ความคิดเห็นของพนักงานกรุงไทยต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ าย
พัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย : ศึกษาเฉพาะสายงานทรัพยากร
บุคคลและบรรษัทภิบาล
นายยิง่ ยศ เจนรักสุขุม

บทคัดย่อ
การวิจัยศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทยต่อการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย: ศึกษาเฉพาะสายงาน
ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสายงาน
ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลธนาคารกรุงไทยต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาใน 4 ด้ าน คือ ด้ าน
การหาความจําเป็ นในการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้ านการออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรม ด้ าน
วิธีการฝึ กอบรม/รูปแบบการฝึ กอบรม ด้ านการประเมินผล/ติดตามผลการฝึ กอบรม และเพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลธนาคารกรุงไทย
ต่อการฝึ กอบรมและพัฒนา จําแนกตาม เพศ อายุงาน ตําแหน่งงาน และรายได้
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิ
บาล โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก โดยมีภาพรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ขณะที่
ด้ านการหาความจําเป็ นของการอบรมและพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 4.18
2. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิ
บาลธนาคารกรุงไทยต่ อการฝึ กอบรมและพัฒนา จําแนกตาม เพศ อายุงาน ตําแหน่ งงาน และ
รายได้ พบว่า
2.1 พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ที่มี
เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาไม่แตกต่างกัน
2.2 พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ที่มี
อายุงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลมีความ
คิดเห็นต่ อการฝึ กอบรมและพัฒนาในด้ านการออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรมแตกต่ างกันอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
2.3 พนั ก งานธนาคารกรุ ง ไทยสายงานทรั พ ยากรบุ ค คลและบรรษั ท ภิ บ าล
ที่ตาํ แหน่งงานแตกต่ างกัน มีความคิดเห็นต่ อการฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคลธนาคารกรุงไทยแตกต่างกันทุกด้ านทั้งในภาพรวมและรายด้ าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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2.4 พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ที่มี
รายได้ แตกต่ างกัน มีความคิดเห็นต่ อการฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ธนาคารกรุงไทยแตกต่างกันทุกด้ าน ซึ่งทุกด้ านมีค่านัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05

