
ความคิดเห็นของพนกังานกรุงไทยต่อการฝึกอบรมและพฒันาของฝ่าย

พฒันาทรพัยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย : ศึกษาเฉพาะสายงานทรพัยากร

บุคคลและบรรษทัภิบาล 

                                             นายยิง่ยศ เจนรกัสุขุม 

 
 

บทคดัย่อ 

         การวิจัยศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความคิดเหน็ของพนักงานธนาคารกรุงไทยต่อการ

ฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย: ศึกษาเฉพาะสายงาน

ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของพนักงานสายงาน

ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลธนาคารกรงุไทยต่อการฝึกอบรมและพัฒนาใน 4 ด้าน คือ ด้าน

การหาความจาํเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านการออกแบบหลักสตูรฝึกอบรม ด้าน

วิธีการฝึกอบรม/รูปแบบการฝึกอบรม ด้านการประเมินผล/ติดตามผลการฝึกอบรม และเพ่ือ

เปรียบเทยีบความคิดเหน็ของพนักงานสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลธนาคารกรุงไทย 

ต่อการฝึกอบรมและพัฒนา จาํแนกตาม เพศ อายุงาน ตาํแหน่งงาน และรายได้  

 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า 

 1. ความคิดเหน็ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิ

บาล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีภาพรวมทั้งหมดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 ขณะที่

ด้านการหาความจาํเป็นของการอบรมและพัฒนามีค่าเฉล่ียสงูที่สดุคือ 4.18  

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิ

บาลธนาคารกรุงไทยต่อการฝึกอบรมและพัฒนา จาํแนกตาม เพศ อายุงาน ตาํแหน่งงาน และ

รายได้ พบว่า 

 2.1 พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ที่มี

เพศแตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการฝึกอบรมและพัฒนาไม่แตกต่างกนั  

 2.2 พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ที่มี

อายุงานแตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการฝึกอบรมและพัฒนาโดยรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลมีความ

คิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 2.3 พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 

ที่ตาํแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

บุคคลธนาคารกรุงไทยแตกต่างกันทุกด้านทั้งในภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 
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 2.4 พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ที่มี

รายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรงุไทยแตกต่างกนัทุกด้าน ซ่ึงทุกด้านมีค่านัยสาํคัญทางสถติิน้อยกว่า 0.05 

 

หลกัการและเหตุผลในการทําวิจยั 

การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆ ย่อมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีความ

เจริญก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปได้อย่างม่ันคง ซ่ึงปัจจัยที่สร้างผลสาํเรจ็ให้แก่การบริหารองค์กรคือ 

“คน” และเป็นปัจจัยที่สาํคัญที่สดุ ดังน้ันการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจ

จริงที่จะทาํงานเพ่ือองค์กรจึงเป็นพ้ืนฐานที่สาํคัญที่จะขับเคล่ือนองค์กรต่อไปได้ อกีทั้งธุรกจิที่เป็น 

คู่แข่งขันล้วนแต่พยายามพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองและมีการขยายตัวเองอยู่

ตลอดเวลา ดังน้ันองค์กรจึงต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการบริหารงานและนาํศิลปะวิทยาการ 

มาใช้ให้ทันกับการพัฒนาการของโลกและคู่แข่งขัน พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 

จึงจาํเป็นต้องเพ่ิมพูนศักยภาพให้สงูขึ้น และวิถีทางที่จะเพ่ิมพูนศักยภาพความสามารถของบุคคล 

ที่อาํนวยผลที่สดุ คือ การฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมน้ันเป็นการสอนคนให้เรียนรู้และเข้าใจถึง

หลักวิชาการ วิธีการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้องทันสมัยและเหมาะสมกับงาน ซ่ึงเป็นการเสริมสร้าง

คุณวุฒิและสมรรถภาพการปฏบิัติงานให้มีประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูขึ้น 

