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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค(์1)เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเป็นธนาคารเพื่อ

สังคม (Social Bank) ของธนาคารออมสินภาค 13 (2)เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นกระบวนการความรู้ ความเขา้ใจ ใน

การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ของธนาคารออมสินภาค 13 และ(3)เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นองคก์ร ท่ี

ส่งผลต่อการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ของธนาคารออมสินภาค 13 โดยใช้การวิจยัเชิงปริมาณ

และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานและลูกจ้าง

ธนาคารออมสินภาค 13 จ านวน 265 ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย T-test independent ,  F-test independent   และค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพร้อมในการเป็น

ธนาคารเพื่อสังคม อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพร้อมต่อการเป็นธนาคารเพื่อสังคม สถานภาพท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อความพร้อมสู่การธนาคารเพื่อสังคม รายไดสุ้ทธิต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อความพร้อมสู่การเป็น

ธนาคารเพื่อสังคมประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพร้อมสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่าง 

อยา่งมี     นยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัดา้นกระบวนการ ทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในการเป็น

ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ของ

ธนาคารออมสินภาค13 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 ปัจจยัดา้นองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ

การเป็นธนาคารเพื่อสังคม(Social Bank) ของธนาคารออมสินภาค13อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

ค าส าคัญ : ธนาคารเพื่อสังคม , ความพร้อม ,  พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสินภาค 13 
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ABSTRACT 

 This research aimed to study (1) to study the demographic factors affecting the social bank of 

Government Savings Bank Region 13 (2) to study the factors of process, knowledge and understanding of 

being a social bank of Government Savings Bank Region 13 and (3) to study organizational factors. 

Affecting the Social Bank of Government Savings Bank Region 13 by using quantitative research and 

questionnaire as a research tool. The samples used in this study were 265 employees and employees of 

Government Savings Bank Region 13. The statistics used for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation. And test the hypothesis with T-test independent, F-test independent and Pearson 

correlation coefficient The results showed that different genders had no effect on the availability of social 

banking. Different age influences social banking readiness. Different statuses affect the readiness of social 

banking. The net income per month had different effect on the social banking readiness, different work 

experience had statistically significant effect on the social banking readiness at 0.05 level. Knowledge and 

understanding of being a social bank had a statistically significant positive relationship with the Social 

Bank of Government Savings Bank Region 13 at the level of 0.01 Have a positive relationship with the 

Social Bank of the Government Savings Bank. 13 statistically significant at the level of 0.01  Process 

factors, skills, knowledge and understanding of being a social bank had a statistically significant positive 

relationship with the Social Bank of Government Savings Bank Region 13 at the level of 0.01 that Have a 

positive relationship with the Social Bank of the Government Savings Bank. 13 statistically significant at 

the level of 0.01 Process factors, skills, knowledge and understanding of being a social bank (Social Bank) 

had a statistically significant positive correlation to the social bank of Government Savings Bank Region 

13 at the level of 0.01. that Have a positive relationship with the Social Bank of the Government Savings 

Bank Region 13 statistically significant at the level of 0.01 

Keywords : social bank, readiness, employees and workers of Government Savings Bank                   

Region 13 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ธนาคารเพื่อสังคม หมายถึง “การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความสมดุลใน 3 ด้าน คือเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของขีดความสามารถของ
องค์กร มีการบริหารจดัการภารกิจดา้นสังคมและนโยบายรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยกระดบัการ
ส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการเงิน สนับสนุนและสร้างโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนให้แก่
เศรษฐกิจฐานรากและผูป้ระกอบการใหม่ (Start-up) เยาวชนและผูสู้งวยัเพื่อพฒันาให้มีความเขม้แข็งอย่าง
ย ัง่ยนื มุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพชีวติลูกคา้ ดว้ยกลไกล 3 สร้าง คือ สร้างความรู้-อาชีพ, สร้างรายได-้ตลาด, 
สร้างประวติัทางการเงิน เพื่อน ามาซ่ึงอนาคตท่ีมัน่คง มัง่คัง่ และความสุขท่ีย ัง่ยืนของประเทศและประชาชน 
นับจากน้ีธนาคารออมสินจะเดินหน้าสร้างสรรค์นวตักรรมบริการทางการเงินท่ีมีคุณค่า ตอบโจทยด์้าน
การเงินของทุกกลุ่มลูกค้า น ามาซ่ึงความพึงพอใจสูงสุดของผูใ้ช้บริการ และพร้อมท่ีจะร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขบัเคล่ือนประเทศไทยเขา้สู่ยุค Digital Economy และ Thailand 4.0” 
(ท่ีมา : https://www.gsb.or.th/about /ประวติัธนาคาร/ สืบคน้วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563) 

ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารของรัฐในสังกดักระทรวงการคลงั ภารกิจท่ีส าคญั คือ การมุ่งเน้นให้
ประชาชนรักการออมและส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน  มีการด าเนินการภายใต้
แนวคิด “การธนาคารเพื่อความย ัง่ยืน” ไดเ้ป็นอยา่งดีและเป็นรูปธรรม ซ่ึงช่วยให้ภาคธุรกิจเขม้แข็งเติบโต
อยา่งมัน่คงภายใตร้ะบบนิเวศทางเศรษฐกิจท่ีเก้ือกูลกนัและท่ีส าคญัช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ เช่น นกัลงทุน ชุมชนโดยรอบ และองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ด้วยความเป็นมาและสาระส าคัญดังกล่าว ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยในด้านต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบันโยบายของธนาคารออมสิน ท่ีมุ่งสู่การเป็น Social Bank หรือ ธนาคารเพื่อสังคม อย่างเต็ม
รูปแบบเพื่อสร้างผลลพัธ์เชิงบวกแก่สังคม “Making POSITIVE Impact on Society” ดว้ยการดูแลลูกคา้และ
ประชาชน กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย ผูป้ระกอบการรายยอ่ย (พ่อคา้แม่คา้) และองคก์รชุมชน ช่วยลดความเหล่ือม
ล ้าทางสังคม ยกระดบัรายได ้ต่อยอดการเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศไทย โดยจะปรับภารกิจและกระบวนการทุกดา้นของธนาคารออมสินให้มีความสอดคลอ้งกบั
การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) มุ่งใหเ้กิดผลลพัธ์เชิงบวกต่อสังคมท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ในขณะ
ท่ีการท าภารกิจเชิงพาณิชยจ์ะเป็นกิจการรองเพื่อสร้างก าไรท่ีจะน ามาอุดหนุนภารกิจดา้นสังคม รวมถึงการ
สร้างความเขม้แข็งทางการเงินด้วยการบริหารจดัการสินทรัพย์ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าการเติบโตด้วย
ปริมาณ ซ่ึงจะเป็นการสร้างสมดุลในการด าเนินธุรกิจขององค์กร ท าให้องค์กรเติบโตอย่างย ั่งยืน 
(Sustainable Banking) 
 
 

https://www.gsb.or.th/about%20/ประวัติธนาคาร/%20สืบค้นวันที่%2020%20พฤศจิกายน%202563
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ของ
ธนาคารออมสินภาค 13  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นกระบวนการความรู้ ความเขา้ใจ ในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม                    
(Social Bank) ของธนาคารออมสินภาค 13 และเพื่อศึกษาปัจจยัดา้นองคก์ร ท่ีส่งผลต่อการเป็นธนาคารเพื่อ
สังคม (Social Bank) ของธนาคารออมสินภาค 13  
 
สมมติฐานของการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social 
Bank) ของธนาคารออมสินภาค 13 แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นกระบวนการ ทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการ
เป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ของธนาคารออมสินภาค 13  
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นองค์กรท่ี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social 
Bank) ของธนาคารออมสินภาค 13  
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ ศึกษาปัจจยั
ส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารออมสิน ท่ีส่งผลต่อการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ของธนาคาร
ออมสินภาค 13 โดยมีตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นกระบวนการความรู้ ความเขา้ใจ
ในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม และปัจจยัด้านองค์กร และตวัแปรตาม คือ ความพร้อมของพนักงานและ
ลูกจา้งธนาคารออมสิน ภาค 13 ในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ขอบเขตดา้นประชากร คือ 
พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน ภาค 13 จ านวน 778 คน โดยผูว้ิจยัเลือกขนาดตวัอยา่ง จ  านวน 265 คน 
ซ่ึงขนาดของประชากรตวัอย่างได้มาจากการค านวณโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564  

 
แนวคิด ทฤษฏ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ 
 วชิรวชัร งามละม่อม( 2558 หนา้ 1) ไดอ้ธิบายวา่ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึงความ
หลากหลายด้านภูมิหลงัของบุคคล ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความ
อาวโุสในการท างาน เป็นตน้ โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั ในหน่วยงาน
หรือในองค์กรต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วยพนักงานหรือบุคลากรในระดับต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีแตกต่างกนัมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์หรือภูมิหลงัของแต่ละบุคคล 
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 กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (อา้งถึงใน ธันยพฒัน์ พิรุณโปรย, 2554) ได้อธิบายว่าในหน่วยงาน
ต่างๆ จะประกอบไปด้วยบุคลากรท่ีมีระดบัแตกต่างกนัเป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกแตกต่างกนัน้ี มีสาเหตุมาจากปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ร 
ประสบการณ์การท างาน เป็นตน้ ซ่ึงจะผลต่อความพร้อมของตวับุคคลในการปฏิบติังานแตกต่างกนัออกไป 
แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 นลวชัร์ ขนุลา และเกษราภรณ์ สุตตาพงค ์(2558) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความรู้ คือ ส่ิงท่ีสะสมจาก
การศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัการและทกัษะความเขา้ใจ 
หรือสารสนเทศท่ีไดรั้บการไดย้ินไดฟั้ง การคิดหรือการปฏิบติั ความรู้ ความเขา้ใจในเป้าหมายขององค์กร
นั้น เป็นส่ิงขบัเคล่ือนองคก์รและเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้องคก์รประสบความส าเร็จและเกิดความพร้อมใน
การบูรณาการความรู้เขา้กบัการท างาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้ในการ
พฒันางานใหดี้ยิง่ข้ึน ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ฝังลึก (tacit knowledge)เป็นความรู้อยา่งไม่
เป็นทางการ ยากจะอธิบายด้วยค าพูดอาจเป็นความรู้หรือทักษะส่วนบุคคล เกิดจากการกระท าและ
ประสบการณ์ เป็นความเช่ือ ความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน ผา่นการฝึกฝนจนเกิดความช านาญงานความรู้
น้ีจึงนบัว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งในการท าให้งานประสบความส าเร็จ แต่ความรู้น้ีไม่สามารถจดัเก็บให้เป็น
ระบบและไม่สามารถเขียนเป็นแนวปฏิบติัหรือต าราได ้ถ่ายทอดไดโ้ดยการสังเกตและฝึกเลียนแบบ และ
ความรู้ชดัแจง้ (explicit knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดมี้การจดัเก็บไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการน ามาใช้
ร่วมกนัในรูปแบบต่างๆ รวบรวมได้ง่าย สามารถจดัเก็บและเผยแพร่ให้ผูอ่ื้นน าไปปรับใช้ไดง่้ายดว้ยวิธีท่ี
เป็นทางการ  

 