หลักการและเหตุผลในการทําวิจยั
การบริ ห ารงานไม่ ว่า จะเป็ นธุ ร กิจ ใดๆ ย่ อ มมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้ อ งค์ ก รมีค วาม
เจริญก้ าวหน้ าและพัฒนาต่อไปได้ อย่างมั่นคง ซึ่งปัจจัยที่สร้ างผลสําเร็จให้ แก่การบริหารองค์กรคือ
“คน” และเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญที่สดุ ดังนั้นการพัฒนาคนให้ มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจ
จริงที่จะทํางานเพื่อองค์กรจึงเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรต่อไปได้ อีกทั้งธุรกิจที่เป็ น
คู่แข่งขันล้ วนแต่ พยายามพัฒนาตนเองให้ เจริญก้ าวหน้ าอย่ างต่ อเนื่องและมีการขยายตัวเองอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้นองค์กรจึงต้ องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารงานและนําศิลปะวิทยาการ
มาใช้ ให้ ทันกับการพัฒนาการของโลกและคู่แข่ งขัน พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
จึงจําเป็ นต้ องเพิ่มพูนศักยภาพให้ สงู ขึ้น และวิถีทางที่จะเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถของบุคคล
ที่อาํ นวยผลที่สดุ คือ การฝึ กอบรม เพราะการฝึ กอบรมนั้นเป็ นการสอนคนให้ เรียนรู้และเข้ าใจถึง
หลักวิชาการ วิธีการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้ องทันสมั ยและเหมาะสมกับงาน ซึ่งเป็ นการเสริ มสร้ า ง
คุณวุฒิและสมรรถภาพการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
ความสําคัญของการฝึ กอบรมของ Dale S.Beach Pessonel (1980, อ้ างใน ปรียาพร
วงศ อนุตรโรจน , 2535: 250-251) ได้ ให้ ความสําคัญของการฝึ กอบรมไว้ ดังนี้ คือ 1) ลด
เวลาในการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติงานได้ ถูกต้ อง การฝึ กอบรมที่ถูกต้ องจะเพิ่มผลผลิตให้ กบั องค์กร 2)
เพื่อการปรับปรุงการทํางานให้ ดีข้ นึ การฝึ กอบรมไม่เพียงแต่มีความจําเป็ นสําหรับพนักงานใหม่
เท่านั้น แต่เป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สาํ หรับพนักงานที่ทาํ งานอยู่เพื่อให้ การทํางานดีข้ นึ 3) เพื่อสร้ างเจต
คติท่ดี ีต่อการทํางานให้ เกิดความผูกพันและภักดีต่อองค์กรด้ วย 4) เพื่อเป็ นการช่วยแก้ ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการทํางาน ลดอุบัติเหตุ การขาดงาน การลาออกจากงานของพนักงาน 5) เพื่อการ
วางแผนกําลังคน เป็ นการจัดวางบุคคลเพื่อเป็ นไปตามความต้ องการขององค์กรการฝึ กอบรมให้
เกิดความรับผิดชอบมีคุณภาพ รวมทั้งขวัญและกําลังใจในการทํางาน และ 6) เพื่อเป็ นประโยชน์
กับพนักงาน พนักงานต้ องการทักษะความรู้ใหม่ๆ เพื่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากคู่แข่งรายเดิมและรายใหม่ท่กี าํ ลังเข้ ามาสู่การแข่งขัน ซึ่งสภาพการแข่งขันทาง
ธุรกิจในปั จจุ บันได้ เปลี่ยนไปมาก ธุรกิจธนาคารยุ คนี้จะเติบโตก้ าวหน้ าขึ้นอยู่ กับทักษะความรู้
ความสามารถของบุคลากรเป็ นสิ่งสําคัญ ดังนั้ นธนาคารจึงต้ องการพัฒนาพนักงานให้ มีทักษะ
ความรู้ความสามารถที่จะสามารถตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ องและเข้ าใจการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็ น
ปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรทั้งปัจจุบันและอนาคต
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นจากพนักงานธนาคารกรุงไทย
ต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย: ศึกษาเฉพาะสายงาน
ทรั พยากรบุ คคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย เป็ นธนาคารที่ต้องให้ ความรู้ในเรื่องของ
การเงินการธนาคาร และการบริการลูกค้ า หากพนักงานของธนาคารกรุงไทยไม่ มีความรู้ความ
เข้ าใจในด้ านการเงินการธนาคาร ความรู้เรื่องเทคโนโลยีท่ที นั สมัย การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจใน
ยุคปั จจุ บัน รวมทั้งการบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริการอย่างดีพอ ย่อมส่งผล
กระทบต่อองค์กรเป็ นอย่างมากและต่อความยั่งยืนของธุรกิจ การวิจัยในครั้งนี้ผ้ ูวิจัยมีวัตถุประสงค์
เพื่อต้ องการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาลต่ อการฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย และ
ต้ องการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นตามลักษณะประชากร โดยผลการวิจัยที่ได้ ใน
ครั้ ง นี้ จะสามารถนํา ไปใช้ เ ป็ นแนวทางในการวางแผนการฝึ กอบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของพนักงานและนําข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยมาพัฒนาการฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ ก ษาระดับ ความคิด เห็นของพนั ก งานธนาคารกรุงไทยสายงานทรั พ ยากร
บุ ค คลและบรรษั ท ภิ บ าลต่ อ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาของฝ่ ายพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ธนาคารกรุงไทย
2. เพื่ อเปรี ยบเทียบความคิ ดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรั พยากร
บุ ค คลและบรรษั ท ภิ บ าลต่ อ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาของฝ่ ายพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ธนาคารกรุงไทย โดยเปรียบเทียบตามตัวแปร เพศ อายุงาน ตําแหน่งงาน และรายได้

