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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ เปรียบเทียบพฤติกรรมการปรบัตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์  และ เจเนอเรช่ัน วาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ ที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรช่ัน วาย จ านวน 340 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า ผู้สอบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนอเรช่ัน วาย ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุที่ปฏิบัติงานในธนาคารระหว่าง 5-6 ปี อยู่ในต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในเจเนเรชั่น  
เบบี้บูมเมอร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุที่ปฏิบัติงานในธนาคาร 9 ปีขึ้นไป อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ที่มีเพศ อายุในการปฏิบัติงาน และต าแหน่ง
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างกัน พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ ที่มีเพศ 
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงแตกต่างกัน ในด้านการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคล 
ปัจจัยภายใน ด้านค่านิยมร่วมมีผลต่อพฤติกรรมการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย 
สูงสุด ปัจจัยภายในด้านค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์ สูงสุด ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานใน
กลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย สูงสุด ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงาน
ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ สูงสุด และพนักงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย และ เจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ มีพฤติกรรมการปรับตัวไม่
แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: เจเนอเรช่ันวาย เจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ พฤติกรรมการปรับตัว 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to conduct a comparative study of adjustment behavior in response 
to the changes among employees of different generations at Government Housing Bank headquarters. The 



2 
 

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

บทน า 
ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง องค์กรต่าง ๆ ย่อมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต่างกันตรงที่ความต้องการหรือความ

จ าเป็นของแต่ละองค์กรว่า ต้องการเปล่ียนแบบไหน เปล่ียนแปลงอย่างไร เปล่ียนมากหรือเปล่ียนน้อย เปล่ียนเร็วหรือเปล่ียนช้าแค่
ไหนเท่านั้น ซึ่งบุคลากรในองค์กรต่างก็จะต้องมีการปรับตัว และเปล่ียนให้ทันกับองค์กรที่เปล่ียนไป หากองค์กรเปล่ียนแปลงไม่มาก
แบบค่อยเป็นค่อยไป บุคลากรก็อาจปรับเปล่ียนโดยแทบจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ า เพราะระบบหรือวิธีการใหม่จะหล่อหลอมให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงตามที่องค์กรต้องการ แต่หากบุคลากรที่อยู่ในองค์กรที่มีการเปล่ียนอย่างรวดเรว็ ก็ต้องบริหารจัดการเพื่อปรับตัวเองให้
ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วให้ได้  (กรุงเทพธุรกิจ, 2556) การปรับตัวและการเปล่ียนแปลงเป็นประเด็นที่ได้รับการ
กล่าวถึงค่อนข้างมากในภาคธุรกิจและภาคราชการในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะที่สภาพของสังคม
และธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ของการแข่งขัน การท าธุรกิจ วิถีชีวิต และ
ความต้องการของคนในสังคม ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่อันน ามาซึ่งการ
เปล่ียนแปลงในองค์กร ซึ่งการรับมือกับการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงที่องค์กรทั้งหลายต้องประสบและมีประสบการณ์อยู่เป็นปกติ เพราะ
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เหล่านั้น เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นกับบุคลากรและองค์กร หากแต่เป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ จะถี่หรือห่างกันมาก
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แค่ไหนเท่านั้นเอง ดังนั้น การปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงจึงเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญส าหรบับุคลากรและองค์กรในปัจจุบัน ซึ่ง
จะส่งผลให้องค์กรนั้น ๆ สามารถท่ีจะด ารงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์  
 

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล กับการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรช่ันวาย จ าแนกตาม เจเนอเรช่ัน เพศ 
ระยะเวลาในการท างาน ต าแหน่งงาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ 
และค่านิยมร่วมที่มีผลต่อการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ กลุ่มเจเนอ
เรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรช่ันวาย 

3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
ที่มีผลต่อการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรช่ัน  เบบี้บูม
เมอร์ และ เจเนอเรช่ันวาย 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุในการปฏิบัติงานในธนาคาร และ

