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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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บทท ี1 
บทนํา 

 
1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการแข่งขนัในธุรกิจค่อนขา้งสูง เพือให้มีการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดต้รงใจ ซึงธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ริมมีการพฒันาเพือให้ไดต้อบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นทีปรึกษา  และ
เอืออาํนวยในการทาํธุรกรรมต่างๆ ซึงเป็นส่วนในการเปลียนแปลงการบริหารงาน โดยในธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย ์ไดเ้ห็นความสําคญัของ ระบบสนเทศ (Information System) ประกอบดว้ย ระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ฐานขอ้มูล ผูใ้ช้ระบบ พนักงานทีเกียวขอ้งและผูเ้ชียวชาญในสาขา 
(สุชาดา กีระนนัทน์ 2541)  เพือพฒันาองคก์รของตนใหแ้ขง็แกร่ง  และ สามารถดาํรงอยูไ่ด ้ 

 ส่วนหนึงของการพฒันาองค์กรจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการ เพือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัทีสําคัญประการหนึง ทีสําคญัในการ
ขบัเคลือน ให้องค์กรมีความเจริญกา้วหน้า และเกิดการสร้างงานในองค์กร การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ ในองค์กรต้องมีความตระหนักโดยให้การฝึกอบรมและพฒันาอย่างเป็นระบบ เพือให้
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และรับสภาพการเปลียนแปลงในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี ระบบ
พฒันาบุคลากรทีมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นไปทีธาํรงรักษาภาวะสมดุลของสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ของบุคลากร โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีดี ส่งผลถึงขวญัและกาํลงัใจ
ของบุคลากร ความสําเร็จขององค์กร เป็นผลเนืองจากความสามารถในการใชท้รัพยากรทีมีอยู่ใน
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไดป้ระโยชน์สูงสุด รวมทงัการสร้างภาพพจน์ขององคก์ร เพราะ
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างสรรคผ์ลผลิตและการบริการขององคก์รออกสู้สาธารณชน การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยที์มีความเหมาะสมสามารถสร้างความเจริญเติบโตแก่องค์กรไดอ้ย่างดี (ณัฎฐิรา 
เจริญบุญ 2551) 
 แนวคิด การพฒันาทรัพยากรณ์มนุษย  ์จุดเริมจากภายหลงัสงครามโลกครังที 2 กลุ่ม
ประเทศชนะสงครามโดยเฉพาะประเศสหรัฐอเมริกา ปรารถนาทีจะให้ความช่วยเหลือประเทศใน
แถบเอเชียนอาคเนยที์ไดรั้บความเสียหายอนัเนืองจากภยัสงคราม ซึงมีประเทศไทยรวมอยูด่ว้ย  การ
ใหค้วามช่วยเหลือนนัไดก้ระทาํในหลายๆ ดา้น ทงัดา้นอาหาร วสัดุ อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใชแ้ละ
โดยเฉพาะเครืองจกัรกลสําหรับเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา รวมไปถึงความช่วยเหลือดา้นการศึกษา
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ภายในประเทศและการศึกษาต่อต่างประเทศด้วย เมือเวลาผ่านไประยะหนึงปรากฎว่าทาง
สหรัฐอเมริกาโดยประธานธิบดีทรูแมน รู้สึกไม่พอใจผลของความช่วยเหลือทีเกิดขึน ทาง
สหรัฐอเมริกาจึงได้ส่งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาศึกษาวิจยัปัญหาทีเกิดขึนร่วมกับ
นกัวชิาการของไทย ซึงในทีสุดทุกคนไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ รากฐานของปัญหาอยูที่ผูรั้บไม่มีพฒัน
ภาพสูงพอทีจะไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่ไปใช้ได ้อนัเป็นผลให้เกิดคาํว่า 
Human Resources Development ขึน ซึงหมายถึงการพฒันาแหล่งมนุษย ์ดงันนั HRD จึงไดรั้บการ
กล่าวเป็นครังแรกในประเทศไทย ราวปี ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) แต่ความพยายามทีจะทาํความเขา้ใจ
รวมทงัการพฒันาความรู้ทาง HRD นนัไดไ้ปจดัทาํทีประเทศสหรัฐอเมริกา (อาํพร ธนาเจริญพร 
2543)  

 สาํหรับในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช รัช
กาชที 9 ไดมี้กรอบ แนวคิดเรือง การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3  คุณภาพ คือ 1) คุณภาพดา้นทกัษะ 
เกียวพนักบัการศึกษา ทงัทีเป็นการศึกษาในรูปแบ (formal)   และอรูปแบบ (nonformal) 2) คุณภาพ
ดา้นสุขภาพ เกียวกบัความสมบูรณ์ ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ทงัดา้นกายภาพ  (physical)   และจิตภาพ   
(psychological) 3)  คุณภาพด้านทัศนค ติ  เ กี ยวกับความ รู้ สึก นึก คิด  (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 2530)  

 ในปัจจุบนัธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ มีการเปลียนแปลงของระบบสารสนเทศเป็นส่วน
หนึงทีสาํคญัในการพฒันาระบบขององคก์ร เพิมสมรรถนะในการทาํงาน การบริการให้รวดเร็วกบั
ความตอ้งการของตลาดและลูกคา้ และระบบสนเทศลดตน้ทุนในการผลิตและเพิมมูลค่าขอการ
ให้บริการ ระบบสนเทศ จึงเป็นเครืองมือสําคญัทีขาดไม่ไดใ้นยุคนี การกา้วไปสู้สังคมสารสนเทศ 
(Information Technology) หรือสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) (ฐิติภรณ์ รณชิดสมบุญ 
2543) ทางดา้นเทคโนโลยีการสือสารเพือการเชือมโยงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ระบบต่างๆ เขา้
ดว้ยกนัดว้ยวตัถุประสงคเ์พือแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารต่างๆของธนาคาร  

 การเปลียนแปลงระบบการทาํงานอาจทาํให้พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร อาจเกิด
การต่อตา้นองคก์ร ทางองคก์รสร้างกระบวนการเพิมพนูความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความสามารถให้กบั
พนกังานในองค์การอย่างเป็นระบบ โดยผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมพฒันารูปแบบต่างๆ อีกทงัใช้
สภาพแวดลอ้มและการปรับเปลียนวฒันธรรมองคก์รเพือใหพ้นกังานเกิดการพฒันาตนเองและผูอื้น 
(Nonaka&Takeuchi 1995) 

 ธนาคารทีมีการพฒันาระบบการทาํงานทีไดรั้บการตอบรับจากผูใ้ช้บริการเป็นอย่างดี
ธนาคารหนึง คือ ธนาคารกสิกรไทย ทางด้านระบบเทคโนโลยีในการบริการข้อมูลให้กับ
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ผูใ้ชบ้ริการ ซึงไดรั้บ รางวลันวตักรรมดีเด่นแห่งปี 2551 รางวลัการขบัเคลือนธุรกิจดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารดีเด่นแห่งปี (Business Enabler) กลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคารใน
ส่วนบริการธุรกิจต่างประเทศ (ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 2555) ส่วนอีกหนึงในการพฒันา 
การให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ คือ ทางดา้นบุคลากรทงันีทางธนาคารมีการพฒันาระบบการทาํงาน
ควบคู่กบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ปพร้อมกนั ในเหตุนีธนาคารมีการสือสารกบัพนกังานถึงการ
พฒันาระบบงานและขอ้มูลผลิตภณัฑ์เพือให้พนกังานอยา่งต่อเนือง ซึงตอ้งใช้ระยะเวลาในการสือ
ความรายละเอียดและการรับรู้ของพนักงานในแต่ละ ระดบัขององค์กร อายุงาน ให้มีความรู้และ
สอดคลอ้งกบันโยบายของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และพร้อมกบัการพฒันาขององคก์ร  

 จากสถิติตวัเลข จาํนวนพนักงานและจาํนวนสาขาการบริการ โดยธนาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) พบวา่ จาํนวนพนกังานและสาขาการบริการ มีแนวโนม้เพิมขึน อยา่งต่อเนือง โดย
สถิติ ในเดือน ธนัวาคม 2553 มีจาํนวนพนกังาน 15,677 คน  จาํนวนสาขาการบริการ 805 สาขา และ
ในเดือน ธนัวาคม 2554 มีจาํนวนพนกังาน 16,580 คน จาํนวนสาขาการบริการ 816 สาขา (ธนาคาร
กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน), 2555) จากขอ้มูลพบว่าผูบ้ริหารและพนักงานของธนาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) ธนาคารเลือกใชป้รัชญาการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์บบทุนทางปัญญา ซึงเป็นผูน้าํ
การเปลียนแปลง มีการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือสร้างบุคลากรทีเป็นระบบ มีการฝึกอบรมทีเน้น
กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ใหเ้กิดขึนในองคก์าร (สันติชยั อินทรอ่อน 2550) 

 ผูว้ิจยัเป็นผูป้ฎิบติังานในธนาคารกสิกรไทย  จาํกดั (มหาชน) สาขาวรจกัร เป็นพืนทีที
ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูล เห็นถึงการเปลียนแปลงในระบบการทาํงาน และพนกังาน ซึงการเปลียนแปลงมี
ผลกระทบต่อการรับรู้ของพนกังงาน เพือใหพ้นกังงานไดเ้ปลียนความคิดทศันคติในการทาํงาน ควร
ศึกษาถึงการทาํงานในสถานการณ์จริงเพือการศึกษาแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นการรับรู้
และการทาํงานและการพฒันาของระบบสารสนเทศ  เพือให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และสอดคลอ้งกบันโยบาลของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
 ดงันนัผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความสําคญัในการศึกษาแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือ
การรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 

เขตที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพือเป็นประโยชน์สาํหรับผูบ้ริหารใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ขและพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง 
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2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 2.1.  การวิคราะห์รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบ
สารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 2.2. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการ
เปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 2.3. การวเิคราะห์แนวทางแกไ้ข การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลง
ระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

3.  ขอบเขตของการวจัิย 

3.1.  ขอบเขตด้านเนือหาการศึกษา 
   การวิจัยครังนีการศึกษาแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เพือรองรับการ
เปลียนแปลงระบบสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขตที 1 ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การเก็บขอ้มูลดว้ยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 

พร้อมไปกบัการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์โดยไม่จาํกดัคาํตอบ และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

dept Interview) โดยใช้แนวคาํถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์  เนือหาในการศึกษาได้แก่ 
การศึกษาแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เพือรองรับการเปลียนแปลงระบบสนเทศของ
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
 3.2.  ขอบเขตด้านประชากร 
    ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัของการวิจยั คือ พนกังานปฏิบติังานสาขาของธนาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขตที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีจาํนวนทงัสิน 235 คน เป็น 
ตาํแหน่งผูจ้ดัการสาขา 19 คน และตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา 38 คน ตาํแหน่งเจา้หน้าทีการ
บริการและการขาย 2 57 คน ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีการบริการและการขาย 1 96 คน 

3.3.  ขอบเขตเชิงพนืท ี
   ผูว้ิจยัจะศึกษา ธนาคารกสิกรไทยจาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขตที 1 จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร สาขา 19 สาขาไดแ้ก่ สาขาเสาชิงชา สาขาสะพานพุทธ สาขาจกัรวรรดิ สาขาสวน
มะลิ สาขาสีแยกราชวงศ ์สาขาเซียงกง สาขามหาพฤฒาราม สาขายศเส สาขาเยาวราช สาขาสํานกั
เสือป่า สาขาถนนมหาไชย สาขาวงับูรพา สาขาวรจกัร สาขาวงเวียน 22 กรกฎา สาขาถนนมงักร 
สาขาท่านาํราชวงศ ์สาขาคลองถม สาขาบา้นหมอ้ สาขาอินเดีย เอม็โพเรียม  
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3.4.  ขอบเขตด้านเวลา 
  ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยั ประมาณ 10 เดือน คือ 
ตงัแต่เดือน สิงหาคม 2554 – พฤษภาคม 2555  

4.  ประโยชน์ทไีด้รับจากการวจัิย 

4.1 .  ไดท้ราบถึงรูปแบบในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั  
(มหาชน) เพือการสร้างการรับรู้และการเรียนรู้ เพือการพฒันาในการปฏิบติังาน ทีทาํให้เกิด
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององคก์รและทิศทางทีวางไวอ้ยา่งเป็น ระบบ 

4.2 .  ไดท้ราบสภาพและปัญหา ของพนกังานทีมีต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของ
ธนาคารกสิกรไทย จาํกด (มหาชน) นําขอ้มูลทีวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ และได้แนวทางในการ
ปรับปรุงรูปแบบ เพือใหส้อดคลอ้งในการปฏิบติังาน 

4.3 .   เพือเป็นแนวทางและพืนฐานสําหรับนักวิชาการและผูที้สนใจ ในการศึกษา
เกียวกบัเรืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร ในแง่มุมอืนๆต่อไป 
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บทท ี2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทเีกยีวข้อง 

 
  การวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการ
เปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โดยผูว้ิจยัไดท้บทวนอกสาร 
แนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

1. แนวคิดเกียวกบัการจดัการความรู้ 

2. แนวคิดเกียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

3. แนวคิดเกียวกบัสารสนเทศ 

4. แนวคิดเกียวกบัทฤษฎีแรงจูงใจ 

5. ประวติัความเป็นมา ธนาคารกสิกรไทย มหาชน (จาํกดั) 
6. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1.  แนวคิดเกยีวกบัการจดัการความรู้ 
1.1  ความหมายของการจัดการความรู้ 

 คาํวา่ การจดัการความรู้ มีนกัปรัชญา นกัวชิาการและองคก์รชนันาํต่างๆไดพ้ยายาม
อธิบายแนวคิดและนาํเสนอความหมายไวใ้นมุมมองต่างๆ ทีหลากหลาย ดงันี 

  กอร์ดอนและสมิธ (Gordon & Smith 1998) ให้ความหมายวา่ เป็นกระบวนการ
อนัหนึงซึงบริษทัใดบริษทัหนึง ไดใ้ห้คุณค่าแก่ทรัพยากรต่างๆทางดา้นความรู้ และแสวงหาวิธีการ
เพือทีจะมาจดัการความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตกิ้จกรรมกระแสหลกัต่างๆของบริษทั 

  เบอร์เทล (Bertel, 1999 อา้งในพรธิดา วิเชียรปัญญา 2547) ให้ความหมายวา่ การ
บริหารจดัการองคก์รเพือมุ่งไปสู่การสร้างฐานความรู้แห่งองคก์รใหม่อย่างต่อเนือง ซึงไดแ้ก่ การ
สร้างองคก์รทีให้การสนบัสนุนความรู้ การอาํนวยความสะดวกให้กบัสมาชิกทีอยูใ่นองคก์ร การ
สร้างเครืองมือทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม 

  แทรพพ ์ (Trapp, 1999 อา้งในพรธิดา วิเชียรปัญญา 2547) ให้ความหมายวา่เป็น
กระบวนการทีประกอบดว้ยงานต่างๆ จาํนวนมาก ซึงมีการบริหารจดัการในลกัษณะของการบูรณา
การเพือก่อให้เกิดประโยชน์ทีคาดหวงัไว ้ เป็นแนวคิดองคร์วมทีจะบริหารจดัการทรัพยากรทีเป็น
องคค์วามรู้ในองคก์ร 
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  วิจารณ์ พานิช (2547) ไดใ้ห้ความหมายวา่ เป็นกระบวนการทีดาํเนินการร่วมกนั
โดยผูป้ฏิบติังานในองคก์รหรือหน่วยงานยอ่ยขององคก์ร เพือสร้างและใชค้วามรู้ในการทาํงานให้
เกิดผลสัมฤทธิดีขึนกว่าเดิม การจดัการความรู้ในความหมายนี จึงเป็นกิจกรรมของผูป้ฏิบติังาน
ไม่ใช่กิจกรรมของนกัวิชาการหรือนกัทฤษฎี แต่นกัวิชาการหรือนกัทฤษฎีอาจเป็นประโยชน์ใน
ฐานะแหล่งความรู้ (resource person) หรือผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการความรู้ การจดัการ
ความรู้เป็นกระบวนการทีเป็นวงจรต่อเนือง เกิดการพฒันางานอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอ เป้าหมายคือ 

การพฒันางานและพฒันาคน มีกระบวนการจดัการความรู้เป็นเครืองมือ ไม่ใช่เป้าหมาย 

  พิเชฐ บญัญติั (2547) ให้ความหมายวา่ เป็นเครืองมือหรือกระบวนการทีทาํให้
องค์กรสามารถเก็บ รับ สร้างและต่อยอดองค์ความรู้ทีนาํมาใช้ในการพฒันาองค์กรให้สามารถ
ทาํงานตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประหยดั เพือให้
องค์กรสามารถอยู่รอดและเติบโตไดโ้ดยสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั ไดท้าํให้
องค์กรสร้างผลงานทีดีกว่า ถูกกว่าและเร็วกว่า โดยอาศยัพลงัปัญญาหรือสินทรัพยท์างปัญญา 

(intellectual capital) ของคนในองคก์รเป็นหลกัและสามารถรวบรวมความรู้ทีใชไ้ดเ้หล่านนั เอาไว้
ให้บุคคลอืนๆในองคก์รไดน้าํไปใชต่้อไดง่้าย จนกลายเป็นความฉลาดขององค์กร (organization 

intelligence) ทีแสดงออกมาใหเ้ห็นในรูปสมรรถนะหลกัขององคก์ร 

  พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547) ให้ความหมายวา่ เป็นกระบวนการอยา่งเป็นระบบ
เกียวกบัการประมวลขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด การกระทาํ และประสบการณ์ของบุคคล เพือสร้าง
เป็นความรู้หรือนวตักรรม และจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูล เพือให้ผูที้ตอ้งการใช้ความรู้ 

ไดรั้บความรู้ทีตอ้งการนาํไปใช ้ในเวลาทีตอ้งการ 

  ประพนธ์ ผาสุขยืด (2548) ให้ความสําคญักบัการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของคน
ในการนาํไปสู่การปฏิบติั ไดใ้ห้ความหมายว่า เป็นการจดัสภาวะแวดลอ้มทีส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และการสร้างความรู้ เป็นการจดัการให้คนไดมี้เวทีมาแลกเปลียนเรียนรู้จากกนัและกนั เป็น
การสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ความไวเ้นือเชือใจ ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปัน เรียกไดว้่า
เป็นบรรยากาศแห่งการเอาใจใส่ทีทาํให้ทุกคนพร้อมทีจะให้ดว้ยความยินดีทีจะแบ่งปันจากแนวคิด
เกียวกบัการจดัการความรู้ สามารถสรุปไดว้่า การจดัการความรู้ หมายถึงกระบวนการประมวล
ขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด การกระทาํ และประสบการณ์ของบุคคล เพือสร้างเป็นความรู้หรือ
นวตักรรม และจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูล เพือให้ผูที้ตอ้งการใช้ความรู้ไดรั้บความรู้ที
ตอ้งการนาํไปใช้ ในเวลาทีตอ้งการ ทาํให้สามารถนาํความรู้นนัไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องคก์ร 
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 1.2 กระบวนการจัดการความรู้ 
  การจดัการความรู้มีขอบเขตทีกวา้งขวางและซับซ้อน  ครอบคลุมถึงการบริหาร
จดัการ การปฏิบติัและหลกัปรัชญา เทคโนโลย ีกลยทุธ์ และลกัษณะพฤติกรรมของมนุษย ์ซึงอาจให้
มีมุมมองแตกต่างกนัไปในศาสตร์แต่ละสาขา (Wiig, 2003) ทาํให้มีกระบวนการการจดัการความรู้
หลายลกัษณะตามบริบทของการนาํไปใชใ้นแต่ละสาขา ดงันี 

1.2.1 กระบวนการจดัการความรู้ ตามแนวคิดของสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ
(2547) ประกอบดว้ย 

 1.2.1.1 การคน้หาความรู้ (knowledge identification) 

  1.2.1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition) 

  1.2.1.3 การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (knowledge organization) 

  1.2.1.4 การประมวลและกลนักรองความรู้ (knowledge codification and  

refinement) 

  1.2.1.5 การเขา้ถึงความรู้ (knowledge access) 

  1.2.1.6 การแลกเปลียนเรียนรู้ (knowledge sharing) 

  1.2.1.7 การเรียนรู้(learning) 

1.2.2 สาํหรับแนวความคิดกระบวนการจดัการความรู้ของ ไลโบวซิ (Leibowiz   

1998 อา้งในพรธิดา วเิชียรปัญญา, 2547) นนัครอบคลุมถึงวงจรความรู้ 7  ขนัตอน ประกอบดว้ย 

  1.2.2.1 การกาํหนดความถนดัเฉพาะ กลยทุธ์ การคน้หาแหล่งความรู้และ          
แหล่งความรู้ 

  1.2.2.2 การดกัจบัและเก็บความรู้ 

  1.2.2.3 การประเมินความรู้วา่มีคุณค่าเป็นจริงและตรงกบัความตอ้งการ 

รวมทงัการพิจารณาความรู้ทีขดัแยง้กนั 

  1.2.2.4 การจดัเก็บความรู้ขององคก์รในฐานความรู้ 

  1.2.2.5 การกระจายความรู้มาใชใ้นการตดัสินใจ แกปั้ญหา ช่วยในการ 

ทาํงานหรือการฝึกอบรม 

  1.2.2.6 การสร้างความรู้ใหม่ๆโดยการวจิยั ทดลองและการคิดอยา่ง         
สร้างสรรค ์

  1.2.2.7 การพฒันาและทาํการตลาด ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ทีเป็นผลมา 
จากการใชค้วามรู้กระบวนการจดักา 
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1.2.3 ความรู้ของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

(อา้งในบุญดีบุญญากิจ, นงลกัษณ์ ประสบสุขโชคชยั, ดิสพงศ ์พรชนกนาถ  และปรียวรรณ กรรณ
ลว้น 2548)ประกอบดว้ย 

1.2.3.1 การกาํหนด/ระบุวา่สิงใดทีทุกคนตอ้งการเรียนรู้(identification of  

knowledge need) 

  1.2.3.2 การรวบรวมความรู้ต่างๆตามความตอ้งการทีระบุ (collection of 

knowledge) 

  1.2.3.3 การสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ๆ (creation of knowledge) 

  1.2.3.4 การจดัเก็บความรู้ขององคก์รอยา่งเป็นระบบ (knowledge update) 

  1.2.3.5 การแลกเปลียนหรือแบ่งปันความรู้ (sharing of knowledge) 

1.2.4 กระบวนการจดัการความรู้ของ มาร์ควอท (Marquardt, 1996) ประกอบดว้ย 

  1.2.4.1 การแสวงหาความรู้ (knowledge acquisition) 

  1.2.4.2 การสร้างความรู้ (knowledge creation) 

  1.2.4.3 การจดัเก็บและคน้คืนความรู้ (knowledge storage and retrieval) 

  1.2.4.4 การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์ (knowledge transfer and  

utilization) 

 
 จากความหมายดงักล่าว กล่วสรุปโดยสรุปคือ การจดัการความรู้ สร้างการเรียนรู้โดย
ผูป้ฏิบติังานในองคก์ร เรียนรู้ร่วมกนั และเปลียนความคิดเห็น เพือให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ
ในการทาํงานมากขึน และสามารถสร้างการทาํงานเป็นทีมได ้ซึงเป็นประโยชน์ในการบริการตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอี้กดว้ย  

 ดว้ยเหตุผลอนัเนืองมาจากการเปลียนแปลงการจดัการความรู้ ดงัทีกล่าวมาส่งผลให้ผู ้
พนกังานปฏิบติังานสาขา มีแนวทางในการปฏิบติังานและมีประสิทธิภาพในการเพือคลอดคลอ้งกบั
สภาพทีเปลียนแปลงไป ดงันนั กระบวนการจดัการความรู้ มีความจาํเป็นทีจะนาํมาใช้เพือให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งราบรืน ถูกตอ้ง ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 ผูศึ้กษาจึงนาํแนวทางนีมาเพือกาํหนดผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวิจยัและวิเคราะห์เพือศึกษา
การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขตที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร และเพือวิเคราะห์ว่าปัจจยัใด
ผลกัดนัใหท้รัพยากรมนุษยเ์ลือกทางในการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศเช่น ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
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จะมีผลกระทบมาก เนืองจากปัจจุบนัธุรกิจมีการแข่งขนัสูง องคก์รตอ้งนาํเทคโนโลยีเพือเพิมความ
สะดวกสบายในการใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจะไดเ้กิดความประทบัใจ 
 

2.  แนวความคิดเกยีวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
2.1 ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  

 การพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความหมายไดห้ลายนัย แตกต่างกนัตามทศันคติของ
นกัวชิาการ แต่ละกลุ่ม ดงันี 

 สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2530) ให้ความหมายการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง การ
ดาํเนินการเกียวกบักบัการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะในการทาํงานดีขึน
ตลอดจนมีทศันะคติทีดีในการทาํงาน อนัเป็นผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพดียิงขึน หรืออีก
นยัหนึง การพฒันาบุคคลเป็นกระบวนการทีจะเสริมสร้างและเปลียนแปลงผูป้ฏิบติังานในดา้นตาง 
ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถทกัษะ อุปนิสัย ทศันคติ และวิธีการในการทาํงาน อนัจะนําไปสู่
ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 พะยอม วงศส์รศรี (2538) ให้ความหมายการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์วา่หมายถึงการ
ดาํเนินการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ และทศันคติทีดีต่อการปฏิบติังานทีตนรับผิดชอบให้มี
คุณภาพประสบความสาํเร็จเป็นทีน่าพอใจแก่องคก์ร 

 ดนัย เทียนพุฒ (2540) การพฒันาทรัพยากรบุคคล ได้สรุปว่า การบูรณาการหรือ
ผสมผสานเพือใช้การอบรมและพฒันาพนกังาน การพฒันาอาชีพ การพฒันาองค์การ สําหรับการ
ปรับปรุงบุคคล ทีม และประสิทธิผลขององคก์ร การบูรณาการในทีนีเป็นการใชป้ระโยชน์ทงัหมด
เพือการพฒันาให้เกิดความสําเร็จในระดบัทีสูงขึนของพนกังานแต่ละคนและเกิดประสิทธิผลของ
องคก์ร 

 สแวนบิวลี (Swansbury 1968) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง การศึกษาของ
บุคคลทีตอ้งการพฒันาตนเองให้มีความรู้ในเรืองเทคนิคและวิชาชีพ เพือยกระดบัความสามารถให้
ทนัต่อความกา้วหนา้ของวิชาการเพือการสนองความพึงพอใจในเรือง อยากรู้อยากเห็นของบุคคล
นนั 

 ฟลิปโป (Flippo 1971 : unpaged, อา้งถึงใน บุญเรือง พรมสิทธิ 2540) การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง การเพมิทกัษะดว้ยการฝึกอบรมเพือใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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2.2 แนวคิดของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 สาํหรับแนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แนวทาง 

ใหญ่ คือ 

2.2.1 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง การดาํเนินการใหบุ้คลากรไดรั้บ 

ประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึง เพือทีจะไดน้าํเอาปรับปรุงความสามารถในการ
ทาํงานโดยมีวธีิการ 3 ประการ คือ (Leonard Nadler 1980 ) 
 การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรมทีจะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้มุ่งเนน้ 

เกียวกบังานทีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั (Present Job) เป้าหมายคือ การยกระดบัความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะของพนกังานในขณะนนัใหส้ามารถทาํงานในตาํแหน่งนนั ๆ ได ้ผูที้ผา่นการฝึกอบรมไปแลว้
สามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดท้นัที 

 การศึกษา (Education) การศึกษานบัวา่เป็นวธีิการพฒันาทรัพยากร 

มนุษยโ์ดยตรงเพราะการให้การศึกษาเป็นการเพิมพูนความรู้ ทกัษะ ทศันคติ คลอดจนเสริมสร้าง
ความสามารถ ในการปรับตวัในทุก ๆ ดา้นใหก้บับุคคล ถา้พิจารณาในองคก์ารแลว้การศึกษาจะเนน้
การเตรียมพนกังานสําหรับงานในอนาคต (Futare Job) เพือเตรียมพนกังานให้มีความพรอมทีจะ
ทาํงานตามความตอ้งการขององคก์ารในอนาคต หรืออีกกรณีหนึงการให้การศึกษาสามารถใช้เพือ
เตรียมพนกังานเพือการเลือนตาํแหน่งงานใหม่ซึงอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาทียาวนาน 

  การพฒันา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองคก์ารใหมี้ 

ประสิทธิภาพเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีไม่ไดมุ้่งเน้นทีตวังาน (not focus on a job) แต่มีจุดเน้น
เพือให้เดการเปลียนแปลงตามทีองค์การตอ้งการ การพฒันาองค์การนันจะเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กบัองค์การเพือการปฏิบติังานขององค์การในอนาคต เพือให้สอดคล้องกบัเทคโนโลย ี
รวมทงัสิงแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

2.2.2 แนวคิดประการทีสอง คือ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือ การนาํกิจกรรมที 

มีการกาํหนดและวางรูปแบบอย่างมีระบบมาใช้เพือเพิมพูนความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และ
ปรับปรุงพฤติกรรมของพนกังานให้ดีขึน โดยมุ่งเนน้การพฒันาใน 3 ส่วนคือ (Gilley and Eggland 

1990 ) 
 การพฒันาบุคคล (Individual Development) 
 การพฒันาสายอาชีพ (Career Development) 
 การพฒันาองคก์าร (Organization Development) 
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ภาพที 1 การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามแนวคิดของ Gilley and Eggland 

ทีมา : ณฏัฐิรา  เจริญบุญ, “แนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขต 

พืนที  อาํเภอพบพระ จงัหวดัตาก” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยทุธศาสตร์การ 

พฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร, 2551),12.  

