โดยแบ่งออกเป็น
2 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ท�าการศึกษาจาก
กลุ่มอาจารย์ที่มีต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาโครงการธนาคาร
โรงเรียนฯ ของแต่ละโรงเรียน ตามขนาดประเภทโรงเรียน
ที่ธนาคารออมสินได้แบ่งสัดส่วนไว้ ประกอบด้วย โรงเรียน
8 แห่ง อาจารย์ที่ปรึกษา จ�านวน 8 ท่านในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2 ในการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณด� า เนิ น การสุ ่ ม
ตัวอย่างแบบก�าหนดโควต้า และด�าเนินการส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครจ�านวน
100 แห่ง จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 100 คน ทั้งนี้
โรงเรี ย นที่ ท� า การสุ ่ ม คั ด เลื อ กในกลุ ่ ม สองน� า มาก� า หนด
สัดส่วนโดยอ้างอิงจากโครงสร้างของธนาคารออมสินสาขา
ในกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 3 ภาค และแบ่งเป็น
สัดส่วน รายละเอียดดังตาราง 1

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรโครงกำร เครื่อง
ชี้วัดความส�าเร็จของโครงการจะพิจารณาจากความส�าเร็จ
จากบรรทัดฐานต่างๆ (Criteria) ที่มีความส�าคัญรวม 4
ประการ (Pinto & Slevin, 1986) คือ 1) บรรทัดฐานด้าน
เวลา (Time criterion) หมายถึง การด�าเนินโครงการให้
แล้วเสร็จในเวลาที่ก�าหนด ครอบคลุมถึงเวลาในการด�าเนิน
งานโดยรวมของโครงการทั้งหมด และใช้เวลาด�าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม รวมทั้งการรับรู้ว่าโครงการมีอายุการ
ใช้งานมากน้อยเพียงใด 2) บรรทัดฐานด้านการเงิน (Monetary criterion) หมายถึง การด�าเนินโครงการโดยการ
ค�านึงถึงการบริหารการเงินที่ดีโดยจะระมัดระวังเรื่องงบ
ประมาณรายจ่ายของโครงการ การก�าหนดงวดเงิน ระบบ

ตาราง 1 จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ธนำคำรออมสินภำค
1
2
3
รวม

ด�ำเนินโครงกำรฯ (แห่ง)
34
46
37
117

สัดส่วนที่ใช้ (ร้อยละ)
29
39
32
100

จ�ำนวนตัวอย่ำง (คน)
29
39
32
100
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การเบิกจ่าย การจัดซื้อ การจัดจ้าง การจัดวางระบบ
การรายงานการทางการเงิน และระบบการตรวจสอบต่างๆ
3) บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (Effectiveness criterion)
หมายถึง การท�างานให้บรรลุเป้าหมายของผลงาน และ
วัตถุประสงค์ของโครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นการควบคุมคุณภาพจะเป็นเรื่อง
ที่มีความส�าคัญมากที่สุด นอกจากนั้นยังต้องเชื่อมสัมพันธ์
กับโครงการอื่นๆ ในแผนงานเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อบรรลุสู่จุด
มุ่งหมายในระดับแผนงานอีกด้วย 4) บรรทัดฐานด้านความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ (Client criterion) หมายถึงการ
สร้างการยอมรับในคุณค่าของโครงการให้เกิดขึ้นอย่าง
จริงจังแก่กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย มุ่งเน้นที่จะสร้างความ
เข้าใจในเรื่องการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงของโครงการ
ทั้งนี้เพื่อความคุ้มค่าของโครงการหนึ่งๆ
2. แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management; RBM) เป็นการบริหารที่ให้ความส�าคัญต่อผลการ
ด�าเนินงานและการตรวจวัดผลส�าเร็จในการด�าเนินงานของ
องค์การ ทั้งในแง่ของปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และผลลั พ ธ์ ซึ่ ง จะต้องมีก ารก�าหนดตัว บ่งชี้วัด ผลการ
ด�าเนินงาน (Key Performance Indicators; KPIs)
รวมทั้งการก�าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้า
โดยอาศั ย การมี ส ่ ว นร่ว มระหว่างผู้บ ริหาร สมาชิก ของ
องค์ ก ร และตลอดถึง ผู้ที่มีส่ว นได้ส่ว นเสียกลุ่ม ต่างๆ
(Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร
(วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 2547)
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การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะประกอบด้วยขั้นตอน
ที่ส�าคัญ 4 ขั้นตอน (Richard S. Williams, 1998 อ้างใน
ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2543) ดังนี้ 1) การวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์การ ซึ่งจะต้องท�าการก�าหนดทิศทางโดยรวมว่าต้องการ
ที่จะท�าอะไรอย่างไร 2) การก�าหนดรายละเอียดของตัวบ่งชี้
วัดผลด�าเนินงาน เมื่อผู้บริหารขององค์การได้ท�าการตกลง
ร่วมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้วัดผลการด�าเนินงานแล้ว จะเริ่มด�าเนิน
การส�ารวจเพื่อหาข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับสภาพในปัจจุบัน
น�ามาช่วยในการก�าหนดความชัดเจนของตัวบ่งชี้ดังกล่าว
ทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพ เวลา และสถานที่หรือความ
ครอบคลุม อันเป็นเป้าหมายที่ต้องการของแต่ละตัวบ่งชี้
3) การวัดและการตรวจสอบผลการด�าเนินงาน ผู้บริหารจะ
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรายงานผลการด�าเนินงาน
ของแต่ละตัวบ่งชี้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ เพื่อแสดงความ
ก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผลของการด�าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร และ 4) การให้รางวัล
ตอบแทน หลังจากพิจารณาผลการด�าเนินงานแล้ว ผู้บริหาร
จะต้องมีการให้รางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานที่
ตกลงกันไว้
3. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อควำม
ส�ำเร็จ CSFs (Critical Success Factors) หรือเงื่อนไข
ความส�าเร็จที่ส�าคัญ หมายถึง ปัจจัยหรือเงื่อนไขส�าคัญต่างๆ
ที่เอื้ออ�านวยต่อความส�าเร็จของโครงการ เงื่อนไขความส�าเร็จ
ที่ส�าคัญอาจเป็นเงื่อนไขความส�าเร็จในระดับโครงการ ระดับ
แผนงาน หรือระดับที่อยู่สูงขึ้นไป ตรงกับค�าว่า Important

