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การวิจัยในครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อ เปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ

พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ และ เจเนอเรชั่น วาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยในครัง้นี ้คือ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ ท่ีอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์และเจ
เนอเรชั่น วาย จ านวน 340 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ผลการศึกษา พบว่า ผูส้อบ
แบบสอบถามท่ีอยู่ในเจเนอเรชั่น วาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุท่ีปฏิบัติงานในธนาคารระหว่าง 5-6 ปี อยู่ในต าแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอยู่ในเจเนเรชั่น   เบบีบู้มเมอร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุท่ีปฏิบัติงานใน
ธนาคาร 9 ปีขึน้ไป อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 
พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  ท่ีมีเพศ อายุในการปฏิบัติงาน และต าแหน่งแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อ
รองรบัการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ท่ีมีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน ในดา้นการปรบัตวัให้เขา้กับความตอ้งการส่วนบุคคล  ปัจจัยภายใน ดา้น
ค่านิยมร่วมมีผลต่อพฤติกรรมการการปรับตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น  วาย สูงสุด 
ปัจจัยภายในด้านค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการการปรบัตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอ
เรชั่นเบบีบู้มเมอร ์สงูสุด ปัจจัยภายนอกดา้นเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมการการปรบัตวัเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น  วาย สูงสุด ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์สงูสดุ และพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย และ เจเนอเรชั่น เบ
บีบู้มเมอร ์มีพฤติกรรมการปรบัตวัไม่แตกต่างกัน 
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The objective of this research is to conduct a comparative study of adjustment behavior in 

response to the changes among employees of different generations at Government Housing Bank 
headquarters. The samples were 340 Baby Boomers and Generation Y employees at Government Housing 
Bank Head headquarters. The questionnaire was used as a research instrument for data collection. The 
samples of this study indicated that most respondents were females, with work experience between five to 
six years in the bank and worked in a position at the operational level. When the respondents were classified 
by different generations and it was found that Generation Y respondents were mostly female, with work 
experience between five to six years, and worked in an operational level position. On the other hand, most of 
the Baby Boomer respondents were female, with nine years of work experience, and worked as executives at 
the primary level.  The hypothesis testing results had a statistical significance level of 0.05 and found that 
Generation Y respondents with different genders, working age and pos itions had indifferent adjustment 
behaviors in response to changes. The Baby Boomer respondents of different genders had different 
adjustment behaviors in response to changes in terms of adapting to personal needs. In addition, internal 
factors with the highest influence on adjustment behavior in response to the changes of Generation Y 
employees was a shared value. The skill negatively influenced adjustment behavior while value positively 
influenced adjustment behavior in response to the changes among Baby Boomer employees. An internal 
factor with the highest influence on adjustment behavior in response to the changes of   Baby Boomer 
employees was shared value. An external factor with the highest influence on adjustment behavior in 
response to changes among Generation Y employees was technology. An external factor with the highest 
influence on adjustment behavior in response to the changes of Baby Boomer employees was technology. In 
conclusion, there were no differences in adjustment behavior between Generati on Y and Baby Boomer 
employees. 
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บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง องค์กรต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ต่างกันตรงที่ความต้องการหรือความจ าเป็นของแต่ละองค์กรว่า ต้องการเปลี่ยนแบบไหน 
เปลี่ยนแปลงอย่างไร เปลี่ยนมากหรือเปลี่ยนน้อย เปลี่ยนเร็วหรือเปลี่ยนช้าแค่ไหนเท่านั้น ซึ่ง
บุคลากรในองคก์รต่างก็จะตอ้งมีการปรบัตัว และเปลี่ยนใหท้ันกับองคก์รที่เปลี่ยนไป หากองคก์ร
เปลี่ยนแปลงไม่มากแบบค่อยเป็นค่อยไป บุคลากรก็อาจปรบัเปลี่ยนโดยแทบจะไม่รูต้ัวด้วยซ า้ 
เพราะระบบหรือวิธีการใหม่จะหล่อหลอมใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องคก์รตอ้งการ แต่หาก
บุคลากรที่อยู่ในองคก์รที่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ก็ตอ้งบริหารจัดการเพื่อปรบัตัวเองใหก้้าวทัน
กบัการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใหไ้ด ้(กรุงเทพธุรกิจ, 2556) 

การปรบัตัวและการเปลี่ยนแปลงเป็นประเด็นที่ไดร้บัการกล่าวถึงค่อนขา้งมากในภาค
ธุรกิจและภาคราชการในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะที่สภาพของ
สงัคมและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ก่อใหเ้กิดรูปแบบใหม่ๆ ซึ่ง
สิ่งเหล่านีก้่อใหเ้กิดผลกระทบต่อองคก์รต่าง ๆ ที่ตอ้งปรบัตวัต่อสภาพแวดลอ้มใหม่อนัน ามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในองคก์ร ซึ่งการรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่องคก์รทัง้หลายตอ้งประสบและมี
ประสบการณอ์ยู่เป็นปกติ เพราะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านัน้ เป็นสิ่งที่เกิดขึน้กบับุคลากรและ
องค์กร หากแต่เป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ จะถี่หรือห่างกันมากแค่ไหนเท่านั้นเอง ดังนั้น การ
ปรับตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นคุณสมบัติที่ส  าคัญส าหรบับุคคลากรและองค์กรใน
ปัจจุบนั ซึ่งจะส่งผลใหอ้งคก์รนัน้ ๆ สามารถที่จะด ารงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น องค์กรจึงครวมองหารูปแบบใหม่ๆ ที่จะปรับปรุงแนวทางการด าเนินธุรกิจ 
กระบวนการในการท างาน เพื่อก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม
และสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะหากองคก์รใดไม่สามารถปรบัตวัไดเ้ร็วและ
ทันก็จะขาดศักยภาพในการแข่งขันและการด ารงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและอีกสิ่งที่ต้องนึกถึง
พรอ้ม ๆ กันและเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญคือ คน หรือบุคลากรทั้งหลายในองคก์ร ยิ่งไปกว่านั้น
หากความส าคัญและควาตอ้งการที่การเปลี่ยนแปลงจ าตอ้งมีการบริหารจดัการที่ดีก็เพื่อที่จะช่วย
ใหอ้งคก์รสามารถจะรกัษาความสามารถและผลการด าเนินงานในขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
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บุคลากรถือเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้เนื่องจากผลลัพธ์ของการด าเนินงานขององคก์ร
นัน้ มาจากผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรในองคก์รโดยรวมนั่นเอง 

การเปลี่ยนแปลงมักมาพรอ้มกบัความจ าเป็นในการปรบัตัวของบุคลากรเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลง หรือสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความล าบาก ความสับสน ความไม่วางใจ ความไม่
แน่นอน ซึ่งเป็นอย่าหนึ่งที่มนุษย์ไม่ปรารถนา ถึงแม้ว่าจะเป็นธรรมชาติและความสามารถของ
มนุษยท์ี่จ  าเป็นตอ้งเรียนรูแ้ละปรบัตัวใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มก็ตาม เมื่อพบการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
มกัเป็นสิ่งที่ไม่คุน้เคยและแตกต่างจากสิ่งทีเ่ป็นปกติวิสยั การหาขอ้มลู การพดูคยุแลกเปลี่ยนกนัใน
องคก์รถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่การพูดคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนีก้่อใหเ้กิดความคลาดเคลื่อน
ของขอ้มลู รวมทั้งอาจเป็นการสรา้งทศันคติที่ผิด ๆ ต่อสิ่งที่จะเกิดขึน้ในองคก์รได ้การต่อรอง การ
แสดงความคิดเห็นหรือการพยายามยับยัง้สิ่งที่มองว่าไม่คุน้เคยหรือแตกต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่เดิม 
จะเป็นพฤติกรรมที่เห็นได้จากบุคลากรบางกลุ่มในองค์กร ในขณะเดียวกันทัศนคติที่ไม่ดีก็จะ
พฒันาขึน้เรื่อย ๆ หากทา้ยที่สุดการเปลี่ยนแปลงก็ยงัคงตอ้งเกิดขึน้ ความรูส้ึก ความใส่ใจในการ
ท างานก็จะตกต ่าไปเรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ดีสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงจะยังคงด าเนิน
ต่อไปในขณะที่บทบาทหนา้ที่ของบุคลากรเหล่านัน้ก็ยงัคงตอ้งด าเนินต่อไปเช่นเดียวกัน ทา้ยที่สุด
การเปลี่ยนแปลงก็จะค่อย ๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นปกติในองคก์รที่ทุกคนตอ้งเรียนรู้
และยอมรบักบัสิ่งใหม่ ๆ ถึงแมน้ีจ้ะเป็นพฤติกรรมของมนุษยท์ี่สดุทา้ยแลว้ก็จะตอ้งปรบัตวัใหอ้ยู่ได้
กบัสภาพแวดลอ้มรอบตัว แต่ไม่ไดห้มายความว่าเราจะปล่อยทุกอย่างใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติได ้
เนื่องจากองคก์รไม่สามารถที่จะรองรบักบัระดบัผลการปฏิบัติงานที่ตกต ่าลงของคนในองคก์รใน
เวลานานได้ ซึ่งเกิดขึน้ในขณะที่คนรูส้ึกต่อต้านและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสิ่งนี ้อาจ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่พึงประสงคไ์ด้  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 
2549) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(Government Housing Bank) สถาบันการเงินเฉพาะกิจใน
สงักดักระทรวงการคลังจดัตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห ์โดยด าเนินธุรกิจ
ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห ์พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่
เกี่ยวขอ้ง ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังและ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน มีอาคารและหรือที่ดินเพื่อใชเ้ป็นที่อยู่อาศัย (ธนาคาร
อาคารสงเคราะห,์ 2562) โดยจากการด าเนินงานมาตลอด 66 ปี ธอส. มีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา โดยมีการปรบัเปลี่ยนผูบ้ริหารระดับสงูในต าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ ซึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรอย่างมาก และท่ามกลางการเข้ามาของยุคดิจิทัลที่มี



  3 

แนวโน้มที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงให้เร็วขึน้ การเข้ามาสู่ยุคดิจิทัลส่งผลต่อการปรับตัวของทั้ง
ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อตอบโจทยวิ์ถีชีวิตดิจิทัลที่ผูบ้ริโภคตอ้งการทั้ง
ความเร็ว ความสะดวก และความหลายหลายของบริการมากขึน้ (ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) ท าให ้ธอส. ตอ้งมีการปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้จึงไดน้ า
เทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการด าเนินงาน อาทิ โมบายแอปพลิเคชั่น GH Bank Smart Receipt หรือ 
ระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสล์กูคา้สามารถสมัครใชบ้ริการและเรียกดใูบเสร็จ ขอ้มลูการช าระเงินกู้
ยอ้นหลังได้ผ่านสมารท์โฟน แทนการรบัใบเสร็จทางไปรษณียใ์นรูปแบบเดิม เพิ่มความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั จากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ส่งผลใหบุ้คลากรตอ้งเผชิญกบัสถานการณใ์หม่ ๆ 
กระบวนการท างานใหม่ เครื่องมือเครื่องใชใ้นการท างานใหม่ รวมทั้งวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไป  
และดว้ยโครงสรา้งองคก์รที่มีบุคลากรที่มีความหลากหลายทางเจเนอเรชั่น ซึ่งแต่ละเจเนอเรชั่นจะ
มีแบบแผนทางความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมการปรบัตัวที่แตกต่างกัน ท าใหม้ักเกิด
ปัญหาในการท างานในสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 

ดงันั้น การศึกษา การเปรียบเทียบปัจจัยภายใน ซึ่งประกอบดว้ย โครงสร้างองคก์ร กล
ยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ ค่านิยมร่วม และ ปัจจัยภายนอก ซึ่งประกอบไป
ดว้ย ปัจจัยดา้นการเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรรม และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอรแ์ละกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย โดยปัจจุบนัสดัส่วนของคนใน 2 กลุ่มนีม้ีสดัส่วนที่แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ซึ่งกลุ่มเจเนอ
เรชั่นเบบีบู้มเมอรม์ีสดัส่วนคิดเป็น 32.6% ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งในอนาคตคนในกลุ่มเจเนอ
เรชั่นเบบีบู้มเมอรจ์ะค่อยๆหายไปจากธนาคารฯ จึงเป็นเหตุให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อน า
ผลการวิจยัและขอ้มูลที่ไดร้บัจากการวิจัย มาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธแ์ละบริหารจดัการ
กบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน และเป็นการเขา้ใจในลักษณะพฤติกรรมการปรบัตัวของ
คน 2 กลุ่มเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย และเพื่อเป็นประโยชนต์่อธนาคารอาคารสงเคราะหต์่อไป 
โดยในครัง้นีผู้วิ้จยัจะท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างในส านกังานใหญ่ซึ่งเป็นการน าร่องไปสู่การศึกษา
ในระดบัสาขาต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของงานวิจยั  
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคล กับการปรบัตัวเพื่อรองรบัการ

เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์
และ เจเนอเรชั่นวาย จ าแนกตาม เจเนอเรชั่น เพศ ระยะเวลาในการท างาน ต าแหน่งงาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย โครงสรา้งองคก์ร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบ
การบริหาร บุคลากร ทักษะ และค่านิยมร่วม ที่มีผลต่อการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง  
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์และ เจเนอ
เรชั่นวาย 

3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี  ที่มีผลต่อการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์และ เจเนอ
เรชั่นวาย 

 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1. เพื่อน าผลวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผนและการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
มนุษยข์องธนาคารอาคารสงเคราะห ์

2. เพื่อเป็นประโยชนส์ าหรบัฝ่ายบริหารส าหรบัน าขอ้มลูไปใชใ้นการก าหนดนโยบายและ
กลยุทธข์องธนาคารอาคารสงเคราะห ์ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้ 

 
ขอบเขตของงานวิจัย  

การศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้มุ่งศึกษาถึง ปัจจยัภายในองคก์ร และ ปัจจยัภายนอกที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของบุคคลากรที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้ม
เมอร ์และเจเนอเรชั่นวาย โดยไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาไว ้ดงันี ้
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังาน

ใหญ่ ที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์จ านวน 420 และเจเนอเรชั่นวาย จ านวน 1,288 คน รวม 
1,708 คน (ขอ้มลู ณ สิน้สดุไตรมาส 2 ปี 2562)   
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ส านักงานใหญ่ ที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์และเจเนอเรชั่น วาย ซึ่งทราบจ านวนที่
แน่นอน จึงค านวณตัวอย่างโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (Yamane. 1970 อา้งอิงใน กาญจนา
พร พันธ์เทศ (2560) ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %จากการค านวณไดก้ลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 324 คน  
โดยเพิ่มกลุ่มตวัอย่าง 5% เท่ากบั 16 คน  ดงันัน้ จึงรวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 340 คน ผูวิ้จยั
ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอน ดงันี ้

 
วิธีในการก าหนดการเลือกสุม่ 

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู ้วิจัยก าหนด
ขอบเขตการวิจยัไวด้งันี ้

ท าการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) แบบเป็นสดัส่วน 
โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 36 ฝ่ายงาน ตามสดัส่วนของประชากรแต่ละฝ่าย ซึ่งมีกลุ่มตวัอย่าง
ที่มีลกัษณะต่างกัน จากนั้นค านวณหาขนาดตัวอย่างจาก 36 ฝ่ายงาน ตามสัดส่วนของประชากร
ใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างครบตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

 
ตาราง 1 แสดงจ านวนพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหแ์บ่งตามเจเนอเรชั่น 

 

ฝ่ายงาน 

จ านวน
ประชากร 
เจเนอช่ันเบ
บีบ้มูเมอร ์

(คน) 

จ านวน
ประชากร 

เจเนอช่ันวาย 
(คน)  

กลุม่
ตัวอย่าง 
เจเนอช่ัน 
เบบีบ้มู

เมอร ์(คน) 

กลุม่
ตัวอย่าง 
เจเนอช่ัน
วาย (คน)  

ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ 56 51 11 10 
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 13 57 3 11 
ฝ่ายกฎหมาย 4 15 1 3 
ฝ่ายบริหาร NPA 10 13 2 3 
ฝ่ายบญัช ี 8 17 2 3 
ฝ่ายจดัหาและการพสัด ุ 10 20 2 4 
ฝ่ายเงินฝากและพนัธมิตร 6 11 1 2 
ฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน 5 17 1 3 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ฝ่ายงาน 

จ านวน
ประชากร 
เจเนอช่ัน
เบบีบ้มู
เมอร์
(คน) 

จ านวน
ประชากร 

เจเนอช่ันวาย 
(คน) 

 
  

กลุม่
ตัวอย่าง 
เจเนอช่ัน 
เบบีบ้มู

เมอร ์(คน) 
  

กลุม่
ตัวอย่าง 
เจเนอช่ัน
วาย (คน) 

 
  

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 5 10 1 2 

ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8  9  2  2  

ฝ่ายตรวจสอบสาขา 11 16 2 3 
ฝ่ายตรวจสอบส านกังานใหญ ่ 10 5 2 1 
ฝ่ายธุรกรรมการเงนิ 18 9 4 2 
ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครฐั 5 17 1 3 
ฝ่ายบริหารคด ี 7 12 1 2 
ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 7 11 1 2 
ฝ่ายบริหารหนี ้กทม.และ
ปริมณฑล 

20 54 4 11 

ฝ่ายบงัคบัคดีและหนีส้่วนขาด 16 15 3 3 
ฝ่ายประเมนิราคาหลกัทรพัย ์ 14 26 3 5 
ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์ 6 72 1 14 
ฝ่ายบริหารส านกังานและกจิการ
สาขา 

22 38 4 8 

ฝ่ายปฏิบตัิการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

24  31  5  6  

ฝ่ายปฏิบตัิการบริการ
อิเล็กทรอนิกส ์

5  15  1  3  

ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 4 31 1 6 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ฝ่ายงาน 

จ านวน
ประชากร 
เจเนอช่ันเบ
บีบ้มูเมอร ์

(คน) 

จ านวน
ประชากร 

เจเนอช่ันวาย 
(คน) 

  

กลุม่
ตัวอย่าง 
เจเนอช่ัน 
เบบีบ้มู

เมอร ์(คน) 

กลุม่
ตัวอย่าง 
เจเนอช่ัน
วาย (คน) 

  
ฝ่ายวิเคราะหส์นิเชื่อ
โครงการ 

11 14 2 3 

ฝ่ายวิเคราะหส์นิเชื่อ 
รายย่อย 

30 4 6 1 

ฝ่ายสนบัสนนุสาขา 
นครหลวง 

21 89 4 18 

ฝ่ายสาขา กทม.และ
ปริมณฑล 1 

8 151 2 30 

ฝ่ายสาขา กทม.และ
ปริมณฑล 2 

4 
 

164 
 

1 
 

32 
 

ศนูยว์างแผนและบรหิาร
โครงการสารสนเทศ 

5  10  1  2  

ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ 9 16 2 3 
ฝ่ายพฒันาระบบบริการ
ดิจิทลั 

5  33  1  7  

ฝ่ายบริหารหนีภู้มิภาค 9 181 2 36 
ฝ่ายพฒันาและบริหารการ
เรียนรู ้

4  
14 1 3 

ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 3 9 1 2 
ฝ่ายสนบัสนนุสินเชื่อ 17 31 3 6 
รวม 420 1,288 84 256 
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ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

1.1 ขอ้มลูส่วนบุคคล 
1.1.1 เจเนอเรชั่น ไดแ้ก่ 

1.1.1.1 เบบีบู้มเมอร ์
1.1.1.2 วาย 

1.1.2  เพศ ไดแ้ก่ 
1.1.2.1  ชาย 
1.1.2.2  หญิง 

1.1.3 อายุงานที่ปฏิบตัิงานในธนาคาร ไดแ้ก่ 
1.1.3.1  นอ้ยกว่า 2 ปี 
1.1.3.2   3 - 4 ปี 
1.1.3.3  5 - 6 ปี 
1.1.3.4  7 - 8 ปี 
1.1.3.5  9 ขึน้ไป 

1.1.4 ต าแหน่งงาน ไดแ้ก่ 
1.1.4.1  ระดบัปฏิบตัิการ (4 – 8) 
1.1.4.2  ผูบ้ริหารระดบัตน้ (9 – 11) 
1.1.4.3  ผูบ้ริหารระดบักลางขึน้ไป (12 – 14 ขึน้ไป) 

2.1   ปัจจยัภายใน 
2.1.1  โครงสรา้งองคก์ร 
2.1.2  กลยุทธ ์
2.1.3    ระบบ 
2.1.4   รูปแบบการบริหาร  
2.1.5   บุคลากร  
2.1.6   ทกัษะ  
2.1.7   ค่านิยมร่วม  

3.1   ปัจจยัภายนอก 
3.1.1  ดา้นการเมืองและกฎหมาย 
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3.1.2  ดา้นเศรษฐกิจ 
3.1.3  ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
3.1.4  ดา้นเทคโนโลยี 

2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 
2.1 การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร 
2.2 การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคล 

 
นิยามศพัท ์ 

การวิจัยครัง้นีไ้ดใ้หน้ิยามศัพทซ์ึ่งเป็นตัวแปรในการวิจัย เพื่อก าหนดความหมายร่วมกัน 
ดงันี ้

เจเนอเรช่ัน เบบีบู้มเมอร ์หมายถึง พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 50 – 60 ปีที่ปฏิบัติงาน
ในธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ 

เจเนอเรช่ัน วาย หมายถึง พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 23 – 35 ปีที่ปฏิบัติงานใน
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ 

โครงสร้างองค ์หมายถึง โครงสรา้งธนาคารที่เนน้การมีส่วนร่วมของพนักงาน ลด
ความซ า้ซอ้นขัน้ตอนการท างานและกฎระเบียบ ขอบเขตงานที่รบัผิดชอบมีความชัดเจนและเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร และมีการแบ่งหนา้ที่ตามต าแหน่งงานของธนาคารอย่างชดัเจน 

กลยุทธ์ หมายถึง แผนกลยุทธ์ในปัจจุบนัของธนาคารซึ่งมีความชดัเจน ครอบคลุม
และมีความสอดคลอ้งกบักระบวนการท างาน มีการกระจายแผนกลยุทธล์งสู่ระดบัฝ่ายจนถึงระดับ
ปฏิบตัิการ แผนกลยุทธไ์ดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัเหตกุารณเ์สมอ 

ระบบ หมายถึง ระบบงานหลกัของธนาคาร (GHB SYSTEM) ซึ่งส่งเสริมการท างาน 
สามารถท างานไดอ้ย่างรวดเร็ว มีความง่ายในการใช้งาน และลดความซ า้ซ้อนขั้นตอนในการ
ปฏิบตัิงาน 

รูปแบบการบริหาร หมายถึง การท างานระหว่างฝ่ายงานซึ่งมีการประสานงานกัน
ท าใหก้ารท างานบรรลไุปไดด้ว้ยดี มีการวางแผนการท างานร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ตลอดเวลา 
มีการควบคุมการท างานใหด้  าเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ และ มีการมอบหมายงานอย่างเท่า
เทียม 
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บุคลากร หมายถึ ง นโยบายด้านบุคลากรของธนาคารซึ่งเปิดโอกาสให้มี
ความก้าวหนา้ในต าแหน่งงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการเสนอแนวคิด
เพื่อการปรบัปรุงและพฒันาการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของธนาคาร  

ทักษะ หมายถึง  นโยบายของธนาคารที่เนน้ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ ความเชี่ยวชาญ
ในงานที่ท า ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถจากทั้งภายในและภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหแ้สดงความสามารถในการสรา้งผลงานที่ดีใหแ้ก่ธนาคาร 

ค่านิยมร่วม หมายถึง นโยบายของธนาคารที่ส่งเสริมใหพ้นกังานกลา้เปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความเชี่ยวชาญในงาน และ 
ส่งเสริมใหพ้นกังานท างานเสร็จก่อนหรือตรงเวลา 

ปัจจัยภายนอก หมายถึง สิ่งที่ผลักดันจากภายนอก ไม่ ว่าจะเป็น การเมือง 
กฎหมาย เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง 

การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการขององคก์ร หมายถึง ความสามารถในการ
ปรับตัวในการท างานโดยพยายามเรียนรู้ระบบงานหลัก (GHB SYSTEM) ของธนาคารเมื่อมี
โอกาส พยายามท างานให้ถูกต้องและรวดเร็วขึน้ พยายามเรียนรูง้านของฝ่ายงานอ่ืนอยู่เสมอ 
พยายามเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆที่ธนาคารมีอยู่เสมอ และพยายามที่จะท างานใหไ้ดม้ากกว่า 1 งาน
นอกเหนือจากงานประจ าที่ท าอยู่  

การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคล หมายถึง ความร่วมมือกบัเพื่อน
ร่วมงาน เพื่อใหก้ารท างานบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้จากงานดว้ยตนเอง สามารถแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว สามารถแบ่งเวลาในการท างานและเวลาส่วนตวัไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถเคลียรง์าน
ใหเ้สร็จเร็วขึน้เพื่อที่จะไดใ้ชเ้วลาอยู่กบัครอบครวัมากขึน้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง 

ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบี ้บูมเมอรแ์ละ  
เจเนอเรชั่น วาย” 
                  ตัวแปรอิสระ                          ตัวแปรตาม 
            (Independent Variables)                                   (Dependent Variable) 
 
 
   
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

ลักษณะส่วนบุคคล 
1. เจเนอเรชั่น (เบบีบู้มเมอร ์และวาย) 
2. เพศ 
3. อายุในการปฏิบตัิงานในธนาคาร 
4. ต  าแหน่งงาน 
 

ปัจจัยภายใน 
1. โครงสรา้งองคก์ร  
2. กลยุทธ ์ 
3. ระบบ  
4. รูปแบบการบริหาร  
5. บุคลากร  
6. ทกัษะ  
7. ค่านิยมร่วม  
 

ปัจจัยภายนอก 
1. ดา้นการเมืองและกฎหมาย 
2. ดา้นเศรษฐกิจ 
3. ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
4. ดา้นเทคโนโลย ี
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลง 

1. การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ
ตอ้งการขององคก์ร 

2. การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ
ตอ้งการส่วนบุคคล 
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สมมติฐานของการวิจัย  
1. พนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุใน 

การปฏิบัติงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย โครงสรา้งองคก์ร กลยุทธ ์ระบบ รูปแบบการบริหาร  
บุคลากร ทักษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย  

3. ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ดา้นการเมืองและกฎหมาย  ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม 
และวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย  

4. พนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ  
อายุในการปฏิบตัิงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลงแตกต่างกนั 

 5.    ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองคก์ร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร 
บุคลากร ทักษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์

 6.    ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ดา้นการเมืองและกฎหมาย  ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม
และวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์

 7.   พนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย และ กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีพฤติกรรมการ
ปรบัตวัแตกต่างกนั 

 
 

 



 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์และ เจเนอ 
เรชั่น วาย”  ครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งและไดน้ าเสนอหวัขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีดา้นปัจจยัภายในองคก์ร 
2. ทฤษฎีดา้นปัจจยัภายนอก 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมการปรบัตวั 
4. แนวคิดเกี่ยวกบักลุ่มเจเนอเรชั่น 
 

ทฤษฎีด้านปัจจัยภายในองคก์ร 
องค์กรทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่

แน่นอนซึ่งเกิดจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอตุสาหกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผูบ้ริหาร
ไม่อาจควบคมุได ้ดงันั้น สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รเป็นทรพัยากรและความสามารถที่มีอยู่ของ
องคก์ร ช่วยใหอ้งคก์รสามารถไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและมีความส าคญัในการก าหนดแนวคิดใน
การบริหาร ซึ่งปัจจัยภายในที่ขึน้อยู่กับทรพัยากรและความสามารถขององค์กรนั้น จึงเป็นสิ่งที่
ผูบ้ริหารสามารถควบคมุไดด้ว้ยการสรา้งบรรยากาศและวฒันธรรมในองคก์ร 

สพุานี สฤษฎว์านิช (2552) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัเชิงกลยุทธข์องสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์รว่าประกอบไดด้ว้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้าง เช่น แสดงการติดต่อการสื่อสาร อ านาจหน้าที่  และแบบแผน
ความสมัพนัธข์ององคก์รอย่างเป็นทางการ 

2. วฒันธรรม เช่น ความเชื่อ ความคาดหวงั และค่านิยมร่วมกนัของสมาชิกซึ่งถูก
ถ่ายทอดจากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยผ่านกระบวนการทางสงัคม 

3. ทรพัยากรที่มีอยู่ขององคก์ร 
โดยแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัย  7S ตามหลักการของแมคคินซีย์ (McKinsey) 

(McKinsey’s 7S Framework) อ้างอิงจาก Waterman, Robert, Thomas, Peters, and Phillips 
(1980) เป็นวิเคราะหปั์จจัยภายในของหน่วยงานซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ถูกน ามาใชใ้นการ
วิเคราะห์การบริหารองค์กรที่จะช่วยให้การบริหารองค์กรมีศักยภาพการท างานสูงมากยิ่งขึน้  
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McKinsey ได้กล่าวว่า ความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กรต่าง  ๆ หรือการบริหารงานที่
สมัฤทธ์ิผลนัน้ ขึน้อยู่กบัตวัแปรซึ่งมีความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกนัอย่างนอ้ยที่สดุ 7 ตวั ซึ่งไดแ้ก่  

1. กลยุทธแ์ละยุทธศาสตร ์(Strategy)  
2. โครงสรา้ง (Structure)  
3. ระบบการปฏิบตัิงาน (System)  
4. รูปแบบการบริหาร (Style)  
5. บุคลากร (Staff)  
6. ทกัษะความสามารถ (Skill)  
7. ค่านิยมร่วม (Shared values) 

โดยที่ตัวแปร 2 ตัวแรก คือ กลยุทธก์ับโครงสรา้งซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจับตอ้งไดห้รือ
มองเห็นไดช้ัดเจนจึงท าใหต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผูบ้ริหารใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ  ส าหรบัตัว
แปรใหม่ที่คน้พบเท่าทีผ่่านมาผูบ้ริหารไม่ไดใ้หค้วามสนใจเพราะเป็นสิ่งที่จบัตอ้งไม่ไดห้รือ มองเห็น
ภาพไม่ชดัเจน ไดแ้ก่ คนหรือพนกังาน สไตลก์ารบริหาร ระบบและวิธีการ คุณค่าร่วมและฝีมือหรือ
ทกัษะ ต่อมาบริษัท แมคคินซีย ์(McKinsey) ไดป้รบัปรุงค าจ า กัดความของตัวแปรทัง้ 7 ตวั ใหม้ี
ความถูกตอ้งชดัเจนยิ่งขึน้ และเรียกตวัแปรเหล่านีว่้าเป็นโครงร่างพืน้ฐาน 7S   (7S Framework of 
McKinsey) 
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ภาพประกอบ 2 แนวคิด 7s ของแมคคินซีย ์(7S Framework of McKinsey ) 
 

ที่มา: https://expertprogrammanagement.com/2018/11/mckinsey-7s-framework/ 
 

จากรูปจะเห็นไดว่้าตวัแปรทั้ง 7 ตัว ของแมคคินซีย  ์(7S Framework of McKinsey) 
มีความสัมพนัธ์ซึ่งกันและกนัและมีความเชื่อมโยงกันทัง้หมด ดงันั้น ความเป็นเลิศขององคก์รจะ
เกิดขึน้จากความเกี่ยวพนัระหว่างกันของตวัแปรทั้งหมด โดยที่ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคัญกับ
ตวัแปรทัง้หมด โดยแนวคิดของแมคคินซีย ์ประกอบดว้ย ปัจจยัต่าง ๆ 7 ปัจจยั  

โดย 7S Framework ของแมคคินซีย ์เป็นกรอบการพิจาณาและการวางแผนเพื่อ
การก าหนดกลยุทธ์ในองค์กรโดยการประสานองค์ประกอบทั้ง 7 ตัวให้มีความสอดคล้อง
ประสานกนั ซึ่งตวัแปรแต่ละตวัมีความส าคญัต่อการบริหารองคก์ร  

ดงันัน้ อาจกล่าวไดว่้า สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร คือ บรรยากาศขององคก์รที่
มีผลต่อการด าเนินงานหรือระดับการปฏิบัติงาน  และเป็นปัจจัยที่ขึน้อยู่กับทรัพยากรและ
ความสามารถขององคก์ร ซึ่งองคก์รจ าเป็นตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงเพือ่ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ ์
ความคิดสรา้งสรรคจ์ะเป็นกระบวนการที่ก่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง โดยการเกิดเป็นนวตักรรมใหม่ 
ผลงานใหม่ และการใหบ้ริหารใหม่ ที่จะตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยผูบ้ริหารจึงควร
แสวงหาความคิดและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จต่อไป ซึ่งการ
ศึกษาวิจยัในครัง้นีไ้ดก้ าหนดสภาพแวดลอ้มภายในทัง้หมด 7 ประการ ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

https://expertprogrammanagement.com/2018/11/mckinsey-7s-framework/
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กลยุทธ ์(Strategy)  
การบริหารเชิงกลยุทธเ์ป็นกระบวนการซึ่งจะช่วยใหผู้บ้ริหารตอบค าถามที่ส  าคัญ ซึ่ง

จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถก าหนดและพัฒนาขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขึน้มาไดแ้ละเป็นแนวทาง
ที่บุคคลภายในองคก์รควรรูว่้าจะใชค้วามพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ  ซึ่งมี
ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายประการ ดงันี ้

อ านาจ วดัจินดา (2550) กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม การพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน ของกิจการ 

ประชา ตันเสนีย์ (2552)  กล่าวว่า  กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การบริหาร
เชิงกลยุทธเ์ป็นกระบวนการอย่างหนึง่ที่จะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถตอบค าถามที่ส  าคญั การบริหาร
เชิงกลยุทธ์จะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องคก์ร ก าหนดและ
พฒันาขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขึน้มาได ้

1.1 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ์ 
หมายถึง การวางแผนกลยุทธ์เป็นส่วนแรกของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ์

โดยการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตรแ์ละศิลป์ในการด าเนินการประกอบดว้ยกัน 3 ส่วนที่เกี่ยว 
ขอ้งกนั ไดแ้ก่  

1.1.1 การวงแผนกลยุทธ ์(Strategic Planning) 
1.1.2 การน าแผนกลยุทธไ์ปปฏิบตัิ (Strategic Implementation) 
1.1.3 การควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic control and 

evaluation) 
1.2 องคป์ระกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ ์ 

หมายถึง การจดัการเชิงกลยุทธ ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อย 5 ประการ 
1.2.1 การก าหนดทิศทาง (Direction setting)  ประกอบดว้ย 

1.2.1.1 การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) หรือ กรอบในการด าเนินงานที่
ชดัเจนจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถก าหนดทิศทางในระยะยาวได ้อีกทัง้ยงัแสดงถึงความตั้งใจในการ
ด าเนินกิจการอีกดว้ย  

1.2.1.2 ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ขั้น
แรกองคก์รจะตอ้งระบุภารกิจและเป้าหมายหลักที่ส  าคัญขององคก์ร ทั้งนี ้ เพื่อที่จะบรรลุสู่ความ
เป็นเลิศเหนือคู่แข่งขนั 
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1.2.1.3 เป้าหมาย (Goal) คือ การบ่งบอกถึงสิ่งที่องคก์รปรารถนาจะให้
เกิดขึน้ในอนาคตและจะพยายามบรรลุผลใหไ้ด ้โดยมีการก าหนดใหช้ัดเจน กระชบั ตรงจุด และ
สามารถวดัได ้ 

1.2.2 การประเมินองคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Environment scanning) ใน
การประเมินสภาพแวดลอ้มขององคก์ร ซึ่งประกอบดว้ย การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในและ
การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหท้ราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อปุสรรค  โดยทั่วไปอาจเรียกว่าการวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) ไดแ้ก่ 

1.2.2.1 จุดแข็ง (Strength) หมายถึ ง องค์ประกอบขององค์กรที่ มี
ความสามารถเหนือกว่า 

1.2.2.2 จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง องค์ประกอบขององค์กรที่มี
ความสามารถดอ้ยกว่าคู่แข่ง 

1.2.2.3 โอกาส  (Opportunity) หมายถึ ง  การผสมผสาน ระห ว่าง
เหตกุารณ์ เวลา สถานที่ ที่มีแนวโนม้ว่าจะเป็นประโยชนต์่อองคก์ร ท าใหอ้งคก์รมีความสามารถที่
จะด าเนินการบางอย่างที่เหนือคู่แข่งได ้

1.2.2.4 อุปสรรค (Threat) หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ได้ และ
หากเกิดขึน้ก็จะท าความเสียหายใหแ้ก่องคก์รได ้

1.2.3 การก าหนดกลยุทธ ์(Strategy formulation) 
การก าห นดกลยุ ท ธ์แผน ระยะยาว  ที่ ได้ม าจ ากการวิ เค ราะห์

สภาพแวดลอ้มภายนอก ซึ่งไดจ้ากการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน โดยองคก์รจะตอ้งก าหนด
และเลือกกลยุทธท์ี่ดีที่สุดและเหมาะสมกับองคก์รที่สดุ โดยการใชค้วามไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน
ขององคก์รเป็นตวัก าหนดกลยุทธ ์ซึ่งประกอบไปดว้ย 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

1.2.3.1 กลยุ ท ธ์ระดับ องค์ก ร (Corporate strategy) หมายถึ ง       
กลยุทธ์โดยรวมและทิศทางในการแข่งขนัขององคก์ร ว่าองคก์รจะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใด จะ
ด าเนินงานอย่างไร และจดัสรรทรพัยากรไปยงัแต่ละหน่วยขององคก์รอย่างไร  