 

  ตามแนวคิดนีบทบาทหลักของ  HRD จะครอบคลุมถึง  1)  ผู้บ ริหาร 
(Administrator) 2) ผูใ้ห้คาํปรึกษาดา้นอาชีพ (Career Counselor) 3) วิทยากร (Instructor/Facilitator) 
4) ผูพ้ฒันาเอกสาร (HRD material development) 5) ผูน้าํการเปลียนแปลง (Organizational Change 

Agent) และ 6) นกัวจิยั (Researcher) 
  ภาพที 1 จะเห็นว่าองค์ประกอบทงั 3 ส่วนจะมีจุดร่วมกนัคือ การปรับปรุง
การทาํงานของพนกังานใหดี้ขึน ซึงเป็นส่วนสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดงันนัการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นกิจกรรมร่วมกนัขององคป์ระกอบทงั 3 ส่วน 

 

 

การพฒันาอาชีพ 

(Career 

การพฒันา
องคก์าร 

การพฒันา
บุคคล (Individual 
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2.2.3.  แนวคิดที 3 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือ การทีพฒันาองคก์ารใหเ้ป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึงแนวคิดนีจะเป็นการบูรณาการระหว่างการ
เรียนรู้และงานเขา้ดว้ยกนั ซึงสามารถนาํมารวมกนัไดอ้ยา่งต่อเนืองและเป็นระบบใน 3 ส่วน คือ ใน
ระดบับุคคล (individual) ระดบักลุ่มหรือทีมผูป้ฏิบติังาน (work groups or teams) และระดบัระบบ
โดยรวม ( the system ) (Wolner,1992) กระบวนการในการเรียนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 การเรียนรู้จากประสบการณ์(อดีต)  
 การเรียนรู้ทีปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  
 การเรียนรู้เพือทีจะเตรียมตวัสาํหรับการเปลียนแปลงในอนาคต 

 

2.3 พฤติกรรมมนุษย์กบัความสัมพนัธ์ทเีกยีวข้องกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
  จากความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์งั 3 กลุ่ม จะเห็นไดว้า่การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัพฤติกรรมมนุษย ์ดงันนั การทีพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ด้
จะตอ้งเขา้ใจในบริบทของพฤติกรรมมนุษย ์(รุ้งฤดี ม.ป.ป.  )ดงันี 

 2.3.1 พฤติกรรมมนุษยต์ามแนวจิตวทิยา นกัจิตวทิยาเชือวา่ พฤติกรรมมนุษย ์

ส่วนใหญ่จะประพฤติปฏิบติัตามแบบแผนของกฎระเบียบหรือวิธีการทีมีอยู่ในสังคม รวมทัง
วฒันธรรมทีมีอยู่ในสังคมนนั ๆ ซึงมนุษยย์่อมเขา้ใจในสถานภาพ และบทบาทตามทีกลุ่มสังคม
คาดหวงั ดังนันพฤติกรรมมนุษย์อาจจะเกิดขึนได้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี การติดต่อสือสาร 
(Communication)  การขัดแย้ง  (Conflict)  การแข่ งขัน  ( Competition)  การประนีประนอม
ผลประโยชน์ทีขดัแยงกนั (Accommodation) การผสมผสานกลมกลืนเขา้หากนั (Assimilation) การ
ร่วมมือสนบัสนุนซึงกนัและกนั (Cooperation) 
 2.3.2 พฤติกรรมมนุษยต์ามแนวสังคมวิทยานกัสังคมวิทยา เชือวา่พฤติกรรมมนุษย์
ขึนอยู่กบัอิทธิพลของสิงแวดลอ้มหรือสภาวะนอกทงัปวง (External Conditions) ทีอยู่รอบตวัเอง
มนุษยท์งัสิงทีมีรูปร่างและไม่มีรูปร่างตลอดจนพลงังานต่าง ๆ ทีจบัตอ้ง รวมทงัสิงทีเกิดขึนตาม
ธรรมชาติ และสิงทีมนุษยส์ร้างขึน ไดแ้ก่ อากาศ แสงแดด คามร้อน ความเยน็ แร่ธาตุ กระแสไฟฟ้า 
เครืองมือสือสาร เป็นตน้ สิงต่าง ๆ เหล่านีถือวา่เป็นสิงแวดลอ้มทีมีอิทธิพลเหนือมนุษยท์งัในแง่ที
อาํนวยใหเ้กิดผลดีและผลร้าย โดยทีมนุษยไ์ม่มีทางหลีกหนี เราอาจจะแบ่งประเภทของสิงแวดลอ้ม 
ออกเป็น 3 ประการใหญ่ ๆ คือ 

  สิงแวดลอ้ทางธรรมชาติ  
  สิงแวดลอ้มทางสังคม  
  สิงแวดลอ้มทางครอบครัว  
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  อิทธิพลของสิงแวดลอ้มต่าง ๆ เหล่านี ทาํให้มนุษยมี์พฤติกรรมทีจะหาทา
ต่อสู้และเอาชนะทาํให้เกิดวฒันธรรมรูปแบบต่าง ๆ ขึน เช่น การคิดประดิษฐ์สิงต่าง ๆ การ
เพาะปลูก การสร้างถนนหนทาง การสร้างเครืองมือสือสาร เป็นตน้ 

2.3.3 พฤติกรรมมนุษยต์ามแนวคิดวทิยาศาสตร์ ใชห้ลกัวทิยาศาสตร์ในการ 

วเิคราะห์พฤติกรรมมนุษยจ์าํแนกไดด้งันี  
     ความสมบูรณ์ หรือความปกปิดของสนอง จะมีส่วนสาํคญัต่อ 

พฤติกรรมมนุษยใ์นดา้นความรู้สึกนึกคิดจนดา้นจิตใจ หากสนองผิดปกติยอ่มมีผลให้พฤติกรมของ
บุคคลเปลียนแปลงไป ดว้ยการผิดปกติของสนอง อาจเนืองมาจากโรคหลายอย่าง เช่น ไขม้าเลเรีย
ขึนสมอง   สมองไดรั้บความกระบกระเทือนหรือเนืองอกในสมอง  

  ความพิการทางร่างกายหรือเจบ็ป่วยเรือรัง  
 โรคจิตและโรคประสาท นอกจากนียงัมีส่วนของสมองทีเรียกวา่ต่อม 

ไร้ท่อ ต่อมเหล่านีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษยม์าก  
  ต่อมทางเพศ ต่อมนีมีหนา้ทีเกียวกบัการสืบพนัธ์ุหากต่อมนีผดิปกติก็ 

จะทาํใหอ้าการทางเพศผดิปกติดว้ย 

 ซึงลกัษณะความแตกต่างของพฤติกรรมมนุษยต์ามแนวคิดในแบบต่าง ๆ นี
จะเห็นไดว้า่ พฤติกรรมมนุษยมี์ความแตกต่างกนัในหลาย ๆ ดา้นและแบ่งไดด้งันี  

1.   ความแตกต่างทางดา้นอารมณ์ (Emotion) 
2.   ความแตกต่างทางดา้นความถนดั (Aptitude) 
3.   ความแตกต่างทางดา้นอารมณ์ (Behavior) 
4.   ความแตกต่างทางดา้นความสามารถ (Ability) 
5.   ความแตกต่างทางดา้นทศันคติ (Attitude) 
6.   ความแตกต่างทางดา้นความตอ้งการ (Needs) 
7.   ความแตกต่างทางดา้นรสนิยม (Tests) 
8.   ความแตกต่างทางดา้นสังคม (Social) 
9.   ความแตกต่างทางดา้นลกัษณะนิสัย (Habit)  

   ซึงความแตกต่างทงัหลายเหล่านีทาํให้บุคคลมีลกัษณะเฉพาะของตนเองซึง
เรียกวา่ เป็นความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Difference) นกัจิตวทิยายอมรับวา่ทุกคนยอ่มมี
ความแตกต่างกนัแมแ้ต่ฝาแฝดก็ไม่เหมือนกนั แต่ความแตกต่างของพฤติกรรมมนุษยนี์สามารถทีจะ
พฒันาไดโ้ดยอาศยัปัจจยัต่าง ๆ ในหลายปัจจยั คือ  
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1.   การเรียนรู้  
2.   ค่านิยม  
3.   บรรทดัฐานของสังคม  
4.   ทศันคติ  
5.   ความเชือ  
6.   การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

 

2.4 รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นวธีิทีจะนาํไปใชม้นการพฒันาทรัพยากร 

มนุษยใ์หป้ฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงจะใชว้ธีิการใดนนัใหค้าํนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละ
องค์กร รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์หลายวิธีการด้วยกนั (นิสดารก์ เวชยานนท์ ม.ป.ป. ) 
ดงันี 

2.4.1 Coaching เป็นวธีิการทีหวัหนา้จะสอบงานลูกนอ้งเป็นการสอนตวัต่อตวัหวั 

หน้าทีดีจะต้องมีศิลปะในการพูด มีความต้องการอยากถ่ายทอดความรู้ ยอมรับความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

2.4.2 Games คือการสร้างสถานการณ์จาํลองเพือช่วยในการแกปั้ญหา อาจใชใ้น 

การคดัเลือกทดสอบผูม้าสมคัรงาน 

2.4.3 Cases เป็นวธีิการใหร้ายละเอียดของสถานการณ์ขอ้เทจ็จริง เปิดโอกาสใหผู้ ้
เขา้รบการอบรมไดท้ดสอบแนวคิดของตนเอง ฝึกทกัษะในการวเิคราะห์ปัญหา 

2.4.4 Discussion เป็นการแบ่งกลุ่มการอบรมเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ เพืออภิปรายใน 

หวัขอ้ทีกาํหนด 

2.4.5.Behavior modeling เป็นการใชว้ดีิโอทีจดัทาํขึน เพือแสดงถึงการแกปั้ญหา 
วา่แต่ละคนมีวธีิการอยา่งไร การทาํวดีิโอเขา้มาใช ้จะช่วยให้แต่ละคนมองเห็นขอ้บกร่องของตนเอง
ซึงเป็นการพฒันาตนเองไดท้างหนึง 

2.4.6 In-basket training เป็นเทคนิคการอบรมทีเหมาะกบัผูบ้ริการเพือดู 

ความสามารถในการบริหาร เช่น รู้จกัการจดัลาํดบัความสําคญัของงานหรือไดรู้้จกัการมอบหมาย
งานหรือไม่ 

2.4.7 Internships เป็นการฝึกปฏิบติัจริง 

2.4.8 Role playing เป็นการแสดงบทบาทสมมุติ ผูรั้บการอบรมจะสมมุติหนา้ที 

และลองแสดงตามเหตุการณ์จาํลอง 
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2.4.9 Job rotation เป็นการสับเปลียนหมุนเวยีนงาน หนา้ทีหรือตาํแหน่ง เพือ 

เพิมพนูความรู้ ประสบการณ์ 

2.4.10 Programmed Instruction เป็นบทเรียนทีเขียนขึนมาเพือใหผู้เ้รียนเรียนดว้ย 

ตนเองเหมือนกบักาํลงั ไดรั้บการสอนในเรืองใดเรืองหนึงจากผูส้อนโดยบทเรียนจะให้ความรู้ครัง
ละน้อย ๆ ตามลาํดบัแลว้ให้ผูเ้รียนตอบคาํถาม หลงัจากตอบคาํถามแลว้สามารถรู้คาํตอบไดว้่าถูก
หรือผดิ 

2.4.11 Lecture การบรรยายใชใ้นการอบรมเพือตอ้งการเพิมพนูความรู้ 

2.4.12 Apprenticeship การฝึกงาน 

2.4.13 Simulators เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยการแสดงเหตุการณ์หรือ 

เรืองราวใหเ้ห็นเหมือนจริงโดยผูอ้บรมจะเป็นผูแ้สดงและใหค้นอืนสังเกต 

 

2.5 กระบวนการพฒันาการทรัพยากรมนุษย์ 
  กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง ขึนตอนการดาํเนินงานในการพฒันา 

ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีแบบแผนเป็นระบบ นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกียวกับ
กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วด้งันี 

  เสริมวิทย ์ศุภเมธี (2531 อา้งถึงใน เกษม หล้ากวนวนั 2539) ได้เสนอขึนตอน
กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ว ้5 ขึนตอน 

1.  ศึกษาปัญหาและสาํรวจความตอ้งการเพือการพฒันา 
2.  กาํหนดจุดมุ่งหมายการพฒันา 
3.  วางแผนพฒันา 
4.  ดาํเนินการพฒันา 
5.  ประเมินผล 

  ธงชัย สันติวงษ์ (2536) ได้เสนอแนวคิด ขันตอน กระบวนการฝึกอบรมและ
การพฒํนาตวับุคคล 5 ขนัตอน ดงันี 

1.  การประเมินความตอ้งการฝึกอบรม 

2.  กาํหนดเป้าหมายดรฝึกอบรม 

3.  คดัเลือกวธีิการฝึกอบรม 

4.  ดาํเนินการจดัฝึกอบรม 

5.  ประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
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  เวรเกอร์ และ เดวิส (Werther and Davis, 1993 อา้งถึงในเกรียงศกัดิ เขียวยิง 2539) 
กาํหนดขนัตอนกระบวนการฝึกอบรมและการพฒันาไวด้งันี 

1.  การประเมินความตอ้งการในการฝึกอบรม 

2.  วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมและพฒันา 
3.  เนือหาของการฝึกอบรม (Program Content) และหลกัการเรียนรู้ (Learning  

Principle) 
4.  จดัโปรแกรมปฏิบติังานจริง 

5.  ประเมินผล 

  เคสเตเตอร์ (Casteter, 1996 อา้งถึงในบุญเรือง พรมสิทธิ 2540) กาํหนดขนัตอน
ของกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ว ้4 ขนัตอน ดงันี 

1.  การกาํหนดความจาํเป็นในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

2.  การวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

3.  การปฏิบติักิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

4.  การประเมินผลการพฒันา 
  กิลลีและเอ้กแลนด์ (Gilley and Eggland 1990) กําหนดขึนตอนของ
กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ว ้3 ส่วน ดงันี 

1.  การพฒันาบุคคล (Individual Development) 
2.  การพฒันาสายอาชีพ (Career Development) 
3.  การพฒันาองคก์าร (Organization Development) 

 องคป์ระกอบทงั 3 ส่วน จะมีจุดร่วมกนัคือ การปรับปรุงการทาํงานของพนกังาน
ให้ดีขึนซึงเป็นส่วนสําคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดงันนัการพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็น
กิจกรรมร่วมกนัขององคป์ระกอบ ทงั 3 ส่วน 

  การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งทาํตามขนัตอนกระบวนการ และทาํอยา่งต่อเนือง
โดยมีการวางแผนร่วมกบัผูเ้กียวขอ้ง เพือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพฒันา 
  บัณฑิต รัตนสัมพนัธ์และนราธิป ศรีราม (2546) กําหนดกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยไ์ว ้4 ขนัตอนหลกัคือ 

1.  การกาํหนดความตอ้งการทรัพยากรมนุษย ์

2.  การตอบสนองความตอ้งการทรัพยากรมนุษย ์

3.  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

4.  การธาํรงรักษาทรัพยากรมนุษย ์
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 สรุปไดว้า่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เป็นส่วนหนึงในการพฒันาของพนกังาน 
การพฒันาอาชีพ การพฒันาองค์กร ซึงมีความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานและนโยบายขององค์กร
และสิงแวดลอ้ม โดยโครงสร้างทางนโยบายขององคก์รจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการแสดงออก
ทีเกียวกบับทบาท หน้าที ในการปฏิบติังานแก่พนกังงาน  ซึงการพฒันาทรัพยากรมุษย  ์สามารถ
สร้างการเปลียนแปลงดา้น ความรู้ ความสามารถ อุปนิสัย ทศันคติ  โดยองคก์รกาํหนดและวางแผน
อยา่งมีระบบ แต่อยา่งไรการพฒันาทรัพยากรมนุษยย์งัมีอิทธิพลของสิงแวดลอ้มเขา้มาเป็นส่วนหนึง
ในการเปลียนแปลง ผูว้ิจ ัยได้นําแนวคิดนีมาวิเคราะห์เพือทราบถึงกระบวนการในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โดยการคน้หาผูเ้ขา้มาร่วมฝึกอบรม และ
คุณสมบติั และมีการประเมินในการเขา้ร่วมการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งไร  
 
3.  แนวคิดการระบบสารสนเทศ 

3.1 ความหมายของสารสนเทศ 
  คําว่า  “ข้อมูล” มาจากภาษาละตินว่า  Datum หมายถึงข้อเท็จจริง  และเป็น
ส่วนประกอบของสารสนเทศ (Facts and pieces of information) สําหรับขอ้เท็จจริงนนัหมายถึง 
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ทีเป็นอยู่ตามความเป็นจริงซึงข้อมูลจะเกียวกับสิงของ ความคิด 
สถานภาพ สถานการณ์ หรือปัจจยัอืน ๆ ซึงอาจจะเป็นตวัเลข ตวัอกัษร หรือเครืองหมายต่าง ๆ ก็ได ้
แต่ขอ้มูลนนัถือว่าเป็นขอ้มูลดิบ (raw material) เมือนาํขอ้มูลมาดาํเนินกรรมวิธีการประมวลผล
ขอ้มูลนันก็จะเปลียนรูปเป็นสารสนเทศ (information) แสดงความหมายทีเราสามารถเขา้ใจได ้
ถึงแมข้อ้มูลทีถือว่าเป็นวตัถุดิบในการผลิตสารสรเทศ และในองค์กรแต่ละองค์กร มกัจะมีขอ้มูล
จาํนวนมากมายในการประกอบธุรกรรมแต่ปรากฏว่า บางทีผูบ้ริหารก็ไม่สามารถนาํขอ้มูล ซึงได้
เก็บรวบรวมเป็นจาํนวนมากนนั ออกมใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหาใดปัญหาหนึงตามทีตอ้งการได ้
ทงันีเพราะว่าปริมาณขอ้มูลเกียวกบัขอ้มูลเกียวกบัเรืองต่าง ๆ ทีไหลเวียนในองค์กรนันมีจาํนวน
มากมาย ดงันนัขอ้มูลจาํนวนมากนนัมิไดห้มายความวา่ตอ้งประมวลผลในทุก ๆ เรืองเพือเปลียนให้
เป็นสารสนเทศ เพราะฉะนนัการนาํขอ้มูลมาผา่นการประมวลผลจึงขึนอยูก่บัความตอ้งการของผูใ้ช้
เป็นสําคญั การจดัทาํระบบสารสนเทศเพือการจดัการ (Management Information System) จึงไม่ได้
นาํเอาขอ้มูลทงัหมดในองค์กรมาประมวลผล แต่จะมีการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้ เพือจดัทาํ
สารสนเทศเพือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นสําคญัการจดัทาํระบบสารสนเทศนนัสามารถ
เก็บข้อมูล  หรือนําข้อมูลมาใช้งานได้อย่างไม่ลําบากนัก  แต่ปัญหาอยู่ท่าสารสนเทศทีผ่าน
กระบวนการประเมินผลนันตรงกับความต้องการหรือไม่ ดังนัน ต้องพิจารณาว่าสารสนเทศ
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อะไรบา้งทีตอ้งการ และเมือทราบข่าวสารนนัแลว้จะตอ้งทราบความรู้ และนาํความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 ขอ้มูลถา้ตอ้งการให้เป็นสารสนเทศ ขอ้มูลนนัจะตอ้งมีความสัมพนัธ์เชือมโยงกบั
เป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์อะไรบางอย่าง ดงันนั สารสนเทศจะต่างกบัขอ้มูลตรงทีมีความหมาย 
(meaning) และสามารถใช้ประโยชน์ได้ ขอ้มูล (Data) + ความสัมพนัธ์ (Relevancy) + เป้าหมาย 
(Purpose) = สารสนเทศ (Information)  
  สารสนเทศ (information) มีความหมายแตกต่างจากขอ้มูลในแง่ทีขอ้มูล (Data) นนั 
ยงัถือว่าเป็นขอ้มูลดิบยงัไม่ผ่านการประมวลผล (Processing)และไดผ้่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การสรุป รวมข้อมูล หรือการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในรูปแบบทีสามารถเข้าใจ
ความหมายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ครบถว้น ข่าวสารนบัเป็นสิงจะสามารถเพิมพนูความรู้ให้กบัผูรั้บสารได ้
ถา้คน ๆ  นนัมีความรู้เรืองใดเรืองหนึงอย่างสมบูรณ์ ก็จะเป็นผูที้มีองคค์วามรู้ในเรืองนนั แต่อนัที
แล้วความรู้หรือขอ้มูลข่าวสารทีเป็นพืนฐานของความรู้นันมีการเปลียนแปลง มีการผลิตเพิมขึน
เป็นไปได้ยาก จาํเป็นตอ้งใช้ข่าวสาร และสารสนเทศให้การพฒันาความรู้ให้มีความทนัสมยัอยู่
เสมอ ดงันันข่าวสารนับเป็นส่วนประกอบทีสําคญัทีเป็นพืนฐานในการสร้างสารสนเทศ เมือนาํ
เอกสารสนเทศมาสังเคราะห์หรือวิเคราะห์ก็จะเป็นความรู้ และเป็นส่วนประกอบสําคัญใน
กระบวนการตัดสินใจของบุคคล และการบริหารงาน ในการให้ความสําคัญหรือคุณค่าของ
สารสนเทศทีไดรั้บวา่จะเป็นผลดีมากนอ้ยเพียงใด จึงขึนอยูก่บัการประเมินของผูใ้ชส้ารสนเทศเป็น
สาํคญั เช่น สารสนเทศทีใชใ้นการบริหารคุณค่าจึงขึนอยูก่บัผูบ้ริหารวา่ตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 
ส่วนความสําคญัของสารสนเทศย่อมขึนอยู่กับความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกับเรืองนัน ๆ ในการนํา
ความรู้ไปใช้ในการตดัสินใจ นอกจากนียงัมีอีกคาํหนึง คือ ความฉลาด (intelligence) หมายถึง 
ความสามารถของสารสนเทศทีไดป้ระเมินค่าวเิคราะห์ สังเคราะห์ และตีความรู้นนัอยา่งรอบดา้นทงั
ในเรืองขีดความสามารถ ขอ้จาํกดัโอกาส ความล่อแหลมและความเป็นไปได ้

คุณลกัษณะของสารสนเทศ 

  รากฐานของคาํวา่ สารสนเทศ มีธรรมชาติคลา้ยคลึงกบัสารและพลงังานคือมีหลาย
สถานะ ลักษณะของการเกิดขึน  การเปลียนแปลงตลอดเวลาสรสนเทศบางอย่างมีอายุสัน 
สารสนเทศบางอยา่งมีอายุยาวนาน มีทีถูกตอ้งเชือถือได ้มีทีอคติ มีขอ้ผิดพลาด คลาดเคลือน มีทงั
สารสนเทศทีมีคุณค่าและไม่มีคุณค่า เพราะสารสนเทศเกิดขึนเฉพาะในมนุษยเ์ท่านัน การผลิต
สารสนเทศของมนุษยเ์กิดขึนจากพืนฐานความรู้ ประสบการณ์และทศันคติ และค่านิยมของผูผ้ลิต
สารสนเทศ ดงันนัสารสนเทศแต่ละชินจึงประกอบไปดว้ยความรู้ ความเชือ ทศันคติ ค่านิยมของ
ผูผ้ลิต ดงันนัจึงไม่มีสารสนเทศทีบริสุทธิ (value ree) ปราศจากค่านิยมกาํกบั (value) นอกจากนี
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สารสนเทศทีผลิตขึนในสังคมยอ่มตอ้งตกอยูภ่ายใตก้รอบของสังคม วฒันธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ 
การเมือง และสถานการณ์โลกในปัจจุบนั ซึงผูใ้ช้ตอ้งตระหนักอยู่เสมอว่าสารสนเทศชินหนึง ๆ 
เป็นเพียงขอ้มูลชินหนึงทีตอ้งผา่นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลก่อน จึงจะเป็นสารสนเทศชุดใหม่
ทีจะนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ คุณลกัษณะทีสาํคญัของสารสนเทศ (ชชัวาล วงษป์ระเสริฐ และคนอืน 
ๆ 2537) ไดแ้ก่  

 1.  สารสนเทศมีลกัษณะไม่รู้จกัจบสิน เกิดขึนใหม่อยูเ่สมอ 

 2.  สารสนเทศมีความเชือมโยงกบัมนุษย ์เพราะมนุษยเ์ท่านนัเป็นผูผ้ลิตสารสนเทศ 

 3.  สารสนเทศมีความทนัสมยัอู่เสมอ เพราะการพฒันาความรู้นนัสารสนเทศถือได ้

วา่เป็นวตัถุดิบ และเป็นปัจจยัพืนฐานในการผลิตความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะนกัวิทยาศาสตร์ นกัศึกษา
นกัประดิษฐ ์ไดน้าํเสนอสารสนเทศจากการวจิยั และการพฒันาออกมาอยา่งต่อเนือง 

