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  ชุติธร  หาญดาํรงสุข : แนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลง
ระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) พืนทีภาคที 1 เขต 1 จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ.์ 83 หนา้. 
 

 การวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) การวิคราะห์รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เพือรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกัด(มหาชน) 2)การ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบ
สารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกัด(มหาชน) 3) การวิเคราะห์แนวทางแก้ไข การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์เพือรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกัด 
(มหาชน) ใช้แนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยา 
(Phenomenology) เก็บรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์ระดบัลึก (In-depth interview) โดยผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั คือ ผูป้ฏิบติังานสาขาของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขตที 1 จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 13 ราย 
 ผลการวิจยัพบว่า 1)การวิคราะห์รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือรองรับการ
เปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) รูปแบบการเรียนรู้และทศันะ
ของบุคลากรในองคก์รจากการวิเคราะห์มี 4 แบบ ดงันี 1. การเรียนรู้แบบชนัเรียนอยา่งเป็นทางการ 
2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 3. การเรียนรู้นอกเวลาทําการ 4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง              
2) การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลง
ระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) การพฒันาทาํให้เกิดผลกบัผูป้ฏิบติังาน 
ตามทักษะของผู ้ให้ข้อมูลหลักจากการวิ เคราะ ห์ มี  4 ประเ ด็น  คื อ  1.  ตัวผู ้ป ฏิบัติ ง าน                           
2. สภาพแวดลอ้ม 3. เทคโนโลยี 4. แรงจูงใจ 3) การวิเคราะห์แนวทางแกไ้ข การพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็น 1. ปัญหาด้านตวัผูป้ฏิบติังาน 2. ปัญหาดา้นด้านตน้ทุนการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์3. ปัญหาดา้นการสือความในการออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 
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 The objectives of this research were : 1) To analyze the forms of development of 

human resource to accommodate the change in the information system of Kasikornbank 

Public Company Limited’s. 2) To analyze the problems and obstacles in development of 

human resource to accommodate the change in the information system of Kasikornbank 

Public Company Limited’s. 3) To analyze the solutions for development of human resource to 

accommodate the change in the information system of Kasikornbank Public Company 

Limited’s. This study uses qualitative research which employs phenomenology methodology. 

Data is collected by in-depth interview. The participants include 13 employees of Kasikornthai 

Bank, Public Company Limited in Region1, Area1 of Bangkok. 

   

 The research findings are the followings: 1) The analysis of development of human 

resource to accommodate the change in the information system of Kasikornbank Public 

Company Limited’s. Learning process and attitudes of the employees are divided into 4 

categories: 1. Formal learning in classroom 2.Learning from performing the actual work 3. 

Learning outside work time 4. Self-Learning 2) The analysis of problems and obstacles in 

development of human resource to accommodate the change in the information system of 

Kasikornbank Public Company Limited’s. The problems and obstacles, according to the 

participants, can be divided into 4 aspects : 1. the employees themselves 2.the environment 

3.the technology 4.the motivation 3) The analysis of the solutions for development of human 

resource to accommodate the change in the information system of Kasikornbank Public 

Company Limited’s.The solutions can be divided into 3 issues: 1. Issues of the employees 

2.Issues of budget for human resource development 3. Issues of communication in releasing 

new products 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันี สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารยที์
ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิทกัษ ์ศิริวงศ ์ทีไดส้ละเวลาใหค้าํแนะนาํ ขอ้คิดเห็น ถึงประเด็น
ต่าง ๆ ในการศึกษาและชีแนวทางในการแกปั้ญหา การคน้ควา้หาขอ้มูลเพิมเติม และไดก้รุณา
ตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ในการวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา รวมทงั
การแกไ้ขงานใหส้มบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวชิา
ความรู้ เพือเป็นพืนฐานในการวจิยั ครังนีเป็นอยา่งดียงิ 
 
 ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าทีมหาวิทยาลยัศิลปากร ขอบคุณผูด้าํเนินงานโครงการและ
เจา้หนา้ที MBA ทุกท่านทีให้ความดูแลช่วยเหลือมาตลอดหลกัสูตรการศึกษา ขอบคุณเจา้หน้าที
ห้องสมุด ซึงเป็นแหล่งขอ้มูลทีสําคญัในการเรียนและทาํงานวิจยัฉบบันี ขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลทุก
ท่านและทีมิอาจกล่าวนามไดท้งัหมด ณ ทีนี ขอขอบคุณแรงสนบัสนุนและกาํลงัใจทีไดรั้บจาก
ครอบครัวตลอดจนเพือน ๆ จนทาํใหง้านวจิยัฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ลงได ้
 
 สุดทา้ยนี หากงานวจิยัฉบบันีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ผูที้สนใจการศึกษาการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร หรือนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานและการดาํเนินชีวติ นบัเป็นความปิติ
อยา่งยงิทีไดท้าํงานวจิยัฉบบันีขึนและหากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูว้จิยัขออภยัไว ้ณ ทีนี 
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