ภาพ 1 กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
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ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

Assumption (IA) ในตารางแผนงาน Logical Framework (บทความสารด�ารงราชานุภาพ, 2546) นอกจากนี้
Slevin and Pinto (1987) น�าเสนอผลงานวิจัยที่ได้เสนอ
ตั ว แบบ 10 ปั จ จั ย ที่ มีผลต่อความส�า เร็จในการบริหาร
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Ten Critical Success
Factors Model) ประกอบด้วย 1) การรับรู้ภารกิจของ
โครงการโดยชัดเจน (Project Mission) 2) การสนับสนุน
ของผู้บริหารระดับสูง (Top Management Support)
3) การจั ด ท� า ก� า หนดการ และแผนการด�า เนิน งานของ
โครงการ (Project Plan and Project Schedule)
4) ให้ความส�าคัญแก่ลูกค้า (Client and Consultant)
5) บุคลากรในโครงการ (Personal Management of the
Project Team) 6) ความรู้ ความช�านาญทางด้านเทคนิค
(Technical Task) 7) การยอมรับ จากลูก ค้า (Client
Acceptant) 8) การติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ
(Monitoring and Feedback) 9) การติดต่อสื่อสาร
(Communications) และ 10) ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า (Trouble Shooting)
4. แนวคิดเกี่ยวกับกำรสื่อสำร William R. Van
Dersal (1974) นักวิชาการด้านการจัดการ (Management)
แห่ง National Graduate University กล่าวว่า องค์กรใด
ก็ตามจะอยู่รอดได้ก็ต้องมีระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ (Effective system of internal communication) ทั้งนี้ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
/องค์กร จะต้องได้รับการชี้แจงให้ทราบข่าวสารต่างๆ ที่
จ�าเป็นในเรื่องส�าคัญขององค์กร ได้แก่ 1) นโยบายทั่วไปของ
องค์กร รวมถึงโครงสร้าง ระบบ การด�าเนินงานขององค์กร
2) วัตถุประสงค์ หรือความมุ่งหมายขององค์กร 3) ผลงาน
ต่างๆ ที่องค์กรได้ด�าเนินการไปแล้ว เช่น ความส�าเร็จที่
องค์กรได้รับ กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ร่วมกันท�า 4) แผนการ
ด�าเนินงานขององค์กรในอนาคต ทั้งแผนระยะสั้น แผน
ระยะยาว และภาพรวม
ทั้งนี้ การสื่อสารภายในองค์กรจะประสบความส�าเร็จ
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับทักษะด้านการสื่อสารของผู้บริหารด้วย
กลยุทธ์การจัดการด้านการสื่อสารภายในองค์กรประกอบด้วย
(ธงชัย สันติวงษ์ และ ชนาธิป สันติวงษ์, 2542) คือ 1) ต้องมี
ความเสมอต้นเสมอปลาย หรือคงเส้นคงวา (Consistency)
การปฏิบัติของผู้บริหาร ไม่ว่าจะทางข้อความ ค�าพูด และ
พฤติกรรมที่ส่งออกไป จะช่วยส่งเสริมวัตถุประสงค์ของ