แนวคิดเกีย่วกบัความพร้อม 

 เพชรมณี หลวงจนัทร์ดาวงศ ์(2555) สรุปไวว้า่ ความพร้อม หมายถึง สภาวะส่วนบุคคลซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย วุฒิภาวะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนกัตั้งใจ และสามารถท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิง
หน่ึงให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามท่ีไดต้ั้งไวโ้ดยมีการเตรียมการวางแผนในการท างานไว้
ล่วงหนา้แลว้ 
  ภชพน เช่ือมทอง (2556 ) สรุปไวว้า่ ความพร้อม หมายถึง องคป์ระกอบสภาพท่ีครบสมบูรณ์ไม่วา่
จะเป็นทางด้านร่างกายทาง ด้านสภาพจิตใจ จนเกิดความพอใจสามารถท่ีจะกระท าภารกิจให้ประสบ
ความส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งราบร่ืนดว้ยศกัยภาพท่ีมีอยูน่ัน่เอง 
  วชัรวรรณ ดวงสะเก็ด (2555 ) สรุปไวว้่า การเตรียมความพร้อม หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
บางอยา่งเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจและตั้งใจในการท่ีจะปฏิบติักิจกรรมนั้นๆให้สามารถส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพตลอดจนคุณสมบติัหรือสภาวะของบุคคลท่ีพร้อมจะท างานหรือกระท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงอยา่งมีแนวโนม้จะประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
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แนวคิดเกีย่วกบัธนาคารเพือ่สังคม  

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดเ้ห็นถึงประเด็นปัญหาและผลกระทบในมิติต่าง ๆ ท่ีเพิ่มมาก
ข้ึนทัว่โลก ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนกัลงทุนและประชาชนไดห้นัมาใหค้วามสนใจและมีความคาดหวงั
ให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจตามแนวคิดการเติบโตอย่างย ัง่ยืน (Sustainable 
Development) ท่ีเนน้การพฒันาเชิงคุณภาพมากกวา่การเติบโตแบบกา้วกระโดดในเชิงปริมาณ และค านึงถึง
ผลกระทบในระยะยาวและประโยชน์โดยรวมต่อสาธารณชน โดยจะเห็นไดว้า่ ปัจจุบนัมุมมองของนกัลงทุน
ได้เปล่ียนไป การพิจารณาตดัสินใจลงทุนในด้านต่าง ๆ ให้ความส าคญักบัผลประกอบการในระยะยาว
มากกวา่ระยะสั้น ทั้งน้ี ความสนใจในเร่ืองการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืดงักล่าวมีมากข้ึนเป็นล าดบั จนก่อใหเ้กิดการ
รวมตวักนัขององคก์รต่าง ๆ เพื่อการจดัตั้งเครือข่ายในเร่ืองน้ี โดยมีสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก และมี
เป้าหมายหลักในการส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีอย่างย ัง่ยืน ลดความเหล่ือมล ้ า รวมถึงการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
อุมาพร บุญทอง (2560) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัคุณสมบติัส่วนบุคคลปัจจยักระบวนการความรู้

ความเขา้ใจและปัจจยักระบวนการท างานท่ีมีผลต่อความพร้อมของนกับญัชีไทยเพื่อการรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (Digital Economy) กรณีศึกษานกับญัชีไทยในองคก์รธุรกิจวตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี (1) เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัคุณสมบติัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ท่ีมีต่อระดบั
ความพร้อมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทลั(Digital Economy)  

นฤมล สุมรรคา (2554) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัคุณสมบติัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ความรู้ ความเขา้ใจและปัจจยักระบวนการท างานท่ีมีผลต่อความพร้อมของนักบญัชีไทยเพื่อการรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) 

ขนิษฐา จนัทร์แต่งผล (2559) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความพร้อมในการปฏิบติังานของบุคลากรศูนย์
เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 4ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อก้าวเขา้สู่การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

อนุชิดา พลายอยูว่งษ ์(2557) ศึกษาเร่ือง ความพร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของผูป้ระกอบการรถทวัร์ปรับอากาศสายอีสาน-เหนือ 

อรพรรณ พฒันาการคา้ (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ประชาชนกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครสวรรค ์

วิษา อินทร์ทบัทนั (2557) ศึกษาเร่ือง การเตรียมความพร้อมด้านภาษาด้านบุคลิกภาพและด้าน
บริการของพนกังานธนาคารระดบัปฏิบติัการท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการส่ือสารเพื่อก้าวเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในเขตปทุมวนัสาทรบางรักกรุงเทพมหานคร 