   4.  สารสนเทศคลา้ยสิงทีมีชีวติ คือ สารสนเทศมีอยูจ่ริงเฉพาะเมืออยูใ่นความคิด 

ของมนุษยเ์ท่านนั เพราะมนุษยเ์ป็นผูส้ังเกตจดจาํ สามารถนาํมาใชไ้ด ้มนุษยเ์ป็นผูร้วบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเป็นผูเ้ลือกใชส้ารสนเทศ 

  5.  สารสนเทศสามารถขยายตวัได ้คือ เมือสารสนเทศเพิมมากขึน ยงิมีการใชม้าก 

ขึนก็ยงิมีประโยชน์ ฉะนนัสารสนเทศจึงมีลกัษณะคลา้ยพลงังานซึงวดัค่ามิได ้

 6.  สารสนเทศสามารถอดัใหแ้น่นได ้ผนึกรวม ทาํใหส้ันหรือเล็กลงไดเ้พือความ 

สะดวกในการจดัเก็บ 

 7.  สารสนเทศสามารถถ่ายทอดไปในระยะทางไกล ๆ ไดใ้นระยะเวลาอนัสัน 

 8.  สารสนเทศสามารถใชร่้วมกนั และสามารถแบ่งปันกนัได ้จะไม่มีการเปลียนมือ 

อยา่งเด็ดขาด จะมีก็เพียงการแบ่งปันให้รู้ร่วมกนัเท่านนั เช่น เมือมีการถ่ายทอดความคิดออกไป ทงั
ผูส่้งสารและผูรั้บสารจะไดรั้บความคิดหรือขอ้เทจ็จริงร่วมกนั 

 

3.2 หน้าทขีองสารสนเทศ 
      หน้าทีของสารสนเทศก็คือ การเพิมพูนความรู้ เพือลดความไม่แน่ใจของผูใ้ช้

สารสนเทศใหล้ดนอ้ยลง ดงันนั การตดัสินใจโดยการใชส้ารสนเทศเป็นฐานในการตดัสินใจทีมีการ
ตรวจสอบความรู้ทีมีอยู่อยา่งรอบดา้น จะช่วยให้การตดัสินใจเกิดขอ้ผิดพลาดไดน้อ้ยทีสุด หรือใน
การตดัสินจีมีความยุง่ยากซบัซ้อน สารสนเทศเป็นสิงทีเพิมความน่าจะเป็นของความแน่ใจ จึงตอ้ง
แสวงหาสารสนเทศทีเกียวขอ้งหรือปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัเรืองนนั ๆ มาใชใ้นการตดัสินใจ เช่น 
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 การแบ่งประเภทของสารสนเทศ 

 1.  ประเภทของสารสนเทศในการดาํเนินธุรกิจ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท
ดงัต่อไปนี 

  2.  สารสนเทศทีไดรั้บแลว้ตอ้ง / หรือไม่ตอ้งดาํเนินการ (action  

information & non-action information) สารสนเทศทีตอ้งรีบดาํเนินการเช่น คาํสังซือสินคา้ ส่วน
ใบเสร็จรับเงินใหช้าํระเงินหลงัจากส่งของ 30 วนัตอ้งรอไวก่้อน 

  3.  สารสนเทศทีตอ้งรายงานเป็นประจาํ และไม่ตอ้งรายงานเป็นประจาํ  
(recurring information & non-rccurring information) สารสนเทศทีตอ้งการรายงานเป็นประจาํ
ได้แก่ สถานภาพการเงินของบริษัทรายงานเกียวกับการผลิต การจ้างแรงงาน เป็นต้น ส่วน
สารสนเทศทีรายงานเป็นครังคราว ไดแ้ก่ รายงานการสาํรวจสถานภาพของบริษทั 

  4.  สารสนเทศทีเป็นเอกสารและไม่ใช่เอกสาร (documentary  

information & non-documentary information) สารสนเทศทีเป็นเอกสาร ไดแ้ก่ เอกสารบนัทึกต่าง 
ๆ จดหมายเขา้ จดหมายออก รายงานทางบุญชี เป็นตน้ ส่วนสารสนเทศทีไม่ใช่เอกสาร ไดแ้ก่ การ
รายงานดว้ยวาจา 
  5.  สารสนเทศภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร (internal information  

& external information) 
  6.  สารสนเทศเชิงประวติัและสารสนเทศอนาคต (historical information  

& future information) 
 

3.3 สารสนเทศกบัการวางแผน (Information and Planning) 
  แนวคิดในเรือง “รู้เขารู้เรา รบร้อยครังชนะร้อยครัง” เป็นหลกัทีสําคญัในการดาํเนิน

ธุรกิจ ความทา้ทายอนัยงิใหญ่ก็คือ การรู้จกัรวบรวมและใชส้ารสนเทศจากสิงแวดลอ้มภายนอกและ
ภายในองคก์ร เพือแสวงหาสารสนเทศทีใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ สารสนเทศทีควรสนใจจะ
เกียวขอ้งกบัดา้นการตลาดภายในประเทศ การเปลียนแปลงทศันคติของลูกคา้ การเปลียนแปลง
ระบบการกระจายสินคา้ ทงัยงัรวมถึงความเปลียนแปลงของการใช้เทคโนโลยีและความสามารถ
ของคู่แข่งขนั เพราะปัจจยัต่าง ๆ เหล่านีสามารถผลกัดนัคุณออกนอกเส้นทางธุรกิจได ้ดงันนั เราจึง
ตอ้งการสารสนเทศภายนอกเพือนาํมาศึกษาเพือวางแผนในการดาํเนินงานทางธุรกิจ ในการดาํเนิน
ธุรกิจความตอ้งการสารสนเทศทีนาํมาใชใ้นการวางแผน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

3.3.1 สารสนเทศภายในองคก์ร ซึงเป็นสารสนเทศทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 

ภายในองคก์ร ทงัการเงิน งบประมาณ งานบุลากรโครงสร้างองคก์ร ระบบสารสนเทศ ฯลฯ 
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3.3.2 สารสนเทศภายนอกองคก์ร ซึงสารสนเทศภายนอกองคก์ร จะเกียวขอ้งกบั 

สารสนเทศ  2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. สารสนเทศเกียวกบัสิงแวดลอ้ม เช่น ระบบการเมืองการเปลียนแปลง 

ทางการเมือง นโยบายรัฐบาล กฎหมายระหวา่งประเทศ แนวโนม้ของประชากรและสังคม แนวโนม้
ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ีและปัจจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการผลิต 

2. สารสนเทศในเชิงการแข่งขนัทางธุรกิจ เช่น ความตอ้งการทางดา้น 

อุตสาหกรรม ความต้องการของบริษทัสถานภาพของการแข่งขัน ผลการปฏิบติังานทีผ่านมา
กิจกรรมทีดาํเนินอยูใ่นปัจจุบนั และการวา่งแผนในอนาคต 

สารสนเทศทงัสองประเภทนี เป็นสารสนเทศทีสาํคญัในกระบวนการ 

วางแผน (planning process) 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพที 2  ความตอ้งการสารสนเทศทีนาํมาใชใ้นการวางแผน 

ทีมา : พรธิดา  วเิชียรปัญญา, การจดัการความรู้พืนฐานและการประยกุตใ์ช ้(กรุงเทพมหานคร :   
ธรรกมลการพิมพ,์ 2547) 
 

3.4 สารสนเทศภายในองค์กร 
3.4.1 การพยากรณ์การขาย เป็นการวางแผนทีสาํคญัทีสุดขององคก์ร เพราะวา่การ 

จดัการทรัพยากรทงัหมดของบริษทั ซึงเคา้โครงการวางแผนจะสามารถนาํไปใช้ในการวางแผน   
อืนๆ ภายในสาํนกังานไดท้งัหมด 

3.4.2 การวางแผนทางการเงิน มนัเรียกวา่ แผนงบประมาณ (budget) แผนการเงิน 

เป็นแผนงานทีแสดงให้เห็นถึงจาํนวน เวลาทีจะตอ้งปฏิบติัเดียวกบัการจดัสรรทรัพยากรทงัหมด
ของบริษทั แผนการเงินมีความสาํคญัมาก และตอ้งเกียวขอ้งกบักิจกรรมทงัหลายของบริษทั 

สารสนเทศ
ภายในองคก์ร 

การพยากรณ์การ
ขาย 

การวางแผนทาง
การเงิน 

ปัจจยัเกียวกบั
อุปกรณ์ 

นโยบาย 
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3.4.3 ปัจจยัเกียวกบัอุปกรณ์ ซึงเกียวกบัปัจจยัการผลิต ไม่วา่จะเป็นกาํลงัคน เงิ 

โรงงาน และเครืองมือการผลิต และปัจจยัอืน ๆ นบัวา่เป็นสารสนเทศทีสําคญัในการวางแผน เพราะ
เป็นสิงทีกาํหนดขอบเขตในการวางแผนปัจจยัดงักล่าวนีบริษทัสามารถควบคุมได ้

3.4.4 นโยบาย เป็นเป้าหมายระยะยาวของบริษทั จะตอ้งกาํหนดนโยบายใหมี้ 

ความสัมพนัธ์กนั การจดัทาํนโยบายของบริษทั และการทาํแผนระยะสันตอ้งสัมพนัธ์กนัและมี
โอกาสทีจะเป็นไปไดสู้ง 

 

3.5 สารสนเทศภายนอกองค์กร 
  3.5.1 สารสนเทศเกียวกบัสภาพแวดลอ้ม 

 1.  การเมืองและรัฐบาล สารสนเทศทีเกียวขอ้งกบัการเมืองและรัฐบาลมีผล 

ต่อการดาํเนินธุรกิจมาก โดยเฉพาะประเทศไทย ซึงสถานภาพทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาล
มีการเปลียนแปลงตลอดเวลา ซึงสารสนเทศดงักล่าวจะใชใ้นการวางแผนล่วงหนา้ 

 2.  แนวโนม้ของประชากรจะมีส่วนช่วยในการกาํหนดขนาดของตลาด  
การเปลียนแปลงทางดา้นประชากรจะเกียวขอ้งกบัจาํนวนประชากรแยกไปตามวยั และทีตงัของ
ประชากรเป็นตน้ ส่วนแนวโน้มของสังคมและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งพยากรณ์ทงัใน
ระยะสันและระยะยาว 

 3.  แนวโนม้ทางดา้นเศรษฐกิจ สารสนเทศเกียวกบัดา้นเศรษฐกิจของ 

ประเทศ ไดแ้ก่ แนวโนม้ของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ความสามารถในการหารายได้
ของผูบ้ริโภคภาวการณ์จา้งงาน ความสามารถในการผลิต การลงทุน ระดบัราคาและค่าจา้ง และ
ดชันีทางเศรษฐกิจอืน ๆ ทีมีคุณค่าในการวางแผนของบริษทั 

 4.  สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ีเนืองจากการพฒันาทางเทคโนโลยมีี 

การเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วมาก การเปลียนแปลงทางวิชาการและการคิดวิธีการผลิตใหม่ ๆ จึงทาํ
ใหบ้ริษทัต่าง ๆ จะตอ้งพยากรณ์การเปลียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ี

 5.  ปัจจยัทีใชใ้นการผลิต สารสนเทศทีใชใ้นการวางแผนเกียวกบัปัจจยั 

การผลิตทีสาํคญัไดแ้ก่ แรงงาน ทุน และวสัดุทีใชใ้นการผลิต 

 3.2.2 สารสนเทศในเชิงการแข่งขนัทางธุรกิจ เป็นขอ้มูลทีมีผลกระทบกระเทือน
ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น ขอ้มูลทีเกียวกบัความตอ้งการทางกิจกรรม อุตสาหกรรม ความ
ตอ้งการของบริษทั ซึงเป็นขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัแข่ง 

  1.  ความตอ้งการการทางอุตสาหกรรม บริษทัตอ้งมีความสามารถในการ 

พยากรณ์ความตอ้งการทางอุตสาหกรรม 
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 2.  ความตอ้งการของบริษทั ความตอ้งการในการผลิตของบริษทัแต่ละ 

บริษัท ความสามารถและการดําเนินงานของแต่ละบริษัทย่อมมีความสัมพันธ์เกียวข้องกับ
ความสามารถ และการดาํเนินงานของบริษทัทีเป็นคู่แข่งขนันนั 

 3.  สถานภาพของการแข่งขนั ขอ้มูลเกียวกบัคู่แข่งขนันบัวา่เป็นสิงสาํคญั 

มาก เพราะจะต้องนํามาใช้ในการพยากรณ์ความต้องการของบริษทั แล้วทาํการตดัสินใจและ
วางแผนปฏิบติัใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามการพยากรณ์ โดยทวัไปสามารถแบ่งออกได ้3 ประเภท 

  ผลการปฏิบติังานทีผ่านมา เช่น ความสามารถในการทาํผลกาํไร การ
แข่งขนัทางการตลาด ขอ้มูลเหล่านีนาํมาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการตงัวตัถุประสงคข์องผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัทีผา่นมาแลว้ 

  กิจการทีดาํเนินการในปัจจุบนั เป็นสารสนเทศทีเกียวกบัการพฒันาการ
แข่งขนัทีจะเป็นผลกระทบกระเทือนต่อการวางแผน เช่น การดาํเนินกลยุทธ์เกียวกับราคา การ
โฆษณา การแนะนาํสินคา้ใหม่ การเปลียนแปลงเส้นทางการจดัจาํหน่าย เป็นตน้ 

 การวางแผนในอนาคต เป็นสารสนเทศทีเกียวกบัการผลิตสินคา้ใหม่การ
วจิยัและพฒันาและสารสนเทศอืน ๆ  
 

3.6 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการจัดการความรู้ความสัมพนัธ์ของการจัดการความรู้ 
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  เฮลซปัเปิล (Holsaple 2003 ) กล่าวกนัว่าเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ใช่การจดัการ
ความรู้ แต่สิงหนึงทีปฏิเสธไม่ไดคื้อเนืองจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศทีช่วยทาํให้
การจดัการความรู้แพ่หลายและมีความเป็นไปไดม้ากขึน ปัจจุบนัการจดัการความรู้สมยัใหม่แยก
ไม่ไดจ้ากเทคโนโลยสีารสนเทศ ดว้ยสาเหตุต่อไปนี  
  หนึง นักวิจยัด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมกัเป็นนักวิจยัการจดัการความรู้ สอง 
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการดาํเนินสะดวกในการเผยแพร่ความรู้ ช่วยในการวดั ควบคุม 
ประสานงานดา้นความรู้ และเป็นหลกัการประกนัว่าความรู้ทีไดถู้กตอ้งโดยใช้วิธีการทีถูกตอ้ง มี
รูปแบบทีถูกตอ้งในเวลาทีรวดเร็วและมีตน้ทุนทีเหมาะสม (right information, right processors in 

the right formats at the right time and at the right cost) 
  แลดดอม (Laudon & Laudon 2002) กล่าววา่ระบบสารสนเทศช่วยสนบัสนุนการ
เรียนรู้องคก์ารโดยการรวบรวมกาํหนดรหสั และเผยแพร่ความรู้ทีชดัแจง้และไม่ชดัแจง้  เมือมีการ
รวบรวมความรู้และจดัระบบแลว้ ความรู้จะสามารถนาํมาใชไ้ดห้ลายครัง องคก์ารสามารถใชร้ะบบ
สารสนเทศในการรวบรวมการปฏิบติัทีดีทีสุด (Best Practice) และเผยแพร่ให้พนกังานไดท้ราบ
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อย่างทวัถึง ตลอดจนช่วยในการปรับปรุงหรือพฒันาการปฏิบติัทีดีทีสุด รวมทงัเพือประโยชน์ใน
การฝึกพนกังานและช่วยในการจดัสินใจ ระบบสารสนเทศจะช่วยทาํให้เกิดเครือค่ายทีเชือมโยง
ผูค้น รวมทงัถ่ายทอดและแลกเปลียนความเชียวชาญได ้ 
  อยา่งไรก็ตามแมว้า่การจดัการความรู้จะมีความสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดงักล่าวขา้งตน้ แต่โครงการจดัการความรู้มีความแตกต่างจากโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวัไป กล่าวคือ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเนน้เฉพาะการรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลและ
สารสนเทศและเน้นเทคโนโลยีในการรวบรวมและประมวลผล โดยไม่ได้คาํนึงถึงการนาํไปใช้
ประโยชน์เท่าใดนกั ซึงสอลคลอ้งกบัแนวคิดทีเนน้ดา้นเทคนิค(Technical Approach) ส่วนโครงการ
จดัการความรู้เนน้การนาํสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ เป็นการเพิมมูลค่าเพิมให้กบัสารสนเทศ อาจมี
การวิเคราะห์สารสนเทศจากหลายแหล่ง และสร้างความสมดุลระหว่างเทศโนโลยีและสังคม ซึง
สอดคลอ้งกีบแนวคิดทีผสมผสานระหวา่งเทคนิคและสังคม(Socoi-tenchnical Systems)  

  สรุปไดว้า่ สารสนเทศ ในปัจจุบนัมีความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ เสมือน รู้เขารู้
เรา รบร้อยครังชนะร้อยครัง  เพราะสารสนเทศสามารถประเมินค่าวิเคราะห์ สังเคราะห์ คน้หาทราบ
ข่าวสาร ขอ้มูลความรู้ รวบรวมขอ้มูล และสามารถสือความขอ้ความทีตอ้งการ ทาํให้องคก์รต่างๆ มี
การนาํสารสนเทศเขา้มาใช ้เป็นการเพิมศกัยภาพ คุณภาพ และลดตน้ทุน ทงันีการใชส้ารสนเทศตอ้ง
มีการพร้อมทงัด้านความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์  ในการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิผล 
ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดมาวเิคราะห์ ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพือเป็นรูปแบบในการสร้างการรับรู้
ในเรืองขอ้มูลผลิตภณัฑ์ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นทางเลือกหนึงขององคก์รทีจะ
เป็นการสือความแก่ผูป้ฏิบติังานโดยตรงและสามารถประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน 

 
4.  แนวคิดเกยีวกบัทฤษฎแีรงจูงใจ 

4.1 ความหมาบของทฤษฎแีรงจูงใจ 
  พวงเพชร วชัรอยู ่(2510) ให้ความหมายแรงจูงใจ (Motivation) คือ แรงทีกระตุน้
ผลกัดนัชีนาํให้บุคคลทาํพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึงหรืองดเวน้ไม่ทาํพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง 
สิงเร้าทีเป็นปัจจยัทาํใหเ้กิดแรงจูงใจจะ เรียกวา่ สิงจูงใจ (Motivator)  เช่น เงิน เกียรติยศ เป็นตน้ 

ความตอ้งการ เป็นปัจจยัพืนฐานของแรงจูงใจ เพราะธรรมชาติของมนุษยจ์ะทาํพฤติกรรมทีลีบเลียง
ห่างไกลจากสภาพความทุกขท์รมานไม่สบาย เจ็บปวด ขาดแคลน บกพร่อง ในขณะเดียวกนัมนุษย์
จะทาํพฤติกรรมทีนาํมาซึงความสุขความพอใจ 
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 กระบวนการกระทาํพฤติกรรมของบุคคลในองค์การทีใช้ความตอ้งการเป็นเหตุ
ปัจจยัมีลกัษณะดงัภาพที 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 แสดงวงจรทาํพฤติกรรมเนืองจากความตอ้งการ 

ทีมา : พวงเพชร วชัรอยู,่ แรงจูงใจกบัการทาํงาน (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2537) 
 

 มาสโลว ์(Abraham H. Maslow) ตงัแต่ปี 1954สาระสําคญัของแนวคิด คือ มนุษยมี์
แรงจูงใจทีมาจากความตอ้งการขนัพืนฐานของตน 5 ประการ มีลาํดบัความตอ้งการทีจาํเป็นทีสุด
ลาํดบัที 1 เรียงไปหาความตอ้งการทีมีความจาํเป็นสาํหรับมนุษย ์ลาํดบัถดัไปเป็นลาํดบัที 2 มาสโลว ์
คน้พบจากการศึกษาวิจยัวา่ความตอ้งการของมนุษยมี์ลาํดบัต่อเนืองจาก 1 ถึง 5 ในลกัษณะทีมนุษย์
จะพยายามสนองความตอ้งการในลาํดบัตน้ก่อน เมือความตอ้งการลาํดบัตน้ๆ ไดรั้บการตอบสนอง
จึงจะเกิดความตอ้งการลาํดบัต่อไปสาระสําคญัของทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของมาสโลวส์รุปได้
ดงัภาพที 4 

1. 
มีความตอ้งการ 

4. 

ปฏิบติัพฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย 

3. 

กาํหนดเป้าหมายของการทาํ
พฤติกรรม (Goal) 

2. 

แสวงหาแนวทางเพือสนองความ
ตอ้งการ 

5. 

ไดรั้บผลสนองความตอ้งการ พอใจ 
 

6. 

ตรวจสอบตนัเองวา่มีความตอ้งการ
อีกหรือไม่ 
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ภาพที  4 แสดงลาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์

ทีมา : อุดม  มุ่งเกษม, การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์: แนวคิดและการประยกุตใ์ช ้(กรุงเทพมหานคร :  
วคิตอรีเพาเวอร์พอยท,์2531) 

 

 ภาพที 4 อธิบายลาํดบัความตอ้งการไดด้งัต่อไปนี 

  ลําดับ 1  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการ
ระดบัพืนฐานทีจาํเป็นทีสุดของมนุษยเ์พือความมีชีวิตรอด (Survival) เช่น ความตอ้งการอาหาร นาํ 
อากาศ กรพกัผ่อน กาพน้สภาพความเจ็บปวด สุขภาพดีไม่เจ็บป่วย รวมถึงความตอ้งการทางเพศ 
มนุษยจ์ะดินรนแสวงหาการตอบสนองความตอ้งการเหล่านีให้เกิดความพอใจก่อนจึงจะเกิดความ
ตอ้งการลาํดบัทีสูงขึน การกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความตอ้งการดา้นอืนทีอยูเ่หนือกวา่ขนันีจะไม่ไดผ้ล
ถา้บุคคลยงัมีความตอ้งการทางดา้นร่างกายเหล่านี 

 ลําดับ 2 ความตอ้งการความมนัคงปลอดภยั (Safety and Security Needs) เมือ
บุคคลได้รับการตอบสนองความตอ้งการทางด้านร่างกายพอเพียงเป็นทีพอใจแล้วจะเกิดความ
ตอ้งการความปลอดภยัในความเป็นอยู่และความนัคงในการดาํเนินชีวิต ความตอ้งการประเภทนี
แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 

ความต้องการ
ความสําเร็จ

ความต้องการเกยีรตยิศ
ชือเสียง 

ความตอ้งการทางดา้น

ความต้องการความมันคงปลอดภัย 

ความต้องการทางด้านร่างกาย 
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 1.  ความปลอดภยัในชีวติ เช่น ปราศจากโรงปลอดภยัจากการถูกข่มเหง 

ประทุษร้าย ปลอดภยัจากภยัคุกคามใหเ้กิดความทุกขก์าย ทุกขใ์จ รวมถึงความปลอดภยัในทรัพยสิ์น
ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย 

  2. ความมนัคงทางเศรษฐกิจ เช่น มีทีพกัอาศยั มีรายไดม้นัคงพอเพียงมร 

อาชีพการงานทีมีความกา้วหนา้ ไดรั้บสวสัดิการทีเพียงพอจากองคก์าร 

ลาํดับ 3 ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social Needs) เมือความตอ้งการลาํดบั 1  
และ 2 ไดรั้บการตอบสนอง บุคคลจะเริมมีความตอ้งการความรัก ทงัในลกัษณะทีตอ้งการรักผูอื้น 
และตอ้งการผูอื้นมารักตน ตอ้งการความเป็นเจา้ของ (Belongingness) ทงัในแง่ตอ้งการเป็นเจา้ของ
ผูอื้น และมีผูอื้นมาแสดงความเป็นเจา้ของต่อตนเอง ตอ้งการเป็นส่วนหนึงของหมู่คณะองค์การ 
ต้องการมีครอบครัว  ต้องการมีมิตรสหาย  ต้องการให้ผู ้อืนรักใคร่นิยมชมชอบต้องการมี
ความสัมพนัธ์ทีดีกบับุคลรอบขา้ง ไม่ตอ้งการความโกรธเคืองเกลียดชงั 

ลาํดับ 4  ความตอ้งการเกียรติยศชือเสียง (Self-esteem Needs) จดัเป็นความ 

ตอ้งการลาํดบัสูงของมนุษยซึ์งเกียวขอ้งกบัความตอ้งการมีสถานภาพหรือฐานะทีเด่น (Prestige) 
เช่น ตาํแหน่ง ชือเสียง เกียรติยศ ตอ้งการการยอมรับนบัถือ (Recognition) ตอ้งการเห็นว่าตนเองมี
คุมค่า (Esteem) ซึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1.  ตอ้งกานบัถือตนเองว่ามีคุณค่า (Self-esteem) มีความนบัถือตนเอง 
(Self-respect) เชือมนัตนเองวา่มีความสามารถ มีความสําเร็จ เป็นอิสระไม่ตอ้งพึงพาคนอืนโดยไม่
จาํเป็น 

2.  ตอ้งการไดรั้บการยอมรับนบัถือจากผูอื้นว่าตนเองมีคุณค่า (Esteem 

from others) ใหผู้อื้นยอมรับนบัถือวา่ตนมีคุณค่า มีความสามารถไดรั้บการกยอ่งเชิดชูเกียรติวา่เป็น
คนเก่ง เป็นคนดี เป็นคนมีประโยชน์ 

ลาํดับ 5  ความตอ้งการความสาํเร็จสูงสุด (Self-actuaiization Needs) หรือเรียกวา่ 
สัจการแห่งตน จัดเป็นลาํดับความต้องการทีสูงทีสุด และมีคุณค่าทีสุดต่อความเป็นมนุษย์คือ
ต้องการทีจะบรรลุตามอุดมคติ  หรืออุดมการณ์ทีดีของตน  ได้พบความสํา เ ร็จสูงสุดเต็ม 
ความสามารถ เตม็ศกัยภาพของตนไปในแนวทางทีตนถนดั สนใจ และปรารถนาทีจะไดรั้บในชีวิต
บุคคลทีก้าวถึงความตอ้งการระดบันีมกัจะมีความเป็นอิสระทีจะทาํสิงใดๆ ตามมโนธรรม ตาม
หลกัการทีตนยึดถือ มกัจะเป็นผูที้ทาํงานิผูอื้นในสังคมไทยโดยไม่หังผลตอบแทนใดๆ เป็นการทาํ
เพอ่ใหไ้ดท้าํ 
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  ทฤษฎีของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s ERG Theory) (C.P.Alderfer) ในปี 1969  
ดว้ยเจตนาทีปรับปรุงแนวคิดลาํดบัความตอ้งการ 5 ขนัของมาสโลวที์แอลเดอร์เฟอร์วิจยัแลว้วา่มีขนั
มากไปให้ลดจาํนวนลาํดบัลง จึงเรียกทฤษฎีของแอลเดอร์เฟอร์ว่าAlderfer’s Modified Nee 

Hierarchy Theory และจากการนาํเสนอว่า ความตอ้งการมีเพียง 3 ลาํดบั ดงัแผนภาพที 5  คือ 
Existence-Relatedness-Growth จึงเรียกวา่ ERG Theor 