ต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อ

พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  
3. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี            

มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  
4. พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ ที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุในการปฏิบัติงานในธนาคาร 

และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงแตกต่างกัน 
5. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อ

พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ 
6. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี            

มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ 
7. พนักงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย และกลุ่มเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ มีพฤติกรรมการปรับตัวแตกต่างกัน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีด้านปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัย 7S ตามหลักการของแมคคินซีย์ (McKinsey) (McKinsey’s 7S Framework) 

อ้างอิงจาก Waterman, Robert, Thomas, Peters, and Phillips (1980) เป็นแนวทางวิเคราะห์ปัจจัยภายในหน่วยงานซึ่งเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารองค์กรที่จะช่วยให้การบริหารองค์กรมีศักยภาพการท างานสูงมากยิ่งขึ้น 
McKinsey ได้กล่าวว่า ความ ส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ หรือการบริหารงานที่สัมฤทธิ์ผลนั้น ขึ้นอยู่กับตัวแปรซึ่งมี
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ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างน้อยที่สุด 7 ตัว ซึ่งได้แก่ 1. กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ (Strategy) 2. โครงสร้าง (Structure)           
3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) 4. รูปแบบการบริหาร (Style) 5. บุคลากร (Staff) 6. ทักษะความสามารถ (Skill) 7. ค่านิยม
ร่วม (Shared values) โดยที่ตัวแปร 2 ตัวแรก คือ กลยุทธ์กับโครงสร้างเป็นส่ิงที่สามารถจับต้องได้หรือมองเห็นได้ชัดเจนจึงท าให้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษ ส าหรับตัวแปรใหม่ที่ค้นพบเท่าที่ผ่านมาผู้บริหารไม่ได้ให้ความสนใจ
เพราะเป็นส่ิงที่จับต้องไม่ได้หรือ มองเห็นภาพไม่ชัดเจน ได้แก่ คนหรือพนักงาน สไตล์การบริหาร ระบบและวิธีการ คุณค่าร่วมและ
ฝีมือหรือทักษะ ต่อมาบริษัท แมคคินซีย์ (McKinsey) ได้ปรับปรุงค าจ า กัดความของตัวแปรทั้ง 7 ตัว ให้มีความถูกต้องชัดเจนยิง่ขึน้ 
และเรียกตัวแปรเหล่าน้ีว่าเป็นโครงร่างพื้นฐาน 7S (7S Framework of McKinsey) 

ทฤษฎีด้านปัจจัยภายนอก Wheelen (2008) กล่าวถึง สภาพแวดล้อมภายนอกไว้ว่า เป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่ใน            
ระดับกว้างและมีผลกระทบโดยทางอ้อมต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ 4 ปัจจัย ดังนี้  1. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) เป็นปัจจัยที่รัฐบาลมีบทบาทในการออกกฎหมาย 
เพื่อการควบคุมการด าเนินธุรกิจและเป็นความต้องการของสังคม การออกกฎหมายของรัฐบาลอาจท าให้เกิดโอกาสหรืออุปสรรคต่อ
การด าเนินธุรกิจได้ 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) เป็นสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงิน
เฟ้อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราการว่างงาน อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อัตราการเจริญเติบโตของประชากรในพื้นที่ที่
องค์กรให้ความส าคัญอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม เป็นต้น 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social - Cultural) เป็นปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจท่ีมาจาก ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต วัฒนธรรม เชื้อชาติ การศึกษา ศาสนา อาชีพ ครอบครัว            
4. ด้านเทคโนโลยี (Technological) เทคโนโลยีเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในด้านการปรับปรงุและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เทคโนโลยี
ในปัจจุบันมีส่วนท าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอย่างมากมาย ซึ่งเป็นส่ิงที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับความเปล่ียนแปลงดังกล่าว               
ในการศึกษาค้นคว้าและน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ก่อนคู่แข่งขันจนเป็นผลท าให้ได้เปรียบในการแข่งขันได้ 

