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บทคดัย่อ  
 กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษำ : พนกังำนธนำคำรกรุงเทพกลุ่มสำขำ
ในพทัยำ) โดยใช้วิธีวิจยัเชิงปริมำณ  ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำคือพนกังำนธนำคำรกรุงเทพในเขตเมือง
พทัยำ ขนำดกลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำนวน 118 คน  เคร่ืองมือวจิยัใชแ้บบสอบถำมวเิครำะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนำ   
 ผลกำรวิจยัพบว่ำ พนักงำนมีกำรปรับตวัในกำรท ำงำนรูปแบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์    
มำกข้ึน ซ่ึงมีส่วนน้อยท่ียงัมีกำรเรียนรู้เพิ่มเติมในระบบกำรท ำงำน ดำ้นกำรปรับตวัในดำ้นร่ำงกำย พบว่ำ 
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พนักงำนธนำคำรกรุงเทพทุกคนมีกำรแบ่งแบ่งเวลำในกำรพกัผ่อนและออกก ำลังกำยมำกข้ึน เพื่อลด        
ควำมเส่ียงในกำรท ำธุรกรรมกำรเงินอนัเป็นผลดีต่อไปกับกำรปฏิบติังำนเป็นระยะเวลำยำว (x = 3.55)                 
ดำ้นกำรปรับตวัดำ้นอตัมโนทศัน์ พบวำ่ พนกังำนทุกคนมีกำรเรียนรู้และยอมรับกำรเปล่ียนแปลงของระบบ
ธุรกรรมกำรเงินในอนำคตเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรในปัจจุบนั ไม่น ำปัญหำส่วนตวัเขำ้มำยุ่งเก่ียวกบั     
กำรท ำงำนระหว่ำงวนั (x = 3.63) ดำ้นบทบำทหน้ำท่ี พบวำ่ พนกังำนมีกำรเรียนรู้และฝึกอบรมกำรท ำงำน
อยู่เสมอ เขำ้ใจในบทบำทกำรท ำงำนของตนเองไม่ยุง่เก่ียวส่ิงอ่ืนเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำฐำนขององคก์ร      
(x = 3.74) และดำ้นพึ่งพำระหวำ่งกนัและกนั พบวำ่ พนกังำนทุกคนใส่ใจในรำยละเอียดของเพื่อนร่วมงำน
มำกข้ึน และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจของระบบงำนใหม่อยู่เสมอท ำงำนเป็นทีม ส่งผลให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพและเกิดผลส ำเร็จสูงสุด (x = 3.92) และปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรปรับตวัของพนักงำนธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) พบวำ่ ปัจจยัทำงเพศ อำย ุสถำนภำพ กำรศึกษำ รำยได ้และต ำแหน่ง ไม่มีผลต่อกำร
ปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
 ปัญหำและขอ้เสนอแนะ กำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นกำรพฒันำอยำ่ง
รวดเร็วซ่ึงส่งผลให้กำรท ำงำนจะตอ้งมีกำรปรับเปล่ียนไปในทิศทำงท่ีแตกต่ำงจำกเดิม ซ่ึงธุรกรรมกำรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นกำรเปิดกำรมุ่มมองของธนำคำรในอนำคต เพื่อเปล่ียนแปลงกำรใชชี้วิตทำงกำรเงินให้
มีควำมทนัสมยัและก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทยก์ำรใช้ชีวิตของคนในปัจจุบนั ท ำให้ธนำคำร
กรุงเทพมีกำรจดักำรฝึกอบรมพนกังำนใหมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในระบบกำรท ำงำนรูปแบบใหม่อยูต่ลอดเวลำ 
ให้ค  ำแนะน ำกับประชำชนในกำรใช้งำนระบบธุรกรรมกำรเงินเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน 
ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของประชำชนท่ีใชบ้ริกำรกบัทำงธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ค าส าคญั : ธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์, กำรปรับตวั, กำรรู้คิด 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the adaptation of Bangkok Bank Public Company 

Limited employees towards the introduction of electronic financial transactions, Case study: Bangkok Bank 
employees in Pattaya Branch. The study is quantitative research. The population of research are the 
employees of Bangkok Bank in Pattaya city area. The instrument of research is the questionnaire with 
analyze by the descriptive statistics. 

 The results of research indicate that the employees are more adaptable to work in electronic 
financial transactions. There are a few who are also learning more in the system. Physical Adaptations: all 
of Bangkok Bank employees have more time to relax and exercise in order to reduce the risk of financial 
transactions with longer operating time (x = 3.55). Self-adaptation founds that all employees are learning 
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and accepting changes in the financial transaction system in the future to respond the current needs, not to 
interfere with personal work during the day (x = 3.63). The roles that employees have to learn and train for 
working, to understand their roles, not to interfere with other things in order to the standards of the 
organization (x = 3.74). Interacting with each other, all employees pay close attention to the details of their 
colleagues and give them for the knowledge and understanding of the new system, working as a team for 
the resulting in maximum efficiency and successful (x = 3.92). The factors which are affecting to the 
adaptation of Bangkok Bank employees, found sex, age, status, education, income and position do not affect 
to the adaptation of Bangkok Bank Public Company Limited employees. 
 Problems and Suggestions The entry into the electronic financial transactions system is rapidly 
evolving, that affecting in a change in direction. Electronic financial transactions will open up the vision of 
bank in future. To change the financial life to modern and advanced technology and respond the current life 
of people. Bangkok Bank has trained staff to be knowledgeable in the new system at all times. For advises 
people on the use of financial transactions to facilitate their use. As well as the benefits of people using the 
service with Bangkok Bank Public Company Limited. 
 