7 
 

นิตยา ปินตาวงค ์(2559) ศึกษาเร่ือง ความพร้อมของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน: 
กรณีศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง 

อคัรเดช ไม้จนัทร์ และนุจรีย์ แซ่จิว (2561)  ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา 

ธญัวรินทร์ นาคสุรินทร์ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของผูป้ระกอบการวิชาชีพ
บญัชีในประเทศไทยกบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจการส่ือสารในประเทศ
ไทย 

พิเชษฐ์ ไทยนิยม (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมระหวา่งการวิจยั
เชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพ 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ใชร้ะเบียบวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดย

ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบความน่าจะเป็น(Probability Sampling) ลกัษณะของเคร่ืองมือในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 43 ขอ้ ซ่ึงในแบบสอบถามรายละเอียดจะ
ประกอบไปดว้ย 

ส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบแบบสอบถามลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มีขอ้ค าถามจ านวน 6 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกระบวนการความรู้ ความเขา้ใจ ในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม 
(Social Bank) ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็นระดบัการประเมิน 5,4,3,2,1 ดา้นความรู้ จ  านวน 9 ขอ้ ดา้น
ทกัษะ จ านวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นองคก์ร ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็นระดบัการประเมิน 
5,4,3,2,1 ดา้นเคร่ืองมือท่ีใชภ้ายในองคก์ร จ านวน 4 ขอ้  ดา้นระบบการท างานภายในองคก์ร จ านวน 6 ขอ้ 
และดา้นนโยบายขององคก์ร จ านวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลความพร้อมสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ) ลกัษณะ
ของแบบสอบถามลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็นระดบัการประเมิน 5,4,3,2,1 จ านวน 8 ขอ้  

ส่วนท่ี5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-Ended)  
 การทดสอบเคร่ืองมือ สรุปการให้ค่าคะแนนจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน จากนั้น
น ามาวิเคราะห์หาค่าความสอดคลอ้ง (IOC : Index of item objective congruence) ซ่ึงผลมีความสอดคลอ้ง
ตามเกณฑ์ การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient)ในทุกปัจจยัท่ี
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ศึกษาค่ารวมรายขอ้อยูท่ี่ 0.873 ถือวา่แบบสอบถามสามารถน าไปใชก้บัขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ริงสถิติท่ีใชใ้น
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร รณน า  วิ ธี ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม ถ่ี  (Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ใช้สถิติ Independent Samples t-Test เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนั  ใชส้ถิติ  F-test independent ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวั
แปรท่ีมีค่าย่อยมากกว่า 2 ค่าข้ึนไป และหาความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 ตวัแปร เพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ ทดสอบโดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) โดยท่ี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ จะมีค่าระหวา่ง - ≤  r ≤  1  

 
ผลการศึกษา 

 
ส่วนที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน ภาค 13 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

207 คน คิดเป็นร้อยละ 78.1 ซ่ึงมีอายุอยู่ระหว่าง 25-31 ปี จ  านวน 129 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.7 สถานภาพ

สมรส จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 ซ่ึงระดบัการศึกษาส่วนมากอยูใ่นระดบั ปริญญาตรี จ านวน 148 

คน คิดเป็นร้อยละ 55.8  มีรายไดสุ้ทธิต่อเดือนอยูท่ี่ 15,000-20,000 บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 

และมีประสบการณ์การท างาน  4-6 ปี จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5  
 

ส่วนที ่2 ปัจจัยด้านกระบวนการความรู้ ความเข้าใจในการเป็นธนาคารเพือ่สังคม (Social Bank) 
 แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความรู้  ซ่ึงมีขอ้ค าถามจ านวน 9 ขอ้ ท าให้ทราบว่าขอ้ท่ีมี
ผูต้อบในระดบัค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ 4 ท่านสามารถแนะน าใหค้  าปรึกษาแก่ผูม้าใชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
ระเบียบ ค าสั่ง ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.78 และดา้นทกัษะ มีขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ ท าให้ทราบ
วา่ขอ้ท่ีมีผูต้อบในระดบัค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ 3 ท่านสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ในระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นค่าเฉล่ีย 4.84 
   