องค์กร อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วย 2) ต้องสร้าง
บรรยากาศให้เกิดความรักชอบพอกัน (Compassion) ผู้
บริหารระดับสูงต้องสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
สื่อสารด้วย เข้าใจถึงอารมณ์ และความต้องการที่แท้จริง
ของผู้บังคับบัญชา 3) ต้องด�าเนินการเป็นองค์กรโดยส่วนรวม
(Organization) ผู้บริหารต้องแน่ใจว่าการสื่อสารที่ได้ด�าเนิน
การอยู่นั้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และต้อง
มีการตรวจสอบให้แน่ใจอยู่ตลอดเวลาว่าการสื่อสารนั้นได้
มีการส่งไปตามช่องทางที่เหมาะสม 4) ต้องท�าอย่างพิถีพิถัน
หรือด�าเนินการอย่างพิเศษเด่นชัด (Selectivity) ต้องท�าให้
การสื่อสารของผู้บริหารระดับสูงมีความเด่นชัด มีความ
เหมาะสมกับกาลเทศะ

วิธีด�าเนินการวิจัย

ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบการวิจัยแบบผสม
(Mixed Method) โดยมีการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยวิธีการศึกษาจะด�าเนินการ
ดังนี้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ท�าการศึกษาใน 3 ส่วน
ได้แก่ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1.1 ทบทวนวรรณกรรม บทความทางวิชาการ
และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการจากฐานข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง
1.2 สัมภาษณ์เชิงลึก โดยท�าการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็น ครู/อาจารย์ ที่มีต�าแหน่งที่ปรึกษาธนาคาร
โรงเรียน ธนาคารออมสิน จ�านวน 8 ท่าน สัมภาษณ์เกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบความส�าเร็จที่ส่งผลต่อโครงการธนาคาร
โรงเรียนฯ
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ในแต่ละครั้ง จัดรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเครื่องบันทึกเสียง
ระบบดิจิทัล แล้วถอดข้อมูลออกมาเป็นตัวอักษร ใช้วิธีจับ
ประเด็น และสังเคราะห์ข้อมูล น�าไปการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis) ด้วยการตีความ (Interpret) และ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน�าหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(Triangulation) ซึ่งได้จ�านวนตัวแปรที่จะเป็นค�าถามในส่วน
ของงานวิจัยเชิงปริมาณทั้งหมด 34 ค�าถาม
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2. การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ มีขั้นตอน และวิธี
การศึกษาดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาเป็น ครู/อาจารย์
ที่มีต�าแหน่งที่ปรึกษาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ใช้
วิธีการค�านวณจ�านวนตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane
(1973) จากประชากรทั้งหมด 117 โรงเรียน ได้จ�านวน
ตัวอย่าง 90.52 ตัวอย่าง ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอย่าง
100 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันการผิดพลาดและข้อมูลไม่ครบถ้วนจากการเก็บตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวใช้เทคนิคใน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า โดยแบ่งโรงเรียนธนาคาร
ออมสินในจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นภาค 3 ภาค ภาคละ
100 ตัวอย่าง
2.2 แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา ใช้แบบ
สอบถามที่ถูกพัฒนาขึ้นจากผลการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ
มีค�าถาม 34 ค�าถาม โดยใช้เกณฑ์การวัดความคิดเห็นแบ่ง
ออกเป็น 7 ระดับ เรียงจาก ระดับที่ 1 น้อยที่สุด จนถึง
ระดับที่ 7 มากที่สุด และมีค�าถามทั่วไป เช่น ค�าถามที่เกี่ยว
กับลักษณะงาน จ�านวนนักเรียนในโรงเรียน จ�านวนปีที่เข้า
ร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ความถี่ของวันในการเปิด
ให้บริการธนาคารโรงเรียนฯ เป็นต้น
2.3 ตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Validity) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ
สอบถาม โดยการตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ใช้วิธี Index of Item Objective Congruence (IOC)
พบว่าค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.85 ซึ่งสูงกว่า 0.5 ถือว่าค�าถาม
สามารถน�าไปใช้ได้ (Rovinelli and Hambleton, 1977)
และทดสอบความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s
Alpha พบว่าค่าเท่ากับ 0.968 ซึ่งสูงกว่า 0.7 แสดงว่า
แบบสอบถามมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ สามารถน� า ไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549)
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ใช้
โปรแกรม SPSS ท�าการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส�ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อสกัด
และจัดกลุ่มตัวแปรขององค์ประกอบความส�าเร็จที่ส่งผล
ต่อโครงการธนาคารโรงเรียนฯ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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1. จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบ
ต่างๆ ที่น่าจะส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการธนาคาร
โรงเรียนฯ พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการ
ธนาคารโรงเรียนฯ ที่ทุกโรงเรียนมีเหมือนกัน ได้แก่ การ
สนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา การสนับสนุนและการ
ช่วยเหลือจากธนาคาร ออมสินสาขาพี่เลี้ยง และการได้รับ
ความร่วมมือจากนักเรียนในโรงเรียน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส�าเร็จของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ในระดับที่รอง
ลงมา คือ การตระหนักถึงความส�าคัญของการออมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
2. จากการวิจัยเชิงปริมาณ ท�าการวิเคราะห์ออก
เป็น 6 ด้าน ดังนี้
2.1 จากการน�าแบบสอบถามของครู/อาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการธนาคารโรงเรียน จ�านวน 100 ท่าน มา
ทดสอบความเหมาะสมในการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า ค่า
Kaiser – Myer – Olkin Measure (KMO) เท่ากับ 0.87
และผลการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า
P – value น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า องค์ประกอบเหล่านี้
สามารถเป็ น องค์ ป ระกอบที่ มี ผ ลต่ อ ความส� า เร็ จ ของ
โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Componant Analysis: PCA) และท�าการหมุนแกนด้วยเทคนิค Varimax ซึ่งเป็นเทคนิคที่ท�าให้จ�านวน
ตัวแปรที่น้อยที่สุด และมีค่า Factor loading มากในแต่ละ
ปัจจัย ท�าให้สามารถสรุปองค์ประกอบที่มีผลต่อความส�าเร็จ
ของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ได้ทั้งหมด 3 องค์ประกอบ
ซึ่งครอบคลุม 34 ด้าน ทั้งนี้ ในการตั้งชื่อองค์ประกอบที่ได้
ใหม่ทั้ง 3 องค์ประกอบ จะพิจารณาจากความหมายโดย
รวมของแต่ละตัวแปรย่อย โดยให้น�้าหนักกับตัวแปรที่มีค่า
Factor loading สูงสุดเป็นส�าคัญ
2.2 น�าผลมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ
เพื่อศึกษาตัวแปรที่สังเกตได้ และจัดตัวแปรให้อยู่ในกลุ่ม
ปั จ จั ย เดี ย วกั น อ้ า งอิ ง จากการก� าหนดความหมายของ
ค่ า น�้ า หนั ก องค์ ประกอบในตาราง 2 และแบ่ ง กลุ ่ มองค์
ประกอบออกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
2.2.1 องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินงานของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีตัวแปร
ที่สังเกตได้ 13 ตัวแปร ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตข้อที่
1 ถึงข้อที่ 13
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2.2.2 องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีตัวแปร
ที่สังเกตได้ 16 ตัวแปร ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตข้อที่
14 ถึงข้อที่ 29

