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บทคัดยอ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จของพนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห (สำนักงานใหญ) ไดแก ดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณการทำงาน และความคิดเห็นตอการพัฒนาองคกรใหประสบ

ความสำเร็จของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห (สำนักงานใหญ)  ซึ ่งประกอบไปดวย ดานภาวะผูนำ          

ดานการจัดการความรู ดานแรงจูงใจในการทำงาน  ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานบริหารจัดการ

องคกร และ ดานกลยุทธในการดำเนินการขององคกร กลุ มตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (𝑥) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการศึกษาพบวา 1) การจำแนกปจจัยดานประชากรศาสตร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง จำนวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.75, สวนใหญมีอายุ 31 – 40 ป จำนวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00, 

สวนใหญมีสถานภาพ สมรส จำนวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.75, สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จำนวน 292 คน คิดเปนรอยละ 73.00, สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท จำนวน 120 

คน คิดเปนรอยละ 30.00, สวนใหญมีประสบการณการทำงาน 11 – 15 ป จำนวน 123 คน คิดเปนรอยละ 

30.75  
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 2) ความคิดเห็นตอการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห 

(สำนักงานใหญ) โดยรวมอยู ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที ่อยู ในระดับมาก คือ            

ดานการจัดการความรู ดานภาวะผูนำ ดานกลยุทธในการดำเนินการขององคกร ดานบริหารจัดการองคกร       

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานแรงจูงใจในการทำงาน ตามลำดับ 
 

คำสำคัญ: ความคิดเห็น; การพัฒนาองคกร 
 

ABSTRACT 

 The objective is to study opinions on the successful organizational development among 

GHB employees (Head Office) by focusing on  demographic factors  including gender, age, marital 

status, education level, average monthly income, work experience and opinions on the 

successful organizational development among GHB employees (Head Office) including 

leadership, knowledge management, work motivation, applications of information technology, 

organizational management, and corporate strategy. The sample surveyed consisted of 400 

people. The tools used for data collection were questionnaires. Data were analyzed using 

computer software packages, for frequency, percentage, mean (𝑥) and standard deviation (SD). 

 The results of the study showed that 1) in demographic classification, most of the 

respondents were 247 women, 61.75%. Most of them were aged 31-40 years, 192 people, or 

48.00%. Most of them were a married, 191 people, representing 47.75%. Most of them had a 

bachelor's degree, 292 people or 73.00%. Most of them had an average monthly income of 

30,001 - 40,000 baht for 120 people or 30.00%. Most of them had 11-15 years of work 

experience, 123 people or 30.75%.   

 2) Opinions on the organization development for the success of the employees of the 

Government Housing Bank (Head Office) overall at a high level. When considering each individual 

aspects, it was found that the aspects at the high level were knowledge management, 

leadership, organizational strategy, organizational management, information technology 

application and work motivation, respectively 
 

Keywords: Opinions; Organizational Development 
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บทนำ 

 ในสถานการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วมีความซับซอน 

และมีทิศทางที่ไมแนนอนทำใหองคกรตองมีขอมูลและความเขาใจ สามารถประเมินผลกระทบเพื่อกำหนด

เปาหมายทิศทางและนำพาองคกรไปสู จุดหมายที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองใชความรู

ความสามารถ เพื่อเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมตอองคกร ภาคธุรกิจสถาบันการเงินที่อยู

ทามกลางความกาวหนาของเทคโนโลยี ทำใหธนาคารตองปรับตัวเรงพัฒนาศักยภาพการใหบริการตางๆ ใหดีขึ้น 

โดยนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ มาใช ถือเปนเรื่องสำคัญมากตอธนาคารในอนาคต ดังนั้น 

ธนาคารตองมั่นใจวาระบบตาง ๆ ที่นำมาใชนั้น จะทำใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือสามารถแขงขันภายใน

อุตสาหกรรมการเงินได  แตการแขงขันที่รุนแรงของธุรกิจและสถานการณที่แปรปรวนในปจจุบัน ทำใหองคกร

ตองมีการพัฒนาดานตางๆ อยูอยางตอเนื่อง เพื่อสามารถแขงขันภายในอุตสาหกรรมการเงินได  

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องความคิดเห็นตอการพัฒนาองคกรใหประสบ

ความสำเร็จของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห (สำนักงานใหญ)  ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นตาง ๆ            

ที่จะสงผลตอการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงใหองคกรอยูรอด

และเจริญเติบโตอยางยั่งยืนไดในอนาคต   
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื ่อศึกษาความคิดเห็นตอการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จของพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห (สำนักงานใหญ) 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ

ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห (สำนักงานใหญ) โดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัย  ดังหัวขอตอไปนี้ 
 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ตัวแปรอิสระ  

 ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ประสบการณการทำงาน 
 

 ตัวแปรตาม 

 ความคิดเห็นตอการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห 

(สำนักงานใหญ) ซึ ่งประกอบไปดวย ดานภาวะผู นำ ดานการจัดการความรู  ดานแรงจูงใจในการทำงาน           

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานบริหารจัดการองคกร และดานกลยุทธในการดำเนินการ          

ขององคกร 
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 ขอบเขตดานประชากร 

 พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห (สำนักงานใหญ) 
 

 ขอบเขตดานระยะเวลา 

 การดำเนินการศกึษาวิจัยเริ่มตั้งแตเดอืนตุลาคม 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

1. เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นตอการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จของพนักงานธนาคาร

อาคารสงเคราะห (สำนักงานใหญ) 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน นำมาเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรให

ประสบความสำเรจ็ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
  

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคดิเห็น 

 พจนานุกรมทางสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตสถาน สมศกัดิ์ เจริญผล (2542, หนา 12) ไดใหความหมาย

ของความคดิเห็นวา เปนขอพิจารณาวาเปนจริงจากการใชปญญาความคิดประกอบ ถึงแมจะไมไดอาศัยหลักฐาน

พิสูจนยืนยันไดเสมอ  

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

6. ประสบการณการทำงาน 

ความคิดเห็นตอการพัฒนาองคกรให

ประสบความสำเร็จ 
 

1. ดานภาวะผูนำ 

2. ดานการจัดการความรู 

3. ดานแรงจูงใจในการทำงาน 

4. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5. ดานบริหารจัดการองคกร 

6. ดานกลยทุธในการดำเนินการขององคกร 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 
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 วิธีวัดความคิดเห็น 

 พรเพ็ญ  เพชรสุขศิร ิ (2531, หนา 3)  ไดเข ียนในเอกสารบรรยายของคณะสังคมศาสตร และ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการวัดทัศนคติกลาวถึงการสรางมาตรวัดทัศนคติหรือ ความคิดเห็นมีอยู

ดวยกันหลายวิธีแตวิธีที่แพรหลาย คือ 

 วิธีวัดแบบลิเคอรท (Likert’s Scale) เปนวิธีสรางมาตรวัดทัศนคติที่นิยมแพรหลาย เพราะเปนวิธีการ

สรางมาตรวัดที่งาย ประหยัดเวลา ผูตอบสนองแสดงทัศนคติในทางชื่นชอบ หรือไมชอบโดยจัดอันดับความชื่น

ชอบ ซึ่งอาจมีคำตอบใหเลือก 5 หรือ 4 คำตอบ และใหคะแนน เปน 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับการใหคะแนน 

Positive หรือทาง Negative 
  

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพฒันาองคกร 

 Owen (อัศวภูมิ, 2551, หนา 194-195) (ไดเสนอแนวคิดไวใน หนังสือของเขามีใจความวา การพัฒนา

องคการในแตละเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา (School District) หมายถึง ความพยายามซึ่งเกิดขึ้นอยางเปน

ระบบ สมเหต ุสมผลและมีแผนรองรับเพ ื ่อการเร ียนรู และการพัฒนาตนเอง โดยใหความส ําค ัญกับ                   

การเปลี่ยนแปลงทั้งในสวนที่เปนขั้นตอนการดําเนินงานที่เปนทางการกระบวนการดําเนินงาน หรือโครงสราง

องคการดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรจุดหมายของการพัฒนาองคการ และปรับปรงุพันธกิจและการปฏิบัติงานของ

องคการ และปฏิบัติในการพัฒนาองคการนั้น กระบวนการพัฒนาองคกรไดรับการยอมรับในความสำคัญ และ

นำไปประยุกตใช ในองคการตาง ๆ   มากขึ้น ซึ่งเปนกระบวนการ ที่จะตองดำเนินงานอยางเปนระบบ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  การวินิจฉัยองคการ(Organization diagnosis) 

 ขั้นตอนที่ 2  การกำหนดกลย ุทธ และวางแผนพ ัฒนาองค การ (Establish OD strategy and 

implementation plan) 

 ขั้นตอนที่ 3  การนำกลยุทธการพัฒนาองคการไปประยุกต  (OD Intervention) 

 ขั้นตอนที่ 4  การประเมินการพัฒนาองคการ (OD evaluation) 
 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู 

 ในยุคปจจุบันทุกภาคสวนใหความสำคัญตอการบริหารจัดการความรูภายในองคกรกันมากขึ้น การให

ความสำคัญตอองคความรูมีความจำเปนมากเพราะในธุรกิจมีการแขงขันที่รุนแรง และความตองการในสินคา   

การมองวาความรูเปนทรัพยสินที่มีคาขององคกร ก็เพราะวา ในองคกรตาง ๆ มีแหลงความรูที่ไมสามารถหาได

จากที่อื่น แตเกิดจากประสบการณของบุคลากรผูปฏิบัติงานในสถานการณจริง ดังนั้น องคกรจะตองตระหนักถึง