 

           ภาพที 5   เปรียบเทียบแอลเดอร์เฟอร์กบัมาสโลว ์

                แอลเดอร์เฟอร์ตน้พบจากการวจิยัวา่ความตอ้งการมนุษยไ์ม่จาํเป็นตอ้งมีลาํดบัขนั 5 ขนั          
                ตามแนวมาสโลว ์แต่มีความตอ้งการพืนฐานเพียง 3 ลาํดบัขนั คือ 

                 แอลเดอร์เฟอร์      มาสโลว ์

ลาํดบั 3 ตอ้งการความเจริญกา้วหนา้  5. ความสาํเร็จสูงสุด 

       4.เกียรติยศชือเสียง 

 ลาํดบั 2 ตอ้งการความสัมพนัธ์   3.ดา้นสังคม 

 ลาํดบั 1 ตอ้งการความคงอยูข่องชีวติ  2.ความมนัคงปลอดภยั 

       1.ดา้นร่างกาย 

ภาพที 5  เปรียบเทียบแอลเดอร์เฟอร์กบัมาสโลว ์

ทีมา : อุดม  มุ่งเกษม, การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์: แนวคิดและการประยกุตใ์ช ้(กรุงเทพมหานคร : 
วคิตอรีเพาเวอร์พอยท,์ 2531) 
 

ลาํดบั 1 ความตอ้งการวามคงอยูข่องชีวติ (Existence) เป็นความตอ้งการทีตรงกบั 

ความตอ้งการทางดา้นร่างกายและความมนัคงปลอดภยั ในขนัที 1 และ 2 ของมาสโลว ์

ลาํดบั 2 ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์(Relatedness) เป็นความตอ้งการทีมี 

ความสัมพนัธ์ทีดีกบับุคคลรอบขา้ง รวมถึงลกัษณะความตอ้งการทางดา้นสังคมในลาํดบัที 3 ของ
มาสโลว ์

ลาํดบั 3 ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้(Growth) เป็นความตอ้งการระดบั สูงที 

ตรงกบัความตอ้งการลาํดบัที 4 และ 5 ของมาสโลว ์ทีเน้นความตอ้งการเป็นทียอมรับนับถือมี
ความสาํเร็จในหนา้ทีการงาน ตอ้งการจะคิดสร้างสรรค ์สร้างคุณประโยชน์ใหก้บัองคก์ารและสังคม 

  แอลเดอร์เฟอร์เรียงลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลวใ์หส้ันลง เพราะคน้พบจาก 

การวิจยัวา่ความตอ้งการพืนฐานของมนุษยไ์ม่มีลกัษณะแยกยอ่ยเป็นอิสระต่อกนั แต่มีลกัษณะเป็น
กลุ่มความตอ้งการทีสาํคญัเพียง 3 กลุ่ม  

  นอกจกนนัยงัพบวา่ในขณะทีบุคคลพยายามแสวงสนองความตอ้งการจากลาํดบั 1  
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ไปหาลาํดบั 3 นนั ถา้บุคคลพบความคบัขอ้งใจ (Frustration) ในขนัสูง ก็ยอ้มกลบัมาให้ความสนใจ
กับการสนองความต้องการลาํดับทีตาํกว่าให้มากขึนเป็นการชดเชย เช่น ถ้าบุคคลไม่สามารถ
ประสบความเจริญกา้วหนา้ในการงาน ก็จะชดเชยดว้ยการแสวงหาความมนัคงในการทาํงาน และ
สร้างความรู้สึกทีดีต่อเพือนร่วมงานใหไ้ดรั้บความรักและความนิยมเพิมขึน 

  ทฤษฎีความตอ้งการของแมคเคลลแลนด(์McCleland’s Socially Acquired Needs  

Theory)(David McCleland) ในปี 1962 เนน้ความตอ้งการของมนุษยมี์ 3 ประการ เป็นความตอ้งการ
ทีเกิดจากการเรียนรู้ในสังคม ในวฒันธรรมสิงแวดลอ้มทีจะพฒันาให้เกิดเป็นความตอ้งการขึนใน
ตวับุคคล ความตอ้งการ 3 ประการนี คือ 

1.  ความตอ้งการความสาํเร็จ (Need for Achievement) ทีตอ้งการมีความสามารถ 

ปฏิบติังาน ดาํเนินกิจกรรม จนบรรลุเป้าหมายไดส้าํเร็จตามความปรารถนา 
2.  ความตอ้งการความสัมพนัธ์ทีดี (Need for Affliation) ตอ้งการความรักใคร่ชอบ

พอเป็นมิตรกบับุคคลรอบขา้ง 

3.  ความตอ้งการการอาํนาจ (Need for Power) ตอ้งการมีตาํแหน่งหนา้ทีการงานที
มีอาํนาจบงัคบับญัชา ตอ้งการมีอิทธิพลเหนือผูอื้น 

  สังเกตเห็นวา่ทฤษฎีของแมคเคลลแลนด ์วางกรอบแรงจูงใจมุ่งไปทีความ 

ตอ้งการ 3 ประการ ทีอยู่เหนือระดบัความตอ้งการความคงอยู่ของชีวิตเหนือระดบัความตอ้งการ
ระดบั 1 และ 2 ของมาสโลว ์จดัว่าเป็นความตอ้งการในระดบัสูง ความเป็นจริงของทฤษฎีนีจะ
ขึนกบัรากฐานความเป็นอยูใ่นองคก์ารทีสามรถจดัการตอบสนองความตอ้งการเบืองตน้ทางร่างกาย
และความมนัคงปลอดภยัของบุคลากรไดค้รบถ้วนสมบูรณ์แล้ว บุคลากรจึงตอ้งการความสําเร็จ
ตอ้งการความสัมพนัธ์ทีดี และตอ้งการอาํนาจตามมา 

ลกัษณะทสํีาคัญของทฤษฎี 
 1.  แมคเคลลแลนด ์ใหแ้นวคิดวา่ความตอ้งการเป็นสิงทีพฒันาและเปลียนแปลงได ้

ถา้บุคคลมีประสบการณ์การเรียนรู้ ศึกษา อบรม หรือจดัสิงแวดลอ้มในองค์การให้ส่งเสริมความรู้
ความคิด นบัเป็นจุดเด่นของการจดัการในองคก์ารทีสามารถมีบทบาทตรวจสอบความตอ้งการของ
บุคคล และช่วยพฒันาบุคคลใหเ้ขาแก่ไขปรับปรุงความตอ้งการได ้
 2.  ความตอ้งการความสาํเร็จเป็นแรงจูงใจทีพบวา่มีคุณค่าต่อบุคคลและต่อองคก์าร 

มาก เพราะเป็นทีมาของการปรับเปลียน เจตคติ และเป้าหมายของบุคคลให้ มุ่งพฒันาความรู้
ความสามารถ และทกัษะต่างๆ เพือการปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลดี และมีความสาํเร็จ 
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 3.  มีขอ้คน้พบเกียวกบัลกัษณะของบุคคลทีมีแรงจูงใจมุ่งความสาํเร็จ หรือเรียกวา่ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ (Achievement Motivation) ดงันี 

3.1 เป็นบุคคลทีพอทีจะรับผดิชอบ แกปั้ญหา รับผดิชอบตนเองอยา่งอิสระ 

3.2 เป็นบุคคลทีเมือทาํกิจการใดก็ตอ้งทราบผล (Feedback) เพือการปรับปรุง 

แกไ้ขต่อไป 

3.3 เป็นบุคคลทีพอใจกาํหนดเป้าหมายของการทาํงานดว้ยตนเอง 

 3.4 เป็นบุคคลทีนิยมตงัเป้าหมายระดบัปานกลาง ไม่ตงัแบบเล็งผลเลิศ เพราะ
ไม่ชอบเยง แต่ก็ไม่ชอบตงัเป้าหมายทีง่ายเกินไป 

 3.5 ผูมี้ความตอ้งการความสัมพนัธ์ทีดี จะทาํงานโดยมุ่งคน (ใหค้นรอบขา้งรัก 

ใคร่พอใจ)มากกวา่มุ่งงาน (ทาํใหง้านสาํเร็จ ดูคนทีผลของาน) 
 3.6 ผูมี้ความตอ้งการอาํนาจ อาจมีลกัษณะทีไม่พึงปรารถนา  ถา้เป็นอาํนาจาก
การังคบัเผด็จการ ขาดเหตุผลแต่จะดีขึนถา้ส่งเสริมอาํนาจทีเกิดจากอิทธิพลทางความรู้ ความคิด
ความสามารถทีเหนือกวา่ผูอื้น และเป็นการใชอ้าํนาจแบบประชาธิปไตย 

  ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Motivator-Hygiene Theory) (F.Herzberg)  
ไดเ้สนอทฤษฎีในปี 1959 ทีเนน้การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานโดยคน้พบสาเหตุจูงใจ 2 สาเหตุ 
หรือ 2 องคป์ระกอบ จึงมกัเรียกทฤษฎีของเขาวา่ทฤษฎีสององคป์ระกอบ (Two-Factor Theory) ใน 
2 องค์ประกอบนี คือ องค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene) และสิงจูงใจ (Motivator) โดยมี
สาระสาํคญัคือ 

  1. องคป์ระกอบดา้นสุขอนามยั (Hygiene) หรือสภาพการทาํงานภายนอก  
(Extrinsic Job Conditions) ถา้จดัองคป์ระกอบดา้นนีเหมาะสม จะเกิดประโยชน์ช่วยลดความไม่
พอใจในงาน (Job Dissatisfaction) ลง แต่ถึงมีองค์ประกอบนีสมบูรณ์ก็ไม่ไดช่้วยทาํให้บุคคลรัก
และพอใจในงานแต่อยา่งใด เพราะ “การลดความไม่พอใจในงาน” เป็นคนละเรืองกนักบั “ความรัก 
และพอใจในงาน” ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบทีสองทีจะกล่าวถึงต่อไปเพียงองคป์ระกอบเดียว 

องค์ประกอบด้านสุขอนามยั คือ การจดัลักษณะงาน เงือนไขการทาํงาน และบรรยากาศในการ
ทํางานทางกายภาพ  (Physical) และทางสังคม (Social) ให้ลดความไม่พึงพอใจการทํางาน 
องคป์ระกอบนีจะเกียวขอ้งกบั 

 1.1 เงินเดือน รายได ้

1.2 ความมนัคงในการทาํงาน 

1.3 สถานะ ตาํแหน่ง หนา้ที  
1.4 สภาพเงือนไขวธีิการทาํงาน 
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1.5. สิงแวดลอ้ม เครืองมือเครืองใช ้

1.6. ลกัษณะการบงัคบับญัชา 
1.7. คุณภาพของการช่วยเหลือแนะนาํ (Supervision) 
1.8. คุณภาพของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เช่น ความสัมพนัธ์กับเพือน

ร่วมงานและกบัผูมี้อาํนาจหนา้ทีสูงกวา่ 
2.  องค์ประกอบสิงจูงใจ  (Motivator)  หรือสภาพการทานภายใน  (Intrinsic 

JobConditions) เป็นองคป์ระกอบทีช่วยสร้างความรักพึงพอใจในการทาํงาน (JovSatisfaction) ซึง
จะเป็นทีมาของการมีขวญักําลังใจ เต็มใจสร้างผลงานทีมีคุณภาพให้กับองค์การ แต่ถ้าขาด
องคป์ระกอบนีก็ไม่ไดท้าํให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานแต่อย่างใด การขาดองคป์ระกอบนีจะ
ทาํให้บุคคลทาํงานไดไ้ม่เต็มที ไดผ้ลงานตาํกวา่เป้าหมาย การจดัอิงคป์ระกอบนีเนน้ทีลกัษณะเนือ
งานโดยตรง (Content) เช่น 

 2.1 งานตรงความถนดั ความสามารถ 

2.2 ไดง้านตรงความสนใจ 

 2.3 งานทา้ทาย 

2.4 ตดัสินคุณค่าของคนทีผลสัมฤทธิของงาน 

2.5 การไดรับการยอมรับนบัถือในหนา้ทีการงาน (Recognition) 
 2.6 การเห็นแนวทางเจริญก้าวหน้าในหน้าทีการงานมีโอกาสเป็นไปไดที้จะ
ไดรั้บการเลือนระดบัตาํแหน่งในการทาํงาน ลกัษณะสาํคญัของทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กเป็นแนวคิด
ทีมีประโยชน์ต่อการบริหารและการจดัการบุคลากรในองคก์าร ทีชีนาํการจดับรรยากาศสิงแวดลอ้ม
ให้มีลกัษณะสุขอนามยัต่อการทาํงานเพือให้สงวนรักษาสภาพผูป้ฏิบติังานให้อยู่กบัองค์การไม่ลา
ออดหรือเปลียนงาน เพราะการจดัองค์ประกอบสุขอนามยัจะช่วยกาํจดัความรู้สึกไม่พอใจงาน
ออกไปจากบุคลากร 

 แต่บุคลากรจะมีผลิตผลในการทํางาน  (productive)  จะต้องอาศัยการจัด
องคป์ระกอบสิงจูงใจในเนืองานใหเ้หมาะสม คนจึงจะรักพอใจงาน เป็นทีมาของการสร้างผลงานที
น่าพอใจ 

 

4.2 การใช้แรงจูงใจเพอืเพมิประสิทธิภาพการทาํงาน 
ผูบ้ริหารจดัการมีหนา้ทีความรับผดิชอบสาํคญัในการจดัรูปแบบของการใช้ 

แรงจูงใจแก่ บุคลากร เพือเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน รูปแบบการจูงมี 3 รูปแบบ คือ  
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 4.2.1 การจูงใจดว้ยรางวลัตอบแทน 

 4.2.1.1. รางวลัตอบแทนในรูปของเงินตอบแทน ไดแ้ก่ 

 1.  ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน โบนสั ฯลฯ 

 2.  การเลือนขนัเลือนตาํแหน่งซึงส่วนหนึงจะเป็นทีมาของการ  
ไดรั้บ  เงินเดือนประจาํตาํแหน่ง 

 3.  สวสัดิการและบริการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล สงเคราะห์ที 

อยูอ่าศยั เป็นตน้ 

 4.2.1.2 รางวลัตอบแทนทีไม่ใช่เงิน ไดแ้ก่ 

1.  การใหเ้ครืองอาํนวยความสะดวก เช่น หอ้งทาํงานส่วนตวัของ   
ผูบ้ริหาร รถประจาํตาํแหน่ง เป็นตน้ 

2.  ใหโ้อกาสไปศึกษาอบรม สัมมนา ใหรั้บผดิชอบโครงการทีมี 

เกียรติและ ไดส้ร้างผลงาน 

3.  การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ เกียรติบตัร ประกาศเยรติคุณ เป็นตน้ 

 ลักษณะสําคญัของการให้รางวลัตอบแทน คือ ควรคาํ นึงถึงความต้องการขัน 
พืนฐานของบุคลแต่ละคนทีอาจมีลาํดบัความตอ้งการแตกต่างกนั รางวลัทีจดันอกจากตรงความ
ตอ้งการแล้วควรส่งเสริมให้มีความตอ้งการขนัสูงต่อไป หลักการจดัรางวลั ควรเป็นรางวลัทีมี
ความสําคญัต่อผูรั้บ มีการจดัสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยืดหยุ่นตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

 4.2.2 การจูงใจดว้ยงาน 

 หลักการสําคญัของการจูงใจด้วยงาน คือ ใช้ลกัษณะและเงือนไขวิธีการ
ทาํงานจูงใจให้บุคคลมีความตอ้งการจะปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ พอใจอุทิศตนให้กบังาน
และใหค้วามร่วมมือพฒันาประสิทธิภาพการทาํงาน 

 แนวปฏิบติัทีพบวา่ไดผ้ลดีในการจูงใจดว้ยงาน คือ 

 4.2.2.1 การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) ทาํใหพ้น้สภาพความจาํเจ เกิดคาม 

กระตือรือร้นในงานให  

 4.2.2.2 ขยายขอบเขตและเนืองาน มอบอาํนาจหนา้ทีใหเ้พิมขึนเพือแสดง 

ความไวใ้จและเชือมนัในความสามารถของเขา จะช่วยสร้างความทา้ทาย ตวัอย่างการขยายอบเขต
งาน ได้แก่ ให้โอกาสพนักงานติดต่อลูกค้าโดยตรง เพือทราบความต้องการลูกค้า ให้โอกาส
พนกังานวางแผน จดัตารางการทาํงานและควบคุมงานตนเอง 
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 4.2.3 การจูงใจดว้ยวฒันธรรมองคก์าร 

 กรณีตวัอยา่งของญีปุ่นเป็นตวัอยา่งทีดีของการจดัวฒันธรรมองคก์ารการให้
จูงใจบุคลากรใหมี้ความรักในองคก์าร บุคลากรรู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของหรือส่วนหนึงขององคก์าร
รูปแบบการจดัการในองคก์ารใชว้ธีิการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Perticipative Management) 

 วฒันธรรมองค์การการทีจูงจุคลากรให้มีประสิทธิภาพการทาํงานสูงขึน 
ไดแ้ก่ ลกัษณะต่อไปนี 

 4.2.3.1 ใชว้ิสัยทศัน์สร้างเป้าหมายอนาคตความเจริญกา้วหนา้ขององคก์าร
เป็นทิศทางทีทุกคนมุ่งมนั 

 4.2.3.2 ใหทุ้กคนมีส่วนร่วม โดยใหค้วามสาํคญัต่อผูบ้ริหารทุกระดบั ใชก้า 
ตดัสินใจจากระดบัล่าง (Bottom Up) โดยให้ความสําคญัแก่ผูป้ฏิบติังานในฐานะผูอ้ยู่ใกลชิ้ดกบั
ปัญหามากทีสุด มีการสือสารจากล่างขึนในนโยบาย ทิศทาง แนวดาํเนินการทีพวกเขาตอ้งการให้
ทุกคนฝ่ายมีส่วนร่วมในการทาํแผน ติดตามประเมินแผน และภูมิใจในความสาํเร็จของแผน 

 4.2.3.3 ให้ความสําคญัต่อความตอ้งการของบุคคลและสนองความตอ้งการ
ของบุคคล เช่น สนองความตอ้งการความมนัคงดว้ยการจา้งงานตลอดชีวิต แปละให้ความสําคญักบั
ระบบอาวุโสให้ความเชือถือไวว้างใจการควบคุมเฉพาะผลตามเป้าหมาย และให้ทุกคนมีโอกาส
กาํหนดรายละเอียดของวธีิการดาํเนินงานดว้ยตนเอง ส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ของบุคคลดว้ยการ
จดัให้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนืองสมาํเสมอ ทงัรูปแบบการไปศึกษาดูงานนอกสถานทีฝึกอบรม
ขณะทาํงาน จดักลุ่มคุณภาพใหรุ่้นพีสอนรุ่นนอ้ง เป็นตน้ 

 4.2.3.2 ติดตามประเมินผลดว้ยวธีิการธรรมชาติ เช่น การสนทนาระหวา่ง 

ผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังาน ให้โอกาสผูป้ฏิบติังานไดป้ระเมินผลการทาํงานเป็นหมู่คณะ เพือร่วมกนั
ภูมิใจเมือผลงานประสบความสาํเร็จ และช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ขในส่วนทียงัไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

สรุปไดว้า่  มนุษยมี์ความแตกต่างกนัในความคิด ความเชือ ความรู้สึกและความตอ้งการ 
มีผลทาํให้บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกัน ความต้องการของบุคคลเป็นต้นเหตุสําคัญของการ
แรงจูงใจใหบุ้คคลทาํพฤติกรรมหรือไม่ทาํพฤติกรรม เมือบุคคลอยูร่่วมกนัในองคก์ารทีมีกรอบของ
การพฤติกรรมไปในแนวทางเดียวกนั คือ ปฏิบติัหน้าทีตามความรับผิดชอบ ดาํเนินงานต่างๆ ให้
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจดัการจึงควรให้ความสนใจกับเรืองความต้องการและ
แรงจูงใจต่างๆเป็นสิงการกระตุน้ในพฤติกรรมในการเปลียนแปลงการปฎิบติังานของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) ให้มีประสิทธิภาพในการรับรู้ และปฎิบติัในการบริการแก่
ผูใ้ชบ้ริการ และมีกาํลงัใจในการปฎิบติังาน 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 
 

 

5. ประวตัิความเป็นมา ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย ก่อตงัเมือวนัที 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้น 

บาท และพนกังานชุดแรกเริมเพียง 21 คน มีอาคารซึงเป็นสาขาสํานกัเสือป่าในปัจจุบนัเป็นทีทาํการ
แห่งแรก การดาํเนินงานของธนาคารประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดี เพียง 6 เดือนหรือเพียงงวดบญัชี
แรงทีสินสุด ณ วนัที 31 ธนวาคม พ.ศ. 2488 มียอดเงินฝากสูงสุดถึง 12 ลา้นบาท มีสินทรัพย ์15 
ลา้นบาท 

จากจุดทีเริมตน้จนถึงวนันี ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน)เติมโตอยา่งมนัคง ณ วนัที 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มีทุนจดทะเบียน 30,486 ลา้นบาท มีสินทรัพยจ์าํนวน 1,672,341, ลา้นบาท 
เงินรับฝากจาํนวน 1,202,505 ลา้นบาท เงินสินเชือจาํนวน 1,167,157 ลา้นบาท มีสาขาในประเทศ
จาํนวน 808 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครจาํนวน 284 สาขา สาขาในส่วนภูมิภาคจาํนวน 
524 สาขา และมีสาขาหรือสํานกังานตวัแทนต่างประเทศจาํนวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาลอสแองเจลิส 
สาขาฮ่องกง สาขาหมู่เกาะเคยแ์มน สาขาเซินเจิง สํานกังานผูแ้ทนกรุงปักกิง สํานกังานผูแ้ทนนคร
เซียงไฮ ้สํานักงานผูแ้ทนเมืองคุนหมิง และสํานกังานกรุงโตเกียว สาขาและสํานักงานผูแ้ทนใน
ต่างประเทศเหล่านี ให้บริการและเสริมความสะดวกต่างๆ ดา้นการคา้ การเงินระหวา่งประเทศและ
ประเทศคู่คา้ทงัโลก 

ตลอดระยะเวลากวา่ 66 ปีทีผา่นมา ธนาคารมุ่งมนัในการพฒันาองคก์รและพฒันา 
ผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสมาํเสมอ เพือให้บริการทีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ ภายใต้คาํขวญัของ
ธนาคารทีวา่ “บริการทุกระดบัประทบัใจ” 

 ภารกิจ มุ่งมนัในการเป็นสถาบนัการเงินไทยทีแข็งแกร่ง สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ดว้ยบริการดา้นการเงินทีหลากหลาย ครบถว้นในคุณภาพมาตรฐานสากล โดย
ผสมผสานการใชเ้ทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย ์ทงันี เพือให้บรรลุผลทีดีและเป็นธรรม ต่อลูกคา้ 
ผูถื้อหุน้ พนกังงาน และประเทศไทย 

 ค่านิยมหลกั  
 1.  การยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง 

 2.  การทาํงานร่วมกนัเป็ฯทีมของทงัเครือ 

 3.  ความเป็นมืออาชีพ 

 4.  การริเริมใหม่ 
 วิสัยทศัน์ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) มุ่งมนัเป็นสถาบนัทีมงัคงทีสุด ทีริเริมสิง
ใหม่ และกระทาํทุกวถีิทางเพือเป็นสถาบนัการเงินไทยทีใหบ้ริการอยา่งดีทีสุดแก่ลูกคา้ 
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 ด้วยเหตุอันเนืองจากธนาคารกสิกรไทย  จํากัด  (มหาชน) ได้มีการริเริมในการ
เปลียนแปลงสิงใหม่ ในระบบการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและให้บริการอย่างดีให้แก่
ผูใ้ชบ้ริการ ผูศึ้กษาจึงเลือกทาํงานวจิยักบัผูป้ฏิบติังานสาขาทีไดรั้บการเปลียนแปลง เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั เรืองแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศของ
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขตที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 

6. งานวจัิยทีเกียวข้อง 
 ศนัสนีย ์จรุงวิทยกิจ (2549) การเปรียบเทียบทศันคติต่อธนาคารทางอินเตอร์เน็ตและ
การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดระหว่างผูบิ้โภคทีใช้และไม่ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคทีใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทีเคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการ ตลอดจนเห็นความสําคญัประโยชน์ ความคุม้ค่าใน
การใช้บริการ ความมนัใจ และการสมคัรใช้บริการทีมีต่อการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
มากกวา่กลุ่มผูบ้ริโภคทีไม่เคยใชบ้ริการ สิงเหล่านีจึงทาํให้กลุ่มผูใ้ชบ้ริการนนัมีทศันคติต่อการใช้
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตแตกต่างไปจากกลุ่มผูบ้ริโภคทีไม่ใช่บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต 
และยงัพบวา่กลุม่ผูใ้ชบ้ริการนนัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางตลาดมากกวา่กลุ่มผูบ้ริโภคที
ไม่ใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคา 
 ผกากรอง บรรดาศกัดิ (2549) ประสิทธิภาพการทาํงานหลงัการเปลียนแปลงระบบบญัชี
เกณฑเ์งินสดเป็นเกณฑค์งคา้งของนกับญัชีในจงัหวดักาฬสินธ์ุ  จากการศึกษาพบวา่ นกับญัชีมีความ
คิดเห็นดว้ยเกียวกบัการมีประสิทธิภาพการทาํงานหลงัการเปลียนแปลงระบบบญัชีเกณฑเ์งินสดเป็น
คงคา้งโดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก กล่าวคือ ระบบบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งส่งผล
ใหก้ารรายงานทางการเงินของหน่วยงานถูกตอ้งตรงความเป็นจริงตามรอบบญัชีทีนาํเสนอ และนกั
บญัชีมีความคิดเห็นดว้ยเกียวกบัการเปลียนแปลงระบบบญัชีเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงคา้งของนกั
บญัชีใรจงัหวดักาฬสินธ์ุโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก คือ 
ระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างทาํให้การนําเสนอข้อมูลตรงตามความต้องการของผูบิ้หาร เป็น
ประโยชน์ต่อการทาํรายงานการเงินของแผ่นดินในภาพรวมถูกต้องตาทความเป็นจริงตามรอบ
ระยะเวลาบญัชีทีนาํเสนอ และการเปลียนแปลงระบบบญัชีส่วนราชการให้เป็นเกณฑ์คงคา้งช่วยให้
ขอ้มูลทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐมีความชดัเจนขึน 

 นัทธมน ศรีกุลวงศ์ (2549) การประเมินผลกระทบจากการเปลียนแปลงระบบการ
ให้บริการของงานบริการห้องจ่ายยาผูป่้วยนอกต่อระยะเวลารอคอยและความพึงพอใจของผูม้ารับ
บริการโรงพยาบาลสกลนคร จากการศึกษาพบว่าเปรียบเทียบเวลาทาํงานและระยะเวลารอคอย
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ระหวา่งงานยอ่ยห้องจ่ายยา1 และห้องจ่ายยา2  ว่าเวลาทาํงานต่างกนัประมาณ 30 วินาที เวลาส่วน
ใหญ่ทาํใหเ้กิดความแตกต่างของเวลารอคอยของหอ้งจ่ายยา แมว้า่ระยะเวลาในการรอคอยเฉลียของ
ผูรั้บบริการจะลดลง และเป็นไปตามมาตราฐานของโครงการพฒันามาตรฐานโรงพยาบาล (2540) ที
กาํหนดไวว้่าเวลาทีผูม้ารับบริการรอคอยรับยาเฉลียไม่ควรกิน 20 นาที แต่พบว่าผูม้ารับบริการใน
บางวนั บางช่วงเวลา ยงัคงมีระยะเวลารอคอยนานมาก ความพึงพอใจขอผูใ้ช้บริการห้องจ่ายยา1 

