
ความพร้อมต่อการเปลี�ยนแปลงขององคก์ารของพนักงานสายงานลกูค้า
ผูป้ระกอบการ ธนาคารกสิกรไทย

ปวรศิา  ประจติร

Pawarisa Prachit

บทคดัย่อ

การศกึษาเรื�อง ความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงขององคก์ารของพนกังานสายงานลกูคา้ผู้
ประกอบการ ธนาคารกสกิรไทย  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อ (5) เพื�อศกึษาระดบัความพรอ้มในการ
เปลี�ยนแปลงโครงสรา้งขององคก์ารต่อพนกังานสายงานลกูคา้ผูป้ระกอบการ ธนาคารกสกิรไทย (8) เพื�อ
ศกึษาปจัจยัสว่นบุคคลที�สง่ผลต่อความพรอ้มในการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งขององคก์ารของพนกังาน
สายงานลกูคา้ผูป้ระกอบการ ธนาคารกสกิรไทย (9) เพื�อศกึษาความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมผูนํ้าและ
ความพรอ้มการเปลี�ยนแปลงของพนกังานสายงานลกูคา้ผูป้ระกอบการ ธนาคารกสกิรไทยต่อการ
เปลี�ยนแปลงโครงสรา้งองคก์าร โดยใชว้ธิเีกบ็แบบสอบถาม จาํนวน 88> ตวัอยา่ง 

การศกึษาวจิยันี?เป็นการศกึษาวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey research) โดยใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเครื�องมอืในการวจิยั กลุ่มตวัอยา่งที�ศกึษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นหญงิมากกวา่
เพศชาย โดยมเีพศหญงิจาํนวน 55J คน คดิเป็นรอ้ยละ K5.M โดยสว่นใหญ่มอีายอุยู่ระหวา่ง 95-9K ปี 
จาํนวน O8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8M.8 โดยมสีถานภาพสมรสแลว้ จาํนวน 59> คน คดิเป็นรอ้ยละ KQ. 
ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 59J คน คดิเป็นรอ้ยละ O>.Q พนกังาน
สว่นใหญ่อยูใ่นตาํแหน่งระดบัปฏบิตักิาร จาํนวน 585 คน คดิเป็นรอ้ยละ KK.> โดยมรีายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืน
มากกวา่ 9>,>>> บาท จาํนวน Q> คน คดิเป็นรอ้ยละ J>.Q สาํหรบัประสบการณ์ในการทาํงานของกลุ่ม
ตวัอยา่งสว่นใหญ่อยูร่ะหวา่ง K-5> ปี จาํนวน 58> คน คดิเป็นรอ้ยละ KJ

การทดสอบสมมตุฐิานพบวา่ ปจัจยัสว่นบุคคลทางดา้นระดบัการศกึษาที�แตกต่างกนัจะมคีวาม
พรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงขององคก์ารดา้นเทคโนโลยทีี�แตกต่างกนั โดยผูท้ ี�จบการศกึษาระดบัสงูกวา่
ปรญิญาตรจีะมคีวามพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยมีากกวา่ผูท้ี�จบการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีและอนุปรญิญา/ปวส. แต่ทางดา้นอื�น ๆ ไดแ้ก่ ดา้นโครงสรา้ง ดา้นบุคลากร และ               
ดา้นวฒันธรรมจะมคีวามพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงไมแ่ตกต่างกนั 

ปจัจยัสว่นบุคคลทางดา้นประสบการณ์การทาํงานที�แตกต่างกนัจะมคีวามพรอ้มต่อการ
เปลี�ยนแปลงขององคก์ารดา้นโครงสรา้งที�แตกต่างกนั โดยผูท้ี�มปีระสบการณ์การทาํงาน K-5> ปี จะมี
ความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงขององคก์ารมากกวา่ผูท้ี�มปีระสบการณ์ทาํงานน้อยกวา่ K ปี และ
ประสบการณ์ทาํงานมากกว่า 5> ปี แต่ทางดา้นอื�น ๆ ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นบุคลากร และดา้น
วฒันธรรมจะมคีวามพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงไมแ่ตกต่างกนั
บทนํา