2.2.3 องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างการด�าเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มี
ตัวแปรที่สังเกตได้ 5 ตัวแปร ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกต
ข้อที่ 30 ถึงข้อที่ 34

ตาราง 2 แสดงค่าน�้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่น่าจะส่งผลต่อความ
ส�าเร็จของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ

ตัวแปรสังเกตได้

1. ท่านคิดว่าหลักการและเหตุผลในการจัดท�าโครงการ
ธนาคารโรงเรียนฯ มีความเหมาะสม
2. ท่านคิดว่าเป้าหมายของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง
3. ท่านคิดว่าการจัดท�าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มี
ความสอดคล้องกับสภาพสถานศึกษา
4. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ สอดคล้องกับ
ความต้องการของครู นักเรียน และผู้ปกครอง
5. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ก�าหนด
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ของสถานศึกษา
6. ท่านคิดว่าธนาคารออมสินมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ธนาคารที่มีความรู้ ความสามารถ และรับผิดชอบ
โครงการธนาคารโรงเรียนฯ ได้อย่างเหมาะสม
7. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีการ
บริหารงานที่ท�าให้เกิดการท�างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรในภาวะที่มีจ�ากัดได้
อย่างเหมาะสม
8. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีการจัด
กิจกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการธนาคารโรงเรียน
9. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีการจัดท�า
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ไว้
อย่างชัดเจน

ค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบ
1. ปัจจัยที่
2. ปัจจัยที่
3.ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องกับการ เกี่ยวข้องกับการ กับโครงสร้างการ
ด�าเนินงานของ บริหารจัดการ
ด�าเนินงาน
โครงการธนาคาร โครงการธนาคาร โครงการธนาคาร
โรงเรียนฯ
โรงเรียนฯ
โรงเรียนฯ
0.707
0.624
0.591
0.847
0.644
0.658
0.732

0.615

0.675
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10. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีการเพิ่มเติม
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ภารกิจของ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ เช่น การจัดอบรมให้ครู/
อาจารย์/นักเรียน การไปดูงานระหว่างโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการ
ด�าเนินงาน
11. ท่านคิดว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุน
และส่งเสริมการด�าเนินโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
ตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งธนาคารโรงเรียนการสรรหา
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมาปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการออม มีส่วนช่วยให้การด�าเนินโครงการ
ธนาคารโรงเรียนประสบความส�าเร็จ
12. ท่านคิดว่าธนาคารโรงเรียนฯ ได้รับการตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานจากธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงอย่าง
สม�่าเสมอ
13. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ยังเป็นที่ต้องการ
ทางสังคม และวัฒนธรรมของพื้นที่ในบริเวณนั้นๆ
14. ท่านคิดว่าธนาคารออมสินมีวิธีการคัดเลือกโรงเรียน
ที่มีความเหมาะสมต่อการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนฯ
15. ท่านคิดว่าสถานศึกษามีการแต่งตั้งบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และรับผิดชอบโครงการ
ธนาคารโรงเรียนฯ ได้อย่างเหมาะสม
16. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ก�าหนด
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการธนาคารโรงเรียนได้
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพสถานศึกษา
17. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ สามารถน�า
ความรู้เกี่ยวกับธนาคารโรงเรียนฯ ไปประยุกต์
ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบ
1. ปัจจัยที่
2. ปัจจัยที่
3.ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องกับการ เกี่ยวข้องกับการ กับโครงสร้างการ
ด�าเนินงานของ บริหารจัดการ
ด�าเนินงาน
โครงการธนาคาร โครงการธนาคาร โครงการธนาคาร
โรงเรียนฯ
โรงเรียนฯ
โรงเรียนฯ
0.874

