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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
(2) ศึกษาประสิทธิภาพในการทำ�งานของพนักงาน (3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำ�งาน
ของพนักงานจำ�แนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล และ (4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการทำ�งานของพนักงาน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ พนักงานของธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่งในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำ�นวน
240 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ
เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน ที่ระดับนัย
สำ�คัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน (2) ประสิทธิภาพในการทำ�งานของพนักงานอยู่ในระดับมากที่สุด
ในภาพรวมและรายด้าน (3) พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
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ระยะเวลาการทำ�งานและรายได้แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการทำ�งานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ยกเว้นปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และ (4) ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพในการทำ�งานของพนักงาน
Abstract

The research objectives are: (1) to study the transformational leadership; (2) to study the work
efficiency of employees; (3) to compare work efficiency of employees categorized by personal factors; and
(4) to study the relationship between transformational leadership and work efficiency of employees. The
sample used in this research was 240 employees of a Thai commercial bank in Sathron District Bangkok
which was obtained by using the convenience sampling method. A questionnaire was used as a research
tool, and the statistics used in data analysis include frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test,
one-way ANOVA, the pair-wise test according to the LSD method at the statistical significance level of 0.05,
and Spearman’s correlation coefficient. The results showed that: (1) The overall transformational leadership
was at the highest level in all aspects; (2) The overall work efficiency of the employees was at the highest
level in all aspects; (3) Except for gender, the employees with different personal factors including age,
education level, working periods and income are different in terms of the overall performance at the 0.05
statistical significant level; and (4) Transformational leadership and work efficiency of employees is positively
correlated at a moderate level with statistical significance at 0.05 levels.
Keywords: Transformation Leadership, Work Efficiency of Staffs
บทนำ�

ฟินเทค (Fintech) หรือเทคโนโลยีการเงิน (financial
technology) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ต่างๆ ซึ่งใช้สนับสนุนหรืออำ�นวยความสะดวกให้การบริการ
ทางการเงินเกิดขึ้นผ่านระบบดิจิทัลได้ตลอดเวลา ไม่จำ�กัดทั้ง
พืน้ ทีแ่ ละเวลา นวัตกรรมฟินเทคเป็นนวัตกรรมการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่ส่ิงใหม่ (disruptive) เนื่องจาก
เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ให้ผ้คู นมีอิสระ และมีสิทธิ์ในการ
ตัดสินใจทางการเงินมากขึน้
ความสำ�เร็จทางด้านฟินเทคมีอทิ ธิพลต่อชีวติ ประจำ�วัน
ของประชากรในหลายประเทศ ซึ่งฟินเทคกำ�ลังทำ�ให้ธุรกิจ
การเงินแบบดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็น
การทลายธุรกรรมการเงินแบบเดิม ทัง้ ระบบการชำ�ระเงินและ
การหักเงิน (payment/settlement) โดยปัจจุบัน สถาบัน
การเงินต่างๆ พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รบั ความรวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นยำ�  ปลอดภัย และยังช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้อกี ด้วย
เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยไม่มีข้อจำ�กัดว่า

เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องสถาบั น ทางการเงิ น อี ก ต่ อ ไป ความ
เปลี่ย นแปลงเหล่ า นี้ทำ� ให้ ธ นาคารต่ า งประเทศหลายแห่ ง
ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงตนเอง (transform) เป็ น ฟิ น เทค
(Achawananthakul, 2017)
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีอิทธิพล
ต่อประชากรทุกกลุม่ และอำ�นวยความสะดวกให้การดำ�รงชีวติ
เป็นไปอย่างง่ายและสะดวกสบายขึน้ ฟินเทคจึงเป็นส่วนหนึง่
ทีส่ �ำ คัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประชากรทีท่ �ำ กิจกรรมทางการเงิน และ
อำ � นวยความสะดวกให้ ก ารทำ � ธุ ร กรรมทางการเงิ น ง่ า ย
และสะดวกสบายขึน้ เนือ่ งจากมีความปลอดภัยสูง มีการใช้งาน
ทีส่ ะดวกและง่าย และมีความรวดเร็ว ประชากรส่วนใหญ่จงึ ใช้
เทคโนโลยีมากขึน้ เมือ่ เข้าสูย่ คุ ทีผ่ บู้ ริโภคไม่ได้ตอ้ งการธนาคาร
แต่ตอ้ งการการบริการทางการเงิน ดังนัน้ ธนาคารต้องปรับตัว
ในทุกระดับ ผู้บริหารของธนาคารจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับ
นโยบาย ปรับระบบเทคโนโลยีเพือ่ รองรับนวัตกรรมทางการเงิน
ใหม่ ๆ ปรั บ แนวคิ ด ปรั บ วิ ธีคิด ตลอดจนปรั บ พฤติ ก รรม
ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำ�งาน สามารถก้าว
เดินไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและทันท่วงทีต่อ
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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นวัตกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างก้าวกระโดด เพือ่ ให้ธรุ กิจธนาคาร
สามารถดำ�รงอยู่อย่างมั่งคงและเติบโตท่ามกลางสถานการณ์
ดังกล่าวได้อย่างมีเสถียรภาพ องค์การที่ไม่มีการปรับตัวหรือ
ปรั บ ตั ว ได้ ช้ า จะสู ญ เสี ย โอกาสทางธุ ร กิ จ และเข้ า สู่ ภ าวะ
ถดถอย (Achawananthakul, 2017)
ภาวะผู้นำ� การเปลี่ย นแปลง (transformational
leadership) จึงมีความสำ�คัญอย่างยิง่ ในการนำ�พนักงานของ
องค์การให้ทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางการทำ�งาน
เป็นหนึ่งเดียวและสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีให้เกิดขึ้นเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ โดยภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
หมายถึ ง ผู้นำ� ที่พ ยายามกระตุ้น และสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
ให้พนักงานทำ�เพื่อส่วนรวมและบรรลุความสำ�เร็จเกินกว่า
ที่คาดหวังไว้ โดยทำ�ให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมงานหรือองค์การและทุ่มเททำ�งานเพื่อส่วนรวม โดย
มุง่ บรรลุความสำ�เร็จเหนือกว่าทีค่ าดหวังไว้ ผูน้ �ำ ทีม่ พี ฤติกรรม
เช่นนี้จะมีอิทธิพลในเชิงแบบอย่างหรือบทบาทอยู่ในอุดมคติ
ของผู้ตาม (idealized influence) มีการกระตุ้นให้เกิดแรง
บันดาลใจ (inspirational motivation) มีการกระตุ้นทาง
ปัญญา (intellectual stimulation) และมีการคำ�นึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration) ทำ�ให้
ผู้ตามเกิดแรงบันดาลใจและทุ่มเทการทำ�งานให้กับผู้นำ�ด้วย
ความเต็มใจ (Bass & Avolio, 1994) และนำ�ไปสูก่ ารพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทำ�งานของพนักงานทีม่ สี ว่ นทำ�ให้องค์การ
ประสบความสำ�เร็จได้
ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์จึงต้องมีผ้นู ำ�ที่มีภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำ�งาน
มีความพร้อมสำ�หรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถ
ตอบสนองประชาชนผู้ใช้บริการธนาคาร จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ �ำ กับประสิทธิภาพในการทำ�งานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ไทยแห่งหนึง่ ในเขตสาทร นอกจากนี้ การศึกษาเรือ่ งนี้
ยังเกีย่ วกับการตระหนักถึงความเป็นผูน้ �ำ องค์การในสายตาของ
พนักงาน ซึง่ มีหน้าทีว่ างแผนกระบวนการทำ�งานและการดูแล
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานให้มีความผาสุกมีความเป็น
อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ตลอดจนรู้สึก ถึ ง ความเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ขององค์การควบคู่กันไป โดยทั้งหมดนี้เป็นภาระหน้าที่ของ
ผูน้ �ำ ทีต่ อ้ งบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ เพราะจะส่งผลต่อ
ผลการดำ � เนิ น งานให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
สูงสุดแก่องค์การ
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วัตถุประสงค์การวิจยั
1. ศึกษาระดับภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึง่ ในเขตสาทร
2. ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการทำ�งานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึง่ ในเขตสาทร
3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำ�งานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึง่ ในเขตสาทร ตามปัจจัยส่วนบุคคล
4. ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ นำ � การ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการทำ�งานของพนั ก งาน
ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึง่ ในเขตสาทร
แนวคิด/ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1. ทฤษฎีภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง  
Phoomsri (2018) กล่าวว่า ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
หมายถึง การที่ผู้นำ�และผู้ตามต่างช่วยเหลือกันและกันเพื่อ
ยกระดับขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งานและการจูงใจทีส่ งู ขึน้ กว่าเดิม
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญแก่ชีวิตของบุคคลและองค์การ
ช่ ว ยกำ � หนดการรั บ รู้แ ละคุ ณ ค่ า ขึ้น ใหม่ และช่ ว ยเปลี่ย น
ความคาดหวังและแรงบันดาลใจของพนักงาน โดยขึ้นอยู่กับ
บุคลิกภาพของผูน้ � 
ำ คุณลักษณะและความสามารถ การสือ่ สาร
วิสัยทัศน์ท่เี ปี่ยมไปด้วยพลังและเป้าหมายที่ท้าทายต่างๆ ได้  
ผู้นำ�แบบการเปลี่ยนแปลงถูกมองในเชิงอุดมคติว่าเป็นบุคคล
ทีม่ ศี ลี ธรรมในการทำ�งานทีเ่ น้นประโยชน์ของทีมหรือองค์การ
เป็นหลัก และพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ในองค์การ
Bass (1985) ได้อธิบายกลไกทางด้านจิตวิทยาที่เป็น
หลักฐานสนับสนุนแนวคิดภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง และ
เปลี่ยนชื่อเรียกภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ใช้คำ�ว่า
Transforming เป็น Transformational และอธิบายว่า ภาวะ
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงวัดได้จากอิทธิพลของผู้นำ�ที่มีต่อผู้ตาม
โดยผูต้ ามของผูน้ �ำ ลักษณะนีจ้ ะมีความรูส้ กึ ไว้วางใจ ชืน่ ชม ภักดี
และเคารพผูน้ � 
ำ เนือ่ งจากผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงมีความตัง้ ใจที่
จะทำ�งานหนักกว่าที่กำ�หนดหรือคาดไว้ โดยผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้น
มีมากกว่าการตอบสนองความต้องการของตนเท่านั้น แต่ยัง
ให้วิสัยทัศน์และภารกิจที่สร้างแรงบันดาลใจและทำ�ให้ผ้ตู าม
เห็นคุณค่าหรือตัวตนทีแ่ ท้จริงของตนอีกด้วย นอกจากนี้ ผูน้ �ำ
ยังเปลี่ยนและจูงใจผู้ตามผ่านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การกระตุ้นทางความคิด และการให้ความสำ�คัญกับบุคคล
นอกจากนี้ ผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงพยายามกระตุน้ ให้ผตู้ ามสรรหา