ความสำคัญที่จะนำความรูเหลานั้นมาเผยแพรใหกับบุคลากร ไดอยางตอเนื่องและทั่วถึงไดอยางไร ซึ่งวิจารณ  

พานิช (2546) กลาววา การจัดการความรู หมายถึง การยกระดับความรูขององคกร เพื่อสรางผลประโยชนจาก

ตนทุนทางปญญา โดยเปนกิจกรรมที่ซับซอนและกวางขวาง ประเด็นหลัก ๆ คือ การมองวาการจัดการความรู

เปนกลยุทธการบริหารจัดการวิธีปฏิบัติหรือแผนงานขององคกร  เปนระบบและมีความสอดคลองไปในทิศทาง 
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 ทฤษฎีความตองการของแมกคลีลแลนด (McClelland’s Need Theory) 

 ในชวงป ค.ศ. 1940s นักจิตวิทยาชื่อ David I. McClelland ไดทำการทดลองโดยใช แบบทดสอบการ

รับรูของบุคคล (Thematic Apperception Test (TAT)) เพื่อวัดความตองการของมนุษย โดยแบบทดสอบ TAT 

เปนเทคนิคการนำเสนอภาพตางๆ แลวใหบุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ สิ่งที่เขาเห็น จากการศึกษาวิจัยของแมค

คลีแลนดไดสรุปคุณลักษณะของคนดังกลาวนี้ออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. ความตองการความสำเรจ็ เปนความตองการที่จะสิ่งตาง ๆ ใหเต็มที่และดีที่สุด  

2. ความตองการมีอำนาจ เปนความตองการอำนาจเพ่ือที่จะควบคุมสิ่งแวดลอมและมีเหนือผูอ่ืน  

3. ความตองการสัมพันธภาพที่ดี เปนความตองการไดรับหรือมีความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน  

 แมกคลีลแลนด เชื่อวา แตละคนมีความตองการทั้ง 3 สวนประกอบกัน โดยบางคนอาจจะมีความ

ตองการอันใดอันหนึ่งเขมขนกวาความตองการอื่น และความตองการที่เขมขนดังกลาวกอใหเกิดการจูงใจที่

ผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการนั้นๆ อยางเห็นไดชัด  
 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจในการทำงาน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และสมชาย หิรัญกิตติ (2550, หนา 150) ไดใหความหมายไววา เปนวิธีการชักนำ

พฤติกรรมของบุคคลใหปฏิบัติตามวัตถุประสงค สิ่งจูงใจจะเกิดขึ้นไดจากภายในและภายนอกตัวบุคคล เปนแรง

กระตุนหรือสิ่งเราเพื่อชวยใหการกระทำตาง ๆ สำเร็จลุลวงไปดวยดี  ใหผูปฏิบัติไดทำงานดวยความแข็งขัน        

มีความกระตือรือรนที่จะอุทิศ เวลา แรงกาย แรงใจ และ สติปญญา โดยมีความสำนึกในหนาที่ความรับผิดชอบ

ควบคูไปดวย เปนความเต็มใจที่จะใชพลัง เพื่อความสำเร็จในเปาหมายที่สำคัญของการกระทำของมนุษย 

 

 องคประกอบของแรงจูงใจ 

 จากความหมายของแรงจูงใจที่กลาวมา  แรงจูงใจยังมีองคประกอบที่สงผลใหเกิดเปนแรงจูงใจ จันทร 

ชุมเมืองปก (2546, หนา 35)  แบงองคประกอบเปน 2 ประการ คือ 

1. ธรรมชาติของแตละบุคคล เพราะคนแตละคนไมเหมือนกัน มีความแตกตางกันในสิ่งที่เปนธรรมชาติ 

2. สถานการณตาง ๆ ในแตละสิ่งแวดลอม เปนองคประกอบที่ 2 ของแรงจูงใจ เนื่องจากองคประกอบ

ที่ 2 เปนเร่ืองของสถานการณตาง ๆ ในแตละสิ่งแวดลอม  
 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนำ 

 ภาวะผูนำเปนปจจัยที่สำคัญตอประสิทธิภาพการดำเนินงานของทุกธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ดีของ

ทุกองคกร ลวนแลวแตมาจากนโยบาย และสมรรถภาพของผูนำรวมถึงลักษณะของภาวะผูนำ ที่จะสามารถ

พัฒนางานใหดียิ่งขึ้น ภาวะผูนำจะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย และการ

ประสานงานที่ดี 
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 Carrier ไดกลาววา ผูนำ หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะและคุณสมบัติเหมาะสมที่จะชักจูงและนำคนอื่นให

ทำงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค และใหแนวความคิดเกี่ยวกับผูนำไว 5 ประการคือ 1) บุคคลผูซึ่งเปนศูนยกลาง

หรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุม 2) บุคคลซึ่งนำกลุมหรือพากลุมไปสูวัตถุประสงคหรือจุดหมายที่วางไว       

3) บุคคลที ่สมาชิกสวนใหญคัดเลือก 4) บุคคลซื ่งมีคุณสมบัติเฉพาะอยาง คือสามารถสอดแทรกอิทธิพล           

บางประการอันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุมไดมากที่สุด 5) บุคคลซึ่งสามารถนำกลุมไปในทางที่ตองการ 

เปนบุคคลที่มีสวนรวม และเก่ียวของโดยตรงตอการแสดงบทบาท  
 

 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห เร่ิมดำเนินการเม่ือวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตรา “พระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห 

พ.ศ. 2496” และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื ่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2496 ใหจัดตั้งธนาคารอาคาร

สงเคราะห (ธอส.) เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562  

ธนาคารไดยกระดับการใหบริการโดยเปลี่ยนระบบงานหลัก “GHB System” เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจใน

อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธนาคารใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารใหการ

สนับสนุนโครงการนโยบายรัฐบาลที่ตองการชวยเหลือใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง อาทิ โครงการ 

“บานดีมีดาวน” ซึ ่งภาครัฐจะสนับสนุนเงินเพื ่อลดภาระการผอนดาวน โครงการ “บานคนไทยประชารัฐ”       

บนที่ดินราชพัสดุ เปนตน  
  

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 วิชุดา จิวประพันธ (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จในการปฎิบัติงานของพนักงานศูนย

ปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบวา 1) ลักษณะทางประชากรศาสตรที่

มีผลตอความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) พบวา อายุ สถานภาพ รายได อายุงาน มีผลตอความสำเร็จในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน 2) ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา การบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ มีความสัมพันธกับความสำเร็จในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานศูนยปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรวม มีความสัมพันธ

ทางบวกกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การบริหารจัดการ

องคกร มีความสัมพันธกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคาร

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 4) ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบวา กลยุทธในการดำเนินการขององคกร มีความสัมพันธกับความสำเร็จในการการ

ปฏิบัติงงานของพนักงานศูนยปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรวม มีความสัมพันธ

ทางบวกกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 5) จากผลการวิจัย ทำใหผูบริหารไดทราบถึงปจจัยที่
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จำเปนและสงผลตอความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชเปนแนวทางเพื่อ

พัฒนาองคกร 

 ภัทรกร วงศสกุล (2555) ศึกษาเร่ือง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ผลการวิจัย พบดังนี้ 1) ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ในภาพรวมอยูระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ ดานการเปน

ผูสรางแรงดลใจ ดานการเปนผูมีบารมี ดานความเปนมืออาชีพของภาวะผูนำ ดานการเปนผูสรางความสัมพันธ

กับผูตามเปนรายบุคคล ดานการเปนผู กระตุนใชสติปญญา 2) ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัด

กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ในระดับบุคคลและระดับองคกรมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยครูจะให

ความสำคัญในระดับองคกรมากกวาบุคคล 3) ความสัมพันธของภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 4) ปญหา

คือ ผูบริหารบางคนใชพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับผูใตบังคับบัญชา ขอเสนอแนะคือ ผู บริหารควรคำนึงถึง

หลักการเปนผูมีบารมี อาศัยหลักการและทฤษฎีผสมผสานกับการใหขวัญกำลังใจ ดวยความเต็มใจอยางเปน

กัลยาณมิตร 

 นันทรัตน นามบุรี (2556) ศึกษาเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการ

จัดการนวัตกรรมที่สงผลการดำเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมสกัดและกลั่นน้ำมันปาลมของไทยผลการวิจัย 

พบวา พนักงานมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 54.70 มีประสบการณการทำงาน 15 ปขึ ้นไป       

คิดเปนรอยละ 37.30 และทำงานในกิจการสกัดน้ำมันปาลม คิดเปนรอยละ 44.00 ผลการวิเคราะหขอมูล

ชี้ใหเห็นวา แบบจำลองที่พัฒนาจากทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกัน สำหรับตัวแปรสาเหตุที่มี

อิทธิพลตอแปลผล โดยการวิเคราะหเสนทางอิทธิพล พบวา ภาวะผูนำแบบเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงตอการ

จัดการความรู ความสามารถในการจัดการนวัตกรรม อีกทั้งการจูงใจในการทำงาน มีคาอิทธิพลเทากับ 0.86, 

0.54 และ 0.88 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้ ภาวะผูนำแบบเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางออมตอ

ผลการดำเนินงาน โดยผานทางการจัดการความรู การจูงใจในการทำงาน และความสามารถในการจัดการ

นวัตกรรม โดยมีคาอิทธิพลทางออมเทากับ 1.25 อยางมีนัยสำคัญ 0.05 สำหรับความสามารถในการจัดการ