ทฤษฎีด้านการปรับตัว  Dawis and Lofquist (1984) ได้ก าหนดทฤษฎีของการปรับตัวในการท างาน (Work 
Adjustment) ประกอบด้วยความหมายส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ คือ1. การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการขององค์กร หมายถึง 
ความสามารถในการปรับตัวในการท างานโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะในการท างานและบุคลิกภาพที่เหมาะสมที่
ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังขององค์กร  2. การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคล 
หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบัติงานอย่างมีความมุ่งหวังและให้ความใส่ใจในความส าเร็จของงาน และมีโอกาสได้ใช้
ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปเสริมการท างาน ต้องการที่จะได้รับความพอเพียงตาม ความจ าเป็นด้านสรีระ การมีความมั่นคง
ปลอดภัย การเป็นส่วนหน่ึงของสังคม การมีเกียรติและศักดิ์ศรี การมีความเข้าใจและรู้จักตนเอง 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  ที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่ ในกลุ่มเจเนอ

เรช่ัน เบบี้บูมเมอร์และเจเนอเรช่ัน วาย และด้วยทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น จึงก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro 
Yamane (1967) อ้างอิงใน กาญจนาพร พันธ์เทศ (2560) และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % 
ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดังนี้ การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างหาจากสูตร 
 

n  =      
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โดยที่   
n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
e  = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดได้ 5 % เท่ากับ 0.05 

จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 324 คน  โดยเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง 5% เท่ากับ 16 คน  ดังนั้นจึงรวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดเท่ากับ 340 คน  
 

n      =       =  324 

 
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) แบบเป็นสัดส่วน โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 36 ฝ่ายงาน ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละฝ่าย ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะตา่งกัน จากนั้นค านวณหา
ขนาดตัวอย่างจาก 36 ฝ่ายงาน ตามสัดส่วนของประชากรให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ฝ่ายงาน 
จ านวนประชากร 
เจเนอชัน่เบบี้บูม

เมอร์ (คน) 

จ านวนประชากร 
เจเนอชัน่วาย 

(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
เจเนอชัน่ 

เบบี้บูมเมอร์ 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
เจเนอชัน่วาย 

(คน) 

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ 56 51 11 10 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 13 57 3 11 
ฝ่ายกฎหมาย 4 15 1 3 
ฝ่ายบริหาร NPA 10 13 2 3 
ฝ่ายบัญชี 8 17 2 3 
ฝ่ายจัดหาและการพัสด ุ 10 20 2 4 
ฝ่ายเงินฝากและพันธมิตร 6 11 1 2 
ฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน 5 17 1 3 
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม 5 10 1 2 
ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 9 2 2 
ฝ่ายตรวจสอบสาขา 11 16 2 3 
ฝ่ายตรวจสอบส านักงานใหญ ่ 10 5 2 1 

 
 
 
 
 



6 
 

 

ฝ่ายงาน 
จ านวนประชากร 
เจเนอชัน่เบบี้บูม

เมอร์ (คน) 

จ านวนประชากร 
เจเนอชัน่วาย 

(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
เจเนอชัน่ 

เบบี้บูมเมอร์ 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
เจเนอชัน่วาย 

(คน) 