วิธกี ารหรือแนวคิดใหม่ๆ เพือ่ ท้าทายและเปลีย่ นสภาพแวดล้อม
ที่ช่วยสนับสนุนต่อความสำ�เร็จ โดยภาวะผู้นำ�สามารถแสดง
การเป็นผู้นำ�แบบแลกเปลี่ยนและผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงได้
ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ Kinicki and Fugate (2016) อธิบาย
ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงว่าเป็นการเปลี่ยนผู้ตามให้บรรลุ
เป้ า หมายขององค์ ก ารที่ เ หนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน
ซึง่ สอดคล้องกับคำ�อธิบายของ Bertocci (2009) ว่า ภาวะผูน้ �ำ
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสามารถในการให้กำ�ลังใจ
และจูงใจพนักงานให้บรรลุเป้าหมายทีเ่ กินกว่าทีค่ าดหวังไว้   
Bass and Avolio (1994) กล่าวว่า พฤติกรรมทีส่ �ำ คัญ
ของภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงมี 4 ประการ ดังนี้
1. การมีอิทธิพลแบบมีอุดมการณ์ (charisma or
idealized influence) เป็นผูน้ �ำ ทีม่ บี ทบาทอยูใ่ นอุดมคติของ   
ผู้ตามซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าปรารถนาเจริญรอยตาม
อย่างมาก ผูน้ �ำ ประเภทนีม้ มี าตรฐานทางคุณธรรมและศีลธรรม
สูงมาก ทำ�เฉพาะสิง่ ถูกต้อง เป็นทีเ่ คารพ และไว้วางใจของผูต้ าม
อย่างมาก โดยผู้นำ�จะให้มุมมองเชิงวิสัยทัศน์และทำ�ให้ผ้ตู าม
รับรูไ้ ด้ถงึ ภารกิจเพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์ดงั กล่าว
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation)
ผู้นำ�มีการสื่อสารเชิงกระตุ้นให้ผ้ตู ามเกิดแรงบันดาลใจในการ
ทำ�งานทำ�ให้เกิดความผูกพันกับวิสยั ทัศน์ขององค์การ ผูน้ �ำ จะ
ชักจูงกลุม่ ให้ทมุ่ เทรวมพลังกันด้วยภาษาและอารมณ์ความรูส้ กึ
เพือ่ บรรลุเป้าหมาย
3. การกระตุน้ ทางปัญญา (intellectual stimulation)
ผู้นำ�จะกระตุ้นผู้ตามให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
นวัตกรรม และตัง้ คำ�ถามท้าทายความเชือ่ และค่านิยมเดิมๆ ผูน้ �ำ
ประเภทนีส้ นับสนุนให้พนักงานเปิดแนวคิดสูน่ วัตกรรม วิถกี าร
ทำ�งานใหม่ๆ ต่อองค์การ และกระตุน้ ให้เกิดการคิดแก้ปญ
ั หา
อย่างรอบคอบด้วยตัวพนักงานเอง
4. การคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized
consideration) ผู้นำ�สร้างบรรยากาศของการสนับสนุน
พนั ก งานด้ ว ยการรั บ ฟั ง ความต้ อ งการของพนั ก งานอย่ า ง
จริงใจ ผูน้ �ำ มีบทบาทเป็นทีป่ รึกษาในการช่วยให้พนักงานบรรลุ
ความสำ�เร็จ โดยผูน้ �ำ อาจมอบหมายงานเพือ่ ให้พนักงานได้เผชิญ
บทเรียนทีท่ า้ ทายนำ�ไปสูพ่ ฒ
ั นาด้วยตนเอง
2. แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
Plowman and Peterson (1960) ได้ให้แนวคิด
เกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านโดยสรุปองค์ประกอบได้
4 ประการ ได้แก่