1.2.3.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business strategy) เป็นการก าหนด 
กลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลงมา มุ่งที่การปรบัปรุงฐานะทางการแข่งขันในระดับองคก์รกับคู่แข่งขัน 
และระบุถึงวิธีการที่องคก์รจะใชใ้นการแข่งขัน มุ่งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัของผลิตภณัฑใ์หส้งูขึน้ 
โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่คลา้ยคลึงกนัไวด้ว้ยกนั  
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1.2.3.3 กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational strategy) เป็นการ
ก าหนดกลยุทธท์ี่ครอบคลมุวิธีการในการแข่งขันใหแ้ก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในหน่วยงาน (Function) ต่างๆ 
โดยมุ่งเนน้ไปที่แผนกงานตามหนา้ที่ใหพ้ัฒนากลยุทธ์ขึน้มา โดยใหอ้ยู่ภายใตก้รอบของกลยุทธ์
ระดบัองคก์รและกลยุทธร์ะดบัธุรกิจ 

1.2.4 การน ากลยุทธไ์ปปฏิบตัิ (Strategy Implementation)  
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือ กระบวนการที่ผู ้บริหารน ากลยุทธ์และ

นโยบายไปสู่แผนการด าเนินงาน ซึ่งจะประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1.2.4.1 ขั้น ตอนการก าหนดแผนและการจัดสรรท รัพย าก ร 

(Resources allocation) 
1.2.4.2 ขั้ น ตอน ก ารป รับ โค รงส ร้างอ งค์ ก ร เพื่ อ รอ งรับ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของการใชก้ลยุทธแ์ละการใชท้รพัยากร 
1.2.4.3 ขั้นตอนการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการ

พฒันาบุคลากร 
1.2.4.4 การกระจายกลยุทธ์ (Strategic deployment) หากองคก์รมี

การสรา้งวิสัยทัศน์และสรา้งพันธกิจขึน้มา แต่ไม่มีการด าเนินการก็จะท าให้เกิดการ เสียเปล่า 
(Waste) ได ้ถึงแมว่้าแผนงานที่ถูกจัดท ามาอย่างดี แต่หากไม่ลงมือปฏิบัติก็ย่อมไม่เกิดผลเป็น
รูปธรรม 

โดยความส าเร็จขององคก์รนัน้จะเกี่ยวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการน ากลยุทธ์
ไปประยุกตใ์ช ้ทั้งนี ้ผูบ้ริหารควรมีการมอบหมายและก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบตัิงาน 
ซึ่งสิ่งที่ส  าคัญในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติใหป้ระสบความส าเร็จได ้ผูป้ฏิบตัิจะตอ้งมีความรู ้ความ
เขา้ใจและทกัษะในการปฏิบตัิอย่างแทจ้ริง 

1.2.5 การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and control) ประกอบ 
ไปดว้ย 

1.2.5.1 แผนปฏิบัติการต้องสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายนอก ภายใน กบัปัจจยัหลกัที่มีอยู่ขององคก์ร 

1.2.5.2 ความสามารถหลักขององคก์รจะต้องสอดคลอ้งกับธรรมเนียม 
ค่านิยม ทัศนคติที่ดี ที่สามารถดึงจุดเด่นขององคก์รที่มีอยู่ออกมาไดท้ัง้จากบุคลากร เทคนิค และ
วตัถุดิบ 
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1.2.5.3 การสรา้งความเขา้ใจในทุกระดับสายงานใหส้ามารถปฏิบัติได้
เพื่อความเหมาะสมกบัความสามารถหลัก และจะตอ้งสร้างแรงกระตุน้ แรงจูงใจและมีรางวลัของ
ผลงานตามสมควรเพื่อใหทุ้กภาคส่วนขององคก์รสามารถเดินไปตามแผนไดพ้รอ้ม ๆ กนั 

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์ (Strategy) 
หมายถึง แนวทางหรือวิธีการท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายส าหรบัการท างานภายใตข้อ้จ ากดัต่าง 
ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (จุดแข็ง จุดอ่อน) และการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (โอกาส อปุสรรค) แลว้จึงน ามาวิเคราะหห์าต าแหน่งขอองคก์รและ
ก าหนดกลยุทธต์่าง ๆ ต่อไป 

โครงสร้าง (Structure)  
โครงสร้างองค์กร คือ การท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในการแสวงหา

ความส าเร็จไดโ้ดยการแบ่งภาระหนา้ที่ออกเป็นส่วน ๆ โดยที่มีบุคลากรเป็นผูท้  าหนา้ที่นัน้ๆ  ซึ่งคน
ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้ดูแลท างานแต่ละอย่าง หรือที่มักกล่าวว่า "put the right man in the 
right job" ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถท างานที่ไม่สามารถท าส าเร็จไดด้ว้ยคน ๆ เดียว หรือท าใหไ้ดง้านที่
ดีมีคณุภาพมากยิ่งขึน้   

ชชัวลิต สรวารี (2553) อา้งอิงจาก เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ ์(2560)ไดใ้หค้วามหมาย 
“โครงสรา้งองคก์ร” คือ ตัวก าหนดพฤติกรรมของ “คนองคก์ร” หมายถึง แผนภาพแสดงต าแหน่ง
งาน หน้าที่งานต่าง ๆ และเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงานต่าง ๆ โครงสรา้งจะครอบคลุม
แนวทาง กลไกการประสานงาน การติดต่อสื่อสารและระบบต่าง ๆ นอกจากนั้นโครงสรา้งยัง
หมายถึง การจัดวางต าแหน่งและกลุ่มของต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองคก์ร ซึ่งโครงสรา้งจะแสดงให้
เห็นถึงความสมัพันธ์ของงานที่จะตอ้งมีต่อกัน โดยรูปแบบปฏิสมัพันธ์การจดัสรรหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบภายในองคก์รนัน้   

อ านาจ วดัจินดา (2550) ใหค้วามหมาย โครงสรา้ง (Structure) เป็นโครงสรา้งของ
องคก์รนั้นๆที่แสดงจะความสมัพันธร์ะหว่าง อ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบ รวมถึงขนาดของการ
ควบคุม การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจของผูบ้ริหาร การแบ่งโครงสรา้งงานตามหนา้ที่ 
ตามผลิตภณัฑ ์ตามลกูคา้ ตามภูมิภาค ไดอ้ย่างเหมาะสม 

โดยทั่วไปในองคก์รทุกแห่ง จะมีการจัดกลุ่มของงานเขา้ดว้ยกันเป็นหน่วยงานและ
ยุทธศาสตรใ์นการจดักลุ่มงานนีเ้อง ท าใหเ้กิดโครงสรา้งและลักษณะขององคก์รที่แตกต่างกนั ซึ่ง
มกัจะมีการจดักลุ่มนัน้ไวด้ว้ยผงัโครงสรา้งองคก์ร (Organization Chart) ซึ่งหากองคก์รมีขนาดเลก็
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มากก็อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งมีผังองคก์รก็เป็นได ้ตราบเท่าที่ทุกคนในองคก์รรูว่้า จะตอ้งท าอะไรกับ
ใครภายในองคก์รซึ่งภายในโครงสรา้งองคก์รนัน้เอง   

2.1 การจดัโครงสรา้งองคก์ร 
การจัดโครงสร้างองค์กรเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดการ

กระบวนการด าเนินงานภายในองคก์ร แสดงถึงการแบ่งงาน การจดักลุ่ม และการประสานเชื่อมโยง
ระหว่างงานและกลุ่มงาน โครงสรา้งองคก์รนอกจากจะแสดงถึงความสัมพันธข์องงานแลว้ยงัระบุ
บทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของแต่ละบคุคลภายในองคก์รดว้ย ท าใหส้ามารถมอบหมายภารกิจ 
ติดตามงาน และประเมินผลงานได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม หน่วยงาน ทีมงาน  
ซึ่งโครงสรา้งองคก์รประกอบไปดว้ย 

2.1.1 หน่วยงานในองคก์รควรจะมีรูปลกัษณะอย่างไร 
2.1.2 ควรจะรวมหน่วยงานใดเขา้ไวด้ว้ยกนั หรือควรจะแยกหน่วยงานใด 
2.1.3 หน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์รควรจะมีขนาด (Size) และรูปร่าง (Shape) 

อย่างไร 
2.1.4 มีเกณฑใ์นการวางต าแหน่งและก าหนดความสมัพนัธอ์ย่างไร 
2.2 ความส าคญัของการจดัโครงสรา้งองคก์ร 

การมีองคก์รที่มีการจดัระเบียบและโครงสรา้งองคก์รไวเ้ป็นอย่างดี มีความส าคญั
ต่อการบรหิารงานเป็นอย่างมาก ท าใหส้ามารถรูไ้ดว่้าใครจะท าอะไร ที่ไหน รายงานหรือขึน้ตรงต่อ
ผูใ้ด ซึ่งมีประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ 

2.2.1 เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพโดยรวมในการด าเนินกิจกรรม 
2.2.2 เพื่อความชดัเจนในการก าหนดขอบเขตของอ านาจหนา้ที่ กฎ ระเบียบ 
2.2.3 เพื่อความเป็นเอกภาพในการบงัคบับญัชาและสั่งการในการท างาน 
2.2.4 เพื่อเป็นการปรบัเปลี่ยนขนาดหรือรูปแบบขององคก์รใหเ้หมาะสม 

2.3 หลกัการพืน้ฐานของโครงสรา้งองคก์ร 
โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 

ส่วน ไดแ้ก่ 
2.3.1 ความสมัพนัธข์องการรายงานอย่างเป็นทางการ จ านวนของระดบัสาย

การบงัคบับญัชา (Hierarchy) ขนาดของการควบคมุ (Span of Control) ของผูจ้ดัการและหวัหนา้ 
2.3.2 การรวมคนเขา้ดว้ยกนัเป็นแผนกงาน รวมแผนกงานเป็นองคก์ร 
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2.3.3 การออกแบบระบบต่ าง ๆ เพื่ อ ให้มีการติดต่ อสื่ อสารอย่าง มี
ประสิทธิภาพมีการประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ 

2.4 โครงสรา้งองคก์รซึ่งดูไดจ้ากแผนภูมิองคก์ร (Organization Chart) มีประโยชน ์
คือ 

2.4.1 ท าใหเ้ขา้ใจว่าองคก์รด าเนินการอย่างไร 
2.4.2 เห็นส่วนต่าง ๆ ขององคก์ร 
2.4.3 เห็นส่วนต่าง ๆ ขององคก์รมีความสมัพนัธก์นัอย่างไร 
2.4.4 แต่ละต าแหน่งและแผนกสอดคลอ้งกบัองคก์รโดยภาพรวมอย่างไร 

2.5 โครงสรา้งพืน้ฐานมี 6 ประเภท ไดแ้ก่  
2.5.1 โครงสรา้งแบบหลกั (Line Organization Structure) 
2.5.2 โครงสร้างแบบงานหลักและที่ปรึกษา (Line and Staff Organization 

Structure) 
2.5.3 โครงสรา้งแบบหนา้ที่เฉพาะ (Function Organization Structure) 
2.5.4 โครงสรา้งแบบเมทริกซ ์(Matrix Organization Structure) 
2.5.6 โครงสรา้งแบบทีมงาน (Team Structure) 
2.5.7 โครงสรา้งแบบเครือข่าย (Network Structure) 

ความเหมาะสมของโครงสรา้งองคก์รแต่ละแห่งนัน้ อาจขึน้อยู่กบัขนาดและลักษณะ
ของกิจกรรมในแต่ละองคก์ร อย่างไรก็ดี โครงสรา้งองค์กรที่ดีจะตอ้งมีการก าหนดสายงานตาม
ความรบัผิดชอบอย่างมีแบบแผน เพราะโครงสรา้งขององคก์รที่ไดร้บัการจดัไวเ้ป็นอย่างดีย่อมเป็น
พืน้ฐานส าคัญในการที่จะท าใหผู้บ้ริหารสามารถวางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว่้า โครงสรา้งองคก์ร คือ แผนภูมิลกัษณะขององคก์ร 
กรอบโครงงานที่ก าหนดงาน กลุ่มงานและความสมัพนัธข์องงาน ต าแหน่งงาน หนา้ที่งานต่าง ๆ ซึ่ง
จะตอ้งครอบคลมุถึงแนวทาง การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ระบบ (System)  
ระบบเป็นการวิเคราะหถ์ึงระบบงานขององค์กรในทุก ๆ เรื่อง ทั้งในเรื่องระบบการ

บริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน หากองค์กรมีระบบงานที่ดีจะท าให้ผูป้ฏิบัติงานสามารถ
ท างานไดอ้ย่างชดัเจถูกตอ้ง  
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ในการบริหารองคก์รนัน้ นอกจากจะมีโครงสรา้งองคก์รที่เหมาะสม มีการวางแผนกล
ยุทธ์ที่ดี มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีผู ้น าที่มีความรู ้ความสามารถแลว้นั้น การจัดระบบการ
ท างาน(Working System) ก็มีความส าคญัดว้ยเช่นกัน อาทิ ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบพสัด ุ
ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคมุติดตามและประเมินผล  

เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ ์(2560) อา้งอิงจาก Fitz Gerald, 1987) ไดใ้หค้วามหมายว่า 
ระบบ หมายถึง กลุ่มขอส่วนประกอบย่อยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันเมื่อน ามารวมกันก็จะ
ปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้รรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว ้

Koontz (1988) ไดใ้หค้วามหมายว่า ระบบ หมายถึง ชุดหรือการรวมตัวของสรรพสิ่ง 
หรือส่วนประย่อยในลกัษณะที่เชื่อมโยงกนั หรือพึ่งพาอาศัยกนัโดยจดัใหอ้ยู่ในรูปที่มีความซบัซอ้น
หน่วยหนึ่งเพื่อการบรรลวุตัถุประสงคอ์ย่างหนึ่งอย่างใด 

อ านาจ วดัจินดา (2550) ใหค้วามหมายว่า ระบบ (System) หมายถึง การปฏิบตัิงาน
ตามกลยุทธเ์พื่อใหบ้รรลเุป้าประสงคต์ามที่ก าหนดไวน้อกจากการจัดโครงสรา้งที่เหมาะสม เมื่อมี
กลยุทธท์ี่ดีแลว้ การมีการจดัการระบบการท างาน(Working System) ก็มีความส าคญัยิ่งเช่นกนั 

ประชา ตันเสนีย์ (2552) ให้ความหมายว่า ระบบในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์
เพื่อใหบ้รรลเุป้าประสงค ์เป้าหมาย ตามที่ก าหนดไว ้  

 
แนวคิดทฤษฎีระบบ 

ทฤษฎีระบบ เป็นแนวคิดการจัดการซึ่งมององค์กรเป็นระบบตามหน้าที่  ที่สัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม ระบบประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกัน คือ ปัจจัยน าเข้า ( Input) 
กระบวนการแปรสภาพในการจัดการ ผลผลิต  และการป้อนกลบัในการก าหนดนโยบาย/วางแผน 
เพื่อใชใ้นการบริหารองคก์ร โดยปัจจุบันองคจ์ะตอ้งคิดใหเ้ป็นระบบ ตั้งแต่ปัจจัยซึ่งเกี่ยวขอ้งกัน
ทัง้หมด กระบวนการหรือขัน้ตอนการปฏิบตัิ/การวิเคราะห ์ผลลัพธ/์ผลผลิต/นโยบายที่ไดร้บั และมี
การพัฒนาโดยต่อเนื่อง เพราะสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
รวมทัง้ประสบการณท์ี่ไดร้บัจะตอ้งถูกน ามาปรบัปรุงแกไ้ข เป็นปัจจยัน าเขา้ในระบบต่อไป (จนัทรจ์ิ
รา ค าพวง, 2559) 

ปัจจยัน าเขา้ (Input)  
โดยทั่วไปจะประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. คน (Man) 
2. เครื่องมือ (Material) 
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3. เงิน (Money) 
4. ขอ้มลูข่าวสาร (Information) 
5. เทคโนโลยี (Technology) 

การบริหารงานอย่างเป็นระบบ (System Approach to Management)  
ยุพาภรณ์ จงเจริญ  (2555)  อ้างอิงจาก จันทรจ์ิรา ค าพวง (2559) อธิบายว่า 

ระบบ คือการมององค์กรจากโครงสรา้ง ที่ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ เฉพาะ แต่การ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และเกี่ยวขอ้งกัน ให้
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายหรือหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสรา้งผลงาน สรา้ง
คณุภาพขององคก์ร การบริหารใหร้ะบบมีความสมัพนัธเ์กิดประสิทธิภาพท าไดโ้ดย  

1. การวางโครงสร้างขององค์กรให้เกิดระบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน
อย่างชดัเจน ไม่คลมุเครือ แบ่งแยกหนา้ที่อย่างชดัเจนแต่มีความเกี่ยวขอ้งกนั 

2. สรา้งระบบความสมัพนัธ ์โดยตัง้จุดประสงคแ์ละคณุภาพร่วมกนั 
3. ก าหนดวิธีการด าเนินงานใหเ้ชื่อมโยงกนัอย่างราบรื่น 
4. การประเมินผลของฝ่ายและหน่วยงานเป็นการประเมินโดยมองการ

เชื่อมโยงระหว่างฝ่ายหรือหน่วยงาน 
5. การปรบัปรุงงาน แต่ละหน่วยงานตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพของ

องคก์รดว้ย 
กล่าวโดยสรุป ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบที่

สอดคลอ้งต่อเนื่องประสานกนัในทุกระดบัในการปฏิบตัิงาน เพื่อใหบ้รรลเุป้าประสงคต์ามทีก าหนด
ไว ้นอกจากการจดัโครงสรา้งองคก์รที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแลว้ การจดัการระบบการท างาน
ก็มีความส าคัญยิ่ง โดยระบบเป็นการวิเคราะหถ์ึงระบบงานขององคก์รในทุก ๆ เรื่อง ทั้งเรื่องของ
ระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน หากองคก์รมีระบบที่ดีก็สามารถท าใหผู้ป้ฏิบัติงาน
ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและถูกตอ้ง 

รูปแบบ (Style)  
รูปแบบหรือสไตล์ในการท างานของผู้บริหารนั้น มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ ง 

โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงแลว้นั้น รูปแบบการบริหารจะมีอิทธิพลต่อความรูส้ึกของพนักงาน
ภายในองคก์รมากกว่าค าพดูของผูบ้ริหาร  

http://opac.lib.buu.ac.th/opac/servlet/Search?DLang=T&Type=W&LPP=10&NSH=T&Search1=%C2%D8%BE%D2%C0%C3%B3%EC%20%A8%A7%E0%A8%C3%D4%AD%2e&SearchType=1


  24 

อ านาจ วดัจินดา (2550) กล่าวถึง รูปแบบ (Style) หมายถึง การจดัการที่มีรูปแบบวิธี
ที่เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร เช่น การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ และอาจสะท้อนถึง
วฒันธรรมองคก์รอีกดว้ย 

ก าจัด คงหนู (2537) กล่าวถึง รูปแบบการบริหารจดัการ (Style) เป็นแบบพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร เป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายใน
องคก์ร  

ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2553) กล่าวว่า การเสริมสรา้งระบบราชการใหท้นัสมัย 
โดยการน าเทคโนโลยีสารสนทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัย และการเปิด
ระบบราชการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม เป็นการปรบัเปลี่ยนแบบแผนพฤตกิรรม (Style) ในการ
ปฏิบตัิราชการ 

Mcfarland (1979) กล่าวว่า ผูน้  า คือ บุคคลที่มีความ สามารถในการใชอิ้ทธิพลให้
คนอ่ืนท างานในระดบัต่าง ๆ ที่ตอ้งการใหบ้รรลเุป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้ 

Yukl (1989) กล่าวว่า ผู้น า คือ บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม  และเป็นผู้ที่ต้อง
ปฏิบตัิ ภาระหนา้ที่ของต าแหน่งผูน้  า ที่ไดร้บัมอบหมายบุคคลอ่ืนในกลุ่มที่เหลือก็คือผูต้าม แมจ้ะ
เป็นหวัหนา้กลุ่มย่อย หรือผูช้่วยในการปฏิบตัิหนา้ที่ต่าง ๆ ก็ตาม 

ประเภทของผู้น า  
ประเภทของผูน้  า ที่เป็นในเชิงลกัษณะและพฤติกรรมต่าง ๆ มี 3 กลุ่ม ดงันี ้

กลุ่มที่ 1 ผูน้  าตามลกัษณะผูน้  า (Trait theory of leadership)  
กลุ่มผู ้น าตามคุณลักษณะผู้น า  นี้ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะ

เฉพาะตัวในการเป็นผูน้  าเป็นหลกั ทั้งทางดา้นกายภาพ บุคลิกภาพ และจิตใจของผูน้  า โดยคนที่
เป็นผูน้  านั้น จะเป็นคนที่มีบุคลิกพิเศษแตกต่างไปจากบุคคลธรรมดาทั่วไป โดย Stogdill (1974) 
ไดก้ล่าวถึงคณุลกัษณะ 6 ประการ  

1. คุณลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การพิจารณาลักษณะของผูน้  า 
จาก บุคลิกอายุ  ท่าทาง  

2. ภูมิหลังทางสังคม ได้แก่ ภูมิหลังทาง เศรษฐกิจ สังคมของผู้น า 
โดยเนน้ในปัจจยัดา้นการศึกษา สถานภาพทางสงัคม  

3. สติปัญญา ความรู ้ไดแ้ก่ การพิจารณาภาวะผูน้  าจากสติปัญญา 
หรือความเฉลียวฉลาด การมีปฏิภาณไหวพริบ ความรู ้ความสามารถ  
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4. บุคลิกภาพ  ได้แก่  การพิ จารณาตรวจสอบปัจจัยทางด้าน
บุคลิกภาพของผูน้  า โดยผูน้  าที่มีประสิทธิภาพมกัจะมีบุคลิกภาพที่แสดงถึงความเชื่อมั่น ในตนเอง  

5. ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ได้แก่ การพิจารณาผู้น า ในลักษณะที่มี
ความตอ้งการส าเร็จ มีความรบัผิดชอบสงู  

6. ลักษณะต่าง ๆ ทางสังคม ไดแ้ก่ การพิจารณาผูน้  าในลักษณะ ที่
ตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  

กลุ่มที่ 2 ผู้น าตามพฤติกรรมผู้น า กลุ่มผู ้น า ตามพฤติกรรมผู้น านี ้ จะเน้น
พฤติกรรมของผูน้  าเป็นส าคญั  

กลุ่มที่ 3 ผูน้  าตามสถานการณ ์สถานการณแ์ละเวลาเป็นตวัก าหนดท าใหเ้กิด
สภาวการณ์เป็นผูน้  าขึน้ โดยผูน้  า ที่ดีจะตอ้งศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ ใหถ้่องแทแ้ละตอ้งสามารถ
ปรบัตัวให้เขา้กับสถานการณ์นั้น ๆ แต่ทั้งนี ้ตอ้งไม่ผิดหลักการและปรชัญาขององคก์ร Barnard 
(1968) 

ดงันัน้ การปรบัตวัของผูน้  าใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ จึงเป็นลกัษณะของผูน้  าที่ดี
จากลักษณะ และพฤติกรรมของผูน้  า ทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมานัน้ การเป็นผูน้  า ที่ดีตอ้งรูจ้กัพดูสั่งงาน 
หรือโนม้นา้วจิตใจผูใ้ตบ้งัคบับัญชาใหร้่วมมือและเต็มใจในการท างาน โดยตอ้งเตรียมความพรอ้ม
เพื่อกา้วไปสู่ผูน้  าการเปลี่ยนแปลง ดงันี ้

1. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ทั่วไปของโลกและ
ประเทศ  

2. ตอ้งเป็นผูท้ี่รอบรู ้และทศันคติที่ดีต่องานในองคก์ร  
3. สามารถท างานร่วมกบัผูบ้ริหารสงูสดุขององคก์รไดด้ี  
4. สามารถด าเนินงานร่วมกับทีมงานการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
5. เป็นที่ยอมรบัของผูร้่วมงานในองคก์ร  
6. มีความคิดสรา้งสรรคใ์นการพัฒนาองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดี 
7. มีความกระตือรือรน้เอาใจใส่ มุ่งมั่น และอดทนในการปฏิบตัิงาน  
8. มีความยืดหยุ่นและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างรวดเร็ว 

จากที่ไดก้ล่าว สามารถสรุปไดว่้า รูปแบบ หมายถึง การจดัการที่มี รูปแบบวิธี
ที่เหมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร สไตลใ์นการท างานของผูบ้ริหารนัน้ ความเป็นผูน้  าของผูบ้ริหาร
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องค์กรจะมีบทบาทที่ส  าคัญต่อ ความส าเร็จหรือลม้เหลวขององคก์ร ผูน้  า ที่ประสบความส าเร็จ
จะตอ้งวางโครงสรา้งวฒันธรรม องคก์รดว้ยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทาง
จรรยาบรรณใหเ้กิดขึน้ 

บุคลากร (Staff) 
ทรพัยากรมนุษยห์รือสมาชิกภายในองคก์ร งานหรือกิจกรรมขององคก์รที่เกิดจาก

แผนกลยุทธ์ขององค์กร มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีผู ้ปฏิบัติงานใหต้รงตามแผนและ
เป้าหมายที่วางไว ้  

การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการวิเคราะหค์วามตอ้งการทรพัยากร
มนุษยใ์นอนาคต ซึ่งจะเป็นผลให้กระบวนการก าหนดคุณลักษณะและการคัดเลือกและจัดวาง
บุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสมยิ่งขึน้ โดยผูบ้ริหารจะตอ้งมีหนา้ที่ด  าเนินการ ดงันี ้ 

1. หนา้ที่ในการวางแผนก าลังคน ผู้บริหารจะตอ้งคาดคะเนความตอ้งการ
ก าลังคนในอนาคตว่าตอ้งการตัวบุคคลที่จะเขา้มารบัหนา้ที่ในต าแหน่งต่าง ๆ มากนอ้ยเพียงใด
และมีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อการจดัการงานที่มีประสิทธิภาพหากไดบุ้คคลที่มีความสามารถเขา้
ท างาน 

2. หน้าที่ในการสรรหาตัวบุคคลและการคัดเลือกตัวบุคคล โดยผู้บริหาร
จะตอ้งทราบว่าจะสรรหาตวับุคคลเพื่อใหเ้ขา้มาทางานกบัองคก์รจากแหล่งใด โดยวิธีใด เพื่อใหไ้ด้
คนที่มีความสามารถเหมาะสมกบังานมากที่สดุ 

3. การโยกยา้ยและการเลื่อนขัน้ไปสู่ต  าแหน่งที่สงูขึน้ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจถึง
วิธีการประเมินผลงานของพนกังาน เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการพิจารณาโยกยา้ยงานหรือการเลื่อน
ขัน้ใหเ้หมาะสม 

4. การอบรมและพัฒนา เมื่ อพนักงานได้ท างานไปแล้วระยะหนึ่ ง
สภาพแวดลอ้มหรือความกา้วหนา้ทางวิทยาการเปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งเพิม่พนู
ความรูค้วามสามารถของพนกังานใหส้งูขึน้  

5. การก าหนดว่าจา้งและเงินเดือน เป็นหนา้ที่ที่ส  าคัญอย่างหนึ่งของผูบ้ริหาร
ที่จะตอ้งพิจารณาก าหนดเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการท างานของพนกังานในองคก์ร  

กล่าวโดยสรุป  บุคลากร  หมายถึ ง ทรัพยากรบุคคลที่นับ เป็นปัจจัยที่ มี
ความส าคญัต่อการด าเนินงานขององคก์ร การคดัเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและมีการพฒันา
บุคคลกรอย่างต่อเนื่อง องค์กรถึงจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะมาจากการจัดการ
ทรพัยากรมนุษย(์Human Resource Management) 
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ทักษะ (Skill) 

คือ สิ่งที่องคก์รตอ้งการให้ “ท า” องคก์รมุ่งเนน้คนที่มีความสามารถมากขึน้ มุ่ง
ความสามารถที่หลากหลายท างานไดห้ลายอย่าง  

ศักยภาพขององคก์รและประสิทธิผลขององคก์ร 
องคก์รตอ้งมีศกัยภาพที่น าตนเองไปสู่การเป็นที่ยอมรบัและสามารถยกระดับผล

การด าเนินงานของตนเองใหส้งูขึน้ ศกัยภาพนีต้อ้งเป็นศกัยภาพที่เหนือคู่แข่งขนัและสามารถท าให้
องคก์รแข่งขนัในตลาดไดแ้ละการพฒันาศักยภาพท าไดโ้ดยการออกแบบระบบการจัดการภายใน
องคก์ร  

การมีศักยภาพในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้มเป็นศักยภาพที่
ส  าคัญและสรา้งขึน้ไดย้าก ดังนัน้ ศกัยภาพขององคก์รจะเกิดขึน้ไม่ไดเ้ลยถา้หากขาดพนักงานที่มี
คณุภาพ 

ความสามารถหลักขององคก์รและประสิทธิผลขององคก์ร 
ความสามารถหลักขององคก์รที่เป็นความเก่งขององค์กร ท าใหอ้งคก์รมีความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัความสามารถหลกันีต้อ้งเป็นความสามารถที่เหนือคู่แข่ง ลอกเลียนแบบได้
ยาก องคก์รตอ้งพยายามรกัษาและพัฒนาความสามารถใหอ้ยู่กับองคก์รได้นานที่สุด  เพราะถ้า
ความสามารถหลักนี ้หมดไปหรือถูกคู่แข่งเลียนแบบก็จะท าให้องค์หมดความได้เปรียบในการ
แข่งขนัจนอาจตอ้งออกจากการแข่งขนันัน้ไปในที่สดุ 

กล่าวโดยสรุป ทักษะ หมายถึง ความรู ้ความสามารถ  และคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมของ บุคคลซึ่งจ าเป็นตอ้งมีในการปฏิบัติงานต าแหน่งหนึ่ง ๆ ใหป้ระสบความส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลบรรลุผลส าเร็จตรงตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
องคก์ร 

ค่านิยม (Values) 
ค่านิยมขององคก์รเป็นแนวความคิดและการท างานอนัจะน าไปสู่ผลประกอบการ

ที่เป็นเลิศและสรา้งสรรคค์วามสขุใหบ้งัเกิดขึน้ภายในองคก์ร  
ค่านิยม เป็นการวิเคราะหถ์ึง ค่านิยมร่วม ความเชื่อร่วมขององคก์รนั้น ๆ ว่าเป็น

อย่างไร เพื่อใหเ้กิดปัจจัยแห่งความส าเร็จ ในการบริหารธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนัน้ ซึ่งมักจะไม่ได้
เขียนขึน้มาอย่างเป็นทางการ แต่เป็นเพียงแนวคิดพืน้ฐานขององคก์รแต่ละแห่ง รวมทัง้สิ่งที่จะตอ้ง
การใหอ้งคก์รเป็นในอนาคต  
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การสร้างค่านิยมร่วมกัน 
การสรา้งค่านิยมร่วมกนั จึงเป็นสิ่งที่ควรสรา้งขึน้จากการยอมรบัของบุคลากรคน

ในองคก์ร โดยการน าเสนอสิ่งที่คาดหวังในการปฏิบัติและพรอ้มกับตกลงวิธีปฏิบัติงานร่วมกัน 
เพื่อใหเ้กิดความเห็นพ้องตอ้งกันในค่านิยมที่ไดเ้ลือกขึน้มาใชเ้ป็นกลยุทธ์วิธีหลักในการท างาน
ร่วมกนั  

กล่าวโดยสรุป ค่านิยม หมายถึง หลกัการหรือพฤติกรรมที่ชีน้  าและความคาดหวงั
ใหอ้งค์กรและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สะท้อนและเสริมสรา้งวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร 
นอกจากนีค้่านิยมจะสนบัสนุนและชีน้  าการตดัสินใจของบุคลากรทุกคน ซึ่งจะช่วยใหอ้งคก์รบรรลุ
พนัธกิจและวิสยัทศันด์ว้ยวิธีการที่เหมาะสมกบัแต่ละองคก์ร 

โดยในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยภายใน นั้นสามารถสรุปข้อมูล และ
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งมาอา้งอิงไดด้งัตารางที่ 2 
 

ตาราง 2 สรุปแนวคิดและทฤษฎีปัจจยัภายใน 
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สพุานี สฤษฎว์านิช  (2546)  X     X 
 Waterman (1980) X X X X X X X 
อ านาจ วดัจินดา (2553) X X X X    
ประชา ตนัเสนีย ์(2550) X  X     
ชชัวลิต สรวารี (2553)  X      
Fitz Gerald (1987)   X     
Koontz (1988)   X     
จนัทรจ์ิรา ค าพวง (2553)   X     
ก าจดั คงหนู (2537)    X    
ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา    X    
McFarland (1979)    X    
Yukl (1989)    X    
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แนวคิดและทฤษฎีดา้นปัจจยัภายนอก 

สภาวะแวดลอ้มภายองคก์รมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ  เนื่องจากปัจจุบันโลกมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจตอ้งอยู่ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที่ไม่แน่นอน 
ดงันัน้ การด าเนินธุรกิจที่เหมาะสม องคก์รจะตอ้งปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ทัง้ใน
ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับปัจจัยดา้นประชากรศาสตรข์องลูกค้า  คู่แข่งขัน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
กฎหมายเทคโนโลยี นอกจากนีผู้บ้ริหารที่มีขอ้มูลข่าวสารดา้นสภาวะแวดลอ้มและน าขอ้มูลมาใช้
ในการวางแผนและตัดสินใจในการก าหนดกลยุทธจ์ะเป็นปัจจัยส าคญัที่จะท าใหอ้งคก์รสามารถ
ประสบความส าเร็จในการแข่งขนัได ้ 

Certo (1992) อธิบายว่า สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (External Environment) แบ่ง
ออกเป็น สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยตรง โดย
สภาพแวดลอ้มโดยทั่วไป ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเกี่ยวขอ้งกบัความสามารถใน
การจัดหาทรัพยากรและแนวโน้มเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ระดับ
รายไดข้องประชากร หรือ ผลผลิตโดยรวมของประเทศ เป็นตน้ ส่วนสภาพแวดลอ้มทางสงัคม เป็น
วิธีการคิดและการปฏิบัติที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มบุคคลและสังคม ประกอบด้วย 
ค่านิยม ทศันคติ 

ประเภทของสภาวะแวดล้อมภายนอก 
สภาวะแวดลอ้มที่มีผลต่อการด าเนินงานขององคก์รสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท 

คือ (1) สภาวะแวดลอ้มโดยที่ทั่วไป (General Environment) ซึ่งสภาวะแวดล้อมเหล่านี ้จะไม่มี
ความสัมพันธ์กับองค์กรโดยตรง เป็นปัจจัยหรือตัวแปรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ด าเนินงานขององค์กร แต่สามารถมีอิทธิพลหรือผลกระทบทางอ้อมต่อองค์กรได้ เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี (2) สภาวะแวดลอ้มทางการแข่งขนัหรือสภาวะแวดลอ้มทาง
อุตสาหกรรม (Competitive or Industry Environment) สภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันนี ้เป็น
สภาวะแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับองค์กรโดยตรง เป็นตัวแปรที่มีผลกระทบโดยตรงหรือถูก
กระทบโดยตรงจากการด าเนินงานขององคก์ร เช่น ผูถ้ือหุน้ ลกูคา้ คู่แข่งขนั ผูจ้ดัจ าหน่าย ผูจ้ดัหา
วตัถุดิบ อุตสาหกรรมที่องคก์รด าเนินการอยู่ สหภาพแรงงาน หรือองคก์รทางการคา้ต่าง ๆ โดยที่
สภาวะแวดลอ้มทัง้สองประเภทจะปรกอบไปดว้ยตัวแปรและปัจจยัมากมายที่จะก่อใหเ้กิดโอกาส
และขอ้จ ากดัต่อการด าเนินงานขององคก์ร ซึ่งโดยปกติแลว้ตัวแปรเหล่านีจ้ะมีลักษณะที่สามารถ
ควบคมุไดใ้นระยะสัน้หรือไม่สามารถควบคมุไดเ้ลย 
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โดยผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจถึงความสมัพนัธร์ะหว่างสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ เหล่านี ้
กับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อที่จะได้สามารถปรบักลยุทธ์ขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ โดยที่ความสมัพนัธร์ะหว่างสภาวะแวดลอ้มเหล่านีแ้ละกล
ยุทธข์ององคก์รประกอบดว้ย 

- สภาวะแวดล้อมโดยทั่วไป (General Environment) ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและ
ขอ้จ ากัดต่อการขยายธุรกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มก่อให้เกิดโอกาสต่อการ
ขยายตวัขององคก์ร ทั้งในแง่ของสินคา้และดา้นการตลาด เช่น การขยายตัวของผูท้ี่นิยมทานเพื่อ
สขุภาพ นบัเป็นโอกาสที่ดีส  าหรบัธุรกิจ ในการจดัการอาหารที่ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
แต่ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลงเหล่านีก้็สามารถเป็นขอ้จ ากดัต่อการด าเนินธุรกิจได ้เช่น หาก
อตัราดอกเบีย้ที่สูงขึน้อาจท าใหต้น้ทุนในการซือ้สินคา้มีราคาสูง ท าใหร้าคาบา้นหรือรถยนตส์งูขึน้
ตามไปดว้ย และท าใหผู้บ้ริโภคชะลอการซือ้สินคา้ประเภทนี ้ซึ่งตวัอย่างที่เห็นไดช้ัดอย่างหนึ่ง คือ 
ในปัจจุบันกระแกการบริโภคผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากธรรมชาติไดร้บัความนิยมมากขึน้ ซึ่งท าใหเ้ป็น
โอกาสที่ดีของธุรกิจที่ผลิตสินคา้ในลกัษณะนี ้ 

- การเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมภายนอกซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรม ท าให้ขอบเขตหรือข้อจ ากัดของอุตสาหกรรม
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการแข่งขันในแต่ละอตุสาหกรรม เช่น การ
เปิดเสรีทางการแข่งขนัในอุตสาหกรรมต่าง ๆ การแปรรูปรฐัวิสาหกิจต่าง ๆ ท าใหเ้งื่อนไขทางการ
แข่งขนัในอตุสาหกรรมนัน้ ๆ เปลี่ยนแปลงไป  

- การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
แตกต่างกนักบัอตุสาหกรรมแต่ละประเภท เช่น การตื่นตวัและความสนใจในการรกัษาสขุภาพและ
การออกก าลังกาย ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสที่ดีต่อธุรกิจด้านการออกก าลังการ รวมทั้งอาหารเพื่อ
สุขภาพชนิดต่าง ๆ แต่ในทางกลับกันก็เป็นข้อก าจัดส าหรบัธุรกิจอาหารจานด่วน หรือธุรกิจ
เกี่ยวกบัการขายเนือ้สตัว ์เป็นตน้ 

ผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอก 
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม ย่อมมีผล

ต่อการก าหนดกลยุทธก์ารตัดสินใจและการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร ดังนั้น หากเกิด
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มภายนอก ผูบ้ริหารจึงตอ้งเกิดปฏิกิริยาเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึน้มกัจะเป็นในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในดา้นต่าง 
ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงนีจ้ะเป็นความพยายามใน
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การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอ้มหรือความพยายามในการเปลี่ยนแปลงตัวองคก์รเอง ซึ่งปฏิกิริยา
ที่มกัเกิดขึน้จะเป็นใน 3 ลกัษณะ 

1. การหลีกเลี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Avoid) ซึ่งเป็นสถานการณท์ี่เกิดขึน้
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มภายนอก ซึ่งน ามาสู่ความผนัผวนในการด าเนินธุรกิจ
ซึ่งผู ้บริหารไม่ตอ้งการใหผ้ลของการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอ้มมากระทบหรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร รวมทั้งไม่ต้องการที่จะเขา้ไปเกี่ยวขอ้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวสภาวะ
แวดลอ้มภายนอก จึงใชวิ้ธีหลีกเลี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ การหลีกเลี่ยงนีส้ามารถกระท า
ได้โดยการไม่สนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น หรือใช้วิธีการซื ้อเวลาหรือรอคอยจนกว่าความ
เปลี่ยนแปลงจะกลบัเขา้สู่สภาวะเดิม หรือพยายามหลบซ่อนองคก์รจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 
เช่น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ องคก์รบางแห่งอาจรอคอยจนกว่า
เหตกุารณส์งบลงและเขา้สู่สถานการณป์กติจึงจะเริ่มด าเนินธุรกิจตามปกติ 

2. ชีน้  า (Influence) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มแทนที่ผูบ้ริหาร
จะหลีกเลี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ แต่ในการกลับกันผูบ้ริหารจะพยายามเขา้ไปชีน้  าตัว
สภาวะแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงเสียเอง โดยการชีน้  าสภาวะแวดลอ้มนีค้ือเพื่อใหส้ภาวะแวดลอ้มมี
ลกัษณะที่เอือ้อ านวยประโยชนใ์หก้บัองคก์ร โดยที่องคก์รไม่ตอ้งปรบัตวัหรือเปลี่ยนแปลงใหเ้ขา้กบั
สภาวะแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมโดยมีค่านิยมใหม่ๆ 
เขา้มาจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลเสียต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งผูบ้ริหารสามารถใชน้โยบายในการ
ประชาสมัพนัธ์หรือโฆษณาใหผู้บ้ริโภครบัรูถ้ึงผลเสียของค่านิยมนัน้ ท าใหผู้บ้ริโภคไม่หันไปยึดติด
กบัค่านิยมใหม่ๆ อนัจะเป็นผลเสียต่อองคก์ร หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของรฐับาล ธุรกิจขนาก
ใหญ่บางแห่งของไทยนิยมที่จะเชือ้เชิญนกัการเมืองหรือบุคคลผูใ้กลช้ิดกับนกัการเมืองร่วมรฐับาล
เขา้มาเป็นกรรมการ เพื่อลดข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้จากรฐับาลใหม่ รวมทั้งเป็นการเอือ้
ประโยชนใ์หก้บัธุรกิจไปในตวัอีกดว้ย 

3. การตอบสนอง (Reacting) เกิดขึน้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม
ภายนอกและองคก์รไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้หรือไม่สามารถเขา้
ไปชีน้  าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดลอ้ม องคก์รก็จะตอ้งมีการปรบัตัวใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกับสภาวะแวดลอ้มที่เกิดขึน้ โดยที่วิธีการนีเ้ป็นวิธีการที่องคก์รต่าง ๆ นิยมท ากัน เช่น 
การปรบัโครงสรา้งองคก์ร การรือ้ปรบัระบบในการท างาน การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนีก้็เพื่อให้
องค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 
Certo and Peter (1988) กล่ าวถึ ง สภาพแวดล้อมแบ่ งเป็น  3 ระดับ  คื อ (1) 

สภาพแวดล้อมทั่วไป (general environment) เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกในขอบเขตที่กว้าง 
ไม่ได้มีผลกระทบฉับพลันต่อองค์กร ซึ่งการแบ่งสิ่งแวดล้อมระดับนี ้ออกเป็น สิ่งแวดล้อมด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมายและเทคโนโลยี (2) สภาพแวดล้อมต่อการด าเนินการของ
องค์การ (the operationing environment) เป็นระดับของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจัดการองคก์าร ซึ่งแบ่งไดเ้ป็นองคป์ระกอบดา้นลูกคา้ ดา้นคู่แข่ง ดา้นผูส้่งสินคา้ให ้
(supplier) และดา้นที่เกี่ยวขอ้งกับการคา้กับต่างประเทศ และ (3) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
ซึ่งแบ่งไดเ้ป็น 5 ดา้น คือ ดา้นบริหาร องคก์าร ดา้นบุคลากร ดา้นการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ ์และ
ดา้นการเงิน 

Wheelen (2008) กล่าวถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกไวว่้า เป็นปัจจยัภายนอกที่อยู่ใน
ระดับกวา้งและมีผลกระทบโดยทางออ้มต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในองคก์รทั้งภาครฐัและ
ภาคเอกชน ซึ่งประกอบดว้ยการวิเคราะห ์4 ปัจจยั ดงันี ้  

1. ดา้นการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal)  
เป็นปัจจยัที่รฐับาลมีบทบาทในการออกกฎหมาย เพื่อการควบคมุการด าเนิน

ธุรกิจและเป็นความต้องการของสังคม การออกกฎหมายของรัฐบาลอาจท าให้เกิดโอกาสหรือ
อปุสรรคต่อการด าเนินธุรกิจได ้จะเห็นไดว่้าปัจจยัดา้นกฎหมายและการเมืองที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ
มากผูบ้ริหารจะตอ้งท าความเขา้ใจปรบัตวัและติดตามสภาวะแวดลอ้มอย่างใกลช้ิด เช่น นโยบาย
และเสถียรภาพของรฐับาล การแกไ้ขกฎหมายและพระราชบญัญัติต่างๆ การแกไ้ขระเบียบต่างๆ ที่
ส่งผลต่อการปรบัเปลี่ยนวิธีการบริหาร  เป็นตน้ 

2. ดา้นเศรษฐกิจ (Economic)  
เป็นสภาวะแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกับอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น อตัรา

เงินเฟ้อ อัตราดอกเบีย้เงินกู้ อัตราการว่างงาน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการ
เจริญเติบโตของประชากรในพืน้ที่ที่องค์กรให้ความส าคัญ อัตราการเติบโตของ อุตสาหกรรม  
เป็นตน้  

3. ดา้นสงัคมและวฒันธรรม (Social - Cultural) 
เป็นปัจจยัที่ส่งผลกระทบตอ่องคก์รธุรกิจที่มาจาก ทศันคติ ความเชื่อ ค่านิยม 

วิถีชีวิต วัฒนธรรม เชือ้ชาติ การศึกษา ศาสนา อาชีพ ครอบครวั เป็นตน้ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลใน
ดา้นค่านิยม บรรทดัฐาน ความเชื่อของคนในสงัคม การเปลี่ยนแปลงทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม 



  33 

มีส่วนท าให้การบริโภคมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากสังคมและ
วฒันธรรมท าใหม้องผูอ่ื้นตามแบบการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองใหท้ันต่อเหตุการณ์ดังกล่าว  
อีกดว้ย 

4. ดา้นเทคโนโลยี (Technological) 
เป็นสภาวะแวดล้อมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และน าความรู้ความ

ช านาญมาประดิษฐ์ คิดคน้สิ่งแปลกใหม่ท าใหก้ารด าเนินชีวิตของมนุษยส์ุขสบายยิ่งขึน้ มีเวลา
พกัผ่อนมากขึน้ เช่น อินเตอรเ์น็ต เป็นตน้ เทคโนโลยีเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลในดา้นการปรบัปรุงและ
พฒันาผลิตภัณฑท์ี่ทันสมัย เทคโนโลยีในปัจจุบันมีส่วนท าใหเ้กิดโอกาสทางธุรกิจอย่างมากมาย 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคัญกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในการศึกษาคน้ควา้และ
น าเอาเทคโนโลยีมาใชก้่อนคู่แข่งขนัจนเป็นผลท าใหไ้ดเ้ปรียบในการแข่งขนัได้ 

ข้ันตอนในการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (ชัยพจน ์ช่างแต่ง, 2552) เนื่องจากในการ

ด าเนินงานขององคก์รส่วนใหญ่ปัญหาที่ประสบมากที่สดุ ไดแ้ก่ การที่สภาพแวดลอ้มภายนอกมี
ความสลบัซบัซอ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าใหย้ากที่จะท าความเขา้ใจถึงการเปลี่ยนแปลง
และอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มภายนอกไดอ้ย่างถ่อแท ้ดงันัน้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องคก์รจะตอ้งท า
การวิเคราะหแ์ละตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึ่งจะประกอบไปดว้ย
ขัน้ตอนต่าง ๆ 4 ขัน้ตอน คือ การตรวจสอบ (Scanning), การติดตาม (Monitoring), การพยากรณ ์
(Forecasting), และการประเมิน (Assessing) 

1. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแนวโนม้ของสภาพแวดลอ้มโดยทั่วไป คือ 
การศึกษาหรือการตรวจสอบถึงปัจจัยในดา้นต่าง ๆ ของสภาวะแวดลอ้มภายนอกรวมทั้งเพื่อให้
ทราบถึงปัจจยัภายนอกที่ส  าคญัว่ามีอะไรบา้งและมีการเปลี่ยนแปลงในดา้นใดบา้งที่เกิดขึน้ ซึ่งจะ
ท าใหท้ราบถึงขอ้มลูในปัจจุบันและในอดีต เช่น การตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มดา้นเทคโนโลยีซึ่ง
จะท าใหท้ราบว่าเทคโนโลยีนั้น ๆ มีวิวฒันาการเป็นอย่างไรและปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นไดร้บัการ
พฒันาไปถึงระดบัไหนแลว้ ซึ่งขอ้มลูที่ไดร้บัเหล่านีม้กัจะเป็นขอ้มลูที่คลมุเครือ ไม่ชดัเจน และยงัไม่
สามารถน ามาใชป้ระโยชนต์่อองคก์รไดเ้ท่าใดนกั ซึ่งโดยทั่วไปมกัจะเกิดการความเขา้ใจผิดว่าการ
ด าเนินการตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มนั้นครอบคลุมขอ้มูลในอดีตและปัจจุบันแล้ว ซึ่งเป็นความ
เขา้ใจที่ผิดท าใหอ้งคก์รไม่สามารถเตรียมความพรอ้มที่จะรบัมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ใน
อนาคตได ้
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2. การติดตามจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอ้มที่เกิดขึน้ว่ามีแนวโนม้ที่อาจจะมีผลกระทบต่อองคก์รอย่างไร 

3. การคาดการณผ์ลลพัธ์จากการเปลี่ยนแปลงและแนวโนม้ที่เกิดขึน้ เป็นการน า
ขอ้มูลที่ได้จากขั้นแรกอันได้แก่ข้อมูลของสภาวะแวดล้อมภายนอกทั้งในอดีตและปัจจุบันมา
คาดการณ์และพยากรณ์ถึงแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งขั้นตอนการ
พยากรณจ์ะเป็นประโยชนอ์ย่างมากต่อองคก์ร เนื่องจากขอ้มลูหรือแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึน้ในอนาคตจะช่วยท าให้องค์กรสามารถจักท าหรือเตรียมกลยุทธ์ที่ เหมาะสมกับสิ่งที่จะ
เกิดขึน้ในภายภาคหนา้ แต่ถา้หากไม่มีการพยากรณแ์ลว้นัน้ กลยุทธท์ี่องคก์รไดจ้ดัท าขึน้ก็อาจเป็น
กลยุทธ์ที่มีขอ้มูลจากในอดีตและปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งอาจท าใหอ้งคก์รไม่ไดเ้ตรียมความพรอ้มต่อ
การเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตได ้

4. การประเมินระยะเวลาและความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงและแนวโนม้ที่มี
ต่อการจดัการเชิงกลยุทธข์ององคก์ร เป็นขัน้ตอนที่มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการน า
ขอ้มูลของสภาวะแวดล้อมภายนอกในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มนัน้ ๆ จะมีผลอย่างไรต่อองคก์รบา้ง ทั้งในแง่ของการ
ใหเ้กิดโอกาสหรือขอ้จ ากดัอนัจะกอ่ใหเ้กิดประโยชนต์่อการจดัท ากลยุทธข์ององคก์ร โดย 3 ขัน้ตอน
แรกเป็นเพียงการหาและวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มภายนอกเท่านัน้ แต่จะไม่
ก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่องคก์รต่ออย่างใด ถา้หากไม่มีการประเมินถึงอิทธิพลหรือความส าคญัที่จะมี
ต่อองค์กร เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมบางชนิดอาจจ าไม่มีผลต่อองค์กรเลยก็ เป็นได้ แต่ใน
ขณะเดียวกนัความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์รจะขึน้อยู่กับสภาวะแวดลอ้มประการหนึ่ง
ประการใดก็เป็นได ้ดัง้นัน้ หากไม่มีขัน้ตอนนีข้อ้มลูไดร้บัจาก 3 ขัน้ตอนแรกก็อาจกลายเป็นขอ้มลูที่
น่าสนในเพียงเท่านัน้แต่ไม่มีประโยชนต์่อองคก์รเลย 

ซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะช่วยให้ผู ้บริหารตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มและสามารถน า
ข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม แต่
สภาพแวดลอ้มภายนอกอาจมีขอบเขตและระดับความสัมพันธ์กับธุรกิจในมิติและความรุนแรงที่
แตกต่างกัน ซึ่งจะต้องแยกการวิเคราะหต์ามระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนิน  
กลยุทธข์ององคก์ร 

โดยสภาพแวดลอ้มภายนอกดังกล่าวขา้งตน้ มีผลกระทบต่อการปรบัตัวในการ
ท างาน นับเป็นเรื่องที่ส  าคัญอย่างยิ่งส าหรับองค์กรที่จะสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขการ
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ด าเนินงานภายในองค์กร พฤติกรรมการท างานของพนังกานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกเพื่อท าใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อองคก์ร 

โดยในส่วนของแนวคิดและทฤษฎี ปัจจัยภายนอก นั้นสามารถสรุปขอ้มูล และ
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งมาอา้งอิงไดด้งัตารางที่ 3 
 

ตาราง 3 สรุปแนวคิดและทฤษฎีปัจจยัภายนอก 
 

 ด้านการเมือง
และกฎหมาย 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

ด้าน
เทคโนโลยี 

Certo. (1992)  X   
Certo and Peter. (1988) X X X X 
Wheelen and Hunger. 
(2008) 

X X X X 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการปรับตัว 

จากที่สังคมในปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึน้กว่าในอดีตและสภาพแวดล้อม
ต่างๆ มีเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรวดนัน้ ลว้นมีผลต่อวิถีชีวิต ทศันคติ และการปรบัตวัของคนในสงัคม
เป็นอย่างมากและหากบุคคลไม่สามารถปรบัตัวไดจ้ะเกิดความคับขอ้งใจ เกิดความขัดแยง้ขึน้
ภายในตนเองและการแสดงออกต่อผูอ่ื้น ซึ่งก่อใหเ้กิดปัญหายุ่งยากในการอยู่ร่วมกนัภายในองคก์ร
หรือครอบครวัได ้ 

Weiten (2000) กล่าวว่า แนวคิดของการปรบัตัวมาจากความรู้ทางด้านชีววิทยา เป็น
รูปแบบหลงัจากองคป์ระกอบดา้นชีววิทยาเปลี่ยนไป ส่ิงต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงและปรบัตัวให้
เข้ากับสิ่งแวดลอ้มใหม่ๆ ที่เกิดขึน้ บุคคลต้องปรบัตัวให้เขา้กับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเริ่มงานใน
บริษัทใหม่ๆ นักการเงินตอ้งทบทวนบทบาทของตนเองหลังจากประสบปัญหาที่แตกต่างไป หรือ
แม้แต่การที่ต้องเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป เป็นต้น นอกจากนี้การปรับตัวยังเกี่ยวข้องกั บ
กระบวนการทางจิตวิทยาที่จะท าใหบุ้คคลสามารถจดัการกบัความตอ้งการและความทา้ทายของ
ชีวิตในแต่ละวนัอย่างเหมาะสม  

Coleman (1981) กล่าวว่า การปรบัตัว หมายถึง ผลของความพยายามของบุคคลที่
พยายามที่จะปรบัสภาพปัญหาที่เกิดขึน้แก่ตน ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาดา้นสุขภาพ ดา้น
ความตอ้งการหรือดา้นอารมณใ์หเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มที่บุคคลนัน้อยู่ 
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Gilmer (1978) กล่าวถึง การปรบัตัว ว่าเป็นกระบวนการของความพยายามท าเพื่อให้
เกิดความสมดุลของความต้องการ ส่ิงเรา้ และโอกาสที่สิ่งแวดลอ้นั้นเสมอให้เป็นการกระท าที่
ประกอบดว้ยความพยายามที่จะตอบสนองความตอ้งการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ โดยวิธีการ
พยามยามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกและโดยพยายามท าตัวให้
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัสถานการณ ์

จากที่สังคมในปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึน้กว่าในอดีตและสภาพแวดล้อม
ต่างๆ มีเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรวดนัน้ ลว้นมีผลต่อวิถีชีวิต ทศันคติ และการปรบัตวัของคนในสงัคม
เป็นอย่างมากและหากบุคคลไม่สามารถปรบัตัวไดจ้ะเกิดความคับขอ้งใจ เกิดความขัดแยง้ขึน้
ภายในตนเองและการแสดงออกต่อผูอ่ื้น ซึ่งก่อใหเ้กิดปัญหายุ่งยากในการอยู่ร่วมกนัภายในองคก์ร
หรือครอบครวัได ้ 

Lazarus (1969) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการปรบัตัวว่า เริ่มต้นมาจากการปรับตัวทาง  ชี
วิทยา เรียกว่า Adaptation ซึ่งเป็นความคิดพื ้นฐานทางทฤษฎีวิวัฒนาการของ ดารวิ์น ที่ ว่า
เผ่าพันธุ์ที่แข็งแรงสามารถปรบัตัวใหเ้ขา้กับสิ่งต่างๆ และด ารงเผ่าพันธุ์อยู่ได ้นักจิตวิทยาไดน้ า
แนวคิดนีม้าใช้โดยใชค้  าว่า Adjustment แทนค าว่า Adaptation และให้ความหมายใหม่ว่าเป็น
ความพยายามของบุคคลในการด าเนินชี วิตหรืออยู่รอดในสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และตอ้งศึกษาเรื่องการปรบัตัวเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในสังคม ซึ่ง
เป็นผลมาจากการปรบัตวัที่ไม่ดีมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

Roy (1999) อ้ า ง อิ ง จ า ก  Roy & Andrews, 1999), The Roy’s Adaptation Model, 
Stamford: Appleton & Lange) กล่าวถึงการปรบัตัวและการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหา
ในการปรบัตวัเมื่อมีเหตกุารณ์หรือการเปลี่ยนแปลงเขา้มาในชีวิต การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้มจะ
กระตุน้ใหบุ้คคลเกิดปฏิกิริยาการปรบัตวัตอบสนอง โดยสิ่งเรา้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. สิ่งเรา้ตรง เป็นสิ่งที่บุคคลตอ้งเผชิญและใหค้วามสนใจในขณะนัน้มากที่สดุ 
2. สิ่งเรา้ร่วม เป็นสิ่งเรา้อ่ืนๆ ที่ปรากฏอยู่ในเหตกุารณห์รือสิ่งแวดลอ้มที่บุคคลก าลัง

เผชิญอยู่  
3. สิ่งเรา้แฝง เป็นสิ่งเรา้ที่เป็นผลมาจากประสบการณใ์นอดีต เป็นลกัษณะเฉพาะตัว

ของบุคคล  
บุคคลอาจไม่ตระหนักถึงอิทธิพลของปัจจัยดังกล่าว  โดยสิ่งเรา้ดังกล่าวจะกระตุน้ให้

บุคคลตอบสนองโดยการปรบัตวั โดยบุคคลจะปรบัตวัไดห้รือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัความรุนแรงของสิ่งเรา้ 
และระดับความสามารถในการปรบัตัว ของบุคคลในขณะนั้น ซึ่งหมายถึง ระดับหรือขอบเขตที่
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แสดงถึงความสามารถในการปรบัตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในกระบวนการ
ชีวิต  

Dawis and Lofquist (1984) ได้ก าหนดทฤษฎีของการปรับตัวในการท างาน 
(Work Adjustment) ประกอบดว้ยความหมายส าคญั 2 ประการ ดงันี ้คือ 

1. การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร หมายถึง ความสามารถใน
การปรบัตวัในการท างานโดยพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ทกัษะในการท างาน 

2. การปรบัตัวให้เขา้กับความต้องการส่วนบุคคล หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลที่จะปฏิบัติงานอย่างมีความมุ่งหวังและให้ความใส่ใจในความส าเร็จของงาน และมี
โอกาสไดใ้ชค้วามเป็นตวัของตวัเองเขา้ไปเสริมการท างาน  

ทัง้นีก้ารปรบัตวัในการท างานมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อบุคคลในการ
ท างาน บุคคลตอ้งมีการพฒันางานของตน ปฏิบตัิงานอย่างมีแบบแผน มีการพฒันาความสามารถ
ของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเหมาะกับงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถ
ปรบัตัวใหเ้ขา้กับลักษณะงานจนเกิดความพอพอใจในงานที่ท าและบุคคลตอ้งปรบัตัวใหเ้ขา้กับ
เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาไดด้ี บุคคลที่สามารถปรบัตวัไดด้ี จะส่งผลใหเ้กิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชนต์่อองคก์รได ้

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การปรับตัว หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการสรา้งความสัมพันธอ์ันดีและกลมกลืนต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมีทกัษะ
และความสามารถที่จะจัดการปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดอ้ย่างมีความสุข
บนพืน้ฐานแห่งความเป็นจริง 

โดยในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมการปรบัตวั นัน้สามารถสรุป
ขอ้มลู และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งมาอา้งอิงไดด้งัตารางที่ 4 
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ตาราง 4 สรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการปรบัตวั 
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Weiten (1994) X      
Coleman (1981)  X     
Gilmer (1978) X X     
Lazarus (1969) X X     
Roy &Andrews (1999)   X X X X 
Dawis & Lofquist (1984) X X     

 

 
แนวคิดเกีย่วกบัเจเนอเรช่ัน 

Mannheim (1952) ได้ให้ความหมายว่า คือ บุคคลที่ประสบกับเหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตรร์่วมกนั เพื่อที่จะไดเ้กิดการรวมตวักนัเป็นรุ่นเดียวกนั ซึ่งเป็น แนวคิดที่สอดคลอ้งกับ
ขอ้สนันิฐานที่ว่าคนรุ่นหนึ่งๆควรจะตอ้งผ่านกระบวนการเดียวกนัในบริบท  

Kupperschmidt (2000) ได้ให้ความหมายของเจเนอเรชั่นไว้ว่าคือกลุ่มคนที่มีปีเกิด
เหมือนกนั และมีประสบการณเ์หมือนกนัในช่วงเวลาเดียวกนั 

Glass (2007) ได้ใหค้วามหมายของเจเนอเรชั่นไวว่้า คือกลุ่มคนที่มีประสบการณ์หรือ
สภาพแวดลอ้มคลา้ย ๆ ในสงัคมหนึ่ง ซึ่งประสบการณด์งักล่าวก่อใหเ้กดิเอกลกัษณใ์นทศันคติและ
พฤติกรรมร่วมกนัในกลุ่มรุ่นราวคราวเดียวกนั 

ออ้ยอุมา รุ่งเรือง และ รชัฎา อสิสนธิสกุล (2548) ไดใ้หค้วามหมายของเจเนอเรชั่นไวว่้า 
คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เกิดในช่วงปี ใกลเ้คียงกนั มีประสบการณท์ี่แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัอิทธิพลและ
สิ่งที่เกิดขึน้ระหว่างช่วงปีนัน้ ๆ  
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จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปความหมายของเจเนอเรชั่นได้ว่า กลุ่มคนที่เกิด
ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ประสบเหตกุารณท์ี่ส  าคญัเหมือนกนัและในช่วงเวลากนั ท าใหม้ีทศันคติ
และความคิดคลา้ยกนั 

เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างและที่มาของคนแต่ละเจเนอเรชั่น ไดแ้ก่ เจเนอ
เรชั่นเบบีบู้มเมอร ์(Baby Boomers), เจเนอเรชั่นเอ็กซ ์(X), เจเนอเรชั่นวาย (Y) ผูวิ้จยัไดร้วบรวม
ขอ้มลูคณุลกัษณะของคนแต่ละกลุ่มไวด้งันี ้

เจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์(Baby Boomer) ในประเทศไทยนั้นหมายถึงกลุ่มผู ้ที่เกิด
ในช่วง พ.ศ. 2489 – 2507 ธันนันท์ วีรภัทรรุ่์งโรจน์, 2559 อา้งอิงจาก ภราดร จ านงเวช (2556) 
 ซึ่งเป็นช่วงปลายสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยประชากรที่เหลืออยู่ในแต่ละประเทศมีนอ้ยลง คนในยุค
นัน้จึงมีค่านิยมที่จะมีลกูหลายๆคนเพื่อสรา้งแรงงานขึน้มาพฒันา โดยเจเนอเรชั่นนีเ้ป็นประชากร
รุ่นใหญ่ซึ่งในปัจจุบันมีอายุระหว่าง 50 - 68 ปี (ขวัญชนก กลมศุภจินดา, 2557 อ้างอิงจาก  
ทีมนกัศึกษาปริญญาโท วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล. 2557)  

เจเนอเรชั่นเอ็กซ ์(X) หมายถึงคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2523 ธันนันท ์วีรภัทร์
รุ่งโรจน,์ 2559 อา้งอิงจาก ภราดร จ านงเวช (2556) ซึ่งคนเจเนอเรชั่นเอ็กซน์ั้น คือ คนที่โตขึน้มา
ระหว่างกลุ่มคน 2 กลุ่มวยั ก็คือ เจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร(์Baby Boomer) และเจเนอเรชั่นวาย (Y) 
ดงันั้น โดยเนือ้แทข้องนิสยัคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ ์(X) คือ จะมีนิสัยผสมกันระหว่างคน 2 ยุค เพราะ
ไดร้บัแนวคิดหรือไดท้ันเห็นวิถีชีวิตในยุคที่ก าลังเปลี่ยนผ่าน ยกตัวอย่าง เช่น เป็นยุคเปลี่ยนจาก
โทรทศันข์าวด ามาเป็นจอสี เปลี่ยนจากการฟังเทปคาสเซ็ทเป็นยุคซีดี จนมาถึงปัจจุบนัที่เป็นยุคไอ
ที จึงท าใหค้นกลุ่มนีส้ามารถปรบัตวัใหเ้หมาะกบัยุคสมยัไดด้ี โดย กลาส (Glass, 2007) ไดอ้ธิบาย
ว่า กลุ่มคนเจเนอเรชันเอ็กซ ์(X) สามารถปรบัตัวใหเ้ขา้กับยุคสมัยไดด้ี เนื่องจากไดร้บัผลกระทบ
จากรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคสมัยค่ อนข้างมาก อีกทั้งกลุ่มคน           
เจเนอเรชนั เอ็กซ ์มกัพึ่งพาความรูค้วามสามารถของตนเองในการด าเนินชีวิตและการท างานและ
มองว่างาน เป็นเพียงสวนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นจนสามารถสรา้งสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต
สวนตัวได้ดี(Work Life Balance) ซึ่งลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี ้มักมีความอดทนสูง สามารถ
ท างานภายใตค้วามกดดนัสงูได ้มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความกระตือรือรน้เมื่อเกิดปัญหา มี
ความมั่นใจในตวัเองสงู กลา้คิด กลา้ลงมือท า มีเป้าหมายในชีวิตที่ชดัเจนและมุ่งมั่นที่จะไปใหถ้ึง
เป้าหมาย และดว้ยนิสยัที่มีเป้าหมายที่ชดัเจนในชีวิต คนกลุ่มนีจ้ึงยอมที่จะท างานหนกัหรืออดทน
ที่จะเรียนรูใ้นสิ่งต่าง ๆ  เพื่อแลกกบัจุดมุ่งหมายของตนเองและคิดถึงความกา้วหนา้ขององคก์รที่ตน
ท างาน พรอ้มที่จะท างานหนักเพื่อท าให้ตนเองและองค์กรบรรลุเป้าหมาย มีจริยธรรมในการ
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ท างานสงู พรอ้มที่จะเปิดรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มองโลกตามความเป็นจริง โดยคนกลุ่มนีอ้ยู่
ในช่วงระยะกลางของการท างานที่ก าลังมีความก้าวหนา้ในอาชีพการงาน  มีความทะเยอทะยาน 
ขยนั ชอบท างานแบบพึ่งพาตนเอง และพฒันาตนเอง 

เจเนอเรชั่นวาย (Y) หมายถึงประชากรที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2527 – 2524 (ดาวใจ ศร
ลมัพ,์ 2555) ซึ่งจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 35 – 17 ปี โดยคนกลุ่มนีเ้ติบโตในยุคเศรษฐกิจเฟ่ืองฟูจึง
มีความคาดหวังสูง เชื่อมั่นในตนเอง และมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง ไม่หยุดคน้หา
งานในอดุมคติ คิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติและมองหาสิ่งส าคญัในงานอยู่เสมอ พอใจกับ
การเปลี่ยนแปลง เป็นคนที่ยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีออย่างเต็มใจ มีสังคมบนโลกอินเตอรเ์น็ต ใช้
อินเตอรเ์น็ตส าหรบัการสมคัรงาน สอบถามและพดูคยุ แสวงหาความส าเร็จทางดา้นการเงิน ชอบ
ท างานเป็นทีมแต่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองสูง มีค่านิยมต่ออิสรภาพและชีวิต
สะดวกสบาย มีความคิดเป็นของตนเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและเงื่อนไข  กล้าแสดงออก  
มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ไม่ใส่ใจต่อค าวิจารณ ์(ธัญนนัท ์วีรภทัรรุ่งโรจน,์ 2559) อา้งอิงจากเสาวคนธ์ 
เสาวคนธ์ ดีดว้ยชาติ และ กนกอร เวทการ (2561) ในดา้นลักษณะการท างานของคนเจเนอเรชั่น
วาย (Y) นัน้ คนกลุ่มนีใ้หค้วามส าคญักบักระบวนการคิดมากกว่าการท่องจ า ไม่ตอ้งการค าแนะน า 
แต่ใหค้วามสนใจกับผลส าเร็จของงานมากกว่าวิธีการท างาน ไม่ชอบนั่งท างานอยู่คนเดียวโดยไม่
สงุสิงกบัใคร ตอ้งการการท างานที่มีโอกาสพูดคุยกบัผูอ่ื้นและตอ้งการสถานที่ท างานที่มีลกัษณะ
เปิดโลง่ที่สามารถเปิดโอกาสใหส้รา้งปฏิสมัพนัธก์ับเพื่อนร่วมงานได ้รกัความกา้วหนา้ ธัญนนัท ์วีร
ภทัรรุ่งโรจน ์(2559) อา้งอิงจาก Gelston, 2007)  

จากแนวคิดขา้งตน้ การศึกษาวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัไดเ้ลือกศกึษาเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชั่นเบ
บีบู้มเมอร ์(Baby Boomer) และ เจเนอเรชั่นวาย (Y)  เนื่องจากประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญอ่ยู่
ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง และ เจเนอเรชั่นวายที่
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหมท่ี่เขา้มาสู่การท างานและมีพฤติกรรมที่พอใจกบัการเปลี่ยนแปลงและไม่มีความ
อดทน ซึ่งดว้ยที่ทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัอย่างชัดเจน จึงท าใหเ้ป็นที่น่าสนใจในการ
ศึกษาวิจยั เพื่อที่จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถบริหารจดัการกบัคนสองกลุ่มนีไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สริโรจน ์สกุลณะมรรคา (2557) ศึกษาการปรบัตัวของพนักงานต่างชาติต่อบริบทการ
ท างานแบบไทย กรณีศึกษาพนักงานต่างชาติที่ท างานในบริษัทโตโยตา้มอเตอร ์เอเชียแปซิฟิก -
วิศวกรรมการผลิต ผลวิจับพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยส่วนใหญ่เพศ
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ชายอายุจะมากกว่า 30 ปี แต่ส าหรบัเพศหญิงส่วนใหญ่จะอายุต  ่ากว่า 30 ปี พนกังานต่างชาติส่วน
ใหญ่ใชเ้วลาประมาณ 3 เดือน ในการปรบัตวัเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงวฒันธรรมการท างานของคนไทย โดย
กลยุทธท์ี่พนกังานต่างชาติใชใ้นการปรบัตวัในการท างานร่วมกบัคนไทย คือ การพยายามท าตวัเอง
ให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม โดยผ่านการสังเกต การพูดคุย การเป็นผูฟั้งที่ดีและฟังอย่างตั้งใจ เพื่อ
พยายามท าความเขา้ใจในการท างานแบบตนไทย อุปสรรคในการปรบัตัวของพนักงานต่างชาติ
ส่วนใหญ่ในการท างานร่วมกับคนไทย คือ การใชภ้าษาไทยเป็นหลักในการประชุมที่มีพนักงาน 
ICT เขา้ร่วมประชุมดว้ยท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใจถึงวตัถุประสงคท์ี่แทจ้ริงและขาดความต่อเนื่องของ
ขอ้มูลการประชุมแมว่้าจะมีล่ามคอยช่วยแปลแลว้ก็ตาม อีกทัง้การเก็บความรูส้ึกและอารมณ์ของ
คนไทยที่ไม่แสดงออกอย่างเปิดเผยท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใจไดอ้ย่างแทจ้ริง 

ขันติยา สุกุณา (2559) ศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวด้านการท างานของแรงงานใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัปทุมธานี ภายหลงัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผลการวิจยัพบว่า แรงงานที่มีอายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาสถานภาพที่แตกต่างกนั มี
ผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวด้านการท างานแตกต่างกัน ปัจจัยความรู้ ความเข้าใจสิ่งแวดลอ้ม
ภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการปรบัตวัดา้นการท างานของแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
ปทุมธานี ภายหลงัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดบัปานกลางที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05  

วรางคณา ซับซอ้น (2559) อิทธิพลของคุณลักษณะบุคลิกภาพ บรรยากาศองคก์รและ
ความพึงพอใจในการท างานที่มีต่อการปรบัตวัในการท างานของครูชาวต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่า 
ระดบัความคิดเห็นของปัจจยับุคลิกภาพ บรรยายกาศองคก์ร ความพึงพอใจและการปรบัตวัในการ
ท างานทั้งหมดอยู่ในระดับสูง ส่วนความสัมพันธ์ของปัจจัย พบว่าทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กนัใน
ระดับปานกลาง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.378 ถึง 0.606 นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัว และบุคลิกภาพแบบปรบัรบัสถานการณ์มีอิทธิพลการปรบัตัวในการท างานโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.215 และ 0.304 ตามล าดับ และสามารถพยากรณ์ไดถ้ึงรอ้ยละ 30.30 ณ 
ระดบันับส าคญัที่ 0.05 ส่วนปัจจัยบรรยากาศองคก์รเกือบทุกตัวแปร ไดแ้ก่ ตัวแปรการสนบัสนุน
จากผูบ้ังคับบัญชา การสนับสนุนจากเพื่อนในกลุ่มท างาน และทรพัยากรที่พอเพียงมีอิทธิพลต่อ
การปรับตัวในการท างานโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.272, 0.376, และ 0.179 ตามล าดับ 
สามารถพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 50.10 ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ตลอดจนปัจจัยความพึงพอใจใน
งานมีตวัแปรท่านชอบที่ปฏิบตัิงานในปัจจุบนั และท่านชอบปฏิบตัิงานกบัโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการ
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ปรบัตัวในการท างานอย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่ β = 0.352, 0.166 ตามล าดับ Adjusted R2 = 
.210, p > 0.05 