ความสาํคัญของการฝึกอบรมของ Dale S.Beach Pessonel (1980, อ้างใน ปรียาพร  

วงศ�อนุตรโรจน�, 2535: 250-251) ได้ให้ความสาํคัญของการฝึกอบรมไว้ดังน้ี คือ 1) ลด

เวลาในการเรียนรู้ เพ่ือปฏบิัติงานได้ถูกต้อง การฝึกอบรมที่ถูกต้องจะเพ่ิมผลผลิตให้กบัองค์กร 2) 

เพ่ือการปรับปรงุการทาํงานให้�ดีขึ้น การฝึกอบรมไม่เพียงแต่มีความจาํเป็นสาํหรับพนักงานใหม่

เท่าน้ัน แต่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สาํหรับพนักงานที่ทาํงานอยู่เพ่ือให้การทาํงานดีขึ้น 3) เพ่ือสร้างเจต

คติที่ดีต่อการทาํงานให้เกดิความผูกพันและภักดีต่อองค์กรด้วย 4) เพ่ือเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่

เกดิขึ้นจากการทาํงาน ลดอุบัติเหตุ การขาดงาน การลาออกจากงานของพนักงาน 5) เพ่ือการ

วางแผนกาํลังคน เป็นการจัดวางบุคคลเพ่ือเป็นไปตามความต้องการขององค์กรการฝึกอบรมให้

เกดิความรับผิดชอบมีคุณภาพ รวมทั้งขวัญและกาํลังใจในการทาํงาน และ 6) เพ่ือเป็นประโยชน์

กบัพนักงาน พนักงานต้องการทกัษะความรู้ใหม่ๆ เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 

อย่างไรกต็าม ปัจจุบันธุรกจิธนาคารในประเทศไทยมีการแข่งขันที่รุนแรงเพ่ิมมากขึ้น

อย่างต่อเน่ือง ทั้งจากคู่แข่งรายเดิมและรายใหม่ที่กาํลังเข้ามาสู่การแข่งขนั ซ่ึงสภาพการแข่งขนัทาง

ธุรกิจในปัจจุบันได้เปล่ียนไปมาก ธุรกิจธนาคารยุคน้ีจะเติบโตก้าวหน้าขึ้ นอยู่กับทักษะความรู้

ความสามารถของบุคลากรเป็นสิ่งสาํคัญ ดังน้ันธนาคารจึงต้องการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ

ความรู้ความสามารถที่จะสามารถตัดสนิใจได้อย่างถูกต้องและเข้าใจการบริหารเชิงกลยุทธ ์ซ่ึงเป็น

ปัจจัยสาํคัญต่อความสาํเรจ็ขององค์กรทั้งปัจจุบันและอนาคต 
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเหน็จากพนักงานธนาคารกรุงไทย

ต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรงุไทย: ศึกษาเฉพาะสายงาน

ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารที่ต้องให้ความรู้ ในเร่ืองของ

การเงินการธนาคาร และการบริการลูกค้า หากพนักงานของธนาคารกรุงไทยไม่มีความรู้ความ

เข้าใจในด้านการเงินการธนาคาร ความรู้ เร่ืองเทคโนโลยีที่ทนัสมัย การเปล่ียนแปลงของธุรกจิใน

ยุคปัจจุบัน รวมทั้งการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างดีพอ ย่อมส่งผล

กระทบต่อองค์กรเป็นอย่างมากและต่อความย่ังยืนของธุรกจิ การวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือต้องการศึกษาระดับความคิดเหน็ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและ

บรรษัทภิบาลต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย และ

ต้องการเปรียบเทยีบความแตกต่างของความคิดเหน็ตามลักษณะประชากร โดยผลการวิจัยที่ได้ใน

คร้ังน้ีจะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้

สอดคล้องกบัความต้องการของพนักงานและนาํข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาการฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรให้มีประสทิธภิาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน 

                          

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

  1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากร

บุคคลและบรรษัทภิบาลต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรงุไทย 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากร

บุคคลและบรรษัทภิบาลต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรงุไทย โดยเปรียบเทยีบตามตัวแปร เพศ อายุงาน ตาํแหน่งงาน และรายได้ 

 

สมมุติฐาน 

  1. พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลที่ มีเพศ

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรงุไทยแตกต่างกนั 

  2. พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลที่มีอายุงาน

แตกต่าง มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรงุไทยแตกต่างกนั 

  3. พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลที่ตาํแหน่งงาน

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรงุไทยแตกต่างกนั 

489



        

  4. พนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลที่มีรายได้

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรงุไทยแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

  ตัวแปรอสิระ (Independent variable) ประชากรศาสตร์ คือ เพศ ตาํแหน่งงาน อายุงาน 

รายได้ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่  4 มิติในการฝึกอบรมและพัฒนาคือ 1.การหาความ

จาํเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2.การออกแบบหลักสตูรฝึกอบรม 3.วิธกีารฝึกอบรม/

รปูแบบการฝึกอบรม 4.การประเมินผล/ติดตามผลการฝึกอบรม 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. สามารถนาํข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาประกอบการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนา

บุคลากรให้สอดคล้องกบัความต้องการของพนักงาน 

2. สามารถนาํข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มี

ประสทิธภิาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน 

  

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนนิการวิจยั 

  

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 
1. ตาํแหน่งงาน 
2. เพศ 
3. อายงุาน 
4. รายได ้

ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพฒันา 
 
1.  การหาความจาํเป็นในการฝึกอบรมและ

พฒันาบุคลากร 
2.  การออกแบบหลกัสูตรฝึกอบรม 
3.  วิธีการฝึกอบรม/รูปแบบการฝึกอบรม 
4.  การประเมินผล/ติดตามผลการฝึกอบรม 
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เพ่ือศึกษาเร่ืองความคิดเหน็ของพนักงานธนาคารกรุงไทยต่อการฝึกอบรมและพัฒนา

ของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย: ศึกษาเฉพาะสายงานทรัพยากรบุคคลและ

บรรษัทภิบาล โดยมีวิธดีาํเนินการวิจัย ดังน้ี 

 

รูปแบบการวิจยั  

         การวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคล

และบรรษัทภิบาลจํานวนทั้ งหมด 342 คน ใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

สถานที่สาํรวจ 

        บมจ. ธนาคารกรงุไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 

สถติิที่ใช้ในการสาํรวจ 

        การสุ่มแบบช้ันภมิูในแต่ละตาํแหน่งานของสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลเพ่ือ

สาํรวจ จากน้ันใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าคือ ผู้บริหารระดับสงู/ผู้บริหารระดับฝ่ายงาน 18 คน 

ผู้บริหารส่วนงาน 25 คน เจ้าหน้าที่ระดับปฏบิัติการ 159 คน 

 

           ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา วารสาร อินเทอร์เน็ต และผลงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูล

เกี่ยวกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย มากาํหนดเป็นกรอบแนวคิด ดัดแปลง และพัฒนาให้เหมาะสม

และสอดคล้องกบัการวิจัยในคร้ังน้ี 

 2. สร้างแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองความคิดเหน็ต่อการฝึกอบรมและพัฒนา

ของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) การหาความจาํเป็นในการฝึกอบรม

และพัฒนาบุคลากร 2) การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม 3) วิธีการฝึกอบรม/รูปแบบการ

ฝึกอบรม 4) การประเมินผล/ติดตามผลการฝึกอบรม 

 3. นาํแบบสอบถามที่ได้พัฒนาขึ้นเสนอต่ออาจารย์ประจาํวิชาเพ่ือตรวจสอบความตรงของ

เน้ือหา (Content Validity) 

 4. หลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วผู้วิจัยได้แก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ

ของอาจารย์ 
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 5. นําแบบสอบถามไปแจกให้กับตัวอย่าง คือ พนักงานของธนาคารกรุงไทย สายงาน

ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล เม่ือได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วนาํมาหาความเช่ือม่ัน 