Keywords : Electronic financial transactions, Adaptation, Knowing 
 

บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก ำลงัจะพฒันำทำงดำ้นเศรษฐกิจเพื่อท่ีจะกำ้วหนำ้และมีควำมทนัสมยั
จำกกระแสกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมในระดบันำนำประเทศจึงมุ่งเนน้ในกำรพฒันำประเทศ
ไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญำทำงกำรเรียนรู้ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นควำมส ำคญัของเทคโนโลยีเพิ่ม     
มำกข้ึน  เน่ืองจำกเทคโนโลยใีนอนำคตจะมีส่วนส ำคญัต่อบทบำทกำรใชชี้วิตประจ ำวนัรวมถึงกำรท ำงำนใน
ดำ้นต่ำง ๆ ทั้งกำรผลิต กำรเขำ้ถึง กำรจดัเก็บและกำรกระจำยควำมรู้ อนัเป็นปัจจยัผลิตหลกัภำยใตร้ะบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้เป็นหน่ึงในสมำชิกของสังคมโลกท่ีมีกำรพฒันำให้เท่ำเทียมกำรเปล่ียนแปลง
กระแสของโลก โดยกำรน ำเอำเทคโนโลยีในดำ้นต่ำง ๆ มำใช้และกระจำยควำมรู้ไปต่อสังคมในทุกพื้นท่ี   
แต่ในประเทศไทยนั้นก็ยงัไม่สนบัสนุนเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์มำกนกั ส่งผลให้กำรท ำงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชนมีควำมล่ำช้ำไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนและนำนำประเทศท่ีเดินทำงเข้ำมำดู
กระบวนกำรท ำงำนของประเทศไทย 
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 กำรเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนัเป็นไปอยำ่งรวดเร็ว กำรท ำธุรกิจเปล่ียนจำก Analog เขำ้สู่ Digital 
อย่ำงสมบูรณ์ โดยเฉพำะคน Gen ใหม่ๆ ท่ีเป็นวยัท ำงำนมำกถึง 75% ท่ีมีชีวิตผูกกับบริกำร Digital               
เป็นส่วนใหญ่ กำรเข้ำมำเปล่ียนแปลงซ่ึงกำรท ำธุรกิจธนำคำรของ Fintech มีข้อดีคือ เพิ่มควำมง่ำย                 
ลดขอ้จ ำกดัทำงกำรเงิน ผูใ้ชบ้ริกำรมีควำมอิสระท่ีจะเลือกท ำธุรกรรม แต่ทั้งน้ีกำรเขำ้มำของ Fintech อำจจะ
ต้องใช้เวลำอีกสักระยะ เน่ืองจำกต้องใช้เวลำในกำรเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงมี                      
ควำมตอ้งกำรท ำธุรกรรมแบบ Personal to Personal อยู่และระบบธนำคำรในปัจจุบนัยงัมีควำมเขม้แข็งอยู่
มำกไม่วำ่จะเป็นในเร่ืองของกำรมีเครือข่ำยสำขำท่ีครอบคลุม กำรมีระบบฐำนขอ้มูลขนำดใหญ่ กำรมีระบบ
ท่ีป้องกันควำมเส่ียงและท่ีส ำคัญยงัมีพนักงำนท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำแบบ Personal to 
Personal อยู ่แต่อยำ่งไรก็ตำมพนกังำนธนำคำรมิอำจเพิกเฉยต่อควำมเปล่ียนแปลงในอนำคตไดซ่ึ้งจะตอ้งมี
กำรพฒันำควำมรู้และศกัยภำพของตนเองออกมำใหท้นัต่อกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป
อย่ำงรวดเร็วอุตสำหกรรมต่อไปจะถูกขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม (เพิ่มมูลค่ำสูงข้ึน) โดยมีอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย เช่น อำหำร ยำนยนต์สมัยใหม่อิเล็คทรอนิคส์ อัจฉริยะ, กำรท่องเท่ียว , ดิจิตอล กำรแพทย์           
ครบวงจร ฯลฯ ซ่ึงอุตสำหกรรมเหล่ำน้ีจะเป็นหัวใจส ำคญัท่ีจะท ำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตใน
อนำคต ดงันั้นเรำจะตอ้งมีควำมรู้ในเร่ืองของธุรกิจเหล่ำน้ี เช่น วธีิกำรด ำเนินธุรกิจ กำรลดหยอ่นภำษีเพื่อกำร
วจิยั กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกำรสนบัสนุนดำ้นสินเช่ือ หำกพนกังำนไม่มีควำมรู้ในเร่ืองอุตสำหกรรมเหล่ำน้ีแลว้
เรำจะไม่สำมำรถครอบครองลูกคำ้ท่ีท ำธุรกิจหลกัๆในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไดแ้นวโนม้ท่ีได้
กล่ำวมำน้ีจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใหม่ ๆ และ  Business Model ดงันั้น ธนำคำรจึงตอ้งเร่งด ำเนินกำรตำม
ยทุธศำสตร์ทั้ง 3 ขอ้น้ีอยำ่งเร่งด่วน 

 1. ธนำคำรตอ้งด ำเนินกำรเพื่อเปล่ียนแปลงตวัเองให้ทนัต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนไปอยำ่งรวดเร็ว 
เช่น สำยธุรกิจตอ้งมองหำธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีมีนวตักรรม  

 2. เรำตอ้งช่วยลูกคำ้ปรับตวัเรำจะไดเ้ขำ้ถึงลูกคำ้ภำยใตส้โลแกน เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บำ้น และไทย
แลนด ์4.0 หน่วยงำน HR จะตอ้งพฒันำศกัยภำพพนกังำนใหส้ำมำรถท่ีจะเป็นท่ีปรึกษำใหก้บัลูกคำ้ได ้ 

 3. พฒันำควำมส ำคญักบัประชำชนโดยรอบพื้นท่ี เช่น โครงกำรประชำรัฐ (Connext ED) เรำก็จะ
สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ลูกค้ำ รู้สึกใกล้ชิดกับธนำคำรมำกข้ึน พนักงำนมีควำมเข้ำใจ                
ควำมตอ้งกำรของชุมชนไดอ้ยำ่งแทจ้ริง (เขำ้ถึงและเขำ้ใจ) ตอ้งให้ควำมส ำคญักบัโครงกำรเหล่ำน้ีจะช่วยให้
ธนำคำรมีลูกคำ้พื้นฐำนท่ีสำมำรถต่อยอดไดใ้นอนำคต (อำ้งถึงใน คุณเดชำ ตุลำนนัท์ ประธำนกรรมกำร             
กำรบริหำรธนำคำรกรุงเทพมหำชน วนัท่ี  9 มกรำคม 2560) 
 ธนำคำรกรุงเทพในเขตเมืองพทัยำมีกำรกระจำยตวัในหลำยพื้นท่ีเน่ืองจำกเมืองพทัยำเป็นเมืองท่ีมี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำและทันสมัยมีนักท่องเท่ียวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติท่ีเดินทำงเข้ำมำ ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศและในเขตพทัยำมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงมำกท ำให้เงินในประเทศมีกำรหมุนเวียนอยู่
ตลอดเวลำซ่ึงท ำให้ธนำคำรในเขตเมืองพทัยำมีลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก มีกำรแข่งขนัทำง
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กำรตลำดมำกยิ่งข้ึนส่งผลให้พนกังำนมีงำนท ำมำกยิ่งข้ึน แต่ธนำคำรแต่ละธนำคำรก็ยงัมีกำรวำงแผนและ
จดัระบบกำรท ำงำนเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบเพื่อใช้ในกำรกำ้วน ำคู่แข่ง ซ่ึงกำรท ำงำนในปัจจุบนัธนำคำร
กรุงเทพก ำลงัมีกำรปรับเปล่ียนให้ระบบกำรท ำงำนมีควำมทนัสมยัมำกยิ่งข้ึนในด้ำนของอุปกรณ์ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในกำรจดัระเบียบ กำรค ำนวณและกำรจดัเก็บข้อมูลท่ีมีควำมรวดเร็วมำกยิ่งข้ึนเพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนและกำรร่วมมือพฒันำกำรเงินไปสู่ระดบันำนำชำติโดยกำรส่งเสริม
จำกภำครัฐสู่แบงคช์ำติ 

 ธนำคำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรทำงกำรเงินผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้ึนเพื่อแสดง
ถึงทิศทำง และกรอบกำรด ำเนินกำรในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของธนำคำรตำมหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
ท่ีดีและทนัสมยั ธนำคำรสนบัสนุนให้บริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินท่ีเป็นรูปแบบใหม่ โดยกำรน ำ
นโยบำยกำรขยำยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ของแต่ละบริษทั ธนำคำรก ำหนดให้
กรรมกำรธนำคำร ผูบ้ริหำร พนกังำนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ยึดถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรน้ีใน
กำรด ำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้ธนำคำรเป็นองค์กรท่ีมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดีมีประสิทธิภำพจึงมีกำรอบรม
เพื่อใหพ้นกังำนมีกำรปรับตวัในกำรท ำงำน หำกมีกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
สำมำรถท ำธุรกรรมในดำ้นต่ำงๆไดอ้ยำ่งสะดวกในเร่ืองของ กำรโอนเงิน กำรจ่ำยบิล ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ รวมไปถึง
กำรออกรำยละเอียดกำรเดินบญัชีทำงธนำคำร ระบบเหล่ำน้ีจะใช้งำนผ่ำนระบบโทรศพัทมื์อถือเพียงแค่ใช้
งำนระบบแอปพลิเคชั่นของธนำคำร ท ำให้ระบบกำรฝำกหรือถอนเงินเปล่ียนเป็นระบบตู้ท่ี เพิ่ม                 
ควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งข้ึนซ่ึงอำจจะส่งผลในหลำยๆดำ้นต่อกำรท ำงำนเน่ืองจำกประชำชนทัว่ไปใช้งำน
ผำ่นระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 จำกกำรศึกษำควำมส ำคญัของขอ้มูลดงักล่ำวท ำใหเ้ห็นวำ่พนกังำนธนำคำรกรุงเทพมีกระบวนกำร
ท ำงำนท่ีมีควำมหลำกหลำยและซบัซ้อนตำมต ำแหน่งในกำรปฏิบติังำนมีควำมแตกต่ำงกนัไปในแต่ละด้ำน  
ด้ำนของเจำ้หน้ำท่ีปฏิบติักำร : มีหน้ำท่ีในกำรดูแลด้ำนกำรเงินและกำรโอนเงินของลูกคำ้ท่ีมำใช้บริกำร     
ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีต่ำงประเทศ : มีหน้ำท่ีในแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและดูแลลูกค้ำท่ีท ำรำยกำร
ต่ำงประเทศรวมไปถึงดำ้นเจำ้หนำ้ท่ีกำรตลำด : มีหนำ้ท่ีในกำรดูแลและจดัเก็บรำยละเอียดอพัเดทขอ้มูลของ
ลูกค้ำรวมทั้ งเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ำ ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีสินเช่ือ : มีหน้ำท่ีในกำรดูแล               
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในกำรขอสินเช่ือบวัหลวง ซ่ึงกำรเขำ้มำของระบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยส่งผลให้
พนกังำนนั้นมีกำรท ำงำนท่ีลดลงไปจำกเดิมเน่ืองจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถตอบโจทยใ์นเร่ืองของ
ควำมสะดวกสบำยต่อลูกคำ้ท่ีเดินทำงมำใช้บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงิน แต่เคร่ืองมือท่ีน ำเขำ้มำใช้พนักงำน             
ก็ยงัมีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีไม่เพียงพอต่อกำรท ำงำนแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท ำให้ผูว้ิจยัมีควำมสนใจท่ี
จะศึกษำควำมคิดเห็นของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพในกำรปรับตวัในท ำงำนอยำ่งไรต่อกำรเขำ้มำของระบบ
กำรเงินอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงมีขอ้เสนอแนะของพนกังำนและแนวทำงท่ีเป็นกำรแกไ้ขปัญหำในกำรท ำ
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ควำมเขำ้ใจในกำรท ำงำนอยำ่งไรเพื่อจะน ำขอ้มูลท่ีไดศึ้กษำไปเสนอต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรพิจำรณำ
และแกไ้ขปัญหำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำนอนัจะส่งผลให้พนกังำนธนำคำรกรุงเทพในเขตเมือง
พทัยำมีคุณภำพในกำรท ำงำนท่ีดีข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษำกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบ

ธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษำ : พนกังำนธนำคำรกรุงเทพกลุ่มสำขำในพทัยำ) 
 2. เพื่อศึกษำเปรียบเทียบกำรปรับตวัของพนักงำนธนำคำร จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคลของ

พนักงำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(กรณีศึกษำ : พนกังำนธนำคำรกรุงเทพกลุ่มสำขำในพทัยำ) 

 3. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรปรับตัวของพนักงำนเพื่อรองรับกำรเข้ำมำของระบบกำรเ งิน
อิเล็กทรอนิกส์ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 ทฤษฎเีกีย่วกบัการปรับตัว 
 แนวคิดทฤษฏีกำรปรับตัวของรอย (Roy’s Adaptation Model : อ้ำงอิงจำก Roy & Andrews, 

(1999), The Roy’s Adaptation Model, Stamford: Appleton & Lange) กล่ำว ถึงกำรปรับตัวและกำรให้              
ควำมช่วยเหลือบุคคลท่ีมีปัญหำในกำรปรับตวัเม่ือมีเหตุกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงเขำ้มำในชีวิตโดยกำร
ปรับตัวเป็นกระบวนกำรและผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท่ีบุคคลมีควำมคิดและควำมรู้สึกจำกกำรใช้                  
ควำมตระหนกัรู้ทำงปัญญำและกำรสร้ำงสรรค ์ในกำรบูรณำกำรระหวำ่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มให้กลมกลืน 
รอยใชแ้นวคิดจำกทฤษฎีระบบมำอธิบำยระบบกำรปรับตวัของบุคคลวำ่ บุคคลเป็นเหมือนระบบกำรปรับตวั
ท่ีมีควำมเป็นองค์รวม (Holistic adaptive system) และเป็นระบบเปิด ประกอบด้วยส่ิงน ำเข้ำ (Input) 
กระบวนกำรเผชิญปัญหำ (Coping process) ส่ิงน ำออก (Output) และกระบวนกำรป้อนกลับ (Feedback 
process) แต่ละส่วนน้ีจะท ำงำนสัมพนัธ์กันเป็นหน่ึงเดียวโดยเม่ือส่ิงเร้ำท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งภำยนอกและภำยในผำ่นเขำ้สู่ระบบกำรปรับตวัจะกระตุน้ให้บุคคลมีกำรปรับตวัตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้ำนั้นโดยใชก้ระบวนกำรเผชิญปัญหำ 2 กลไก คือ กลไกกำรควบคุม และกลไกกำรรู้คิด กลไกทั้งสอง
น้ีจะท ำงำนควบคู่กันเสมอ ส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมกำรปรับตวัออกมำ 4 ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย 
ดำ้นอตัมโนทศัน์  ดำ้นบทบำทหนำ้ท่ี และดำ้นกำรพึ่งพำระหวำ่งกนั 

 กลไกกำรควบคุมและกลไกกำรรู้คิดจะท ำงำนควบคู่กันเสมอเพื่อด ำรงบูรณภำพของบุคคล         
ในกำรปรับตวัผลจำกกำรท ำงำนของ 2 กลไกน้ีจะแสดงออกมำเป็นพฤติกรรมกำรปรับตัว 4 ด้ำน คือ                   
ดำ้นร่ำงกำย ดำ้นอตัมโนทศัน์ ดำ้นบทบำทหนำ้ท่ี และดำ้นกำรพึ่งพำระหวำ่งกนั โดยพฤติกรรมกำรปรับตวั  
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ทั้ง 4 ดำ้นน้ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงระดบักำรปรับตวัของบุคคลซ่ึงแสดงออกมำเป็นพฤติกรรมของบุคคลและ
ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกำรใชก้ระบวนกำรเผชิญปัญหำในแบบแผนพฤติกรรมทั้ง 4 ดำ้น ตลอดจนควำมส ำเร็จ
หรือประสิทธิภำพของกำรตอบสนองโดยสังเกตไดจ้ำกพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมำให้ปรำกฏโดยมี
รำยละเอียดพฤติกรรมกำรปรับตวัแต่ละดำ้น ดงัน้ี 

 1. กำรปรับตัวด้ำนร่ำงกำย (Physiological mode) เป็นกำรปรับตัวเพื่อรักษำควำมมั่นคงของ
ร่ำงกำย ซ่ึงหมำยถึง ควำมส ำเร็จในกำรปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงในควำมตอ้งกำรดำ้นสรีระค่อนขำ้งจะมี
ควำมเป็นรูปธรรมสูง มีพฤติกรรมท่ีเห็นไดช้ดัเจนเขำ้ใจง่ำย พฤติกรรมกำรปรับตวัดำ้นน้ีจะสนองตอบต่อ
ควำมตอ้งกำรพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย ์5 ด้ำน คือ ควำมตอ้งกำรออกซิเจน ภำวะโภชนำกำร               
กำรขบัถ่ำย กิจกรรมและกำรพกัผ่อน กำรป้องกนักระบวนกำรท่ีซับซ้อน 4 ประกำร คือ กำรรับควำมรู้สึก       
น ้ำ และอิเลคโตรไลท ์กำรท ำหนำ้ท่ีของระบบประสำทและกำรท ำหนำ้ท่ีของระบบต่อมไร้ท่อ 