0.768

0.613
0.561
0.614
0.565
0.732
0.702
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ตัวแปรสังเกตได้

18. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีเอกสารที่มี
ประโยชน์ส�าหรับการด�าเนินงาน เช่น ค�าอธิบาย
ลักษณะงาน คุณสมบัติ บทบาท ความรับผิดชอบ
เกณฑ์การด�าเนินงาน และกระบวนการประเมินผล
19. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีการจัดเตรียม
สถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ส�านักงานแบบ
พิมพ์ต่างๆ และสมุดเงินฝากเหมาะสมกับการด�าเนิน
โครงการธนาคารโรงเรียนฯ
20. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ส่งเสริม
ในเรื่องการแสดงความคิดเห็นของทีมงาน เพื่อน�า
ไปปรับปรุงการด�าเนินงาน
21. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ส่งเสริมใน
เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในธนาคารโรงเรียนฯ
22. ท่านคิดว่านักเรียนที่มาใช้บริการฝาก – ถอนเงินกับ
ทางโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีความพึงพอใจใน
การใช้บริการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
23. ท่านคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนเห็นด้วยกับการด�าเนินโครงการธนาคาร
โรงเรียนฯ
24. ท่านคิดว่าผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน พึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้จากการด�าเนิน
กิจกรรมของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
25. ท่านคิดว่าผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ที่ให้การสนับสนุนในการด�าเนินงานโครงการ
ธนาคารโรงเรียนฯ มีส่วนช่วยให้โครงการธนาคาร
โรงเรียนฯ ประสบความส�าเร็จ

ค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบ
1. ปัจจัยที่
2. ปัจจัยที่
3.ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องกับการ เกี่ยวข้องกับการ กับโครงสร้างการ
ด�าเนินงานของ บริหารจัดการ
ด�าเนินงาน
โครงการธนาคาร โครงการธนาคาร โครงการธนาคาร
โรงเรียนฯ
โรงเรียนฯ
โรงเรียนฯ
0.490

0.685

0.572
0.583
0.646
0.782
0.762
0.683
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26. ท่านคิดว่าธนาคารออมสินเป็นที่น่าเชื่อถือในการ
ด�าเนินโครงการธนาคารโรงเรียนฯ จากทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา/ ครู – อาจารย์/ นักเรียน/ ผู้ปกครอง
และชุมชนใกล้โรงเรียน
27. ท่านคิดว่าธนาคารออมสินยอมรับในความส�าเร็จ
และให้การสนับสนุนโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
ต่อไป
28. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้
29. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ เน้นในเรื่อง
ของการออมเงินของนักเรียน ท�าให้นักเรียนเกิดความ
สนใจ และอยากเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
ธนาคารโรงเรียนฯ
30. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีโครงสร้างใน
การด�าเนินงาน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
31. ท่านคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธนาคาร
โรงเรียนฯ
32. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีการแบ่ง
ความรับผิดชอบแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
โครงการธนาคารโรงเรียนฯ
33. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีบุคลากร
ในแต่ละหน่วยงานอย่างเพียงพอ และมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ต้องปฏิบัติ
34. ท่านคิดว่าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีการวางแผน
และก�าหนดมาตรการในการควบคุมคุณภาพการ
ด�าเนินงาน

ค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบ
1. ปัจจัยที่
2. ปัจจัยที่
3.ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องกับการ เกี่ยวข้องกับการ กับโครงสร้างการ
ด�าเนินงานของ บริหารจัดการ
ด�าเนินงาน
โครงการธนาคาร โครงการธนาคาร โครงการธนาคาร
โรงเรียนฯ
โรงเรียนฯ
โรงเรียนฯ
0.780

0.625
0.721
0.682

0.673
0.517
0.771
0.596
0.697
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2.3 ในการทดสอบความเชื่อมั่น พิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ของแต่ละองค์ประกอบ ผล
การทดสอบพบว่า เมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
ทั้ง 3 องค์ประกอบ อยู่ที่ 0.968 ถือว่าแบบสอบถามนี้
เชื่อถือได้ และเหมาะส�าหรับงานวิจัยเชิงส�ารวจ ตามเกณฑ์
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Jump (1978) ดังตาราง 3