และหอ้งจ่ายยา2 นนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ปิยะพงษ์ สวนสุวรรณ (2550) การพฒันาระบบสนเทศจดัการด้านบุคลากร โรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี  จากการศึกษาพบว่า  การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์ออฟฟิต ซึงเป็นระบบผลเฉพาะเครืองเดียวเท่านนั ปัญหาจากระบบงานเดิมคือ ขาด
ขอ้มูลทีสําคญัในการประมวลผล ระบบเดิมไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูใ้ช ้
องคป์ระกอบของเทคโนโลยทีีไม่เหมาะสม หรือค่อนขา้งลา้สมยั ทาํให้รายงานทีนาํเสอแก่ผูบ้ริหาร
มีความน่าเชือตาํ และรบบเดิมมกัเก็บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารเป็นส่วนใหญ่ทาํให้มีเอสารจาํนวน
มากและในการคน้หาขอ้มูลเป็นไปดว้ยความช่าชา้ จากปัญหาดงักล่าว พบวา่ผูใ้ชมี้ความตอ้งการใช้
คอมพิวเตอร์เพือขนัตอนการทาํงาน บางเบาภาระงานของเจา้หนา้ที ไดส้ารสนเทศทีรวดเร็ว ถูกตอ้ง 
และทนัต่อการใช้งาน ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ในทุกระดับ และความพึงพอใจให้กับ
เจา้หนา้ที เมือพฒันาเสร็จเรียบร้อยแลว้ ไดท้าํการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสนเทศ 

 ไตรภพ พลยา (2549) การพฒันาระบบสนเทศเพือการบริหารทุนการศึกษามหาวิทยาลยั
พายพั จากการศึกษาพบวา่ ระบบการทาํงานแบบเดิม โดยนาํเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัเก็บ
ขอ้มูลต่างๆ โดยใชฐ้านขอ้มูล Microsoft Access ในปัจจุบนั และ ใช้โปรแกรมพฒันาซอฟแวร์ 
Visual Basic ซึงมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ผลทีไดรั้บคือ ทาํให้โปรแกรมทีพมันาขึนนี
สามารถรองรับการทาํงานของแผนกทุนการศึกษาไดอ้ยา่งดีมาก ช่วยลดระยะเวลาในการทาํงานให้
นอ้ยลง ทาํงานไดร้วดเร็วยงิขึนทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากขึน ความพึงพอใจของผูท้ดลอง
ใช้งานโปรแกรม ในระดบัดี ในส่วนของการใช้งานโปรแกรมและมีความพึงพอใจในระดบัดีมาก 
ในส่วนของการประเมินผลโปรแกรมความสวยงามและความเขา้ใจง่ายของการใชง้าน 

 พีระ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (2551) โครงสร้างตลาด และพฤติกรรมการแข่งขนัของ
ธนาคารพาณิชย ์หลงัมีการเปลียนแปลงในสัดส่วนของความเป็นเจา้ของ (Composition Ownership) 

ระหว่างพ.ศ.2540-2550 จากการศึกษาพบว่า ปริมาณเงินฝาก สินเชือ และสินทรัพยข์องธนาคาร
พาณิชยส่์วนใหญ่จะไปกระจุกตวัอยูที่กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ไม่กีแห่ง ธนาคารพาณิชยน์นั
ยงัคงมีการแข่งขนักนัเอง และไม่ไดเ้ปลียนแปลงไปจากอดีตมากนกันอกจากนีสินคา้และบริการที
ขายมีลักษณะแตกต่างกนัเล็กน้อย และสามารถทดแทนกันได้ดี การแข่งขนัส่วนใหญ่ธนาคาร
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พาณิชยทุ์กธนาคารจะมีกลยุทธทีไม่แตกต่างกนัมากนกั ส่วนกลยุทธดา้นบุคคล หรือพนกังาน และ
กลยทุธ์ดา้นสร้างและนาํเสนอลกัษณธทางกายภาพ มุ่งเนน้การแสดงคุณภาพการให้บริการผา่นทาง
ลกัษณะทีลูกคา้สามารถสัมผสัไดท้าํให้เกิดความพึงพอใจของลูกคา้ โดยการสร้างคุณภาพโดยรวม
เช่น การใชสี้เป็นเอกลกัษณ์ของธนาคาร การตกแต่งอาคาร ความสะอาด การตกแต่งสถานที เป็นตน้ 

 ภาฆิลิน เอียมบุญส่ง (2551) การศึกษาสไตล์การรับรู้และความคิดเห็นเกียวกบัองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย : กรณีศึกษาเฉพาะสายงานธรุกิจลูกคา้บุคคล จาก
การศึกษาพบว่า เพศ แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเกียวกบัองค์การแห่งความรู้ไม่แตกต่างกนั อาย ุ
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเกียวกบัองคก์รแห่งความเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นการมีแบบแผนความคิด
อ่าน ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ ไม่แตกต่างกนั ระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเกียวกบัองคก์ารแห่งความรู้ไม่แตกต่างกนั สถานภาพแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นเกียวกบัองค์การแห่งความรู้ไม่แตกต่างกนั ตามประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นเกียวกับองค์การแห่งความรู้ไม่แตกต่างกัน ฝ่ายงานทีสังกัดอยู่แตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นเกียวกับองค์การแห่งความรู้ด้านการสร้างวิสัยทศัน์ และด้านการเรียนรู้กันเป็นทีม ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
 พงษ์ศิลป์ สูงแข็ง (2551) การจัดการความรู้ในหน่วยธุรกิจลูกค้าผูป้ระกอบการ 2 
ร้อยเอ็ด บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จากการศึกษาพบวา่ ดา้นการบริการความรู้ทางธุรกิจแก่ลูกคา้ ไม่
ระบบบริการความรู้แก่ลูกคา้ เมือทาํการพฒันาปรากฎวา่พนกังานสามารถให้บริการความรู้แก่ลูกคา้
ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่การใหบ้ริการภายนอกขาดความต่อเนือง ความพร้อมดา้นเอกสารของลูกคา้ในการ
ทาํธุรกรรมและรูปแบบการให้บริการทีเหมาะสม พฒันาต่อในวงรอบที 2 โดยให้บริการภายนอก
ของธนาคาร โดยนาํสารสนเทศของธนาคารมาช่วนเสริมการบริการและเตรียมความพร้อมด้าน
เอกสารทางธรุกรรมลูกคา้ในเขตพืนทีต่างๆ ทาํให้บรรลุตามความมุ่งหมาย ดา้นการบริการหลงัการ
ขาย ทาํงานทีขาดการบริการหลงัการขายทีมีประสิทธิภาพ พนักงานขาดการแลกเปลียนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่งกนั เมือทาํการพฒันา ทาํให้ดา้รการบริการหลงัการขายดีขึน แต่
ยงัมีระยะเวลาในการแลกเปลียนเรียนรู้ไม่มากพอ จึงพฒันาต่อวงรอบที 2 พนักงานมรการ
แลกเปลียนเรียนรู้มากขึน เกิดการแลกเปลียนเรียรรู้ดา้นบริการหลงัการขายทงัแบบทีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ รวมทงัการนาํระบสนเทศทางการสือสารมาร่วมดว้ยในการปฎิบติั ลูกคา้ของ
ธนาคารเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

 วรรณา อมตังค์ตระกูล (2551) ความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของ
ผู ้บริหารธนาคารกสิกรไทย  จํากัด  (มหาชน) สํานักงานใหญ่ จากการศึกษาพบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งงานระดบั
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หวัหนา้ส่วน รายไดม้ากวา่ 40,000 บาทต่อเดือน ประสบการณ์ในการทาํงานส่วนใหญ่มากกวา่ 15 ปี 
โดยภาพความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกัด 
(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ อยใ่นระดบัปานกลาง มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 McKnight & Choudhury (2549) ไดท้าํการศึกษา ความคลางแคลงใจ และความไวว้างใจ
ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ได้ทาํการศึกษาความไวว้างใจในการนํา EDI (Electronic Data 

Interchange) มาใชใ้นองคก์รระหวา่งประเทศ กรณีศึกษา Ford Motor กบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบ ซึง
พบวา่การทีจะสามารถสร้างความไวว้างใจในการใช ้EDI จะตอ้งเกิดจากความร่วมมือของ Ford 

Motor ทีเป็นผูผ้ลิต กบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบ ซึงต้องเป็นความร่วมมือในรูปแบบระยะยาว โดย
จะตอ้งมีการเปิดใจสือสารกนัระหว่างองค์กร, มีการแลกเปลียนองคค์วามรู้, ขอ้มูลทีตอ้งมีความ
เทียงตรง แม่นยาํ, ความเหมาะสมของเวลาการทาํงานระหวา่งกนั ดงันนัองคก์รจะตอ้งสนบัสนุนให้
เกิดการปฏิบติัทางธุรกิจทีดีให้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบของตน ตอ้งมีการตรวจสอบภายในของ
กิจการในส่วนทีมีความเกียวขอ้งทงัหมด, การจดัการขอ้ตกลงร่วมกนัของฝ่ายบริหารเบืองบน การ
ให้การศึกษาและอบรมพนกังาน เป็นตน้ การศึกษาของ Ratnasingam (2001) ทาํให้ทราบว่าความ
ไวว้างใจขององคก์ร กบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบ เกิดขึนจากการสร้างความร่วมมือ หรือการมีวิสัยทศัน์
ในระยะยาวร่วมกนัของคู่คา้ทางธุรกิจ ซึงสามารถเปรียบเทียบและนาํไปปรับใชก้บัมุมมองในส่วน
ของลูกคา้ทีเป็นผูใ้ช้ทวัไปกบัองค์กรผูผ้ลิตได ้โดยองค์กรจะตอ้งสร้างความน่าเชือถือในขอ้มูลที
มอบให้กบัลูกคา้ ซึงจะตอ้งมีความเทียงตรง แม่นยาํ ซึงจะนาํไปสู่ความพึงพอใจของลูกคา้ และทาํ
ใหเ้กิดความไวว้างใจในทา้ยทีสุด ดงันนัการศึกษาครังนีหากองคก์รตอ้งการให้บุคลากรมีการพฒันา
เพือรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ องคก์รจะตอ้งสร้างความไวว้างใจ
ใหเ้กิดขึนกบักลุ่มบุคลากรขององคก์ร  
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง สรุปไดว้่าแนวทางการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย  ์มีความสําคญัต่อการพฒันาขององค์กร ทีองค์กรตอ้งตระหนกัถึงความสําคญัใน
การดาํเนินธุรกิจขององคก์ร โดยสร้างทศันะในการทาํงานทีดี มีความรับผิดชอบ  ให้ทกัษะความรู้
แก่ทรัพยากรมนุษย ์ซึงหมายถึงองค์กรตอ้งวางแผนในการจดัการความรู้ให้แก่พนกังานในองค์กร 
สร้างการทาํงานทีเป็นระบบ และพฒันาระบบสารสนเทศให้ทนักบัยุคสมยั ซึงส่วนหนึงในการ
แรงผลกัดนัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยน์นัคือแรงจูงใจ จะเป็นแรงขบัเคลือนให้องค์กรเดินหน้า
และประสบความสาํเร็จ 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การศึกษาเรือง “แนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบ
สนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขตที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร” 
เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยอาศยัวิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยา 
(Phenomenology) เป็นการวิจยัทีอาศยัแนวความคิดและโลกทศัน์จากปรัชญาปรากฏการณ์วิทยา
เป็นเครืองมือในการศึกษาปรากฏการณ์ และประสบการณ์ของมนุษย ์(Holloway, อา้งถึงใน ชาย โพธิ
สิตา 2548)  

 ในการวจิยัครังนีวธีิวทิยาปรากฏการณ์วทิยาเป็นวธีิการวจิยัเพือมุ่งการพรรณนาและมุ่ง 

ก า ร ตี ค ว า ม  จึ ง กํ า หน ดหั ว ข้ อ แ ล ะ คํ า ถ า ม ก า ร วิ จั ย ที เ ห ม า ะ ส ม  ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลัก
และเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูที้สามารถให้ขอ้มูลได้ดีและลึกทีสุดตามทีผูศึ้กษาเรียกว่า ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั (Key Informant) เพือให้งานวิจยัครังนีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั จึงได้
กาํหนดระเบียบวิธีวิจยัซึงประกอบด้วยขันตอนของการดาํเนินการวิจยัดังนีคือ 1) ประชากร
และผูใ้ห้ข้อมูลหลัก 2) เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 4) ความถูกตอ้งตรง
ประเด็น และความเชือถือไดข้องผลการศึกษา 5) การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

1.  ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัของการวิจยั คือ พนกังานปฏิบติังานสาขาของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขตที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร สาขา 19 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเสาชิงชา 
สาขาสะพานพุทธ สาขาจกัรวรรดิ สาขาสวนมะลิ สาขาสีแยกราชวงศ์ สาขาเซียงกง สาขามหา
พฤฒาราม สาขายศเส สาขาเยาวราช สาขาสํานกัเสือป่า สาขาถนนมหาไชย สาขาวงับูรพา สาขาวร
จกัร สาขาวงเวียน 22 กรกฎา สาขาถนนมงักร สาขาท่านาํราชวงศ์ สาขาคลองถม สาขาบา้นหมอ้ 
สาขาอินเดีย เอม็โพเรียม  
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 ในการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ผูป้ฏิบติังานสาขาของธนาคาร
กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขตที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยการจดบนัทึกและ
การบนัทึกเสียง ทงัหมด 13 คน 1) ตาํแหน่งผูจ้ดัการสาขา 1 คน 2) ตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา         
2  คน 3) ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีการบริการและการขาย2 6 คน  4) ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีการบริการและ 
การขาย1 4 คน 

 
2.  เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 การศึกษาครังนีเป็นการการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ดว้ย 

การคน้หาขอ้มูลจาก เอกสาร บทความ งานวจิยั ทีเกียวขอ้งกบัหวัขอ้วจิยั และการสัมภาษณ์จากกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั โดยมี เครืองมือการวจิยัประกอบดว้ย 

2.1 ผูว้จิยัเองนบัเป็นเครืองมือสาํคญัทีสุด เพราะการวจิยัเชิงคุณภาพเป็นการสัมผสักบั 

ผูใ้ห้ขอ้มูลโดยตรง ดงันัน ผูว้ิจยัจึงตอ้งเตรียมตวัให้พร้อมก่อนลงพืนทีเก็บขอ้มูล โดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และเตรียมพร้อมก่อนการสัมภาษณ์ ทงัในดา้นทกัษะในการสัมภาษณ์และความรู้ใน
ดา้นวชิาการ 

2.2 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัหวัขอ้ทีทาํการวจิยั แนวคิดและทฤษฎี 

ดงัต่อไปนี  เพือใหเ้กิดความรู้และแนวคิดในการวจิยั 

  2.1.1 แนวคิดเกียวกบัการจดัการความรู้ 

2.2.2 แนวคิดเกียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

2.2.3 แนวคิดเกียวสารสนเทศ 

2.2.4 แนวคิดเกียวกบัทฤษฎีแรงจูงใจ 

2.2.5 งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 2.3 ศึกษาคุณลกัษณะของการเป็นนกัวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาระเบียบวิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) เป็นงานวิจยัทีอาศยัแนวความคิด
และมุมมองจากวธีิวทิยาปรากฏการณ์วทิยาโดยการศึกษาปรากฏการณ์ และประสบการณ์ของมนุษย ์
เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ระดบัเชิงลึกเกียวกบัแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการ
เปลียนระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ทงันีการหาขอ้มูลเชิงลึกจะเป็นการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสาร  ตาํราและงานวิจยัเชิงคุณภาพ  พร้อมการรับคาํชีแนะ
แนวทางจากอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ (ชาย โพธิสิตา 2548) 

 2.4 เตรียมเครืองบนัทึกเสียง  เพือใชบ้นัทึกขอ้มูลระหวา่งการสัมภาษณ์แบบระดบัเชิง
ลึก  ทงันีเพือตรวจสอบความคลาดเคลือนของขอ้มูล 
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2.5 กรอบแนวคาํถามในการสัมภาษณ์ เป็นคาํถามแบบปลายเปิด เริมจากคาํถามในเรือง 

ทวัๆไป แลว้เริมเขา้สู่ประเด็นทีสนใจการศึกษาเพือใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากขึน 

2.6 เครืองมือทีช่วยจดบนัทึก คือ สมุดจดบนัทึกและปากกา สาํหรับจดบนัทึกขอ้มูลจาก 

การสัมภาษณ์ สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมผูใ้หข้อ้มูล 

 

3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 3.1 ขอ้มูลทีไดจ้ากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source)  
 การคน้ควา้ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากตาํรา หนงัสือ เอกสารทางราชการ  รายงานการศึกษา

คน้ควา้วิจยั บทความต่าง ๆ  โดยผูว้ิจยัทาํการศึกษาอย่างละเอียดเพือนาํขอ้มูลทีคน้ควา้ได้มา
ประกอบการวิจยั ศึกษาแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบ
สารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  เพือประโยชน์ในการกาํหนดประเด็นทีจะศึกษา 
และสร้างกรอบแนวคิด กรอบแนวคาํถามทีใชใ้นการวจิยั 

 3.2 ขอ้มูลทีไดจ้ากแหล่งปฐมภูมิ (Primary source)  
ขอ้มูลหลกัมาจาก การเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลบนัทึกเสียง จด 

บนัทึก และการสังเกต ในการศึกษาแบ่งวธีิการเก็บขอ้มูลคือการสังเกตและการสัมภาษณ์ 
3.2.1 การสัมภาษณ์ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative interview) โดยเลือกใช้

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview)และการสัมภาษณ์โดยไม่จาํกดัคาํตอบ จุดมุ่งหมายที
สําคญัของการเก็บขอ้มูล คือ มุ่งให้ไดค้วามถูกตอ้งตรงประเด็นของขอ้มูลในทศันะของผูใ้ห้ขอ้มูล
เป็นหลกั และ คือ พดูคุยตามธรรมชาติ และมีความยดืหยุน่ รูปแบบของการสัมภาษณ์ทีเหมาสมควร
เป็นแบบทีทงัผูถู้กสัมภาษณ์และผูส้ัมภาษณ์ต่างปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั อาจแลกเปลียนขอ้มูลกนัไดเ้ท่ที
จาํเป็น จุดเนน้ของผูส้ัมภาษณ์อยูที่การรับฟังสิงทีผูใ้หส้ัมภาษณ์บอกเล่า มากกวา่มุ่งทีจะควบคุมการ
สนทนาอย่างเดียว ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งพยายาม เจาะ ลงไปถึงความหมายของประสบการณ์ทีบุคคล
ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ประสบนัน เขา้ถึงความหมายถือเป็นเป้าหมายสําคญัของการสัมภาษณ์ (ชาย  
โพธิสิตา, 2548)  

3.2.2 การสังเกต (Observation) เป็นกระบวนการทีนกัวิจยัเรียนรู้ดว้ยการเฝ้าดูใน
ขณะทีปรากฏการณ์เกิดขึนและดาํเนินไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการควบคุมหรือดดัแปลงใด ๆ โดย
ใชแ้บบการสังเกต คือ สังเกตจากสายตาหรือพฤติกรรม โดยนกัวิจยัเอาตวัเองเขา้ไปเกียวขอ้งและมี
ปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบักลุ่มคนทีจะศึกษา คือ  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
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เป็นการเขา้ไปอยู่และปฏิบติัตนเป็นส่วนหนึงของสนามศึกษา ซึงเป็นการสังเกตด้วยตวัผูว้ิจยัเอง 
โดยผูว้ิจยัเลือกการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผูส้ังเกต เข้าร่วมในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของ
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โดยธรรมชาติแลว้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมให้นกัวิจยัได้
สัมผสัโดยตรงกบัสิงทีเกิดขึน ไดเ้ห็นปรากฏการณ์นนัแบบ ปฏิบติังานจริง ไดเ้ฝ้าดูและไดส้ัมผสั
โดยตรง  นักวิจัยมีโอกาสได้เห็นว่า ปรากฏการณ์ทีเกิดขึนและพฤติกรรมของผู ้กระทําใน
ปรากฏการณ์นนัๆ เป็นวธีิการช่วยใหผู้ว้จิยัเขา้ถึงความจริงหรือความรู้อยา่งสมบูรณ์เพราะไดส้ัมผสั
กบัปรากฏการณ์โดยตรงดว้ยตนเอง  (ชาย  โพธิสิตา 2554)  

 

4.  ความถูกต้องตรงประเด็น และความเชือถือได้ของผลการศึกษา 
 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลการวิจยัเพือสร้างความน่าเชือถือโดยใช้
วิธีการตรวจสอบภายนอกทีเรียกวา่ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) (Denzin, 1970) 

โดยผูว้จิยัจะใชก้ารเปรียบเทียบจากมุมมอง 2 ดา้น คือ การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (data 

triangulation) โดยตรวจสอบขอ้มูลทีไดม้าจากแหล่งต่างๆ วา่เหมือนกนัหรือไม่   ถา้ทุกแหล่งขอ้มูล
พบวา่ไดข้อ้มูลมาเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลทีผูว้จิยัไดม้ามีความถูกตอ้ง และการตรวจสอบสามเส้า
ดา้นทฤษฎี (theory triangulation) โดยตรวจสอบวา่ถา้มีการใชท้ฤษฎีทีหลากหลายแลว้ ขอ้มูลที
ไดม้าเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ ถา้ผูว้จิยัพบวา่ไม่วา่จะนาํทฤษฎีใดมาใช ้ไดข้อ้คน้พบที
เหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลทีผูว้จิยัไดม้ามีความถูกตอ้งแม่นตรงและน่าเชือถือ 

 

5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาเรือง แนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบ
สารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย พืนที ภาคที 1 เขตที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร ได้ใช้การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ด้วยวิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยา(Phenomenology) ในการวิเคราะห์เนือหา 
(Content analysis) จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ขอ้มูลครังนีเป็น
การตรวจสอบจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ นาํมาประมวลและ
วเิคราะห์ตามแนวทางของการวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ขอ้มูลตามขนัตอนดงันี 

1.  การลงรหสัขอ้มูล 

  เมือผูว้จิยัสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเสร็จแลว้ ผูว้ิจยัลงรหสัของขอ้มูลเพือมิให้ปะปน
กนัเนืองจากมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัหลายคน ผูว้ิจยัใส่ตวัเลขลาํดบัทีของขอ้มูลและคนให้สัมภาษณ์ ตาม
ดว้ยชือผูใ้หส้ัมภาษณ์ดงันี 01-จิว 
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2.  การพิมพบ์ทสัมภาษณ์ 

  ผูว้จิยัถอดเทปบทสัมภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบบคาํต่อคาํ และนาํมาพิมพเ์ป็นบท
สัมภาษณ์ ในส่วนของบทสัมภาษณ์มีรายละเอียดของผูใ้หข้อ้มูล ชือ ตาํแหน่งงาน สาขาทีปฏิบติังาน
วนั เดือน ปีทีสัมภาษณ์ จากนันผูว้ิจยันําบทสัมภาษณ์มาตรวจสอบกบัขอ้มูลดิบทีได้จากเครือง
บนัทึกเสียงดว้ยการอ่านควบคู่กนัไป ก่อนนาํบทสัมภาษณ์ทีไดม้านนัไปวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้
วธีิการนีทุกครังทีผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัเสร็จสินทุกราย 

3.  การสาํรวจภายในตวัเอง 

  การสาํรวจภายในตวัเองของผูว้ิจยั เพือผูว้ิจยัตอ้งขจดัอคติและความเอนเอียงออกไป
ก่อนเริมวิเคราะห์ขอ้มูล เพือทาํให้ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ดว้ยมีทศันะคติทีเปิดกวา้ง 
เพือไดเ้ห็นปรากฏการณ์นนัตามทีมนัเป็นอยา่งแทจ้ริง (ชาย โพธิสิตา 2554) 

4.  การแตกขอ้มูล 

  ผู้วิจัยทําการการแตกข้อมูลทีทําการศึกษาทังหมดออกเป็นส่วนย่อยๆ  ตาม
ความหมายทีปรากฏอยูใ่นแต่ละส่วน แลว้คดัแยกขอ้มูลออกเป็นเรืองๆ ต่อจากนนันาํส่วนต่างๆ มา
คดัรวมกนัเป็นกลุ่มๆ ตามความหมายทีเชือมโยงกนัของความหมายของประสบการณ์นนัๆ 

5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูล โดยนาํบทสัมภาษณ์ทีคดัรวมเป็นกลุ่มทบทวนกบัดา้นขอ้มูล
และดา้นทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัมาบรรยาย โดยเป็นขอ้ความทีสรุปและเรียบ
เรียงจากประสบการณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 กล่าวโดยสรุปบทนีผูว้ิจยัให้รายละเอียดระเบียบวิธีวิจยั ในการเลือกเครืองมือ ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั เลือกพืนทีเพือเก็บรวบรวมขอ้มูล วิธีการตรวจสอบแนวคาํถาม วิธีการสัมภาษณ์ เพือ
วางแผนลงพืนทีเก็บขอ้มูล รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และการตรวจสอบ
ความน่าเชือถือของขอ้มูลทีนาํมาวเิคราะห์   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 

 
บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาเรือง “แนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบ
สนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขตที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร” 
ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ เอกสาร บทความวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  การเขา้ร่วมกิจกรรม จากนันวิเคราะห์ขอ้มูลในด้านต่างๆ ได้แก่ 
การศึกษาแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือรองรับการเปลียนแปลงของธนาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) รูปแบบการพฒันาตนเองของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  ศึกษาถึง
แรงจูงใจในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ผลกระทบ ปัญหา
และอุปสรรคทีเกิดขึน เป็นตน้ โดยมีผลการวจิยัทีไดจ้ากการศึกษาตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

 1.  การวคิราะห์รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบ 

สารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   
 2.  การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการ 

เปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   
 3.  การวิเคราะห์แนวทางแกไ้ข การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลง
ระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   

 