1. คุณภาพของงาน (quality) จะต้องมีคุณภาพสูง
คือ ผลลัพธ์ของงานมีประโยชน์ มีความคุม้ ค่าและผูใ้ ช้ผลงานนี้
เกิดความพอใจผลการทำ�งาน ผลงานมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน
และสำ�เร็จได้ในระยะเวลารวดเร็ว นอกจากนี้ ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ควรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและสร้างความพึงพอใจ
ของลูกค้าหรือผูม้ ารับบริการ
2. ปริมาณงาน (quantity) ปริมาณงานทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ น
ระดับทีผ่ ผู้ ลิตผลงานวางแผนไว้อย่างลงตัว ทัง้ นีอ้ ยูภ่ ายใต้เงือ่ นไข
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
3. เวลา (time) คือ เวลาทีใ่ ช้ในการดำ�เนินงานเป็นไป
ตามทีว่ างแผนไว้อย่างเหมาะสมกับงานและมีการพัฒนาเทคนิค
การทำ�งาน ตลอดจนเทคนิคการวางตำ�แหน่งอุปกรณ์เพือ่ อำ�นวย
ความสะดวกในการใช้งาน ทำ�ให้การทำ�งานสะดวกรวดเร็วขึน้
4. ค่าใช้จ่าย (costs) ในการดำ�เนินงานทั้งหมดต้อง
เป็นไปตามทีว่ างแผนไว้ คือ จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลกำ�ไร
มากทีส่ ดุ ประสิทธิภาพในมิตขิ องค่าใช้จา่ ยหรือต้นทุนการผลิต
ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีทม่ี อี ยู่
อย่างประหยัดคุม้ ค่าและเกิดการสูญเสียน้อยทีส่ ดุ
ดังนัน้ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง การผลิต
สินค้าหรือบริการให้ได้มากทีส่ ดุ โดยพิจารณาคุณภาพของงาน  
ปริมาณงาน เวลา และค่าใช้จา่ ย ซึง่ ใช้ตน้ ทุนหรือปัจจัยการนำ�เข้า
ให้น้อยที่สุดและประหยัดเวลามากที่สุด ใช้ความพยายาม
ความสามารถ และความรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน มีความถูกต้อง
และการทำ�งานให้ส�ำ เร็จภายในเวลาและงบประมาณทีก่ �ำ หนด
โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้ คือ ตรงกับมาตรฐาน
การบรรลุวตั ถุประสงค์ คุณภาพ และเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
Somsang (2011) ศึกษาเรือ่ งภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
ของหัวหน้างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำ�งาน
ของพนักงานบริษทั จัดหางานข้ามชาติแห่งหนึง่ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า (1) ภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านการคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการมีอทิ ธิพล
อย่างมีอุดมการณ์อยู่ในระดับมากสุด ส่วนด้านการกระตุ้น
ปัญญาและด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ในระดับมาก และ
ประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � งานของพนั ก งานบริ ษั ท จั ด หางาน
ข้ามชาติแห่งหนึง่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (2) พนักงานทีม่ อี ายุ
และระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านกับหัวหน้างานคนปัจจุบนั แตกต่าง
กัน มีประสิทธิภาพการทำ�งานแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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สถิติท่รี ะดับ 0.05 ส่วนพนักงานที่มีเพศและระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการทำ�งานไม่แตกต่างกัน และ
(3) ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงานจัดหางานข้ามชาติ
แห่งหนึง่ โดยรวมมีความสัมพันธ์สงู และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 โดยด้านการคำ�นึงถึง
ปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ส่วน
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นปัญญา
และด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์คอ่ นข้างสูงและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
Song, Kolb, Lee, and Kim (2012) ศึกษาเรือ่ งบทบาท
ของการเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงในการสร้างองค์ความรู้
ที่มีประสิทธิภาพขององค์กร: ผลกระทบจากการมีส่วนร่วม
ในการทำ�งานของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ �ำ การ
เปลีย่ นแปลงเป็นโครงสร้างทีม่ นี ยั สำ�คัญทางสถิตซิ ง่ึ มีผลกระทบ
ต่อการมีส่วนร่วมในการทำ�งานของพนักงาน ประสิทธิภาพ
ในการทำ�งาน และการสร้างความรู้ในองค์กร นอกจากนี้
การมีสว่ นร่วมในการทำ�งานของพนักงานเป็นสือ่ กลางทีส่ �ำ คัญ
ซึง่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
และการสร้างความรูใ้ นองค์กร
Suban (2011) ศึก ษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผลการศึกษาพบว่า (1) ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงลำ�ดับคะแนนเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ 3 อันดับ
คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ และด้านการกระตุน้ ทางปัญญา (2) การบริหารงาน
บุคคลในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงลำ�ดับคะแนนเฉลีย่
สูงทีส่ ดุ 3 อันดับคือการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ บุคลากรทาง
การศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ �ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุม่ กรุงธนใต้ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
Sungphaya and Srisopha (2017) ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของครูสงั กัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏ ผลการศึกษาพบว่า (1) ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ 2 ด้าน และ
อยูใ่ นระดับมาก 4 ด้าน (2) ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีมของ
ครูโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ 1 ด้าน และอยูใ่ นระดับมาก 4 ด้าน และ
(3) ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้าน
การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม การสนับสนุนเป็นรายบุคคล
และการกระตุ้นทางปัญญาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำ�งานเป็นทีมของครู ร้อยละ 84.10 อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
Thitikunrat (2013) ศึกษาเรือ่ งระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานทีม่ ตี อ่ แผนกวางแผน
ผลิต บริษทั ซันไชน์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด ผลการศึกษา
พบว่า (1) ระดับความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
งานของพนักงาน บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ต่ อ การปฏิ บัติง านของพนั ก งานแผนกวางแผนผลิ ต บริ ษัท
ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านลักษณะงาน ด้านความ
รวดเร็วการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องของการปฏิบัติงาน
ด้านความสามารถในการปฏิบตั งิ าน ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์
อยู่ ใ นระดั บ มาก ส่ ว นด้ า นความสำ � เร็ จ ตรงเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับปานกลาง และ (2) ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า พนักงานทีม่ เี พศและอายุงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานแผนกวางแผนผลิต
โดยรวมไม่แตกต่างกัน พนักงานทีม่ อี ายุ การศึกษา หน่วยงาน
และตำ�แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สำ�คัญทีร่ ะดับ 0.05
Wongkrajang (2014) ศึกษาเรือ่ งอิทธิพลของภาวะผูน้ �ำ
แบบการเปลีย่ นแปลงต่อประสิทธิภาพการทำ�งาน: กรณีศกึ ษา
บริษทั เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำ�กัด ผลการศึกษา
พบว่า ผลการประเมินอิทธิพลของภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงที่
พบสูงสุดอันดับแรก คือ การใช้อทิ ธิพลของอุดมคติ รองลงมา คือ
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปัญญาและการคำ�นึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล และพบว่า พนักงานมีประสิทธิภาพการ
ทำ�งานอันดับแรก ได้แก่ คุณภาพงาน รองลงมา คือ ปริมาณ
งานและระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งานด้านคุณภาพงาน ปริมาณงาน

และระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกันระดับตำ�แหน่งงาน
ทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งาน ด้านคุณภาพงาน
ทีแ่ ตกต่างกัน อายุงานทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำ�งาน ด้านคุณภาพงานทีแ่ ตกต่างกัน และอิทธิพลภาวะผูน้ �ำ
การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำ�งาน
ด้านของคุณภาพงาน ปริมาณงานและระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1.  เพศ
2.  อายุ
3.  ระดับการศึกษา
4.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
5.  รายได้
ระดับภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
1.  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2.  การสร้างแรงบันดาลใจ
3.  การกระตุ้นทางปัญญา
4.  การคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาวะผู้นำ�การ
เปลีย่ นแปลงตามทฤษฎีของ Bass and Avolio (1994) และ
ประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงานของ Plowman and
Peterson (1960) ผู้วิจัยได้กำ�หนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
แสดงดังภาพที่ 1
ตัวแปรตาม

ระดับประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงาน
1.  คุณภาพของงาน
2.  ปริมาณงาน
3.  เวลา
4.  ค่าใช้จ่าย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ นำ � การ
เปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพในการทำ�งานของพนักงาน
ธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทยแห่ ง หนึ่ง ในเขตสาทร มี ก ารกำ � หนด
สมมติฐาน ดังนี้
1. พนั ก งานที่ มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งมี
ประสิทธิภาพในการทำ�งานของพนักงานแตกต่างกัน
2. ภาวะผู้นำ� การเปลี่ย นแปลงมี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ
ประสิทธิภาพในการทำ�งานการทำ�งานของพนักงาน
การทดสอบสมมติฐานทั้งสองข้อจะทำ�การทดสอบที่
ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05
ระเบียบวิธกี ารวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในประเด็น
เรื่อ ง “ภาวะผู้นำ� มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทำ�งานของพนักงาน กรณีศกึ ษาธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึง่

ในเขตสาทร” ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผู้วิจัยได้นำ�องค์ความรู้ดังกล่าว
มากำ�หนดเป็นกรอบแนวคิด (concept framework) และ
ระเบียบวิธกี ารวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ น พนั ก งานธนาคาร
พาณิชย์ไทยแห่งหนึ่งในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำ�นวน
600 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จากแผนก
ทรัพยากรบุคคล ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่งในเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร) ผู้วิจัยจึงกำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางการคำ�นวณหาขนาดกลุม่ ตัวอย่างของ Yamane
(1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.00 ระดับความ
คลาดเคลือ่ น ร้อยละ 5.00 ซึง่ ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน
240 คน เป็นพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทย สำ�นักงานใหญ่
ในเขตสาทรโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience
sampling)
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั   
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น
3 ส่วน ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การปฏิบตั งิ าน และรายได้ ส่วนที่ 2 สอบถามภาวะผูน้ �ำ การ
เปลีย่ นแปลงตามทฤษฎี Bass and Avolio (1994) คำ�ถาม
มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 20 ข้อ ได้แก่ การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
จำ�นวน 5 ข้อ การสร้างแรงบันดาลใจ จำ�นวน 5 ข้อ การกระตุน้
ทางปัญญา จำ�นวน 5 ข้อ และการคำ�นึงถึงปัจเจกบุคคล จำ�นวน

5 ข้อ ส่วนที่ 3 สอบถามประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงาน
ตามทฤษฎี Plawman and Peterson (1989) คำ�ถามมีจ�ำ นวน
ทั้งสิ้น 13 ข้อ แบ่งเป็นด้านคุณภาพของงานจำ�นวน 4 ข้อ
ด้านปริมาณงาน จำ�นวน 3 ข้อ ด้านเวลา จำ�นวน 3 ข้อ และ
ด้านค่าใช้จา่ ย จำ�นวน 3 ข้อ โดยส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ลักษณะ
การวัดแบ่งตามระดับความคิดเห็นโดยมีค�ำ ตอบให้เลือก 5 ระดับ
คือ 5 หมายถึง “มากทีส่ ดุ ” 4 หมายถึง “มาก” 3 หมายถึง
“ปานกลาง” 2 หมายถึง “น้อย” และ 1 หมายถึง “น้อยทีส่ ดุ ”
มีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ดังนี้

ค่าเฉลีย่

ระดับภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง/ระดับประสิทธิภาพการทำ�งาน

คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 4.21 - 5.00

ระดับมากทีส่ ดุ

คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 3.41 - 4.20

ระดับมาก

คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 2.61 - 3.40

ระดับปานกลาง

คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 1.81 - 2.60

ระดับน้อย

คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 1.00 - 1.80

ระดับน้อยทีส่ ดุ

วิ ธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใ นการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ หี าค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC)
พบว่า มีคา่ เท่ากับ 1 และหาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
(reliability) โดยคำ�นวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยจะมีค่าระหว่าง
0 < α < 1 ค่าที่ใกล้เคียง 1 มากแสดงว่า มีความเชื่อมั่น
ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า แบบสอบถามเรื่องภาวะผู้นำ�มีค่า
ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.819 และแบบสอบถามเรือ่ งประสิทธิภาพ
การทำ�งานมีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.803

ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
0.80 ขึน้ ไป
0.60 - 0.79
0.40 - 0.59
0.20 - 0.39
ต�ำ่ กว่า 0.20