 2. กำรปรับตวัดำ้นอตัมโนทศัน์ (Self- concept mode) เป็นกำรปรับตวัเพื่อควำมมัน่คงทำงจิตใจ
และจิตวิญญำณ อตัมโนทศัน์เป็นควำมเช่ือและควำมรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเองในช่วงเวลำหน่ึงเกิดจำกกำร
รับรู้ภำยในตนเองและกำรรับรู้จำกปฏิกิริยำของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อตนเอง อตัมโนทัศน์มีผลสะท้อนต่อ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของแต่ละบุคคล 

 3. กำรปรับตวัดำ้นบทบำทหนำ้ท่ี (Role function mode) เป็นกำรปรับตวัเพื่อควำมมัน่คงทำงสังคม 
เก่ียวขอ้งกบักำรท ำหน้ำท่ีตำมบทบำทท่ีตนด ำรงอยู่ในสังคม ซ่ึงตอ้งเป็นไปตำมควำมคำดหวงัของสังคม
เก่ียวกบัส่ิงท่ีบุคคลควรกระท ำต่อผูอ่ื้นในสังคมตำมต ำแหน่งหน้ำท่ีในบทบำทของตน บุคคลจึงตอ้งมีกำร
ปรับตวัหรือแสดงบทบำทของตนใหเ้หมำะสมเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้นซ่ึงจะท ำให้เกิดควำมรู้สึกมัน่คง
ทำงสังคมและอยูใ่นสังคมไดอ้ยำ่งมีควำมสุข  

 4. กำรปรับตวัดำ้นกำรพึ่งพำระหว่ำงกนั (Interdependent mode) เป็นกำรปรับตวัเพื่อควำมมัน่คง
ทำงสังคมในดำ้นควำมสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดระหวำ่งบุคคลหรือกลุ่มคน โดยมุ่งประเด็นไปท่ีกำรมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่ำงบุคคลในสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรให้และรับควำมรัก ควำมนบัถือ กำรยกย่องซ่ึงกนัและกนัอย่ำง            
เต็มใจ ควำมตอ้งกำรพื้นฐำนในกำรปรับตวัด้ำนน้ีมี 3 องค์ประกอบ คือ กำรได้รับควำมรักอย่ำงเพียงพอ             
กำรไดรั้บกำรเรียนรู้และกำรเจริญเติบโตตำมพฒันำกำรและกำรไดรั้บกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรในเร่ือง
แหล่งประโยชน์ของบุคคลเพื่อท่ีจะใหบ้รรลุถึงควำมรู้สึกมัน่คงในควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกนับุคคลท่ีสำมำรถ
ปรับตัวด้ำนกำรพึ่ งพำระหว่ำงกัน(Interdependence) ได้อย่ำงเหมำะสมจะต้องมีควำมสมดุลระหว่ำง              
กำรพึ่งพำตนเอง (Independence) และกำรพึ่งพำผูอ่ื้น (Dependence) รวมทั้งตอ้งมีพฤติกรรมทั้งกำรเป็นผูใ้ห้ 
(contributive behaviors) และพฤติกรรมกำรเป็นผูรั้บ (Receiving behaviors) อย่ำงเหมำะสมจึงจะท ำให้
บุคคลสำมำรถด ำรงชีวิตร่วมกับผู ้อ่ืนในสังคมได้ด้วยควำมรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยโดยชนิดของ
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคล พฤติกรรมกำรปรับตวัทั้ง 4 ดำ้นเป็นผลจำกกำรท ำงำนภำยในของกระบวนกำร
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ปรับตวัดว้ยกำรประสำนงำนกนัระหวำ่งกลไกกำรควบคุมและกลไกกำรคิดรู้ แสดงออกเป็นพฤติกรรมกำร
ปรับตวัทั้ง 4 ดำ้น  ซ่ึงพฤติกรรมแต่ละดำ้นจะมีควำมเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัภำยในกระบวนกำรปรับตวัของ
บุคคล โดยผลลพัธ์จำกกำรปรับตวัด้ำนใดด้ำนหน่ึงอำจมีผลกระทบหรือกลำยเป็นส่ิงเร้ำต่อกำรปรับตวั       
อีกดำ้นหน่ึงหรือทุก ๆ ดำ้นก็ได ้หรือส่ิงเร้ำชนิดหน่ึงอำจมีผลต่อกำรปรับตวัหลำย ๆ ดำ้นในเวลำเดียวกนั
พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมำจึงเป็นผลจำกกำรประสำนเก่ียวขอ้งกนัของทุกส่วนในกระบวนกำรปรับตวั
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงบุคคลเป็นระบบกำรปรับตวัท่ีมีควำมเป็นองคร์วม 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
       
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวจิัย 
 1.  พนกังำนท่ีมีเพศต่ำงกนั มีกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อ
กำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่ำงกนั  
 2.  พนกังำนท่ีมีอำยุต่ำงกนั มีกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อ
กำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่ำงกนั  

 3.  พนกังำนท่ีมีสถำนภำพต่ำงกนั มีกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมี
ต่อกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่ำงกนั  

ข้อมูลทัว่ไป 
- เพศ 
- อำยุ 
- สถำนภำพ 
- กำรศึกษำ 
- รำยได ้
- ต  ำแหน่งงำน 
 
 

 

 

กำรปรับตวัของพนกังำน 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรม
กำรเงินอิเล็กทรอนิกส์  
(กรณีศึกษำ : พนกังำนธนำคำรกรุงเทพ
กลุ่มสำขำในพทัยำ) 
ปัจจัยในการปรับตัว 
- ดำ้นร่ำงกำย 
- ดำ้นอตัมโนทศัน์ 
- ดำ้นบทบำทหนำ้ท่ี 
- ดำ้นกำรพึ่งพำระหวำ่งกนั 
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 4. พนกังำนท่ีมีกำรศึกษำต่ำงกนั มีกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมี
ต่อกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่ำงกนั  

 5. พนกังำนท่ีมีรำยไดต่้ำงกนั มีกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อ
กำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่ำงกนั  

 6. พนกังำนท่ีมีต ำแหน่งต่ำงกนั มีกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมี
ต่อกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่ำงกนั 
 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ในเขตเมือง

พทัยำ จ ำนวน 166 คน  ซ่ึงมีขั้นตอนในกำรสุ่มกลุ่มตวัอยำ่งดงัน้ี 
 ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง โดยวิธีกำรค ำนวณขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของทำโร่ ยำมำเน่  (Taro 

Yamane, 1967) ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก ำหนดค่ำควำมคลำดเคล่ือนของกำรสุ่มกลุ่มตวัอย่ำงเท่ำกบั 
5% เม่ือค ำนวณแลว้ไดข้นำดกลุ่มตวัอยำ่งส ำหรับกำรศึกษำเป็นจ ำนวน 118 คน    

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถำม (questionnaires) ท่ีผู ้ศึกษำสร้ำงข้ึนจำก

กำรศึกษำแนวคิดจำกทฤษฎี เอกสำรต่ำง ๆ ตลอดจนงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
 ตอนท่ี 2 กำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบ

ธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษำ : พนกังำนธนำคำรกรุงเทพกลุ่มสำขำในพทัยำ) 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. กำรประมวลผลขอ้มูล ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสังคมศำสตร์ ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูลโดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 
  1.1 ตรวจสอบควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้องของแบบสอบถำมหลังจำกด ำเนินกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถำมท่ีไดรั้บค ำตอบท่ีสมบูรณ์ครบตำมจ ำนวนท่ีระบุไว ้
  1.2 บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นรหสัลงในแบบบนัทึกขอ้มูล และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตำมล ำดบั 
  1.3 ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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  1.4 ประมวลผลขอ้มูลตำมจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำวจิยั 
 2. กำรวเิครำะห์ขอ้มูล ท ำกำรวเิครำะห์ขอ้มูลตำมวตัถุประสงคข์องกำรศึกษำดงัน้ี 
  2.1 วิเครำะห์ลกัษณะกลุ่มตวัอยำ่งท่ีท ำกำรส ำรวจ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณำในกำรวิเครำะห์โดย
จ ำแนกกลุ่มตวัอย่ำงตำม เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ สถำนภำพ รำยได้ ต ำแหน่งงำน ด้วยสถิติควำมถ่ีและ      
ค่ำร้อยละ 
  2.2 วิเครำะห์กำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของ
ระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์  (กรณีศึกษำ : พนักงำนธนำคำรกรุงเทพกลุ่มสำขำในพัทยำ)                
จำกแบบสอบถำมท่ีมีกำรวดัระดบั 5 ระดบั น ำมำแปลงเป็นคะแนน (Interval Scale) ดงัน้ี 
 
  ค าตอบ       ค่าคะแนน (Interval Scale) 
  มีกำรปรับตวัมำกท่ีสุด     5 
  มีกำรปรับตวัมำก      4 
  มีกำรปรับตวัปำนกลำง     3 
  มีกำรปรับตวันอ้ย      2 
  มีกำรปรับตวันอ้ยท่ีสุด     1 
  
 กำรวิเครำะห์กำรปรับตวัของพนักงำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของ
ระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษำ : พนกังำนธนำคำรกรุงเทพกลุ่มสำขำในพทัยำ) ใช้กำร
ค ำนวณค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน แลว้น ำไปเทียบเกณฑ์ (S.D.)  และน ำมำจดัระดบัโดยใช้เกณฑ์  
(บุญชม  ศรีสะอำด, 2535) ดงัน้ี 
 
  ค่าเฉลีย่       ระดับ 
  4.51 - 5.00     มีกำรปรับตวัมำกท่ีสุด 
           3.51 - 4.50     มีกำรปรับตวัมำก  
           2.51 - 3.50     มีกำรปรับตวัปำนกลำง 
           1.51 - 2.50     มีกำรปรับตวันอ้ย  
  1.00 - 1.50     มีกำรปรับตวันอ้ยท่ีสุด 
 
  2.3 ใช้สถิติเชิงอนุมำน ในกำรวิเครำะห์เพื่ออำ้งอิงผลกำรทดสอบจำกกลุ่มตวัอย่ำงไปยงักลุ่ม
ประชำกร ดงัน้ี 



 

C H A P T E R  20 
 

 395 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

  ทดสอบปัจจยักำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของ
ระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษำ : พนกังำนธนำคำรกรุงเทพกลุ่มสำขำในพทัยำ) ดว้ยสถิติ     
t-test ส ำหรับคุณลกัษณะของประชำกรท่ีแบ่งได ้2  กลุ่ม และสถิติ F-test ส ำหรับคุณลกัษณะของประชำกร  
ท่ีแบ่งได ้3 กลุ่มข้ึนไปท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ .05 หรือควำมเช่ือมัน่ 95% 
 

ผลการวจิัย 
 ผลกำรวจิยัตำมวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1  
 กำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรม

กำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษำ : พนกังำนธนำคำรกรุงเทพกลุ่มสำขำในพทัยำ) พบว่ำ พนกังำนผูต้อบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.6 มีอำยุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.8 มีสถำนภำพ
โสด คิดเป็นร้อยละ 60.2 มีกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี  คิดเป็นร้อยละ 66.1 มีรำยได้ 20,001-30,000 บำท    
คิดเป็นร้อยละ 43.2 และมีต ำแหน่งงำนเป็นเจำ้หนำ้ท่ีกำรตลำด มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.5  
 1) ดำ้นร่ำงกำย พบว่ำ พนกังำนธนำคำรกรุงเทพ กลุ่มสำขำในพทัยำ มีกำรปรับตวัต่อกำรเขำ้มำ
ของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนร่ำงกำย โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( X  = 3.55)                 
เม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดสำมำรถเรียงตำมล ำดบัจำกมำกไปหำน้อยดงัน้ี ประเด็นท่ี 2 กำรแต่งกำยท่ีมี             
ควำมสะอำดและเรียบร้อย ระหวำ่งวนัท ำงำนมำกท่ีสุด ( X  = 3.61) รองลงมำเป็น ประเด็นท่ี 4 รับประทำน
อำหำรในระหวำ่งวนัอย่ำงเพียงพอ ( X  = 3.61) และนอ้ยท่ีสุดเป็นประเด็นท่ี 3 ออกก ำลงักำยอยำ่งเพียงพอ
ในแต่ละวนัหลงักำรท ำงำน ( X  = 3.46) ตำมล ำดบั 

 2) ดำ้นอตัมโนทศัน์ พบว่ำ พนกังำนธนำคำรกรุงเทพ กลุ่มสำขำในพทัยำ มีกำรปรับตวัต่อกำร   
เขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ดำ้นอตัมโนทศัน์ โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก ( X  = 3.63) 
เม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดสำมำรถเรียงตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อยดังน้ี ประเด็นท่ี 11 ท่ำนสำมำรถ
แยกแยะปัญหำส่วนตวัจำกภำยนอกกบักำรท ำงำนภำยในได้อย่ำงดีมำกท่ีสุด ( X  = 3.76) รองลงมำเป็น 
ประเด็นท่ี 10 ควำมกดดนัในกำรก ำหนดเป้ำกำรท ำงำนของพนกังำนแต่ละคน ( X  = 3.71) และน้อยท่ีสุด 
เป็นประเด็นท่ี 7 รู้สึกดีกบักำรเปล่ียนแปลงกำรท ำงำนของธนำคำรให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด                          
( X  = 3.44) ตำมล ำดบั 
 3) ดำ้นบทบำทหนำ้ท่ี พบวำ่ พนกังำนธนำคำรกรุงเทพ กลุ่มสำขำในพทัยำ มีกำรปรับตวัต่อกำร
เข้ำมำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนบทบำทหน้ำท่ี โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก                        
( X  = 3.74) เม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดสำมำรถเรียงตำมล ำดบัจำกมำกไปหำน้อยดงัน้ี ประเด็นท่ี 16 ท่ำน
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ในทุกหน้ำท่ีแต่ละต ำแหน่ง ทั้ งภำยในสถำนท่ีและภำยนอกสถำนท่ีมำกท่ีสุด                   
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( X  = 3.89) รองลงมำเป็นประเด็นท่ี 13 กำรส่งเสริมกำรขำย เช่น กำรแจกของรำงวลั Premium ร่วมลุน้ชิง
รำงวลั ( X  = 3.81) และนอ้ยท่ีสุดเป็นประเด็นท่ี 12 สำมำรถอธิบำยขอ้มูลและให้ควำมรู้ในกำรใชง้ำนระบบ
ธุรกรรมกำรเงินผำ่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ( X  = 3.51) ตำมล ำดบั  
 4) ดำ้นพึ่งพำระหว่ำงกนั พบว่ำ พนกังำนธนำคำรกรุงเทพ กลุ่มสำขำในพทัยำ มีกำรปรับตวัต่อ
กำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนพึ่งพำระหว่ำงกนั โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก         
( X  = 3.92) เม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดสำมำรถเรียงตำมล ำดบัจำกมำกไปหำนอ้ยดงัน้ี ประเด็นท่ี 20 มีควำม
เคำรพผูใ้หญ่ในสถำนท่ีท ำงำนทุก ๆ คนมำกท่ีสุด ( X  = 3.99) รองลงมำเป็นประเด็นท่ี 18 พนกังำนทุกคน   
มีควำมร่วมมือกนัท ำงำนให้ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ( X  = 3.96) และนอ้ยท่ีสุดเป็นประเด็นท่ี 19   
มีควำมเอำใจใส่กับเพื่อร่วมงำนคอยช่วยเหลือกำรท ำงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ( X  = 3.87) 
ตำมล ำดบั 
 สรุปผลกำรปรับตวัของพนักงำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบ
ธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษำ : พนกังำนธนำคำรกรุงเทพกลุ่มสำขำในพทัยำ) 
 