ปจัจุบนัประเทศต่าง ๆ ทั �วโลกไดก้า้วสูย่คุการสื�อสารไรพ้รมแดด ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยมีี
บทบาทสาํคญัที�ทาํใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงทั ?งทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิและการศกึษา ซึ�งผลของการ
เปลี�ยนแปลงทาํใหเ้กดิความรวดเรว็ในการถ่ายโอนขอ้มลูขา่วสาร วฒันธรรม และแนวคดิวทิยาการใหม่ 



ซึ�งการเปลี�ยนแปลง (change) นั ?นไมใ่ชเ่รื�องใหมแ่ต่เป็นเรื�องปกตทิี�เกดิขึ?นอยูต่ลอดเวลา เพยีงแต่ในอดตี
การเปลี�ยนแปลงเกดิขึ?นในอตัราที�ชา้ เรยีบง่าย และไมส่ง่ผลกระทบที�ซบัซอ้นและรุนแรงมากนกั แต่
ปจัจุบนัการเปลี�ยนแปลงเกดิขึ?นอย่างรวดเรว็ หลายรปูแบบ และกอ่ใหเ้กดิผลกระทบที�เกี�ยวเนื�องซบัซอ้น
สรา้งความสบัสน หลายครั ?งทาํใหเ้กดิความรูส้กึวา่รุนแรงเกนิกวา่จะควบคุมได ้ซึ�งก่อใหเ้กดิปญัหาทั ?ง    
เชงิโครงสรา้งและต่อการดาํเนินชวีติและการทาํงานได้ (มลัลกิา ตน้สอน, 8KJO, หน้า 5O5)

เมื�อองคก์ารมคีวามจาํเป็นตอ้งเปลี�ยนแปลง องคก์ารมกัจะมกีารเปลี�ยนแปลงในดา้นต่าง ๆ ซึ�ง
สามารถสรุปได้ ดงันี? (5) การเปลี�ยนแปลงโครงสรา้ง (structure and system changes) ซึ�งเป็นการ
เปลี�ยนแปลงในเรื�องของแนวทางในการปฏบิตังิาน ความเป็นทางการ กระบวนการในการปฏบิตังิาน 
แผนภมูอิงคก์าร วธิกีารงบประมาณขององคก์ารและกฎระเบยีบต่าง ๆ ในองคก์ารสายการบงัคบับญัชา 
เป้าหมาย ลกัษณะโครงสรา้ง กระบวนการบรหิารและระบบการจดัการ (8) การเปลี�ยนแปลงเทคโนโลย ี
(technology changes) โดยที�การเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยใีนองคก์ารจะสมัพนัธก์บักระบวนการในการ
ผลติและวธิกีารทาํงานขององคก์าร ซึ�งรวมถงึความรูแ้ละทกัษะที�ใชใ้นการทาํงานองคก์ารดวัย (9) การ
เปลี�ยนแปลงผลผลติ (product and service changes) เป็นการเปลี�ยนแปลงสนิคา้ผลผลติหรอืการ
บรกิารขององคก์ารซึ�งจะเกี�ยวขอ้งกบักลยทุธ ์ขององคก์าร โดยเป็นการสรา้งหรอืเสนอสนิคา้ บรกิารใหม่
แก่สงัคมและสภาพแวดลอ้ม และ (J) เป็นการเปลี�ยนแปลงวฒันธรรมหรอืการเปลี�ยนแปลงดา้นบุคลากร 
(culture/ people changes) เมื�อกล่าวถงึการเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ?นในองคก์าร ไมว่า่จะเป็นการ
เปลี�ยนแปลงในดา้นใดกต็ามจะสง่ผลต่อองคป์ระกอบดา้นอื�น ๆ ขององคก์ารเสมอ ดงันั ?น การ
เปลี�ยนแปลงองคก์ารไมว่่าจะเป็นจุดใดจุดหนึ�งกต็ามจะตอ้งคาํนึงถงึผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงที�เกดิ
ขึ?น ซึ�งสง่ผลกระทบถงึสว่นอื�น ๆ ดว้ย (วนัชยั มชีาต,ิ 8KJM, หน้า 9>a-958)