3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั
วิธีการทางสถิติท่ีใช้สำ�หรับงานวิจัยนี้สามารถแบ่งได้
2 ประเภท คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา อันได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่
สถิตทิ ดสอบทีแบบกลุม่ ตัวอย่างเป็นอิสระกัน (independent
sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least
Significant Difference) ที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05
และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (Spearman’s
Correlation Coefficient) โดยเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (Wangpanich, 1983) เป็นดังนี้
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ระดับความสัมพันธ์
มากทีส่ ดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ดุ

ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ในภาพรวมและรายด้าน มีดงั นี้
1. ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ โดยภาพรวม
ผูน้ �ำ ของพนักงานมีภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงอยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ดุ (x = 4.40, S.D. = 0.368) โดยสิง่ ทีผ่ นู้ �ำ ให้ความสำ�คัญ
มากทีส่ ดุ คือ การแบ่งปันความสำ�เร็จในงานนัน้ ร่วมกับพนักงาน
เมือ่ งานนัน้ ประสบความสำ�เร็จ (x = 4.49, S.D. = 0.627)
รองลงมา คือ ผูน้ �ำ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการทำ�งาน (x =
4.48, S.D. = 0.613)
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมผูน้ �ำ ของ
พนักงานมีภาวะผู้นำ�ด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ (x = 4.38, S.D. = 0.406) โดยสิง่ ทีผ่ นู้ �ำ ให้ความสำ�คัญ
มากทีส่ ดุ คือ ผูน้ �ำ ของพนักงานกระตุน้ ให้พนักงานมีจติ สำ�นึก
ในการทำ�งานเป็นทีม (x = 4.43, S.D. = 0.642) รองลงมา คือ

เรือ่ งผูน้ �ำ ของพนักงานให้ความเชือ่ มัน่ ว่าพนักงานสามารถทำ�งาน
ทีท่ า้ ทายได้ส�ำ เร็จ (x = 4.41, S.D. = 0.586)
3. ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา โดยภาพรวมผูน้ �ำ ของ
พนักงานมีภาวะผู้นำ�ด้านการกระตุ้นทางปัญญาอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ (x = 4.37, S.D. = 0.417) โดยสิง่ ทีผ่ นู้ �ำ ให้ความสำ�คัญ
มากทีส่ ดุ คือ ผูน้ �ำ ของพนักงานเปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการทำ�งาน (x = 4.44, S.D. = 0.604)
รองลงมา คือ ผูน้ �ำ ของพนักงานนำ�ความรูท้ ไ่ี ด้จากการแลกเปลีย่ น
ไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน (x = 4.42, S.D. = 0.608)

4. ด้านการคำ�นึงถึงปัจเจกบุคคล โดยภาพรวมผูน้ �ำ
ของพนักงานมีภาวะผู้นำ�ด้านการคำ�นึงถึงปัจเจกบุคคลอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ (x = 4.36, S.D. = 0.506) โดยสิง่ ทีผ่ นู้ �ำ ให้
ความสำ�คัญมากที่สุด คือ ผู้นำ�ของพนักงานคอยส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ (x = 4.44,
S.D. = 0.618) รองลงมา คือ ผูน้ �ำ ของพนักงานรับฟังปัญหา
ในการทำ�งานของพนักงานด้วยความตัง้ ใจ (x = 4.38, S.D. =
0.661)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
x

S.D.

ระดับ

1. หัวหน้าของพนักงานเป็นแบบอย่างทีด่ ี โดยทำ�งานอย่างทุม่ เทเพือ่ ความสำ�เร็จ
ของหน่วยงาน
2. หัวหน้าของพนักงานแบ่งปันความสำ�เร็จในงานนัน้ ร่วมกับท่านเมือ่ งานนัน้
ประสบความสำ�เร็จ
3. หัวหน้าของพนักงานมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการทำ�งาน

4.23

0.633

มากทีส่ ดุ

4.49

0.627

มากทีส่ ดุ

4.48

0.613

มากทีส่ ดุ

4. หัวหน้าของพนักงานร่วมรับผิดชอบกับท่านเมือ่ เกิดความผิดพลาดในงาน

4.44

0.610

มากทีส่ ดุ

5. หัวหน้าของพนักงานประพฤติตนอย่างเหมาะสม ให้เกียรติกบั ท่านและทีมงาน
ในหน่วยงาน
สรุปด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์

4.39

0.618

มากทีส่ ดุ

4.40

0.368

มากทีส่ ดุ

6. หัวหน้าของพนักงานสนับสนุนให้ทา่ นหาวิธกี ารเชิงสร้างสรรค์ในการทำ�งาน เช่น
การทำ�งานแบบมีระบบ การกำ�หนดขัน้ ตอนการดำ�เนินงานและการแก้ไขปัญหา

4.40

0.618

มากทีส่ ดุ

7. หัวหน้าของพนักงานมอบหมายงานทีท่ า้ ทายความรู้ ความสามารถของท่าน

4.33

0.638

มากทีส่ ดุ

8. หัวหน้าของพนักงานให้ความเชือ่ มัน่ ว่าท่านสามารถทำ�งานทีท่ า้ ทายได้ส�ำ เร็จ

4.41

0.586

มากทีส่ ดุ

9. หัวหน้าของพนักงานถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์การให้ท่านรับรู้ได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน

4.33

0.575

มากทีส่ ดุ

10. หัวหน้าของพนักงานกระตุน้ ให้ทา่ นมีจติ สำ�นึกในการทำ�งานเป็นทีม

4.43

0.642

มากทีส่ ดุ

4.38

0.406

มากทีส่ ดุ

11. หัวหน้าของพนักงานเปิดโอกาสให้ทา่ นมีอสิ ระในการคิดและเสนอความคิดเห็น

4.39

0.617

มากทีส่ ดุ

12. พนักงานนำ�ความรูท้ ไ่ี ด้จากการแลกเปลีย่ นไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน

4.42

0.608

มากทีส่ ดุ

ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์

การสร้างแรงบันดาลใจ

สรุปด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุน้ ทางปัญญา

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง (ต่อ)
ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง

x

S.D.

ระดับ

13 หัวหน้าของพนักงานเปิดโอกาสให้ทา่ นมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาการทำ�งาน

4.44

0.604

มากทีส่ ดุ

14 หัวหน้าของพนักงานส่งเสริมให้ทา่ นศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมทักษะในการทำ�งาน

4.33

0.650

มากทีส่ ดุ

15. หัวหน้าของพนักงานประชุมร่วมกับท่านและทีม เพือ่ ร่วมกันระดมความคิด
เพือ่ หาวิธแี ก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้
สรุปด้านการกระตุน้ ทางปัญญา

4.26

0.678

มากทีส่ ดุ

4.37

0.417

มากทีส่ ดุ

16. หัวหน้าของพนักงานรับฟังปัญหาในการทำ�งานของท่านด้วยความตัง้ ใจ

4.38

0.661

มากทีส่ ดุ

17. หัวหน้าของพนักงานคอยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทา่ นได้พฒ
ั นาศักยภาพของท่าน

4.44

0.618

มากทีส่ ดุ

18. หัวหน้าของพนักงานสอนงานและให้ค�ำ ปรึกษาเมือ่ ท่านต้องการคำ�ชีแ้ นะ

4.37

0.660

มากทีส่ ดุ

19. หัวหน้าของพนักงานได้กระจายอำ�นาจการตัดสินใจในการทำ�งาน

4.29

0.695

มากทีส่ ดุ

20. หัวหน้าของพนักงานให้ค�ำ แนะนำ�ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ความก้าวหน้าของท่าน
และผูร้ ว่ มงานเป็นรายบุคคล