ส่วนที ่3 ปัจจัยด้านองค์กร   
 แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นเคร่ืองมือท่ีใชภ้ายในองคก์ร  ซ่ึงมีขอ้ค าถามจ านวน 4 ขอ้ ท า
ใหท้ราบวา่ขอ้ท่ีมีผูต้อบในระดบัค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ 1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส านกังานอยูใ่นสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.80  ด้านระบบการท างานภายในองค์กร มีขอ้ค าถาม
จ านวน 6 ขอ้ ท าใหท้ราบวา่ขอ้ท่ีมีผูต้อบในระดบัค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ 1 การใชบ้ริการทุกคร้ังมีความถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ และขอ้3 การอ านวยความสะดวกให้กบัผูม้าใช้บริการดว้ยความกระตือรือร้น  ในระดบัมากท่ีสุด 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.83  และดา้นนโยบายขององคก์ร มีขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ ท าให้ทราบว่าขอ้ท่ีมีผูต้อบใน
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ระดบัค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ 5 องคก์รมีการน าเทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาใช ้เพื่อให้พนกังานมีความพร้อมในการ
ใหบ้ริการลูกคา้ ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.63 
 

ส่วนที ่4 ระดับความพร้อมสู่การเป็นธนาคารเพือ่สังคม ( Social Bank )  
 แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ประกอบดว้ย  ดา้นท าความเขา้ใจในเร่ืองการเป็นธนาคารเพื่อสังคม  
( Social Bank ) ซ่ึงมีขอ้ค าถามจ านวน 4 ขอ้ ท าให้ทราบวา่ขอ้ท่ีมีผูต้อบในระดบัค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ 4 ท่าน
เขา้ใจ ระเบียบ ค าสั่ง ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.52  และดา้นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับพนักงาน/ลูกจ้าง ซ่ึงมีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ  ท าให้ทราบว่าข้อท่ีมีผูต้อบในระดับ
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ 1 ท่านมีความพร้อมส าหรับการให้บริการแก่ผูม้าใชบ้ริการ ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.62 

 

 ส่วนที ่5 ทดสอบสมมติฐาน 

 สมมุติฐานข้อที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของพนกังาน/ลูกจา้ง ธนาคารออมสิน ภาค 13 ท่ีส่งผล
ต่อความพร้อมสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ดา้นเพศ พบวา่ พนกังาน/ลูกจา้งทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นท าความเขา้ใจในเร่ืองการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) และดา้นการเตรียมความพร้อมส าหรับ
พนกังาน/ลูกจา้ง ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นอายุ  พบวา่ ระดบัความ
พร้อมต่อการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank)โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท าความเขา้ใจในเร่ืองการเป็นธนาคารเพื่อสังคม 
(Social Bank) และ ดา้นการเตรียมความพร้อมส าหรับพนกังาน/ลูกจา้ง มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดา้นสถานภาพ  พบวา่ระดบัความพร้อมสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank)  
โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบวา่ 
ดา้นท าความเขา้ใจในเร่ืองการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) และดา้นการเตรียมความพร้อมส าหรับ
พนกังาน/ลูกจา้ง มีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า 
พนักงาน/ลูกจ้างระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพร้อมสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social 
Bank) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นรายไดสุ้ทธิต่อเดือน  พบวา่ระดบัความพร้อม
สู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank)  โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท าความเขา้ใจในเร่ืองการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social 
Bank) และดา้นการเตรียมความพร้อมส าหรับพนกังาน/ลูกจา้ง มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ดา้นประสบการณ์การท างาน  พบว่าระดบัความพร้อมสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social 
Bank)  โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นท าความเขา้ใจในเร่ืองการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) และดา้นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับพนกังาน/ลูกจา้ง มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   