นวัตกรรมไดรับอิทธิพลตรงจาก การจัดการความรู การจูงใจในการทำงาน มีคาอิทธิพลเทากับ 0.50, 0.93    

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 สำหรับผลการดำเนินงานทางธุรกิจไดรับอิทธิพลทางออมจากภาวะผูนำแบบ

เปลี่ยนแปลง การจัดการความรู และจากการจูงใจในการทำงานมีคาอิทธิพลเทากับ 0.36, 0.33 และ 0.61      

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05   

 สิทธิพงษ อรัญวุฒิกุล (2556) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอความสำเร็จในการนำระบบ

สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน ของบริษัท ไทยโอเลฟนส จำกัด ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศ

ชาย มีอายุ 31 – 35 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีตำแหนงงานเปนผูจัดการแผนกขึ้นไป และมีระยะเวลา

การปฏิบัติงาน 5 –10 ป ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงาน บริษัท ไทยโอเลฟนส จำกัด มี ความคิดเห็นของ
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พนักงานที่มีตอความสำเร็จในการนำระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน โดยรวม อยูในระดับปานกลาง มี

ความรูและความเขาใจเก่ียวกับ ระบบสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับมาก สวนในรายดาน ดานประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการใชงาน ระบบสารสนเทศพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นมาก ในดานความเพียงพอตอ

การใชงานพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นปานกลาง ในดานความเพียงพอของการฝกอบรมพบวาพนักงานมี

ระดับความคิดเห็นปานกลาง ในดานความทันสมัยของระบบสารสนเทศพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็น    

ปานกลาง ในดานความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นมาก และ        

มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับมาก 2) พนักงาน บริษัท ไทยโอเลฟนส 

จำกัด ที ่ม ีเพศตางกัน มี ความคิดเห็นของพนักงานที ่มีตอความสำเร็จในการนำระบบสารสนเทศมาใชใน         

การปฏิบัติงาน โดยรวมและเปนรายดานแตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 3) พนักงาน บริษัท ไทยโอ

เลฟนส จำกัด ที่มีอายุ ระดับการศึกษา หนวยงาน และ ระดับตำแหนงงานตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานที่

มีตอความสำเร็จในการนำระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 4) พนักงาน บริษัท ไทยโอเลฟนส จำกัด ที่มี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และความรูและความเขาใจของ

พนักงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 5) ปญหาของ

พนักงานที่มีตอระบบสารสนเทศ พบวา การเรียกขอมูลจาก Internet มีความลาชาและ คอมพิวเตอรที่ใชงานมี

ประสิทธิภาพต่ำ  

 ปณฑารีย ฟองแพร (2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทำงานสูง

ผลการวิจัยสรุปไดวา เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาทำงาน มีผลตอการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพ

การทำงานสูง สวนระดับการศึกษา และสถานภาพในงานวิจัยนี้ไมพบความแตกตาง แตเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ได

ศึกษาเฉพาะกลุมประชากรบางสวนเทานั้น ซึ่งตามแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยลักษณะประชากรจัดเปนขอมูลที่

ผู บริหารควรใหความสนใจ เนื ่องจากเปนปจจัยพื ้นฐานที่มีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพ       

การทำงานสูง ตอมา คือ ปจจัยดานคานิยมรวม ปจจัยดานกลยุทธและยุทธศาสตร ดานทักษะ ความสามารถ  

ดานระบบ ดานโครงสราง มีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพ การทำงานสูงของพนักงานที่

ปฏิบัติงานในธนาคารยูโอบีตามลำดับ สวนปจจัยดานบุคลากรและดานรูปแบบการบริหาร ในการวิจัยครั้งนี้ไม

พบวามีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพ การทำงานสูง อยางไรก็ตามผูบริหารจึงไมควรละเลย

ปจจัยทั้ง 2 ปจจัยนี้และควรพัฒนาควบคูไปกับ ปจจัยเบื้องตนทั้ง 5 ปจจัย 

 พัชรนิทร กลายสุวรรณ (2560) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไฮเวย จํากัด

ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บรษิัท ไฮเวย จํากัด พบวา พนักงาน บริษัท ไฮเวย จํากัด มี

แรงจูงใจอยูในระดับมาก โดยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน อยูในระดับมากที่สุด เปนอันดับ 1 รองลงมา 

คือ ดานความรับผิดชอบ แตดานลักษณะของงาน และดานความกาวหนา พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเปน

สองลําดับสุดทาย  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไฮเวย จํากัด จําแนก    

ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน พนักงานเพศ
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ชาย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ที่มากกวาพนักงานที่เปนเพศหญิงพนักงานที่มีอายุ 46-55 ป มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานมากกวา พนักงานที่มีระดับอายุอื่น พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานมากกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาอื่น ๆ พนักงานที่มีสถานภาพสมรส มีแรงจูงใจ ในการปฏิบัตงิาน 