ด้าน �̅� SD. แปลความหมาย ล าดับ 

ดำ้นร่ำงกำย 3.55 .92 มำก 4 
ดำ้นอตัมโนทศัน์ 3.63 .88 มำก 3 
ดำ้นบทบำทหนำ้ท่ี 3.74 .96 มำก 2 
ดำ้นพึ่งพำระหวำ่งกนั 3.92 .73 มำก 1 

รวม 3.71 .87 มำก - 
 
 จำกตำรำง พนกังำนธนำคำรกรุงเทพ กลุ่มสำขำในพทัยำ มีกำรปรับตวัต่อกำรเขำ้มำของระบบ
ธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก ( X  = 3.71) ซ่ึงสำมำรถเรียงตำมล ำดบัจำกมำก
ไปหำน้อยไดด้งัน้ี ดำ้นพึ่งพำระหว่ำงกนัอยู่ในระดบัมำก ( X  = 3.92) ดำ้นบทบำทหน้ำท่ีอยู่ในระดบัมำก        
( X  = 3.74) ดำ้นอตัมโนทศัน์อยู่ในระดบัมำก ( X  = 3.63) และดำ้นร่ำงกำยอยู่ในระดบัมำก ( X  = 3.55) 
ตำมล ำดบั  
 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมุติฐำนท่ี 1 เพศมีผลต่อปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำ
ของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผลกำรทดสอบพบวำ่ ไม่มีผลต่อกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีค่ำ sig =.467                
ซ่ึงเปรียบเทียบระดบัมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีก ำหนดคือ .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐำนท่ี 1 สรุปไดว้ำ่เพศไม่มีผลต่อ
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ปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุรกรรมกำรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 

 สมมุติฐำนท่ี 2 อำยมีุผลต่อปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำ
ของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผลกำรทดสอบพบวำ่ ไม่มีผลต่อกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีค่ำ sig = .304              
ซ่ึงเปรียบเทียบระดบัมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีก ำหนดคือ .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐำนท่ี 2 สรุปไดว้ำ่อำยุไม่มีผลต่อ
ปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุรกรรมกำรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 

 สมมุติฐำนท่ี 3 สถำนะภำพมีผลต่อปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อ
กำรเข้ำมำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผลกำรทดสอบพบว่ำ ไม่มีผลต่อกำรปรับตัวของ
พนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีค่ำ 
sig = .070 ซ่ึงเปรียบเทียบระดบัมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีก ำหนดคือ .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐำนท่ี 3 สรุปได้ว่ำ
สถำนะภำพไม่มีผลต่อปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบ
ธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

 สมมุติฐำนท่ี 4 กำรศึกษำมีผลต่อปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำร
เขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผลกำรทดสอบพบว่ำ ไม่มีผลต่อกำรปรับตวัของพนกังำน
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีค่ำ sig =  .163 
ซ่ึงเปรียบเทียบระดบัมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีก ำหนดคือ .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐำนท่ี 4  สรุปไดว้ำ่กำรศึกษำไม่มี
ผลต่อปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 

 สมมุติฐำนท่ี 5 รำยไดมี้ผลต่อปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำร 
เขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผลกำรทดสอบพบว่ำ ไม่มีผลต่อกำรปรับตวัของพนกังำน
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีค่ำ sig = .793 
ซ่ึงเปรียบเทียบระดบัมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีก ำหนดคือ .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐำนท่ี 5 สรุปไดว้ำ่รำยไดไ้ม่มีผล
ต่อปรับตวัของพนักงำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุรกรรมกำรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 

 สมมุติฐำนท่ี 6 ต  ำแหน่งมีผลต่อปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำร
เขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผลกำรทดสอบพบว่ำ ไม่มีผลต่อกำรปรับตวัของพนกังำน
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีค่ำ sig = .101
ซ่ึงเปรียบเทียบระดบัมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีก ำหนดคือ .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐำนท่ี 6 สรุปไดว้ำ่ต ำแหน่งไม่มี



 

น าโชค  วรศิลป์ และคณะ 

 398 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  ปีที ่12 ฉบบัที ่ 3 

ผลต่อปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 ในกำรวิเครำะห์ถึงองคค์วำมรู้ใหม่ท่ีไดจ้ำกำรวิจยั ผูว้ิจยัจะอภิปรำยเปรียบเทียบระหวำ่งขอ้คน้ท่ี

ไดจ้ำกกำรศึกษำและองคค์วำมรู้เดิมจำกเน้ือหำบทท่ี 2 รวมทั้งขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงัน้ี 
 ดำ้นร่ำงกำย พบวำ่ โดยภำพรวมกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อ

กำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัมำก ซ่ึงสอดคล้องกบักำรวิจยัของ วีนัส        
ตีรพฒันพนัธ์ (2549) ท่ีได้ศึกษำเร่ืองกำรปรับตวัเพื่อกำรพฒันำบุคลำกรของระดบัปฏิบติักำรในสถำบนั
พฒันำองคก์รชุมชน (องคก์รมหำชน) พบวำ่ ดำ้นร่ำงกำย ดำ้นทกัษะเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีกำรประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบติังำน อยูใ่นระดบัมำก และสอดคลอ้งกบักำรวิจยัของ สำรินทรั์ตน์ สวสัดิพฤกษำ (2543) ศึกษำ
เร่ือง กำรปรับตวัของพนกังำนในบริษทัประกนัภยัท่ีมีบริษทัต่ำงชำติเขำ้ร่วมลงทุน พบวำ่ ในดำ้นร่ำงกำยมี
กำรปรับตวัอยู่ในระดบัมำก เน่ืองจำกกำรท ำงำนจะต้องมีควำมพร้อมและสมำธิในกำรท ำงำนส่งผลให้
พนกังำนมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนท่ีดีข้ึน 

 ดงัผลกำรศึกษำขำ้งตน้นั้นมีควำมสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์พนักงำนของธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) กลุ่มสำขำในพทัยำ ท่ีไดก้ล่ำวไวว้ำ่ กำรเขำ้มำของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้
พนกังำนมีควำมกดดนัในกำรท ำงำนมำกข้ึนเน่ืองจำกมีกำรท ำงำนตำมสำขำลดลงแต่ตอ้งใชเ้วลำกำรท ำงำน
ในรูปแบบ กำรท ำกำรตลำดแทนโดยกำรออกพบลูกค้ำอย่ำงสม ่ ำเสมอรวมถึงลักษณะกำรท ำงำนมี              
ควำมเร่งรีบเพื่อท่ีจะตอ้งสร้ำงผลงำนจึงส่งผลต่อเร่ืองสุขภำพร่ำงกำยของพนกังำนในเร่ืองกำรรับประทำน
อำหำรเพรำะในบำงคร้ังพนกังำนไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรไดต้รงตำมเวลำของม้ืออำหำรในแต่ละวนั
และในบำงคร้ังอำหำรท่ีรับประทำนไปนั้นไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของร่ำงกำย 