สมมุติฐาน
1. พนั ก งานธนาคารกรุ ง ไทยสายงานทรั พ ยากรบุ ค คลและบรรษั ท ภิ บ าลที่มี เ พศ
แตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาของฝ่ ายพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ธนาคารกรุงไทยแตกต่างกัน
2. พนั กงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรั พยากรบุคคลและบรรษั ทภิบาลที่มีอายุ งาน
แตกต่ า ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาของฝ่ ายพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ธนาคารกรุงไทยแตกต่างกัน
3. พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลที่ตาํ แหน่งงาน
แตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาของฝ่ ายพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ธนาคารกรุงไทยแตกต่างกัน
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4. พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรั พยากรบุ คคลและบรรษั ทภิบาลที่มีรายได้
แตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาของฝ่ ายพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ธนาคารกรุงไทยแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ประชากรศาสตร์ คือ เพศ ตําแหน่งงาน อายุงาน
รายได้ ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้ แก่ 4 มิติในการฝึ กอบรมและพัฒนาคือ 1.การหาความ
จําเป็ นในการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร 2.การออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรม 3.วิธกี ารฝึ กอบรม/
รูปแบบการฝึ กอบรม 4.การประเมินผล/ติดตามผลการฝึ กอบรม

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. สามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยมาประกอบการวางแผนการฝึ กอบรมและพัฒนา
บุคลากรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของพนักงาน
2. สามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยมาพัฒนาการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมและพัฒนา

คุณลักษณะส่วนบุคคล

1. การหาความจําเป็ นในการฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคลากร
2. การออกแบบหลักสู ตรฝึ กอบรม
3. วิธีการฝึ กอบรม/รู ปแบบการฝึ กอบรม
4. การประเมินผล/ติดตามผลการฝึ กอบรม

1. ตําแหน่งงาน
2. เพศ
3. อายุงาน
4. รายได้

วิธีดําเนินการวิจยั
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เพื่อศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทยต่อการฝึ กอบรมและพัฒนา
ของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย: ศึกษาเฉพาะสายงานทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาล โดยมีวิธดี าํ เนินการวิจัย ดังนี้

รูปแบบการวิจยั
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคล
และบรรษั ท ภิ บ าลจํา นวนทั้ ง หมด 342 คน ใช้ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณโดยใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สถานที่สาํ รวจ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
สถิติท่ใี ช้ ในการสํารวจ
การสุ่มแบบชั้นภูมิในแต่ละตําแหน่งานของสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลเพื่อ
สํารวจ จากนั้นใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้ าคือ ผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหารระดับฝ่ ายงาน 18 คน
ผู้บริหารส่วนงาน 25 คน เจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบัติการ 159 คน

ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํา รา วารสาร อิ น เทอร์ เ น็ต และผลงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้ องกับความคิดเห็นต่ อการฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้ อมูล
เกี่ยวกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย มากําหนดเป็ นกรอบแนวคิด ดัดแปลง และพัฒนาให้ เหมาะสม
และสอดคล้ องกับการวิจัยในครั้งนี้
2. สร้ างแบบสอบถามให้ มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมและพัฒนา
ของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ 1) การหาความจําเป็ นในการฝึ กอบรม
และพัฒนาบุคลากร 2) การออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรม 3) วิธีการฝึ กอบรม/รูปแบบการ
ฝึ กอบรม 4) การประเมินผล/ติดตามผลการฝึ กอบรม
3. นําแบบสอบถามที่ได้ พัฒนาขึ้นเสนอต่ออาจารย์ประจําวิชาเพื่อตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity)
4. หลังจากอาจารย์ท่ปี รึกษาตรวจสอบแล้ วผู้วิจัยได้ แก้ ไขแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะ
ของอาจารย์
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5. นํา แบบสอบถามไปแจกให้ กับ ตั วอย่ า ง คื อ พนั กงานของธนาคารกรุง ไทย สายงาน
ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล เมื่อได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ วนํามาหาความเชื่อมั่น
(Reliability) เพื่อทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยด้ วยค่า Cronbach’s Alpha

การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใ่ ช้ในงานวิจยั
ทํา การวิ เ คราะห์ ข้อมู ล โดยนํา ข้ อมู ลที่รวบรวมได้ ท้ังหมดมาวิ เคราะห์ ต ามวัต ถุ ประสงค์
ทั้งหมดโดยใช้ เครื่องมือสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษา ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบการของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ สถิติพ้ ืนฐาน คือ ค่า
ร้ อยละ (Percentage)
2) การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทยสายงาน
ทรั พยากรบุ คคลและบรรษั ทภิบาล ใช้ สถิติพ้ ื นฐาน คือ ค่ า เฉลี่ย ( ) และค่ าความเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (S.D.) สํา หรั บ การวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็นของพนั ก งานธนาคารกรุงไทยสายงาน
ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลต่ อการฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ธนาคารกรุงไทย ถ้ าผู้ ตอบแบบสอบถามตอบว่ าไม่ เห็นด้ วยให้ 1 คะแนน เห็นด้ วยน้ อยให้ 2
คะแนน เห็นด้ วยปานกลางให้ 3 คะแนน เห็นด้ วยมากให้ 4 คะแนน เห็นด้ วยมากที่สุดให้ 5
คะแนน แล้ วนําคะแนนของผลที่ได้ ท้งั หมดมากําหนดเป็ นระดับความคิดเห็น
3) ทําการทดสอบสมมติฐานด้ วยค่ าสถิติเชิ งอนุ มาน การทดสอบสมมติฐาน พนัก งาน
ธนาคารกรุ ง ไทยสายงานทรั พยากรบุ ค คลและบรรษั ทภิบ าลที่มีลัก ษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาของฝ่ ายพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค ล
ธนาคารกรุงไทยแตกต่างกัน ใช้ วิธกี ารทดสอบด้ วยค่าสถิติ F-test และ t-Test ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05