โรงเรียนเปิดธนาคารโรงเรียนทั้งในช่วงเช้า (06.00 –
09.00 น.) และช่วงเที่ยง (11.00 – 13.00 น.) จ�านวน
ร้อยละ 100.00
2.5 ข้อมูลส่วนบุคคลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ธนาคารโรงเรียนฯ จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ตาราง 3 ผลของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ของแต่ละตัวแปร
องค์ประกอบที่ใช้ศึกษำ
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการด�าเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
รวมค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำครอนบำค ทั้ง 3 องค์ประกอบ
2.4 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
พบว่า จ�านวนนักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่มีนักเรียนไม่เกิน
2,000 คน ร้อยละ 32.00 จ�านวนปีที่ร่วมโครงการธนาคาร
โรงเรียน ธนาคารออมสินพบว่า ส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินจ�านวน 3 – 5 ปี ร้อยละ
39.00 จ�านวนนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธนาคาร
โรงเรียน พบว่า ส่วนใหญ่มีจ�านวนนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน 31 – 40 คน ร้อยละ 53.00
ความถี่ของวันในการเปิดธนาคารโรงเรียนฯ เพื่อให้บริการ
นักเรียนในแต่ละสัปดาห์ พบว่า ส่วนใหญ่เปิดให้บริการ
5 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 84.00 และความถี่ในการเปิดธนาคาร
โรงเรียนฯ เพื่อให้บริการนักเรียนในแต่ละวันพบว่า ทุก

ค่ำสัมประสิทธิ์
แอลฟำครอนบำค
0.942
0.954
0.834
0.968

ธนาคารโรงเรียนฯ พบว่า ระดับการศึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการธนาคารโรงเรียนฯ พบว่า ส่วนใหญ่อาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 50.00 และประสบการณ์ของอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ในการท�างานโครงการ
ธนาคารโรงเรียน พบว่า ส่วนใหญ่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ธนาคารโรงเรียนฯ มีประสบการณ์ 5 - 6 ปี ร้อยละ 43.00
2.6 ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ความส�าเร็จของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อความส�าเร็จของโครงการ
ธนาคารโรงเรียนฯ ในระดับความส�าเร็จมาก ด้วยค่าเฉลี่ย
5.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.975 ดังตาราง 4
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ตาราง 4 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จของโครงกำรธนำคำรโรงเรียนฯ

M

SD

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของโครงการธนาคาร
โรงเรียนฯ
องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการธนาคาร
โรงเรียนฯ
องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการด�าเนินงานโครงการ
ธนาคารโรงเรียนฯ
ภำพรวม

5.79

0.936

ระดับ
ควำมส�ำเร็จ
มาก

5.82

0.983

มากที่สุด

5.30

1.007

มาก

5.64

0.975

มำก

หมายเหตุ n=100

เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นขององค์ประกอบที่
ส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ พบว่า
องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
โครงการธนาคารโรงเรียนฯ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นต่อความส�าเร็จของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ สูง
ที่สุด ในระดับความส�าเร็จมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 5.82 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.983 รองลงมา คือ องค์ประกอบ
ที่ 1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของโครงการธนาคาร
โรงเรียนฯกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อความส�าเร็จ
ของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ในระดับความส�าเร็จมาก
ด้วยค่าเฉลี่ย 5.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.936 และ
องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการด�าเนิน
งานโครงการธนาคารโรงเรียนฯ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
ความคิดเห็นต่อความส�าเร็จของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
ต�่าที่สุด ในระดับความส�าเร็จมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 5.30 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.007
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความ
ส�าเร็จของโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน พบว่า
สามารถจ�าแนกได้เป็น 3 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินงานของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการด�าเนินงานโครงการ
ธนาคารโรงเรียนฯ มีข้อวิจารณ์ ดังนี้