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ไดม้สีาขาอยูม่ากทั �วประเทศและมรีฐับาลเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ทาํใหม้สีนิทรพัยเ์ป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ สามารถจะสนองตอบนโยบายการเงนิการคลงัของ
ประเทศได ้จากการที�เป็นธนาคารชั ?นนํา ทาํใหม้ผีลการดาํเนินงานที�เตบิโตขึ?นอย่างต่อเนื�อง และมฐีานะ
การเงนิของธนาคารที�แขง็แกรง่ ทาํใหธ้นาคารกา้วสูก่ารเป็นธนาคารแสนสะดวก มผีลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ทางการเงนิทุกประเภทและครบวงจร สามารถใชบ้รกิารของธนาคารไดจ้ากทุกที� ทุกชอ่งทาง และทุก
เวลาตลอด 8J ชั �วโมง โดยไมม่วีนัหยดุ ไดม้กีารปรบัเปลี�ยนภาพลกัษณ์ชอ่งทางต่าง ๆ ในการบรหิารให้
ทนัสมยั เพื�อสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนรุน่ใหม่ ปจัจุบนัมกีารปรบัโครงสรา้งองคก์ารและ
กระบวนการทาํงานเพื�อใหส้ามารถแขง่ขนักบัธนาคารอื�นได้ 

ดงันั ?น ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจที�จะศกึษาวา่พนักงานลกูคา้สายงานลกูคา้ผูป้ระกอบการมคีวาม
พรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงของโครงสรา้งองคก์ารอย่างไร เพื�อเป็นประโยชน์สาํหรบั ผูบ้รหิารใชใ้นการ
แผนการพฒันาและปรบัปรุงองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ?น
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั

1. เพื�อศกึษาระดบัความพรอ้มในการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งขององคก์ารต่อพนกังานสายงาน
ลกูคา้ผูป้ระกอบการ ธนาคารกสกิรไทย

2. เพื�อศกึษาปจัจยัสว่นบุคคลที�สง่ผลต่อความพรอ้มในการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งขององคก์าร
ของพนกังานสายงานลกูคา้ผูป้ระกอบการ ธนาคารกสกิรไทย

3. เพื�อศกึษาความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมผูนํ้าและความพรอ้มการเปลี�ยนแปลงของพนกังาน
สายงานลกูคา้ผูป้ระกอบการ ธนาคารกสกิรไทยต่อการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งองคก์าร



สมมติฐานของการศึกษา
1. ปจัจยัสว่นบุคคลที�แตกต่างกนัมผีลต่อความพรอ้มการเปลี�ยนแปลงของพนกังานสายงาน

ลกูคา้ผูป้ระกอบการ ธนาคารกสกิรไทยที�แตกต่างกนั
2. ปจัจยัดา้นจติวทิยาในการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัความพรอ้มการเปลี�ยนแปลงของ

พนกังานสายงานลกูคา้ผูป้ระกอบการ ธนาคารกสกิรไทย
3. การเตรยีมความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงมคีวามสมัพนัธก์บัความพรอ้มการเปลี�ยนแปลง

ของพนกังานสายงานลกูคา้ผูป้ระกอบการ ธนาคารกสกิรไทย

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้จากการศึกษา
เพื�อนําผลที�ไดจ้ากการศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย และการปรบัโครงสรา้งของ

องคก์ารใหเ้หมาะสมกบัพนกังานในองคก์าร

วรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎเีกี�ยวกบัความพรอ้มการเปลี�ยนแปลง 

เสนาะ อนูากลู (8KK>) ใหค้วามเหน็วา่ ความพรอ้มการเปลี�ยนแปลงองคก์าร คอื ความ
พยายามที�จะปรบัปรุงกรรมวธิใีนการทาํงานและโครงสรา้งขององคก์าร หรอืกระบวนการที�เกี�ยวกบัความ
สมัพนัธข์องคนในองคก์ร เพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ?น

พรอญัชล ีพกุชาญคา้ (8KKO, หน้า 98) ใหค้วามหมายของความพรอ้มวา่ เป็นการเตรยีมตวั
เพื�อทาํกจิกรรมใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมาย ดว้ยความเตม็ใจและมคีวามกระตอืรอืรน้ที�จะทาํกจิกรรม

ประชา กุณาสทิธิ f (8KK>) ไดใ้หค้วามของคาํวา่ ความพรอ้ม หมายถงึ การดาํเนินกจิกรรมบาง
อยา่งที�ไดถู้กเตรยีมพรอ้มเพื�อใหเ้กดิความมั �นใจและตั ?งใจในการจะปฏบิตักิจิกรรมนั ?น ๆ ใหส้ามารถ
สาํเรจ็ไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลาดจนคุณสมบตัหิรอืสภาวะของบุคคลที�พรอ้มจะทาํงานหรอืกระทาํ
กจิกรรมอยา่งใดอย่างหนึ�ง อยา่งมแีนวโน้มจะประสบผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค์

จากนิยามขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ความพรอ้ม หมายถงึ การที�บุคคลมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
มคีวามกระตอืรอืรน้ มคีวามเตม็ใจ มปีระสบการณ์ มสีภาพจงูใจ มอีารมณ์และมคีวามสามารถของบุคคล
ต่อการกระทาํกจิกรรมใดกจิกรรมหนึ�งเพื�อใหก้จิกรรมเหล่านั ?นสาํเรจ็ลุล่วงไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

2. ทฤษฎเีกี�ยวกบัจติวทิยาดา้นบวก
Luthans, Youssef & Avolio (2007) ไดใ้หจ้าํกดัความพฤตกิรรมองคก์ารเชงิบวก (positive 

organization behavior) วา่เป็นการศกึษาและประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัคุณลกัษณะดา้นบวกของมนุษย์ ซึ�ง
เป็นตวัแปรดา้นจติวทิยาเชงิบวก จะตอ้งเป็นตวัแปรที�สามารถวดั พฒันา และสามารถนําไปใชใ้นการ
จดัการ เพื�อพฒันาผลการปฏบิตังิานในที�ทาํงานไดต้วัแปรแต่ละตวัตอ้งอยูภ่ายใตค้าํจาํกดัความของ
พฤตกิรรมองคก์ารเชงิบวก จากคาํกดัความไดใ้หค้วามหมายของทุนทางจติวทิยาดา้นบวก ประกอบดว้ย
J องคป์ระกอบ ดงันี?

1. ความเชื�อมั �นในความสามารถของตนเอง หมายถงึ การมคีวามมั �นใจในความ สามารถของ
ตอนอง และพยายามที�จะฝา่ฝนัอุปสรรคใหส้าํเรจ็

2. ความหวงั หมายถงึ การสรา้งแรงจงูใจใหมุ้ง่ไปยงัเป้าหมายที�วางไว ้และสามารถหา
แนวทางการแกป้ญัหาได ้แมอ้ยูใ่นสถานการณ์ที�ยากลาํบาก



3. การมองโลกในแงด่ ีหมายถงึ การใหเ้หตุผลกบัสถานการณ์ที�ยากลาํบากในแงบ่วกทั ?งที�เกดิ
ขึ?นในปจัจุบนัและอนาคต

4. ความยดืหยุน่ในอารมณ์ หมายถงึ ความสามารถที�จะปรบัอารมณ์ใหอ้ยูใ่นสภาวะปกต ิ     
แมอ้ยูใ่นสภาวะที�ยากลาํบาก และสามารถคดิหาแนวทางในการแกป้ญัหาไดส้าํเรจ็

วิธีดาํเนินการวิจยั
1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากร ประชากรที�ใชใ้นการศกึษาครั ?งนี? คอื พนกังานธนาคารกสกิรไทยในจงัหวดั-

นครราชสมีาประมาณ 8K> คน
กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอยา่งสาํหรบัการศกึษาครั ?งนี? คอื พนกังานธนาคารกสกิรไทยใน

จงัหวดั-นครราชสมีา โดยแบ่งเป็นสาขาในตวัเมอืงและต่างอาํเภอ
2. เครื�องมอืที�ใชใ้นการศกึษา

เครื�องมอืที�ใชใ้นการศกึษาครั ?งนี?เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ที�ผูศ้กึษาสรา้งขึ?นเพื�อใชส้อบถามผู้
ใหข้อ้มลูหรอืกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเนื?อหาออกเป็น 8 สว่น ดงันี?

ตอนที� 5 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัสถานภาพสว่นบุคคลของพนกังานธนาคารกสกิรไทย ซึ�ง
คาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ตอนที� 8 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงของพนกังานธนาคาร
กสกิรไทย เป็นคาํถามที�ผูศ้กึษาสรา้งขึ?น แบ่งเป็น J ดา้น ดงันี?