มากกวาพนักงานที่มีสถานภาพอื่น ๆ พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 ป ขึ้นไป มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน มากกวาพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ และ พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 

30,001 บาทข้ึนไป มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มากกวาพนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน อ่ืน ๆ 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 เปนการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชการวิจัย

เชิงสำรวจ (Survey Research) และใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือพนักงานที่สังกัดธนาคารอาคารสงเคราะห (สำนักงานใหญ)  จำนวนทั้งสิ้น 

4,902 คน การกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชวิธีของ Taro Yamane โดยกำหนดคาความคลาดเคลื่อนของกลุม

ตัวอยางรอยละ 5 หรือ 0.05  (เสรีรัตน, การบริหารตลาดยุคใหม, 2549)  จากการคำนวณไดขนาดของกลุม

ตัวอยางอยางนอย จำนวน 400 คน วิธีการสุมตัวอยาง (Sampling Procedure) การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสุม

ตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) เปนการสุมตัวอยาง โดยจะใชวิธีการสุม

แบบสะดวก (Convenience Sampling) 
  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การแจกแบบสอบถามใชวิธีการสุมแบบสะดวก โดยแจกแบบสอบถามผานชองทางออนไลน  

2. การตอบขอซักถามบางประการที่ผูตอบแบบสอบถามอาจจะตองการคำอธิบายเพิ่มเติม 

3. การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจนครบตามจำนวนแลวจึงนำขอมูลที่ไดมา นำไปวิเคราะหโดย

วิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปมาคำนวนทางสถิติตอไป 
 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดทำการประมวลผลการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 
 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. คารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี สำหรับวิเคราะหเพื่อบรรยายปจจัยดานประชากรศาสตร 

2. คาเฉลี่ย (𝑥) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับวิเคราะหความคิดเห็นตอการพัฒนา

องคกรใหประสบความสำเร็จของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห (สำนักงานใหญ) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 1 ดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 247 คน คิดเปนรอยละ 

61.75 ดานอายุ พบวา สวนใหญมีอายุ 31 – 40 ป จำนวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00 ดานสถานภาพ พบวา 

สวนใหญมีสถานภาพ สมรส จำนวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.75 ดานระดับการศกึษา พบวา สวนใหญมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จำนวน 292 คน คิดเปนรอยละ 73.00 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สวนใหญมีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท จำนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ดานประสบการณการทำงาน 

พบวา สวนใหญมีประสบการณการทำงาน 11 – 15 ป จำนวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.75  

 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จของพนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห (สำนักงานใหญ) ไดแก ดานภาวะผูนำ  ดานการจัดการความรู ดานแรงจูงใจในการ

ทำงาน ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานบริหารจัดการองคกร และดานกลยุทธในการดำเนินการ

ขององคกร  โดยผูวิจัยจะทำการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย (𝑥̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  พบวา ความ

คิดเห็นของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห (สำนักงานใหญ) โดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ = 3.99) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดับมาก คือ ดานการจัดการความรู ดานภาวะผูนำ ดานกลยุทธในการ

ดำเนินการขององคกร ดานบริหารจัดการองคกร ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานแรงจูงใจใน

การทำงาน (𝑥 ̅= 4.07, 𝑥 ̅= 4.06, 𝑥 ̅= 4.04, 𝑥 ̅= 3.95, 𝑥 ̅= 3.95, 𝑥 ̅= 3.92) ตามลำดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
  

 ปจจัยดานประชากรศาสตร 

 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นตอการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จของพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห (สำนักงานใหญ) มีพนักงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 400 คน  สวนใหญเปนเปนเพศหญิง 

จำนวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.75 สวนใหญมีอายุ 31 – 40 ป จำนวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00     

สวนใหญมีสถานภาพ สมรส จำนวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.75 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จำนวน 292 คน คิดเปนรอยละ 73.00 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท จำนวน 120 คน 

คิดเปนรอยละ 30.00  สวนใหญมีประสบการณการทำงาน 11 – 15 ป จำนวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.75  
 

 ความคิดเห็นตอการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห  

(สำนักงานใหญ) 

 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดับมาก คือ ดานการจัดการ

ความรู ดานภาวะผูนำ ดานกลยุทธในการดำเนินการขององคกร ดานบริหารจัดการองคกร ดานการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดานแรงจูงใจในการทำงาน ตามลำดับ 
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อภิปรายผล 

1. ดานภาวะผูนำ 

โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คอื ผูนำวางตน

ไดอยางเหมาะสมและเปนแบบอยางที่ดี ผู นำมอบหมายงานที่มีความทาทายอยูเสมอ ผูนำเปนผูที ่มีความรู 