1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรธนำคำรโรงเรียนฯ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยที่
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อความส�าเร็จของโครงการ
ธนาคารโรงเรียนฯ ในระดับความส�าเร็จสูงสุด คือ การที่
หลักการและเหตุผลในการจัดท�าโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
มีความเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของวีระยุทธ
(2543) ถึงการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะเน้นที่ผลลัพธ์
(Outcomes) ของงาน โดยจะให้ความส�าคัญที่การก�าหนด
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน เป้าหมายที่
ชัดเจน การก�าหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการของทุก
โครงการในองค์การให้สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกับ
ภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการก�าหนดตัวบ่งชี้
วัดผลการท�างานหลัก (Key Performance Indicators)
ไว้อย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจของทุกคนในองค์การ การวัด
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวบ่งชี้ การยืดหยุ่น
ทางการบริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก่ผู้บริหารระดับ
ล่างอย่างเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
ให้ค่าตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุงพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อให้สามารถ
สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ฐานะผู้รับบริการจากองค์กรของรัฐได้เป็นอย่างดีนอกจาก
นี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของทิพาวดี (2543) ลักษณะของ
องค์การที่บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มีลักษณะ คือ
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องค์การจะต้องมีพันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์การที่ชัดเจน
และมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม โดยเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์
ไม่เน้นกิจกรรมหรือการท�างานตามกฎระเบียบ ส่วนผู้บริหาร
ทุกระดับในองค์การต่างมีเป้าหมายของการท�างานที่ชัดเจน
และเป้าหมายเหล่านั้นสั้นกระชับ ไม่คลุมเครือ และเป็น
เป้าหมายที่มีฐานมาจากพันธกิจขององค์การนั้น ทั้งนี้ ใน
เป้าหมายจะวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีตัวบ่งชี้ที่สามารถ
วัดได้ เพื่อให้สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ และ
สามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองค์กรอื่นที่มี
ลักษณะงานที่เทียบเคียงกัน
2. ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำร
โครงกำรธนำคำรโรงเรียนฯ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ย่อยที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อความส�าเร็จของ
โครงการธนาคารโรงเรียนฯ ในระดับความส�าเร็จสูงสุด คือ
การที่โครงการธนาคารโรงเรียนฯ ส่งเสริมในเรื่องของการ
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ข องบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ในธนาคาร
โรงเรียนฯ ซึ่งสอดคล้องแนวความคิดของคมสัน (2553) ที่
กล่าวถึงความส�าเร็จของงานโครงการนั้น จะเป็นผลมาจาก
คนที่มีส่วนร่วมในทีม แม้ว่าการจัดโครงสร้างองค์กรที่ดี
จะมีความส�าคัญเช่นเดียวกับการบริหารงานที่ดี แต่ก็ไม่มี
โครงการใดที่ จ ะผลิ ต ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ไ ด้ ห ากปราศจากคนที่
เหมาะสมในทีมงาน หรือถ้าคนเหล่านั้นไม่มีความเข้าใจ
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของพวกเขา ดังนั้น ความ
ส�าเร็จของโครงการเป็นผลมาจากคนที่มีส่วนร่วมในทีม
ประกอบบุคคล 4 ประเภท ได้แก่ ผู้อุปถัมภ์โครงการ คือ
ผู้ที่ให้การอนุมัติโครงการ ระบุขอบเขตของงาน จัดหา
ทรัพยากร และเป็นผู้ยอมรับ หรือปฏิเสธผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย
ของโครงการ ผู้จัดการโครงการ คือ ผู้ที่ได้รับอ�านาจมาจาก
ผู้อุปถัมภ์โครงการ และมีบทบาทหลักในแต่ละช่วงวงจร
ของโครงการ ผู้น�าทีมโครงการ คือ ผู้ที่ท�าการรายงานตรงต่อ
ผู้จัดการโครงการ และรับผิดชอบงานหนึ่งด้านหรือมากกว่า
นั้น และสมาชิกในทีมงาน คือ ผู้ที่ท�างานเป็นส่วนใหญ่ ที่ได้
มาเข้ามาท�างานจากการคัดเลือก ที่พิจารณาจากทักษะ และ
ความสามารถในการให้ความร่วมมือกับคนอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ผ ลทั้ ง นี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ แนวความคิ ด ปั จ จั ย ที่
ส่งผลต่อความส�าเร็จของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
(ทิพาวดี, 2543) ที่ได้อธิบายถึงเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความ
ส�าเร็จของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญ คือ ผู้บริหาร
ระดับสูงจะต้องมีความเข้าใจและสนับสนุน การบริหาร