สรุปผลการวิจยั
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการของวิทยาลัยการชลประทาน
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิ
บาล มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาของฝ่ ายพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ธนาคารกรุงไทย ในด้ านการหาความจําเป็ น ด้ านการออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรม ด้ านวิธีการ
ฝึ กอบรม/รูปแบบการฝึ กอบรมและด้ านการประเมินผล/ติดตามผลการฝึ กอบรมในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านนั้น ด้ านการหาความจําเป็ นของการฝึ กอบรมและพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สดุ คือ 4.18
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน
นักศึกษาวิทยาลัยการชลประทานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีผลต่อการ
พั ฒนาคุ ณภาพการให้ บริ การของวิทยาลัยการชลประทานเพื่อสร้ างโอกาสทางการตลาดในยุ ค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้
สมมุติฐานที่1 สรุปได้ ว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิ
บาล ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคล
ธนาคารกรุงไทย ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและในรายด้ าน
สมมุติฐานที่2 สรุปได้ ว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิ
บาล ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากร
บุคลธนาคารกรุงไทย มี 3 ด้ าน ที่ไม่ มีความแตกต่างกัน คือ 1) ด้ านการหาความจําเป็ นในการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร 2) ด้ านวิธีการฝึ กอบรม/รูปแบบการฝึ กอบรม และ 3) ด้ านการ
ประเมินผล/ติดตามผลการฝึ กอบรม ยกเว้ น ด้ านการออกแบบหลักสูตรการอบรมและพัฒนามี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05
สมมุติฐานที่ 3 สรุปได้ ว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิ
บาล ที่ตํา แหน่ ง งานแตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาของฝ่ ายพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคลธนาคารกรุงไทย แตกต่างกันทุกด้ าน
สมมุติฐานที่ 4 สรุปได้ ว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิ
บาล ที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคลธนาคารกรุงไทย แตกต่างกันทุกด้ าน
อภิปรายผลการวิจยั
การอภิปรายผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงานกรุงไทยต่อการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย: ศึกษาเฉพาะสายงาน
ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาในภาพรวม
พนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล มีความคิดเห็น
ต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย ในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมาก ซึ่งสามารถแยกอภิปรายผลเป็ นรายด้ าน ดังต่อไปนี้
1) ด้ านการหาความจําเป็ นในการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พนั ก งานธนาคารกรุง ไทย สายงานทรั พ ยากรบุ ค คลและ
บรรษั ท ภิ บ าล มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาของฝ่ ายพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ธนาคารกรุงไทย ในด้ านการหาความจําเป็ นในการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาจากปั จจัยเป็ นรายข้ อ ได้ แก่ หลักสูตรที่นาํ เสนอพัฒนาในด้ านของ Technical
Competency ของสายงานมีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมากที่สดุ หลักสูตรที่นาํ เสนอตรงกับกล
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ยุทธ์ของสายงาน หลักสูตรที่นาํ เสนอตรงกับ Training Roadmap ของสายงาน รวมทั้งมีการ
สอบถามสายงานเพิ่มเติมถึงความต้ องการในการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ ซึ่งฝ่ ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของธนาคารกรุงไทย ได้ มีการวางแผนงานที่ครอบคลุมทั่วถึงเพื่อจะหาความต้ องการในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสายงาน อีกทั้งวิเคราะห์หาความต้ องการความรู้ใหม่ๆ จากทางสาย
งานตลอด เพื่อที่จะสามารถให้ บุคลากรมีความรู้ ทักษะสามารถนําไประยุกต์ใช้ กับการทํางานใน
องค์กรที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง และเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้ องกับวิจัยของ จักร
พรรณ ดารา (2547) ได้ ศึกษาเรื่อง “การประเมินความต้ องการฝึ กอบรมของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการพิมพ์ในเขตภาคเหนือตอนบน” โดยใช้ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์จากกลุ่ม
ตัวอย่ าง คือ ผู้ จัดการฝ่ ายบุคคลหรื อเจ้ าของกิจการโรงพิ มพ์ รวมทั้งพนักงานหรื อบุ คลากรที่
ทํางานอยู ในเขตอุตสาหกรรมการพิมพ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ของบุคลากรระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและตําแหน่งของพนักงานมีความสัมพันธ์
กับความต้ องการในการฝึ กอบรม และสําหรับหัวข้ อการฝึ กอบรมที่เป็ นที่ต้องการของบุคลากรมี
ความแตกต่างกันไปตามตําแหน่งงาน
2) ด้ านการออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรม
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พนั ก งานธนาคารกรุ ง ไทยสายงานทรั พ ยากรบุ ค คลและ
บรรษั ท ภิ บ าล มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาของฝ่ ายพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ธนาคารกรุงไทย ในด้ านการออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากฝ่ ายพัฒนา