4.33

0.723

มากทีส่ ดุ

สรุปด้านการคำ�นึงถึงปัจเจกบุคคล

4.36

0.506

มากทีส่ ดุ

ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงโดยภาพรวม

4.38

0.340

มากทีส่ ดุ

การคำ�นึงถึงปัจเจกบุคคล

2. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการทำ�งาน
ทัง้ ในภาพรวมและรายด้าน มีดงั นี้
1. ด้ า นคุ ณ ภาพงาน โดยภาพรวมพนั ก งานมี
ประสิทธิภาพการทำ�งานอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (x = 4.31, S.D. =
0.407) โดยประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด คือ พนักงานมี
ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับคุณภาพของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(x = 4.37, S.D. = 0.665) รองลงมา คือ พนักงานทำ�ผลงาน
ทีม่ คี วามถูกต้อง เรียบร้อย และได้มาตรฐานทีก่ �ำ หนด (x = 4.31,
S.D. = 0.652) พนักงานมีการประเมินตนเองในเรือ่ งของคุณภาพ
งานทีท่ �ำ อยูเ่ สมอ (x = 4.28, S.D. = 0.616) และพนักงานได้
ทำ�ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ธนาคารและ
ผูใ้ ช้บริการ (x = 4.27, S.D. = 0.681)
2. ด้ า นปริ ม าณงาน โดยภาพรวมพนั ก งานมี
ประสิทธิภาพด้านปริมาณงานอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (x = 4.25,
S.D. = 0.547) โดยประสิทธิภาพในระดับมากทีส่ ดุ คือ พนักงาน
วางแผนในการบริหารเวลาเพือ่ ให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่
ธนาคารกำ�หนดมอบหมาย (x = 4.31, S.D. = 0.770) รองลงมา
คือ งานที่ปฏิบัติ มีปริมาณงานที่เหมาะสมและเป็นไปตาม
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เป้าหมายทีธ่ นาคารกำ�หนด (x = 4.22, S.D. = 0.695) และ
พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านครบตามจำ�นวนทีธ่ นาคารกำ�หนด
(x = 4.20, S.D. = 0.774)
3. ด้านเวลา โดยภาพรวมพนักงานมีประสิทธิภาพ
ด้านเวลาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (x = 4.24, S.D. = 0.517) โดย
ประสิทธิภาพในระดับมากทีส่ ดุ คือ พนักงานเห็นความสำ�คัญ
ของเวลาและใช้เวลาในการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อธนาคาร (x = 4.40, S.D. = 0.684)
รองลงมา คือ พนักงานใช้เวลาในการทำ�งานเหมาะสมกับงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เสร็จทันตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนด (x = 4.40,
S.D. = 0.684) และพนักงานเห็นความสำ�คัญของเวลาและ
ใช้ เวลาในการทำ � งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุดต่อธนาคาร (x = 4.18, S.D. = 0.668)
4. ด้านค่าใช้จา่ ย โดยภาพรวมพนักงานมีประสิทธิภาพ
ด้านค่าใช้จา่ ยอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (x = 4.28, S.D. = 0.553)
โดยประสิทธิภาพในระดับมากทีส่ ดุ คือ ธนาคารมีการควบคุม
กระบวนการทำ�งานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหาย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ (x = 4.38, S.D. = 0.721) รองลงมา คือ พนักงาน

มีส่วนร่วมในการควบคุมกระบวนการทำ�งานอย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (x = 4.34, S.D. =
0.677) ธนาคารมีนโยบายรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อช่วย
ลดต้นทุนของธนาคาร (x = 4.34, S.D. = 0.647) พนักงาน
เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารที่ช่วยลดต้นทุนในการทำ�งานลง

โดยยังได้รบั ผลงานตามต้องการ (x = 4.23, S.D. = 0.672)
และธนาคารมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยช่ว ยในการทำ�งานเพื่อ
ช่วยลดต้นทุนในการจ้างบุคลากรเพิม่ ขึน้ (x = 4.12, S.D. =
0.758)

ตารางที่ 2  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพการทำ�งาน
x

S.D.

ระดับ

1. พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับคุณภาพของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

4.37

0.665

มากทีส่ ดุ

2. พนักงานทำ�ผลงานทีม่ คี วามถูกต้อง เรียบร้อย และได้มาตรฐานทีก่ �ำ หนด

4.31

0.652

มากทีส่ ดุ

3. พนักงานได้ท�ำ ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ธนาคารและ
ผูใ้ ช้บริการ

4.27

0.681

มากทีส่ ดุ

4. พนักงานมีการประเมินตนเองในเรือ่ งของคุณภาพงานทีท่ �ำ อยูเ่ สมอ

4.28

0.616

มากทีส่ ดุ

4.31

0.407

มากทีส่ ดุ

5. พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านครบตามจำ�นวนทีธ่ นาคารกำ�หนด

4.20

0.774

มาก

6. งานทีป่ ฏิบตั ิ มีปริมาณงานทีเ่ หมาะสม และเป็นไปตามเป้าหมายทีธ่ นาคารกำ�หนด

4.22

0.695

มากทีส่ ดุ

7. พนักงานวางแผนในการบริหารเวลาเพือ่ ให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมาย
ทีธ่ นาคารกำ�หนด

4.31

0.770

มากทีส่ ดุ

4.25

0.547

มากทีส่ ดุ

8. พนักงานใช้เวลาในการทำ�งานเหมาะสมกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และเสร็จทัน
ตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนด

4.18

0.668

มาก

9. พนักงานเห็นความสำ�คัญของเวลาและใช้เวลาในการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อธนาคาร

4.40

0.684

มากทีส่ ดุ

10. ธนาคารมีการนำ�เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้ามาใช้เพือ่ ลดเวลาในการปฏิบตั งิ าน

4.14

0.756

มาก

4.24

0.517

มากทีส่ ดุ

4.12

0.758

มาก

4.23

0.672

มากทีส่ ดุ

ประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงาน
คุณภาพงาน

สรุปด้านคุณภาพงาน
ปริมาณงาน

สรุปด้านปริมาณงาน
เวลา

สรุปด้านเวลา
ค่าใช้จา่ ย
11. ธนาคารมีเทคโนโลยีท่ที ันสมัยช่วยในการทำ�งานเพื่อช่วยลดต้นทุนในการจ้าง
บุคลากรเพิม่ ขึน้
12. พนักงานเป็นส่วนหนึง่ ของธนาคารทีช่ ว่ ยลดต้นทุนในการทำ�งานลงโดยยังได้รบั
ผลงานตามต้องการ
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพการทำ�งาน (ต่อ)
ประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงาน

x

S.D.

ระดับ

13. ธนาคารมีการควบคุมกระบวนการทำ�งานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสีย
หายทีอ่ าจเกิดขึน้

4.38

0.721

มากทีส่ ดุ

14. พนักงานมีสว่ นร่วมในการควบคุมกระบวนการทำ�งานอย่างเคร่งครัดเพือ่ ป้องกัน
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้

4.34

0.677

มากทีส่ ดุ

15. ธนาคารมีนโยบายรณรงค์ประหยัดพลังงานเพือ่ ช่วยลดต้นทุนของธนาคาร

4.34

0.647

มากทีส่ ดุ

4.28

0.553

มากทีส่ ดุ

4.27

0.409

มากทีส่ ดุ

สรุปด้านค่าใช้จา่ ย
ประสิทธิภาพการทำ�งานโดยภาพรวม
3. ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันทำ�ให้
ประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงานแตกต่างกัน
1. พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพ
การทำ�งานแตกต่างกันในภาพรวม (F = 14.62, P < 0.05) โดย
พนักงานทีม่ อี ายุ ระหว่าง 20-30 ปี (x = 4.45, S.D. = 0.405)
มีประสิทธิภาพการทำ�งานดีทส่ี ดุ รองลงมา ได้แก่ พนักงานที่
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (x = 4.40, S.D. = 0.403) พนักงานที่
มีอายุระหว่าง 41-50 ปี (x = 4.21, S.D. = 0.366) และพนักงาน
ทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 51 ปีขน้ึ ไป (x = 3.95, S.D. = 0.316) ตามลำ�ดับ

เมือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการ
ทำ�งานระหว่างอายุพนักงานเป็นรายคูท่ ร่ี ะดับนัยสำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 พบว่า จำ�นวน 5 คู่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั
สำ�คัญ ได้แก่ พนักงานทีม่ อี ายุระหว่าง 20-30 ปี กับพนักงานที่
มีอายุ 51 ปีขน้ึ ไป มีความแตกต่างกันมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ
พนักงานทีม่ อี ายุระหว่าง 31-40 ปี กับพนักงานทีม่ อี ายุตง้ั แต่
51 ปีขน้ึ ไป พนักงานทีม่ อี ายุระหว่าง 41-50 ปี กับพนักงาน
ทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 51 ปีขน้ึ ไป พนักงานทีม่ อี ายุระหว่าง 20-30 ปี
กับพนักงานที่มีระหว่าง 41-50 ปี ตามลำ�ดับ และพนักงาน
ทีม่ อี ายุระหว่าง 31-40 ปี กับพนักงานทีม่ อี ายุระหว่าง 41-50 ปี
มีความแตกต่างกันน้อยทีส่ ดุ

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคูร่ ะหว่างประสิทธิภาพการทำ�งานกับอายุพนักงาน
อายุของพนักงาน
20 - 30 ปี (x = 4.45, S.D. = 0.405)

20 - 30 ปี
(x = 4.45)
-

31 - 40 ปี (x = 4.40, S.D. = 0.403)
41 - 50 ปี (x = 4.21, S.D. = 0.366)
51 ปีขน้ึ ไป (x = 3.95, S.D. = 0.316)
(F = 14.62, P < 0.05)
2. พนั ก งานที่ ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี
ประสิทธิภาพการทำ�งานต่างกันในภาพรวม (F = 3.37, P < 0.05)
โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (x
= 4.33, S.D. = 0.446) มีประสิทธิภาพการทำ�งานมากทีส่ ดุ
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31 - 40 ปี
(x = 4.40)
0.049

41 - 50 ปี
(x = 4.21)
0.232*

51 ปีขน้ึ ไป
(x = 3.95)
0.492*

-

0.182*

0.443*

-

0.261*
-

รองลงมา คือ พนักงานมีระดับการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี
(x = 4.22, S.D. = 0.358) และพนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกว่า (x = 4.10, S.D. = 0.387) มีประสิทธิภาพ
การทำ�งานน้อยทีส่ ดุ

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการ
ทำ�งานระหว่างระดับการศึกษาของพนักงานเป็นรายคูท่ ร่ี ะดับ
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 พบว่า จำ�นวน 2 คู่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ ได้แก่ พนักงานทีม่ กี ารศึกษาระดับ