ฝ่ายธุรกรรมการเงิน 18 9 4 2 
ฝ่ายนโยบายสินเช่ือธุรกิจและภาครัฐ 5 17 1 3 
ฝ่ายบริหารคด ี 7 12 1 2 
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 7 11 1 2 
ฝ่ายบริหารหนี ้กทม.และปริมณฑล 20 54 4 11 
ฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด 16 15 3 3 
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย ์ 14 26 3 5 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 6 72 1 14 
ฝ่ายบริหารส านักงานและกิจการสาขา 22 38 4 8 
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 31 5 6 
ฝ่ายปฏิบัติการบริการอเิล็กทรอนิกส์ 5 15 1 3 
ฝ่ายส่ือสารองค์กร 4 31 1 6 
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ 11 14 2 3 
ฝ่ายวิเคราะห์สินเช่ือรายย่อย 30 4 6 1 
ฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง 21 89 4 18 
ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1 8 151 2 30 
ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 2 4 164 1 33 
ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ 5 10 1 2 
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ 9 16 2 3 
ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล 5 33 1 7 
ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค 9 181 2 36 
ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรยีนรู ้ 4 14 1 3 
ส านักกรรมการผู้จัดการ 3 9 1 2 
ฝ่ายสนับสนุนสินเช่ือ 17 31 3 6 
รวม 420 1,288 84 256 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช่ในการเก็บรวมรวบข้อมูล ส าหรับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการ

เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงาน
ใหญ่ กลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์และเจเนอเรช่ัน วาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นปัจจัยภายในของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นปัจจัยภายนอก ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยวิธีการแจกแจงความถี่ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ 

(Percentage) ความถี่ (Frequency) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลในลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วน
บุคคล ได้แก่ เจเนอเรช่ัน เพศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ใช้อธิบายข้อมูล ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และ พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อ ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย ที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุในการปฏิบัติงานใน

ธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงแตกต่างกัน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ Independent t-test และ สถิติ One-way analysis of variance 
 สมมติฐานข้อที่  2 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร                  
ทักษะ ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่ม             
เจเนอเรช่ันวาย ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Multiple  Regression 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ด้านเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอ าคารสงเคราะห์ในกลุ่ม                
เจเนอเรช่ันวาย ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Multiple  Regression 

สมมติฐานข้อที่ 4 พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ ที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุในการ
ปฏิบัติงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงแตกต่างกัน  ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent t-test และ สถิติ One-way analysis of variance 

สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ 
ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน  
เบบี้บูมเมอร์ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Multiple  Regression 

สมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ด้านเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่ม                  
เจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Multiple  Regression 

สมมติฐานข้อที่ 7 พนักงานกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย และ กลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ มีพฤติกรรมการปรับตัวแตกต่างกัน 
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent t-test 
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ผลการวิจัย 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 มีอายุการปฏิบัติงานในธนาคารที่อยู่ระหว่าง 5-6 ปี จ านวน 121 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 และอยู่ในต าแหน่งระดับปฏิบัติการ มีจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 80.1 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่            
เจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ ส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 มีอายุการปฏิบัติงานในธนาคารที่ 9 ปีขึ้นไป 
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 92.9  และอยู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น มีจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8  

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยรวม  ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ (x¯= 3.13) ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจ
เนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ (x¯= 3.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น 
พบว่า กลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในด้านทักษะ (x¯= 3.41) และกลุ่มเจเนอเรช่ัน  
เบบี้บูมเมอร์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญอย่างยิ่ง ด้านรูปแบบการบริหารและด้านทักษะ (x¯= 3.93, 3.39) 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  โดยรวม ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ (x¯= 3.12) ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจ
เนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญ (x¯= 3.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยจ าแนกตามเจเนอเรชั่น 
พบว่า ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในด้านเศรษฐกิจ (x¯= 3.33) และในกลุ่ม            
เจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในด้านเศรษฐกิจ (x¯= 3.36) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  โดยรวม ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับตัวได้อย่างดี (x¯= 3.19) ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ใน
กลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับตัวได้อย่างดี (x¯= 3.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยจ าแนกตามเจ
เนอเรชั่น พบว่า ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย มีความเห็นอยู่ในระดับ ปรับตัวได้อย่างดีมาก ในด้านการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการ
ส่วนบุคคล (x¯= 3.27) และในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับตัวได้อย่างดี ในทุกด้าน                 
ซึ่งประกอบด้วย ด้านการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคลโดยรวม , ด้านการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการขององค์กร  
(x¯= 3.18 และ 3.06) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย ที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุในการปฏิบัติงานใน
ธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงแตกต่างกัน 