10 
 

 สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัดา้นกระบวนการ ทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม 
(Social Bank) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ของธนาคารออมสินภาค 
13 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยมีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนั ในระดบัสูง กล่าวคือ เม่ือพนกังาน/ลูกจา้ง ธนาคารออมสิน ภาค13 มีกระบวนการทกัษะ 
ความรู้ ความเขา้ใจ มากข้ึน จะส่งผลต่อความพร้อมของการเป็นธนาคารเพื่อสังคมมากข้ึน 

สมมติฐานที่ 3   ปัจจัยด้านองค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเป็นธนาคารเพื่อสังคม                   

(Social Bank) ของธนาคารออมสินภาค 13อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคล้องกบัสม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัสูง กล่าวคือ เม่ือปัจจยัดา้นองค์กร

สนบัสนุนการปฏิบติังานของพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน ภาค 13  มากข้ึน จะส่งผลต่อความพร้อม

ของการเป็นธนาคารเพื่อสังคมมากข้ึน 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสมมติฐานที่ 1 ดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ดา้นเพศของพนกังาน/ลูกจา้งทั้งเพศชาย

และเพศหญิง ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อระดบัความพร้อมในดา้นท าความเขา้ใจในเร่ืองการเป็นธนาคารเพื่อ

สังคม (Social Bank) และในดา้นการเตรียมความพร้อมส าหรับพนกังาน/ลูกจา้ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ดา้นอาย ุ พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความพร้อมต่อการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social 

Bank) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดา้นสถานภาพ  พบวา่ สถานะภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบั

ความพร้อมต่อการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ดา้นระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพร้อมสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) แตกต่างกนั อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นรายไดสุ้ทธิต่อเดือน  พบวา่ พนกังานและลูกจา้งท่ีมีรายไดสุ้ทธิต่อเดือน

แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพร้อมสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  ดา้นประสบการณ์การท างาน  พบวา่  พนกังานและลูกจา้งท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่าง

กนั มีผลต่อระดบัความพร้อมสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  

 จากการศึกษาสมมติฐานที่ 2 ดา้นกระบวนการ ทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในการเป็นธนาคารเพื่อ
สังคม (Social Bank) ของธนาคารออมสินภาค 13 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัสูง กล่าวคือ เม่ือพนกังาน/ลูกจา้ง 
ธนาคารออมสิน ภาค13 มีกระบวนการทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ มากข้ึน จะส่งผลต่อความพร้อมของการ
เป็นธนาคารเพื่อสังคมมากข้ึน  แสดงให้เห็นว่า  การท่ีพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ภาค 13 มี
กระบวนการ ทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ ในการปฏิบติังานมากไม่วา่จะเป็นในดา้นใด จะส่งผลให้พนกังาน
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และลูกจา้งมีความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นนั้นๆใหแ้ก่องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท า
ใหอ้งคก์รสามารถขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้
 จากการศึกษาสมมติฐานที่ 3 ปัจจยัดา้นองค์กรท่ี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการเป็นธนาคารเพื่อ

สังคม  (Social Bank) ของธนาคารออมสินภาค 13อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัสูง กล่าวคือ เม่ือปัจจยัดา้นองค์กร

สนบัสนุนการปฏิบติังานของพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน ภาค 13  มากข้ึน จะส่งผลต่อความพร้อม

ของการเป็นธนาคารเพื่อสังคมมากข้ึน  แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัดา้นองคก์รเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีคอยช่วย

สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ภาค 13 ให้เกิดความส าเร็จในการ

ปฏิบติังานดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ดา้นระบบการท างาน หรือดา้นนโยบายต่างๆท่ี

ออกมา เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน ภาค 13 ให้

ขบัเคล่ือนองคก์รสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้กลุ่มประชากรท่ีเป็นพนกังานและลูกจา้ง ธนาคารออมสิน 