น้อยกว่าปริญญาตรี กับพนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือสูงกว่ามีค วามแตกต่างกันมากที่สุด และพนั ก งาน
ที่มีร ะดั บ การศึ ก ษาน้ อ ยกว่ า ปริ ญ ญาตรี กั บ พนั ก งานที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามแตกต่างกันน้อยทีส่ ดุ

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคูร่ ะหว่างประสิทธิภาพการทำ�งานกับระดับการศึกษาของพนักงาน
ระดับการศึกษา

น้อยกว่าปริญญาตรี
(x = 4.22)
-

น้อยกว่าปริญญาตรี  (x = 4.22, S.D. = 0.357)
ปริญญาตรี  (x = 4.33, S.D. = 0.445)

ปริญญาตรี
(x = 4.33)
-0.113*

ปริญญาโทหรือสูงกว่า
(x = 4.10)
0.117*

-

0.229

ปริญญาโทหรือสูงกว่า  (x = 4.10, S.D. = 0.387)
(F = 3.37, P < 0.05)

-

3. พนั ก งานที่มีร ะยะเวลาการทำ � งานแตกต่ า งกั น
มีประสิทธิภาพการทำ�งานต่างกันในภาพรวม (F = 11.37,
P < 0.05) โดยพนักงานมีระยะเวลาการทำ�งานระหว่าง 5-10 ปี
(x = 4.46, S.D. = 0.366) มีประสิทธิภาพการทำ�งานดีทส่ี ดุ
รองลงมา คือ พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการทำ�งานน้อยกว่า 5 ปี
(x = 4.39, S.D. = 0.459) พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการทำ�งาน
ระหว่าง 11-15 ปี ( = 4.37, S.D. = 0.378) ตามลำ�ดับ และ
พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการทำ�งานมากกว่า 15 ปี (x = 4.11,
S.D. = 0.346) มีประสิทธิภาพการทำ�งานน้อยทีส่ ดุ

เมื่อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของประสิ ท ธิ ภ าพ
การทำ�งานระหว่างระยะเวลาการทำ�งานของพนักงานเป็นรายคู่
ทีร่ ะดับนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 พบว่า จำ�นวน 3 คู่ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ ได้แก่ พนักงานทีม่ รี ะยะเวลา
การทำ�งานระหว่าง 5-10 ปี กับพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทำ�งานมากกว่า 15 ปีข้ึนไป มีความแตกต่างกันมากที่สุด
รองลงมา คือ พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการทำ�งานน้อยกว่า 5 ปี
กับพนักงานที่มีระยะเวลาการทำ�งานมากกว่า 15 ปีข้ึนไป
และพนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการทำ�งานระหว่าง 11-15 ปี กับ
พนักงานที่มีระยะเวลาการทำ�งานมากกว่า 15 ปีข้ึนไป มี
ความแตกต่างกันน้อยทีส่ ดุ

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคูร่ ะหว่างประสิทธิภาพการทำ�งานกับระยะเวลาทำ�งานของพนักงาน
ระยะเวลาทำ�งานของพนักงาน
น้อยกว่า 5 ปี  (x = 4.39, S.D. = 0.459)

น้อยกว่า 5 ปี
(x = 4.39)
-

5 - 10 ปี  (x = 4.46, S.D. = 0.366)
11 - 15 ปี  (x = 4.37, S.D. = 0.378)
มากกว่า 15 ปีขน้ึ ไป  (x = 4.11, S.D. = 0.346)
(F = 11.37, P < 0.05)
4. พนักงานที่รายได้แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ทำ�งานต่างกันในภาพรวม (F = 3.04, P < 0.05) โดยพนักงานมี
รายได้ระหว่างน้อยกว่า 20,001 บาท (x = 4.58, S.D. = 0.305)

5 - 10 ปี
(x = 4.46)
-0.734

11 - 15 ปี
(x = 4.37)
0.0168

มากกว่า 15 ปีขน้ึ ไป
(x = 4.11)
0.279*

-

0.090

0.352*

-

0.262*
-

มีประสิทธิภาพการทำ�งานดีทส่ี ดุ รองลงมา คือ พนักงานทีม่ รี าย
ได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท (x = 4.45, S.D. = 0.178)
พนักงานทีม่ รี ายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท (x = 4.27,
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
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S.D. = 0.484) พนักงานทีม่ รี ายได้มากกว่า 50,000 บาทขึน้ ไป
(x = 4.24, S.D. = 0.398) ตามลำ�ดับ และพนักงานทีม่ รี ายได้
ระหว่าง 40,001-50,000 บาท (x = 4.11, S.D. = 0.244)
มีประสิทธิภาพการทำ�งานน้อยทีส่ ดุ
เมื่อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของประสิ ท ธิ ภ าพ
การทำ � งานระหว่ า งรายได้ ข องพนั ก งานเป็ น รายคู่ท่ีร ะดั บ

นัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 พบว่า จำ�นวน 2 คู่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ ได้แก่ พนักงานทีม่ รี ายได้นอ้ ยกว่า
20,001 บาท กับพนักงานทีม่ รี ายได้ระหว่าง 40,001-50,000
บาท มีความแตกต่างกันมากที่สุด และพนักงานที่มีรายได้
น้อยกว่า 20,001 บาท กับพนักงานทีม่ รี ายได้มากกว่า 50,000
บาทขึน้ ไป มีความแตกต่างกันน้อยทีส่ ดุ

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคูร่ ะหว่างประสิทธิภาพการทำ�งานกับรายได้ของพนักงาน
รายได้ (บาท)

น้อยกว่า
20,001 30,001 - 40,001 - มากกว่า 50,000
20,001 บาท 30,000 บาท 40,000 บาท 50,000 บาท บาทขึน้ ไป
(x = 4.58) (x = 4.27) (x = 4.45) (x = 4.11) (x = 4.24)
น้อยกว่า 20,001 บาท (x = 4.58, S.D. = 0.305)
0.309*
0.127
0.470*
0.338*
20,001 - 30,000 บาท (x = 4.27, S.D. = 0.484)
30,001 - 40,000 บาท (x = 4.45, S.D. = 0.178)
40,001 - 50,000 บาท (x = 4.11, S.D. = 0.244)
มากกว่า 50,000 บาทขึน้ ไป (x = 4.24, S.D. = 0.398)
(F = 3.04, P < 0.05)
4. ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงมีความ
สัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการทำ�งานการทำ�งานของพนักงาน
จากการศึกษาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (correlation
coefficient) พบว่า ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง
ในเขตสาทรโดยภาพรวมในทิศทางบวกระดับปานกลาง (r =
0.500) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 และเมือ่ พิจารณาภาวะ
ผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการทำ�งาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึง่ ในเขตสาทรในแต่ละ
ด้าน พบว่า เกือบทุกด้านได้แก่ดา้ นคุณภาพงาน (r = 0.412)
ด้านเวลา (r = 0.414) และด้านค่าใช้จ่าย (r = 0.443)
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ทิ ศ ทางบวกในระดั บ ปานกลาง ยกเว้ น
ประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงานด้านปริมาณงานที่มี
ความสัมพันธ์อยูร่ ะดับน้อย (r = 0.380) อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิตทิ ่ี 0.05
การอภิปรายผล
1. ระดับภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Somsang (2011),
Song, Kolb, Lee, and Kim (2012), Suban (2011),
Sungphaya and Srisopha (2017), และ Wongkrajang
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-

-0.182

0.161

0.028

-

0.342

0.210

-

-1.323
-

(2014) และทีผ่ ลการวิจยั พบว่าระดับภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เนื่องจากผู้นำ�จะต้องมีภาวะผู้นำ�
การเปลี่ย นแปลงเพื่อ สามารถบริ ห ารองค์ ก ารภายใต้ ก าร
เปลีย่ นแปลงในทุกด้านทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
2. ระดับประสิทธิภาพการทำ�งานอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Somsang (2011), Song,
Kolb, Lee, and Kim (2012), Suban (2011), Sungphaya
and Srisopha (2017), และ Wongkrajang (2014) ทีผ่ ลการวิจยั
พบว่า ระดับประสิทธิภาพการทำ�งานอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
เนือ่ งจากพนักงานถือเป็นปัจจัยสำ�คัญขององค์การ พนักงานต้อง
ทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้องค์การเติบโตไปยังทิศทาง
ทีอ่ งค์การกำ�หนด
3. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันทำ�ให้ประสิทธิภาพ
ในการทำ�งานของพนักงานแตกต่างกัน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอายุซง่ึ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Somsang (2011) ทัง้ นี้
เป็นเพราะธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึง่ ในเขตสาทรมีวฒ
ั นธรรม
ที่เน้นการมอบหมายงานพร้อมทั้งอำ�นาจและหน้าที่ให้กับ
บุคลากรแต่ละระดับอย่างชัดเจน ซึง่ การมอบหมายงานจะเป็น
ไปตามลำ�ดับขัน้ ของตำ�แหน่งหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ทำ�ให้
พนักงานทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการทำ�งานต่างกัน
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั

ของ Wongkrajang (2014) ทัง้ นี้ เป็นเพราะธนาคารพาณิชย์
ไทยแห่งหนึ่งในเขตสาทรเป็นองค์การที่มีความหลากหลาย
ในตำ�แหน่งหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ หากเป็นตำ�แหน่งระดับผูบ้ ริหาร
หรือหัวหน้างาน ปัจจุบนั ธนาคารจะรับสมัครพนักงานทีม่ รี ะดับ
การศึกษาปริญญาตรีข้นึ ไป จึงทำ�ให้ระดับการศึกษามีผลกับ
ประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงาน ในส่วนปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านระยะเวลาทำ�งานสอดคล้องกับ Somsang (2011) และ
Wongkrajang (2014) ทัง้ นี้ เป็นเพราะว่าการทำ�งานในธนาคาร
จำ�เป็นต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญและทักษะทีต่ อ้ ง
สั่งสมโดยผ่านการเรียนรู้จากการทำ�งาน ดังนั้น เมื่อพนักงาน
ทำ�งานมากขึน้ จะมีประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ และทักษะ
มากขึน้ ตามลำ�ดับ ทำ�ให้ประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงาน
ดี ข้ึน ไปในทางเดี ย วกั น และปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นรายได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thitikunrat (2013) ทัง้ นี้ เป็นเพราะ
หากพนักงานไม่มคี วามกังวลเรือ่ งรายได้ประจำ�เดือนทีส่ ามารถ
ดูแลครอบครัวได้อย่างปกติ จะทำ�ให้พนักงานทำ�งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. ภาวะผู้นำ� การเปลี่ย นแปลงมี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ
ประสิทธิภาพในการทำ�งานการทำ�งานของพนักงานทิศทางบวก
ในระดับปานกลางซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Chongvisal
(2000), Somsang (2011), และ Suban (2011) ทีภ่ าวะผูน้ �ำ
การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงานมี
ความสัมพันธ์ในทางบวก ทัง้ นี้ เป็นเพราะองค์การเป็นธนาคาร
ที่จำ�เป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว
ถู ก ต้ อ ง และปลอดภั ย ซึ่ ง ปั จ จุ บั น สภาพแวดล้ อ มมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำ�ให้ธนาคารต้องเปลี่ยนแปลง
องค์การอย่างอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ ผูน้ �ำ ควรปรับวิสยั ทัศน์และ
กลยุทธ์ให้เหมาะสมและทันสมัยกับการเปลีย่ นแปลง และสือ่ สาร
กับพนักงานให้เข้าใจถึงสถานการณ์พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจ
ให้พนักงานร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และกลยุทธ์ท่ผี ้นู ำ�ได้วางแผนไว้ ซึ่งจะทำ�ให้สร้างบรรยากาศ
การทำ�งานทีด่ ี และเกิดผลลัพธ์ทน่ี า่ พึงพอใจ สำ�หรับการทำ�ให้
ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การทำ�งานของพนักงาน
ข้อเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ งภาวะผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงกั บ
ประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทย
แห่งหนึ่งในเขตสาทร สามารถนำ�มาใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง พัฒนาทักษะและศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำ�งานของพนักงานให้ดีย่ิงขึ้น และสามารถนำ�ผล
การวิจยั ไปวิเคราะห์หาภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ หมาะสม
ต่อธนาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูง และใช้เป็น
แนวทางการวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตอ่ ไป ดังนี้
1. จากการวิจยั พบว่า ผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงของธนาคาร
พาณิชย์ไทยแห่งหนึง่ ในเขตสาทร โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ทุกด้าน ทัง้ ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา และด้านปัจเจกบุคคล
ซึ่งธนาคารควรรักษาความเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งต้องพัฒนาศักยภาพของผู้นำ�ทุกๆ ด้าน ธนาคาร
ควรจัดอบรมให้ผู้นำ�ของแผนกต่างๆ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจั ด การกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารงานให้ ทัน กั บ ยุ ค สมั ย ที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้นำ�ต้องมีวิสัยทัศน์การทำ�งาน
อย่างชัดเจน มีการถ่ายทอดความรู้ในการจัดการบริหารงาน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา โดยต้องเป็นผู้นำ�ที่เป็น
แบบอย่างทีด่ ี ทำ�งานทุม่ เทเพือ่ ความสำ�เร็จของหน่วยงาน ผูน้ �ำ
ที่แบ่งปันความสำ�เร็จในงานนั้นร่วมกับพนักงานและทีมงาน
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการทำ�งาน รับผิดชอบกับพนักงาน
และทีมงานเมื่อเกิดความผิดพลาดในงาน ตลอดจนประพฤติ
ตนอย่างเหมาะสม ให้เกียรติพนักงานและทีมงาน สนับสนุน
ให้ พ นั ก งานหาวิ ธี ก ารเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ นการทำ � งาน เช่ น
การทำ�งานแบบมีระบบ การกำ�หนดขัน้ ตอนการดำ�เนินงานและ
การแก้ไขปัญหา รวมถึงเป็นผูน้ �ำ ทีม่ อบหมายงานทีท่ า้ ทายความรู้
ความสามารถของพนักงาน เชือ่ มัน่ ว่าพนักงานสามารถทำ�งาน
ที่ท้าทายได้สำ�เร็จ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์การให้พนักงาน
รับรูไ้ ด้อย่างถูกต้องชัดเจน และกระตุน้ ให้พนักงานมีจติ สำ�นึก
ในการทำ�งานเป็นทีม เป็นต้น นอกจากนัน้ ผูน้ �ำ ยังต้องเปิดโอกาส
ให้พนักงานมีอสิ ระในการคิดและเสนอความคิดเห็น สนับสนุน
ให้พนักงานนำ�ความรู้ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน เปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา
การทำ�งาน ส่งเสริมให้พนักงานศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมทักษะ
ในการทำ�งาน ประชุมร่วมกับพนักงานและทีมเพื่อร่วมกัน
ระดมความคิ ด หาวิ ธี แ ก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น รั บ ฟั ง ปั ญ หา
ในการทำ � งานของพนั ก งานด้ ว ยความตั้ง ใจ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้พนักงานได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเอง สอนงานและ
ให้คำ�ปรึกษาเมื่อพนักงานต้องการการชี้แนะ กระจายอำ�นาจ
การตัดสินใจในการทำ�งาน และให้คำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์
ต่อความก้าวหน้าของพนักงานและผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล
เป็นต้น
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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2. จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการทำ�งานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่งในเขตสาทร มีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน ทั้งด้านคุณภาพงาน
ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จา่ ย โดยธนาคารควร
พิจารณา ดังนี้
2.1 คุณภาพของงาน (quality) จะต้องมีคณ
ุ ภาพสูง
ได้แก่ ผลงานมีความถูกต้อง เรียบร้อย และได้มาตรฐาน
ตามทีก่ �ำ หนด พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับคุณภาพ
ของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และทำ�ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและก่อให้
เกิดประโยชน์ตอ่ ธนาคารและผูใ้ ช้บริการ รวมถึงประเมินตนเอง
ในเรือ่ งของคุณภาพงานทีท่ �ำ อยูเ่ สมอ เป็นต้น ดังนัน้ ธนาคาร
ควรกำ�หนดหลักเกณฑ์การทำ�งานทีไ่ ด้มาตรฐานเพือ่ ให้พนักงาน
ทุกคนไม่วา่ จะทำ�งานนานแล้วหรือเพิง่ เข้าทำ�งานใหม่ สามารถ
เข้ า ใจวิ ธีก ารทำ � งานที่เ ป็ น ขั้น ตอนของแต่ ล ะกระบวนการ
ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน เช่น การเขียนขั้นตอนการทำ�งาน
(procedure) เป็นลายลักษณ์อกั ษรทีเ่ รียกว่า “คูม่ อื ปฏิบตั กิ าร
(Department Operating Instructions: DOI)” โดยจะต้อง
มีการทบทวนอย่างน้อยปีละครัง้ หรือหากระหว่างปี ธนาคาร
มีการปรับปรุงขั้นตอนการทำ�งานเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของธนาคาร ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงจะต้องปรับปรุง DOI ให้
ทันสมัยและใช้งานได้จริงเพื่อให้การทำ�งานเป็นบรรทัดฐาน
เดียวกัน ส่วนพนักงานเองควรต้องยึดถือ DOI และทำ�ตาม
ขัน้ ตอนการทำ�งานอย่างเคร่งครัด หากพบว่า ขัน้ ตอนการทำ�งาน
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ DOI พนั ก งานควรแจ้ ง หั ว หน้ า งานและ
ตรวจสอบว่าขั้นตอนการทำ�งานเปลี่ยนแปลงจริงและต้อง
ปรับปรุง DOI หากสิง่ ทีเ่ ขียนใน DOI ถูกต้องแล้วแต่พนักงาน
ไม่ได้ทำ�ตาม DOI พนักงานจะต้องปรับวิธีการทำ�งานให้เข้าสู่
มาตรฐานตามที่ DOI กำ�หนด
2.1.1 ควรจั ด อบรมให้ กั บ พนั ก งาน โดย
แยกเป็นพนักงานใหม่และพนักงานที่ทำ�งานแล้ว ควรจัด
หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานที่เข้ามาทำ�งานใหม่ต้ังแต่วันแรก
ของการเข้าทำ�งาน เพือ่ ให้ทราบวัฒนธรรมองค์การ กฎระเบียบ
ข้อบังคับของธนาคาร  กลยุทธ์ของธนาคารในเบือ้ งต้น และรูจ้ กั
ผูบ้ ริหารของธนาคาร เป็นต้น เพือ่ ให้พนักงานเข้าใหม่เข้าใจและ
รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ สำ�หรับพนักงานที่ทำ�งานแล้ว
ควรจัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยกำ�หนด
ชั่วโมงฝึกอบรมปีละ 24 ชั่วโมง ซึ่งมีท้ังการฝึกอบรมแบบ
ที่ต้องเข้าเรียนและการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (E-learning)
โดยจัดหลักสูตรอบรมให้มีความหลากหลายทั้งเรื่องทักษะ
ด้านความรู้ (hard skills ) และทักษะด้านอารมณ์ (soft skills)
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ซึ่งถือว่าสำ�คัญมากต่อประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงาน
ส่วนพนักงานเองควรใส่ใจเข้าฝึกอบรมตามที่ธนาคารกำ�หนด
อย่างเคร่งครัดและให้ความสำ�คัญกับการฝึกอบรม โดยนำ�
ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทีไ่ ด้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้
ในการทำ � งานทั้ ง ส่ ว นของทั ก ษะด้ า นความรู้ และทั ก ษะ
ด้านอารมณ์ อย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้ผลงานของพนักงานทีน่ �ำ เสนอ
เป็นทีน่ า่ พอใจ
2.1.2 ควรกำ � หนดขั้ น ตอนการประเมิ น
ประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยให้
พนักงานทำ�แผนเป้าหมายประจำ�ปีร่วมกับหัวหน้างานตั้งแต่
เดือนมกราคมของแต่ละปี และกำ�หนดให้มีการประเมินผล
รอบครึ่งปีเพื่อตรวจสอบว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้มีความคืบ
หน้าหรือไม่และต้องปรับการทำ�งานอย่างไรเพือ่ ให้บรรลุความ
คาดหมายสำ�หรับผลการประเมินประจำ�ปี ส่วนพนักงานเอง
ต้องกระตือรือร้นในการสร้างประสิทธิภาพการทำ�งานให้เท่ากับ
หรือมากกว่าเป้าหมายทีก่ �ำ หนด
2.2 ปริมาณงาน (quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้อง
เป็นไปตามคาดหวังของหน่วยงาน ได้แก่ พนักงานสามารถ
ปฏิบตั งิ านครบตามจำ�นวนทีก่ �ำ หนด งานทีป่ ฏิบตั มิ ปี ริมาณงาน
ที่เหมาะสม และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด พนักงาน
วางแผนในการบริหารเวลาเพือ่ ให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมาย
ทีก่ �ำ หนด เป็นต้น ดังนัน้ ธนาคารควรดำ�เนินการต่อไปนี้
2.2.1 ควรให้หวั หน้างานกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่
รับผิดชอบและกำ�หนดผลงานทีต่ อ้ งส่งเป็นรายวัน รายสัปดาห์
รายเดือน รายไตรมาส รายครึง่ ปี และรายปี กับพนักงานแต่ละคน
ให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทราบถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบตาม
ขอบเขตของงาน เพือ่ ให้พนักงานสามารถวางแผนงาน ทำ�งาน
อย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบงานภายในเวลาทีก่ �ำ หนด โดย
หัวหน้างานควรต้องมีการประชุมหารือกับพนักงานและทีมงาน
ซึง่ อาจจะกำ�หนดเป็นการประชุมรายสัปดาห์หรือรายเดือนแล้ว
แต่ความเหมาะสม โดยเนื้อหาในการประชุมเพื่อระดมสมอง
(brian storm) รวบรวมปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการทำ�งาน
และหาวิธแี ก้ไขปัญหาตามระเบียบและหลักการของธนาคาร
2.2.2 ควรให้ หั ว หน้ า งานประเมิ น ความ
มากน้อยและความยากง่ายของงานให้เหมาะสมกับพนักงาน
แต่ละระดับ เพื่อให้พนักงานทำ�งานอย่างสมดุลและสามารถ
บริหารเวลาได้พร้อมกับสามารถส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพ
ส่วนพนักงานเองต้องรู้หลักการทำ�งาน ต้องรู้จักการจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญ การบริหารงานและเวลาเพื่อให้ม่นั ใจว่าผลงาน
ของพนักงานเองมีประสิทธิภาพและสามารถส่งภายในเวลา
ทีก่ �ำ หนด