 และดงัผลกำรศึกษำขำ้งตน้ยงัมีควำมสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ในเร่ืองของกำรตอ้งมี   
กำรปรับตวัเร่ืองกำรออกก ำลงักำยของพนักงำนเองด้วยเน่ืองจำกกำรท ำงำนธนำคำรเป็นกำรท ำงำนท่ีมี    
ควำมเส่ียงสูงทำงดำ้นกำรเงิน หน่ึงในภำรกิจของกำรปฏิบติังำนจึงตอ้งมีกำรสรุปยอดของงบประมำณต่ำง ๆ 
เป็นประจ ำทุกวนั ซ่ึงส่งผลใหก้ำรท ำงำนตอ้งใชร้ะยะเวลำท่ียำวนำนกวำ่ปกติ ดงันั้น พนกังำนทุกคนจึงตอ้งมี
กำรปรับตวัโดยมีกำรแบ่งงำนกนัท ำอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปอย่ำงรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน             
เพื่อบริหำรจดักำรเวลำไวส้ ำหรับกำรดูแลสุขภำพอยำ่งกำรมีเวลำไดอ้อกก ำลงักำยอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อสุขภำพ
ท่ีแขง็แรง อนัจะส่งผลดีต่อไปกบักำรปฏิบติังำนในระยะยำว 

 ดำ้นอตัมโนทศัน์ พบวำ่ โดยภำพรวมกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)   
ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัมำก ไม่สอดคลอ้งกบักำรวิจยั ของ
วรรณกนก สุวรรณรัตน์ (2548) ท่ีได้ศึกษำเร่ือง กระบวนกำรปรับตวัในกำรส่ือสำรองค์กรของผูบ้ริหำร



 

C H A P T E R  20 
 

 399 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

ชำวต่ำงชำติ ตวัอยำ่งกำรศึกษำจำก บริษทั คลิฟฟอร์ด ชำนช์ (ประเทศไทย) จ ำกดั พบวำ่ กำรส่ือสำรภำยใน
องค์กรใช้ควำมทันสมัยทำงด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ด้ำนหน้ำท่ีในกำรท ำงำนเป็นปัญหำของกำรปรับตัว                    
ซ่ึงไม่เขำ้ใจในดำ้นภำษำส่ือสำรกนัไม่เขำ้ใจมีกำรปรับตวัอยูใ่นระดบัปำนกลำง 

 ดงัผลกำรศึกษำขำ้งตน้นั้นมีควำมสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์อยูส่่วนหน่ึง ท่ีพนกังำน
ส่วนใหญ่ตอ้งมีกำรปรับตวัเป็นอย่ำงมำกแต่ลกัษณะกำรท ำงำนส่วนใหญ่ของพนักงำนนั้นจ ำเป็นจะตอ้ง
ปฏิบติังำนอย่ำงมีสติและมีสมำธิเป็นอยำ่งมำก เน่ืองจำกกำรท ำงำนของพนกังำนธนำคำรเป็นกำรท ำงำนท่ี
ตอ้งพบปะและเผชิญหนำ้กบัผูค้นมำกหน้ำหลำยตำ กำรท ำงำนจึงสำมำรถควบคุมไดย้ำก แต่ทั้งน้ีพนกังำน   
ทุกคนมีกำรปรับตวัโดยกำรปรับอำรมณ์ให้มีควำมพร้อมต่อกำรท ำงำน เช่น กำรไม่น ำเร่ืองส่วนตวัมำ          
ขอ้งเก่ียวกบัเร่ืองกำรท ำงำนไม่น ำปัญหำส่วนตวัมำสร้ำงอำรมณ์ท่ีเป็นลบต่อกำรท ำงำน เป็นตน้ เพื่อลด
ปัญหำกำรร้องเรียนจำกลูกคำ้ และเพื่อใหก้ำรท ำงำนและกำรบริกำรลูกคำ้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

 และผลกำรศึกษำข้ำงต้นยงัมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ท่ีพนักงำนธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) กลุ่มสำขำในพทัยำตอ้งมีกำรปรับตวัเป็นอยำ่งมำกเม่ือเขำ้สู่ระบบธุรกรรมกำรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจำกธนำคำรมีกำรเปล่ียนแปลระบบกำรท ำงำนเป็นอย่ำงมำกในเร่ืองของกำรใช้ก ำลงั
แรงงำนจำกทรัพยำกรมนุษยโ์ดยมีกำรลดกำรท ำงำนจำกคนเป็นจ ำนวนมำกเพรำะกำรเขำ้มำแทนท่ีของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดงันั้นเม่ือระบบอิเล็กทรอนิกส์ไดเ้ขำ้มำตอบโจทยป์ระชำชนในประเทศไทยอย่ำงรวดเร็ว 
พนกังำนจึงตอ้งมีกำรปรับตวัเป็นอย่ำงมำกเพื่อกำรท ำงำนร่วมกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตอ้งมีกำรวำง
แผนกำรท ำตลำดของพนกังำนทุกคนและพนกังำนเองจะตอ้งมีกำรออกไปท ำงำนนอกสถำนท่ีกนัมำกข้ึน 

 ดำ้นบทบำทหนำ้ท่ี พบวำ่ โดยภำพรวมกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)    
ท่ีมีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมำก ซ่ึงสอดคล้องกับ สิริยำ             
หอมสุวรรณ (2544) ท่ีไดท้  ำกำรศึกษำถึง ศกัยภำพของบุคลำกรในกำรปฏิบติังำนจดัท ำค ำของบประมำณ
แผ่นดินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ             
กำรท ำงำนของบุคคลในกำรปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรจดัท ำค ำของบประมำณ พบวำ่ มีศกัยภำพโดยรวมอยูใ่น
ระดับมำก ไม่สอดคล้องกับกำรวิจยัของ วรรณกนก สุกรรณรัตน์ (2548) ท่ีได้ศึกษำเร่ือง กระบวนกำร
ปรับตวัในกำรส่ือสำรองค์กรของผูบ้ริหำรชำวต่ำงชำติ ตวัอย่ำงกำรศึกษำจำก บริษทั คลิฟฟอร์ด ชำนช์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั พบวำ่ กำรส่ือสำรภำยในองคก์รใชค้วำมทนัสมยัทำงดำ้นอิเล็กทรอนิกส์ดำ้นหนำ้ท่ีใน
กำรท ำงำนเป็นปัญหำของกำรปรับตวัซ่ึงไม่เขำ้ใจในดำ้นภำษำส่ือสำรกนัไม่เขำ้ใจมีกำรปรับตวัอยูใ่นระดบั
ปำนกลำงและไม่สอดคล้องกบังำนวิจยัของ มยุรฉัตร กุลตณัฑ์ (2552) ท่ีได้ศึกษำเร่ือง กำรปรับตวัของ
พนกังำนภำยใตร้ะบบกำรบริหำรแบบญ่ีปุ่นโดย ผลกำรศึกษำพบวำ่ พนกังำนภำยใตร้ะบบกำรบริหำรแบบ
ญ่ีปุ่นมีทิศทำงในกำรปรับตวัดำ้นภำพกำรท ำงำน ในระดบัปำนกลำง 



 