(Reliability) เพ่ือทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยค่า Cronbach’s Alpha 

 

การวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

       ทาํการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์

ทั้งหมดโดยใช้เคร่ืองมือสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการศึกษา ดังน้ี 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบการของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่า

ร้อยละ (Percentage) 

2) การวิเคราะห์ความคิดเหน็เกี่ยวกับความคิดเหน็ของพนักงานธนาคารกรุงไทยสายงาน

ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าความเบี่ยงเบน

มาตราฐาน (S.D.) สาํหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทยสายงาน

ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรุงไทย ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าไม่เห็นด้วยให้ 1 คะแนน เห็นด้วยน้อยให้ 2 

คะแนน เห็นด้วยปานกลางให้ 3 คะแนน เห็นด้วยมากให้ 4 คะแนน เห็นด้วยมากที่สุดให้ 5 

คะแนน แล้วนาํคะแนนของผลที่ได้ทั้งหมดมากาํหนดเป็นระดับความคิดเหน็ 

 3) ทาํการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน พนักงาน

ธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคล

ธนาคารกรุงไทยแตกต่างกนั ใช้วิธกีารทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test และ t-Test ที่ระดับนัยสาํคัญ 

0.05 

 

สรุปผลการวิจยั 

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพการให้บริการของวิทยาลัยการชลประทาน 

         จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิ

บาล มีระดับความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรุงไทย ในด้านการหาความจาํเป็น  ด้านการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ด้านวิธีการ

ฝึกอบรม/รูปแบบการฝึกอบรมและด้านการประเมินผล/ติดตามผลการฝึกอบรมในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านน้ัน ด้านการหาความจาํเป็นของการฝึกอบรมและพัฒนามีค่าเฉล่ียสูง

ที่สดุ คือ 4.18 
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

        นักศึกษาวิทยาลัยการชลประทานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการของวิทยาลัยการชลประทานเพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดในยุค

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนแตกต่างกนั สามารถสรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี 

        สมมุติฐานที่1 สรุปได้ว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิ

บาล ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคล

ธนาคารกรงุไทย ไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและในรายด้าน 

        สมมุติฐานที่2 สรุปได้ว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิ

บาล ที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

บุคลธนาคารกรุงไทย มี 3 ด้าน ที่ไม่มีความแตกต่างกัน คือ 1) ด้านการหาความจาํเป็นในการ

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2) ด้านวิธีการฝึกอบรม/รูปแบบการฝึกอบรม และ 3) ด้านการ

ประเมินผล/ติดตามผลการฝึกอบรม ยกเว้น ด้านการออกแบบหลักสูตรการอบรมและพัฒนามี

ความแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญที่ 0.05 

สมมุติฐานที่ 3 สรุปได้ว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิ

บาล ที่ตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากรบุคลธนาคารกรงุไทย แตกต่างกนัทุกด้าน 

สมมุติฐานที่ 4 สรุปได้ว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิ

บาล ที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

บุคคลธนาคารกรงุไทย แตกต่างกนัทุกด้าน 

อภิปรายผลการวิจยั 

        การอภิปรายผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็ของพนักงานกรุงไทยต่อการ

ฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย: ศึกษาเฉพาะสายงาน

ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลสามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

ความคิดเหน็ต่อการฝึกอบรมและพัฒนาในภาพรวม 

 พนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล มีความคิดเหน็

ต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซ่ึงสามารถแยกอภิปรายผลเป็นรายด้าน ดังต่อไปน้ี 

1) ด้านการหาความจาํเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 ผลการศึกษาวิจัยพนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและ

บรรษัทภิบาล มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรุงไทย ในด้านการหาความจาํเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาจากปัจจัยเป็นรายข้อ ได้แก่ หลักสูตรที่นาํเสนอพัฒนาในด้านของ Technical 