อภิชญา แท่งทองค า และ พวงเพชร์ วัชรอยู่  (2560) ศึกษา อิทธิพลของการรับ รู้
ความสามารถของตนเองและการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ารที่มีต่อการปรบัตัวในการท างาน
ของเจา้หนา้ที่บริหารลกูคา้ บริษัท 1557 โฮมชอปปิ้ง จ ากัด ผลวิจยัพบว่า การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง การรบัรูก้ารสนบัสนุนจากองคก์ร และการปรบัตัวในการท างานอยู่ในระดับสงู ปัจจัย
ส่วนบุคคล (เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอายุงานในองคก์ร) ที่แตกต่างกันไม่ท าใหก้าร
ปรบัตวัในการท างานแตกต่างกนั เวน้แต่พนกังานที่อายุ 35-49 ปี มีการปรบัตวัในการท างานดีกว่า
พนักงานที่มีอายุต  ่ากว่า 24 ปี การรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการรบัรูก้ารสนับสนุนจาก
องคก์รมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรบัตัวในการท างานของเจา้หน้าที่บริหารลูกคา้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายุงานในองคก์ร การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองและการรบัรูก้ารสนบัสนุนจากองคก์ร สามารถร่วมกนัพยากรณ์การปรบัตัวในการท างานได้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณไ์ดร้อ้ยละ 76.6 

จิณห์นิภา สุทธาวาส (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวในการท างานของ
ขา้ราชการรุ่นใหม่กรมพัฒนาที่ดิน ผลการวิจัยพบว่า การปรบัตวัในการท างานของขา้ราชการรุ่น
ใหม่อยู่ในระดบัสงู ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลหรือมีความสมัพนัธก์บัการปรบัตวัในการท างานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลตวัแปรเพศและอายุ การสนบัสนุนทางสงัคม
ของขา้ราชการรุ่นใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง อัตมโนทัศนข์องขา้ราชการรุ่นใหม่ในภาพรวมอยู่
ในระดับสูงเช่นเดียวกัน และพบว่าปัจจัยการได้รบัการสนับสนุนจากสังคมและอัตมโนทัศน์มี
ความสัมพันธท์างบวกหรือในทิศทางเดียวกันกับการปรบัตัวในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบัส าคญั .01 

เชาวริน ลิมปิชาติ (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการท างานของ
พนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง ผลวิจยัพบว่า พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งมีบุคลิกภาพแบบแสดงตวัแบบ
อ่อนนอ้ม แบบเปิดรบัประสบการณ์ แบบมีสติอยู่ในระดบัค่อนขา้งดีและแบบหวั่นไหวอยู่ในระดับ
ปานกลาง พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งมีความรูส้ึกเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับสูง พนักงาน
ธนาคารแห่งหนึ่งมีการปรบัตัวในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อแยกวิเคราะหร์ายดา้น (3 
ดา้น) พบว่า พนกังานธนาคารที่ท าการศึกษามีการปรบัตวัในการท างานใหเ้ขา้กบัลกัษณะงานที่ท า
ใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มภายในการท างานและกฎระเบียบขอ้บังคับและใหเ้ขา้กับเพื่อนร่วมงาน
และผูบ้งัคบับญัชาอยู่ในระดบัดี บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว แบบเปิดรบัประสบการณ ์แบบอ่อนนอ้ม
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และความรูส้ึกเห็นคุณค่าในตนเองสามารถร่วมกนัพยากรณ์การปรบัตวัในการท างานโดยรวมของ
พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .001 โดยสามารถอธิบายการปรบัตัว
ในการท างานโดยรวมไดร้อ้ยละ 59.5 

ศิริรตัน ์ศิริพนัธ์ (2552) ศึกษาองคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อการปรบัตวัในการท างานของ
พนักงาน บริษัทวรนันท์ อินโฟเทค จ ากัด เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
องคป์ระกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรบัตัวในการท างานของพนักงานบริษัทวรนันท ์
อินโฟเทค จ ากดั เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .01 มี 6 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่บุคลิกภาพ ความผูกพันในองคก์ร ลักษณะทางกายภาพในที่ท างาน สัมพันธภาพระหว่าง
พนักงานบริษัทฯกับผูบ้ังคับบัญชา สัมพันธภาพระหว่างพนักงานบริษัทฯกับเพื่อนร่วมงาน และ
สัมพันธภาพระหว่างพนักงานบริษัทฯกับผู ้รบับริการ องค์ประกอบที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ปรับตัวในการท างานของพนักงานบริษั ทวรนันท์  อิน โฟ เทค  จ ากัด  เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร มี 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เพศชาย เพศหญิง อายุ สถานภาพสมรสโสด สถานภาพ
สมรสคู่ สถานภาพสมรสหมา้ยและประสบการณ์ในการท างาน องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
ปรับตัวในการท างานของพนักงานบริษั ทวรนันท์  อิน โฟ เทค  จ ากัด  เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 2 องคป์ระกอบ โดยเรียงล าดับจาก
องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลมากที่สดุ คือ สัมพนัธภาพระหว่างพนกังานบริษัทฯกบัเพื่อนร่วมงาน และ
สัมพันธภาพระหว่างพนักงานบริษัทฯกับผูบ้ังคับบัญชา ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 2 ตัวนีส้ามารถร่วม
อธิบายความแปรปรวนของการปรบัตัวในการท างานของพนกังานบริษัทวรนนัท ์อินโฟเทค จ ากัด 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานครไดร้อ้ยละ 27.0 

สญุญตา เฉียบแหลม (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการปรบัตัว
ในการท างานของพนกังานธนาคารกสิการไทย จ ากดั(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผลการวิจยัพบว่า
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 31 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  
มีอายุงาน 1-2 ปี และมีรายไดเ้หลือเก็บหรือมีรายรบัมากกว่ารายจ่าย ผลการวิเคราะหส์าเหตุของ
ความเครียดในการท างานพบว่า พนกังานใหค้วามส าคญัต่อสาเหตขุองความเครียดในการท างาน 
โดยรวมอยู่ในระดับกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานให้ความส าคัญในด้าน
สัมพันธภาพมากที่สุด รองลงมาด้านโครงสร้างนโยบายและบรรยากาศองค์กรและด้าน
ความส าเร็จและความก้าวหน้า ผลการวิเคราะห์การปรบัตัวในการท างาน พบว่า พนักงานให้
ความส าคญัต่อการปรบัตวัในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า พนักงานใหค้วามส าคัญในดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ังคับบัญชามาก
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ที่สุด รองลงมาด้านงานและด้านสภาพแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครียดและการปรบัตวัในการท างานของพนกังาน พบว่า ความเครียดมีความสมัพันธก์บัการ
ปรบัตัวในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน
ระดบัสงู 

ดรุณี มีแลว้ (2553) ศึกษาการปรบัตัวของแรงงานพม่าที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนในสถาน
ประกอบการ : กรณีศึกษาฟารม์เลีย้งสุกร ในจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า แรงงานขา้มชาติ
พม่ามีกระบวนการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัอาชีพเลีย้งสกุรไดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาศยัการเรียนรูล้กัษณะ
ของงานตลอดจนซึมซับสภาพแวดลอ้มในการท างานทัง้จากนายจา้งและเพื่อนร่วมงานทีละเล็กที
ละนอ้ย ส าหรบัปัจจัยที่มีผลต่อการปรบัตวัในการท างานของแรงงานขา้มชาติพม่า พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลเป็นปัจจัยพืน้ฐานที่ เกี่ยวขอ้งกับลักษณะนิสัย ทัศนคติ และประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล จึงท าใหแ้รงงานขา้มชาติพม่าสามารถปรบัตวัเขา้กับอาชีพเลีย้วสุกรไดเ้ร็วหรือชา้แตกต่าง
กนั ส่วนปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม เป็นปัจจยัที่ท าใหแ้รงงานขา้มชาติพม่าสามารถปรบัตวัได้
ดีที่สดุ เนื่องจากแรงงานขา้มชาติพม่านิยมเจา้มาท างานในฟารม์ทั้งครอบครวัและเป็นเครือญาติ
กนัหรือมาจากหมู่บา้นเดียวกนั อีกทัง้นายจา้งยงัจดัระบบการท างานในรูปแบบครอบครวัดว้ย ส่วน
ปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นเกี่ยวขอ้งกับรายไดแ้ละสวัสดิการในการท างานจึงเป็นสิ่งจูงใจใหแ้รงาน
ขา้มชาติพม่าสามารถปรบัตัวเขา้กับอาชีพเลีย้งสุกรไดเ้ร็วยิ่งขึน้ ส าหรบัปัญหาอุปสรรค พบว่า มี
ปัญหาเรื่องการจ่ายค่านายหน้าให้กับนายหน้าชาวพม่าและเจ้าหน้าที่ไทย การพูดและฟัง
ภาษาไทยไม่ดีพอและเด็กพม่าที่เกิดในประเทศไทยไม่ไดส้ญัชาติไทย 
 



 

บทท่ี 3  
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจยัเรื่อง “การเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบั

การเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้ม
เมอรแ์ละเจเนอเรชั่น วาย” โดยมีสาระส าคญัในการด าเนินการตามล าดบั ดังนี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาวิจยั 
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิจยั 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอยา่งประชากร 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ คือ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่

ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่ ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์จ านวน 420 และเจเนอเรชั่นวาย 
จ านวน 1,288 คน รวม 1,708 คน (ขอ้มลู ณ สิน้สดุไตรมาส 2 ปี 2562)   

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้  คือ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

ที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่ ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรแ์ละเจเนอเรชั่น วาย และดว้ย
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ จึงก าหนดตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1967) 
อา้งอิงใน กาญจนาพร พันธ์เทศ (2560) และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95 % ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดงันี ้ 
การหาขนาดกลุ่มตวัอย่างหาจากสตูร 

 

n  =     
N

1+Ne2
 

 
โดยที่   

n =  ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
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 e  = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างที่ยอมใหเ้กิดได ้5 % เท่ากับ 
0.05 

 
แทนค่าในสตูรได ้ดงันี ้

 

n      =  
1,708

1+1,708(0.05)2
 

=  324 

 
จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 324 คน  โดยเพิ่มกลุ่มตวัอย่าง 5% เท่ากับ 

16 คน  ดงันัน้จึงรวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 340 คน  
 

การวางแผนเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ แบบเป็นสัดส่วน โดย

แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 36 ฝ่ายงาน ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละฝ่าย ซึ่งมีกลุ่มตวัอย่างที่มี
ลกัษณะต่างกนั จากนัน้ค านวณหาขนาดตวัอย่างจาก 36 ฝ่ายงาน ตามสดัส่วนของประชากรใหไ้ด้
กลุ่มตวัอย่างครบตามเกณฑท์ี่ก าหนด ดงัตารางที่ 5 
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ตาราง 5 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่เก็บตามแบบสอบถาม 
 

ฝ่ายงาน 

จ านวน
ประชากร 
เจเนอช่ันเบ

บีบ้มูเมอร ์(คน) 
 
  

จ านวน
ประชากร 

เจเนอช่ันวาย 
(คน) 

 
  

กลุม่
ตัวอย่าง 
เจเนอช่ัน 
เบบีบ้มู

เมอร ์(คน) 
  

กลุม่
ตัวอย่าง 

เจ
เนอช่ัน
วาย 
(คน)  

ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ 56 51 11 10 
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 13 57 3 11 
ฝ่ายกฎหมาย 4 15 1 3 
ฝ่ายบริหาร NPA 10 13 2 3 
ฝ่ายบญัช ี 8 17 2 3 
ฝ่ายจดัหาและการพสัด ุ 10 20 2 4 
ฝ่ายเงินฝากและพนัธมิตร 6 11 1 2 
ฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน 5 17 1 3 
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 5 10 1 2 
ฝ่ายตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 9 2 2 

ฝ่ายตรวจสอบสาขา 11 16 2 3 
ฝ่ายตรวจสอบส านกังาน
ใหญ ่

10 5 2 1 

ฝ่ายธุรกรรมการเงนิ 18 9 4 2 
ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจ
และภาครฐั 

5 17 1 3 

ฝ่ายบริหารคด ี 7 12 1 2 

ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 7 11 1 2 

ฝ่ายบริหารหนี ้กทม.และ
ปริมณฑล 

20 54 4 11 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ฝ่ายงาน 

จ านวน
ประชากร 
เจเนอช่ันเบ
บีบ้มูเมอร ์

(คน) 
  

จ านวน
ประชากร 

เจเนอช่ันวาย 
(คน) 

 
  

กลุม่
ตัวอย่าง 
เจเนอช่ัน 
เบบีบ้มู

เมอร ์(คน) 
  

กลุม่
ตัวอย่าง 

เจ
เนอช่ัน
วาย 
(คน)  

ฝ่ายบงัคบัคดีและหนีส้ว่นขาด 16 15 3 3 
ฝ่ายประเมนิราคาหลกัทรพัย ์ 14 26 3 5 
ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์ 6 72 1 14 
ฝ่ายบริหารส านกังานและ
กิจการสาขา 

22 38 4 8 

ฝ่ายปฏิบตัิการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

24 31 5 6 

ฝ่ายปฏิบตัิการบริการ
อิเล็กทรอนิกส ์

5  15  1  3  

ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 4 31 1 6 
ฝ่ายวเิคราะหส์ินเชือ่โครงการ 11 14 2 3 
ฝ่ายวิเคราะหส์ินเชื่อรายย่อย 30 4 6 1 
ฝ่ายสนบัสนุนสาขานครหลวง 21 89 4 18 
ฝ่ายสาขา กทม.และ
ปริมณฑล 1 

8 151 2 30 

ฝ่ายสาขา กทม.และ
ปริมณฑล 2 

4 164 1 33 

ศนูยว์างแผนและบรหิาร
โครงการสารสนเทศ 

5 10 1 2 

ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ 9 16 2 3 
ฝ่ายพฒันาระบบบริการดิจิทลั 5 33 1 7 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ฝ่ายงาน 

จ านวน
ประชากร 
เจเนอช่ันเบ

บีบ้มูเมอร ์(คน) 
 
  

จ านวน
ประชากร 

เจเนอช่ันวาย 
(คน) 

 
  

กลุม่
ตัวอย่าง 
เจเนอช่ัน 
เบบีบ้มู

เมอร ์(คน) 
  

กลุม่
ตัวอย่าง 

เจ
เนอช่ัน
วาย 
(คน) 

ฝ่ายบริหารหนีภู้มิภาค 9 181 2 36 
ฝ่ายพฒันาและบริหารการ
เรียนรู ้

4 14 1 3 

ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 3 9 1 2 
ฝ่ายสนบัสนนุสินเชื่อ 17 31 3 6 
รวม 420 1,288 84 256 

 

 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช่ในการเก็บรวมรวบขอ้มูล ส าหรบั

การศึกษาคน้ควา้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์
และเจเนอเรชั่น วาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่ง
ลักษณะของค าถามจะเป็นแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choice) และให้เลือกตอบขอ้ที่
ตรงกบัผูต้อบแบบสอบถามมากที่สดุ จ านวน 1 ขอ้ 

ขอ้ที่ 1 เจเนอเนชั่น เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-End Question) 
โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

ขอ้ที่ 2 เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-End Question) โดยใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
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ขอ้ที่ 3 อายุในการปฏิบัติงานในธนาคาร เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 
(Close-End Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั  (Ordinal Scale) 

ข้อที่  4 ต าแหน่ งงาน  เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด  (Close-End 
Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นปัจจัยภายในของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสรา้งองค์กร ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบ ด้าน
รูปแบบการบริหาร ดา้นบุคลากร ดา้นทักษะ และดา้นค่านิยมร่วม  โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลเป็น
ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close-End Question) โดยเป็นค าถามมาตราส่วนประเมินค่า
ตอบ (Rating Scale Method : Likert Scale Question) ซึ่งจัดระดับขอ้มูลประเภทอัตราภาคชั้น 
(Interval Scale) โดยแบ่งระดบัความถี่เป็น 4 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัตารางที่ 6 
 
ตาราง 6 แสดงระดบัการใหค้ะแนนแบบสอบถามทีใ่ชใ้นงานวิจยันี ้
 
ระดับความคิดเห็น ดังน้ี  ระดับ 

       เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 4 

       เห็นดว้ย 3 

       ไม่เห็นดว้ย 2 

       ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 1 

 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเห็นปัจจยัภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 4 

ด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้าน
เทคโนโลยี โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มลูเป็นลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close-End Question) 
โดยเป็นค าถามมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale Method : Likert Scale Question) ซึ่ง
จัดระดับขอ้มูลประเภทอัตราภาคชั้น (Interval Scale) โดยแบ่งระดับความถี่เป็น 4 ระดับ โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
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ระดบัความคิดเห็น ดงันี ้  ระดบั 
       เห็นดว้ยอย่างยิ่ง    4 
       เห็นดว้ย     3 
       ไม่เห็นดว้ย     2 
       ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง    1 
 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อ

รองรบัการเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ การปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตอ้งการของ
องค์กร และ ดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตอ้งการส่วนบุคคล  โดยใช้ระดับการวัดขอ้มูลเป็น
ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close-End Question) โดยเป็นค าถามมาตราส่วนประเมินค่า
ตอบ (Rating Scale Method : Likert Scale Question) ซึ่งจัดระดับขอ้มูลประเภทอัตราภาคชั้น 
(Interval Scale) โดยแบ่งระดบัความถี่เป็น 4 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
 

ระดบัความคิดเห็น ดงันี ้  ระดบั 
       เห็นดว้ยอย่างยิ่ง    4 
       เห็นดว้ย     3 
       ไม่เห็นดว้ย     2 
       ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง    1 

 
ผู้วิจัยใช้วิธีการแสดงระดับของคะแนนเฉลี่ย (Mean) พิจารณาจากคะแนนของ

ค าตอบแลว้น ามาแบ่งเป็นอัตราภาคชั้นของคะแนนก าหนดเป็น 4 อัตราภาคชั้นใช้เกณฑ์การ
ค านวณ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, น. 162 อา้งอิงใน  เสาวคนธ ์ดีดว้ยชาติ และ กนกอร เวทการ 
(2561)  ดงันี ้   
 

  อตัราภาคชัน้ = 
พิสยั

จ านวนชัน้
 

    = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชัน้
 

    = 
4−1

4
 

    = 0.75 
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ดงันัน้ การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามที่ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท
อตัราภาคชัน้ (Interval scale) ผูวิ้จยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ีย ดงันี ้

ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก คือ 
คะแนนเฉล่ีย 3.26   - 4.00 เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัอย่างยิ่ง 
คะแนนเฉล่ีย 2.51   -  3.25 เป็นปัจจยัที่มีความส าคญั 
คะแนนเฉล่ีย 1.76   -  2.50 เป็นปัจจยัที่มีไม่มีความส าคญั 
คะแนนเฉล่ีย 1.00   -  1.75 เป็นปัจจยัที่มีไม่มีความส าคญัอย่างยิ่ง 

พฤติกรรมการปรบัตวั คือ 
คะแนนเฉล่ีย 3.26   - 4.00 มีพฤติกรรมการปรบัตวัไดอ้ย่างดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51   -  3.25 มีพฤติกรรมการปรบัตวัไดอ้ย่างดี 
คะแนนเฉล่ีย 1.76   -  2.50 มีพฤติกรรมการปรบัตวัไดไ้ม่ดี 
คะแนนเฉล่ีย 1.00   -  1.75 มีพฤติกรรมการปรบัตวัไดไ้ม่ดีอย่างมาก 

 
ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือตามล าดบั ดงันี ้

1. ศึกษาข้อมูลจากต าราและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2. ปรับปรุงและดัดแปลงเป็นแบบสอบถามที่มีความเหมะสมและสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีที่ใชใ้นการวิจยั โดยสรา้งเป็นแบบสอบถามทัง้หมด 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เจเนอเรชั่น เพศ  อายุ
ในการปฏิบตัิงาน ต าแหน่งงาน 

ส่วนที่  2 ปั จจัยภายในที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่ อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบ ด้านรูปแบบการ
บริหาร ดา้นบุคลากร ด้านทักษะ และด้านค่านิยมร่วม  ซึ่งผูวิ้จัยไดพ้ัฒนาแบบสอบถามมาจาก
งานวิจยัของ ปัณฑารีย ์ฟองแพร่ (2559) 

ส่วนที่  3 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเมืองและกฎหมาย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคมและวฒันธรรม
และดา้นเทคโนโลยี ซึ่งผูวิ้จัยไดพ้ัฒนาแบบสอบถามมาจากงานวิจัยของ ขันติยา สุกุณา (2559) 
และ มฮู ามดั พลี (2560) 
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ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ การ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร และ ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคล 
ซึ่งผูวิ้จยัไดพ้ฒันาแบบสอบถามมาจากงานวิจัยของ ศิริรตัน ์ศิริพันธ์ (2552) และ สญุญตา เฉียบ
แหลม (2553) 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และเสนอแนะเพิ่มเติม ปรบัปรุง เพื่อใหอ่้านแลว้เกิดความเขา้ใจง่าย ชัดเจน ตาม
ความมุ่งหมายของงานวิจยั 

4. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนือ้หา ปรบัปรุงใหม้ีความถูกตอ้ง ก่อนน าไปทดลองใช ้

5. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแลว้ไปทดสอบความเชื่อถือ โดยทดลองใช ้(Try out) 
กบักลุ่มที่ใกลเ้คียงกบัตัวอย่างจริงจ านวน 40 ชุด เพื่อน าไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
โดยวิธีสัมประสิทธ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s AlphaCoefficient) 
(กลัยา วานิชยปั์ญญา, 2545) อา้งอิงใน ณฐกลม คงดี, 2554) ผลลพัธ์ค่าแอลฟาที่ไดจ้ะแสดงถึง
ความระดบัความคงที่ของแบบสอบถาม ซึ่งค่าที่ยอมรบัไดอ้ยู่ที่ระดับ 0.7 (Nunnall, 1978 อา้งอิง
ใน ประสพชยั พสนุนท,์ 2557) โดยมีผลการทดสอบความเชื่อมั่นตามแต่ละส่วนดงัตารางที่ 7 
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ตาราง 7 แสดงผลความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

แบบทดสอบรายดา้น Cronbach’s Alpha 

ดา้นโครงสรา้งองคก์ร 0.903 

ดา้นกลยทุธ ์ 0.927 

ดา้นระบบ 0.854 
ดา้นรูปแบบการบริหาร 0.826 

ดา้นบุคลากร 0.894 
ดา้นทกัษะ 0.907 

ดา้นค่านิยม 0.904 
ดา้นการเมืองและกฎหมาย 0.822 

ดา้นเศรษฐกิจ 0.874 

ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 0.847 
ดา้นเทคโนโลยี 0.874 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร 0.872 
ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคล 0.849 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
1. ข้อมูลจากเอกสาร ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และ

งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 
2. ผูวิ้จยัจะด าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่าง  
3. เมื่อผู ้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแลว้ ท าการตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณข์องแบบสอบถาม เพื่อท าการวิเคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอน 
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การจดักระท าและการวเิคราะหข์้อมูล 

1. การจดักระท าขอ้มลู 
1.1 การตรวจอสอบข้อมูล (Editing) ผู้ วิจัยตรวจความสมบูรณ์ ของการตอบ

แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณอ์อก 
1.2 แบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้น ามาลงรหัส (Coding) ในแบบลง

รหสัส าหรบัประมวลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร ์
1.3 การประมวลผลข้อมูล (Processing) น าข้อมูลที่ได้ลงรหัสแล้วมาบันทึกลงใน

เครื่องคอมพิวเตอร ์เพื่อท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์างสถิติ ในการด าเนินการ
วิเคราะหข์อ้มลู 

2. การวิเคราะหข์อ้มลู 
2.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยวิธีการแจกแจง

ความถี่  แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ความถี่  (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงันี ้

ส่วนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  เจเนอเรชั่น  เพศ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน แสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) และ ความถี่ 
(Frequency) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจยัภายใน แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง 
แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่
ละขอ้ ดงันี ้

2.2.1 ใชส้ถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ดา้นเพศ และ ดา้นเจเนอเรชั่น 

2.2.2 ใช้การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่มีประชากรมากกว่า  2 กลุ่ม ดา้น
สถานภาพ รายได ้ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน และต าแหน่งงาน 
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2.2.3 วิเคราะหปั์จจยัภายใน ดา้นโครงสรา้งองคก์ร ดา้นกลยุทธ ์ดา้นระบบ ดา้น
รูปแบบการบริหาร ดา้นบุคลากร ดา้นทักษะ และด้านค่านิยมร่วมกับพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อ
รองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่น เบ
บีบู้มเมอรแ์ละเจเนอเรชั่น วาย โดยใชก้ารวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple  Regression) 

2.2.4 วิเคราะหปั์จจยัภายนอก ดา้นการเมืองและกฎหมาย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
สงัคมและวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลยีกบัพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรแ์ละเจเนอเรชั่น 
วาย โดยใชก้ารวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 

 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์

การวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ ผูวิ้จยัไดใ้ชส้ถิติ ดงัต่อไปนี ้
3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายถึงขอ้มลูลกัษณะทั่วไป

ของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งค่าสถิติที่ใช ้ไดแ้ก่ 
3.1.1 สูตรหาค่ารอ้ยละ (Percentage) โดยใชสู้ตร ดังนี ้ (บุญชม ศรีสะอาด

,2538) อา้งอิงใน พากภูมิ พรอ้มไวพล (2551) 
 

จากสตูร P = 
f ×100

n
 

 

เมื่อ  
P  แทน ค่าสถิติรอ้ยละ หรือ เปอรเ์ซ็นต ์
f แทน ความถี่ของขอ้มลูในแต่ละกลุ่ม 
n แทน จ านวนความถี่ทัง้หมด 

 

3.1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean : X̅) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลดา้นต่าง ๆ 
โดยใชใ้นแบบสอบถามตอนที่ 2,3, และ 4 (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2545)อา้งอิงใน ณฐกมล คงดี 
(2554) 
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 �̅� =
∑ xi  

𝑛
 

 
เมื่อ 

X̅          แทน    ค่าคะแนนเฉล่ีย 
∑ 𝑥𝑖      แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
 n          แทน    ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
 

3.1.3 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation S.D.) เพื่อใช้
แปลความหมายของขอ้มลูต่าง ๆ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) อา้งอิงใน ณฐกมล คงดี (2554) 

 

S.D. = √
∑(xi−�̅� )𝟐

 𝐧−𝟏
 

    
เมื่อ  
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอย่าง 
𝑥𝑖 แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอย่าง 

X̅ แทน ค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง    
         n แทน ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

 

3.2 สถิติที่ใชห้าคณุภาพแบบสอบถาม 
การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 
อา้งอิงใน ณฐกมล คงดี (2554) 
 

    α   =  
𝑘 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

1+(𝑘−1)𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
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 เมื่อ  
α   แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

  K   แทน จ านวนค าถาม 

              𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างค าถามต่าง ๆ 

  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 

3.3  ก ารวิ เค ราะห์ข้อมู ล โดย ใช้สถิ ติ เชิ งอนุ ม าน  ( Inferential Statistic) 
ประกอบดว้ย 

3.3.1 ค่า t-test ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent t-test)  (ชูศรี วงศร์ตันะ, 2544, น. 173 อา้งอิง
ใน ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา (2559) 
 

กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม ไม่เท่ากนั 2 
 

t   =     
X̅1− X̅2

𝑆𝑝√ 
s1

2

n1
 + 

s2
2

n2
 

 

    

             โดยที่                     df  =      
[

s1 
2

n1 
−  

s2
2

n2
]

[
s1

2

 n1 
]

n1−1
+ 

[
s2

2

 n2 
]

n2−1

 

 

 เมื่อ  
t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t -distribution 

�̅�1 แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างที่ 1 

�̅�2 แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างที่ 2    

𝑠1 
2      แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอย่างที่ 1 

𝑠2
2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอย่างที่ 2 

𝑛1    แทน ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ 1 
 𝑛2 แทน ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ 2 
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df แทน องศาอิสระ (Degree of freedom) 
 

กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มเท่ากนั 
 

t =  
X̅1− X̅2

𝑆𝑝√ 
1

n1
 + 

1

n2
 
 

โดยที่ df     =     n1 + n2 -2 
 

เมื่อ  
t    แทน  ค่าเฉล่ียใชพ้ิจารณาใน t -distribution 

�̅�1    แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างที่ 1 

�̅�2    แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างที่ 2     

𝑠1 
2     แทน   ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอย่างที่ 1 

𝑠2
2    แทน    ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอย่างที่ 2 

𝑛1    แทน   ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ 1 
𝑛2    แทน   ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ 2 
df     แทน   องศาอิสระ (Degree of freedom) 

 
3.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -  Way ANOVA of Variance)  

ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป  (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2546) อา้งอิงใน ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา (2559) 
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ตาราง 8 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One -  Way ANOVA of Variance) 
 
แหล่งของความ

แปรปรวน 
 

ผลรวมก าลังสอง 
SS 
 

Df 
 
 

ค่าประมาณของ
ความแปรปรวน 

MS 

F 
 
 

ระหว่างกลุ่ม SSb k-1 MSb MSb หรือ MSw 
ภายในกลุ่ม SSw n-k MSw 
ทัง้หมด SSt n-1   

 

F  =     
MSb

MSw
 

 
โดยที่  
k-1 แทน Degree of Freedom ส าหรบัการผนัแปรระหว่างกลุ่ม dfb 

n-k แทน Degree of Freedom ส าหรบัการผนัแปรระหว่างกลุ่ม dfw 

 

เมื่อ  
F แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา F -distribution 
MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
SSb แทน ผลบวกก าลงัสองระหว่างกลุ่ม (Between Sum of Squares) 
SSw แทน ผลบวกก าลงัสองภายในกลุ่ม (Within Sum of Squares) 
K แทน จ านวนกลุ่มของกลุ่มตวัอย่าง 
n แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
dfb แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
dfw แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
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สตูรการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว Brown – Forsythe (B) ใชใ้นกรณีที่ความ
แปรปรวนแตกต่างกนั (Hartung, 2001) สามารถเขียนไดด้งันี ้
 

โดยค่า  MSW = ∑ (1 −
ni

N
)k

i=l s1
2 

 
เมื่อ  

β แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown – Forsythe 
MSB     แทน ค่าประมาณความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  (Mean Square 

Between group) 
MSW     แทน ค่าประมาณความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square Within 

group) ส าหรบัสถิติ Brown – Forsythe 
K แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
ni แทน ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
N แทน ขนาดประชากร 

s1
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่าง i 

 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติแลว้ จะท าการสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ที่ระดบันยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั = 0.05 หรือระดบัความเชื่อมั่น 95% จะใชวิ้ธี Fisher’s 
Least – Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อดวู่าคู่
ใดบา้งที่แตกต่างกนั โดยใชส้ตูร ดงันี ้กลัยา วาณิชยบ์ญัชา (2560)  
 

      เมื่อ       ni  ≠ nj     LSD  =        √MSE (
1

ni
+

1

nj
)

t
1−

α
2  

;n−k

 

 

                  ถา้              ni = nj    LSD =  √
2MSE

ni

t
1−

α
2  ;n−k

 

  
โดยที่  dfw  =  n – k 
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เมื่อ  
LSD     แทน   ค่าผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้ าหรบักลุ่มตวัอย่างกลุ่ม i และ j 
MSE แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม Mean Square error (MSw) 
k แทน จ านวนของกลุ่มตวัอย่างที่ใชท้ดสอบ 

α แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 
nj แทน จ านวนตวัอย่างในกลุ่มที่ j 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะท าการทสอบเป็น
รายคู่เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนั สตูรวิเคราะหผ์ลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ Dunnett T3 (Keppel, 1983)
มีสตูร ดงันี ้
 

d̅D =
qD√2(MSS/A)

√s
 

  

เมื่อ   

d̅D  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Dunnett Test 
qD  แทน ค่าจากตาราง Critical values of the Dunnett test 

MSS/A แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
s  แทน ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
 

3.5 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Coefficients) โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ  (Multiple Regression Analysis) ล้วน สายยศ และ 
องัคณา สายยศ (2540)  
 

สมการการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดิบ 
    

Ŷ = a +  b1 x1 +  b2 x2 … +  bk xk  
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 เมื่อ  

Ŷ  แทน คะแนนพยากรณข์องตวัเกณฑ ์
 a  แทน ค่าคงที่ E ของสมการพยากรณ ์
 b1, b2, … , bk แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณต์ัวที่ 1 ถึง k 

ตามล าดบั (รูปแบบคะแนนดิบ) 
 x1,x2,…,xk แทน คะแนนของพยากรณ์ ของตัวเกณฑ์ตัวที  1 ถึ ง k 

ตามล าดบั  
 
สมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

 

   Z ̂ =  β1 Z1 +  β2 Z2 … +  βk Zk 
 

 เมื่อ  
 Z ̂  แทน คะแนนพยากรณข์อง Y ที่ไดจ้ากการพยากรณ ์

 β1,β2, … , βk  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณต์ัวที่ 1 ถึง k 
ตามล าดบั (รูปแบบคะแนนมาตรฐาน) 

 Z1, Z2,… ,Zk แทน สัมประสิทธ์ิการทดถอยของตัวพยากรณ์ตัวที่ 1,2,…, k 
ตามล าดบั 

 k  แทน จ านวนตวัพยากรณ ์(ตวัแปรอิสระ) 
 



 

บทท่ี 4  
ผลการศึกษาวิจัย 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูของผลการวิจยั เรื่อง การเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

ปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ กลุ่มเจ
เนอเรชั่น วายและเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ผูวิ้จัยไดก้ าหนดสญัลักษณแ์ละอกัษรย่อของตัวแปรที่
ศึกษา ดงันี ้

สัญลักษณท่ี์ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

X̅  แทน ค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอย่าง 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
MS แทน ค่าเฉล่ียนผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of Freedom) 
F-prob แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสิถิติ (ตาราง One-

Way ANOVA) 
F-ratio แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา F-distribution 
LSD แทน Least Significant Difference 
R2  แทน ค่าสมัประสิทธิพฤติกรรมการการปรบัตวัของสติถิวิเคราะหค์วาม

ถดถอยพหุคณู 
X1  แทน ดา้นโครงสรา้ง 
X2  แทน ดา้นกลยุทธ ์
X3  แทน ดา้นระบบ 
X4  แทน ดา้นรูปแบบการบริหาร 
X5  แทน  ดา้นบุคลากร 
X6  แทน ดา้นทกัษะ 
X7  แทน ดา้นค่านิยมร่วม 
X9  แทน ดา้นการเมืองและกฎหมาย 
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X10  แทน ดา้นเศรษฐกิจ 
X11  แทน ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
X12  แทน ดา้นเทคโนโลยี 
Sig. แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติจากการทดสอบใช้ในสรุปผลการ

ทดสอบสมมติฐาน 
H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสติถิที่ระดบั 0.05 

 
การน าเสอนผลการวเิคราะหข์้อมูล 

ในการน าเสอนผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูการวิจัยครัง้นี ้
ผูวิ้จยัไดวิ้เคราะหแ์ละน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอออกเป็น 
2 ส่วน ตามส าดบั ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ปัจจยัภายในของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 3 ปัจจยัภายนอกของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน  7 ขอ้ 
1. พนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ  

อายุในการปฏิบตัิงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลงแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย โครงสรา้งองคก์ร กลยุทธ ์ระบบ รูปแบบการ 
บริหาร บุคลากร ทกัษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 

3. ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ดา้นการเมืองและกฎหมาย  ดา้นเศรษฐกิจ  
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี   มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 
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4. พนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ที่มีลกัษณะส่วนบุคคล  
ประกอบดว้ย เพศ อายุในการปฏิบัติงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกนั 

5. ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย โครงสรา้งองคก์ร กลยทุธ ์ระบบ รูปแบบการ 
บริหาร บุคลากร ทกัษะค่านยิมร่วม มีผลต่อพฤตกิรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์

6. ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ดา้นการเมืองและกฎหมาย  ดา้นเศรษฐกิจ  
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี   มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 

7. พนกังานกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย และ กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์  
มีพฤติกรรมการปรบัตวัแตกต่างกนั 
 
ส่วนท่ี 1. การวเิคราะหข้์อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวเิคราะหอ์อกเป็น 4 ตอนดังน้ี  

1.1 การวิเคราะหข้์อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน เจเนอเรช่ัน เพศ อายุ
ในการปฏิบัติงานในธนาคาร ต าแหน่งงาน โดยการหาความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 

ตาราง 9 แสดงจ านวนความถี่ และค่ารอ้ยละ ของผูต้อบแบสอบถามจ าแนกตามเจเนอเรชั่น 
 

เจเนอเรช่ัน ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

เจเนอเรชั่น วาย(อายุ 23 – 35 ปี ) 

เจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์(อายุ 50 – 60 ปี ) 

256 

84 

75.3 

24.7 

รวม 340 100.0 

 
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหจ์ านวนความถี่ และค่ารอ้ยละ เกี่ยวกบัเจเนอเรชั่นของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในกลุ่ม เจเนอเรชั่น วาย(อายุ 23 – 35 ปี ) จ านวน 
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256 คน เท่ากับรอ้ยละ 75.3 และเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ (อายุ 50 – 60 ปี) จ านวน 84 คน 
เท่ากบัรอ้ยละ 24.7  

 
ตาราง 10 แสดงจ านวนความถี่ และค่ารอ้ยละ เกี่ยวกบัเพศของผูต้อบแบสอบถามจ าแนกตาม      
เจเนอเรชั่น 
 

เพศ เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์ รวม 
ความถ่ี(คน) ร้อยละ ความถ่ี(คน) ร้อยละ ความถ่ี(คน) ร้อยละ 

ชาย 64 25.0 33 39.3 97 28.5 

หญิง 192 75.0 51 60.7 243 71.5 

รวม 256 100.0 84 100.0 340 100.0 

 
จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์จ านวนความถี่ และค่าร้อยละ เกี่ยวกับเพศของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า มีเพศหญิง จ านวน 243 คน เท่ากบัรอ้ยละ 71.5  เพศชาย จ านวน 97 เท่ากับ
รอ้ยละ 28.5 โดยจ าแนกเป็นเจเนอเรชั่น วาย เพศหญิง มีจ านวน 192 คน เท่ากับรอ้ยละ 75.0   
เพศชาย จ านวน 64 เท่ากับร้อยละ 25.0 ตามล าดับ และ เจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ เพศหญิง 
จ านวน 51 คน เท่ากบัรอ้ยละ 60.7 เพศชาย จ านวน 33 เท่ากบัรอ้ยละ 39.3 ตามล าดบั 
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ตาราง 11 แสดงจ านวนความถี่ และค่ารอ้ยละ เกี่ยวกบัอายุงานที่ปฏิบตัิงานในธนาคารของผูต้อบ
แบสอบถามจ าแนกตามเจเนอเรชั่น 
 