1.  การวิคราะห์รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศ
ของธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   
 จากการทีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมทาํให้ผูว้ิจยัพบขอ้มูลคาํตอบของการวิจยั ในเรืองแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือ
รองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขต
ที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยจากศึกษาการสร้างทศันะของผูป้ฏิบติังานสาขาและดว้ยจากปัจจยั
หลายดา้น ไดแ้ก่ ประสบการณ์ของมนุษย ์ความรู้สึกต่อองคก์ร ความสนใจ การตระหนกัรู้และการ
มีส่วนร่วมในองค์กร ซึงสิงต่างๆ เหล่านีจะเป็นตวักาํหนดการศึกษาแนวทางการพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ทีถูก
กาํหนดโดยวถีิ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม แนวคิด แนวทางในการปฏิบติังานนนัๆ   
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 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สถานทีตงั 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์
บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จงัหวดักรุงเทพมหานคร รูปแบบลกัษณะของธุรกิจ ธุรกิจการเงิน ไดก่้อตงั
เมือวนัที 8 มิถุนายน พุทธศกัราช 2488 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และพนกังานชุดแรกเริม
เพียง 21 คน อาคารทีทาํการแห่งแรกคือสาขาสํานักเสือป่าในปัจจุบนั จากจุดเริมตน้จนถึงวนันี 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) มีสาขาในประเทศจาํนวน 816 สาขา  ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) มุ่งมนัในการพฒันาองคก์รและผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่อยา่งสมาํเสมอ เพือให้บริการที
เป็นเลิศแก่ลูกคา้ โดยใหค้วามสาํคญัการพฒันาเทคโนโลยแีละทรัพยากรมนุษย ์ 
 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เล็งเห็นถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย ์โดยการ
บริหารงานภายในอย่างเป็นระบบ มีการจดัการความรู้ ให้สอดคล้องกบัสภาวะการณ์ในปัจจุบนั 
เพือให้บุคลากรแข่งขนักนัเพือมุ่งสู้ความเป็นเลิศ และองคก์รเล็งเห็นถึงความสําคญัของทรัพยากร
มนุษยเ์ป็นแรงขบัเคลือนให้องคก์รสู้เป้าหมาย องคก์รมีการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างความรู้และ
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์   
 รูปแบบการเรียนรู้และการทศันะของบุคลากรขององค์กรจากการวิเคราะห์มี 4 แบบ 
ดงันี 1) การเรียนรู้แบบชนัเรียนอยา่งเป็นทางการ 2) การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง 3) การเรียนรู้
นอกเวลาทาํการ 4) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

 1.  การเรียนรู้แบบชันเรียนอย่างเป็นทางการ 

 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบวา่ องคก์รเลือกใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบชนัเรียน
อยา่งเป็นทางการเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นการดาํเนินการ โดยพบวา่ องคก์รให้ความสําคญั
ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหวัใจหลกัเพือส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บความรู้ความเชียวชาญใน
การปฏิบติังานและเพือการบริการให้กบัผูใ้ชบ้ริการอยา่งเป็นมืออาชีพในการแนะนาํผลิตภณัฑ์ของ
องค์กร และแนะนาํการเครืองมือทีอาํนวยความสะดวกในการบริการ เช่น บริการตูรั้บฝากเงินสด 
ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ซึงผูป้ฏิบติังานตอ้งไดรั้บความรู้ในการใชง้านและขอ้มูลในการใชง้านวา่สามารถ
รับเงินสดในการฝากพาตูรั้บฝากเงินสดไดเ้ท่าไร ฝากเงินสดไปทีธนาคารไหนไดบ้า้ง มีเสียค่าใช้
บริการในการฝากเงินสดหรือไม่ เป็นการให้ขอ้มูลสําคญักบัผูใ้ชบ้ริการโดยตรงในการพิจารณาใน
การฝากเงินวา่คุม้ค่าหรือไม่ จากขอ้มูลองคก์รเล็งเห็นความสําคญัของในการอบรมเป็นรูปแบบแรก 
โดยการส่งไปฝึกอบรมตลอดทงัปี โดยมีคดัเลือกบุคลากรทีมีความเหมาะสมในการฝึกอบรม 
เพือทีจะไปรับสัมมนาแลว้กลบัมา เพือเผยแพร่ขอ้มูลในการอบรม แจง้ให้เพือนร่วมงานไดรั้บทราบ 
เพือนาํไปดาํเนินงาน 
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  ขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากบุคลากรขององคก์ร สามารถนาํมาอา้งอิงให้ตรง
กบัประเด็นนีคือ 

  …ทางกสิกรไทย เนน้ในเรืองของการอบรมมีการอบรมทีสาขา และการอบรมทีศูนย ์
สํานกังานใหญ่ เมือมีผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือมีระบบการทาํงานใหม่จะมีการให้ส่งคนไปอบรม...(หนู 
นามสมมติ 2554) 
  …การพฒันาการเรียนรู้ตงัแต่แรกจากการฝึกอบรมตงัแต่เป็นกระดาษจนถึงการ
ทาํงานตวัเครืองคอมพิวเตอร์ให้พนักงานได้รู้ทุกขนัตอน ระหว่างปียงัการส่งฝึกอบรมอย่างอืน
เพิมเติมมีการทดสอบวา่พนกังงานมีความรู้อยา่งอืนเพิมเติมรึเปล่า…(พดั นามสมมติ 2554) 
  …ปัจจุบนันีธนาคารกสิกรไทยมีการจดัอบรมในเรืองของความรู้หรือทกัษะการ
บริการและการบริหาร รวมทงัในเชิงของการอบรมใบอนุญาตในการขาย ซึงเป็นนโยบายหรือ
วฒันธรรมอยา่งหนึง ทีพฒันาใหพ้นกังานสู้ระดบัทีสูงขึน…(หมู นามสมมติ 2554) 
  …องค์กรมีการพฒันาความรู้ทีเกียวข้องกับการพฒันาทาํงานเสมอ เช่น องค์กร
ตอ้งการใหพ้นกังานขายผลิตภณัฑ ์อบรมเพือใหเ้ปลียนทศันะคติ…(แทน นามสมมติ 2554) 
  …สนบัสนุนในการพฒันามาตลอด มีการอบรม เขา้ศูนยก์ารเรียนรู้เพือพฒันาตนเอง 
ใหเ้ขา้ใจในผลิตภณัฑ ์เขา้ใจในองคก์ร เขา้ใจในตวับุคคล…(กอ้ย นามสมมติ 2554) 
 
 2.  การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 

  จากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบวา่ การเรียนรู้จาก
การปฏิบติังานจริงของบุคลากร มีหลาย 4สาเหตุ ดงันี 

 

 2.1 เหตุการณ์ทเีกดิขึนในการปฏิบัติ  
  บุคลากรแต่ละคนประสบเหตุการณ์พบเหตุการณ์ในการปฏิบติังาน เช่น การ 

ทีลูกคา้เขา้มาขอความช่วยเหลือเรืองทีเกียวกบัขอ้มูลการใช้บริการเครืองกดเงินสดอยากทราบว่า
ผูใ้ช้บริการสามารถทีจะกดเงินได้วนัละเท่าไหร่ โอนเงินได้เท่าไร กดเงินตูต่้างธนาคารตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่ายไหม  แล้วดาํเนินหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กบัลูกคา้ให้พึงพอใจ โดยบุคลากรจะได้รับ
ความรู้และทกัษะการปฏิบติังานและการแกไ้ขปัญหา เสริมสร้างความมนัใจในการแกปั้ญหานนัๆ 

 
 ขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากบุคลากรขององคก์ร สามารถนาํมาอา้งอิงให้
ตรงกบัประเด็นนีคือ 
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 …ลูกค้าชอบเข้ามาสอบถามในการใช้บริการเครืองฝากเงินอัตโนมัต ว่ามี
วิธีการใช้อย่างไร มีเสียค่าใช้บริการไหม เราไม่รู้ขอ้มูลจะโทรไปสอบถาม ศูนยบ์ริการลูกคา้เบอร์ 
02-888-8888เพือสอบถามแล้วจด ค่าธรรมเนียมไวใ้นสมุดจดเพือจะได้เป็นความรู้ ทางเราจะพา
ลูกคา้ไปทีเครืองฝากอตัโนมตัและสอนวธีิการให้ลูกคา้ทาํ และแจง้ถึงขอ้มูลการใชบ้ริการวา่ถา้โอน
เงินภายในธนาคารในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่เสียค่าใช้บริการแต่ถา้นอกพืนทีเสีย
ค่าใชบ้ริการตามอตัรา …(เม่า นามสมมติ 2554) 
  

 2.2 เครืองมือช่วยเหลอืการปฏิบัติงาน 

  บุคลากรจะได้รับเอกสารและสือความต่างๆ เช่น การดูโทรทศัน์ ในตอนเช้า
รายการคลีนิคนกัขาย จะมีการสอยเทคนิคและผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และแจง้เอกสารการนาํเสนอในเรือง
เงินฝากกองทุนว่ามีรายละเอียดผลตอบแทนเท่าไร มีข้อมูลเกียวกบัรายละเอียดการลงทุน เป็น
อย่างไร เพือเป็นหลกัฐานการยืนยนัในการสร้างความเชือมนัในการลงทุนกบัองค์กร และคู่มือ
ปฏิบติังาน เป็นคู่มือทีบอกถึงผลิตภณัฑ์ขององคก์ร โปรโมชนัในแต่ละช่วงทีองคก์รมีการนาํเสนอ
ออกมาใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ โดยคิดออกมาเพือช่วยบุคลากรในการนาํเสนอแก่ผูใ้ชบ้ริการอยา่งสะดวก 
ง่ายต่อการใช้งานและเสริมสร้างการเรียนรู้ในผลิตภณัฑ์ขององค์กรดว้ย  ทงันียงัสามารถเปลียน
มุมมองของผูใ้ชบ้ริการในการทาํงานแบบมืออาชีพ 

 

  ขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากบุคลากรขององคก์ร สามารถนาํมาอา้งอิงให้
ตรงกบัประเด็นนีคือ 

  …วิธีการการพฒันาขององค์กรจะมีการสือสารสนเทศ สือต่างๆ เช่น การดูทีว ี
ทุกวนัองัคารจะให้พนกังานทีปฏิบติังานในสาขาทราบละเอียดเกียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่…(จิว นาม
สมมติ 2554) 
  …ทางองค์กรมีการพฒันาความรู้หลายดา้น และความสามารถของพนกังาน ใน
เรืองของผลิตภณัฑ์และความรู้เกียวกบัการทาํงาน เช่น ถ้าผลิตภณัฑ์ตวัใหม่มาจะมีเอกสารและ
โปรแกรมเพือใหพ้นกังานดูก่อน…(เบียร์ นามสมมติ 2554) 
  …จะมีคลีนิคนกัขาย จะมีการสอนเทคนิคการขายและมีผลิตภณัฑ์ใหม่ออกมาเรา
จะไดรู้้ก่อนไดส้ามารถพฒันาตนเองได…้(หนู นามสมมติ 2554) 
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 2.3 การค้นคว้าข้อมูลจาก หนังสือพมิพ์ และข่าวสารภายในและภายนอกองค์กร  
  ในการพฒันาของการหาองค์ความรู้ในปัจจุบนั เป็นเรืองทีจาํเป็นในการสนทนา
กบัผูใ้ชบ้ริการ เปิดโอกาสการรู้จดัถึงตวัตนเพือจะเขา้ถึงการใช้บริการอยา่งเป็นกนัเอง โดยองคก์ร
ใช้ เครืองมือทีสามารถรับขอ้มูลข่าวสาร เช่น โทรทศัน์ จดัส่งหนงัสือพิมพ ์ซึงเป็นบุคลากรแต่ละ
คนสามารถศึกษาคน้ควา้ด้วยคนเอง โดยผูป้ฏิบติังานได้คิดทีจะศึกษาโดยหาความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนั เช่นลูกคา้ตอ้งการผลตอบแทนทีสูง แต่ถา้ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรับความเสียงสูง ซึง
ผูป้ฏิบติังานตอ้งศึกษาเช่น การศึกษาความรู้เรือง ทองคาํ ตอ้งศึกษาวา่ลูกคา้ตอ้งการเล่นเป็นทองคาํ
แท่งจริง เป็นทองคาํทีผูใ้ชบ้ริการสามารถนาํกลบัไปครอบคลองไดเหรือ ตอ้งการทีจะลงทุนโดยมี
ผูจ้ดัการกองทุนเป็นผูด้าํเนินการให้ จะมีความแตกต่างกนัในเรืองของความเสียงในแต่ละแบบ ถา้
เป็นทองคาํจริงจะมีความเสียงในการถูกปลน้ แต่ถา้เป็นกองทุนจะมีความเสียงของมูลค่าตลาดทีมีจะ
ยึดการปิดตลาดหุ้นของตลาดต่างชาติ ซึงตรงนีตอ้งศึกษาจากประสบการณ์จริงเพือจะไดท้ราบถึง
ขอ้มูล 

 
 ขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากบุคลากรขององคก์ร สามารถนาํมาอา้งอิงให้
ตรงกบัประเด็นนีคือ 

 …การเขา้ไปศึกษาของมูลในเวป็ไซต ์และอ่านหนงัสือ แต่ส่วนใหญ่มกัจะไดจ้าก
สังคมการพดูคุยไดม้ากกวา่ ไดท้งัประสบการณ์จริง ประการณ์ชีวติ…(คริต นามสมมติ 2554) 
 …การเขา้ไปลงทะเบียนหอสมุดของธนาคารสามารถไปยืมหนงัสือเพือมาอ่าน
นอกเวลาได ้จะเป็นหนงัสือเกียวกบัการการพฒันาและการคิด แต่ทงันีทงันนัการใช้ชีวิตในการที
ทาํงานเป็นส่วนใหญ่…(เอ๋ นามสมมติ 2554) 
 ...ในปัจจุบนัภาวะสิงแวดล้อมเปลียนแปลงเราต้องทนัสมัย และรับกับสิงที
เปลียนแปลง ช่วงเดือน 1-2 เดือนทีผา่นมา ลูกคา้มีความสนใจทีจะซือทองคาํ ซึงถา้เราไม่เขา้ใจใน
การศึกษาขอ้มูลทองคาํ เวลาลูกคา้เขา้มาถามเราจะไม่สามารถตอบลูกคา้ได ้เลยตอ้งศึกษาจากขอ้มูล
ในเวป็ไซต์ และทีลองเล่นทองดว้ยตวัเองวา่เราตอ้งดูการขึนลงของทองอย่างไร ช่วงไหนเราควรที
จะแนะนาํลูกคา้ให้ซือ หรือขาย ตรงนีจะเป็นการสร้างความประทปัใจให้กบัลูกคา้...(แทน นาม
สมมติ 2554) 
 
 2.4 การแลกเปลยีนความคิดเห็นทไีด้จากการปฏิบัติงาน  
 การปฏิบติังานในปัจจุบนั การเรียนรู้จริงมีส่วนสําคญัในการพฒันาของพนกังาน 
ผูป้ฏิบติังานในสาขาและการแลกเปลียนความคิดเห็นในการปฏิบติังาน ขึนอยูก่บัประสบการณ์ใน
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การทาํงาน โดยทีสาขาแต่ละสาขาจะมีการนดัประชุมเพือแจง้ถึงขอ้มูลของการทาํงานและผลิตภณัฑ ์
และให้พนกังานท่านอืนแสดงความคิดเห็นหรือสักถามถึงขอ้สงสัย เพือจะได้มีแนวคิดและทาง
ปฏิบติัไปทางเดียวกนั เช่น ทุกวนัพุธ ทางสาขาหนึงมีการนัดประชุม เพือจะแจง้ถึงนโยบายของ
ธนาคารว่าในช่วงเวลานีต้องแนะนําผลิตภัณฑ์อะไรให้กับผู ้ใช้บริการ และผูจ้ ัดการสาขาจะ
มอบหมายให้พนักงานแต่ละท่านขึนมาอธิบายถึงผลิตภณัฑ์นันๆ ว่าเป็นอย่างไรเช่น ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติ 90/5 เป็นผลิตภณัฑที์มีการออมเงินจาํนวน 5 ครัง แต่มีความคุม้ครองชีวิตอายุ 90 ปี แต่
ละปีจะไดรั้บเงินคืนทุกปี โดยถา้พนกังานท่านใดไม่เขา้ใจในผลิตภณัฑ์สามารถยกมือถามไดเ้พือให้
พนกังานทีอธิบายตอบแต่ถา้พนกังานตอบอธิบายไม่หมด พนกังานท่านอืนทีนงัฟังสามารถเสนอ
ความคิดเก็นเพือใหเ้ขา้ใจมากยงิขึน 

 
 ขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากบุคลากรขององคก์ร สามารถนาํมาอา้งอิงให้
ตรงกบัประเด็นนีคือ 

 …ทุกวนัพุธในเวลาหลงัเลิกงาน ทางสาขามีการจดัการประชุมเพือให้พนกังานที
ผูจ้ดัการสาขาไดห้มอบหมายให้มาพูดเกียวกบัผลิตภณัฑ์ต่างๆทีธนาคารมีการเนน้ในแต่ละสัปดาห์
มาพดูคุยหารายละเอียดในผลิตภณัฑน์นัๆ แจง้ในกนัพนกังานในสาขาไดท้ราบ เช่น การขายประกนั
ชีวติ วา่ผลตอบแทนเป็นอยา่งไร มีการคุม้ครองเท่าไร และเมือครบกาํหนดจะมีเงินคืนเท่าไร และจะ
บอกถึงวิธีการขายว่าควรเลือกดูลูกคา้แบบใด ถ้าไม่เขา้ใจสามารถสอบถามได…้(เม่า นามสมมติ 
2554) 
 
 3.  การเรียนรู้นอกเวลาทาํการ 

 จากการสัมภาษณ์ พบวา่ องคก์รมีการสนบัสนุนและส่งเสริมในการให้บุคลากรหา
ความรู้เพิมเติม ทงัภายในและภายนอกองคก์ร เช่น การดูงาน เป็นการทีให้พนกังานไดเ้รียนรู้ถึงการ
ปฏิบติังานจริง เช่น การทีธนาคารแต่ละธนาคารมีการร่วมมือในการจดังาน MONEY EXPO แต่ละ
ปีทางธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปิดโอกาศให้บุคลากรแต่ละสาขา ไดไ้ปร่วมงานใน
การเสนอผลิตภณัฑใ์ห้กบัผูใ้ชบ้ริการ  การประชุมสัมมนา ผูจ้ดัการเขตมีคาํสังให้ผูจ้ดัการสาขาแจง้
กบัพนกังานให้มีการแลกเปลียนขอ้มูลในการขอสินเชือเพือธุรกิจ เป็นสินเชือทีทางธนาคารให้ผู ้
ประกอบธุรกิจสามารถมาขอยืมเงินเพือนาํไปหมุนเวียนในกิจการ โดยให้พนกังานมาแลกเปลียน
ทกัษะในการปฏิบติังานและสามารถทีจะสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลทีมาแลกเปลียนความคิดเพือ
การสานต่อ ทงัในเรืองของการปฏิบติังานและการเสนอผลิตภณัฑต่์อไป  
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 ขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากบุคลากรขององคก์ร สามารถนาํมาอา้งอิงให้ตรง
กบัประเด็นนีคือ 
 …มีการจดัพูดคุยในเรืองของปัญหาในการขอเครดิตของธุรกิจว่า ควรตรวจสอบ
รายละเอียดของลูกคา้ การกรอกขอ้มูลลูกคา้ตรงไหน มีรายไดเ้ท่าไรมีประสบการณ์ทาํงานนานไหม 
และการขายสินคา้ทาํรูปแบบเงินสด หรือ เครดิต และแลกเปลียนความรู้วา่ถา้ลูกคา้ขอ้มูลในเอกสาร
ไม่พร้อมตอ้งทาํอยา่งไรบา้ง…(เม่า นามสมมติ 2554) 
 ...ใหพ้นกังานทีมีปัญหาเกียวกบัการขอขอ้มูลลูกคา้วา่มีปัญหาอยา่งไร แลว้ไปพูดคุย
กบัผูที้มีความรู้ในเรืองของสินเชือเพือธุรกิจ เพือใหส้ามารถสือความกบัลูกคา้ไดแ้ละยงัสามารถรู้ถึง
วา่ตอ้งถามขอ้มูลอะไรกบัลูกคา้เพือจะไดใ้ชใ้นการพิจารณาสินเชือ...(แทน นามสมมติ 2554) 
  ...ไดไ้ปร่วมงาน MONEY EXPO 2010 ช่วยกบัเพือนในการเขา้หาลูกคา้และได้
ทาํงานเป็นทีม เพราะวา่ผลิตภณัฑบ์างอยา่งเรายงัไม่รู้เรือง เราจะมีเพือนอีกคนเพือเป็นคู่หูกนัในการ
ทาํงาน เป็นประสบการณ์ทีตืนเตน้ และสนุกมาก...(จิว นามสมมติ 2554) 
 
 4.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจุบนัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ มีความตอ้งการสูง 
เนืองจากผูใ้ชบ้ริการมีความรู้ มีการเร่งรีบของเวลา มีความตอ้งการผลตอบแทนทีสูง และผูใ้ชบ้ริการ
มองวา่องคก์รสามารถเป็นทีปรึกษาของผูใ้ชบ้ริการไดทุ้กเรือง โดยทีบุคลากรตอ้งมีความสนใจ กระ
ตือรือลน้ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพือสามารถทีจะสนทนาเรืองต่างๆกบัผูใ้ชบ้ริการในแต่ละบุคคล
แล้วแต่ความสนใจ ซึงการเรียนรู้ โดยเกิดจาก ช่องทางทีองค์กรได้สร้างและป้อนข้อมูลให้เช่น 
บุคลากรสามารถยมืหนงัสือทีหอ้งสมุดขององคก์รเพือมาเสริมสร้างในการพฒันาตนเอง การเรียนรู้
จากสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-Learning) 
 

 ขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากบุคลากรขององคก์ร สามารถนาํมาอา้งอิงให้ตรง
กบัประเด็นนีคือ 

 …มีการส่งขอ้มูลผลิตภณัฑ์ของแต่ละเดือนมาให้ดู เป็นตวัโน๊ตเมลของธนาคาร…
(จิว นามสมมติ 255) 
 …การเขา้ไปศึกษาของมูลในเว็ปไซต์ และอ่านหนังสือ แต่ส่วนใหญ่มกัจะได้จาก
สังคมการพดูคุยไดม้ากกวา่ ไดท้งัประสบการณ์จริง ประการณ์ชีวติ…(คริต นามสมมติ 2554) 
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2.  การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือรองรับการเปลียนแปลง
ระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   
 การพฒันาบุคลากร ทุกองค์กรอยากไดค้นเก่งและคนดีในการเขา้ร่วมงาน เพือจะไดมี้
การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพทีสูงขึน โดยทีองคก์รตอ้งมีการรักษาและดูแลคนเก่ง
ให้อยูก่บัองคก์รนาน แต่ในความเป็นจริงเป็นเรืองอยากขององคก์รเพราะในการสร้างคนเก่งขึนมา
เป็นเรืองยากมาก ซึงเมือองค์กรพบเจอคนเก่งนนัเป็น คนเก่งนนัมกัคิดว่าการพฒันาในระดบัหนึง
แลว้ตนเองก็จะลาออกจากองคก์รแลว้ไปอยูที่อืน ในปัจจุบนัเป็นปัญหาของทุกองคก์รในการพฒันา 
 ธนาคารกสิกไทย จาํกัด (มหาชน) ได้มีการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศในการ
ปฏิบติังาน ในยคุปัจจุบนัการแข่งขนัทางดา้นเทคโนโลยีเป็นปัจจยัสําคญัขององคก์รทุกองคก์ร เพือ
รองรับการใหบ้ริการทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การพฒันาทาํให้เกิดผลกบัผูป้ฏิบติังาน การ
เปลียนแปลงเป็นเรืองใหญ่ในเรืองของวฒันธรรมขององคก์ร โดยตอ้งใชร้ะยะเวลาเพือให้บุคลากร 
ตรงตามทิศทางและลกัษณะในสิงทีองค์กรตอ้งการให้เป็น หลกัใหญ่ในการทาํงาน บุคลากรให้
ประสบความสําเร็จและตรงเป้าหมายองคก์ร บุคลากรตอ้งรู้สกตวัอยูเ่สมอว่า องคก์รทุกแห่งไม่ว่า
เล็ก กลาง หรือใหญ่ หรือจดัอยูใ่นธุรกิจใดก็ตาม การทาํงานระหวา่งบุคลากรในองคก์รและองคก์ร
กบับุคลากรตอ้งสอดคลอ้งกนั เลือกคนทีเหมากบังาน 
 ตามทกัษะของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จากการวิเคราะห์มี 4 ประเด็น คือ 1) ตวัผูป้ฏิบติังาน     
2) สภาพแวดลอ้ม  3) เทคโนโลย ี4) แรงจูงใจ  
 

 2.1 ตัวผู้ปฏิบัติงาน 

 จากการสัมภาษณ์ พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก 
เป็นพนกังานทีมีความรู้ในเรืองของระบบสารสนเทศ และกลุ่มทีสอง คือพนกังานทีมีอายุงานนาน
และไม่มีความรู้ทางระบบสารสนเทศ ซึงกลุ่มบุคคลทงัสองกลุ่มนีไดใ้ห้ความคิดเห็นทีแตกต่างกนั
ออกไปตามระดบัการใชง้านสารสนเทศ 

 กลุ่มแรก เป็นพนักงานทีมีความรู้ในเรืองของระบบสารสนเทศ กล่าวว่าการ
เปลียนแปลงระบบสารสนเทศขององคก์รนนัไม่ไดส่้งผลต่อการดาํเนินงานของตนเอง เนืองจากตน
มีความรู้ในระบบสารสนเทศ นอกจากนียงัมองว่าการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศทาํให้องค์กร
เกิดการพฒันาไปในทิศทางบวก เพราะจะทาํให้การดาํเนินงานมีความรวดเร็วและถูกตอ้งแม่นยาํ
มากยิงขึน ซึงทุกวนันีองค์กรได้นําระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในเรืองของการอพัเดตข้อมูล
ข่าวสารและการเชือมโยงขอ้มูลระหวา่งกนัภายในองคก์ร ซึงทาํให้องคก์รสามารถตอบสนองลูกคา้
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ไดอ้ย่างรวดเร็วและทนัท่วงที เพราะลูกคา้สามารถทีจะใช้บริการ ณ สาขาใด ของธนาคารกสิกรก็
ยอ่มได ้เพราะฐานขอ้มูลนนัไดถู้กจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลเดียวกนั ซึงขอ้มูลในลกัษณะนีจะเป็นการ
อพัเดตลูกคา้คลอดเวลา  
 กลุ่มทีสอง คือพนกังานทีมีอายุงานนานและไม่มีความรู้ทางระบบสารสนเทศ กล่าว
ว่าการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศขององค์กรนันส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของตนเอง 
เนืองจากพนกังานทีมีอายุการทาํงานยาวนานจะไม่ค่อยมีความรู้ในระบบสารสนเทศ ซึงทาํให้การ
เริมทีจะเรียนรู้เป็นไปไดอ้ยา่งยากลาํบาก ตอ้งอาศยัเวลาในการทีจะเรียนรู้และพฒันาไปสู่ระบบการ
ดาํเนินงานใหม่ และในช่วงแรกของการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศนนัยงัมีปัญหาในเรืองของ
โปรแกรมและระบบการทาํงาน ซึงทาํให้เกิดความล่าช้า และส่งผลให้ลูกค้าไม่พอใจในการใช้
บริการ 

 

  ขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากบุคลากรขององคก์ร สามารถนาํมาอา้งอิงให้ตรง
กบัประเด็นนีคือ 