ความสามารถใหคำปรึกษาแกพนักงานได ผูนำมีความสามารถในการโนมนาวจิตใจใหพนักงานปฏิบัติงานดวย

ความเต็มใจ ผูนำใหโอกาสและยอมรับการเสนอแนวคิดเชิงสรางสรรคของพนักงาน  เพื่อนำไปสูการปรับปรุง

กระบวนการทำงาน ผู นำแสดงวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการใหพนักงานมีสวนในการพัฒนาองคกรใหประสบ

ความสำเร็จ ผูนำเปดโอกาสใหทานไดแลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือสรางสรรคผลงานตาง ๆ ผูนำมีความกลาตัดสินใจ

ในการเปลี่ยนแปลงองคกรไปสูสิ่งใหม ผูนำสงเสริมใหพนักงานคนหาวิธีการแกไขปญหาที่แตกตางไปจากเดิม 

ตามลำดับ ซึ่งสอดคลอง กับแนวคิดของ ภัทรกร วงศสกุล (2555) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับ

ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 

2. ดานการจัดการความรู 

 โดยรวมอยู ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ ผู นำ

ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรูในสิ่งใหม ๆ สามารถนำความรูจากการสืบคนขอมูลทั้งจากภายในและ

ภายนอกองคกรมาใชกับการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี ตนเองเปนบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับองคกร มีการพัฒนา

ระบบใหองคความรูถูกถายทอดและเก็บรักษาไวในหนวยงานและเครือขาย  Intranet ของหนวยงานเปนศูนย

รวมความรูอิเล็กทรอนิกสที่ดีและสามารถใชไดตลอดเวลา ตามลำดับ ซึ่งสอดคลอง กับแนวคิดของ นันทรัตน 

นามบุรี (2556) ศึกษาเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการจัดการนวัตกรรมที่

สงผลการดำเนินงานทางธุรกิจอของอุตสาหกรรมสกัดและกลั่นน้ำมันปาลมของไทย 

3. ดานแรงจูงใจ 

 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ มีการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงานใหเหมาะสมกับงาน มีการสรางแรงจูงใจ ไปสูความพึงพอใจในการทำงาน มี

การสรางบรรยากาศภายในองคกรเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที ่กำหนด ตามลำดับ ซึ่ง

สอดคลอง กับแนวคิดของ พัชรินทร กลายสุวรรณ (2560) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท ไฮเวย จํากัด  

4. ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยู ในระดับมาก คือ มีระบบ

รักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลสารสนเทศ องคกรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการทำงานของ

องคกร ซึ่งทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น องคกรสงเสริมใหบุคลากรประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การพัฒนาทักษะของตนเอง องคกรมีการแกไขปญหารวมกัน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการทำงาน 

และการเรียนรูขององคกร องคกรมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู เชน หองฝกอบรม Internet      
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สื่อการเรียนรูตาง ๆ เปนตน ตามลำดับ ซึ่งสอดคลอง กับแนวคิดของ สิทธิพงษ อรัญวุฒิกุล (2556) ศึกษาเรื่อง 

ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอความสำเร็จในการนำระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน ของบริษัท        

ไทยโอเลฟนส จำกัด 

5. ดานการบริหารจัดการองคกร 

 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ พนักงาน

รับรูบทบาทและหนาที่ของตนเองอยางชัดเจน มีการจัดระบบการประเมินตนเองที่สะทอนใหเห็นจุดเดน ขอจำกัด 

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีการกำหนดอำนาจหนาที่ของแตละฝายเปนลาย

ลักษณอักษรสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงานขององคกร พนักงานเขาใจโครงสรางการบริหารขององคกร 

องคกรมีระบบการกำกับติดตามพนักงานใหปฏิบัติหนาเปนไปตามแผน องคกรมีการสงเสริมความกาวหนาใน

หนาที่การงาน มีการวิเคราะหและกำหนดแนวทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตรภายใตสภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อ

บรรลุวิสัยทัศนที่ตองการ องคกรมีการจัดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ องคกรมีการสำรวจสภาพปจจุบัน ปญหา 

และความตองการของพนักงาน เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการจัดการ ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

วิชุดา จิวประพันธ (2553) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จในการปฎิบัติงานของพนักงานศูนยปฏิบัติการ

เอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

6. ดานกลยุทธการดำเนินการขององคกร 

 โดยรวมอยู ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยู ในระดับมากที ่สุด คือ         

มีความรักและภักดีตอองคกร สวนขอที่มีความคดิเห็นอยูในระดับมาก คือ มีความรูสึกผูกพันกับองคกร พนักงาน

มีความรูความชำนาญในงาน เปนสวนหนึ่งขององคกร เปนองคกรที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดี พึงพอใจใน

งานที่ปฏิบัติอยู สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ขององคกรไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ผูนำมีความไว และรอบคอบ

ในการดำเนินงาน องคกรมีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานใหทันสมัย มีการกำหนดนโยบายขององคกรที่

ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได โครงสรางขององคกรมีรูปแบบที่ชัดเจนและเรียบงาย องคกรมีการสนับสนุนการ

ทำกิจกรรมกลุมยอยที่เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงงาน องคกรใหการสนับสนุนการคิดคน และทดลองเพื่อนำมา

พัฒนางาน ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปณฑารีย ฟองแพร (2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการ

พัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทำงานสูง 
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ดานภาวะผูนำ 

 ควรมีการพัฒนาและสรางผูนำที่สามารถวางตนไดอยางเหมาะสมและเปนแบบอยางที่ดี เพ่ือใหสามารถ

พัฒนาองคกรใหประสบความสำเรจ็ และเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนผูบริหารจะตองมอบหมายงานที่มีความ

ทาทายอยูเสมอใหกับพนักงาน และควรสงเสริมใหผูนำในสวนตาง ๆ นั้นสงเสริมใหพนักงานคนหาวิธีการแกไข

ปญหาที่แตกตางไปจากเดิม เพื่อเปนการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จขององคกรทางออมดวย 
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 ดานการจัดการความรู 

 ควรจัดใหมีการอบรมทั้งภายในและภายนอก ใหกับบุคลากรอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหพนักงานในองคกร

เกิดการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณตาง ๆ ระหวางกัน อีกทั้ง ยังควรสรางสภาพแวดลอมตาง ๆ ใน

องคกรใหเอื ้อแกการเรียนรู  สงเสริมใหพนักงานสามารถนำความรู มาเผยแพรแกเพื่อนรวมงานในองคกรได          

ซึ่งหากพนักงานไดรับความรู และการพัฒนาอยางตอเนื่องจะทำใหเกิดทักษะและความสามารถที่ดีอันนำไปสูการ

คิดและพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จได 

 ดานแรงจูงใจ 

 ควรปรับปรุงสภาพแวดลอมในองคกร ใหมีความสะดวกสบายมีสิ ่งอำนวยความสะดวกใหเพียงพอ 

ทันสมัย และพรอมใชงาน  อีกทั้งยังตองสรางบรรยากาศภายในองคกรใหเอ้ือตอการทำงานของพนักงาน การจัด

สัดสวนพื้นที่การทำงานตองดำเนินการใหเหมาะสม  เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานที่จะมีแรงบันดาลใจใน   

การทำงาน 

 ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ควรที่จะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในดานความปลอดภัยของขอมูล  ใหมีความ

ปลอดภัย และสรางความเชื่อมั่นใหแกองคกร และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว 

การนำเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาประยุกตใชกับการทำงานนั้น ควรตองคำนึงถึงความทันสมัยของเทคโนโลยีใน

ปจจุบันและอนาคต เพื่อใหสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีขององคกรได ประกอบกับควรจัด

ฝกอบรมพนักงานใหมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เพื่อลด

ขอผิดพลาดหรือชวยใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งข้ึน  

 ดานการบริหารจัดการองคกร 

 ผูบริหารควรกำหนดบทบาทและหนาที่ของพนักงานในตำแหนงตาง ๆ ใหชัดเจน และสอดคลองกับ

วิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร ซึ่งควรใหพนักงานเขามามีสวนรวม เพ่ือใหพนักงานมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่ง

ของงาน และควรมีการประเมินผลการทำงาน เพ่ือพิจารณาวาการทำงานที่ผานมานั้นตองปรับปรงุพัฒนาในเรื่อง

ใดบาง ในสวนของโครงสรางองคกรควรมีความชัดเจน และควรมีการใหรางวัลแกพนักงานในบางโอกาส เพ่ือเปน

การเสริมสรางขวัญและกำลังใจในการทำงาน  

 ดานกลยุทธการดำเนินการขององคกร  

 ผูบริหารควรสงเสริม ใหเกิดความรักและศรัทธาในองคกร จะกอใหเกิดความภักดีตอองคกร เกิดความ

สามัคคีและใหพนักงานรูสึกถึงความผูกพันระหวางองคกรกับพนักงาน ผานการปฏิบัติงานที่สรางคุณคากอใหเกิด

ความภาคภูมิใจและเปนสวนหนึ่งขององคกร พรอมทั้งผูบริหารควรเปดโอกาสใหพนักงานสามารถแสดงความ

คิดเห็นตางๆ เก่ียวกับงานตอผูบริหารได เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานออกมา ซึ่งโครงสรางขององคกรควรมีการ

ออกแบบใหมีความเรียบงายไมซับซอน และรอบคอบในการแกไขสถานการณเฉพาะหนา มีความเปนกลางและ

ยุติธรรม ตลอดจนผูบริหารควรมีมนุษยสัมพันธอันดีกับพนักงาน เพื่อลดชองวางระหวางผูบริหารกับพนักงาน  
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