   1.1 พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า 
เพศต่างกันมีระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
    1.2 พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย เมื่อจ าแนกตามอายุในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย ที่มีอายุในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

   1.3 พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง
งานพบว่า พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย  ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน                
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มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ 
ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน 
วาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภายใน ด้านโครงสร้างองค์กร (ß = .178) ด้านรูปแบบการบริหาร (ß = .207) ด้าน
บุคลากร (ß =.208) และด้านค่านิยมร่วม (ß =.341) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ตัวพยากรณ์ทั้ง 4 ด้าน
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
ได้ร้อยละ 51.8 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ด้านเทคโนโลยี  มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่ม                 
เจเนอเรช่ันวาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยภายนอก ด้านการเมืองและกฎหมาย (ß = .216) ด้านเศรษฐกิจ  (ß = .247)  
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (ß = .118) และด้านเทคโนโลยี (ß = .397) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ตัว
พยากรณ์ทั้ง 4 ด้าน สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
กลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ได้ร้อยละ 61.9  

สมมติฐานข้อที่ 4 พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ ที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุในการ
ปฏิบัติงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงแตกต่างกัน 

   4.1 พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ เมื่อจ าแนก             
ตามเพศ พบว่า เพศต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ 

   4.2 พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ เมื่อจ าแนก             
ตามอายุในการปฏิบัติงาน พบว่า อายุในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของ
พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

   4.3 พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบี้บูมเมอร์  เมื่อจ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน
เบบี้บูมเมอร์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ 
ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน  
เบบี้บูมเมอร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยภายใน ด้านทักษะ (ß = -.159)  มีความสัมพันธ์เชิงลบส่วนในด้านค่านิยมร่วม              
(ß = .183) มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ใน
กลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ตัวพยากรณ์ทั้ง 2 ด้านสามารถพยากรณ์มีผลต่อ
พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์                    
ได้ร้อยละ 59 
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สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ด้านเทคโนโลยี มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน 
เบบี้บูมเมอร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยภายนอก ด้านเศรษฐกิจ (ß = .207) และด้านเทคโนโลยี  (ß = .510)                    
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่ม                 
เจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ตัวพยากรณ์ทั้ง 2 ด้าน สามารถพยากรณ์มีผลต่อพฤติกรรม
การปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่ม เจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ ได้ร้อยละ 58.0  

สมมติฐานข้อที่ 7 พนักงานกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ และ กลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย มีพฤติกรรมการปรับตัวแตกต่างกัน 
พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง เมื่อจ าแนกตามกลุ่มเจเนอเรช่ัน  พบว่า พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลง ที่มีเจเนอเรช่ันต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย และเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ โดยผู้ศึกษาได้น าประเด็นส าคัญมาอภิปรายผล               
ได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุในการปฏิบัติงาน             
ในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงแตกต่างกัน พบว่า  