 …การทีระบบงานเปลียนแปลง ตอ้งมีการปรับมุมตวัเอง รู้สึกเหนือยในการทาํเรือง
ใหม่ทีไม่เคยทาํ เมือก่อนเป็นแคชเชียร์ไม่ตอ้งมานงัดูระบบงานเท่าไรเมือกา้วหนา้มาพฒันาขึนมา
ตอ้งนงัดูตรงนีเพือให้ทนักบัของธนาคารการสังการใหม่ๆ ซึงเราพฒันาไม่งนัทาํงานไม่ได้ไม่มี
ความสุขในการทาํงานก็ตอ้งพฒันาตวัเองให้ทนักบัการเปลียนแปลงระบบ ถา้ทาํไม่ไดก้็เครียด เขา้
ยงัไงทาํยงัไง…(ตอ้ม นามสมมติ 2554) 
  …ไม่ค่อยมีผล…(คริต นามสมมติ 2554) 
  …เรียนรู้ในการทาํงาน แค่ 1ถึง 2 ครัง ก็สามารถทาํได้แล้ว…(เบียร์ นามสมมติ 
2554) 
  …เรืองคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเก่ง แต่ถามว่าระบบเข้ามาเราก็ต้องมาเรียนรู้ต้องมา
ปรับตวัจากบา้งตวัทีไม่น่าจะเปลียนแต่เราได้เขา้มาใช้ก็โอเคขึนดีขึนแต่เราก็ตอ้งศึกษามากว่าคน
อืน…(เม่า นามสมมติ 2554) 
 

 2.2 สภาพแวดล้อม 

 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ภายใตก้ารแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเขม้ขน้เพือให้
ธนาคารสามารถดํารงความเป็นผู ้นําและประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอย่างสง่า
งาม  ธนาคารไม่เพียงมุ่งหวงัเฉพาะผลสาํเร็จของกิจการเท่านนั แต่ยงัคาํนึงถึงวิธีการทีจะยงัผลแห่ง
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ความสาํเร็จเหล่านนัดว้ย ธนาคารจะไม่ใชว้ิธีการหรือกระทาํกิจการใดทีมิชอบต่อกฎหมาย หรือผิด
จรรยาบรรณ เพียงเพือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุผลสาํเร็จ 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลหลักได้บอกถึงสาเหตุทีมีผลต่อการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์คือ สภาพแวดลอ้ม  มีส่วนสําคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยการปรับปรุง
ในองค์กรและลกัษณะงานไม่ว่าจะอยู่ในองค์การใด สภาพแวดลอ้มการสนบัสนุนการเรียนรู้และ
การพฒันา องค์กรจะประสบความสําเร็จไม่ใช้แค่บุคคลใดบุคคลหนึงถึงสามารถทาํให้องค์กร
ประสบความสําเร็จ แต่อยู่ทีบุคลากรขององค์กรทุกคน สภาพแวดลอ้มตามทกัษะของผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั คือ  

  1.  ผูบ้งัคบับญัชา เป็นส่วนสําคญัในการขบัเคลือนให้การพฒันาของบุคลากรบรรลุ
ความสําเร็จซึงเกิดจากสนบัสนุนของผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นสาเหตุและปัจจยัหลกัต่อการตดัสินใจ
ของบุคลากรให้ดาํเนินทิศทางในการปฏิบติังานไปในทิศทางใด เพือให้สาขาดาํเนินไปในแนวทาง
ตามนโยบายของธนาคารไดถู้กตอ้งและตรงกบัความตอ้งการของธนาคาร 

  2.  เพือนร่วมงาน ส่วนประกอบทีทาํใหก้ารทาํงานเดินทางไปดว้ยดี โดยทีบุคลากรที
ทาํงานร่วมกันต้องมีความรักใคร่ สามัคคี ร่วมใจเป็นหนึง ในการทํางานงานบรรลุประสบ
ความสําเร็จตามนโยบายของธนาคาร โดยการอยูร่่วมกนัตอ้งมีความเขา้ใจซึงกนัละกนั ถา้ไม่เขา้ใจ
ในซึงกนั เกิดปัญหาในการทาํงาน มกัจะเกิดปัญหาในระบบงานได ้

  3.  ผูใ้ช้บริการ สภาพแวดลอ้มของแต่ละสาขาไม่เหมือนกนั โดยทีผูว้ิจยัทาํการลง
พืนทีการวิจัย พืนทีเขต ภาคที 1 เขตที 1 จังหวดักรุงเทพมหานคร มาจากแต่ละเชือสายเช่น 
ผูใ้ชบ้ริการเป็น คนจีน คนอินเดีย คนไทย แขก การทีผูใ้ชบ้ริการเขา้มารับการบริการมกัจะมีหลายรู้
แบบ โดยบุคคลิกของผูใ้ช้บริการ ทางผูป้ฏิบติังานตอ้งมีการศึกษาและเขา้ใจ ในตวัตนของแต่ละ
บุคคล เพือใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บการบริการทีประทปัใจ 
  4.  การเปลียนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน  ดํา เนินไปในทิศทางทันสมัยโดย
ผูป้ฏิบติังานต้องมีการปรับปรุงตนัเองอยู่สมาํเสมอ เพือให้ต้องตามข่าวสารข้อมูล ความรู้เพือ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บริการและเพือปรับปรุงของผูป้ฏิบติังานให้มีการพฒันาไป
พร้อมกบัยุคสมยัทีมีการเปลียนแปลงอยูเ่สมอ และเป็นการเสริมสร้างความอยากรู้อยากเห็น ความ
กระตือรือลน้ ในการทาํงาน 

  ขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากบุคลากรขององคก์ร สามารถนาํมาอา้งอิงให้ตรง
กบัประเด็นนีคือ 

 …สถาพแวดลอ้ม ไม่มีผล… (ตอ้ม นามสมมติ 2554) 
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 …มีผลของพฒันาตนเอง ถา้เกิดจากสภาพแวดลอ้มไม่ดี เช่น เพือนร่วมงานเขา้กนั
ไม่ได ้ทาํงานกนัจริงไม่ได ้การทีจะพฒันาตนเองหรือพฒันาสาขาไปดว้ยกนัเป็นไปไดอ้ยาก และก็
ส่วนนีการทาํงานตอ้งทาํงานเป็นทีม ถา้ไม่ทาํงานเป็นทีมคงไปต่อกนัไม่ได ้และผูบ้งัคบับญัชามีผล
ต่อการปฏิบติังานมาก และมีผลต่อการทาํงานของเรามาก เพราะว่าเราจพฒันาหรือไม่พฒันาส่วน
หนึงจะอยูที่ผูบ้งัคบับรรชาดว้ย เช่นการประเมิณผลงานต่างๆและการขาย การบริการทางเราทาํไม่ดี 
จะมีผลต่อการเลือนตาํแหน่ง ผูบ้งัคบับรรชาอาจประเมิญให้ตามเนืองาน แต่ถา้เรามีความกระตือรือ
ร้น มีการทาํงานทีดี การทาํงานกบัเพือนได ้การทีเราจะเลือนตาํแหน่งผูบ้งัคบับรรชาสนบัสนุนเรา
ได”้ (จิว นามสมมติ 2554) 

 …การทีลูกคา้ทีมาพดูจารุนแรง หรือไม่ก็มาแบบไม่เขา้ใจสินคา้ เราก็ตอ้งปรับตวัให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มวา่เขา้มา เราก็ตอ้งดูวา่บุคลิกเขาเป็นยงัไงเราก็เขา้หาเขา้อยา่งไร เราตอ้งรู้วา่ทาํ
อยา่งไรใหเ้ขาพอใจ…(คริต นามสมมติ 2554) 

 …การทีในคนในสาขามีการพฒันาเราก็ตอ้งพฒันาตามเขาไปดว้ย คนอืนขายไดแ้ลว้
เราขายไม่ไดเ้ราก็ตอ้งคิดแลว้วา่เราควรทีจะพฒันาตวัเองอยา่งไร…(เบียร์ นามสมมติ 2554) 

 …กสิกรเน้นในเรืองของการแข่งขนัทุกคนจะไดเ้ป้าหมายจะมีการแข่งขนัระหว่าง
สาขาแลว้บางครังยงัตอ้งแข่งกนัเองในสาขา ซึงเราก็ตอ้งดินร้นเพือรอดให้ได ้ซึงเราตอ้งรู้ขอ้มูลเรา
ถึงจะขายของไดซึ้งจะทาํมห้เราพฒันาตงัเอง ถา้เราไม่รู้เราขายของไม่ไดเ้ราก็สู้เขา้ไม่ได…้ (นัท 
นามสมมติ 2554) 

 …สภาพแวดลอ้มมีการเปลียนแปลงเราก็ตอ้งตามให้ทนั อยา่งเช่นขอ้มูลหรือความรู้ 
ศึกษาใหเ้ขา้ใจ เพือจะไดต้อบสนองให้กบัลูกคา้ได ้และเพือนร่วมงานมีการแลกเปลียนความคิดกนั 
และผูจ้ดัการสาขามาคอยชีแนะนาํในการปฏิบติังานว่าอนัไหนถูกอนัไหนผิด…(เม่า นามสมมติ 
2554) 

 …สภาพแวดลอ้มมีส่วนสําคญัมาก ถา้เป็นองคก์รการเรียนรู้จะทาํให้มีความกระตือ
รือรน เพือควบคู่ไปกบัเพือน การแข่งขนัการเรียนรู้เกิดขึนทาํให้เรารู้ว่าควรทีจะพฒันาตาม…(เอ๋ 
นามสมมติ 2554) 

 …ขณะนีโลกมีการเปลียนแปลง องค์กรตอ้งมีการเปลียนแปลงสภาพแวดลอ้มของ
ตนเองใหก้า้วไปกบัโลกใหไ้ด ้ซึงธนาคารตอ้งให้บริการไดค้รบวงจรไม่วา่จะจ่ายค่านาํ ค่าไฟฟ้า ค่า
สินคา้ สภาพขององค์การและพนกังานใกก้า้วทนักบัสิงแวดลอ้ม ไม่ว่าลูกคา้ตอ้งการจะใชบ้ริการ
ไหน แมเ้ราจะไม่เคยรู้ถึงบริการนัน เราก็ตอ้งศึกษาในการสมคัรลว้ลองใช้เอง…(พดั นามสมมติ 
2554) 
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 …สภาพแวดล้อมของทีทํางานมีส่วนพัฒนาตนเองอย่างแน่นอน  เนืองจาก
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานต่างๆ เป็นปัจจยัเกือหนุนให้เรามีพลงักา้วไปขา้งหน้า หยุดกบัที หรือ 
ถอยหลงั ซึงสิงเหล่านี ถือวา่เป็นองคก์ระกอบทีสาํคญัทีทาํให ้พนกังานสามารถหล่อหลอมพนกังาน
ทีคิดให้พัฒนาตนเองหรือถอยหลัง  ซึงสภาพแวดล้อมขึนอยู่กับหวหน้างานทีจะทําให้
สภาพแวดลอ้มเอือต่อการพฒันาหรือเอือต่อการหยดุกบัที…(หมู นามสมมติ 2554) 
 
 2.3 เทคโนโลย ี

 การทีธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) ได้มีการพฒันาของระบบสารสนเทศ  
ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั การพฒันาของระบบสารสนเทศ ในความหมาย
ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ ระบบปฏิบติังาน ซึงในปัจจุบนัไดมี้การเปลียนแปลงระบบปฏิบติังานระบบ
ใหม่และยงัมีมาใช้ควบคู่กบัระบบเดิม ส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานสาขาตอ้งมีการเรียนรู้และการพฒันา
ตนเอง โดยผูที้มีความเขา้ใจในระบบการทาํงานอยูแ่ลว้สามารถปรับตวัไดง่้ายแต่สําหรับผูที้โยก้ยา้ย
ตาํแหน่งทาํให้เกิดส่งผลกระทบต่อการบริการลูกคา้ และการรับรู้ของผูป้ฏิบติังาน แต่ในระยะยาว
เป็นผลดีต่อองคก์ร ทาํใหท้นัสมยัและสามารถแข่งขนักบัคู่ขางได ้

 
  ขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากบุคลากรขององคก์ร สามารถนาํมาอา้งอิง
ใหต้รงกบัประเด็นนีคือ 

  …มีผลนะค่ะ เนืองจากตอนนีกาํลงัเปลียนระบบค่ะจากระบบเดิม เป็นระบบใหม่ คือ
เหมือนกบัวา่ตวัดิฉันเองพึงขึนตาํแหน่ง อยูใ่ยช่วยคราบเกียว ซึงอยูใ่นระหวา่งระบบเก่าและระบบ
ใหม่ซึงระบบเก่ายงัไม่คล่องแลว้ยงัตอ้งเรียนระบบใหม่ดว้ยควบคู่ไปสองอยา่งแต่เราก็พยายามซึงเรา
ตอ้งใชใ้นการทาํงานทุกวนั…(หนู นามสมมติ 2554) 
  …มีผลกระทบค่อนขา้งมากเนืองจากกว่าระบบสารสนเทศตอนนีมีการพฒันาไป
อย่างทีไม่มีทีหยุดยงัแล้วถ้าเราไม่เปลียนแปลงตวัเองเลยยงัยึดติดกับสิงเดิมๆ อาจทาํให้ผลการ
ทาํงานออกมาไม่กา้วทนัตามเทคโนโลยีทีเกิดขึน ในบา้งครังทีเรากลบัไปใชร้ะบบเก่าอาจทาํให้ใช้
เวลามากขึนกวา่ซึงองคก์รตอ้งการความรวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นยาํ…(เอ๋ นามสมมติ 2554) 
  …การเปลียนระบบสารสนเทศขององค์กรไม่ได้มีผลต่อพนักงงานในเชิงลบ แต่
ส่งผลในการทาํงานของพนกังานให้สามารถคน้หาติดต่อประสารงานสือสารกบัหน่วยงานต่างๆได้
รวดเร็ว โดยจะใช้คาํว่า ไร้พรมได้ก็น่าจะได ้ความรวดเร็วเวลาจะถูกจาํกดัและควบคุมได้…(หมู 
นามสมมติ  2554) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 
 

 

  …ในช่วงแรกของการเปลียนระบบจะทาํให้การทาํงานสะดุดและจะมีปัญหาเรือง
เวลาลูกคา้เขา้มาจะทาํให้ลา้ชา้ทาํให้เขาไม่พอใจในการทาํงานเรา แต่ทางฝ่ายงานทีมีการฝึกอบรม
แต่ก็ไม่ทาํให้เรามีความเชียวชาญตงัใช้ระยะเวลาในการทาํถึงจะเชียวชาญ ซึงในการเปลียนระบบ
ครังนีจะทาํใหมี้ปัญหาในการบริการลูกคา้…(กิฟ นามสมมติ 2554) 
 

 2.4  แรงจูงใจ 

 แรงจูงใจมีความสําคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัในการขบัเคลือน
การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่แลว้บุคลากรจะมอง วา่ เงิน หรือผลตอบแทนทีน่าพึง
พอใจเป็นส่วนสําคญั ในการดาํเนินชีวิตในวนัข้างหน้า บุคลากรจะหันไปมององค์กรว่าการที
บุคลากรไดส้ร้างผลตอบแทนให้กบัองคก์รมีรายไดห้รือการประกอบการสูงเกิดจากการทาํงานทีมี
ประสิทธิภาพสูง ผลตอบแทนทีส่งกลบัมาหาบุคลากรตอ้งมีผลตอบแทนทีสูงตามเช่น สวสัดิการ 
เงินจูงใจเพือการขาย โบนัส ความมนัคง แรงจูงใจเป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้บุคลากรในองค์กรตดั
สินใจลาออกไปจากองคก์รไปอยูอ่งคก์รอืนทีใหผ้ลตอบแทนทีสูงกวา่   

 

  ขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์จากบุคลากรขององคก์ร สามารถนาํมาอา้งอิงให้ตรง
กบัประเด็นนีคือ 

 …การพฒันาในชีวิตทีดีขึน ความสุขในการทาํงานทีมากขึน ผลตอบแทนทีมาก
ขึน…  (ตอ้ม นามสมมติ 2554) 

 …องค์กรเขา้มาดูเรืองของแรงจูงใจ สวสัดิการ ผลตอบให้ดีขึนกว่านี… (กอ้ย นาม
สมมติ 2554) 

 …ตอ้งการสิงเร้าทีทาํให้รู้สึกอยากพฒันา อาจจะตอ้งทาํให้รู้สึกดี เกิดแรงจูงใจที
ไม่ไดเ้กิดจากเงินแต่เกิดจากความเป็นกนัเองการทีเราอยูร่่วมกนัในสังคม ให้เกิดความรู้สึกดีๆ ทีได้
อยูร่่วมกนัในสังคม จะทาํใหก้ารทาํงานไปในทิศทางเดียวกนั อยูด่ว้ยกนัได…้(กิฟ นามสมมติ 2554) 

 …การปลูกจิตสํานึกหรือการทาํให้พนกังานมีความซือสัตยต่์อองค์กร ซึงสิงเหล่านี
จะตอบโจทยต่์อความมนัคงของพนกังาน…(หมู นามสมมติ 2554) 

 …เรืองใจเขาใจเรา ความเหมาะสมในเรือง เงินเดือน…(คริต นามสมมติ 2554) 
 …เงินเดือน ผลตอบแทน เงินจูงใจเพือการขาย… (เม่า นามสมมติ 2554) 
 …การทีองคก์รให้ความสําคญักบัพนกังานระดบัล่างมากยิงขึน ให้พนกังงานระดบั

ล่างรู้สึกวา่ตนเองมีค่าสาํหบัองคก์ร ไม่ใหรู้้สึกทอ้แทก้บัการทาํงาน…(แทน นามสมมติ 2554) 
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 …ควรจะสนบัสนุนพนกังานในดา้นกิจกรรมอืนๆ เพิมเติมนอกเหนือจากการอบรม 
ควรทีจะมีพกัผอ่นให้กบัพนกังานให้ผอ่นคลายกนัมากขึน และการพกัผ่อนประจาํปีนอ้ยเกินไป…
(พดั นามสมมติ 2554) 

 

การวเิคราห์สภาวะแวดล้อม (SWOT analysis) 
จากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร การดาํเนินกิจกรรม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

พบวา่ปัจจยัในดา้นต่างๆ ทีมีผลต่อการดาํเนินงานขององคก์ร มีดงันี 

1.  จุดแข็งของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ทาํให้การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เหนือคู่แข่งในตลาด มีดงัต่อไปนี 

 1.1 การฝึกอบรม ทาํให้บุคลากรเกิดความชาํนาญ เนืองจากการบุคลากรไดรั้บการ
เรียนรู้ส่งเสริมการเรียน ชาํนาญในการใชเ้ครืองมือในการทาํงานเช่น คอมพิวเตอร์ และเสริมสร้าง
ขอ้มูลในผลิตภณัฑ์ขององค์กร เพือสามารถนาํเสนอกบัผูใ้ช้บริการได้ถูกตอ้ง และตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 1.2 การร่วมงานเป็นทีม เป็นส่วนหนึงทาํใหบุ้คลากรมีความแข็งแกร่ง ส่วนประกอบ
ทีทาํให้การทาํงานเดินทางไปดว้ยดี โดยทีบุคลากรทีทาํงานร่วมกนัตอ้งมีความรักใคร่ สามคัคี ร่วม
ใจเป็นหนึง ในการทาํงานงานบรรลุประสบความสาํเร็จตามนโยบายของธนาคาร 

 1.3 องค์กรมีการพฒันาในเรืองการให้บริการทีให้ผูป้ฏิบติังาน ทาํงานสะดวกและ
รวดเร็ว เพือตอบสนองความตอ้งการใหลู้กคา้พึงพอใจกบัการใหบ้ริการของผูป้ฏิบติังาน 

2.  จุดอ่อนของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเป็นอุปสรรคการในการดาํเนินงาน 

 2.1 สูญเสียบุคลากรในการทาํงาน ไปให้กับองค์กรอืนๆ โดยทีองค์กรอืนให้
ผลตอบแทนน่าพึงพอใจทีดีกวา่องคก์ร  

 2.2 การพัฒนาของระบบการทํางาน โดยการเปลียนแปลงระบบงานบ่อย 
ผูป้ฏิบติังานตอ้งปรับตวัในการปฏิบติังานบ่อยซึงทาํใหใ้ชร้ะยะเวลาในการศึกษาเขา้ใจในระบบการ
ทาํงาน ในช่วงหลงัการเปลียนแปลงไม่มีการเขา้มารับการอบรม ทาํใหร้ะบบการทาํงานล่าชา้ 

 2.3 ตน้ทุนการพฒันาทรัพยากรมนุษยสู์งเนืองจากบุคลากรในองค์กรมีจาํนวนมาก
แต่ตอ้งเสริมสร้างใหค้วามรู้ในการใชง้านระบบสารสนเทศ  

3.  โอกาศของธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) สภาพแวดล้อมภายนอกทีเอือ
ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานขององคก์ร 
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 3.1 หน่วยงานต่างๆให้สนใจในการพฒันาบุคลากรซึงธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) มีชือเสียงในการพฒันาบุคลากรขององคก์ร มีหน่วยงานต่างๆเขา้มาเพือศึกษาเรียนรู้เพือ
นาํไปปรับปรุงในหน่วยงาน 

 3.2 ผูใ้ชบ้ริการมีความสนใจในการศึกษาขอ้มูลในการลงทุนในระบบการเงินมากขึน 
ทาํให้บุคลากรตอ้งทาํการศึกษาหาความรู้ในเรืองของผลิตภณัฑ์ธนาคาร และความรู้ทวัไปเพือทีจะ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 4.  อุปสรรคของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ทีก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคใน
การดาํเนินการ 

 4.1 ภาวะเศรษฐกิจรวมของโลกมีการเปลียนแปลงในเทคโนโลยีอยูต่ลอดเวลา ทาํให้
ประชาชนมีความระมดัระวงัในการใช ้ระบบสารสนเทศของธนาคาร เช่น ระบบบริการทางตูก้ดเงิน
สด (ATM) จึงเป็นอุปสรรคทาํใหท้างธนาคารตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจกบัผูใ้ชบ้ริการ 

 4.2 การแข่งขนัของคู่แข่งค่อยขา้งสูง โดยเฉพาะการแข่งขนัดา้นเทคโนโลยีเพือเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภยั จึงเป็นอุปสรรคในการขยายการใชบ้ริการของธนาคาร 
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ตารางที 1 วเิคราะห์สภาวะแวดลอ้ม (SWOT Analysis) 

 
จุดแขง็ จุดอ่อน 

1. องคก์รใหค้วามสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  1. สูญเสียบุคลากรในการทาํงาน เนืองจาก 

   โดยการฝึกอบรม     ผลตอบแทนทีบุคลากรไดรั้บไม่คุม้ค่าในการ 

2. ลกูคา้เกิดความภกัดีต่อธนาคาร    ปฏิบติังาน 

3. การบริการสะดวกและรวดเร็ว 2. การพฒันาของระบบการทาํงาน โดยมีการ 

4. การทาํงานกนัเป็นทีม     เปลียนแปลงระบบงานบ่อย 

  3. ตน้ทุนการพฒันาทรัพยากรมนุษยสู์ง 

โอกาส อุปสรรค 

1. หน่วยงานต่างๆใหค้วามสนใจในการพฒันา 1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกมีการ 

    ทรัพยากรมนุษย ์     เปลียนแปลงของระบบเทคโนโลยีอยู่ 
2. ผูใ้ชบ้ริการมีความสนใจศึกษาขอ้มลูของธนาคาร     ตลอดเวลา 

 2. การแข่งขนัของคู่แข่งในเรืองการพฒันา 

     เทคโนโลยี ใหมี้ความสะดวกรวดเร็วและ 
    ปลอดภยั 

  

3.  การวิเคราะห์แนวทางแก้ไข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือรองรับการเปลียนแปลงระบบ
สารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   
 ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือรองรับการเปลียนแปลงระสารสนเทศ อาจเกิด
อุปสรรคและปัญหาในการดาํเนินงาน และป็นสิงทีทา้ทายกบัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ที
ตอ้งแก้ไขปัญหาให้สําเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายขององค์กรนันๆ เนืองจากการพฒันาทรัพยากร
มนุษยน์นัไม่สามารถทีจะบงัคบักฏเกณฑ์ตามความมุ่งหวงัขององคก์รไดทุ้กประกาศ จึงทาํให้การ
แกไ้ขปัญหานนัซบัซ้อนและทาํไดย้ากกวา่การพฒันาระบบสารสนเทศ ดงันนัการแกไ้ขปัญหาของ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศจะตอ้งอาศยัความมุ่งมนั
ของบุคลากรทุกระดบั ภายใตข้อ้จาํกดัของความเขา้ใจของบุคลากร สําหรับปัญหาในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของ
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สามารถแบ่งออกไดด้งันี 
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 3.1 ปัญหาด้านตัวผู้ปฎบิัติงาน 

 เนืองจากผูป้ฏิบติังานของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขตที 1 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  มีประสบการณ์ในการทาํงาน และ ความชาํนาญในระบบสารสนเทศ ทีไม่
เพียงพอ เนืองจาก อายุของบุคลากรมีประสบการณ์ในการทาํงานมาก แต่ความสามารถในระบบ
สารสนเทศนอ้ย หรือ บุคลากรทีพึงมีการโยก้ยา้ยตาํแหน่งหรือเขา้มาปฏิบติังานใหม่ ทาํให้ยุง่ยากใน
การปรับตวั ทางธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เริมตน้ จากตอ้งละลายพฤติกรรมของบุคลากร
ทียงัยึดติดกับระบบการปฏิบติังานเดิม โดยองค์กรมีนโยบายในการกํากับดูแล เพือทีจะปรับ
พฤติกรรมของบุคลากรให้มีความคุน้เคยกบัระบบปฏิบติังานใหม่ ซึงจาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาอยา่ง
นอ้ย 3 เดือน เพือให้บุคลากรมีความคุย้เคยกบัระบบปฏิบติังานใหม่ และค่อยๆ ลดการใชง้านของ
ระบบปฏิบติังานเก่าลง    
 3.2 ปัญหาด้านต้นทุนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พบปัญหาในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นแต่
ละปี เนืองจากธนาคารมีการพฒันาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน มีการส่งพนกังาน
ไปฝึกอบรมในเรืองของผลิตภณัฑ์ของธนาคารอยูเ่สมอ และธนาคารยงัให้พนกังานไปเสริมทกัษะ
ความรู้ในการทาํงาน เช่น การส่งไปฝึกอบรมขอใบอนุญาติตวัแทนนายหนา้ขายประกนัชีวิต ขอใบ
อนุญาติตวัแทนนายหน้าขายประกนัวินาศภยั และ ขอใบอนุญาติผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนโดยค่าใช้จ่าย
ทงัหมดธนาคารเป็นผูรั้บผิดชอบ ทาํให้มีตน้ทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษยสู์ง ทาํให้ธนาคารมี
นโยบายในการฝึกอบรมในการเลือก ผูที้เหมาะสม มาฝึกอบรมนาํไปเผยแพร่ใหก้บัผูร่้วมปฏิบติังาน
ในสาขาใหมี้ทกัษะความรู้ เพือเป็นการลดค่าใชจ่้าย  
 3.3 ปัญหาด้านการสือความในการออกผลติภัณฑ์ใหม่ๆ 