อายุงานท่ี
ปฏิบตัิงาน 

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน          
เบบีบ้มูเมอร ์

รวม 

ความถ่ี
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี
(คน) 

ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 2 ปี 6 2.3 0 0.0 6 1.8 
3 – 4 ปี 6 2.3 0 0.0 6 1.8 
5 – 6 ปี 121 47.3 6 7.1 127 37.4 
7 – 8 ปี 116 45.3 0 0.0 116 34.1 
9 ปีขึน้ไป 7 2.7 78 92.9 85 25.0 
รวม 256 100.0 84 100.0 340 100.0 

 
จากตารางที่  11 ผลการวิเคราะห์จ านวนความถี่  และค่าร้อยละ เกี่ยวกับอายุงานที่

ปฏิบตัิงานของผูต้อบแบบสอบถามมีอายุที่ปฏิบตัิงานในธนาคาร ระหว่าง 5-6 ปี มีจ านวน 127 คน 
เท่ากับร้อยละ 37.4 ระหว่าง 7-8 ปี มีจ านวน 116 คน เท่ากับรอ้ยละ 34.1 อายุที่ปฏิบัติงานใน
ธนาคาร 9 ปีขึน้ไปมีจ านวน 85 คน เท่ากับรอ้ยละ 25.0 ระหว่าง 3-4 ปี มีจ านวน 6 คน เท่ากบัรอ้ย
ละ 1.8 และ นอ้ยกว่า 2 ปี มีจ านวน 6 คน เท่ากับรอ้ยละ 1.8 ตามล าดับ  โดยจ าแนกเป็นเจเนอ
เรชั่น  วาย ส่วนใหญ่มีอายุการปฏิบตัิงานในธนาคารที่อยู่ระหว่าง 5-6 ปี มีจ านวน 121 คน เท่ากับ
รอ้ยละ 47.3  รองลงมามีอายุการปฏิบัติงานในธนาคารที่อยู่ระหว่าง 7-8 ปี มีจ านวน 116 คน 
เท่ากับรอ้ยละ 45.3 อายุที่ปฏิบัติงานในธนาคาร 9 ปีขึน้ มีจ านวน 7 คน เท่ากับรอ้ยละ 2.7 คน 
ระหว่าง 3-4 ปี มีจ านวน 6 คน และ น้อยกว่า 2 ปี มีจ านวน 6 คน เท่ากับรอ้ยละ 1.8 ตามล าดับ   
เจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ส่วนใหญ่มีอายุการปฏิบัติงานในธนาคารที่ 9 ปีขึน้ไป จ านวน 78 คน 
เท่ากบัรอ้ยละ 92.9 และระหว่าง 5-6 ปี มีจ านวน 6 คน เท่ากบัรอ้ยละ 7.1 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 แสดงจ านวนความถี่ และค่ารอ้ยละ เกี่ยวกบัต าแหน่งงานของผูต้อบแบสอบถาม 
จ าแนกตามเจเนอเรชั่น 
 

ต าแหน่งงาน 

เจเนอเรช่ัน วาย 
 

เจเนอเรช่ัน  
เบบีบ้มูเมอร ์

รวม 

ความถ่ี
(คน) 

ร้อย
ละ 

ความถ่ี
(คน) 

ร้อย
ละ 

ความถ่ี
(คน) 

ร้อย
ละ 

ระดบัปฏิบตัิการ  205 80.1 2 2.4 207 60.9 

ผูบ้ริหารระดบัตน้  51 19.9 62 73.8 113 33.2 

ผูบ้ริหารระดบักลาง

ขึน้ไป  
0 0.0 20 23.8 20 5.9 

รวม 256 100.0 84 100.0 340 100.0 

 
จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหจ์ านวนความถี่ และค่ารอ้ยละ เกี่ยวกบัต าแหน่งงานของ

ผูต้อบแบสอบถามมีต าแหน่งงานอยู่ในระดับปฏิบัติงานมีจ านวน 207 คน เท่ากับรอ้ยละ 60.9 
ต  าแหน่งผูบ้ริหารระดบัตน้มีจ านวน 113 คน เท่ากบัรอ้ยละ 33.2 และ ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบักลาง
ขึน้มีจ านวน 20 คน เท่ากบัรอ้ยละ 5.9 ตามล าดบั  โดยจ าแนกเป็น เจเนอเรชั่น วาย ต าแหน่งระดบั
ปฏิบตัิการ มีจ านวน 205 คน เท่ากับรอ้ยละ 80.1 และต าแหน่งผูบ้ริหารระดับตน้ มีจ านวน 51 คน 
เท่ากับรอ้ยละ 19.9 และ เจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ต าแหน่งผูบ้ริหารระดับต้น มีจ านวน 62 คน 
เท่ากบัรอ้ยละ 73.8 ต  าแหน่งผูบ้ริหารระดบักลางขึน้ไป มีจ านวน 20 คน เท่ากบั 23.8 และต าแหน่ง 
ระดบัปฏิบตัิการ มีจ านวน  2 คน เท่ากบัรอ้ยละ 2.4 ตามล าดบั 
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1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Likert 
Scale Question) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviations) 
 
ตาราง 13 ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัภายในเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในกลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์โดยรวม 
 
ปัจจัยภายในเพื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลง
ของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ 

ดา้นโครงสรา้งองคก์ร
โดยรวม 

3.13 
 

0.62 
 

มีความส าคญั 3.17 0.61 มีความส าคญั 

ดา้นกลยทุธโ์ดยรวม 3.21 0.63 มีความส าคญั 3.25 0.60 มีความส าคญั 

ดา้นระบบโดยรวม 3.22 0.59 มีความส าคญั 3.22 0.55 มีความส าคญั 

ดา้นรูปแบบการบริหาร
โดยรวม 

2.93 0.63 
มีความส าคญั 3.93 0.61 มีความส าคญั

อย่างยิ่ง 
ดา้นบุคลากรโดยรวม 2.90 0.68 มีความส าคญั 2.88 0.70 มีความส าคญั 
ดา้นทกัษะโดยรวม 3.41 

 
0.48 

 
มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

3.39 0.46 มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

ดา้นค่านิยมร่วมโดยรวม 3.16 0.53 มีความส าคญั 3.21 0.48 มีความส าคญั 
ปัจจัยภายในเพื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลง
โดยรวม 

3.13 
 

0.45 
 

มีความส าคัญ 
 

3.12 
 

0.52 
 

มีความส าคัญ 
 

 
จากตารางที่ 13 การวิเคราะหข์อ้มลูพบว่าปัจจยัภายในเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย โดยภาพรวม 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.45   และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์โดยภาพรวม มีความ
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คิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่ม เจเนอเรชั่น วาย ดา้น
ทักษะมีระดับความคิดเห็นสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 อยู่ในระดับ มีความส าคัญอย่างยิ่ง
รองลงมาเป็นดา้นระบบ ,ดา้นกลยุทธ์, ดา้นค่านิยมร่วม, ดา้นโครงสรา้งองคก์ร,ดา้นรูปแบบการ
บริหารและดา้นบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22, 3.21, 3.16, 3.13, 2.93 และ 2.90 อยู่ในระดับ มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรพ์บว่า ด้านรูปแบบการ
บริหารมีระดับความคิดเห็นสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับ มีความส าคัญอย่างยิ่ง, ด้าน
ทกัษะ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 อยู่ในระดบั มีความส าคญัอย่างยิ่ง รองลงมา ดา้นกลยุทธ,์ ดา้นระบบ, 
ด้านค่านิยมร่วม, ด้านโครงสรา้งองค์กรและด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25, 3.22, 3.21, 
3.17 และ 2.88  อยู่ในระดบั มีความส าคญั ตามล าดบั 
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ตาราง 14 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัภายในเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ในดา้น
โครงสรา้งองคก์ร 
 

ปัจจัยภายในของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านโครงสร้างองคก์ร 

เจเนอเรช่ัน วาย 
เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มู

เมอร ์

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ 
1. โครงสรา้งธนาคารใหม่เนน้
การมีส่วนร่วมของพนกังาน 

3.20 0.70 มีความส าคญั  3.24 0.67 มีความส าคญั  

2. โครงสรา้งธนาคารใหม่ลด
ความซ า้ซอ้นขัน้ตอนการ
ท างานและกฎระเบียบ 

3.13 
 

0.70 
 

มีความส าคญั  3.15 
 

0.70 
 

มีความส าคญั  

3. ขอบเขตงานที่รบัผิดชอบมี
ความชดัเจนและเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร 

3.12 
 

0.72 
 

มีความส าคญั  3.15 
 

0.70 
 

มีความส าคญั  

4. มีการแบ่งหนา้ที่ตาม
ต าแหน่งงานของธนาคารอย่าง
ชดัเจน 

3.08 
 

0.77 
 

มีความส าคญั  3.12 
 

0.72 
 

มีความส าคญั  

ปัจจัยภายในของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านโครงสร้างองคก์ร
โดยรวม 

3.13 
 
 

0.62 
 
 

มีความส าคัญ 
 
 

3.17 
 
 

0.61 
 
 

มคีวามส าคัญ 
 
 

 
จากตารางที่  14 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นดา้นโครงสรา้งองคก์รในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มีความส าคญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62  และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.61 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญ ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย 
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โครงสรา้งธนาคารใหม่เนน้การมีส่วนร่วมของพนักงาน , โครงสรา้งธนาคารใหม่ลดความซ า้ซอ้น
ขัน้ตอนการท างานและกฎระเบียบ, ขอบเขตงานที่รบัผิดชอบมีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร, มีการแบ่งหน้าที่ตามต าแหน่งงานของธนาคารอย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20, 
3.13, 3.12 และ 3.08 ตามล าดบั และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบั มีความส าคญั ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย โครงสรา้งธนาคารใหม่เนน้การมี
ส่วนร่วมของพนกังาน, โครงสรา้งธนาคารใหม่ลดความซ า้ซ้อนขัน้ตอนการท างานและกฎระเบียบ, 
ขอบเขตงานที่รบัผิดชอบมีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกัษร, มีการแบ่งหนา้ที่ตามต าแหน่ง
งานของธนาคารอย่างชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24, 3.15, 3.15 และ 3.12 ตามล าดบั 
 
ตาราง 15 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจยัภายในเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ในดา้นกลยุทธ์ 
 
ปัจจัยภายในของ
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์
ด้านกลยุทธ ์

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ 

1. แผนกลยุทธใ์นปัจจุบนั
ของธนาคารมีความชดัเจน 
ครอบคลมุและมีความ
สอดคลอ้งกบักระบวนการ
ท างาน 

3.16 
 
 
 
 

0.73 
 
 
 
 

มีความส าคญั 3.15 
 
 

0.72 
 
 

มีความส าคญั 

2. มีการสื่อสารแผนกลยุทธ์
ลงสู่ระดบัฝ่ายจนถึงระดบั
ปฏิบตัิการ 

3.18 
 
 

0.74 
 

มีความส าคญั 3.24 
 

0.69 
 

มีความส าคญั 

3. แผนกลยุทธไ์ดร้บัการ
ปรบัปรุงใหท้นัเหตกุารณเ์สมอ 

3.30 
 

0.67 
 

มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

3.35 
 

0.67 
 

มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

ปัจจัยภายในของ
ธนาคารอาคาร
สงเคราะหด์้านกลยุทธ์
โดยรวม 

3.21 
 

0.63 
 

มีความส าคัญ 
 

3.25 
 

0.60 
 

มีความส าคัญ 
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จากตารางที่ 15 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นกลยุทธ์ในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความเห็นคิดเห็นอยู่ในระดบั มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย มีความคิดเห็นในข้อแผนกลยุทธ์ได้รบัการปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์เสมอ อยู่ในระดับมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30 และรองลงมาในขอ้การส่ือสารแผนกลยุทธ์ลงสู่
ระดับฝ่ายจนถึงระดับปฏิบัติการ, แผนกลยุทธ์ในปัจจุบันของธนาคารมีความชัดเจน ครอบคลุม
และมีความสอดคลอ้งกับกระบวนการท างาน อยู่ในระดับมีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 
และ 3.16 ตามล าดบั และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ขอ้แผนกลยุทธไ์ดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัเหตกุารณ์เสมอ อยู่ในระดบั มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 และรองลงมาข้อมีการสื่อสารแผนกลยุทธ์ลงสู่ ระดับฝ่ายจนถึงระดับ
ปฏิบตัิการ, แผนกลยุทธใ์นปัจจบุนัของธนาคารมีความชดัเจน ครอบคลมุและมีความสอดคลอ้งกบั
กระบวนการท างาน อยู่ในระดบัมีความส าคญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 และ 3.15 ล าดบั 
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ตาราง 16 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัภายในเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ในดา้นระบบ 
 
ปัจจัยภายในของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านระบบ 

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

1. ระบบงานหลกัของธนาคาร 
(GHB SYSTEM) ส่งเสริมการ
ท างานสามารถท างานไดอ้ย่าง
รวดเร็ว 

3.33 0.65 มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

3.33 0.66 
 

มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

2. ระบบงานหลกัของธนาคาร 
(GHB SYSTEM) มีความง่ายใน
การใชง้าน 

3.29 
 

0.66 
 

มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

3.26 
 

0.66 
 

มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

3. ระบบงานหลกัของธนาคาร 
(GHB SYSTEM) ลดความ
ซ า้ซอ้นขัน้ตอนในการปฏิบตัิงาน 

3.03 
 

0.77 
 

มีความส าคญั 3.07 
 

0.67 
 

มีความส าคญั 

ปัจจัยภายในของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านระบบโดยรวม 

3.22 0.59 มีความส าคัญ 3.22 0.55 มีความส าคัญ 

 
จากตารางที่ 16 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในด้านระบบในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความเห็นคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย มีความคิดเห็นในขอ้ระบบงานหลกัของธนาคาร (GHB SYSTEM) ส่งเสริมการท างานสามารถ
ท างานไดอ้ย่างรวดเร็ว และ ระบบงานหลักของธนาคาร (GHB SYSTEM) มีความง่ายในการใช้
งาน อยู่ในระดับมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และ 3.29 รองลงมาในข้อ
ระบบงานหลักของธนาคาร (GHB SYSTEM) ลดความซ า้ซอ้นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
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ระดบัมีความส าคญั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.03 ตามล าดบั และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในข้อระบบงานหลักของธนาคาร (GHB SYSTEM) ส่งเสริมการ
ท างานสามารถท างานไดอ้ย่างรวดเร็ว และ ระบบงานหลักของธนาคาร (GHB SYSTEM) มีความ
ง่ายในการใชง้าน อยู่ในระดบัมีความส าคญัอย่างยิ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และ 3.26 รองลงมาขอ้
ระบบงานหลักของธนาคาร (GHB SYSTEM) ลดความซ า้ซอ้นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดบัมีความส าคญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 ตามล าดบั 
 
ตาราง 17 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัภายในเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ในดา้นรูปแบบ
การบริหาร 
 

ปัจจัยภายในของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านรูปแบบการบริหาร 

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

1. การท างานระหว่างฝ่าย
งานมีการประสานงานกนัท า
ใหก้ารท างานบรรลไุปได้
ดว้ยด ี

2.98 
 

0.74 
 

มีความส าคญั 2.98 
 

0.69 
 

มีความส าคญั 

2. มีการวางแผนการท างาน
ร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่าง ๆ 
ตลอดเวลา 

3.04 
 

0.72 
 

มีความส าคญั 3.05 0.66 มีความส าคญั 

3. มีการควบคมุการท างาน
ใหด้  าเนินไปตามแผนงานที่
วางไว ้

2.87 
 

0.74 
 

มีความส าคญั 2.87 
 

0.74 
 

มีความส าคญั 

4. มีการมอบหมายงาน
อย่างเท่าเทียม 

2.83 0.77 มีความส าคญั 2.81 0.70 มีความส าคญั 

ปัจจัยภายในของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านรูปแบบการบริหาร
โดยรวม 

2.93 0.63 มีความส าคัญ 2.93 0.61 มีความส าคัญ 
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จากตารางที่ 17 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในรูปแบบการบริหารในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่
อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความเห็นคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรชั่น เบบีบู้ม
เมอร ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.61 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจ
เนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย มีการวาง
แผนการท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ตลอดเวลา, การท างานระหว่างฝ่ายงานมีการ
ประสานงานกันท าให้การท างานบรรลุไปได้ด้วยดี , มีการควบคุมการท างานให้ด าเนินไปตาม
แผนงานที่วางไว,้ มีการมอบหมายงานอย่างเท่าเทียม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.04, 2.98, 2.87 และ 
2.83 ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมีความส าคญัในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย มีการวางแผนการท างานร่วมกันระหว่างฝ่าย
ต่าง ๆ ตลอดเวลา, การท างานระหว่างฝ่ายงานมีการประสานงานกันท าใหก้ารท างานบรรลุไปได้
ดว้ยดี, มีการควบคุมการท างานใหด้  าเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ และมีการมอบหมายงานอย่าง
เท่าเทียม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05, 2.98, 2.87, 2.81 ตามล าดบั 
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ตาราง 18 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัภายในเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ในดา้น
บุคลากร 
 

ปัจจัยภายในของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านบุคลากร 

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

1. นโยบายของธนาคารเปิด

โอกาสใหท้่านมคีวามกา้วหนา้

ในต าแหน่งงาน 

2.87 

 

0.73 

 

มีความส าคญั 2.85 

 

0.72 

 

มีความส าคญั 

2. นโยบายของธนาคารมีส่วน

ในการกระตุน้การท างาน 

2.90 

 

0.74 

 

มีความส าคญั 2.87 

 

0.76 

 

มีความส าคญั 

3. ธนาคารส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของพนกังานทกุระดบัใน

การเสนอแนวคิดเพื่อการ

ปรบัปรุงและพฒันาการก ากบั

ดแูลกิจการที่ดีของธนาคาร 

2.94 

 

 

0.77 

 

 

มีความส าคญั 2.93 

 

 

0.79 

 

 

มีความส าคญั 

ปัจจัยภายในของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านบุคลากรโดยรวม 

2.90 0.68 มีความส าคัญ 2.88 0.70 มีความส าคัญ 

 
จากตารางที่  18 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นบุคลากรในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความเห็นคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.70 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมีความส าคญัในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย ธนาคารส่งเสริมการมี
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ส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการเสนอแนวคิดเพื่อการปรบัปรุงและพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของธนาคาร, นโยบายของธนาคารมีส่วนในการกระตุ้นการท างาน , นโยบายของ
ธนาคารเปิดโอกาสใหท้่านมีความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94, 2.90 และ 2.87 
ตามล าดบั และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมี
ความส าคญัในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย ธนาคารส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกระดบัใน
การเสนอแนวคิดเพื่อการปรบัปรุงและพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร , นโยบายของ
ธนาคารมีส่วนในการกระตุน้การท างาน, นโยบายของธนาคารเปิดโอกาสใหท้่านมีความกา้วหนา้
ในต าแหน่งงาน โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93, 2.87 และ 2.85 ตามล าดบั 
 
ตาราง 19 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัภายในเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ในดา้นทกัษะ 
 

ปัจจัยภายในของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านทักษะ 

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

1. นโยบายของธนาคารเนน้ให้
ท่านมีความรู ้ความเขา้ใจ 
ความเชี่ยวชาญในงานที่ท า 

3.38 
 

0.49 
 

มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

3.35 
 

0.48 
 

มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

2. นโยบายของธนาคารส่งเสริม
ใหม้ีการพฒันาความรู ้
ความสามารถจากทัง้ภายใน
และภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

3.49 0.52 มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

3.48 0.50 มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

3. นโยบายของธนาคารเปิด
โอกาสใหท้่านแสดง
ความสามารถในการสรา้ง
ผลงานที่ดใีหแ้ก่ธนาคาร 

3.37 0.51 มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

3.35 0.48 มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

ปัจจัยภายในของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านทักษะโดยรวม 

3.41 
 

0.48 
 

มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง 

3.39 
 

0.46 
 

มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง 
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จากตารางที่  19 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในดา้นทักษะในภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความเห็นคิดเห็นอยู่ในระดบัมีความส าคัญอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.41 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรชั่น เบบีบู้ม
เมอร ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญอย่างยิ่ง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.39 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคญัอย่างยิ่ง ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไป
ด้วย นโยบายของธนาคารส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถจากทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง, นโยบายของธนาคารเนน้ใหท้่านมีความรู ้ความเขา้ใจ ความเชี่ยวชาญใน
งานที่ท า และ นโยบายของธนาคารเปิดโอกาสใหท้่านแสดงความสามารถในการสรา้งผลงานที่ดี
ใหแ้ก่ธนาคาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49, 3.38 และ 3.37 ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบ
บีบู้มเมอรผ์ู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญอย่างยิ่งในทุกๆข้อ ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหม้ีการพฒันาความรู ้ความสามารถจากทัง้ภายใน
และภายนอกอย่างต่อเนื่อง,นโยบายของธนาคารเนน้ใหท้่านมีความรู ้ความเขา้ใจ ความเชี่ยวชาญ
ในงานที่ท า, นโยบายของธนาคารเปิดโอกาสใหท้่านแสดงความสามารถในการสรา้งผลงานที่ดี
ใหแ้ก่ธนาคาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48,3.35 และ 3.35 ตามล าดบั 
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ตาราง 20 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัภายในเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ในดา้นค่านิยม
ร่วม 
 
ปัจจัยภายในของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านค่านิยมร่วม 

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

1. นโยบายของธนาคาร
ส่งเสริมใหพ้นกังานกลา้
เปลี่ยนแปลง  

3.26 0.62 มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

3.31 0.56 มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

2. นโยบายของธนาคาร
ส่งเสริมใหพ้นกังานมุ่งมั่นต่อ
ความส าเร็จ 

3.18 
 

0.64 
 

มีความส าคญั 3.20 
 

0.60 
 

มีความส าคญั 

3. นโยบายของธนาคาร
ส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความ
เชี่ยวชาญในงาน 

3.11 0.66 มีความส าคญั 3.15 0.61 มีความส าคญั 

4. นโยบายของธนาคาร
ส่งเสริมใหพ้นกังานท างาน
เสร็จก่อนหรือตรงเวลา  

3.10 
 

0.68 
 

มีความส าคญั 3.19 
 

0.65 
 

มีความส าคญั 

ปัจจัยภายในของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านค่านิยมร่วมโดยรวม 

3.16 
 

0.53 
 

มีความส าคัญ 
 

3.21 
 

0.48 
 

มีความส าคัญ 
 

 

จากตารางที่ 20 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นดา้นค่านิยมร่วมในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่
ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความเห็นคิดเห็นอยู่ในระดบัมีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.53 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.48 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
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วาย มีความคิดเห็นในขอ้นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นกังานกลา้เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดบัมี
ความส าคญัอย่างยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 รองลงมาคือ นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นกังาน
มุ่งมั่นต่อความส าเร็จ,  นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความเชี่ยวชาญในงาน  และ 
นโยบายของธนาคารส่งเสริมให้พนักงานท างานเสร็จก่อนหรือตรงเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18, 
3.11 และ 3.10 ตามล าดบั และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเหน็
ในขอ้นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นกังานกลา้เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดบัมีความส าคญัอย่างยิ่ง
มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 3.31 รองลงมาคือ นโยบายของธนาคารส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นต่อ
ความส าเร็จ, นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นกังานท างานเสร็จก่อนหรือตรงเวลา และ นโยบาย
ของธนาคารส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความเชี่ยวชาญในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20, 3.19 และ 3.15 
ตามล าดบั 
 
ตาราง 21 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัภายนอกเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์โดยรวม 
 

ปัจจัยภายนอกของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
ดา้นการเมืองและกฎหมาย
โดยรวม 

3.06 0.53 มีความส าคญั 3.06 0.59 มีความส าคญั 

ดา้นเศรษฐกจิโดยรวม 3.33 0.60 มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

3.36 0.56 มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

ดา้นสงัคมและวฒันธรรม
โดยรวม 

3.16 0.56 มีความส าคญั 3.13 0.52 มีความส าคญั 

ดา้นเทคโนโลยีโดยรวม 2.92 0.69 มีความส าคญั 2.87 0.70 มีความส าคญั 
ปัจจัยภายนอกของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โดยรวม 

3.12 0.47 มีความส าคัญ 3.12 0.52 มีความส าคัญ 

 
จากตารางที่ 21 การวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าปัจจัยภายนอกเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง

ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย โดย
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากบั 0.47 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์โดยภาพรวม 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.12 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 
ดา้นเศรษฐกิจมีระดบัความคิดเห็นสูงสดุอยู่ในระดับมีความส าคญัอย่างยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 
รองลงมาเป็นดา้นสงัคมและวฒันธรรม,ดา้นการเมืองและกฎหมาย, ดา้นเทคโนโลยีอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.16, 3.06 และ 2.92 ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรพ์บว่า ดา้น
เศรษฐกิจมีระดับความคิดเห็นสูงสุด อยู่ในระดับมีความส าคัญอย่างยิ่งค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 
รองลงมาเป็นด้านดา้นสังคมและวัฒนธรรม, ดา้นการเมืองและกฎหมาย, ดา้นเทคโนโลยี อยู่ใน
ระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13, 3.06 และ 2.87 ตามล าดบั 
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ตาราง 22 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัภายนอกเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอรใ์น ดา้น
การเมืองและกฎหมาย 
 
ปัจจัยภายนอกของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านการเมืองและกฎหมาย 

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

1. กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
กระทรวงการคลงัในฐานะทีเ่ป็น
หน่วยงานที่ก ากบัดแูล ไดร้บั
การปรบัแกใ้หเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการท างาน 

3.00 0.62 มีความส าคญั 3.06 
 
 

0.68 
 
 

มีความส าคญั 

2. สถานการณก์ารเมือง
ภายในประเทศมกีาร
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก 

3.07 0.61 มีความส าคญั 3.06 
 

0.65 
 

มีความส าคญั 

3. ในปัจจุบนัท่านสามารถ
แสดงออกซึ่งสิทธิและหนา้ที่ ได้
อย่างเสรีภายใตก้ฎหมาย 

3.12 0.62 มีความส าคญั 3.05 
 

0.66 
 

มีความส าคญั 

ปัจจัยภายนอกของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านการเมืองและกฎหมาย
โดยรวม 

3.06 
 

0.53 
 

มีความส าคัญ 
 

3.06 
 

0.56 
 

มีความส าคัญ 
 

 
จากตารางที่ 22 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ

พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในด้านการเมืองและกฎหมายในภาพรวม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.06 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53  และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจ
เนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.56 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น 
พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมีความส าคญัในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไป
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ด้วย ข้อในปัจจุบันท่านสามารถแสดงออกซึ่งสิทธิและหน้าที่  ได้อย่างเสรีภายใต้กฎหมาย , 
สถานการณ์การเมืองภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก , กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ
ของกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแล ไดร้ับการปรบัแก้ให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกับการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12, 3.07 และ 3.00 ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอ
เรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญ ในทุกๆขอ้ ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคับของกระทรวงการคลงัในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ก ากบัดแูล 
ไดร้บัการปรบัแกใ้หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัการท างาน, สถานการณก์ารเมืองภายในประเทศมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก, ในปัจจุบนัท่านสามารถแสดงออกซึ่งสิทธิและหนา้ที่ ไดอ้ย่างเสรี
ภายใตก้ฎหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06, 3.06 และ 3.05 ตามล าดบั 
 
ตาราง 23 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัภายนอกเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่น วาย และเจเนอเรชั่น เบบีบ้มูเมอร ์ในดา้น
เศรษฐกิจ 
 

ปัจจัยภายนอกของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์ด้าน
เศรษฐกิจ 

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

�̅� S.D. ระดับ �̅� 
S.D

. 
ระดับ 

1. ปัญหาการว่างงานใน
ปัจจุบนัมีความรุนแรงเพิ่มขึน้ 

3.33 0.64 มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

3.36 0.61 มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

2. ภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจบุนัส่งผลต่อค่าใชจ้่าย
ในชีวิตประจ าวนั 

3.35 0.63   มีความส าคญั  
  อย่างยิ่ง 

3.39 
 

0.58 
 

มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

3. ผู ้คนในปัจจุบันมีความ
จ าเป็ นต้ องมี อาชี พเสริ ม
นอกเหนื อจากงานประจ า 
มากขึน้ 

3.30 0.65   มีความส าคญั  
  อย่างยิ่ง 

3.33 
 

0.59 
 

มีความส าคญั
อย่างยิ่ง 

ปัจจัยภายนอกของ
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์ด้าน
เศรษฐกิจโดยรวม 

3.33 
 

0.60 
 

มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง 

3.36 
 

0.56 
 

มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง 
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จากตารางที่ 23 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นดา้นเศรษฐกิจในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญอย่างยิ่ง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบ
บีบู้มเมอร ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่ม
เจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญอย่างยิ่งในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย 
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อค่าใชจ้่ายในชีวิตประจ าวัน , ปัญหาการว่างงานในปัจจุบันมี
ความรุนแรงเพิ่มขึน้, ผูค้นในปัจจุบนัมีความจ าเป็นตอ้งมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากงานประจ ามาก
ขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35, 3.33 และ 3.30 ตามล าดบั และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญอย่างยิ่งในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปด้วย 
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อค่าใชจ้่ายในชีวิตประจ าวัน , ปัญหาการว่างงานในปัจจุบันมี
ความรุนแรงเพิ่มขึน้, ผูค้นในปัจจุบนัมีความจ าเป็นตอ้งมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากงานประจ ามาก
ขึน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39, 3.36 และ 3.33 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  87 

ตาราง 24 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัภายนอกเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอรใ์น ดา้นสงัคม
และวฒันธรรม 
 

ปัจจัยภายนอกของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

1. ในปัจจุบนัมคีวามเหลื่อมล า้

ทางสงัคมเพิ่มมากขึน้ 

3.27 0.65 มีความส าคญั

อย่างยิ่ง 

3.27 0.65 มีความส าคญั

อย่างยิ่ง 

2. ผูค้นในปัจจบุนัมกัให้

ความส าคญักบัวตัถุนิยม 

มากขึน้ 

3.16 0.67 มีความส าคญั 3.12 0.63 มีความส าคญั 

3. สงัคมในปัจจุบนัเป็นสงัคม

เป็นแบบต่างคนต่างอยู ่

3.07 0.70 มีความส าคญั 3.01 0.70 มีความส าคญั 

ปัจจัยภายนอกของธนาคาร
อาคารสงเคราะหด์้านสังคม
และวัฒนธรรมโดยรวม 

3.16 0.56 มีความส าคัญ 3.13 0.52 มีความส าคัญ 

 

จากตารางที่ 24 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในด้านสังคมและวัฒนธรรมในภาพรวม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.16 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจ
เนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่า
ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความเห็นในขอ้ ในปัจจุบนัมีความเหลื่อมล า้ทางสงัคมเพิ่มมากขึน้ อยู่ใน
ระดับมีความส าคัญอย่างยิ่ ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 รองลงมาคือข้อผู ้คนในปัจจุบันมักให้
ความส าคญักบัวตัถุนิยมมากขึน้, สงัคมในปัจจุบันเป็นสงัคมเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ อยู่ในระดบัมี
ความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.16 และ 3.07 ตามล าดบั และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มี
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ความเห็นในขอ้ในปัจจุบนัมีความเหลื่อมล า้ทางสงัคมเพิ่มมากขึน้ อยู่ในระดบัมีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 รองลงมาคือ ผู ้คนในปัจจุบันมักให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมมากขึน้ , 
สงัคมในปัจจุบนัเป็นสงัคมเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ อยู่ในระดบัมีความส าคญั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 
และ 3.01 ตามล าดบั 
 
ตาราง 25 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัภายนอกเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ในดา้น
เทคโนโลย ี
 
ปัจจัยภายนอกของธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์
ด้านเทคโนโลย ี

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

1. เทคโนโลยีสมยัใหมเ่ริ่มเขา้
มาแทนที่แรงงานมากขึน้ 

2.95 0.80 มีความส าคญั 2.95 0.82 มีความส าคญั 

2. เทคโนโลยีมีส่วนช่วยพฒันา
ศกัยภาพและคณุภาพชีวิต 
ใหด้ีขึน้ 

2.87 0.77 มีความส าคญั 2.75 0.79 มีความส าคญั 

3. เทคโนโลยีในปัจจุบนัส่งผล
ใหก้ารท างานที่บา้นเป็นไปได้
สะดวกขึน้ 

2.94 0.71 มีความส าคญั 2.89 
 

0.78 
 

มีความส าคญั 

ปัจจัยภายนอกของธนาคาร
อาคารสงเคราะหด์้าน
เทคโนโลยีโดยรวม 

2.92 0.69 มีความส าคัญ 2.87 0.70 มีความส าคัญ 

 
จากตารางที่ 25 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ

พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นดา้นเทคโนโลยีในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมีความส าคญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.70 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
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วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย เทคโนโลยีสมัยใหม่
เริ่มเขา้มาแทนที่แรงงานมากขึน้, เทคโนโลยีในปัจจุบนัส่งผลใหก้ารท างานที่บา้นเป็นไปไดส้ะดวก
ขึน้, เทคโนโลยีมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95, 2.94 
และ 2.87 ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมีความส าคญั ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย เทคโนโลยีสมยัใหม่เริ่มเขา้มาแทนที่แรงงาน
มากขึน้, เทคโนโลยีในปัจจุบนัส่งผลใหก้ารท างานที่บา้นเป็นไปไดส้ะดวกขึน้, เทคโนโลยีมีส่วนช่วย
พฒันาศกัยภาพและคณุภาพชีวิตใหด้ีขึน้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.95, 2.89 และ 2.75 ตามล าดบั 
 
ตาราง 26 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์โดย
ภาพรวม 
 

พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลง
ของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

ความตอ้งการขององคก์ร

โดยรวม 

3.10 0.57 ปรบัตวัได้

อย่างดี 

3.06 0.63 ปรบัตวัได้

อย่างดี 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

ความตอ้งการส่วนบุคคล

โดยรวม 

3.27 0.47 ปรบัตวัได้

อย่างดีมาก 

3.18 0.45 ปรบัตวัได้

อย่างดี 

พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลง
ของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์

3.19 
 
 

0.48 
 
 

ปรับตัวได้
อย่างด ี

 

3.12 
 
 

0.52 
 
 

ปรับตัวได้
อย่างด ี
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จากตารางที่  26 การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพฤติกรรมการปรับตัวเพื่ อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปรบัตัวไดอ้ย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.478 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์
โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรบัตัวไดอ้ย่างดี มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ดา้นดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบคุคล อยู่ในระดบัปรบัตวัได้
อย่างดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากยั 3.27 รองลงมาคือดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร 
อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 ตามล าดบั และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรพ์บว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปรบัตัวไดอ้ย่างดีในทุกดา้น ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับความ
ตอ้งการส่วนบุคคลโดยรวม, ดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์รโดยรวม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.18 และ 3.06 ตามล าดบั 
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ตาราง 27 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ในดา้นการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร 
 

พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลงของ
พนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์ในดา้นการปรับตัว
ให้เข้ากบัความต้องการของ
องคก์ร 

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

1. ท่านพยายามเรยีนรูร้ะบบงาน
หลกั (GHB SYSTEM) ของ
ธนาคารเมื่อมีโอกาส 

2.98 0.72 ปรบัตวัได้
อย่างดี 

3.00 
 

0.82 
 

ปรบัตวัได้
อย่างดี 

2. ท่านพยายามท างานใหถู้กตอ้ง
และรวดเร็วขึน้  

3.07 0.71 ปรบัตวัได้
อย่างดี 

3.11 0.87 ปรบัตวัได้
อย่างดี 

3. ท่านพยายามเรยีนรูง้านของ
ฝ่ายงานอ่ืนอยู่เสมอ 

3.05 0.71 ปรบัตวัได้
อย่างดี 

3.04 0.74 ปรบัตวัได้
อย่างดี 

4. ท่านพยายามเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
ใหม่ๆที่ธนาคารมีอยู่เสมอ 

3.27 0.63 ปรบัตวัได้
อย่างดีมาก 

3.14 
 

0.58 
 

ปรบัตวัได้
อย่างดี 

5. ท่านพยายามทีจ่ะท างานใหไ้ด้
มากกว่า 1 งานนอกเหนือจากงาน
ประจ าทีท่  าอยู่                             

3.16 0.68 ปรบัตวัได้
อย่างดี 

3.01 
 

0.70 
 

ปรบัตวัได้
อย่างดี 

พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลงของ
พนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์ในดา้นการปรับตัว
ให้เข้ากบัความต้องการของ
องคก์รโดยรวม 

3.10 
 
 

0.57 
 
 

ปรับตัวได้
อย่างดี 

 

3.06 
 
 

0.63 
 
 