ภาค 13  ดงันั้นในการการวิจยัคร้ังต่อไป ควรเป็นการวิจยัท่ีเก็บกลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ซ่ึงอาจจะเป็นธนาคารออม

สิน ภาคอ่ืนๆ ธนาคารอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนต่อไป 

 2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการปฏิบติังานของพนักงานและ

ลูกจา้งธนาคารออมสิน  เพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนบริหารงาน ปรับปรุงและพฒันาปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานต่อไป  

 3. ควรท าการประเมินความพร้อมของพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน โดยให้ประเมินความ

พร้อมของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพรายบุคคลเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงใน

ภาพรวมขององคก์ร 

 
     เอกสารอ้างองิ 
กรรณิการ์  เหมือนประเสริฐ (อา้งถึงใน ธนัยพฒัน์ พิรุณโปรย, 2554).ลกัษณะพฤติกรรมในการ       

     ท างานของบุคคล  

ขนิษฐา      จนัทร์แต่งผล (2559).การศึกษาความพร้อมในการปฏิบติังานของบุคลากรศูนยเ์ศรษฐกิจ     

     การลงทุนภาคท่ี 4ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกา้วเขา้สู่การเปิด          

     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



12 
 

ชดชอ้ย     วฒันะ (2561).ความหมายการจดัการความรู้ 

ธนาคารออมสิน.ประวติัความเป็นมา สืบคน้วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563  จาก https://www.gsb.or.th/about /  

ธานินทร์   ศิลป์จารุ (2563) 

ธญัวรินทร์ นาคสุรินทร์ (2560).ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของผูป้ระกอบการวชิาชีพบญัชีใน         

     ประเทศไทยกบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

นลวชัร์       ขนุลา และเกษราภรณ์ สุตตาพงค ์(2558).ความหมายของความรู้ 

นฤมล         สุมรรคา (2554).การศึกษาปัจจยัคุณสมบติัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการความรู้       

       ความเขา้ใจและปัจจยักระบวนการท างานท่ีมีผลต่อความพร้อมของนกับญัชีไทยเพื่อการ      

      รองรับเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) 

นิตยา         ปินตาวงค(์2559).ความพร้อมของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อแนวคิดประชาคมอาเซียน:           

      กรณีศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง 

นุชนารถ     นาคค า (2547).ทฤษฎีเก่ียวกบัความพร้อม 

พิเชษฐ ์      ไทยนิยม (2559).ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์       

      เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ภชพน       เช่ือมทอง (2556 ).ทฤษฎีเก่ียวกบัความพร้อม 

วชิรวชัร    งามละม่อม ( 2558 หนา้ 1).ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ 

วษิา      อินทร์ทบัทนั (2557).การเตรียมความพร้อมดา้นภาษาดา้นบุคลิกภาพและดา้นบริการของ   

     พนกังานธนาคารระดบัปฏิบติัการท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการส่ือสารเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคม

     เศรษฐกิจอาเซียนในเขตปทุมวนัสาทรบางรักกรุงเทพมหานคร 

วชัรวรรณ ดวงสะเก็ด (2555 ).ทฤษฎีเก่ียวกบัความพร้อม 

อนุชิดา     พลายอยูว่งษ ์(2557).ความพร้อมในการใหบ้ริการเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ   

    ผูป้ระกอบการรถทวัร์ปรับอากาศสายอีสาน-เหนือ 

อุมาพร     บุญทอง (2560).การศึกษาปัจจยัคุณสมบติัส่วนบุคคลปัจจยักระบวนการความรู้ความเขา้ใจและ

    ปัจจยักระบวนการท างานท่ีมีผลต่อความพร้อมของนกับญัชีไทยเพื่อการรองรับเศรษฐกิจดิจิทลั 

     (Digital Economy) 

อคัรเดช   ไมจ้นัทร์ และนุจรีย ์แซ่จิว (2561).ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ   

    พนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา 

อรพรรณ พฒันาการคา้ (2558).ปัจจยัความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนกบัการเขา้สู่

  ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 

https://www.gsb.or.th/about%20/