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะประสบความส�าเร็จก็ต่อเมื่อผู้บริหาร
ระดับสูงมีความเข้าใจและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ใน
การจัดท�าระบบวัดผลการปฏิบัติงาน การใช้ข้อมูลผลการ
วัดผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ การสร้างสิ่ง
จูงใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ท�างานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมถึงการ
มอบอ�านาจในการตัดสินใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรธนำคำรโรงเรียนฯ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ย่อยที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อความส�าเร็จ
ของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ในระดับความส�าเร็จสูงสุด
คือ การที่โครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีโครงสร้างในการ
ด�าเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้าง
การด�าเนินงานรวมถึงโครงสร้างการบริหาร โครงสร้าง
ทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงกระบวนการในการท�างานต่างๆ
สอดคล้ อ งกั บ แนวความคิ ด ปั จ จั ย ส� า คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ความ
ส�าเร็จในภาครัฐ ของ Michaele A. Balzarova, Christopher J. Bamber, Sharon Mc Cambridge, John M.
Sharp (2004) ที่ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลต่อความ
ส�าเร็จในการน�า ISO9001 : 2000 มาใช้ในองค์กรต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ซึ่งจากการ
ศึกษา UK Housing ในการ ที่จะ implement ในส่วนของ
ISO9001 : 2000 มาใช้ในองค์กร โดยเฉพาะการน�า Process–based management system มาใช้ เนื่องจากใน
ภาครัฐมีปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของโครงการ คือ การ
จัดสรรเวลาที่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน และปัจจัยด้าน
บุคลากร เช่น การท�างานเป็นทีมและการสร้างทีมงาน และ
ปัจจัยสุดท้าย คือ การฝึกอบรมและการสร้างเสริมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งผู้บริหารระดับสูงควรให้
การส่งเสริม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุน
จึงจะท�าให้โครงการประสบความส�าเร็จ จึงได้เน้นการน�า
เอารูปแบบของ Best Practice ที่เป็น Standard น�ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท�างานขององค์กรที่ล้วนแล้วแต่มีส่วนสัมพันธ์
ต่อโครงสร้างบุคลากรทั้งสิ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ในการด�าเนินงานของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
ควรมีหลักการและเหตุผลในการจัดท�าโครงการธนาคาร
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โรงเรียนฯ อย่างความเหมาะสม ให้เป้าหมายของโครงการฯ
สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง และเกิดความต้องการในสังคม
และทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
นั้นๆ เช่น โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นต้น
นอกจากนี้ โครงการฯ ควรจัดให้มีการจัดท�าปฏิทินส�าหรับ
การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน การวางแผนการท�างาน และมีความสอดคล้อง
กับสภาพสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนฯ
2. การบริหารจัดการธนาคารโรงเรียนฯ ควรส่งเสริม
ในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ในธนาคารโรงเรียนฯ เช่น ครู – อาจารย์ นักเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นต้น ในส่วนของธนาคารออมสินมีความ
น่าเชื่อถือในการด�าเนินโครงการฯ จากทั้งผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู – อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนใกล้
โรงเรียน อีกทั้งโครงการฯ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับ
โรงเรียนอื่นๆ ได้ต่อไป ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ไม่ว่า
จะทางตรง หรือทางอ้อม เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
ต่ า งเห็ น ด้ ว ยกั บ การด� า เนิ น โครงการธนาคารโรงเรี ย น
เพราะโครงการฯ เน้นในเรื่องของการออมเงินของนักเรียน
ท�าให้นักเรียนเกิดความสนใจ และอยากเข้าร่วมกิจกรรม
ของโครงการฯ ทั้งในเรื่องของการออม และกิจกรรมส่งเสริม
การออมอื่นๆ
3. โครงสร้ า งการด� า เนิ น งานโครงการธนาคาร
โรงเรียนฯ ควรมีการด�าเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
โครงการธนาคารโรงเรียนฯ เช่น ครู – อาจารย์ นักเรียน
เป็นต้น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครง
การฯ มากขึ้น อีกทั้งโครงการฯ ควรวางแผนและก�าหนด
มาตรการในการควบคุมคุณภาพการด�าเนินงาน เช่น การ
ก�าหนดตัวชี้วัดโครงการฯ การจัดท�ารายงานความก้าวหน้า
โครงการฯ การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน เป็นต้น
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4. จากผลการวิจัย ธนาคารออมสินควรมีการส่งเสริมจุดเด่นของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ดังนี้
4.1 ทางด้านประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ ทั้งนี้ ด้วยธนาคาร
ออมสินมีภาพลักษณ์เป็นธนาคารที่มีมาตรฐานในเรื่องของ
การส่งเสริมการออม จึงเป็นที่มั่นใจต่อทางโรงเรียน และ
ทางผู ้ ป กครองของนั ก เรี ย นในเรื่ อ งการฝากเงิ น ไว้ กั บ
ธนาคาร โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินจึงเป็น
โครงการส่งเสริมการออมอันดับต้นๆ ที่ทางโรงเรียนเลือก
เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการออม
4.2 วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และแผนการ
ด�าเนินงานที่ชัดเจนของโครงการธนาคารโรงเรียนฯ มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละที่ ท�าให้มีส่วน
ช่ ว ยในการด� า เนิ น งานของโครงการธนาคารโรงเรี ย นฯ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้ว่าปัจจัยการด�าเนินงานของแต่ละ
โรงเรียนจะแตกต่างกัน อีกทั้ง โครงการธนาคารโรงเรียนฯ
ยังสามารถไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนได้
อีกด้วย
4.3 การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากธนาคาร
โรงเรียน ในแง่ขององค์ความรู้ในการด�าเนินธุรกิจธนาคาร
ระบบการท�างาน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ระบบฝาก –
ถอนเงิน การจัดการอบรม รวมถึงการให้บริการของธนาคาร
ออมสินสาขาพี่เลี้ยง เป็นสิ่งส�าคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การ
ด�าเนินโครงการธนาคารโรงเรียนประสบความส�าเร็จ
4.4 การร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งบุ ค ลากรทั้ ง ใน
โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคคลนอก
โรงเรียน คือ ผู้ปกครอง ธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยง
คือ สิ่งที่ช่วยให้โครงการธนาคารโรงเรียนฯ ด�าเนินไปอย่าง
ประสบความส�าเร็จ โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ระหว่าง
ธนาคารกับโรงเรียน และโรงเรียนกับผู้ปกครอง รวมถึงการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออม เช่น การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการออม โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน เป็นต้น
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