ปรับตัวได้
อย่างด ี
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จากตารางที่  27 การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพฤติกรรมการปรับตัวเพื่ อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของ
องคก์ร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปรบัตัว
ไดอ้ย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 ผูต้อบแบบสอบถาม
ที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปรบัตวัไดอ้ย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.06 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจ
เนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความเห็นในขอ้ท่านพยายามเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆที่
ธนาคารมีอยู่เสมอ อยู่ในระดับปรับตัวได้อย่างดีมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 รองลงมาคือ ท่าน
พยายามที่จะท างานใหไ้ดม้ากกว่า 1 งานนอกเหนือจากงานประจ าที่ท าอยู่,ท่านพยายามท างาน
ใหถู้กตอ้งและรวดเร็วขึน้, ท่านพยายามเรียนรูง้านของฝ่ายงานอ่ืนอยู่เสมอ, ท่านพยายามเรียนรู้
ระบบงานหลัก (GHB SYSTEM) ของธนาคารเมื่อมีโอกาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16, 3.07, 3.05 
และ 2.98 ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปรบัตัวไดอ้ย่างดี ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย ท่านพยายามเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆที่
ธนาคารมีอยู่เสมอ, ท่านพยายามท างานใหถู้กตอ้งและรวดเร็วขึน้, ท่านพยายามเรียนรูง้านของ
ฝ่ายงานอ่ืนอยู่เสมอ, ท่านพยายามที่จะท างานใหไ้ดม้ากกว่า 1 งานนอกเหนือจากงานประจ าที่ท า
อยู่, ท่านพยายามเรียนรูร้ะบบงานหลกั (GHB SYSTEM) ของธนาคารเมื่อมีโอกาส ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3,14, 3.11, 3.04, 3.01 และ 3.00 ตามล าดบั   
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ตาราง 28 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ในดา้นการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคล 
 
พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลงของ
พนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์ในดา้นการปรับตัว
ให้เข้ากบัความต้องการส่วน
บุคคล 

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

1. ท่านใหค้วามร่วมมือกบัเพื่อน
ร่วมงาน เพื่อใหก้ารท างานบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.30 0.65 ปรบัตวัได้
อย่างดีมาก 

3.24 
 

0.69 ปรบัตวัได้
อย่างดี 

2. ท่านสามารถแกปั้ญหาที่
เกิดขึน้จากงานดว้ยตนเอง 

3.18 0.63 ปรบัตวัได้
อย่างดี 

3.07 0.64 ปรบัตวัได้
อย่างดี 

3. ท่านสามารถแกปั้ญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

3.22 0.65 ปรบัตวัได้
อย่างดี 

3.12 
 

0.67 
 

ปรบัตวัได้
อย่างดี 

4. ท่านสามารถแบ่งเวลาในการ
ท างานและเวลาส่วนตวัไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

3.20 0.67 ปรบัตวัได้
อย่างดี 

3.07 
 

0.65 
 

ปรบัตวัได้
อย่างดี 

5. ท่านเคลียรง์านใหเ้สร็จเร็วขึน้
เพื่อที่จะไดใ้ชเ้วลาอยู่กบั
ครอบครวัมากขึน้ 

3.47 0.54 ปรบัตวัได้
อย่างดีมาก 

3.42 
 

0.49 
 

ปรบัตวัได้
อย่างดีมาก 

พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลงของ
พนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์ในดา้นการปรับตัว
ให้เข้ากบัความต้องการส่วน
บุคคลโดยรวม 

3.27 
 
 

0.47 
 
 

ปรับตัวได้
อย่างดมีาก 

 

3.18 
 
 

0.45 
 
 

ปรับตัวได้
อย่างด ี
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จากตารางที่  28 การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพฤติกรรมการปรับตัวเพื่ อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วน
บุคคล พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปรบัตวัได้
อย่างดีมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.27 และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.47 ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปรบัตัวไดอ้ย่าง
ปรับตัวได้อย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.18 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.45 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย  มีความเห็นในขอ้
ท่านเคลียรง์านให้เสร็จเร็วขึน้เพื่อที่จะไดใ้ชเ้วลาอยู่กับครอบครวัมากขึน้  และขอ้ท่านให้ความ
ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อใหก้ารท างานบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับปรบัตัวไดอ้ย่างดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และ 3.30 รองลงมาคือขอ้ท่านสามารถ
แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว, ท่านสามารถแบ่งเวลาในการท างานและ
เวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม, ท่านให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การท างานบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับปรบัตัวไดอ้ย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.22, 3.20 และ 3.18 ตามล าดับและในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในขอ้ท่านเคลียรง์านใหเ้สร็จเร็วขึน้เพื่อที่จะไดใ้ชเ้วลาอยู่กับครอบครวัมากขึน้ อยู่ในระดับ
ปรบัตัวไดอ้ย่างดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 รองลงมาคือ ท่านใหค้วามร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน 
เพื่อใหก้ารท างานบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ , ท่านสามารถแก้ปัญหา
อย่างสรา้งสรรค ์มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว, ท่านสามารถแกปั้ญหาที่เกิดขึน้จากงานดว้ยตนเอง, 
ท่านสามารถแบ่งเวลาในการท างานและเวลาส่วนตัวไดอ้ย่างเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24, 
3.12, 3.07 และ 3.07 ตามล าดบั 

2. การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent t-test (ชูศรี วงศ์รัตนะ , 
2544, น. 173 อา้งอิงใน ณัฐพล ศรีกิตติวรณา, 2559) One -  Way ANOVA of Variance (กัลยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2546, น. 135 อา้งอิงใน ณัฐพล ศรีกิตติวรณา, 2559) และ สถิติค่าสมัประสิทธ์ิการ
ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Coefficients) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) 

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุในการปฏิบัติงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  1.1 พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วายที่มีเพศแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกนั 
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 H0 : พนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างกนั 

 H1 : พนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤตกิรรมการ
ปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค้่าสถิติ Independent t-test ระดับความ
เชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
 
ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย จ าแนกตามเพศ 
 

ระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน 

พฤติกรรมการปรับตัว เพศ n Mean S.D. t Sig. (2-tailed) 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

ความตอ้งการขององคก์ร 

ชาย 64 3.10 0.51 -0.079 

 

0.939 

 หญิง 192 3.11 0.58 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

ความตอ้งการส่วนบุคคล 

ชาย 64 3.21 0.39 -1.259 

 

0.209 

 หญิง 192 3.29 0.49 

ภาพรวม ชาย 64 3.15 0.42 -0.661 

 

0.509 

หญิง 192 3.20 0.50 

 
จากตารางที่ 29  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบั

การเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย เมื่อจ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ T-test ใน
การทดสอบ พบว่า เพศชาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.509 ซึ่งมากกว่า 0.05  นั้น หมายความว่า 
พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ที่มีเพศ
ต่างกันมีระดับพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
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วายไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถติิ และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าไม่แตกต่างกนัใน
ทุกๆดา้น  

สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ที่มีอายุในการปฏิบตัิงาน
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกนั 

H0 : พนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ที่มีอายุในการปฏิบตัิงานแตกต่าง
กนัมีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ที่มีอายุในการปฏิบตัิงานแตกต่าง
กนัมีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of 
variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดังนัน้ถา้ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison 
Test) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อไป แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
0.05 แสดงว่าตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั 

กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบสองแตกต่างกันของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตวัแปรทีความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กนัทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ  Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย จ าแนกตามอายุในการปฏิบตัิงาน 
 

ระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน จ าแนกตามอาย ุ
ในการปฏิบตัิงาน 

พฤติกรรมการปรับตัว อายุในการ
ปฏิบตัิงาน 

n Mean S.D. F Sig. 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ
ตอ้งการขององคก์ร 

นอ้ยกว่า 4 ปี 12 3.43 0.49 3.502 0.016* 
5 – 6 ปี 121 3.08 0.59 
7 ปีขึน้ไป 123 3.10 0.53 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ
ตอ้งการส่วนบุคคล 

นอ้ยกว่า 4 ปี 12 3.37 0.43 0.246 
 
 

0.782 
 5 – 6 ปี 121 3.27 0.48 

7 ปีขึน้ไป 123 3.27 0.46 
ภาพรวม นอ้ยกว่า 4 ปี 12 3.40 0.44 1.226 

 
0.295 

5 – 6 ปี 121 3.18 0.50 
7 ปีขึน้ไป 123 3.18 0.45 

 
* มีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

จากตารางที่ 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย เมื่อจ าแนกตามอายุในการปฏิบัติงาน ผล
การทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way  
ANOVA) ที่ ระดับนัยส าคัญ  0.05 พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ  0.295  ซึ่ งมากกว่า 0.05 พบว่า
พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย  ที่มีอายุใน
การปฏิบัติงานต่างกัน   มีระดบัพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตอ้งการขององคก์ร พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ  0.016  ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05   แสดงใหเ้ห็นว่าระดบัพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่ม
เจเนอเรชั่น วาย ด้านการปรบัตัวให้เขา้กับความตอ้งการขององค์กร ที่มีอายุในการปฏิบัติงาน
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ต่างกนั   มีระดบัพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย ดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงท าการทดสอบต่อเนื่องด้วยวิธีจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons Test) 
โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ปรากฎดงัตารางที่ 30 

 
ตาราง 31 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย  ด้านการปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตอ้งการของ
องค์กร  จ าแนกตามอายุ ในการปฏิบัติ งาน เป็นรายคู่ด้วย วิธี  Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD)  
 

อายุในการปฏบิัติงาน 
ผลต่างของค่าเฉลี่ยระหวา่ง 2 กลุ่ม (Mean Difference (I-J) 

Mean น้อยกว่า 4 ปี 5 – 6 ปี 7 – 8 ปี 

นอ้ยกว่า 4 ปี 3.43 - .352* .337* 

   (0.040) (0.048) 

5 – 6 ปี 3.08  - - 

     

7 ปีขึน้ไป 3.10         -      - 

  
* มีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการ

เปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย  ด้านการปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตอ้งการของ
องค์กร  จ าแนกตามอายุในการปฏิบัติงานโดยท าการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ (Multiple 
Comparison) เพื่อตรวจสอบว่ามีคู่ ใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธีของ Least Signnificant 
Different ( LSD) ผลที่ไดจ้ากการทดสอบ พบว่า 
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พนักงานที่มีอายุในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 4 ปี  กับพนักงานที่มีอายุในการ
ปฏิบตัิงาน 5 – 6 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.040 ซึ่งมีค่าต ่ากว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีอายุ
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสิ
ติถิที่ระดับ 0.05 โดย พนักงานที่มีอายุในการปฏิบัติงานนอ้ยกว่า 4 ปี มีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อ
รองรบัการเปลี่ยนแปลง ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร  มากกว่ากลุ่มอายุใน
การปฏิบตัิงาน 5 – 6 ปี  โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.352 

พนักงานที่มีอายุในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 4 ปี  กับพนักงานที่มีอายุในการ
ปฏิบัติงาน 7 - 8 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.048 ซึ่งมีค่าต ่ากว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีอายุ
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสิ
ติถิที่ระดับ 0.05  โดยพนักงานที่มีอายุในการปฏิบัติงานนอ้ยกว่า 4 ปี มีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อ
รองรบัการเปลี่ยนแปลง ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร  มากกว่ากลุ่มอายุใน
การปฏิบตัิงาน 7- 8 ปี  โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.048 

ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วายที่มีต  าแหน่งงานแตกต่าง
กนัมีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกนั 

H0 : พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย  ที่มีต  าแหน่งงานแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย  ที่มีต  าแหน่งงานแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์ชค้่าสถิติ Independent t-test ระดับความ
เชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
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ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานจ าแนก 
ตามต าแหน่งงาน 

พฤติกรรมการปรับตัว ต าแหน่งงาน n Mean S.D. t Sig. (2-tailed) 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

ความตอ้งการขององคก์ร 

ระดบัปฏิบตัิการ 64 3.10 0.59 -0.404 

 

0.687 

 ผูบ้ริหารระดบัตน้ 192 3.13 0.47 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

ความตอ้งการส่วนบุคคล 

ระดบัปฏิบตัิการ 64 3.29 0.48 1.314 

 

0.190 

 ผูบ้ริหารระดบัตน้ 192 3.20 0.45 

ภาพรวม ระดับปฏบิัตกิาร 205 3.20 0.50 0.405 0.686 

ผู้บริหารระดับต้น 51 3.16 0.41 

 
จากตารางที่ 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างพบของพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อ

รองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยใช้
สถิติ T-test ในการทดสอบ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  พบว่าต าแหน่งระดับปฏิบัติการมีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.686 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นั้น หมายความว่า พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วายที่มีต  าแหน่งงานต่างกนัมีพฤติกรรมการปรบัตัว
เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าไม่แตกต่างกนัในทุกๆดา้น 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองคก์ร กลยุทธ์ ระบบ 
รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตวัเพือ่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย 

H0: ปัจจัยภายใน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 
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H1: ปัจจยัภายใน มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 
 
ตาราง 33 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis)  ระหว่าง
ปัจจัยภายใน ประกอบดว้ย โครงสรา้งองคก์ร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ 
ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคาร
สงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย โดยรวม 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
Constant 1.053 .201  5.227 .000 

ดา้นโครงสรา้งองคก์ร(X1) .138 .065 .178 2.113 .036* 
ดา้นกลยทุธ(์X2) .038 .070 .050 .543 .588 
ดา้นระบบ(X3) -.085 .069 -.106 -1.242 .215 
ดา้นรูปแบบการบริหาร(X4) .157 .064 .207 2.437 .016* 
ดา้นบุคลากร(X5) .146 .052 .208 2.803 .005* 
ดา้นทกัษะ(X6) .001 .045 .001 .029 .977 
ดา้นค่านิยมร่วม(X7) .307 .051 .341 6.022 .000* 

R = 0.720, R2 = 0.518, Adjuster R2 =.505 Std. Error of the Estimate = 0.33752  
Durbin-w = 1.731,   F=38.119, Sig = 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

จากตารางที่ 33  ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ค่า Sig. เท่ากับ 0.000   
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปร
อิสระอย่างนอ้ย 1 ตัว (ปัจจัยภายใน)    มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย พบว่าคะแนนมาตรฐานของปัจจัย
ภายใน ดา้นโครงสรา้งองคก์ร(X1) ดา้นรูปแบบการบริหาร(X4) ดา้นบุคลากร(X5)  และดา้นค่านิยม
ร่วม(X7)มีอิทธิพลเชิงบวก   ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย  มีค่าเท่ากับ .178, .207, 208, .341  
โดยปัจจัยภายใน ดา้นค่านิยมร่วม(X7) มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
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ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วายสูงสุด  ปัจจัยภายใน  ด้าน
โครงสร้างองค์กร(X1) มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ต ่าสุด ค่าสหสมัพันธ์พหุคูณของพฤติกรรมการ
ปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 
กบัปัจจยัภายใน ดา้นโครงสรา้งองคก์ร(X1) ดา้นรูปแบบการบริหาร(X4) ดา้นบุคลากร(X5)และดา้น
ค่านิยมร่วม(X7)   เท่ากับ .720 โดยที่ตัวพยากรณ์ทั้ง 4 ด้านสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการ
ปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 
ไดร้อ้ยละ 51.8 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ .201 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจ
เนอเรชั่น วาย ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี ้
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
 

Y = 1.053 +.178(X1) + .207(X4) +.208(X5) +.341(X7) 
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
 
Z = .178(X1) + .207(X4) +.208(X5) + .341(X7) 

 
ส่วนปัจจัยภายใน ด้านกลยุทธ์(X2) (Sig = 0.588) ด้านระบบ(X3) (Sig = 0.215) และ

ด้านทักษะ(X6) (Sig =0.977) โดยปัจจัยภายใน  ทั้ง 3 ด้านไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ไม่
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 
 
 
 
 
 



  103 

ตาราง 34 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่าง
ปัจจัยภายใน ประกอบดว้ย โครงสรา้งองคก์ร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ 
ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคาร
สงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 

Constant .889 .254  3.500 .001 
ดา้นโครงสรา้งองคก์ร(X1) .108 .082 .118 1.310 .191 
ดา้นกลยทุธ(์X2) .065 .088 .073 .739 .461 
ดา้นระบบ(X3) -.121 .087 -.128 -1.402 .162 
ดา้นรูปแบบการบริหาร(X4) .214 .081 .240 2.637 .009* 
ดา้นบุคลากร(X5) .144 .066 .174 2.197 .029* 
ดา้นทกัษะ(X6) -.032 .056 -.027 -.560 .576 
ดา้นค่านิยมร่วม(X7) .355 .064 .335 5.529 .000* 

R = 0.670, R2 = 0.449, Adjuster R2 =.433 Std. Error of the Estimate = 0.42555  
Durbin-w = 1.789,   F =28.813, Sig = 0.000 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 34  ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปร
อิสระอย่างนอ้ย 1 ตัว (ปัจจัยภายใน)    มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น  วาย ด้านการปรบัตัวใหเ้ขา้กับความ
ตอ้งการขององคก์ร พบว่าคะแนนมาตรฐานของปัจจัยภายใน  ดา้นรูปแบบการบริหาร(X4) ดา้น
บุคลากร(X5)  และดา้นค่านิยมร่วม(X7) มีอิทธิพลบวกซึ่งมีต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัความตอ้งการขององคก์ร มีค่าเท่ากบั 0.240, 0.174, 0.335  โดยดา้นค่านิยมร่วม(X7) มีผลต่อ
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวายดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร สงูสดุ  และดา้นบุคลากร(X5) มีผล
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ต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร ต ่าสดุ 

ค่าสหสมัพันธพ์หุคณูของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น  วาย ดา้นการปรบัตัวให้เขา้กับความต้องการของ
องคก์รกับปัจจัยภายใน ดา้นรูปแบบการบริหาร(X4) ดา้นบุคลากร(X5) และดา้นค่านิยมร่วม(X7)   
เท่ากับ 0.670 โดยที่ตวัพยากรณท์ั้ง 3 ดา้นสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้
กับความต้องการขององค์กรได้ร้อยละ 44.9 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ 0.254 โดย
สามารถเขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายด้านการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของ
องคก์ร ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี ้

 
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 

 
Y = 0.889 + 0.240(X4) + 0.174(X5) + 0.335(X7) 

 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Z = 0.214(X4) + 0.144(X5) + 0.355(X7) 
 

ส่วนปัจจัยภายใน ด้านโครงสร้างองค์กร(X1) (Sig =0.191)   ด้านกลยุทธ์(X2) (Sig 
=0.461) ดา้นระบบ(X3) (Sig =0.162) และดา้นทักษะ(X6) (Sig =0.576) โดยปัจจัยภายใน ทั้ง 5 
ดา้นไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ    ไม่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัความตอ้งการขององคก์ร 
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ตาราง 35 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่าง
ปัจจัยภายใน ประกอบดว้ย โครงสรา้งองคก์ร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ 
ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคาร
สงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคล 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
Constant 1.217 .212  5.741 .000 

ดา้นโครงสรา้งองคก์ร(X1) .168 .069 .221 2.448 .015* 
ดา้นกลยทุธ(์X2) .011 .073 .015 .147 .883 
ดา้นระบบ(X3) -.049 .072 -.062 -.681 .496 
ดา้นรูปแบบการบริหาร(X4) .100 .068 .134 1.472 .142 
ดา้นบุคลากร(X5) .148 .055 .214 2.696 .008* 
ดา้นทกัษะ(X6) .034 .047 .034 .726 .468 
ดา้นค่านิยมร่วม(X7) .258 .054 .293 4.822 .000* 

R = 0.668, R2 = 0.446, Adjuster R2 =.430 Std. Error of the Estimate = 0.35514 
Durbin-w = 1.714, F =28.520,  Sig=0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 35 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปร
อิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั (ปัจจยัภายใน)มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น  วาย  ด้านการปรับตัวให้เข้ากับความ
ตอ้งการส่วนบุคคล พบว่าคะแนนมาตรฐานของปัจจัยภายใน  ด้านโครงสร้างองคก์ร(X1) ด้าน
บุคลากร(X5)  และดา้นค่านิยมร่วม(X7) มีอิทธิพลเชิงบวก ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อ
รองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  ดา้นการ
ปรบัตัวให้เขา้กับความตอ้งการส่วนบุคคล มีค่าเท่ากับ .221, 214, .293  โดยปัจจัยภายใน ด้าน
ค่านิยมร่วม(X7) มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคล สงูสุด  
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ปัจจัยภายในดา้นบุคลากร(X5)    มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กบัความตอ้งการ
ส่วนบุคคล ต ่าสดุ 

ค่าสหสมัพันธพ์หุคณูของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  ด้านการปรบัตัวใหเ้ข้ากับความตอ้งการส่วน
บุคคล กับปัจจัยภายใน ด้านโครงสรา้งองค์กร(X1) ด้านบุคลากร(X5) และด้านค่านิยมร่วม(X7) 
เท่ากับ 0.668 โดยที่ตวัพยากรณท์ั้ง 3 ดา้นสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้
กับความตอ้งการส่วนบุคคล ได้รอ้ยละ 44.6  มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ 0.212 โดย
สามารถเขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่ อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  ด้านการปรบัตัวใหเ้ข้ากับความตอ้งการส่วน
บุคคลในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ้ดงันี ้
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
 

Y = 1.217 + 0.221(x1) + 0.214(x5) + 0.293(x7) 
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Z = 0.168(x1) + 0.148(x5) + 0.258(x7) 
 

ส่วนปัจจัยภายใน ด้านกลยุทธ์(X2) (Sig =0.883) ด้านระบบ(X3) (Sig =0.496) ด้าน
รูปแบบการบริหาร(X4) (Sig =0.142)  และดา้นทักษะ(X6) (Sig =0.468) โดยปัจจัยภายใน ทั้ง 4 
ด้านไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ไม่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัความตอ้งการส่วน 
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สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน 
วาย 

H0: ปัจจัยภายนอก ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 

H1: ปัจจัยภายนอก มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 
 
ตาราง 36 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่าง
ระดับปัจจัยภายนอก ประกอบดว้ย ด้านการเมืองและกฎหมาย  ดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วฒันธรรม ดา้นเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
Constant .807 .132  6.108 .000 

ดา้นการเมืองและกฎหมาย(X8) .195 .043 .216 4.497 .000* 
ดา้นเศรษฐกจิ(X9) .198 .041 .247 4.862 .000* 
ดา้นสงัคมและวฒันธรรม(X10) .101 .043 .118 2.353 .019* 
ดา้นเทคโนโลยี(X11) .277 .035 .397 7.869 .000* 

R = 0.787, R2 = 0.619, Adjuster R2 =.613Std. Error of the Estimate = 0.29837 
Durbin-w = 1.661   F =101.954, Sig = 0.000 

          

* มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 36 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปร
อิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั (ปัจจยัภายนอก) มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย พบว่าคะแนนมาตรฐานของปัจจัย
ภายนอก พบว่าคะแนนมาตรฐานของ ปัจจัยภายนอก ด้านการเมืองและกฎหมาย(X8) ด้าน
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เศรษฐกิจ(X9)  ดา้นสังคมและวฒันธรรม(X10) และดา้นเทคโนโลยี(X11) มีอิทธิพลเชิงบวก มีผลต่อ
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจ
เนอเรชั่น วาย มีค่าเท่ากบั .216, .247, .118, .397  โดยปัจจัยภายนอก ดา้นเทคโนโลยี(X11) มีผล
ต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น วาย สงูสดุ  ปัจจยัภายนอก ดา้นสงัคมและวฒันธรรม(X10) มีผลต่อพฤติกรรมการ
ปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 
ต ่าสุด ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย กบัปัจจัยภายนอก ดา้นการเมืองและกฎหมาย
(X8) ดา้นเศรษฐกิจ(X9) ดา้นสงัคมและวฒันธรรม(X10)  และดา้นเทคโนโลยี(X11) เท่ากบั .787 โดย
ที่ตัวพยากรณ์ทั้ง 4 ดา้น สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ไดร้อ้ยละ 61.9 มีความคลาดเคลื่อนใน
การพยากรณ์ .132 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานได ้ดงันี ้
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
 

Y=.807+.216(X8)+ .247(X9)+ 118(X10)+ .397(X11) 
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Z=.195(X8)+ .198(X9)+ 101(X10)+ .277(X11) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  109 

ตาราง 37 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Linear Regression Analysis- Enter) 
ระหว่างระดบัปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ดา้นการเมืองและกฎหมาย  ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม
และวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กบัความตอ้งการ
ขององคก์ร 

 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
Constant .432 .159  2.723 .007 

ดา้นการเมืองและกฎหมาย(X8) .249 .052 .234 4.773 .000* 
ดา้นเศรษฐกจิ(X9) .122 .049 .129 2.494 .013* 
ดา้นสงัคมและวฒันธรรม(X10) .125 .051 .124 2.427 .016* 
ดา้นเทคโนโลยี(X11) .380 .042 .463 9.002 .000* 

R = 0.777, R2 = 0.604, Adjuster R2 =.597Std. Error of the Estimate = 0.35855  
Durbin-w = 1.731,   F =95.613, Sig = 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 

จากตารางที่ 37  ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปร
อิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั (ปัจจยัภายนอก) มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายด้านการปรบัตัวใหเ้ข้ากับความ
ต้องการขององค์กร พบว่าคะแนนมาตรฐานของปัจจัยภายนอก  พบว่าคะแนนมาตรฐานของ 
ปัจจยัภายนอก ดา้นการเมืองและกฎหมาย(X8) ดา้นเศรษฐกิจ(X9)  ดา้นสงัคมและวฒันธรรม(X10)  
และด้านเทคโนโลยี(X11) มีอิทธิพลเชิงบวก ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้
กับความต้องการขององค์กรมีค่าเท่ากับ .234, .129, .124, .463  โดยปัจจัยภายนอก ด้าน
เทคโนโลยี(X11) มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กับความตอ้งการขององคก์ร สงูสุด 
ปัจจัยภายนอก ด้านสังคมและวัฒนธรรม(X10) มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรับการ
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เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัความตอ้งการขององคก์ร ต ่าสดุ 

ค่าสหสมัพันธพ์หุคณูของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น  วาย ดา้นการปรบัตัวให้เขา้กับความต้องการของ
องค์กรกับปัจจัยภายนอก ด้านการเมืองและกฎหมาย(X8) ด้านเศรษฐกิจ(X9) ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม(X10)  และด้านเทคโนโลยี(X11) เท่ากับ .777 โดยที่ตัวพยากรณ์ทั้ง 4 ด้าน สามารถ
พยากรณพ์ฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายด้านการปรบัตัวให้เข้ากับความต้องการขององค์กร ได้รอ้ยละ  60.4 มี
ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ ์.159 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณพ์ฤติกรรมการปรบัตัว
เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่ น วาย ดา้น
การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์รในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี ้ 
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
 

Y = 0.432 + 0.234(X8) + 0.129(X9) + 0.124(X10) + 0.463(X11) 
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Z = 0.249(X1) + 0.122(X2) + 0.125(X3) + 0.380(X4) 
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ตาราง 38 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่าง
ระดับปัจจัยภายนอก ประกอบดว้ย ด้านการเมืองและกฎหมาย  ดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วฒันธรรม ดา้นเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น  วาย ดา้นการปรบัตัวให้เข้ากับความต้องการส่วน
บุคคล 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
Constant 1.182 .152  7.757 .000 

ดา้นการเมืองและกฎหมาย(X8) .141 .050 .160 2.825 .005* 
ดา้นเศรษฐกจิ(X9) .274 .047 .349 5.833 .000* 
ดา้นสงัคมและวฒันธรรม(X10) .077 .049 .092 1.553 .122 
ดา้นเทคโนโลยี(X11) .173 .041 .253 4.267 .000* 

R = 0.688, R2 = 0.474, Adjuster R2 =.465 Std. Error of the Estimate = 0.34407 
Durbin-w = 1.595   F =56.482, Sig = 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05(Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปร
อิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั (ปัจจยัภายนอก) มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายด้านการปรบัตัวใหเ้ข้ากับความ
ตอ้งการส่วนบุคคล พบว่าคะแนนมาตรฐานของปัจจยัภายนอก พบว่าคะแนนมาตรฐานของ ปัจจยั
ภายนอก ดา้นการเมืองและกฎหมาย(X8) ดา้นเศรษฐกิจ(X9)  และดา้นเทคโนโลยี(X11)มีอิทธิพลเชงิ
บวก ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตอ้งการส่วนบุคคล  มีค่าเท่ากับ 
.160,.349, .253  โดยปัจจัยภายนอก ดา้นเศรษฐกิจ(X9) มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ดา้นการปรบัตวัให้
เขา้กับความตอ้งการส่วนบุคคล สูงสุด  ปัจจัยภายนอกดา้นการเมืองและกฎหมาย(X8) มีผลต่อ
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พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจ
เนอเรชั่น วาย ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคล ต ่าสดุ 

ค่าสหสมัพันธพ์หุคณูของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ด้านการปรบัตัวใหเ้ข้ากับความตอ้งการส่วน
บุคคลกับปัจจยัภายนอก ดา้นการเมืองและกฎหมาย(X8) ดา้นเศรษฐกิจ(X9) และดา้นเทคโนโลยี
(X11) เท่ากบั .688 โดยที่ตวัพยากรณท์ัง้ 3 ดา้น สามารถพยากรณพ์ฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ดา้นการปรบัตวัให้
เขา้กับความตอ้งการส่วนบุคคล ไดร้อ้ยละ 47.4  มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ .152 โดย
สามารถเขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น  วาย ดา้นการปรบัตัวให้เข้ากับความต้องการส่วน
บุคคลในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี ้
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
 

Y = 1.182 + 0.160(X8) + 0.349(X9) + 0.253(X11) 
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Z = 0.141(X8) + 0.247(X9) + 0.173(X11) 
 

ส่วนปัจจัยภายนอก ดา้นสังคมและวัฒนธรรม(X10) (Sig = 0.122) ไม่มีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ ไม่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น  วาย ดา้นการปรบัตัวให้เข้ากับความต้องการส่วน
บุคคล   

 

 

 

 

 



  113 

สมมติฐานท่ี 4 พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ ท่ีมีลักษณะส่วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุในการปฏิบัติงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4.1 พนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ที่มีเพศแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกนั 

H0 : พนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ไมแ่ตกต่างกนั 

H1 : พนักงานในกลุ่ม เจเนอเรชั่ น  เบบี ้บูมเมอร์ ที่มี เพศแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติ Independent t-test ระดับความ
เชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
 

ตาราง 39 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ จ าแนกตามเพศ 
 
ระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานจ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการปรับตัว เพศ n Mean S.D. t Sig. (2-tailed) 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ

ตอ้งการขององคก์ร 

ชาย 33 2.93 .62 -.1486 

 

0.141 

 หญิง 51 3.14 .63 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ

ตอ้งการส่วนบุคคล 

ชาย 33 3.04 .45 -.2278 

 

0.025* 

 หญิง 51 3.27 .48 

ภาพรวม ชาย 33 2.98 .50 -1.953 

 

0.045* 

 หญิง 51 3.21 .52 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
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จากตารางที่ 39  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์เมื่อจ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ T-
test ในการทดสอบ ที่ระดบันัยส าคัญ 0.05 พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.045 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 แสดง
ใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้ม
เมอร ์ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจ
เนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีระดับ
พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ 
มากกว่าเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ดา้นการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคล  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.025 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
แสดงใหเ้ห็นว่าระดบัพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอ
เรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ด้านการปรบัตัวใหเ้ข้ากับความต้องการส่วนบุคคล  ที่มีเพศต่างกัน มีระดับ
พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ 
ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคล  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยเพศหญิง มีระดับพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่ม
เจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร  ์ด้านการปรบัตัวให้เขา้กับความต้องการส่วนบุคคล  มากกว่าเพศชาย 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่  4.2 พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบี ้บูมเมอร์ ที่มีอายุในการ
ปฏิบตัิงานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกนั 

H0 : พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์ ที่มีอายุในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์ ที่มีอายุในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง แตกต่างกนั 
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ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์จ าแนกตามอายุในการปฏิบตัิงาน 
 

ระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน จ าแนกตามอายุใน
การปฏิบตัิงาน 

พฤติกรรมการปรับตัว อายุในการ
ปฏิบตัิงาน 

n Mean S.D. t Sig. (2-tailed) 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ

ตอ้งการขององคก์ร 

5-6 ปี  6 2.80 0.74 -1.046 0.298 

9 ปีขึน้ไป 78 3.08 0.62 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ

ตอ้งการส่วนบุคคล 

5-6 ปี  6 2.97 0.46 -1.138 0.259 

9 ปีขึน้ไป 78 3.20 0.48 

ภาพรวม 5-6 ปี  6 2.88 0.59 -1.161 

 

0.249 

 9 ปีขึน้ไป 78 3.14 0.51 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

จากตาราที่ 40 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบี ้บูมเมอร ์เมื่อจ าแนกตามอายุในการ
ปฏิบตัิงาน โดยใชส้ถิติ T-test ในการทดสอบที่ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.249 
ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ที่มีอายุในการปฏิบตัิงานต่างกนั มีระดับพฤติกรรมการ
ปรบัตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี ้บูมเมอรใ์นภาพรวม  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันใน
ทุกๆ ดา้น 
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สมมติฐานที่  4.3 พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบี ้บูมเมอร ์ที่มีต  าแหน่งงาน
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกนั 

H0 : พนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ที่มีต  าแหน่งงานแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ไมแ่ตกต่างกนั 

H1 : พนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ที่มีต  าแหน่งงานแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง แตกต่างกนั 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of 
variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดังนัน้ถา้ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison 
Test) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อไป แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
0.05 แสดงว่าตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั 

กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนัทดสอบสองแตกต่างกนัของค่าเฉล่ีย
เป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตัวแปรทีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
ทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีทดสอบแบบ  Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน 

พฤติกรรมการปรับตัว ต าแหน่งงาน n Mean S.D. F Sig.  