   1.1 ด้านเพศ พบว่า เพศต่างกันมีระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่ม                 
เจเนอเรชั่นวาย ไม่แตกต่างกันในทุกๆด้าน ประกอบด้วย ด้านการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการขององค์กร และด้านการปรับตัว
ให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรัตน์ แสดงหาญ (2563) 
ได้ศึกษาเรื่องการปรับตัวในการท างานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วงวิกฤตโควิด -19 พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีการปรับตัวสามารถปรับตัวในการท างานที่บ้านได้ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากในปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานนั้นมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกเพศจ าเป็นต้องมี
พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น พฤติกรรมการปรับตัวจึงไม่แตกต่างกันเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างเพศ 
    1.2 ด้านอายุในการปฏิบัติงาน พบว่า อายุในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อภิชญา แท่งทองค า และพวงเพชร์ วัชรอยู่ (2560) ศึกษา อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองและการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การที่มีต่อการปรับตัวในการท างานของเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า บริษัท 1557 โฮมชอปปิ้ง จ ากัด ผลวิจัยพบว่า 
อายุงานในองค์กร ที่แตกต่างกันไม่ท าให้การปรับตัวในการท างานแตกต่างกัน เนื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
นั้นมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งบุคลากรทุกช่วงอายุในการปฏิบัติงานก็มีความจ าเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตนเอง
ให้พร้อมต่อความเปล่ียนแปลงในงาน และเพื่อก้าวสู่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ดังนั้น บุคลากรทุกช่วงอายุในการปฏิบัติงานจึงมี
พฤติกรรมการปรับตัวไม่แตกต่างกัน  
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    1.3 ด้านต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ในทัศนะของผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจาก
บุคลากรทุกต าแหน่งงาน ก็ต่างมีภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบที่ต่างกัน โดยความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งท าให้บุคลากรนั้นเกิด
ความจ าเป็นในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับต าแหน่งงานของตน  โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มี
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญเพื่อให้ธนาคารฯแข่งขันได้ ส่งผลให้พนักงานทุกต าแหน่งต้องสร้างผลงานให้เป็นที่
ยอมรับ ดังนั้น ทุกต าแหน่งงานจึงมีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะ 
ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน 
วาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภายในด้านค่านิยมร่วม มีอิทธิพลเชิงบวก ต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา ซับซ้อน 
(2559) อิทธิพลของคุณลักษณะบุคลิกภาพ บรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการท างานท่ีมีต่อการปรับตัวในการท างานของ
ครูชาวต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา การสนับสนุนจากเพื่อนในกลุ่มท างาน และทรัพยากรที่
พอเพียงมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการท างาน เนื่องจากปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่องค์กรได้มีการวางแผนเพื่อการบริหารงานของ
องค์กรให้ด าเนินไปตามเป้าหมาย  ดังนั้น หากองค์กรมีนโยบายการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีการปรับตัว โดยเฉพาะการมี
ค่านิยมร่วมที่สนับสนุนให้เกิดการปรับตวั โดยปัจจุบันธนาคารอาคารสงเคราะห์มีกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็น
ระบบ มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเปล่ียนแปลงไปสู่ Digital Service โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม
ค่านิยม “GIVE+4” โดยผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1) สร้างความตะหนักและการรับรู้ 2) สร้างสภาพแวดล้อมท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ตามค่านิยม 3) กระตุ้นและส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้เกิดวัฒนธรรมการท างาน พร้อมก าหนดเป้าหมาย ติดตามและประเมิน
ประสิทธิผล ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับตัว จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ด้านเทคโนโลยี มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่ม                        
เจเนอเรช่ัน วาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จักรวาล วงศ์มณี 
(2561) ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจน าเที่ยวไทยและแนวทางการปรับตัวของธุรกิจน าเที่ยวในสภาวการณ์
ที่เปล่ียนแปลง พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  และด้าน
เทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของธุรกิจน าเที่ยวไทย ซึ่งในทัศนะคติของผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจัยภายนอกนั้นเป็นปัจจัย
ที่เกิดจากภายนอกองค์กร ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกข้ึน ทั้งในด้านการเมืองและ
กฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี บุคลากรจึงมีความจ าเป็นต้องมีพฤติกรรมการปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกที่ให้สามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง โดยปัจจุบันธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มีแนวทางการพัฒนาให้พนักงานพร้อมรับการเปล่ียนแปลงสู่การเป็น Digital Service Banking  โดยมุ่งพัฒนาทักษะ
ด้าน Digital เช่น IT Security, IT Service และ Digital Marketing เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Service Banking  

สมมติฐานข้อที่ 4 พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ ที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย  เพศ อายุในการ
ปฏิบัติงานในธนาคาร และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงแตกต่างกัน  