ทรั พยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย ได้ ออกแบบหลั กสูตรการฝึ กอบรม โดยหลักสูตรที่นําเสนอ
มี เนื้ อหาความรู้ ท่ีต รงกับ ความต้ อ งการสามารถนํา ไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง อีก ทั้ง เปิ ดกว้ า งในการเรี ยนรู้
หลักสูตรได้ รับการออกแบบให้ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรม ได้ ค้นหาศักยภาพและกระตุ้นให้ มีความ
สนใจในการเรียนรู้ และเนื้อหาในหลักสูตรมีความสัมพันธ์สอดคล้ องกับจุดประสงค์ตรงกับความ
ต้ องการของสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลซึ่งในข้ อนี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พันธุ นิภา แย มชุติ (2544) ได้ ศึกษาเรื่อง “การพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ” โดยใช้ แบบสอบถามจากกลุ่มประชากรของ
โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ผลการศึกษาด้ านรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรบุคลากร พบว่า มี
ความต้ องการในรูปแบบที่ต้องการให้ พัฒนาที่แตกต่างกัน โดยในการคัดเลือกต้ องคํานึงถึงความ
ต้ องการความพร้ อมความเหมาะสมทั้งด้ านบุคลากร และต้ องคํานึงถึงจุ ดมุ่งหมายในการพัฒนา
บุคลากรนั้นด้ วย ทั้งนี้ ควรเน้ นในเรื่องของเนื้อหาสาระและประสบการณ์ด้านทักษะความรู้และ
ความสามารถเฉพาะด้ าน ตลอดการใช้ อปุ กรณ์เครื่องมือที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ
3) ด้ านวิธกี ารฝึ กอบรม/รูปแบบการฝึ กอบรม
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พนั ก งานธนาคารกรุง ไทย สายงานทรั พ ยากรบุ ค คลและ
บรรษั ท ภิ บ าล มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาของฝ่ ายพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ธนาคารกรุงไทย ในด้ านวิธีการฝึ กอบรม/รูปแบบการฝึ กอบรมอยู่ ในระดับมาก เนื่องจากฝ่ าย
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พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรธนาคารกรุ ง ไทย ให้ ค วามสํา คั ญ ต่ อ รู ป แบบ/วิ ธีก ารฝึ กอบรม โดย
วิเคราะห์ความสําคัญจากปั จจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการฝึ กอบรม เช่น วิธีการฝึ กอบรมต้ อง
คํานึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฝึ กอบรมเป็ นหลัก เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรมเข้ าใจและเกิดการ
เรียนรู้ทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีท่ใี ช้ ต้องสอดคล้ องกับเนื้อหาสาระที่ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
จะต้ อ งเรี ย นรู้ ใ ห้ ค วามสํา คั ญ ต่ อ ผู้ เ ข้ า ฝึ กอบรมทั้ง ความสามารถ เพศ ตํา แหน่ ง งาน สถานที่
วิทยากร จํานวนผู้เข้ าอบรมที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของของ กาญจนา ศุ ภรพันธ์
(2543: 68) ได้ ศึกษาความพึงพอใจในการฝึ กอบรมของพนักงานระดับหัวหน้ าแผนก
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พบว่า พนักงานระดับหัวหน้ าแผนกที่ผ่านการฝึ กอบรมมีความ
พึงพอใจในด้ านกระบวนการจัดการฝึ กอบรมในเรื่องการอบรม โดยใช้ วิธีการบรรยายการฝึ ก
ปฏิบัติการศึกษา/ดูงานนอกสถานที่และกิจกรรมระดมสมองหรือกิจกรรมในระดับมาก
4) ด้ านการประเมินผล/ติดตามผลการฝึ กอบรม
ผลการศึกษาวิจัยพนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล มีความ
คิดเห็นต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย ในด้ านการ
ประเมินผล/ติดตามผลการฝึ กอบรมอยู่ในระดับมากและในรายข้ อนั้นมีข้อแบบการประเมินผล
สามารถประเมิน ผลได้ ท่ัวถึง ทั้ง ในส่ วนของหลักสูตรเนื้ อหา รูป แบบการเรี ยนรู้แ ละส่ วนของ
วิทยากร และข้ อการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการฝึ กอบรมที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดั บ มากที่สุด เนื่องจากฝ่ ายพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคลธนาคารกรุงไทย ได้ มีการประเมิน ผล/
ติดตามผลการฝึ กอบรมทุกครั้ง เพื่อหา ROI จากการลงทุนทุกๆ สองไตรมาส จึงต้ องวิเคราะห์
และใช้ เครื่องมือที่ถูกต้ องเหมาะสมในการประเมิลผล ให้ ตรงกับเนื้อหาและจุ ดประสงค์ของการ
เรียนรู้ โดยครอบคลุมเกือบทุกส่วน ทั้งในส่วนของหลักสูตรเนื้อหา รูปแบบการเรียนรู้และส่วน
ของวิทยากร ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กาญจนา ศุภรพันธ์ (2543: 68) ได้ ศึกษาความพึง
พอใจในการฝึ กอบรมของพนักงานระดับหัวหน้ าแผนกองค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทย พบว่า
พนักงานมีความพึงพอใจในด้ านกระบวนการจัดการฝึ กอบรม ในเรื่องการประเมินผลหลังการ
ฝึ กอบรมและแจกแบบสอบถามก่อนการฝึ กอบรมในระดับมาก และพนักงานมีความเห็นว่ าการ
ประเมินผลช่วยทําให้ หลักสูตรต่างๆ ได้ รับการพัฒนาปรับปรุงให้ ดีข้ นึ

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการฝึ กอบรมของหน่วยงานอื่นที่มีลักษะคล้ ายคลึงกัน เพื่อ
เป็ นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการฝึ กอบรมและพัฒนาต่อไป
2. ควรศึกษาเจาะจงองค์ประกอบตัวแปรในการฝึ กอบรมในแต่ละด้ านในระดับลึก เพื่อให้
การศึกษามีความละเอียดมากขึ้น สามารถที่จะนํามาปรับปรุงรูปแบบการจัดการฝึ กอบรมและ
พัฒนาให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3. ควรทําการวิเคราะห์ด้านงบประมาณและผลตอบแทนจากการฝึ กอบรมและพัฒนา โดย
พิจารณาจากงบกําไรขาดทุนประจําปี เพื่ อแสดงถึงความคุ้ มค่ าในการจัดการฝึ กอบรม และนํา
ผลการวิจัยที่ได้ ไปพัฒนาให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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