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บทคัดย่อ 
 การศึกษาความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังาน ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการในการพฒันาความสามารถใน
การปฏิบตัิงานของพนกังาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ
เฉพาะตาํแหน่ง ดา้นฝึกอบรม ดา้นเทคโนโลยี โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายงุาน 
รายไดต่้อเดือน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ส่วน
งานเช่าซ้ือรถยนต ์RSN1 ซ่ึงมีประชากรทั้งทั้งหมด 176 คน กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 123 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD)  

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 123 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 96 
คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 มีอาย  ุ31 – 40 ปี จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีอายงุานตํ่ากว่า 5 ปี 
จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 และมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 65 

ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นต่อความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นฝึกอบรม ดา้นความรู้ และดา้นเฉพาะตาํแหน่งระดบั
มาก คือ ดา้นเทคโนโลยี 
คาํสําคัญ: ความตอ้งการ, การพฒันาความสามารถ, การปฏิบติังาน, ธนาคารทหารไทยธนชาต 
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ABSTRACT 
 The objective is to study the need for the development of operational abilities of employees 
of TMB Bank public company limited in 4 prospects: environment, job description, colleague 
performance teamwork, superiors and rewards classified by personal factors including sex, age, work 
experience and average income. The population used in this research was 176 employees of TMB 
Bank public company limited. The sample used in this research was 123 peoples. The questionnaire 
was instrument of this research. Data was analyzed by using computer software to find the 
percentage, mean and standard deviation 

The result found out that the users all respondents 123 people. Most are males of 96 people 
representing 78.00%. Most aged 31-40 years old 72 people, representing 58.50%. Most work 
experience under 5 years 54 people representing 43.90% and most average income higher than 
30,000 baht 80 people representing 65%  

The results founded that the need for the development of operational abilities of employees 
of TMB Bank public company limited. Overall, it's at a moderate level. Considering each aspect, it 
was found that the aspect that is at a high level is Environment, followed by Job description, rewards 
colleague performance teamwork, and superiors. 
Keyword: Need, Abilities development, Operation, TMB Bank Public Company Limited 

บทนํา 
  การเงินการธนาคารเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของทุกคนและยงัเป็นปัจจยัสําคญัในการ
ดาํเนินและขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของธุรกิจในทุกดา้นตั้งแต่ระดบัครัวเรือนจนถึงระดบัประเทศไม่ว่าจะ
เป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ทาํให้มีการพฒันาของเศรษฐกิจและการทาํธุรกรรมการเงินกบั
ธนาคารมากข้ึนดว้ยเหตุผลต่างๆจาํเป็นที่มาว่าสถาบนัการเงินมีบทบาทและความสําคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากเงินทุนเป็นปัจจยัสําคญัทางเศรษฐกิจแต่มีจาํกดั สถาบนัการเงินจึงตอ้ง
จดัสรรเงินทุนเหล่านั้นให้เพียงพอกบัความตอ้งการของหน่วยธุรกิจและประชาชน จึงเห็นไดว้่าสังคมยคุ
ปัจจุบนัตอ้งเก่ียวขอ้งกบัหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งทางตรง และทางออ้ม  

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)จึงเห็นความสาํคญัของกลุ่มลูกคา้และพนกังานเพื่อ
เป็นการพฒันาระบบ มาตราฐานการบริการและเป็นสถานบนัการเงินที่แขง็แรงข้ึนทางธนาคารฯจึงมี
เป้าหมายในการเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาการเงินการธนาคารของประเทศ จึงเกิดการนาํจุดแขง็ของทั้ง
ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตมารวมกนัเพื ่อเป็นสถาบนัการเงินที่ทนัสมยัและรองรับการ
เศรษฐกิจในอนาคต 

ปัจจุบนัธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) เกิดจากการรวมกิจการระหว่าง ธนาคาร
ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) เป็นการผนึกกาํลงัความเช่ียวชาญของ
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ทั้งทีเอ็มบีและธนชาตที่แตกต่าง มาประสานจุดแขง็ซ่ึงกนัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัใน
ปัจจุบนัที่สูงข้ึน ไม่ว่าจะทางดา้น การจดัการการบริการ ดา้นการส่ือสารและเทคโนโลยีที่พฒันาอยา่ง
รวดเร็วเพ่ือการอาํนวยความสะดวกให้กบัพนกังานในการทาํงานมากข้ึน 