   4.1 ด้านเพศ พบว่า เพศต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน    
เบบี้บูมเมอร์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ ศิริพันธ์ (2552) ที่ศึกษา
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องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการท างานของพนักงาน บริษัทวรนันท์ อินโฟเทค จ ากัด เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่น เบบี้บูมเมอร์ โดยอายุเฉล่ีย 58 ปี นั้นพบว่า ปัจจัยด้านเพศต่างกัน มีการ
ปรับตัวในการท างานของพนักงานบริษัทวรนันท์ อินโฟเทค จ ากัด เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากใน
สังคมในช่วงวัยของเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ นั้น เพศหญิงมักมีบทบาทความรับผิดชอบท่ีหลากหลายทั้งภาระงานในบ้าน ภาระงาน
นอกบ้าน โดยมีความรับผิดชอบที่หลากหลาย จึงเกิดเป็นคุณลักษณะพื้นฐาน ที่จ าเป็นส าหรับเพศหญิงที่ต้องปรับตัวอยู่เสมอ ดังนั้น
เพศต่างกันจึงมีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ แตกต่างกัน  

   4.2 ด้านอายุในการปฏิบัติงาน พบว่า อายุในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ ศิริพันธ์ (2552) ที่ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการท างานของพนักงาน 
บริษัทวรนันท์ อินโฟเทค จ ากัด เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ โดยอายุ
เฉล่ีย 58 ปี พบว่า ประสบการณ์ในสถานท่ีท างาน หรืออาจกล่าวได้ว่าคืออายุในการปฏิบัติงานนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการ
ท างานของพนักงานบริษัทวรนันท์ อินโฟเทค จ ากัด เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร อาจเนื่องจากบุคลากรกลุ่มเจเนอเรช่ัน     
เบบี้บูมเมอร์ ทุกช่วงอายุในการปฏิบัติงาน ก็ต่างมีความจ าเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อความเปล่ียนแปลงใน
งานเสมอ และเพื่อก้าวสู่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นต่อไป ดังนั้น บุคลากรทุกช่วงอายุในการปฏิบัติงานจึงมีพฤติกรรมการปรับตัว               
ไม่แตกต่างกัน  

   4.3 ด้านต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของ
พนักงานในกลุ่มเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจากบุคลากรกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ทุกต าแหน่งงาน มีความจ าเป็นในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับต าแหน่งงานของตนทุกต าแหน่ง ดังนั้นทุกต าแหน่งงานจึงมีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง                
ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทั กษะ 
ค่านิยมร่วม มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน  
เบบี้บูมเมอร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยภายใน ด้านทักษะ มีความสัมพันธ์เชิงลบ ส่วนในด้านค่านิยมร่วม มีความสัมพันธ์
เชิงบวก กับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูม
เมอร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลาวัลย์ เดชวาทกุล (2557) ที่พบว่า ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงาน มีผลต่อการปรับตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากปัจจัยภายใน ด้านทักษะ เป็นทักษะความสามารถของบุคคล ซึ่งหากบุคคลมีความเช่ือมั่นในทักษะของ
ตนเองสูง อาจท าให้มีพฤติกรรมในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นรอบๆ ตัวน้อย เนื่องจากมีความมั่นใจว่า
ทักษะที่มีอยู่นั้นเพียงพอต่อการรับมือกับการเปล่ียนแปลง ดังนั้นทักษะจึงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลง ส่วนในด้านค่านิยมร่วม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง เนื่องจาก
ค่านิยม เป็นนโยบายที่ส่งเสริมพนักงาน ซึ่งถ้าหากมีนโยบายในการมุ่งเน้นส่งเสริมการปรับตัวของบุคลากร จึงส่งผลต่อพฤติกรรม
การปรับตัว โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก  

สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ด้านเทคโนโลยี มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน 
เบบี้บูมเมอร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
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เปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                    
ขันติยา สุกุณา (2559) ศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวด้านการท างานของแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
ปทุมธานี ภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความรู้ ความเข้าใ จส่ิงแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปรับตัวด้านการท างานของแรงงานใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับปานกลางที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากปัจจัยภายนอกนั้นเป็นปัจจัยท่ีเกิดจากภายนอกองค์กร ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ โดยเกิดขึ้นกับทุก
องค์กร ดังนั้น เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี บุคลากรจึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกที่ให้สามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงนั้น ซึ่ง
จากการเข้ามาของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก หรือ ไลน์ ท าให้คนในกลุ่มเจเนอเรชั่นหันมาสนใจเทคโนโลยีดิจิทัล
มากขึ้น และด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์น าระบบ Digitization มาใช้ในการออกแบบระบบงานและกระบวนการท างานซึ่งเป็น
มิติใหม่ของนวัตกรรมกระบวนการท างานในรูปแบบ Digital ด้วยแล้วนั้น ยิ่งท าให้คนในกลุ่มเจเนอเรช่ันต่างต้องปรับตัวในด้าน
เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น  

สมมติฐานข้อที่ 7 พนักงานกลุ่มเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ และ กลุ่มเจเนอเรช่ัน วาย มีพฤติกรรมการปรับตัวแตกต่างกัน
พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง เมื่อจ าแนกตามกลุ่มเจเนอเรช่ัน  พบว่า พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลง ที่มีเจเนอเรช่ันต่างกัน มีพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรัตน์ แสดงหาญ (2563) ได้ศึกษาเรื่องการปรับตัวในการท างานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงาน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีเจนเนอเรช่ันที่แตกต่างกัน มีการปรับตัวสามารถ
ปรับตัวในการท างานที่บ้านได้ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากบุคลากรทุกกลุ่มเจเนอเรช่ัน ก็ต่างมีภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ต่างกัน 
โดยความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งท าให้บุคลากรนั้นเกิดความจ าเป็นในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจาก
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้นท าให้ธนาคารฯต้ องปรับตัวให้เร็วเพื่อความอยู่รอดและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งสามารถตอบสนองต่อนโนบายของรัฐบาลได้ท าให้ผู้บริหารต้อง
ปรับเปล่ียนนโยบายและก าหนดกลยุทธ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน เมื่อนโยบายเปล่ียนกลยุทธ์
เปล่ียนท าให้การปฏิบัติงานต้องปรับเปล่ียนตามและด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เปล่ียนไปโดยมุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญท าให้
บุคลากรทุกระดับจึงต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานเพื่อที่จะสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ดังนั้น ทุกเจเนอเรช่ันจึงมี
พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ กลุ่มเจเนอเรช่ัน วายและเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ โดยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย ดังนี้ 
1)  ผู้บริหารควรมุ่งเน้นส่งเสริมปัจจัยภายใน ด้านค่านิยมร่วม ต่อกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย และกลุ่มเจเนอเรชั่น เบบี้บูมเมอร์ 

เนื่องจากมีอิทธิพลเชิงบวก สูงสุด ต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั้ง 2 
กลุ่มเจเนอเรช่ัน ด้วยการมอบรางวัลการบริการเป็นเลิศ (Excellent Service) แก่พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกในการให้บริการ             
เป็นเลิศ หรือ ส่งเสริมให้พนักงานมีความเช่ียวชาญในงาน (Professional) โดยจัดให้มีการเรียนรู้ผ่านช่องทาง E-learning, Line, 
Facebook 
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2)  ผู้บริหารควรมุ่งส่งเสริมปัจจัยภายนอก ด้านเทคโนโลยี ต่อกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย และเจเนอเรช่ัน เบบี้บูมเมอร์ 
เนื่องจากมีอิทธิพลเชิงบวก สูงสุด ต่อพฤติกรรมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์                
ทั้ง 2 กลุ่มเจเนอเรช่ัน ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในด้านเทคโนโลยีหรือส่งพนักงานไปดูงานยังสถาบันหรือ
หน่วยงานท่ีมีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยี  
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