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
ความตอ้งการขององคก์ร 

ผูบ้ริหารระดบัตน้ขึน้ไป 64 3.04 0.64 0.269 
 
 

0.626 
 
 

ผูบ้ริหารระดบักลาง 
ขึน้ไป 

20 3.12 0.59 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
ความตอ้งการส่วนบุคคล   

ผูบ้ริหารระดบัตน้ขึน้ไป 64 3.20 0.497 0.572 
 

0.452 
 ผูบ้ริหารระดบักลาง 

ขึน้ไป  
20 3.11 0.43 

ภาพรวม ผู้บริหารระดับต้น 
ขึน้ไป 

   64 3.12 0.538 .003 
 
 

0.959 
 
 ผู้บริหารระดับ 

กลางขึน้ไป 
   20 3.12 0.47 

 
จากตารางที่ 41 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบั

การเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งงาน  
ดว้ยค่า F-test โดยใช ้One- way  ANOVA ที่ระดบันัยส าคัญ 0.05 พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ  0.959 
ซึ่งมากกว่า 0.05   แสดงให้เห็นว่าระดับพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ที่มีต  าแหน่งงานต่างกนั มีระดบัพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี ้บูมเมอร์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าไม่แตกต่างกนัในทุกๆดา้น 
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สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองคก์ร กลยุทธ์ ระบบ 
รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตวัเพือ่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบีบู้มเมอร ์

H0: ปัจจัยภายใน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์

H1: ปัจจยัภายใน มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์
 
ตาราง 42 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่าง
ปัจจัยภายใน ประกอบดว้ย โครงสรา้งองคก์ร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ 
ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคาร
สงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์  
 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
Constant 1.162 .396  2.936 .004 

ดา้นโครงสรา้งองคก์ร(X1) .027 .121 .032 .223 .824 
ดา้นกลยทุธ(์X2) -.005 .133 -.006 -.038 .970 
ดา้นระบบ(X3) .269 .137 .283 1.970 .052 
ดา้นรูปแบบการบริหาร(X4) .160 .117 .188 1.370 .175 
ดา้นบุคลากร(X5) .182 .098 .246 1.866 .066 
ดา้นทกัษะ(X6) -.180 .088 -.159 -2.061 .043* 
ดา้นค่านิยมร่วม(X7) .199 .099 .183 2.002 .049* 

R = 0.771, R2 = 0.594, Adjuster R2 =.557 Std. Error of the Estimate = 0.34608  
Durbin-w = 1.712,   F =15.879, Sig = 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 42  ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปร
อิสระอย่างนอ้ย 1 ตัว (ปัจจยัภายใน)  มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
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ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์พบว่าคะแนนมาตรฐาน
ของปัจจัยภายใน ดา้นทักษะ(X6)  มีอิทธิพลเชิงลบส่วนในดา้นค่านิยมร่วม(X7) มีอิทธิพลเชิงบวก 
กับพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีค่าเท่ากบั -.159, .183  โดยปัจจัยภายใน ดา้นค่านิยมร่วม(X7) มี
ผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์น
กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร  ์สูงสุด  ส่วนปัจจัยภายใน ดา้นทักษะ(X6) มีผลต่อพฤติกรรมการ
ปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบ
บีบู้มเมอรเ์ชิงลบ(ต ่าสุด) ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของมีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์กับปัจจัย
ภายใน ด้านทักษะ(X6) และด้านค่านิยมร่วม(X7)  เท่ากับ .771 โดยที่ตัวพยากรณ์ทั้ง 2 ด้าน
สามารถพยากรณม์ีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคาร
อาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ ไดร้อ้ยละ 59.4  มีความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ์ .396 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ในรูปคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี ้
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
 

Y = 1.162-.159(X6) + .183(X7) 
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Z = -.180(X6) + .199(X7) 
 

ส่วนปัจจัยภายใน  ด้านโครงสร้างองค์กร(X1) (Sig =0.824) ด้านกลยุทธ์(X2) (Sig 
=0.970) ด้านระบบ(X3) (Sig = 0.052) ด้านรูปแบบการบริหาร(X4) (Sig = 0.175) และด้าน
บุคลากร(X5) (Sig =0.066) โดยปัจจยัภายใน ทัง้ 5 ดา้นไม่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ไม่สามารถ
พยากรณพ์ฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์  
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ตาราง 43 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่าง
ปัจจัยภายใน ประกอบดว้ย โครงสรา้งองคก์ร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ 
ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคาร
สงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
Constant .996 .508  1.961 .053 

ดา้นโครงสรา้งองคก์ร(X1) -.110 .156 -.107 -.709 .480 
ดา้นกลยทุธ(์X2) -.001 .171 -.001 -.007 .995 
ดา้นระบบ(X3) .379 .175 .328 2.160 .034* 
ดา้นรูปแบบการบริหาร(X4) .087 .150 .085 .583 .561 
ดา้นบุคลากร(X5) .320 .125 .357 2.558 .013* 
ดา้นทกัษะ(X6) -.245 .112 -.178 -2.181 .032* 
ดา้นค่านิยมร่วม(X7) .264 .128 .199 2.065 .042* 

R = 0.739, R2 = 0.546, Adjuster R2 =.504Std. Error of the Estimate = 0.44415  
Durbin-w = 1.852,   F =13.057, Sig = 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 43 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปร
อิสระอย่างนอ้ย 1 ตัว (ปัจจัยภายใน) มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ข้ากับ
ความตอ้งการขององคก์ร  พบว่าคะแนนมาตรฐานของปัจจยัภายในดา้นระบบ(X3) ดา้นบุคลากร
(X5)  ด้านค่านิยมร่วม(X7) มีอิทธิพลเชิงบวก  ส่วนในด้านทักษะ(X6)   มีอิทธิพลเชิงลบ กับ
พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่ม  
เจเนอเรชั่ น เบบี ้บูมเมอร ์ด้านการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการขององค์กร มีค่าเท่ากับ 
.328,.357,-.178, .199  โดยปัจจัยภายใน ด้านบุคลากร(X5)มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อ
รองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์
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ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กับความตอ้งการขององคก์ร สูงสดุ  ส่วนปัจจยัภายใน ดา้นทกัษะ(X6) มีผล
ต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรด์า้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร เชิงลบ (ต ่าสดุ) 

ค่าสหสมัพันธ์พหุคูณของมีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ
ตอ้งการขององคก์ร กับปัจจัยภายใน ดา้นระบบ(X3) ดา้นบุคลากร(X5)  ดา้นทกัษะ(X6) และดา้น
ค่านิยมร่วม(X7)  เท่ากบั .739 โดยที่ตวัพยากรณท์ัง้ 4 ดา้นสามารถพยากรณพ์ฤติกรรมการปรบัตวั
เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์
ดา้นการปรบัตัวให้เข้ากับความตอ้งการขององค์กร ไดร้อ้ยละ 54.6 มีความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ์ .508 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์ ด้านการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์รในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได  ้ดงันี ้
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
 

Y = 0.996+328(X3) + 0.357(X5) - 0.178(X6) + 0.199(X7) 
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Z = 0.379(X3) + 0.320(X5) - 0.245(X6) + 0.264(X7) 
 

ส่วนปัจจัยภายใน ด้านโครงสร้างองค์กร(X1) (Sig =0.480) ด้านกลยุทธ์(X2) (Sig = 
0.995) และด้านรูปแบบการบริหาร(X4) (Sig = 0.561)โดยปัจจัยภายใน  ทั้ง 3 ด้านไม่มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ ไม่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ
ตอ้งการขององคก์ร 
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ตาราง 44 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่าง
ปัจจัยภายใน ประกอบดว้ย โครงสรา้งองคก์ร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ 
ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคาร
สงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคล   

 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
Constant 1.327 .397  3.348 .001 

ดา้นโครงสรา้งองคก์ร(X1) .164 .121 .209 1.353 .180 
ดา้นกลยทุธ(์X2) -.009 .133 -.011 -.067 .947 
ดา้นระบบ(X3) .160 .137 .182 1.166 .247 
ดา้นรูปแบบการบริหาร(X4) .233 .117 .296 1.988 .050 
ดา้นบุคลากร(X5) .044 .098 .064 .449 .655 
ดา้นทกัษะ(X6) -.116 .088 -.111 -1.321 .190 
ดา้นค่านิยมร่วม(X7) .135 .100 .134 1.351 .181 

R = 0.722, R2 = 0.521, Adjuster R2 =.477 Std. Error of the Estimate = 0.34687  
Durbin-w = 1.634,   F =11.808, Sig = 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 44  ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปร
อิสระอย่างนอ้ย 1 ตัว (ปัจจัยภายใน) มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กับ
ความตอ้งการส่วนบุคคล พบว่าคะแนนมาตรฐานของปัจจยัภายใน ดา้นรูปแบบการบริหาร(X4)  มี
อิทธิพลเชิงบวก กบัพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรด์า้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคล มีค่า
เท่ากบั .296 

ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการ
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ส่วนบุคคลกับปัจจัยภายใน ดา้นรูปแบบการบริหาร(X4)  มีค่าเท่ากับ .722 โดยดา้นรูปแบบการ
บริหาร(X4) สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตอ้งการ
ส่วนบุคคล ไดร้อ้ยละ 52.1 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ .397  โดยสามารถเขียนสมการ
พยากรณพ์ฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคล ในรูปคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐานได ้ดงันี ้
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
 

Y = 1.327 + 0.296(X4) 
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Z = 0.233(X4) 
 

ส่วนปัจจัยภายใน ด้านโครงสรา้งองค์กร(X1) (Sig =0.180)   ด้านกลยุทธ์(X2) (Sig = 
0.947)ด้านระบบ(X3) (Sig = 0.247) ด้านบุคลากร(X5) (Sig =0.566) ด้านทักษะ(X6) (Sig = 
0.190)  ดา้นค่านิยมร่วม(X7) (Sig = 0.181) โดยปัจจัยภายใน ทัง้ 6 ดา้นไม่มีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ ไม่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ด้านการปรบัตัวให้เขา้กับความต้องการส่วน
บุคคล 

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย  
ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบ
บีบู้มเมอร ์

H0: ปัจจัยภายนอก ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์

H1: ปัจจัยภายนอก มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์
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ตาราง 45 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่าง 
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับ  การเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์  

 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
Constant .943 .280  3.367 .001 

ดา้นการเมืองและกฎหมาย(X8) .170 .088 .193 1.940 .056 
ดา้นเศรษฐกจิ(X9) .192 .085 .207 2.258 .027* 
ดา้นสงัคมและวฒันธรรม(X10) -.025 .081 -.025 -.304 .762 
ดา้นเทคโนโลยี(X11) .381 .069 .510 5.500 .000* 

R = 0.761, R2 = 0.580, Adjuster R2 =.558 Std. Error of the Estimate = 0.34542 
Durbin-w = 1.737   F =27.218, Sig = 0.000 

           
* มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 

จากตารางที่ 45  ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ค่า Sig. เท่ากับ 0.000   
เมื่อเปรียบเทียบกับระดบันัยส าคัญทางสถิติที่ 0.005 (Sig มีค่านอ้ยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปร
อิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั (ปัจจยัภายนอก) มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ พบว่าคะแนนมาตรฐาน
ของปัจจัยภายนอก พบว่าด้านเศรษฐกิจ(X9) และด้านเทคโนโลยี(X11) มีอิทธิพลเชิงบวก   กับ
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจ
เนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีค่าเท่ากับ .207, .510 โดยปัจจัยภายนอก ดา้นเทคโนโลยี(X11)  มีผลต่อ
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจ
เนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร  ์สูงสุด  ส่วนปัจจัยภายนอก ด้านเศรษฐกิจ(X9) มีผลต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น       
เบบีบู้มเมอร ์ (ต ่าสุด) ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของมีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์กับปัจจัย
ภายนอก ด้านเศรษฐกิจ(X9)และดา้นเทคโนโลยี(X11) เท่ากับ .761 โดยที่ตัวพยากรณ์ทั้ง 2 ดา้น
สามารถพยากรณม์ีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคาร
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อาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ได้รอ้ยละ 58.0 มีความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ์  .280 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ในรูปคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี ้
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
 

Y=.943+.207(X9)+.510(X11) 
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Z=.192(X9)+.381(X11) 
 

ส่วนปัจจัยภายนอก ดา้นการเมืองและกฎหมาย(X8) (Sig =0.056) และดา้นสังคมและ
วัฒนธรรม(X10)  (Sig =0.762) โดยปัจจัยภายนอก ทั้ง 2 ดา้นไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ไม่
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์  
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ตาราง 46 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่าง 
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับ  การเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ
ตอ้งการขององคก์ร 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
Constant .686 .366  1.876 .064 

ดา้นการเมืองและกฎหมาย(X8) .163 .114 .153 1.428 .157 
ดา้นเศรษฐกจิ(X9) .141 .111 .125 1.274 .206 
ดา้นสงัคมและวฒันธรรม(X10) -.004 .106 -.003 -.035 .973 
ดา้นเทคโนโลยี(X11) .493 .090 .544 5.454 .000* 

R = 0.717, R2 = 0.514, Adjuster R2 =.489 Std. Error of the Estimate = 0.45090 
Durbin-w = 1.793   F =20.855, Sig = 0.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

 

จากตารางที่ 46 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปร
อิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั (ปัจจยัภายนอก) มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กับ
ความต้องการขององค์กร พบว่าคะแนนมาตรฐานของปัจจัยภายนอก  ด้านเทคโนโลยี(X11) มี
อิทธิพลเชิงบวก ต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคาร
สงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร มีค่า
เท่ากบั .544   

ค่าสหสมัพันธพ์หุคณูของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตอ้งการ
ขององคก์รกบัปัจจยัภายนอก ดา้นเทคโนโลยี(X11) เท่ากบั .717 โดยที่ตวัพยากรณด์า้นเทคโนโลยี
(X11) สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ด้านการปรบัตัวให้เขา้กับความต้องการของ
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องค์กรได้รอ้ยละ 51.4 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ .366  โดยสามารถเขียนสมการ
พยากรณพ์ฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตอ้งการขององคก์ร ในรูปคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐานได ้ดงันี ้
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
 

Y = 0.686 + 0.544(X11) 
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Z = 0.493(X11) 
 

ส่วนปัจจัยภายนอก ดา้นการเมืองและกฎหมาย(X8) (Sig =0.157)  ดา้นเศรษฐกิจ(X9) 
(Sig =0.206)  และดา้นสังคมและวัฒนธรรม(X10)  (Sig =0.973) โดยปัจจัยภายนอก ทัง้ 3 ดา้น 
ไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  ไม่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น  เบบีบู้มเมอร ์ด้านการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร 
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ตาราง 47 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่าง
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและ
วฒันธรรม ดา้นเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตอ้งการ
ส่วนบุคคล    

 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 
Constant 1.200 .277  4.330 .000 

ดา้นการเมืองและกฎหมาย(X8) .177 .087 .217 2.038 .045* 
ดา้นเศรษฐกจิ(X9) .242 .084 .283 2.884 .005* 
ดา้นสงัคมและวฒันธรรม(X10) -.046 .080 -.050 -.569 .571 
ดา้นเทคโนโลยี(X11) .269 .068 .390 3.922 .000* 

R = 0.719, R2 = 0.517, Adjuster R2 =.492 Std. Error of the Estimate = 0.34179 
Durbin-w = 1.652   F =21.101, Sig = 0.000 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 47 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ค่า Sig. เท่ากับ 0.000   
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปร
อิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั (ปัจจยัภายนอก) มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอรด์า้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับ
ความตอ้งการส่วนบุคคล พบว่าคะแนนมาตรฐานของปัจจยัภายนอกดา้นการเมืองและกฎหมาย
(X8) ด้านเศรษฐกิจ(X9) และดา้นเทคโนโลยี(X11)มีอิทธิพลเชิงบวก ต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อ
รองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์
ด้านการปรบัตัวให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคล มีค่าเท่ากับ .217, .283, .390  โดยปัจจัย
ภายนอก ด้านเทคโนโลยี(X11) มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรด์า้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ
ตอ้งการส่วนบุคคล สูงสุด  ส่วนปัจจัยภายนอกดา้นการเมืองและกฎหมาย(X8) มีผลต่อพฤติกรรม
การปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น 
เบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคล ต ่าสดุ 
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ค่าสหสมัพันธพ์หุคณูของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการ
ส่วนบุคคล กับปัจจัยภายนอกด้านการเมืองและกฎหมาย(X8) ด้านเศรษฐกิจ(X9) และด้าน
เทคโนโลยี(X11) เท่ากบั .719 โดยที่ตวัพยากรณท์ัง้ 3 ดา้นสามารถพยากรณม์ีผลต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น      
เบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตอ้งการส่วนบุคคล ไดร้อ้ยละ 51.7  มีความคลาด
เคลื่อนในการพยากรณ ์.277 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์ ดา้นการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคลในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ้ดงันี ้
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
 

Y = 1.200 +0.217(X8) + 0.283(X9) + 0.390(X11) 
 

สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

Z = 0.177(X8) + 0.242(X9) + 0.269(X11) 
 

ส่วนปัจจัยภายนอก ดา้นสังคมและวัฒนธรรม(X10) (Sig =0.571) ไม่มีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ ไม่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการ
ส่วนบุคคล 
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สมมติฐานท่ี 7 พนักงานกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบีบู้มเมอร ์และ กลุ่มเจเนอเรช่ัน 
วาย มีพฤติกรรมการปรับตัวแตกต่างกัน 

H0: พนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่ น เบบี ้บูมเมอร์ และ กลุ่ม เจเนอเรชั่ น วาย มี
พฤติกรรมการปรบัตวัไม่แตกต่างกนั 

 H1: พนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่ น เบบี ้บูมเมอร์ และ กลุ่มเจเนอเรชั่ น วาย มี
พฤติกรรมการปรบัตวัแตกต่างกนั 

 
ตาราง 48 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลง จ าแนกตามพนกังานกลุ่มเจเนอเรชั่น 
 

ระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน 

พฤติกรรมการปรับตัว พนักงานกลุม่เจเนอ
เรช่ัน 

n Mean S.D. t Sig. (2-
tailed) 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ

ตอ้งการขององคก์ร 

วาย 256 3.10 0.57 0.617 

 

0.537 

 เบบีบู้มเมอร ์ 84 3.06 0.63 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ

ตอ้งการส่วนบุคคล 

วาย 256 3.27 0.47 1.556 

 

0.121 

 เบบีบู้มเมอร ์ 84 3.18 0.48 

ภาพรวม วาย 256 3.19 0.48 1.118 

 

0.265 

 เบบีบ้มูเมอร ์ 84 3.12 0.52 

 

จากตารางที่ 48 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลง เมื่อจ าแนกตามกลุ่มเจเนอเรชั่น โดยใช้สถิติ T-test  ในการทดสอบ ที่ระดับ
นัยส าคัญ  0.05 พบว่ามีค่ า Sig. เท่ากับ  0.265  ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 นั้นหมายความว่า 
พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ที่มีเจเนอเรชั่นต่างกนั มีพฤติกรรมการปรบัตัว
เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าไม่แตกต่างกนัในทุกๆดา้น 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 49 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
 
พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุในการ
ปฏิบตัิงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกตา่งกัน มีพฤตกิรรมการปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลงแตกตา่งกัน 
 

พฤติกรรมการ
ปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลง 

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์

เพศ 
อายุในการ
ปฏิบตัิงาน 

ต าแหน่ง
งาน 

เพศ 
อายุในการ
ปฏิบตัิงาน 

ต าแหน่ง
งาน 

ดา้นการปรบัตวัให้
เขา้กบัความ
ตอ้งการขององคก์ร 

 
 

(0.016*)     

ดา้นการปรบัตวัให้
เขา้กบัความ
ตอ้งการส่วนบุคคล 

   
 

(0.025*)   

รวม    
 

(0.045*)   

 
หมายเหต:ุ   *  หมายถึง ค่านยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
      หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
                   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 50 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 
 
ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองคก์ร กลยุทธ ์ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร 
ทักษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤตกิรรมการปรับตัวเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

ปัจจัยภายใน 

พฤติกรรมการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ด้านการ
ปรับตัวให้
เข้ากับความ
ต้องการของ

องคก์ร 

ด้านการ
ปรับตัวให้
เข้ากับความ
ต้องการส่วน

บุคคล 

รวม 

ด้านการ
ปรับตัวให้
เข้ากับความ
ต้องการของ

องคก์ร 

ด้านการ
ปรับตัวให้
เข้ากับความ
ต้องการส่วน

บุคคล 

รวม 

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบู้มเมอร์ 
โครงสร้าง
องคก์ร  

(+) 
(.015*) 

(+) 
(.036*)    

กลยุทธ์       

ระบบ    
(+) 
(.034*)   

รูปแบบการ
บริหาร 

(+) 
(.009*)  

(+) 
(.016*)    

บุคลากร 
(+) 
(.029*) 

(+) 
(.008*) 

(+) 
(.005*) 

(+) 
(.013*)   

ทักษะ    
(-) 
(.032*)  

(-) 
(.043*) 

ค่านิยมร่วม 
(+) 
(.000*) 

(+) 
(.000*) 

(+) 
(.000*) 

(+) 
(.042*)  

(+) 
(.049*) 

 
หมายเหต:ุ  *  หมายถึง ค่านยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
      หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
                   หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

    (+)    หมายถึง มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อตวัแปร 
                   (- ) หมายถึง มีอิทธิพลในเชงิลบต่อตวัแปร 
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ตาราง 51 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 
 
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย  ดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ดา้นเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

ปัจจัย
ภายนอก 

พฤติกรรมการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ด้านการ
ปรับตัวให้เข้า
กับความ

ต้องการของ
องคก์ร 

ด้านการ
ปรับตัวให้เข้า
กับความ

ต้องการส่วน
บุคคล 

รวม 

ด้านการ
ปรับตัวให้
เข้ากับความ
ต้องการของ

องคก์ร 

ด้านการ
ปรับตัวให้
เข้ากับ
ความ
ต้องการ
ส่วนบุคคล 

รวม 

เจเนอเรช่ัน วาย เจเนอเรช่ัน เบบีบู้มเมอร์  
ด้านการเมือง
และกฎหมาย   

(+) 
(.000*) 

(+) 
(.005*) 

(+) 
(.000*)  

(+) 
(.045*)  

ด้านเศรษฐกิจ 
(+) 
(.013*) 

(+) 
(.000*) 

(+) 
(.000*)  

(+) 
(.005*) 

(+) 
(.027*) 

ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

(+) 
(.016*)  

(+) 
(.019*)    

ด้านเทคโนโลยี 
(+) 
(.000*) 

(+) 
(.000*) 

(+) 
(.000*) 

(+) 
(.000*) 

(+) 
(.000*) 

(+) 
(.000*) 

 
หมายเหต:ุ   *  หมายถึง   ค่านยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
      หมายถึง   สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
                 หมายถึง   ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

    (+)    หมายถึง   มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อตวัแปร 
                (- ) หมายถึง   มีอิทธิพลในเชิงลบต่อตวัแปร 
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ตาราง 52 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 
 
พนักงานกลุม่เจเนอเรช่ัน เบบีบู้มเมอร ์และ กลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย มีพฤตกิรรมการ
ปรับตัวแตกต่างกัน  
 

พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลง 

เจเนอเรช่ัน 
วาย เบบีบ้มูเมอร ์

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร   

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคล   

รวม   

 
หมายเหต:ุ   *  หมายถึง ค่านยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
       หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
                  หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านักงานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่น วายและเจเนอเรชั่น เบบีบู้ม
เมอร ์สามาถสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ไดด้งันี ้

 
สังเขปการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคล กบัการปรบัตัวเพื่อรองรบั

การเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้ม
เมอร ์และ เจเนอเรชั่นวาย จ าแนกตาม เจเนอเรชั่น เพศ ระยะเวลาในการท างาน ต าแหน่งงาน 

2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยภายใน ประกอบดว้ย โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ ระบบ 
รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ และค่านิยมร่วม ที่มีผลต่อการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์
และ เจเนอเรชั่นวาย 

3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยภายนอก ประกอบดว้ย การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี  ที่มีผลต่อการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์และ เจเนอ
เรชั่นวาย 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. พนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุใน 
การปฏิบัติงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย โครงสรา้งองคก์ร กลยุทธ ์ระบบ รูปแบบการบริหาร  
บุคลากร ทักษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย  

3. ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ดา้นการเมืองและกฎหมาย  ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม 
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และวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย  

4. พนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ  
อายุในการปฏิบตัิงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลงแตกต่างกนั 

 5.    ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองคก์ร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร 
บุคลากร ทักษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์

 6.    ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ดา้นการเมืองและกฎหมาย  ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม
และวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์

 7.   พนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย และ กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีพฤติกรรมการ
ปรบัตวัแตกต่างกนั 

 
สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข้์อมูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เจเนอเรชั่น ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในกลุ่ม เจ

เนอเรชั่น วาย (อายุ 23 – 35 ปี ) จ านวน 256 คน เท่ากับรอ้ยละ 75.3 และเจเนอเรชั่น เบบีบู้ม
เมอร ์ (อายุ 50 – 60 ปี) จ านวน 84 คน เท่ากบัรอ้ยละ 24.7 

เพศ ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า มีเพศหญิง จ านวน 243 คน เท่ากับรอ้ยละ 
71.5  เพศชาย จ านวน 97 เท่ากบัรอ้ยละ 28.5 โดยจ าแนกเป็นเจเนอเรชั่น วาย เพศหญิง มีจ านวน 
192 คน เท่ากับรอ้ยละ 75.0   เพศชาย จ านวน 64 เท่ากับรอ้ยละ 25.0 ตามล าดับ และ เจเนอ
เรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ เพศหญิง จ านวน 51 คน เท่ากับรอ้ยละ 60.7 เพศชาย จ านวน 33 เท่ากบัรอ้ย
ละ 39.3 ตามล าดบั 

อายุงานที่ปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุที่ปฏิบัติงานในธนาคาร 
ระหว่าง 5-6 ปี มีจ านวน 127 คน เท่ากับรอ้ยละ 37.4 ระหว่าง 7-8 ปี มีจ านวน 116 คน เท่ากับ
รอ้ยละ 34.1 อายุที่ปฏิบตัิงานในธนาคาร 9 ปีขึน้ไปมีจ านวน 85 คน เท่ากับรอ้ยละ 25.0 ระหว่าง 
3-4 ปี มีจ านวน 6 คน เท่ากับรอ้ยละ 1.8 และ นอ้ยกว่า 2 ปี มีจ านวน 6 คน เท่ากับรอ้ยละ 1.8 
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ตามล าดบั  โดยจ าแนกเป็นเจเนอเรชั่น วาย ส่วนใหญ่มีอายุการปฏิบตัิงานในธนาคารที่อยู่ระหว่าง 
5-6 ปี มีจ านวน 121 คน เท่ากับร้อยละ 47.3  รองลงมามีอายุการปฏิบัติงานในธนาคารที่อยู่
ระหว่าง 7-8 ปี มีจ านวน 116 คน เท่ากับร้อยละ 45.3 อายุที่ปฏิบัติงานในธนาคาร 9 ปีขึน้ มี
จ านวน 7 คน เท่ากบัรอ้ยละ 2.7 คน ระหว่าง 3-4 ปี มีจ านวน 6 คน และ นอ้ยกว่า 2 ปี มีจ านวน 6 
คน เท่ากับร้อยละ 1.8 ตามล าดับ เจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ส่วนใหญ่มีอายุการปฏิบัติงานใน
ธนาคารที่ 9 ปีขึน้ไป จ านวน 78 คน เท่ากับรอ้ยละ 92.9 และระหว่าง 5 -6 ปี มีจ านวน 6 คน 
เท่ากบัรอ้ยละ 7.1 ตามล าดบั 

ต าแหน่งงานของผู้ตอบแบสอบถามมีต าแหน่งงานอยู่ในระดับปฏิบัติงานมี
จ านวน 207 คน เท่ากบัรอ้ยละ 60.9 ต าแหน่งผูบ้ริหารระดับตน้มีจ านวน 113 คน เท่ากับรอ้ยละ 
33.2 และ ต าแหน่งผูบ้ริหารระดับกลางขึน้มีจ านวน 20 คน เท่ากับรอ้ยละ 5.9 ตามล าดับ  โดย
จ าแนกเป็น เจเนอเรชั่น วาย ต าแหน่งระดบัปฏิบัติการ มีจ านวน 205 คน เท่ากับรอ้ยละ 80.1 และ
ต าแหน่งผูบ้ริหารระดับตน้ มีจ านวน 51 คน เท่ากับรอ้ยละ 19.9 และ  เจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์
ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัตน้ มีจ านวน 62 คน เท่ากบัรอ้ยละ 73.8 ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบักลางขึน้ไป 
มีจ านวน 20 คน เท่ากับ 23.8 และต าแหน่ง ระดับปฏิบัติการ มีจ านวน  2 คน เท่ากับรอ้ยละ 2.4 
ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 ปัจจัยภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์ 

ปัจจยัภายในเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ผู ้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มี
ความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45   และผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มี
ความส าคญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 เมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้นโดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ดา้นทกัษะมีระดบัความคิดเห็น
สงูสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.41 อยู่ในระดบั มีความส าคญัอย่างยิ่ง  รองลงมาเป็นดา้นระบบ, ดา้นกล
ยุทธ,์ ดา้นค่านิยมร่วม, ดา้นโครงสรา้งองคก์ร,ดา้นรูปแบบการบริหารและดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.22, 3.21, 3.16, 3.13, 2.93 และ 2.90 อยู่ในระดบั มีความส าคญั ตามล าดบั และในกลุ่ม
เจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรพ์บว่า ดา้นรูปแบบการบริหารมีระดับความคิดเห็นสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.93 อยู่ ในระดับ มีความส าคัญอย่างยิ่ ง , ด้านทักษะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 อยู่ ในระดับ มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง รองลงมา ดา้นกลยุทธ์, ดา้นระบบ, ดา้นค่านิยมร่วม, ดา้นโครงสรา้งองคก์ร



  138 

และดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25, 3.22, 3.21, 3.17 และ 2.88  อยู่ในระดับ มีความส าคัญ 
ตามล าดบั โดยรายละเอียดมีดงันี ้

ด้านโครงสร้างองคก์รในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่ม
เจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62  และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.17 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.61 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย โครงสรา้ง
ธนาคารใหม่เนน้การมีส่วนร่วมของพนกังาน, โครงสรา้งธนาคารใหม่ลดความซ า้ซอ้นขัน้ตอนการ
ท างานและกฎระเบียบ, ขอบเขตงานที่รบัผิดชอบมีความชดัเจนและเป็นลายลักษณ์อกัษร, มีการ
แบ่งหนา้ที่ตามต าแหน่งงานของธนาคารอย่างชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.20, 3.13, 3.12 และ 
3.08 ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมีความส าคัญในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย โครงสรา้งธนาคารใหม่เนน้การมีส่วนร่วมของ
พนกังาน, โครงสรา้งธนาคารใหม่ลดความซ า้ซอ้นขัน้ตอนการท างานและกฎระเบียบ, ขอบเขตงาน
ที่รบัผิดชอบมีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร , มีการแบ่งหน้าที่ตามต าแหน่งงานของ
ธนาคารอย่างชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24, 3.15, 3.15 และ 3.12 ตามล าดบั 

ด้านกลยุทธใ์นภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย มีความเห็นคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.63 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับ มีความส าคญั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็น
ในขอ้แผนกลยุทธ์ไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัเหตกุารณเ์สมอ อยู่ในระดบั มีความส าคญัอย่างยิ่ง โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และรองลงมาในขอ้การสื่อสารแผนกลยุทธ์ลงสู่ระดับฝ่ายจนถึงระดับ
ปฏิบตัิการ, แผนกลยุทธใ์นปัจจบุนัของธนาคารมีความชดัเจน ครอบคลมุและมีความสอดคลอ้งกบั
กระบวนการท างาน อยู่ในระดบั มีความส าคญั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.18 และ 3.16 ตามล าดบั และ
ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในขอ้แผนกลยุทธ์ไดร้บัการ
ปรบัปรุงใหท้ันเหตกุารณ์เสมอ อยู่ในระดบั มีความส าคญัอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 และ
รองลงมาขอ้มีการสื่อสารแผนกลยุทธล์งสู่ระดบัฝ่ายจนถึงระดบัปฏิบตัิการ, แผนกลยุทธใ์นปัจจุบัน
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ของธนาคารมีความชดัเจน ครอบคลมุและมีความสอดคลอ้งกับกระบวนการท างาน อยู่ในระดบัมี
ความส าคญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 และ 3.15 ล าดบั 

ด้านระบบในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย มีความเห็นคิดเห็นอยู่ในระดับ มีคามส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.59 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็น
ในขอ้ระบบงานหลักของธนาคาร (GHB SYSTEM) ส่งเสริมการท างานสามารถท างานไดอ้ย่าง
รวดเร็ว และ ระบบงานหลกัของธนาคาร (GHB SYSTEM) มีความง่ายในการใชง้าน อยู่ในระดบั มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และ 3.29 รองลงมาในขอ้ระบบงานหลักของ
ธนาคาร (GHB SYSTEM) ลดความซ า้ซอ้นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมีความส าคญั มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.03 ตามล าดบั และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในขอ้ระบบงานหลักของธนาคาร (GHB SYSTEM) ส่งเสริมการท างานสามารถท างานได้
อย่างรวดเร็ว และ ระบบงานหลักของธนาคาร (GHB SYSTEM) มีความง่ายในการใชง้าน อยู่ใน
ระดับมีความส าคัญอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และ 3.26 รองลงมาขอ้ระบบงานหลักของ
ธนาคาร (GHB SYSTEM) ลดความซ า้ซอ้นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมีความส าคญั มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 ตามล าดบั 

ด้านรูปแบบการบริหารในภาพรวม  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความเห็นคิดเห็นอยู่ในระดบั มีความส าคญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.61 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย มีการวางแผนการ
ท างานร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ตลอดเวลา, การท างานระหว่างฝ่ายงานมีการประสานงานกนัท า
ใหก้ารท างานบรรลุไปไดด้ว้ยดี, มีการควบคมุการท างานใหด้  าเนินไปตามแผนงานที่วางไว,้ มีการ
มอบหมายงานอย่างเท่าเทียม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.04, 2.98, 2.87 และ 2.83 ตามล าดบั และ
ในกลุ่มเจเนอเรชั่น    เบบีบู้มเมอร ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ 
ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย มีการวางแผนการท างานร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ตลอดเวลา, การ
ท างานระหว่างฝ่ายงานมีการประสานงานกนัท าใหก้ารท างานบรรลไุปไดด้ว้ยดี, มีการควบคมุการ
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ท างานใหด้  าเนินไปตามแผนงานที่วางไว ้และมีการมอบหมายงานอย่างเท่าเทียม โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.05, 2.98, 2.87, 2.81 ตามล าดบั 

ด้านบุคลากรในภาพรวม  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอ
เรชั่น วาย มีความเห็นคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.88 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.70 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย ธนาคารส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของพนกังานทุกระดบัในการเสนอแนวคิดเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาการก ากบัดแูลกจิการที่ดี
ของธนาคาร, นโยบายของธนาคารมีส่วนในการกระตุ้นการท างาน , นโยบายของธนาคารเปิด
โอกาสใหท้่านมีความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94, 2.90 และ 2.87 ตามล าดับ 
และในกลุ่ม เจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มีความส าคญั
ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย ธนาคารส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการเสนอ
แนวคิดเพื่อการปรบัปรุงและพัฒนาการก ากับดแูลกิจการที่ดีของธนาคาร, นโยบายของธนาคารมี
ส่วนในการกระตุน้การท างาน, นโยบายของธนาคารเปิดโอกาสใหท้่านมีความกา้วหนา้ในต าแหน่ง
งาน โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93, 2.87 และ 2.85 ตามล าดบั 

ด้านทักษะในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย มีความเห็นคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบั มีความส าคัญอย่างยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.46 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มีความส าคญัอย่างยิ่ง ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย นโยบายของ
ธนาคารส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาความรู ้ความสามารถจากทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง , 
นโยบายของธนาคารเนน้ใหท้่านมีความรู ้ความเขา้ใจ ความเชี่ยวชาญในงานที่ท า และ นโยบาย
ของธนาคารเปิดโอกาสใหท้่านแสดงความสามารถในการสรา้งผลงานที่ดีใหแ้ก่ธนาคาร โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49, 3.38 และ 3.37 ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย 
นโยบายของธนาคารส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู ้ความสามารถจากทั้งภายในและภายนอก
อย่างต่อเนื่อง,นโยบายของธนาคารเนน้ใหท้่านมีความรู ้ความเขา้ใจ ความเชี่ยวชาญในงานที่ท า , 
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นโยบายของธนาคารเปิดโอกาสใหท้่านแสดงความสามารถในการสรา้งผลงานที่ดีใหแ้ก่ธนาคาร มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48,3.35 และ 3.35 ตามล าดบั 

ด้านค่านิยมร่วมในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอ
เรชั่น วาย มีความเห็นคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.21 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.48 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มี
ความคิดเห็นในข้อนโยบายของธนาคารส่งเสริมให้พนักงานกล้าเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับ มี
ความส าคญัอย่างยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 รองลงมาคือ นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นกังาน
มุ่งมั่นต่อความส าเร็จ,  นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความเชี่ยวชาญในงาน และ 
นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นักงานท างานเสร็จก่อนหรือตรงเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 , 
3.11 และ 3.10 ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในขอ้นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นักงานกลา้เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดบั มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 รองลงมาคือ นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นกังานมุ่งมั่นต่อ
ความส าเร็จ, นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นกังานท างานเสร็จก่อนหรือตรงเวลา และ นโยบาย
ของธนาคารส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความเชี่ยวชาญในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20, 3.19 และ 3.15 
ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3  ปัจจัยภายนอกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์

ปัจจัยภายนอกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์ผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47   และ
ผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้นโดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ดา้นเศรษฐกิจมีระดบัความ
คิดเห็นสูงสุดอยู่ในระดับมีความส าคัญอย่างยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 รองลงมาเป็นดา้นสังคม
และวัฒนธรรม,ดา้นการเมืองและกฎหมาย, ดา้นเทคโนโลยีอยู่ในระดบั มีความส าคญั มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.16, 3.06 และ 2.92 ตามล าดบั และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรพ์บว่า ดา้นเศรษฐกิจ
มีระดบัความคิดเห็นสงูสดุ อยู่ในระดบั มีความส าคญัอย่างยิ่ง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 รองลงมาเป็น
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ดา้นสงัคมและวัฒนธรรม, ดา้นการเมืองและกฎหมาย, ดา้นเทคโนโลยี อยู่ในระดับ มีความส าคัญ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13, 3.06 และ 2.87 ตามล าดบั โดยรายละเอียดมีดงันี ้

ด้านการเมืองและกฎหมายในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มีความส าคญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53  และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.56 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มีความส าคัญ ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย ขอ้ในปัจจุบันท่าน
สามารถแสดงออกซึ่งสิทธิและหน้าที่  ได้อย่างเสรีภายใต้กฎหมาย , สถานการณ์การเมือง
ภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก, กฎ ระเบียบ ขอ้บังคบัของกระทรวงการคลงัใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแล ไดร้บัการปรบัแก้ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับการท างาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12, 3.07 และ 3.00 ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มีความส าคญั ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของกระทรวงการคลงัในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ก ากับดแูล ไดร้บัการปรบัแก้ใหเ้หมาะสม
และสอดคลอ้งกบัการท างาน, สถานการณก์ารเมืองภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
มาก, ในปัจจุบนัท่านสามารถแสดงออกซึ่งสิทธิและหนา้ที่ ไดอ้ย่างเสรีภายใตก้ฎหมาย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.06, 3.06 และ 3.05 ตามล าดบั 

ด้านเศรษฐกิจในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในทุกๆข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อค่าใชจ้่ายในชีวิตประจ าวัน , ปัญหาการว่างงานในปัจจุบันมีความ
รุนแรงเพิ่มขึน้, ผูค้นในปัจจุบนัมีความจ าเป็นตอ้งมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากงานประจ ามากขึน้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35, 3.33 และ 3.30 ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย 
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อค่าใชจ้่ายในชีวิตประจ าวัน, ปัญหาการว่างงานในปัจจุบันมี
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ความรุนแรงเพิ่มขึน้, ผูค้นในปัจจุบนัมีความจ าเป็นตอ้งมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากงานประจ ามาก
ขึน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39, 3.36 และ 3.33 ตามล าดบั 

ด้านสังคมและวัฒนธรรมในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่ม
เจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั   0.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 
มีความเห็นในขอ้ ในปัจจุบันมีความเหลื่อมล า้ทางสังคมเพิ่มมากขึน้ อยู่ในระดับ มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 รองลงมาคือขอ้ผูค้นในปัจจุบนัมกัใหค้วามส าคญักับวตัถุนิยมมาก
ขึน้, สงัคมในปัจจุบนัเป็นสงัคมเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ อยู่ในระดบั มีความส าคญั ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.16 และ 3.07 ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีความเห็นในขอ้ในปัจจุบันมี
ความเหลื่อมล า้ทางสังคมเพิ่มมากขึน้ อยู่ในระดับมีความส าคัญอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 
รองลงมาคือ ผูค้นในปัจจุบันมักใหค้วามส าคัญกับวตัถุนิยมมากขึน้ , สังคมในปัจจุบันเป็นสังคม
เป็นแบบต่างคนต่างอยู่ อยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 และ 3.01 ตามล าดบั 