 ในปัจจุบนัผูป้ฏิบติังาน พบปัญหาเมือธนาคารมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ในแต่ละครัง 
ผูป้ฏิบติังานได้รับสือความล่าช้า โดยทีทางธนาคารได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกมาแต่ละครัง 
ผูป้ฏิบติังานสาขา ไม่ทราบถึงขอ้มูลของผลิตภณัฑใ์หม่ แต่มีการสือความให้กบัผูใ้ชบ้ริการไดท้ราบ
ถึงการออกผลิตภณัฑน์นั ทางสือ โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์โดยทาํให้การปฏิบิงานในการทาํงาน
ล่าชา้ จากการทีพฒันาตอ้งโทรศพัยไ์ปสอบถามของขอ้มูลผลิตภณัฑ์และทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ
พึงพอใจกบัผูป้ฏิบติังาน และทาํให้ผูใ้ช้บริการมองดูภาพลกัษณ์ของธนาคารไปในทางลบ ดงันนั
วธีิการแกปั้ญหาอาจจะไดโ้ดยการขอความร่วมมือจากผูดู้แลผลิตภณัฑ์นนัๆทีมีหนา้ทีในการแจง้สือ
ความใหก้บัผูใ้ชบ้ริการทราบส่งขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ต่างๆทีออกมาใหม่เพือเป็นการสร้างความเป็น
มืออาชีพใหก้บัผูป้ฏิบติังานสาขา และเป็นการสร้างความเชือมนัและความพึงพอใจในการให้บริการ
กบัผูใ้ชบ้ริการ  
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บทที 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรือง “แนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบ
สนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขตที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร” มี
วตัถุประสงค์เพือศึกษาแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือรองรับการเปลียนแปลงระบบ
สนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

 จากการวิจยัดงักล่าวเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยา เพือศึกษา
แนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบสนเทศของธนาคารกสิกร
ไทย จาํกดั (มหาชน) ซึงผูว้ิจยัไดล้งพืนทีสัมภาษณ์พนกังานปฎิบติังานสาขาของทางธนาคารกสิกร
ไทย จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขตที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทงันีผูว้ิจยัใชแ้นวคิดเกียวกบั
การจดัการความรู้ แนวคิดเกียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์แนวคิดเกียวกบัสารสนเทศ แนวคิด
เกียวกบัทฤษฏีแรงจูงใจ และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง เป็นแนวทางเพืกาํหนดกรอบในการศึกษาวจิยั 

 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง จากผูใ้หข้อ้มูลหลกัพนกังานปฏิบติังานสาขาของ
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขตที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทงัหมด 13 คน 
ตาํแหน่งผูจ้ดัการสาขา 1 คน และตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา 2 คน ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีการบริการ
และการขาย 2 6 คนและตาํแหน่งเจา้หนา้ทีการบริการและการขาย 1 4 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
ประกอบด้วย สมุดบนัทึกขอ้มูลในภาคสนาม เครืองบนัทึกเสียงในการสัมภาษณ์กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล และตวัผูว้จิยัซึงถือเป็นเครืองมือสาํคญัทีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
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1.  สรุปผลการศึกษา 
 ผูว้จิยัขอสรุปผลการศึกษา โดยจาํแนกตามวตัถุประสงค ์1 ขอ้ ดงันี 
 1.  การวิคราะห์รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือรองรับการเปลียนแปลงระบบ
สารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   
  จากการทีผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมทาํใหผู้ว้จิยัพบขอ้มูลคาํตอบของการวจิยั ในเรืองแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือ
รองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พืนที ภาคที 1 เขต
ที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยจากศึกษาการสร้างทศันะของผูป้ฏิบติังานสาขาและดว้ยจากปัจจยั
หลายดา้น ไดแ้ก่ ประสบการณ์ของมนุษย ์ความรู้สึกต่อองคก์ร ความสนใจ การตระหนกัรู้และการ
มีส่วนร่วมในองค์กร ซึงสิงต่างๆ เหล่านีจะเป็นตวักาํหนดการศึกษาแนวทางการพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ทีถูก
กาํหนดโดยวถีิ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม แนวคิด แนวทางในการปฏิบติังานนนัๆ 

  ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) สถานทีตงั 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนน
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จงัหวดักรุงเทพมหานคร รูปแบบลกัษณะของธุรกิจ ธุรกิจการเงิน 
ไดก่้อตงัเมือวนัที 8 มิถุนายน พุทธศกัราช 2488 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และพนกังานชุด
แรกเริมเพียง 21 คน อาคารทีทาํการแห่งแรกคือสาขาสํานกัเสือป่าในปัจจุบนั จากจุดเริมตน้จนถึง
วนันี ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) มีสาขาในประเทศจาํนวน 816 สาขา  ธนาคารกสิกรไทย 
จาํกัด (มหาชน) มุ่งมนัในการพฒันาองค์กรและผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสมาํเสมอ เพือ
ใหบ้ริการทีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ โดยใหค้วามสาํคญัการพฒันาเทคโนโลยแีละทรัพยากรมนุษย ์ 
  ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เล็งเห็นถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย ์โดยการ
บริหารงานภายในอย่างเป็นระบบ มีการจดัการความรู้ ให้สอดคล้องกบัสภาวะการณ์ในปัจจุบนั 
เพือให้บุคลากรแข่งขนักนัเพือมุ่งสู้ความเป็นเลิศ และองคก์รเล็งเห็นถึงความสําคญัของทรัพยากร
มนุษยเ์ป็นแรงขบัเคลือนให้องคก์รสู้เป้าหมาย องคก์รมีการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างความรู้และ
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
 การศึกษาแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบ
สารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  ตามทศันะขององคก์รจากการวเิคราะห์ของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัมีหวัขอ้ 3 ประเด็น ดงันี 
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 รูปแบบการเรียนรู้และการทศันะของบุคลากรขององคก์รจากการวิเคราะห์มี 4 แบบ 
ดงันี     

 1. การเรียนรู้แบบชนัเรียนอยา่งเป็นทางการ  
 2. การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง 

 2.1 เหตุการณ์ทีเกิดขึนในการปฏิบติั 

 2.2 เครืองมือช่วยเหลือการปฏิบติังาน 

  2.3 การคน้ควา้ขอ้มูลจาก หนงัสือพิมพ ์และข่าวสารภายในและภายนอกองคก์ร 

  2.4 การแลกเปลียนความคิดเห็นทีไดจ้ากการปฏิบติังาน 

 3. การเรียนรู้นอกเวลาทาํการ  
  4. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

 2. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือรองรับการ
เปลยีนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   
  การพฒันาบุคลากร ทุกองคก์รอยากไดค้นเก่งและคนดีในการเขา้ร่วมงาน เพือจะได้
มีการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหมี้คุณภาพทีสูงขึน โดยทีองคก์รตอ้งมีการรักษาและดูแลคนเก่ง
ให้อยูก่บัองคก์รนาน แต่ในความเป็นจริงเป็นเรืองอยากขององคก์รเพราะในการสร้างคนเก่งขึนมา
เป็นเรืองยากมาก ซึงเมือองค์กรพบเจอคนเก่งนนัเป็น คนเก่งนนัมกัคิดว่าการพฒันาในระดบัหนึง
แลว้ตนเองก็จะลาออกจากองคก์รแลว้ไปอยูที่อืน ในปัจจุบนัเป็นปัญหาของทุกองคก์รในการพฒันา 

 ธนาคารกสิกไทย จาํกดั (มหาชน) ได้มีการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศในการ
ปฏิบติังาน ในยคุปัจจุบนัการแข่งขนัทางดา้นเทคโนโลยีเป็นปัจจยัสําคญัขององคก์รทุกองคก์ร เพือ
รองรับการใหบ้ริการทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การพฒันาทาํให้เกิดผลกบัผูป้ฏิบติังาน การ
เปลียนแปลงเป็นเรืองใหญ่ในเรืองของวฒันธรรมขององคก์ร โดยตอ้งใชร้ะยะเวลาเพือให้บุคลากร 
ตรงตามทิศทางและลกัษณะในสิงทีองค์กรตอ้งการให้เป็น หลกัใหญ่ในการทาํงาน บุคลากรให้
ประสบความสําเร็จและตรงเป้าหมายองคก์ร บุคลากรตอ้งรู้สกตวัอยูเ่สมอว่า องคก์รทุกแห่งไม่ว่า
เล็ก กลาง หรือใหญ่ หรือจดัอยูใ่นธุรกิจใดก็ตาม การทาํงานระหวา่งบุคลากรในองคก์รและองคก์ร
กบับุคลากรตอ้งสอดคลอ้งกนั เลือกคนทีเหมาะกบังาน 
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 ตามทกัษะของผูใ้หข้อ้มูลหลกั จากการวเิคราะห์มี 4 ประเด็น คิอ  
 1.  ตวัผูป้ฏิบติังาน  
 2.  สภาพแวดลอ้ม   
 3.  เทคโนโลย ี 
  4.  แรงจูงใจ 

 การวเิคราห์สภาวะแวดล้อม (SWOT analysis) 
 จากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร การดาํเนินกิจกรรม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

พบวา่ปัจจยัในดา้นต่างๆ ทีมีผลต่อการดาํเนินงานขององคก์ร มีดงันี 

 1.  จุดแขง็ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ทาํให้การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์เหนือคู่แข่งในตลาด มีดงัต่อไปนี 

  1.1 การฝึกอบรม ทาํใหบุ้คลากรเกิดความชาํนาญ เนืองจากการบุคลากรไดรั้บ
การเรียนรู้ส่งเสริมการเรียน ชาํนาญในการใชเ้ครืองมือในการทาํงานเช่น คอมพิวเตอร์ และ
เสริมสร้างขอ้มูลในผลิตภณัฑข์ององคก์ร เพือสามารถนาํเสนอกบัผูใ้ชบ้ริการไดถู้กตอ้ง และตรงกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

  1.2 การร่วมงานเป็นทีม เป็นส่วนหนึงทาํใหบุ้คลากรมีความแขง็แกร่ง 
ส่วนประกอบทีทาํใหก้ารทาํงานเดินทางไปดว้ยดี โดยทีบุคลากรทีทาํงานร่วมกนัตอ้งมีความรักใคร่ 
สามคัคี ร่วมใจเป็นหนึง ในการทาํงานงานบรรลุประสบความสาํเร็จตามนโยบายของธนาคาร 

  1.3 องคก์รมีการพฒันาในเรืองการใหบ้ริการทีใหผู้ป้ฏิบติังาน ทาํงานความ
สะดวกและรวดเร็ว เพือตอบสนองความตอ้งการใหลู้กคา้พึงพอใจกบัการใหบ้ริการของผูป้ฏิบติังาน 

 2.  จุดอ่อนของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเป็นอุปสรรคการในการ
ดาํเนินงาน 

  2.1 สูญเสียบุคลากรในการทาํงาน ไปใหก้บัองคก์รอืนๆ โดยทีองคก์รอืนให้
ผลตอบแทนน่าพึงพอใจทีดีกวา่องคก์ร  

  2.2 การพฒันาของระบบการทาํงาน โดยการเปลียนแปลงระบบงานบ่อย 
ผูป้ฏิบติังานตอ้งปรับตวัในการปฏิบติังานบ่อยซึงทาํใหใ้ชร้ะยะเวลาในการศึกษาเขา้ใจในระบบการ
ทาํงาน ในช่วงหลงัการเปลียนแปลงไม่มีการเขา้มารับการอบรม ทาํใหร้ะบบการทาํงานล่าชา้ 

 2.3 ตน้ทุนการพฒันาทรัพยากรมนุษยสู์งเนืองจากบุคลากรในองคก์รมีจาํนวน
มากแต่ตอ้งเสริมสร้างใหค้วามรู้ในการใชง้านระบบสารสนเทศ  
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  3.  โอกาศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สภาพแวดล้อมภายนอกทีเอือ
ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานขององคก์ร 

  3.1 หน่วยงานต่างๆให้สนใจในการพฒันาบุคลากรซึงธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) มีชือเสียงในการพฒันาบุคลากรขององคก์ร มีหน่วยงานต่างๆเขา้มาเพือศึกษาเรียนรู้เพือ
นาํไปปรับปรุงในหน่วยงาน 

  3.2 เนืองจากในปัจจุบนัผูใ้ชบ้ริการมีความสนใจในการศึกษาขอ้มูลในการลงทุน
ในระบบการเงินมากขึน ทาํให้บุคลากรตอ้งทาํการศึกษาหาความรู้ในเรืองของผลิตภณัฑ์ธนาคาร 
และความรู้ทวัไปเพือทีจะตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

  4.  อุปสรรคของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ทีก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการดาํเนินการ 

  4.1 ภาวะเศรษฐกิจรวมของโลกมีการเปลียนแปลงในเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา 
ทาํใหป้ระชาชนมีความระมดัระวงัในการใช ้ระบบสารสนเทศของธนาคาร เช่น ระบบบริการทางตู้
กดเงินสด (ATM) จึงเป็นอุปสรรคทาํใหท้างธนาคารตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจกบัผูใ้ชบ้ริการ 

  4.2 การแข่งขนัของคู่แข่งค่อยขา้งสูง โดยเฉพาะการแข่งขนัดา้นเทคโนโลยีเพือ
เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภยั จึงเป็นอุปสรรคในการขยายการใช้บริการของ
ธนาคาร 

 
3.  วเิคราะห์แนวทางแก้ไข การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพอืรองรับการเปลยีนแปลง 

ระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   
 ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระสารสนเทศ อาจเกิด

อุปสรรคและปัญหาในการดาํเนินงาน และป็นสิงทีทา้ทายกบัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ที
ตอ้งแก้ไขปัญหาให้สําเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายขององค์กรนันๆ เนืองจากการพฒันาทรัพยากร
มนุษยน์นัไม่สามารถทีจะบงัคบักฏเกณฑ์ตามความมุ่งหวงัขององคก์รไดทุ้กประกาศ จึงทาํให้การ
แกไ้ขปัญหานนัซบัซ้อนและทาํไดย้ากกวา่การพฒันาระบบสารสนเทศ ดงันนัการแกไ้ขปัญหาของ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศจะตอ้งอาศยัความมุ่งมนั
ของบุคลากรทุกระดบั ภายใตข้อ้จาํกดัของความเขา้ใจของบุคลากร สําหรับปัญหาในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของ
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สามารถแบ่งออกไดด้งันี 
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 3.1 ปัญหาดา้นตวัผูป้ฎิบติังาน 

 3.2 ปัญหาดา้นตน้ทุนการพฒันาทรัพยากรมนุษยสู์งขึน 

 3.3 ปัญหาดา้นการสือความในการออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

 จากการศึกษาการแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลง 

ระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) พืนที ภาคที  1 เขตที 1 จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปกระบวนการการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องผูป้ฏิบติังานสาขาของ
ธนาคารกสิกรไทย พืนที ภาคที 1 เขตที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานครไดด้งัต่อไปนี 
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ภาพที 6  กระบวนการการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องผูป้ฏิบติังานสาขาของธนาคารกสิกรไทย  
              พืนที ภาคที  1 เขตที 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

จดัตงัทีมงานเพือรวบรวมขอ้มูลความเสียงทีเกิดขึน 

ทีมงานลงพืนทีทาํการสัมภาษณ์รวบรวมขอ้มูลจากบุคลากร 

นาํขอ้มูลควาทีไดรั้บมาทาํการวเิคราะห์เพือสร้างแนวทางการแกไ้ข 

ปฏิบติัการจดัอบรม แนะแนวเพือใหเ้ขา้ใจการเปลียนแปลงและการรับมือ
กบัระบบใหม่อยา่งแทจ้ริง 

ประเมินผลการแกไ้ขโดยการจดัทาํแบบสอบถามและเปรียบเทียบผลก่อน
และหลงัการทาํแบบสอบถาม 

กลุ่มบุคลากรมีการ
รับรู้ 

ผลการชดัวดัไปใน

จบโครงการ 

ผลการชดัวดัไปใน

กลุ่มบุคลากรมีการ
รับรู้ความเสียงเท่า

เดิมหรือเพิมขึนและมี
ความไวว้างใจลดลง 
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2.  อภิปรายผล 
 รูปแบบของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศ
ขององคก์รทีเกิดขึนในวิจยันี เป็นรูปแบบทีเกิดขึนเฉพาะผูป้ฏิบติังานสาขา พืนที ภาคที 1 เขตที 1 
จงัหวดักรุงเทพมหานครเท่านนั เพราะรูปแบบทีเกิดขึนเกิดจากทศันะคติของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
หากมีรูปแบบทีเกิดขึนอาจมีการเปลียนแปลงไปหรือแตกต่างออกไป เป็นรูปแบบทีมีความจาํเพราะ
ในแต่ละองค์กร ดงันนัหากทาํการศึกษารูปแบบในองคก์รอืนๆ  ตามปัจจยัของภายในองค์กร เช่น 
นโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ขององค์กร  หลักในการบริหารภายในองค์กร 
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร การสือความภายในองคก์ร  
 จากการศึกษาการวิคราะห์รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือรองรับการ
เปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า บุคลากรทุกท่านให้
รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ปในแนวทางเดียวกนัคือ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
เป็นองค์กรทีเล็งเห็นถึงความสําคญัการทาํงานเป็นระบบ โดยมีการจดัให้บุคลากรฝึกอบรม คน้หา
ความตอ้งการในการเรียนรู้เช่นเรืองสารสนเทศ ในระบบการปฏิบติังาน โดยคดัเลือกผูที้เหมาะสม
ในการเข้าฝึกอบรม เพือสร้างความรู้ในการทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพดีขึน แล้วเมือกลับมา
ปฏิบติังานนาํเอาความรู้มาแลกเปลียนให้กบัเพือนร่วมงาน เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ 
ความไวเ้นือเชือใจ การทาํงานเป็นทีม (ประพนธ์ ผาสขุยืด 2548) 
 ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) มุ่งหวงัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์โดยการ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รมีเรียนรู้ ทาํให้เกิดการฝึกอบรม การศึกษา และการพฒันา และ
ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) ต้องการให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการปฏิบติังาน ซึง
สอดคล้องกับให้แนวคิดของลีนแนส นาสเลอร์ทีกล่าวว่า การดําเนินการให้บุคลากรได้รับ
ประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึง เพือทีจะไดน้าํเอาปรับปรุงความสามารถในการ
ทาํงาน (Leonard Nadler 1980) 
 จากการศึกษาทาํให้ผูว้ิจยัพบวา่ปัญหาและอุปสรรคทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือ
รองรับการเปลียนแปลงระบบสารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ได้พบว่ามี 4 
ประเด็นในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือ 1) ตวัผูป้ฏิบติังานมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นพนงังานทีมี
ความรู้ทางระบบสารสนเทศ  กลุ่มทีสอง  พนักงงานทีมีอายุงานนาน  2)  สภาพแวดล้อม 
ผูบ้งัคบับญัชา เพือนร่วมงาน ผูใ้ช้บริการ การเปลียนแปลงของโลกยุคปัจจุบนั 3) เทคโนโลยี 
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ความหมายของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ระบบปฏิบติังาน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนายชชัวาล วงษ์
ประเสริฐ และคนอืน ทีกล่าวว่ามนุษยเ์กิดขึนจากพืนฐานความรู้ ประสบการณ์และทศันคติ และ
ค่านิยมของผูผ้ลิตสารสนเทศ สารสนเทศทีเกิดขึนในสังคมย่อมตอ้งตกอยู่ภายใตก้รอบของสังคม 
วฒันธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง และสถานการณ์โลกในปัจจุบนั (ชชัวาล วงษ์ประเสริฐ 
และคนอืน ๆ 2537) 4) แรงจูงใจ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ สวสัดิการ เงินจูงใจเพือการขาย โบนสั ความ
มนัคง ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเฮอร์ซเบอร์ก ทีกล่าววา่ การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานสาเหตุ 
2 สาเหตุ 1) องคป์ระกอบดา้นสุขอนามยั คือ การจดัลกัษณะงาน เงือนไขการทาํงาน และบรรยากาศ
ในการทาํงานทางกายภาพ และทางสังคม ให้ลดความไม่พึงพอใจการทาํงาน เช่น เงินเดือน สถานะ 
ตาํแหน่ง หน้าที 2) องค์ประกอบสิงจูงใจ คือ องค์ประกอบทีช่วยสร้างความรักพึงพอใจในการ
ทาํงาน เช่น งานตรงความถนดั ความสามารถ งานทา้ทาย (Herzberg  2502) 
 
3.  ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1.  จากการคน้ควา้และการวิจยัพบวา่ พนกังานขององคก์รไม่ทราบขอ้มูลเดียวกนัอยา่ง
ทัวถึง  ซึงเป็นผลมาจากการทีไม่มีการใช้ระบบสารสนเทศเพือสนับสนุนการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนันองค์กรจะต้องมีการกระตุ้นให้พนักงานมีการใช้ระบบ
สารสนเทศขององคก์รในการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ดว้ยการจดัการอบรมการใชง้านระบบ
สารสนเทศเพือให้บุคลากรรับทราบวิธีการและขนัตอนการใช้งาน ตลอดจนสร้างการรับรู้การ
ยอมรับระบบสารสนเทศขององค์กร โดยจะตอ้งนาํเสนอให้เห็นถึงความง่ายในการใช้งานและ
ประโยชน์จากการใชง้านซึงจะทาํให้เกิดการยอมรับ และตอ้งควบคู่กบัการสร้างความไวว้างใจให้
เกิดขึนซึงจะสะทอ้นผลไปยงัการลดความเสียงในการใชง้าน ซึงบุคลากรจะยอมรับการใชง้านมาก
ยงิขึน 

 2.  องค์กรจะตอ้งมีการสร้างองค์ความรู้ทงั 4 ขนัตอนเพือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
สร้างองคค์วามรู้ โดยจะตอ้งสร้างองคค์วามรู้ให้เกิดขึนซึงจะตอ้งพิจารณาวา่องคค์วามรู้ดงักล่าวจะ
สร้างขึนมาแบบไหน เช่น การตงัหน่วยงานรับผิดชอบเพือทีจะเขา้มาเป็นผูพ้ฒันาและสร้างองค์
ความรู้ หลงัจากนนัตอ้งประมวลความรู้ซึงจะตอ้งกาํหนดขอบเขตและเนือหาของความรู้ทีตอ้งการ
ประมวล และกาํหนดแหล่งทีมาของความรู้ดังกล่าว รวมทงัระบุกลไกและสือสําหรับรวบรวม
ความรู้ เวลา และความถีในการประมวลและการปรับปรุงให้ทนัสมยั  รวมทงัระบบวิธีการและ
เครืองมือในการเขา้ถึงและดึงความรู้ทีไดป้ระมวล  เมือทาํการประมวลความรู้เรียบร้อยองคก์รตอ้ง
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ทาํการเผยแพร่ความรู้ โดยตอ้งจดัการและประสานงานระหว่างผูป้ฏิบติังานทีเกียวกบัการจดัการ
ความรู้และเชือมโยงงานของผูป้ฏิบติังานดา้นความรู้กบังานทุกระดบัและทุกหน้าทีภายในองค์กร 
ตลอดจนเชือมโยงองคก์ารกบัองคก์รภายนอก รวมถึง ลูกคา้ ซัพพลายเออร์ หน่วยงานรัฐบาล และ
หน่วงงานทีเกียวขอ้ง และขนัตอนการใชอ้งคค์วามรู้ องคก์รจะตอ้งทาํหนา้ทีสนบัสนุนให้เกิดการใช้
องคค์วามรู้ภายในองคก์รเพือใหเ้กิดการบรรลุผล 
 

4.  ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 

1.  การศึกษาครังต่อไปควรทาํการศึกษาเชิงปริมาณเพือวดัระดบัการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร ความไวว้างใจ และความเสียงในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร
เพือนาํขอ้มูลทีไดม้าใช้ในการสนบัสนุนการพฒันาการศึกษา และการวิจยัเพือให้มีความสมบูรณ์
และสร้างประโยชน์ในการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2.  การศึกษาครังต่อไปควรทาํการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มบุคลากรในแผนกต่างๆ 
เพือทีจะนาํขอ้มูลมาใชป้ระกอบการศึกษาครังนีและนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. การศึกษาครังต่อไป ควรทาํการศึกษาองคก์รอืนๆ เพือทีจะนาํขอ้มูลทีไดรั้บมาทาํการ
เปรียบเทียบ และสร้างผลลพัธ์ทีก่อใหเ้กิดศกัยภาพในการพฒันา 
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แนวคาํถามทีใชใ้นการสัมภาษณ์ 
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แนวคําถามทใีช้ในการสัมภาษณ์ 

แนวคาํถามในการวิจยัทีใชใ้นการสัมภาษณ์  เป็นแนวคาํถามปลายเปิด สร้างขึนจาก
วตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยแนวคาํถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี 

แนวคําถามสําหรับผู้ให้ข้อมูลหลกัของงานวจัิย 

 1.  คําถามเกยีวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1 ชือ - นามสกุล  
1.2 ตาํแหน่งงาน 
1.3 อายใุนการทาํงาน 

 2.  คําถามในการวจัิย  
 ศึกษาแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพอืรองรับการเปลยีนแปลงระบบ

สารสนเทศของธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
2.1 ท่านคิดวา่การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึงอะไร  
2.2 ท่านคิดวา่การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีวตัถุประสงเพืออะไร 
2.3 ท่านใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งไร 
2.4 ท่านพบปัญหาอะไรในการพฒันาตวัเองในการเปลียนแปลงของระบบการ 

ทาํงาน 
2.5 ท่านคิดวา่องคก์รใหค้วามสาํคญัทีในการพฒันาตวัท่านในการเปลียนแปลงของ 
 ระบบการทาํงานอยา่งไร 

 2.6 องคก์รควรมีการส่งเสริมในการพฒันาตวัท่านอยา่งไรในการเปลียนแปลงของ 
 ระบบการทาํงาน 

 2.7 องคก์รควรมีบทบาทในการพฒันาตวัท่านอยา่งไร ในการเปลียนแปลงของระบบ 
 การทาํงาน 

2.8 ท่านคิดวา่การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     ในการพฒันาการทาํงานอยา่งไร 
2.9 ท่านคิดวา่การเปลียนแปลงของระบบการทาํงานเป็นอยา่งไร 

 2.10 ท่านคิดวา่การเปลียนแปลงของระบบการทาํงานมีวตัถุประสงคเ์พืออะไร 
 2.11 องคก์รสร้างโอกาศในการพฒันาตวัเองในการเปลียนแปลงของระบบการ 
        ทาํงาน 
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 2.12 ท่านมีส่วนร่วมในพฒันาตวัเองในการเปลียนแปลงของระบบการทาํงาน 
        อยา่งไร 

2.13  ท่านคิดวา่การพฒันาตนเองในองคก์ร ควรพิจารณาเรืองใด 
 2.14 ท่านคิดวา่การพฒันาตนเองในองคก์รควรในการเปลียนแปลงของระบบการ 
       ทาํงานไปในทิศทางใด แบบใด 
 2.15 ท่านคิดวา่การพฒันาพนกังงานองคก์รควรใหค้วามสาํคญัเรืองใด 
 2.16 ท่านคิดวา่แหล่งขอ้มูลใดในการพฒันาตนเอง 

 2.17 ท่านคิดวา่เสนอทางแกไ้ขในการพฒันาตวัท่านในการเปลียนแปลงระบบการ 
  ทาํงานอยา่งไร 

2.18  องคก์รมีการพฒันาระบบการทาํการท่านคิดอยา่งไร 
2.19  การเปลียนแปลงระบบการทาํงานขององคก์รส่งผลกระทบต่อการทาํงาน   

        อยา่งไร 
2.20  ท่านคิดวา่การเปลียนแปลงระบบการทาํงานขององคก์รมีความจาํเป็นหรือไม่   
       อยา่งไร 

 3.  ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพมิเติม 
 …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ข 
ใบตอบรับการเขา้ร่วมนาํเสนอผลงานวชิาการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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