2.3 เวลา (time) คือ เวลาที่ใช้ในการดำ�เนินงาน
จะต้องอยูใ่ นลักษณะทีถ่ กู ต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน
และนำ�เทคโนโลยีทันสมัยพัฒนาเทคนิคการทำ�งานให้สะดวก
รวดเร็วขึ้น พนักงานเห็นความสำ�คัญของเวลาและใช้เวลา
อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
เป็นต้น ดังนัน้ ธนาคารควรประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงาน
ส่วนที่เห็นว่าระบบสามารถทำ�งานดีกว่ามนุษย์เพื่อลดขั้นตอน
ที่ไม่จำ�เป็น และทำ�ให้งานมีความสมบูรณ์และแม่นยำ�มากขึ้น
ทัง้ นี้ ต้องพิจารณาร่วมกันกับผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั กับ
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ส่วนพนักงานเอง
ควรเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำ�งานร่วมกันอย่างลงตัว
ทัง้ ความสามารถมนุษย์และความถูกต้องแม่นยำ�ของเทคโนโลยี
และควรคิ ด ค้ น วิ ธีก ารทำ � งานใหม่ ๆ ที่ส ามารถลดขั้น ตอน
การทำ�งานบางอย่างที่ซำ้�ซ้อนแล้วใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน
การทำ�งานให้มากขึน้
2.4 ค่าใช้จ่าย (costs) ในการดำ�เนินงานทั้งหมด
จะต้ อ งเหมาะสมกั บ งานและวิ ธีก าร ได้ แ ก่ องค์ ก ารต้ อ ง
มีเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการทำ�งานเพื่อลดต้นทุนในการจ้าง
บุคลากรเพิ่ม ทั้งนี้ พนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่ช่วย
ลดต้นทุนในการทำ�งานลงโดยยังได้รับผลงานตามต้องการ
และองค์การมีการควบคุมกระบวนการทำ�งานอย่างเคร่งครัด
เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ เป็นต้น
2.4.1 ควรคำ�นึงถึงเทคโนโลยีระยะยาวและ
พัฒนาให้เข้ากับกลยุทธ์ของธนาคาร ซึ่งการนำ�เทคโนโลยี
เข้ามาทำ�งานมากขึ้นจำ�เป็นที่ต้องเตรียมความรู้ ความเข้าใจ
ความพร้ อ มของพนั ก งานที่ มี อ ยู่ ปั จ จุ บั น ให้ ส ามารถปรั บ
การทำ�งานให้เข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยวัตถุประสงค์

สำ�คัญ คือ เทคโนโลยีสามารถทำ�งานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ� 
สมบูรณ์มากขึ้นสำ�หรับงานที่มีกระบวนการทำ�งานซำ�้ ๆ หรือ
งานที่ทำ�เป็นประจำ�ๆ (routine work) สำ�หรับงานที่มีการ
ตั ด สิ น ใจของมนุ ษ ย์ เข้ า มาเกี่ย วข้ อ งอาจจะนำ � เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยได้เพียงระดับหนึง่ ซึง่ ธนาคารต้องเตรียมความพร้อม
ของพนักงานและวางงานให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานและ
เทคโนโลยีท�ำ งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนพนักงานเอง
ต้องปรับตัวให้เข้ากับกลยุทธ์ของธนาคาร และเตรียมความพร้อม
ของตนให้สามารถทำ�งานร่วมกับเทคโนโลยีอย่างลงตัว เพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมายของธนาคารและเป้าหมายของพนักงานเอง
3. จากการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำ�งานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึง่ ในเขตสาทรทิศทางบวก
ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้าน
เวลา และด้านค่าใช้จ่าย ยกเว้นประสิทธิภาพการทำ�งานของ
พนักงานด้านปริมาณงานที่มีความสัมพันธ์ระดับน้อยอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ี 0.01 ดังนั้น ธนาคารควรพิจารณา
ปรับเปลีย่ นภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของธนาคารและเทคโนโลยีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ นำ�ความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้ได้ปริมาณงานมากขึ้น
และเป็นระบบมากขึน้ เช่น การทำ�รายการทางการเงินผ่านระบบ
มีการอนุมตั ริ ายการผ่านระบบ มีการควบคุมโดยใช้ระบบ เป็นต้น
เพือ่ ลดปริมาณงานทีต่ อ้ งทำ�โดยพนักงาน (manual) ลดขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านทีย่ งุ่ ยาก ซับซ้อน และลดความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้
จากพนักงานโดยให้ระบบเป็นตัวดำ�เนินการที่ได้ความถูกต้อง
แม่นยำ� และลดปริมาณงานได้อย่างมีสาระสำ�คัญ
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