1. ดา้นโครงสรา้ง (structure)
2. ดา้นเทคโนโลย ี(technology)
3. ดา้นบุคคลกร (people)
4. ดา้นวฒันธรรมองคก์าร (culture)

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ผูศ้กึษาทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง ตามขั ?นตอน ดงันี?
1. ผูศ้กึษาดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 

คอื พนกังานธนาคารกสกิรไทยที�ปฏบิตังิานอยูใ่นจงัหวดันครราชสมีา ทั ?งในเขตตวัเมอืงและต่างอาํเภอ 
2. ผูศ้กึษาจดัหมวดหมูข่องขอ้มลูในแบบสอบถาม เพื�อนําขอ้มลูไปวเิคราะหท์างดา้นสถติิ

4. สถติทิี�ใชใ้นการศกึษา
การศกึษาในการวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติ ิดงันี?
1. สถติพิื?นฐาน

1.1 คา่รอ้ยละ (percentage)
1.2 คา่เฉลี�ย ( )
1.3 คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

2. สถติทิี�ใชห้าคุณภาพเครื�องมอื
2.1 คา่สมัประสทิธิ f Pearson’s 
2.2 คา่ F statistics



ผลการวิจยั
จากผลการศกึษาความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงขององคก์ารของพนกังานสายงานลกูคา้
1. ขอ้มลูปจัจยัพื?นฐาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉลี�ย

ต่อเดอืน และประสบการณ์การทาํงาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นหญงิมากกวา่เพศชาย โดยมเีพศหญงิ
จาํนวน 55J คน คดิเป็นรอ้ยละ K5.M โดยสว่นใหญ่มอีายอุยู่ระหวา่ง 95-9K ปี จาํนวน O8 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 8M.8 โดยมสีถานภาพสมรสแลว้ จาํนวน 59> คน คดิเป็นรอ้ยละ KQ. ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 59J คน คดิเป็นรอ้ยละ O>.Q พนกังานสว่นใหญ่อยูใ่นตาํแหน่ง
ระดบัปฏบิตักิาร จํานวน 585 คน คดิเป็นรอ้ยละ KK.> โดยมรีายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนมากกวา่ 9>,>>> บาท 
จาํนวน Q> คน คดิเป็นรอ้ยละ J>.Q สาํหรบัประสบการณ์ในการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่อยู่
ระหวา่ง K-5> ปี จาํนวน 58> คน คดิเป็นรอ้ยละ KJ.

2. การวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลง พบวา่ พนักงานสายงาน
ลกูคา้ผูป้ระกอบการ ธนาคารกสกิรไทยใหค้วามคดิเหน็ต่อการเตรยีมความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลง 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลี�ยเทา่กบั J.5Q

3. การวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ดา้นจติวทิยาในการทาํงาน พบวา่ พนกังานสายงานลกูคา้ผู้
ประกอบการ ธนาคารกสกิรไทยใหค้วามคดิเหน็ทางดา้นจติวทิยาใน
การทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สดุ มคีา่เฉลี�ยเทา่กบั J.Ja

4. การวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ดา้นความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงองคก์าร พบวา่ พนกังาน
สายงานลกูคา้ผูป้ระกอบการ ธนาคารกสกิรไทยใหค้วามคดิเหน็ดา้นความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลง
องคก์ารดา้นโครงสรา้งในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมคีา่เฉลี�ยเท่ากบั J.J>

5. การวเิคราะหก์ารทดสอบสมมตฐิาน สามารถสรุปผลได ้ดงันี?
5.1 ปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ และรายไดต้่อเดอืนที�แตกต่างกนัจะมคีวาม

พรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงในภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโครงสรา้ง ดา้นเทคโนโลย ีดา้นบุคคลกร 
และดา้นวฒันธรรมไมแ่ตกต่างกนั สาํหรบัปจัจยัสว่นบุคคลทางดา้นตาํแหน่งงานที�แตกต่างกนัจะมคีวาม
พรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงขององคก์ารดา้นบุคลากรแตกต่างกนั โดยผูท้ี�มตีาํแหน่งงานระดบัสงูกวา่ผู้
จดัการฝา่ยจะมคีวามพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงมากกวา่ผูท้ี�มตีาํแหน่งระดบัปฏบิตักิาร ระดบัหวัหน้า
แผนก และระดบัผูจ้ดัการฝา่ย แต่ทางดา้นอื�น ๆ ไดแ้ก่ ดา้นโครงสรา้ง ดา้นเทคโนโลย ีและดา้น
วฒันธรรมจะมคีวามพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงไมแ่ตกต่างกนั ปจัจยัสว่นบุคคลทางดา้นระดบัการศกึษาที�
แตกต่างกนัจะมคีวามพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงขององคก์ารดา้นเทคโนโลยทีี�แตกต่างกนั โดยผูท้ี�จบการ
ศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตรจีะมคีวามพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยมีากกวา่ผูท้ี�จบการ
ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและอนุปรญิญา/ปวส. แต่ทางดา้นอื�น ๆ ไดแ้ก่ ดา้นโครงสรา้ง ดา้นบุคลากร และ
ดา้นวฒันธรรมจะมคีวามพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงไมแ่ตกต่างกนั ปจัจยัสว่นบุคคลทางดา้น
ประสบการณ์การทาํงานที�แตกต่างกนัจะมคีวามพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงขององคก์ารดา้นโครงสรา้งที�
แตกต่างกนั โดยผูท้ี�มปีระสบการณ์การทาํงาน K-5> ปี จะมคีวามพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงขององคก์าร
มากกวา่ผูท้ ี�มปีระสบการณ์ทาํงานน้อยกวา่ K ปี และประสบการณ์ทาํงานมากกวา่ 5> ปี แต่ทางดา้นอื�น 
ๆ ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นบุคลากร และดา้นวฒันธรรมจะมคีวามพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงไมแ่ตก
ต่างกนั

5.2 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธด์า้นจติวทิยาในการทาํงานกบัความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลง
ขององคก์าร พบวา่ จติวทิยาในการทาํงานไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงของ



องคก์ารในภาพรวมมทีศิทางเดยีวกนั เมื�อพจิารณารายดา้น พบวา่ จติวทิยาในการทาํงานมทีศิทางตรง
กนัขา้มกบัความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงองคก์ารดา้นเทคโนโลย ีสาํหรบัดา้นโครงสรา้ง ดา้นบุคลากร 
และดา้นจติวฒันธรรมมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 

5.3 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการเตรยีมความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงกบัความ
พรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลง พบวา่ การเตรยีมความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงมคีวามสมัพนัธก์บัความ
พรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงในภาพรวมโดยมทีศิทางเดยีวกนั เมื�อพจิารณารายได ้พบวา่ การเตรยีมความ
พรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงมทีศิทางเดยีวกนักบัความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงขององคก์ารดา้น
โครงสรา้ง ดา้นเทคโนโลย ีดา้นบุคลากร และดา้นวฒันธรรม

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศกึษาพบวา่ การเตรยีมความพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงมคีวามสมัพนัธก์บัความ

พรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงขององคก์ารโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัสงู ดงันั ?น ผูบ้รกิารควรใหค้วามสาํคญักบั
การเตรยีมความพรอ้มของพนกังาน ไมว่า่จะเป็นทาง ดา้นโครงสรา้ง เชน่ มกีารสง่สญัญาณใหพ้นกังานรู้
วา่องคก์ารเริ�มจะมกีารเปลี�ยนแปลง อธบิายใหเ้หน็ผลดหีรอืผลเสยีจากการเปลี�ยนแปลงองคก์าร ดา้น
เทคโนโลย ีเชน่ จดัใหม้กีารอบรมเทคโนโลยใีหม่ ๆ ใหแ้ก่พนกังานอยูเ่สมอ มกีารนําเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
มาใชใ้นการทาํงานของพนกังาน ดา้นบุคคล เชน่ สง่เสรมิการฝึกอบรมทกัษะต่าง ๆ ที�จําเป็นต่อการ
ปฏบิตังิานใหก้า้วทนัต่อการเปลี�ยนแปลง และดา้นวฒันธรรม เชน่ สรา้งบรรยากาศความไวว้างใจในการ
ปฏบิตังิานใหม่ ภายใตก้ารเปลี�ยนแปลง ดาํเนินการชี?แจงเมื�อเกดิการต่อตา้นการเปลี�ยนแปลงในองคก์าร
เป็นตน้ นอกจากนี? ผูบ้รหิารองคก์รควรปลกูฝ ั �งคา่นิยมใหแ้ก่พนกังานใหค้ดิวา่เป็นเจา้ขององคก์าร 
เสมอืนวา่เป็นสว่นหนึ�งของชวีติ หากมบีรหิารงานที�ดจีะทาํใหอ้งคก์ารมคีวามกา้วหน้า
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