ด้านเทคโนโลยีในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น 
วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.69 และผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.87 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.70 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมีความส าคญั ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย เทคโนโลยีสมัยใหม่เริ่มเขา้
มาแทนที่แรงงานมากขึน้, เทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลใหก้ารท างานที่บ้านเป็นไปได้สะดวกขึน้, 
เทคโนโลยีมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตใหด้ีขึน้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 , 2.94 และ 
2.87 ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ มีความส าคัญ ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย เทคโนโลยีสมัยใหม่เริ่มเขา้มาแทนที่แรงงาน
มากขึน้, เทคโนโลยีในปัจจุบนัส่งผลใหก้ารท างานที่บา้นเป็นไปไดส้ะดวกขึน้, เทคโนโลยีมีส่วนช่วย
พฒันาศกัยภาพและคณุภาพชีวิตใหด้ีขึน้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.95, 2.89 และ 2.75 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์ผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดับปรบัตวัไดอ้ย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.19 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.478 และ
ผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
ปรบัตวัไดอ้ย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้นโดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับ
ความตอ้งการส่วนบุคคล อยู่ในระดับ ปรบัตัวได้อย่างดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 รองลงมาคือ
ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์ร อยู่ในระดบั ปรบัตวัไดอ้ย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.10 ตามล าดับ และในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั ปรบัตวัได้
อย่างดี ในทุกดา้น ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตอ้งการส่วนบุคคลโดยรวม , 
ดา้นการปรบัตัวให้เขา้กับความต้องการขององคก์รโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และ 3.06 
ตามล าดบั โดยรายละเอียดมีดงันี ้

ด้านการป รับตัวให้ เข้ากับความต้องการขององค์กร  พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรบัตวัไดอ้ย่างดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอ
เรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั ปรบัตวัไดอ้ย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่าใน
กลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความเห็นในขอ้ท่านพยายามเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆที่ธนาคารมีอยู่เสมอ อยู่
ในระดับ ปรบัตวัไดอ้ย่างดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.27 รองลงมาคือ ท่านพยายามที่จะท างานใหไ้ด้
มากกว่า 1 งานนอกเหนือจากงานประจ าที่ท าอยู่,ท่านพยายามท างานใหถู้กตอ้งและรวดเร็วขึน้, 
ท่านพยายามเรียนรู้งานของฝ่ายงานอ่ืนอยู่เสมอ, ท่านพยายามเรียนรู้ระบบงานหลัก (GHB 
SYSTEM) ของธนาคารเมื่อมีโอกาส มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16, 3.07, 3.05 และ 2.98 ตามล าดบั และ
ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอรผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั ปรบัตวัไดเ้ป็นอย่าง
ดี ในทุกๆขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย ท่านพยายามเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆที่ธนาคารมีอยู่เสมอ , ท่าน
พยายามท างานใหถู้กตอ้งและรวดเร็วขึน้, ท่านพยายามเรียนรูง้านของฝ่ายงานอ่ืนอยู่เสมอ, ท่าน
พยายามที่จะท างานใหไ้ดม้ากกว่า 1 งานนอกเหนือจากงานประจ าที่ท าอยู่, ท่านพยายามเรียนรู้
ระบบงานหลกั (GHB SYSTEM) ของธนาคารเมื่อมีโอกาส ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3,14, 3.11, 3.04, 3.01 
และ 3.00 ตามล าดบั 

ด้านการป รับตัวให้ เข้ ากับความต้องการส่ วนบุคคล  พบ ว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั ปรบัตวัไดเ้ป็นอย่างดีมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47 ผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่ม
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เจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั ปรบัตวัไดเ้ป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยจ าแนกตามเจเนอ
เรชั่น พบว่าในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย มีความเห็นในขอ้ท่านเคลียรง์านใหเ้สร็จเร็วขึน้เพื่อที่จะไดใ้ช้
เวลาอยู่กบัครอบครวัมากขึน้ และขอ้ท่านใหค้วามร่วมมือกบัเพื่อนร่วมงาน เพื่อใหก้ารท างานบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดบั ปรบัตวัไดอ้ย่างดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.47 และ 3.30 รองลงมาคือขอ้ท่านสามารถแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
, ท่านสามารถแบ่งเวลาในการท างานและเวลาส่วนตวัไดอ้ย่างเหมาะสม, ท่านใหค้วามร่วมมือกับ
เพื่อนร่วมงาน เพื่อใหก้ารท างานบรรลคุวามส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ 
ปรบัตัวไดอ้ย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22, 3.20 และ 3.18 ตามล าดับและในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบ
บีบู้มเมอรผ์ูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในขอ้ท่านเคลียรง์านใหเ้สร็จเร็วขึน้เพื่อทีจ่ะไดใ้ชเ้วลา
อยู่กบัครอบครวัมากขึน้ อยู่ในระดบั ปรบัตวัไดอ้ย่างดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 รองลงมาคือ ท่าน
ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การท างานบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ, ท่านสามารถแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว, ท่านสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้จากงานดว้ยตนเอง, ท่านสามารถแบ่งเวลาในการท างานและเวลาส่วนตัวได้
อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24, 3.12, 3.07 และ 3.07 ตามล าดบั 
ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข้์อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 7 ข้อ ดังน้ี 

1. พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
อายุในการปฏิบัติงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน 

1.1 พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอ
เรชั่น วาย เมื่อจ าแนกตามเพศ  พบว่า เพศต่างกันมีระดับพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

1.2 พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอ
เรชั่น วาย เมื่อจ าแนกตามอายุในการปฏิบัติงาน  พบว่า พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ที่มีอายุในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับ
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

1.3 พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอ
เรชั่น วาย เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งงานพบว่า พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
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ของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ที่มีต  าแหน่งงานต่างกัน มีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

2. พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุในการปฏิบัติงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน 

2.1 พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอ
เรชั่น เบบีบู้มเมอร ์เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศต่างกนั มีพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

2.2 พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอ
เรชั่น เบบีบู้มเมอร ์เมื่อจ าแนกตามอายุในการปฏิบัติงาน  พบว่า อายุในการปฏิบัติงานต่างกัน มี
ระดับพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้ม
เมอรใ์นภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

2.3 พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอ
เรชั่น เบบีบู้มเมอร ์เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานต่างกนั มีระดบัพฤติกรรมการ
ปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร์ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
3. ปัจจัยภายใน ประกอบดว้ย โครงสร้างองคก์ร กลยุทธ ์ระบบ รูปแบบการบริหาร 
บุคลากร ทักษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤตกิรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุม่เจเนอเรช่ัน วาย 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า ปัจจัยภายใน ดา้นโครงสรา้งองคก์ร (β = .178) ดา้น
รูปแบบการบริหาร (β = .207) ด้านบุคลากร (β =.208) และด้านค่านิยมร่วม (β =.341) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ตัว
พยากรณ์ทั้ง 4 ด้านสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรบัตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ไดร้อ้ยละ 51.8 
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4. ปัจจัยภายใน ประกอบดว้ย โครงสร้างองคก์ร กลยุทธ ์ระบบ รูปแบบการบริหาร 
บุคลากร ทักษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤตกิรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุม่เจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่า ปัจจยัภายใน ดา้นทกัษะ (β = -.159)  มีความสมัพนัธ์
เชิงลบส่วนในดา้นค่านิยมร่วม (β = .183) มีความสัมพันธ์เชิงบวก กบัพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อ
รองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ตัวพยากรณ์ทั้ง 2 ดา้นสามารถพยากรณ์มีผลต่อ
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจ
เนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ไดร้อ้ยละ 59 
5. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ดา้นการเมืองและกฎหมาย  ด้านเศรษฐกิจ ดา้นสังคม
และวัฒนธรรม ดา้นเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤตกิรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่า ปัจจยัภายนอก ดา้นการเมืองและกฎหมาย (β = .216) 
ดา้นเศรษฐกิจ  (β = .247)  ดา้นสงัคมและวัฒนธรรม (β = .118) และดา้นเทคโนโลยี (β = .397) 
มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยที่ตวัพยากรณ์
ทั้ง 4 ด้าน สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ไดร้อ้ยละ 61.9  
6. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ดา้นการเมืองและกฎหมาย  ด้านเศรษฐกิจ ดา้นสังคม
และวัฒนธรรม ดา้นเทคโนโลยี มีผลต่อพฤตกิรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า ปัจจัยภายนอก ด้านเศรษฐกิจ (β = .207) และดา้น
เทคโนโลยี  (β = .510) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่ อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ตวัพยากรณท์ัง้ 2 ดา้น สามารถพยากรณ์มีผลต่อพฤติกรรม
การปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่ม เจเนอเรชั่น 
เบบีบู้มเมอร ์ไดร้อ้ยละ 58.0  
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7. พนักงานกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบีบ้มูเมอร ์และ กลุม่เจเนอเรช่ัน วาย มีพฤตกิรรมการ
ปรับตัวแตกต่างกัน 

พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง เมื่อจ าแนกตามกลุ่มเจเนอเรชั่น  
พบว่า พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ที่มีเจเนอเรชั่นต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านักงานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่น วายและเจเนอเรชั่น เบ
บีบู้มเมอร ์โดยผูศ้ึกษาไดน้ าประเด็นส าคญัมาอภิปรายผล ไดด้งันี ้

1. พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
อายุในการปฏิบัติงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน 

1.1 ด้านเพศ พบว่า เพศต่างกันมีระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ไม่แตกต่างกันในทุกๆดา้น ประกอบดว้ย ดา้น
การปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตอ้งการขององคก์ร และดา้นการปรบัตัวใหเ้ขา้กับความตอ้งการส่วน
บุคคล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของอภิชญา แท่งทองค า 
และพวงเพชร ์วชัรอยู่ (2560) ศึกษา อิทธิพลของการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการรบัรูก้าร
สนับสนุนจากองคก์ารที่มีต่อการปรบัตัวในการท างานของเจ้าหน้าที่บริหารลูกคา้ บริษัท 1557 
โฮมชอปปิ้ง จ ากัด ผลวิจัยพบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการปรับตัวในการท างานไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรตัน ์แสดงหาญ (2563) ไดศ้ึกษาเรื่องการปรบัตวัในการ
ท างานที่บ้านของผูป้ฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วงวิกฤตโควิด -19 พบว่า 
ผูป้ฏิบตัิงานที่มีเพศที่แตกต่างกนั มีการปรบัตวัสามารถปรบัตัวในการท างานที่บา้นไดไ้ม่แตกต่าง
กัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา ค าพล และคณะ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง การเตรียม
ความพรอ้มของนักศึกษาฝึกประสบการวิ์ชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามขอ้ตกลง
ร่วมกันดา้นคณุสมบัติในสาขาวิชาชีพเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน พบว่าเพศที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการเตรียมความพรอ้มเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี ้ใน
ทศันะของผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ในปัจจุบันสภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงานนัน้มีการเปลี่ยนแปลง
และพฒันาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลใหบุ้คลากรผูป้ฏิบตัิงานทุกเพศจ าเป็นตอ้งมพีฤตกิรรมการปรบัตวั
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เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ พฤติกรรมการปรบัตัวจึงไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างเพศ  

1.2 ด้านอายุในการปฏิบัติงาน พบว่า อายุในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับ
พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลองกบังานวิจยัของอภิชญา แท่งทองค า และ
พวงเพชร ์วัชรอยู่ (2560) ศึกษา อิทธิพลของการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการรบัรูก้าร
สนับสนุนจากองคก์ารที่มีต่อการปรบัตัวในการท างานของเจ้าหน้าที่บริหารลูกคา้ บริษัท 1557 
โฮมชอปปิ้ง จ ากดั ผลวิจยัพบว่า อายุงานในองคก์ร ที่แตกต่างกนัไม่ท าใหก้ารปรบัตวัในการท างาน
แตกต่างกัน ทั้งนี ้ ในทัศนะของผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลใหบุ้คลากรผูป้ฏิบัติงานทุกคน
จ าเป็นตอ้งมีการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา อีกทัง้บุคลากรทุกช่วง
อายุในการปฏิบัติงานก็มีความจ าเป็นต้องมีการปรบัตัวและพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อความ
เปลี่ยนแปลงในงาน และเพื่อก้าวสู่ความรบัผิดชอบที่สูงขึน้ ดังนั้น บุคลากรทุกช่วงอายุ ในการ
ปฏิบตัิงานจึงมีพฤติกรรมการปรบัตวัไม่แตกต่างกนั  

1.3 ดา้นต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ที่มีต  าแหน่งงาน
ต่างกัน มีพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้นี ้ในทัศนะของผูวิ้จยัมีความเห็นว่า เนื่องจากบุคลากรทุกต าแหน่งงาน ก็ต่าง
มีภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ต่างกัน โดยความรบัผิดชอบในแต่ละต าแหน่งท าใหบุ้คลากรนั้น
เกิดความจ าเป็นในการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้เกี่ยวกบัต าแหน่งงานของตน 
โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญเพื่อให้ธนาคารฯ
แข่งขนัได ้ส่งผลใหพ้นกังานทุกต าแหน่งตอ้งสรา้งผลงานใหเ้ป็นที่ยอมรบั ดงันัน้ ทุกต าแหน่งงานจึง
มีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกนั 

2. พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุในการปฏิบัติงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน 

2.1 ด้านเพศ  พบว่า เพศต่างกัน  มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่ อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรตัน์ ศิริพันธ์ (2552) ที่ศึกษาองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อการปรบัตวัในการท างานของพนกังาน บริษัทวรนนัท ์อินโฟเทค จ ากัด เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์โดยอายุเฉลี่ย 58 ปี นั้น
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พบว่า ปัจจัยดา้นเพศต่างกัน มีการปรบัตัวในการท างานของพนักงานบริษัทวรนันท์ อินโฟเทค 
จ ากดั เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนพทัธ ์
อารมัภวิ์โรจน ์และคณะ (2557) ที่ศึกษาการปรบัตัวและการสนบัสนุนดา้นสังคมของผูสู้งอายุ ใน
เขตเทศบาลนครอบุลราชธานี พบว่า เพศของผูสู้งอายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรบัตัวที่ไม่
แตกต่างกัน จากการวิจยัผูวิ้จยัพบว่าเพศหญิงมีการปรบัตวัมากกว่าเพศชาย ซึ่งทศันะของผูวิ้จยัมี
ความเห็นว่า เนื่องจากในสังคมในช่วงวัยของเจเนอเรชั่น     เบบี ้บูมเมอร ์นั้น เพศหญิงมักมี
บทบาทความรับผิดชอบที่หลากหลายทั้งภาระงานในบ้าน ภาระงานนอกบ้าน โดยมีความ
รบัผิดชอบที่หลากหลาย จึงเกิดเป็นคณุลกัษณะพืน้ฐาน ที่จ  าเป็นส าหรบัเพศหญิงที่ตอ้งปรบัตวัอยู่
เสมอ ดงันัน้เพศต่างกนัจึงมีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานในกลุ่ม
เจเนอเรชั่น   เบบีบู้มเมอร ์แตกต่างกนั  

2.2 ด้านอายุในการปฏิบัติงาน พบว่า อายุในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับ
พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอรใ์น
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิริรตัน ์ศิริพันธ ์(2552) ที่ศึกษาองคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อการปรบัตวัในการท างานของพนกังาน 
บริษัทวรนันท ์อินโฟเทค จ ากัด เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเจ
เนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์โดยอายุเฉล่ีย 58 ปี พบว่า ประสบการณใ์นสถานที่ท างาน หรืออาจกล่าวได้
ว่าคืออายุในการปฏิบตัิงานนัน้ไม่มีอิทธิพลต่อการปรบัตวัในการท างานของพนกังานบริษัทวรนนัท ์
อินโฟเทค จ ากัด เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในทัศนะคติขอผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์ทุกช่วงอายุในการปฏิบตัิงาน กต็่างมีความจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับตัวและพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงในงาน เสมอ และเพื่อก้าวสู่ความ
รบัผิดชอบที่สงูขึน้ต่อไป ดงันัน้ บุคลากรทุกช่วงอายุในการปฏิบตัิงานจึงมีพฤติกรรมการปรบัตวัไม่
แตกต่างกนั  

2.3 ดา้นต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการปรบัตัว
เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบีบู้มเมอร ์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 ซึ่งในทศันะคติขอผูวิ้จยัมี
ความเห็นว่า เนื่องจากบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่น  เบบีบู้มเมอรท์ุกต าแหน่งงาน มีความจ าเป็นใน
การปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึน้เกี่ยวกบัต าแหน่งงานของตนทุกต าแหน่ง ดงันัน้ทุก
ต าแหน่งงานจึงมีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกนั 
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3. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองคก์ร กลยุทธ ์ระบบ รูปแบบการ

บริหาร บุคลากร ทักษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า ปัจจัยภายใน ดา้นโครงสรา้งองคก์ร ดา้นรูปแบบ
การบริหาร ดา้นบุคลากร และดา้นค่านิยมร่วม มีความสัมพันธเ์ชิงบวกต่อพฤติกรรมการปรบัตัว
เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยในดา้นค่านิยมร่วม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการปรบัตวั
เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย สูงสุด 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา ซับซ้อน (2559) อิทธิพลของคุณลักษณะบุคลิกภาพ 
บรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการท างานที่มีต่อการปรับตัวในการท างานของครู
ชาวต่างชาติ ผลการวิจยัพบว่า ตัวแปรการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับัญชา การสนบัสนุนจากเพื่อนใน
กลุ่มท างาน และทรพัยากรที่พอเพียงมีอิทธิพลต่อการปรบัตัวในการท างาน และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สกุล กิตติพีรชล (2560) ไดศ้ึกษาปัจจยัเชิงสาเหตทุี่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
ปรบัตัวของบุคลากรกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน พบว่า สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับัญชา ความตอ้งการในงาน การสื่อสารการ สนบัสนุนจากเพื่อน
ร่วมงาน และการสนบัสนุนจากองคก์าร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการปรบัตัว ซึ่งใน
ทัศนะคติของผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่องค์กรได้มีการวางแผนเพื่อการ
บริหารงานขององคก์รใหด้  าเนินไปตามเป้าหมาย  ดังนั้น หากองคก์รมีนโยบายการปฏิบัติงานที่
มุ่งเนน้ใหพ้นักงานมีการปรบัตัว โดยเฉพาะการมีค่านิยมร่วมที่สนับสนุนใหเ้กิดการปรบัตัว โดย
ปัจจุบนัธนาคารอาคารสงเคราะหม์ีกระบวนการเสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รอย่างเป็นระบบ มีการ
เสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ละเปลี่ยนแปลงไปสู่ Digital Service โดย
มุ่งเนน้การส่งเสริมค่านิยม “GIVE+4” โดยผ่าน 3 กลยุทธห์ลกั คือ 1) สรา้งความตะหนักและการ
รบัรู ้2) สรา้งสภาพแวดลอ้มที่ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมตามค่านิยม 3) กระตุน้และส่งเสริมการสรา้ง
บรรยากาศใหเ้กิดวฒันธรรมการท างาน พรอ้มก าหนดเป้าหมาย ติดตามและประเมินประสิทธิผล 
ซึ่งเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการปรบัตวั จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง 
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4. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองคก์ร กลยุทธ ์ระบบ รูปแบบการ
บริหาร บุคลากร ทักษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบีบู้มเมอร ์ 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลพบว่า ปัจจัยภายใน ด้านทักษะ  มีความสัมพันธ์เชิงลบ 
ส่วนในด้านค่านิยมร่วม  มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลาวลัย ์เดชวาทกุล (2557) ที่พบว่า 
ค่านิยมในการปฏิบัติงาน มีผลต่อการปรบัตวัในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก 
สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งในทศันะคติของผูวิ้จัยมีความเห็น
ว่า ปัจจยัภายใน ดา้นทักษะ เป็นทักษะความสามารถของบุคคล ซึ่งหากบุคคลมีความเชื่อมั่นใน
ทกัษะของตนเองสงู อาจท าใหม้ีพฤติกรรมในการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้
รอบๆ ตวันอ้ย เนื่องจากมีความมั่นใจว่าทกัษะที่มีอยู่นั้นเพียงพอต่อการรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลง 
ดงันัน้ทกัษะจึงมีความสัมพนัธเ์ชิงลบกบัพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ส่วนใน
ดา้นค่านิยมร่วม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากค่านิยม เป็นนโยบายที่ส่งเสริมพนักงาน ซึ่งถ้าหากมีนโยบายในการมุ่งเนน้ส่งเสริมการ
ปรบัตวัของบุคลากร จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการปรบัตวั โดยมีความสมัพนัธก์นัในทางบวก  

5. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ปัจจัยภายนอก ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้าน
เศรษฐกิจ ดา้นสงัคมและวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลยี มีความอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจยัดา้นเทคโนโลยี มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรม
การปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น
วาย สงูสดุ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจกัรวาล วงศม์ณี (2561) ศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจน าเที่ยวไทยและแนวทางการปรบัตัวของธุรกิจน าเที่ยวในสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเมือง ด้าน
เศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อการปรบัตวัของธุรกิจน าเที่ยวไทย ซึ่งใน
ทศันะคติของผูวิ้จัยมีความเห็นว่า ปัจจัยภายนอกนั้นเป็นปัจจยัที่เกิดจากภายนอกองคก์ร ซึ่งไม่
สามารถควบคมุได ้ดงันัน้ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายนอกขึน้ ทัง้ในดา้นการเมืองและ
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กฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี  บุคลากรจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีพฤติกรรมการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่ให้
สามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยปัจจุบันธนาคารอาคารสงเคราะห์มีแนว
ทางการพฒันาใหพ้นักงานพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น Digital Service Banking  โดยมุ่ง
พฒันาทักษะดา้น Digital เช่น IT Security, IT Service และ Digital Marketing เพื่อมุ่งสู่การเป็น 
Digital Service Banking  

6. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบีบู้มเมอร ์ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่า ปัจจยัภายนอก ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นเทคโนโลยี 
มีความสัมพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคาร
อาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะหใ์นกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์ สูงสุด ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ ขันติยา สุกุณา (2559) ศึกษาพฤติกรรมการปรบัตัวดา้นการท างานของแรงงานใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัปทุมธานี ภายหลงัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัความรู ้ความเขา้ใจสิ่งแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ ดา้นสังคมและ
วัฒนธรรมและด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปรบัตัวด้านการท างานของ
แรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ภายหลังเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในระดบัปานกลางที่ระดับนยัส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งในทัศนะคติของผูวิ้จัยมี
ความเห็นว่า ปัจจัยภายนอกนัน้เป็นปัจจยัที่เกิดจากภายนอกองคก์ร ซึ่งไม่สามารถควบคุมได ้โดย
เกิดขึน้กับทุกองคก์ร ดงันั้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกขึน้ ทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ 
และดา้นเทคโนโลยี บุคลากรจึงมีความจ าเป็นตอ้งปรบัตัวใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายนอกที่ให้สามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งจากการเข้ามาของ
เทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก หรือ ไลน ์ท าให้คนในกลุ่มเจเนอเรชั่นหันมาสนใจ
เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึน้ และด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์น าระบบ Digitization มาใช้ในการ
ออกแบบระบบงานและกระบวนการท างานซึ่งเป็นมิติใหม่ของนวัตกรรมกระบวนการท างานใน
รูปแบบ Digital ดว้ยแลว้นั้น ยิ่งท าใหค้นในกลุ่มเจเนอเรชั่นต่างตอ้งปรบัตัวในดา้นเทคโนโลยีมาก
ยิ่งขึน้  
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7. พนักงานกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ และ กลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย  
มีพฤติกรรมการปรับตัวแตกต่างกัน 

พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง เมื่อจ าแนกตามกลุ่มเจเนอ
เรชั่น พบว่า พฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ที่มีเจเนอเรชั่นต่างกัน มีพฤติกรรม
การปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พรรตัน ์แสดงหาญ (2563) ไดศ้ึกษาเรื่องการปรบัตัวในการท างานที่
บา้นของผูป้ฏิบตัิงานในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกในชว่งวิกฤตโควิด-19 พบว่า ผูป้ฏิบตัิงานที่
มีเจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกัน มีการปรบัตัวสามารถปรบัตัวในการท างานที่บา้นไดไ้ม่แตกต่างกัน  
แต่ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ขันติยา สุกุณา (2559) ที่ศึกษาพฤติกรรมการปรบัตัวดา้นการ
ท างานของแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ภายหลังเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า แรงงานที่อยู่กลุ่มเจเนอเรชั่น เบบี ้บูมเมอร์ มี
พฤติกรรมการปรบัตวัที่ดีกว่าพนกังานที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ซึ่งในทัศนะคติของผูวิ้จัยมีความเห็นว่าบุคลากรทุกกลุ่มเจเนอเรชั่น ก็ต่างมีภาระหน้าที่ ความ
รบัผิดชอบที่ต่างกนั โดยความรบัผิดชอบในแต่ละต าแหน่งท าใหบุ้คลากรนั้นเกิดความจ าเป็นใน
การปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ซึ่งจากสถานการณแ์ละสภาพแวดลอ้มในปัจจุบัน
ที่มีการแข่งขันสูงขึน้ท าใหธ้นาคารฯตอ้งปรบัตัวใหเ้ร็วเพื่อความอยู่รอดและสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างรวดเร็วพรอ้มทั้งสามารถตอบสนองต่อนโนบายของรฐับาลได้
ท าใหผู้บ้ริหารตอ้งปรบัเปลี่ยนนโยบายและก าหนดกลยุทธใ์หม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สภาวะการณ์ในปัจจุบัน เมื่อนโยบายเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนท าใหก้ารปฏิบัติงานตอ้งปรบัเปลี่ยน
ตามและดว้ยค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รที่เปลี่ยนไปโดยมุ่งเนน้ผลงานเป็นส าคญัท าใหบุ้คลากร
ทุกระดบัจึงตอ้งปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานเพือ่ที่จะสรา้งผลงานใหเ้ป็นที่ยอมรบั ดงันัน้ ทุกเจ
เนอเรชั่นจึงมีพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
จากผลการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง

ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านักงานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่น วายและเจเนอเรชั่น เบ
บีบู้มเมอร ์โดยมขีอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากงานวิจยั ดงันี ้

1) ผูบ้ริหารควรมุ่งเนน้ส่งเสริมปัจจยัภายใน ดา้นค่านิยมร่วม ต่อกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย
และกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์เนื่องจากมีอิทธิพลเชิงบวก สูงสดุ ต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อ
รองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะหท์ัง้ 2 กลุ่มเจเนอเรชั่น ดว้ยการมอบ
รางวลัการบริการเป็นเลิศ(Excellent Service) แก่พนกังานที่ไดร้บัการคดัเลือกในการใหบ้ริการเป็น
เลิศ หรือ ส่งเสริมใหพ้นักงานมีความเชี่ยวชาญในงาน(Professional) โดยจัดใหม้ีการเรียนรูผ้่าน
ช่องทาง E-learning, Line, Facebook 

2) ผูบ้ริหารควรมุ่งส่งเสริมปัจจัยภายนอก ดา้นเทคโนโลยี ต่อกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย 
และเจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์เนื่องจากมีอิทธิพลเชิงบวก สูงสุด ต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อ
รองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั้ง 2 กลุ่มเจเนอเรชั่น ด้วยการ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมในด้านเทคโนโลยีหรือส่งพนักงานไปดูงานยังสถาบันหรือ
หน่วยงานที่มีชื่อเสียงในดา้นเทคโนโลยี  

 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาเพื่อหาปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืนๆ เช่น ระดับการศึกษา ลักษณะของ
ครอบครวั เป็นต้น ที่มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์เพื่อประโยชนต์่อการใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาอย่างเหมาะสม 

2) ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนที่มีผลต่อพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เช่น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อ
รองรบัการเปลี่ยนแปลง 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์ส านักงานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบีบู้มเมอรแ์ละเจเนอเรช่ัน วาย 

แบบสอบถามชดุนีจ้ดัท าขึน้เพื่อประกอบการท าสารนิพนธข์องนิสิตปริญญาโทหลกัสตูร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิท

รวิโรฒ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา เปรียบเทยีบพฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการ

เปลี่ยนแปลงของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรชั่น     เบบีบู้ม

เมอรแ์ละเจเนอเรชั่น วาย และน าขอ้มลูมาประกอบทางการศึกษา 

ดงันัน้ ผูวิ้จยัจึงใคร่ขอความร่วมมือ จากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยจะไม่มี
ผลกระทบการตอบแบบสอบถามแตป่ระการใด ซึ่งแบบสอบถามทัง้หมด 4 ส่วน ดงัต่อไปนี ้

1. ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. ปัจจยัภายในของผูต้อบแบบสอบถาม 
3. ปัจจยัภายนอกของผูต้อบแบบสอบถาม 
4. พฤติกรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง 

 
ส่วนท่ี 1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ( ) ตามช่วงอายุของท่าน 
1. เจเนอเรช่ัน 

(     )  เจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร ์( อายุ 50 – 60 ปี )  (   )  เจเนอเรชั่น วาย ( อายุ 23 – 35 ปี ) 
2. เพศ 

(        ) ชาย   (        ) หญิง  
3. อายุงานท่ีปฏิบตัิงานในธนาคารอาคารสงเคราะห ์

  (        )   นอ้ยกว่า 2 ปี   (        )   3 – 4 ปี 
  (        )    5 – 6 ปี    (        )   7 – 8 ปี 
  (        )    9 ปีขึน้ไป  

4. ต าแหน่งงาน 
  (        )   ระดบัปฏิบตัิการ ( 4 – 8 )  (        )   ผูบ้ริหารระดบัตน้ ( 9 – 11 ) 
  (        )   ผูบ้ริหารระดบักลางขึน้ไป (12 – 14 ขึน้ไป) 



  164 

ส่วนท่ี 2. ปัจจัยภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์

ค าชีแ้จง โปรดระบุระดบัความเหน็ต่อปัจจยัภายในเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงมากของพนกังาน

ธนาคารอาคารสงเคราะหโ์ดยท าเครื่องหมาย   ลงในชอ่งว่างที่ก าหนดให ้

 

ปัจจัยภายในของธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ด้านโครงสร้างองคก์ร 

1. โครงสรา้งธนาคารใหม่เนน้การมีสว่นร่วมของพนักงาน     

2. โครงสรา้งธนาคารใหม่ลดความซ า้ซอ้นขัน้ตอนการท างานและกฎระเบียบ     

3. ขอบเขตงานที่รบัผิดชอบมีความชัดเจนและเป็นลายลกัษณอ์ักษร     

4. มีการแบ่งหนา้ที่ตามต าแหน่งงานของธนาคารอย่างชัดเจน     

ด้านกลยุทธ ์ 

1. แผนกลยุทธใ์นปัจจบุนัของธนาคารมีความชัดเจนครอบคลุมและมีความ
สอดคลอ้งกับกระบวนการท างาน 

    

2. มีการสื่อสารแผนกลยุทธล์งสู่ระดบัฝ่ายจนถึงระดบัปฏิบติัการ     

3. แผนกลยุทธไ์ดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัเหตุการณเ์สมอ     

ด้านระบบ 

1. ระบบงานหลกัของธนาคาร (GHB SYSTEM) ส่งเสริมการท างาน
สามารถท างานไดอ้ย่างรวดเร็ว 

    

ด้านระบบ (ต่อ) 

2. ระบบงานหลกัของธนาคาร (GHB SYSTEM) มีความง่ายในการใชง้าน     

3. ระบบงานหลกัของธนาคาร (GHB SYSTEM) ลดความซ า้ซอ้นขัน้ตอน
ในการปฏิบติังาน 

    

ด้านรูปแบบการบริหาร 

1. การท างานระหว่างฝ่ายงานมีการประสานงานกันท าใหก้ารท างานบรรลุไปได้
ดว้ยดี 

    

2. มีการวางแผนการท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ตลอดเวลา     

3. มีการควบคุมการท างานใหด้ าเนนิไปตามแผนงานที่วางไว ้     

4. มีการมอบหมายงานอย่างเท่าเทียม     

ด้านบุคลากร 

1. นโยบายของธนาคารเปิดโอกาสใหท้่านมีความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน     

2. นโยบายของธนาคารมีส่วนในการกระตุน้การท างาน     

3. ธนาคารส่งเสริมการมสี่วนร่วมของพนักงานทุกระดบัในการเสนอแนวคิดเพ่ือ
การปรบัปรุงและพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร 

    

ด้านทักษะ 

1. นโยบายของธนาคารเนน้ใหท้่านมีความรู ้ความเขา้ใจ ความเชี่ยวชาญในงาน
ที่ท  า 
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ปัจจัยภายในของธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

 
 

ด้านทักษะ (ต่อ) 
2. นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาความรู ้ความสามารถจากทัง้
ภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

    

3. นโยบายของธนาคารเปิดโอกาสใหท้่านแสดงความสามารถในการสรา้ง
ผลงานที่ดีใหแ้ก่ธนาคาร 

    

ด้านค่านิยมร่วม 

1. นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นักงานกลา้เปลี่ยนแปลง      

2. นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นักงานมุ่งมั่นต่อความส าเรจ็     

3. นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นักงานเกิดความเชี่ยวชาญในงาน     

4. นโยบายของธนาคารส่งเสริมใหพ้นักงานท างานเสรจ็ก่อนหรือตรงเวลา      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  166 

ส่วนท่ี 3. ปัจจัยภายนอกเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์

ค าชีแ้จง โปรดระบุระดบัความเหน็ต่อปัจจยัภายนอกเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของพนกังาน

ธนาคารอาคารสงเคราะหโ์ดยท าเครื่องหมาย   ลงในชอ่งว่างที่ก าหนดให ้

 

ปัจจัยภายนอกธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 
ด้านการเมืองและกฎหมาย 

1. กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกระทรวงการคลงัในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่
ก ากับดูแล ไดร้บัการปรบัแกใ้หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับการท างาน 

    

2. สถานการณก์ารเมืองภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
มาก 

    

3. ในปัจจุบนัท่านสามารถแสดงออกซึ่งสิทธิและหนา้ที่ ไดอ้ย่างเสรี
ภายใตก้ฎหมาย 

    

ด้านเศรษฐกิจ 

1. ปัญหาการว่างงานในปัจจุบนัมีความรุนแรงเพ่ิมขึน้     

2. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัส่งผลต่อค่าใชจ้่ายในชีวิตประจ าวัน     

3. ผูค้นในปัจจบุนัมีความจ าเป็นตอ้งมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากงาน
ประจ ามากขึน้ 

    

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

1. ในปัจจุบนัมีความเหลื่อมล า้ทางสงัคมเพ่ิมมากขึน้     

2. ผูค้นในปัจจบุนัมักใหค้วามส าคญักับวัตถุนิยมมากขึน้     

ปัจจัยภายนอกธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (ต่อ)     

3. สงัคมในปัจจบุนัเป็นสงัคมเป็นแบบต่างคนต่างอยู่     

ด้านเทคโนโลยี 

1. เทคโนโลยีสมัยใหม่เริ่มเขา้มาแทนที่แรงงานมากขึน้     

2. เทคโนโลยีมีส่วนช่วยพัฒนาศกัยภาพและคุณภาพชีวิตใหดี้ขึน้     

3. เทคโนโลยีในปัจจุบนัส่งผลใหก้ารท างานทีบ่า้นเป็นไปไดส้ะดวกขึน้     
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ส่วนท่ี 4. พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ค าชีแ้จง โปรดระบุระดบัความเหน็ต่อพฤตกิรรมการปรบัตวัเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง 

โดยท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ก าหนดให ้

 

พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ด้านการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการขององคก์ร 

1. ท่านพยายามเรียนรูร้ะบบงานหลกั (GHB SYSTEM) ของธนาคาร
เมื่อมีโอกาส 

    

2. ท่านพยายามท างานใหถู้กตอ้งและรวดเร็วขึน้      

3. ท่านพยายามเรียนรูง้านของฝ่ายงานอื่นอยู่เสมอ     

ด้านการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการขององคก์ร (ต่อ) 

4. ท่านพยายามเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆทีธ่นาคารมีอยู่เสมอ     

5. ท่านพยายามที่จะท างานใหไ้ดม้ากกว่า 1 งานนอกเหนือจากงาน
ประจ าทีท่  าอยู่                             

    

ด้านการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคล 

1. ท่านใหค้วามร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือใหก้ารท างานบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ 

    

2. ท่านสามารถแกปั้ญหาที่เกิดขึน้จากงานดว้ยตนเอง     

3. ท่านสามารถแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว     

4. ท่านสามารถแบ่งเวลาในการท างานและเวลาส่วนตวัไดอ้ย่างเหมาะสม     

5. ท่านเคลียรง์านใหเ้สรจ็เร็วขึน้เพ่ือที่จะไดใ้ชเ้วลาอยู่กับครอบครวัมากขึน้     
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
 

รองศาสตราจารยส์พุาดา  สิริกุตตา   อาจารยป์ระจ าสาขาบริหารธุรกจิ 
เพื่อสงัคม คณะบริหารธุรกจิเพื่อสงัคม 

อาจารย ์ดร.รสิตา  สงัขบ์ุญนาค    อาจารยป์ระจ าสาขาบริหารธุรกจิ 
เพื่อสงัคม คณะบริหารธุรกจิเพื่อสงัคม 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัต ิผ ู้เข ียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกลุ บุษยมาส ธีระวฒุิชยักจิ 
วัน เดือน ปี เกิด 06 มิถุนายน 2530 
สถานท่ีเกิด จงัหวดัพษิณุโลก 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2548-2552 บริหารธุรกิจบณัฑติ ( การจดัการทรพัยากรมนุษย ์)   

จาก วิทยาลยันานาชาติ   มหาวิทยาลยันเรศวร   
พ.ศ. 2561 บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (การจดัการ)   
จาก คณะบริหารธุรกจิเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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