Competency ของสายงานมีค่าเฉล่ีย 4.24 อยู่ในระดับมากที่สดุ หลักสตูรที่นาํเสนอตรงกบักล
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ยุทธ์ของสายงาน หลักสูตรที่นาํเสนอตรงกับ Training Roadmap ของสายงาน รวมทั้งมีการ

สอบถามสายงานเพ่ิมเติมถึงความต้องการในการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ ซ่ึงฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของธนาคารกรุงไทย ได้มีการวางแผนงานที่ครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือจะหาความต้องการในการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสายงาน อกีทั้งวิเคราะห์หาความต้องการความรู้ ใหม่ๆ จากทางสาย

งานตลอด เพ่ือที่จะสามารถให้บุคลากรมีความรู้  ทกัษะสามารถนาํไประยุกต์ใช้กับการทาํงานใน

องค์กรที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง และเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกบัวิจัยของ จักร

พรรณ ดารา (2547) ได้ศึกษาเร่ือง “การประเมินความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมการพิมพ์ในเขตภาคเหนือตอนบน” โดยใช้แบบสอบถามและการสมัภาษณ์จากกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือเจ้าของกิจการโรงพิมพ์ รวมทั้งพนักงานหรือบุคลากรที่

ทาํงานอยู�ในเขตอุตสาหกรรมการพิมพ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล

ของบุคลากรระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับการฝึกอบรมและตาํแหน่งของพนักงานมีความสัมพันธ์

กับความต้องการในการฝึกอบรม และสาํหรับหัวข้อการฝึกอบรมที่เป็นที่ต้องการของบุคลากรมี

ความแตกต่างกนัไปตามตาํแหน่งงาน 

2) ด้านการออกแบบหลักสตูรการฝึกอบรม 

ผลการศึกษาวิจัยพนักงานธนาคารกรุงไทยสายงานทรัพยากรบุคคลและ

บรรษัทภิบาล มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรุงไทย ในด้านการออกแบบหลักสตูรการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย ได้ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม โดยหลักสูตรที่นําเสนอ 

มีเน้ือหาความรู้ ที่ตรงกับความต้องการสามารถนําไปใช้ได้จริง อีกทั้งเปิดกว้างในการเรียนรู้ 

หลักสูตรได้รับการออกแบบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ค้นหาศักยภาพและกระตุ้นให้มีความ

สนใจในการเรียนรู้ และเน้ือหาในหลักสตูรมีความสมัพันธ์สอดคล้องกบัจุดประสงค์ตรงกบัความ

ต้องการของสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลซ่ึงในข้อน้ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนัธุ�นิภา แย�มชุติ (2544) ได้ศึกษาเร่ือง “การพัฒนา

บุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ” โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มประชากรของ

โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านคร ูผลการศึกษาด้านรปูแบบของการพัฒนาบุคลากรบุคลากร พบว่า มี

ความต้องการในรูปแบบที่ต้องการให้พัฒนาที่แตกต่างกนั โดยในการคัดเลือกต้องคาํนึงถึงความ

ต้องการความพร้อมความเหมาะสมทั้งด้านบุคลากร และต้องคาํนึงถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนา

บุคลากรน้ันด้วย ทั้งน้ี ควรเน้นในเร่ืองของเน้ือหาสาระและประสบการณ์ด้านทกัษะความรู้และ

ความสามารถเฉพาะด้าน ตลอดการใช้อปุกรณเ์คร่ืองมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ  

3) ด้านวิธกีารฝึกอบรม/รปูแบบการฝึกอบรม 

ผลการศึกษาวิจัยพนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและ

บรรษัทภิบาล มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารกรุงไทย ในด้านวิธีการฝึกอบรม/รูปแบบการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากฝ่าย
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พัฒนาศักยภาพบุคลากรธนาคารกรุงไทย ให้ความสาํคัญต่อรูปแบบ/วิธีการฝึกอบรม โดย

วิเคราะห์ความสาํคัญจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการฝึกอบรม เช่น วิธีการฝึกอบรมต้อง

คาํนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและเกดิการ

เรียนรู้ทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีที่ใช้ต้องสอดคล้องกับเน้ือหาสาระที่ผู้เข้ารับการอบรม

จะต้องเรียนรู้ ให้ความสาํคัญต่อผู้เข้าฝึกอบรมทั้งความสามารถ เพศ ตําแหน่งงาน สถานที่ 

วิทยากร จาํนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของของ กาญจนา ศุภรพนัธ ์

(2543: 68) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการฝึกอบรมของพนักงานระดับหัวหน้าแผนก

องค์การโทรศัพทแ์ห่งประเทศไทย พบว่า พนักงานระดับหัวหน้าแผนกที่ผ่านการฝึกอบรมมีความ

พึงพอใจในด้านกระบวนการจัดการฝึกอบรมในเร่ืองการอบรม โดยใช้วิธีการบรรยายการฝึก

ปฏบิัติการศึกษา/ดูงานนอกสถานที่และกจิกรรมระดมสมองหรือกจิกรรมในระดับมาก 

4) ด้านการประเมินผล/ติดตามผลการฝึกอบรม 

ผลการศึกษาวิจัยพนักงานธนาคารกรุงไทย สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล มีความ

คิดเหน็ต่อการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย ในด้านการ

ประเมินผล/ติดตามผลการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากและในรายข้อน้ันมีข้อแบบการประเมินผล 

สามารถประเมินผลได้ทั่วถึง ทั้งในส่วนของหลักสูตรเน้ือหา รูปแบบการเรียนรู้ และส่วนของ

วิทยากร และข้อการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรมที่มีความคิดเหน็อยู่ใน

ระดับมากที่สุด เน่ืองจากฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกรุงไทย ได้มีการประเมินผล/

ติดตามผลการฝึกอบรมทุกคร้ัง เพ่ือหา ROI จากการลงทุนทุกๆ สองไตรมาส จึงต้องวิเคราะห์

และใช้เคร่ืองมือที่ถูกต้องเหมาะสมในการประเมิลผล ให้ตรงกับเน้ือหาและจุดประสงค์ของการ

เรียนรู้  โดยครอบคลุมเกือบทุกส่วน ทั้งในส่วนของหลักสูตรเน้ือหา รูปแบบการเรียนรู้และส่วน

ของวิทยากร ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ กาญจนา ศุภรพนัธ ์(2543: 68) ได้ศึกษาความพึง

พอใจในการฝึกอบรมของพนักงานระดับหัวหน้าแผนกองค์การโทรศัพทแ์ห่งประเทศไทย พบว่า 

พนักงานมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการจัดการฝึกอบรม ในเร่ืองการประเมินผลหลังการ

ฝึกอบรมและแจกแบบสอบถามก่อนการฝึกอบรมในระดับมาก และพนักงานมีความเหน็ว่าการ

ประเมินผลช่วยทาํให้หลักสตูรต่างๆ ได้รับการพัฒนาปรับปรงุให้ดีขึ้น 

 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวิจยัต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบการฝึกอบรมของหน่วยงานอื่นที่มีลักษะคล้ายคลึงกนั เพ่ือ

เป็นแนวทางในการพัฒนารปูแบบการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาต่อไป 

2. ควรศึกษาเจาะจงองค์ประกอบตัวแปรในการฝึกอบรมในแต่ละด้านในระดับลึก เพ่ือให้

การศึกษามีความละเอียดมากขึ้ น สามารถที่จะนํามาปรับปรุงรูปแบบการจัดการฝึกอบรมและ

พัฒนาให้มีประสทิธภิาพมากขึ้น 
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3. ควรทาํการวิเคราะห์ด้านงบประมาณและผลตอบแทนจากการฝึกอบรมและพัฒนา โดย

พิจารณาจากงบกาํไรขาดทุนประจาํปีเพ่ือแสดงถึงความคุ้มค่าในการจัดการฝึกอบรม และนํา

ผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
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