น าโชค  วรศิลป์ และคณะ 

 400 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  ปีที ่12 ฉบบัที ่ 3 

 ดงัผลกำรศึกษำขำ้งตน้ค่อนขำ้งมีควำมสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ของผูจ้ดักำรธนำคำร
กรุงเทพ กลุ่มสำขำในพทัยำ ท่ีไดก้ล่ำวไวว้่ำ เม่ือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เขำ้มำอย่ำงรวดเร็วพนกังำนตอ้งมี
กำรฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบท่ีเขำ้มำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกบักำรท ำงำนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ 
อย่ำงเต็มท่ี รวมถึงเป็นกำรสร้ำงควำมเขำ้ใจและควำมมัน่ใจให้กบัตวัพนักงำนเองในกำรให้ขอ้มูลต่ำง ๆ 
เก่ียวกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำมำรถเป็นผูใ้ห้ควำมรู้และบอกต่อขอ้มูลส ำคญัให้กบัผูม้ำใช้บริกำรได้
อยำ่งเขำ้ใจ อีกทั้งพนกังำนทุกคนตอ้งใหค้วำมส ำคญักบังำนท่ีตนเองไดรั้บมอบหมำยอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ
และใส่ใจในรำยละเอียดของงำนเป็นอย่ำงสูง เน่ืองจำกงำนเป็นงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองกำรเงินกำรท ำงำน     
จึงตอ้งมีควำมรับผิดชอบต่อภำรกิจท่ีไดรั้บมอบหมำยสูงมำกทั้งเร่ืองตวัเงินและเอกสำรส ำคญัต่ำง ๆ รวมถึง
กำรท ำงำนของพนกังำนทุกคนจะตอ้งท ำงำนดว้ยควำมรอบคอบเพื่อลดโอกำสในกำรตกหล่นของงำน 

 ดำ้นกำรพึ่งพำซ่ึงกนัและกนั พบวำ่ โดยภำพรวมกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) ท่ีมีต่อกำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัมำก สอดคลอ้งกบักำรวจิยั 
ของ สำรินทรั์ตน์ สวสัดิพฤกษำ (2543) ศึกษำเร่ือง กำรปรับตวัของพนกังำนในบริษทัประกนัภยัท่ีมีบริษทั
ต่ำงชำติเขำ้ร่วมลงทุน ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ ด้ำนเพื่อนร่วมงำนและลกัษณะงำนอยู่ในระดบัปำนกลำง
เน่ืองจำกพนกังำนของบริษทัต่ำงชำติจะมีพฤติกรรมควำมคิดแตกต่ำงกนัออกไปและสอดคลอ้งกบังำนวิจยั
ของ  มยุรฉตัร กุลตณัฑ์ (2552) ท่ีไดศึ้กษำเร่ือง กำรปรับตวัของพนกังำนภำยใตร้ะบบกำรบริหำรแบบญ่ีปุ่น 
โดยผลกำรศึกษำพบวำ่ พนกังำนส่วนใหญ่สำมำรถปรับตวัใหเ้ขำ้กบัเพื่อนร่วมงำนในระดบัท่ีดีเช่นกนั 
 ดังผลกำรศึกษำข้ำงต้นค่อนข้ำงมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์พนักงำนของ
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) กลุ่มสำขำในพทัยำ ท่ีไดก้ล่ำวกนัในเร่ืองของกำรพึ่งพำซ่ึงกนัและกนัไวว้ำ่ 
ในบรรยำกำศของกำรงำนท่ีดีนั้นพนกังำนท่ีมีอำวุโสน้อยกว่ำทั้งท่ีเป็นพนักงำนเก่ำและพนกังำนท่ีเขำ้มำ
ท ำงำนใหม่ควรให้ควำมเคำรพกบัผูท่ี้อำวุโสกว่ำเป็นส ำคญั เร่ืองของอำยุและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
รวมไปถึงส่ิงท่ีส ำคญัรองลงมำไม่น้อยไปกว่ำกันคือกำรให้ควำมเคำรพและกำรให้เกียรติซ่ึงกันและกัน
ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน เพื่อกำรท ำงำนร่วมกนัหรือกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำมีประสิทธิภำพและเกิดผลส ำเร็จ
สูงสุด 
 และดงัผลกำรศึกษำขำ้งตน้พนกังำนมีกำรปรับตวัเร่ืองกำรพึ่งพำซ่ึงกนัและกนัอยูใ่นระดบัมำกนั้น
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลกำรให้สัมภำษณ์ของพนกังำนทุกคนท่ีไดก้ล่ำวไวว้ำ่ กำรท ำงำนในธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกดั (มหำชน) กลุ่มสำขำในพทัยำ พนกังำนทุกคนจะตอ้งมีควำมเอำใจใส่ในกำรท ำงำนเป็นอยำ่งมำกและท่ี
ส ำคญั เม่ือเกิดปัญหำบำงอย่ำงข้ึน พนกังำนทุกคนตอ้งช่วยเหลือและร่วมกนัแกไ้ขปัญหำในทุกคร้ังเพรำะ
กำรแกไ้ขปัญหำคนเดียวคือหนทำงท่ีผิดท่ีสุด ไม่วำ่จะเกิดปัญหำใดข้ึนควรจะตอ้งมีกำรเรียกรุ่นพี่เพื่อมำให้
ค  ำปรึกษำและให้ค  ำแนะน ำเสมอ ทั้งน้ีจึงเห็นไดว้ำ่กำรสร้ำงสัมพนัธ์อนัดีระหวำ่งกำรท ำงำนเป็นประโยชน์
ต่อทั้งตนเองเพื่อนร่วมงำน หวัหนำ้งำน และกำรท ำงำนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำย 
 จำกข้อค้นพบท่ีได้จำกกำรศึกษำ ผูว้ิจยัเห็นว่ำควรมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นนัยยะในเชิงนโยบำย          
ท่ีส ำคญัดงัน้ี 

  1) ธนำคำรกรุงเทพจ ำกัด (มหำชน) ควรมีกำรอบรมพนักงำนของบริษัทให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน รวมถึงแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ของระบบกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใน
อนำคตอยำ่งเตม็ตวั 

  2) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ควรตอ้งตรวจสอบกำรท ำงำนของพนกังำนตลอดเวลำเพื่อ
เช็คควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของพนักงำนแต่ละคนว่ำสำมำรถท ำงำนและแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้
หรือไม่ หำกควำมรู้ไม่เพียงพอตอ้งส่งเขำ้ฝึกอบรมอยำ่งจริงจงั 
   3) ธนำคำรแห่งประเทศไทยควรมีกำรโฆษณำและให้ควำมรู้กับประชนชนในกำรใช้งำน
ธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงมีกำรจดัท ำเอกสำรสำระส ำคญัในกำรใชง้ำนรวมถึงแนวทำงกำรแกไ้ข
ปัญหำเบ้ืองตน้ใหก้บัประชำชนเม่ือเกิดปัญหำ 
 2. ขอ้เสนอแนะในกำรท ำวจิยัคร้ังต่อไป 

 หลงัจำกท่ีไดด้ ำเนินกำรวจิยัเร่ืองกำรปรับตวัของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีต่อ 
กำรเขำ้มำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษำ : พนกังำนธนำคำรกรุงเทพกลุ่มสำขำใน
พทัยำ)  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัเห็นวำ่ควรมีกำรด ำเนินวจิยัหลงัจำกน้ี คือ 

  1) ควรศึกษำเก่ียวกบัเร่ืองผลกระทบของประชำชนในกำรใชง้ำนเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
   2) ควรศึกษำเก่ียวกบัเร่ืองควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์และ    
กำรใหค้  ำแนะน ำกำรใชง้ำนของพนกังำนธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
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