ดงันั้น การศึกษาความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางในการจดัอบรมพฒันาทกัษะพนกังาน ความ
ตอ้งการพนกังานในการทาํงานท่ีจะมีความสามารถหลากหลายในการปฏิบติังานมากข้ึนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังาน ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการวิจัย 
ในการศึกษาวิจยั เร่ืองความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) มีขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายงุาน และรายไดต่้อเดือน 
ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 
1. ทกัษะทางดา้นการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน ธนาคารทหารไทย

ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะเฉพาะตาํแหน่ง ดา้นฝึกอบรม และดา้นเทคโนโลยี 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ส่วนงานเช่า

ซ้ือรถยนต ์RSN1 จาํนวน 176 คน (ขอ้มูลพนกังานสินเช่ือการตลาดเช่าซ้ือรถยนต ์RSN1 ธนาคารทหาร
ไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) จากรายงาน App In ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการคาํนวณ
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการใชสู้ตรการคาํนวณของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึง
กาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบัร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 123 คน  

ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ดาํเนินการวิจยัตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ทาํให้ทราบความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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2. สามารถนาํผลวิจยัที่ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการฝึกอบรมให้กบัพนกังานธนาคาร
ทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

3. เพื่อนาํผลจากการศึกษามาเป็นแนวทางให้กบัผูบ้ริหารและผูที้่สนใจเกี่ยวกบัการพฒันา
ตนเองในดา้นการทาํงาน 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 ทฤษฎเีกีย่วกับความต้องการ 

ความตอ้งการหมายถึงส่ิงที่มนุษยอ์ยากมี อยากได  ้มีความประสงค  ์เพื ่อเป็นแรงจูงใจหรือ
เคร่ืองกระตุน้ให้มนุษยท์าํส่ิงต่าง ๆ ออกมา ไม่ว่าจะเป็นดา้นการดาํรงชีพ ดา้นครอบครัว ดา้นการทาํงาน
ทุกดา้นลว้นมีความตอ้งการของมนุษยท์ั้งส้ิน ซ่ึงในส่วนของความตอ้งการ ก็ไดม้ีทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งการ
ความตอ้งการไดแ้ก่  

Maslow (1970) ช้ีให้เห็นว่าความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยส์ามารถ จดัลาํดบัความสาํคญั
ของความตอ้งการ (Hierarchy of need theory) ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 1. ความตอ้งการทางร่างกายขั้นพื้นฐาน (Basic physical needs) เป็นความตอ้งการขั้น พื้นฐาน
ที่จาํเป็นสําหรับการมีชีวิตอยูร่อด เช่น ตอ้งการอาหาร นํ้ า อุณหภูมิที่เหมาะสม ยารักษาโรค ความ
ตอ้งการการพกัผ่อน ตลอดจนความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการดา้นร่างกาย จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของคนต่อเม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง  

2. ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety and security needs) เม่ือความ ตอ้งการ
ขั้นพื้นฐานไดรั้บการตอบสนองแลว้มนุษยม์ีความตอ้งการขั้นสูงต่อไปคือความตอ้งการทางดา้นความ
ปลอดภยัและความมัน่คงต่าง ๆ เช่น ความมัน่คงในงานท่ีทาํ ไม่ถูกปลดออกหรือถูกยา้ยงานบ่อย แต่ตอ้ง
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรมทดัเทียมกนั  

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อายงุาน 
4. รายไดต่้อเดือน 
 

ความตอ้งในการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

1. ดา้นความรู้ 
2. ดา้นทกัษะเฉพาะตาํแหน่ง 
3. ดา้นฝึกอบรม 
4. ดา้นเทคโนโลย ี
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3. ความตอ้งการทางสังคม (Social and belonging needs) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะให้สังคม
ยอมรับตนเขา้เป็นสมาชิก ตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อคนเรารู้สึกว่าสังคมยอมรับ แลว้ก็
เกิดความภาคภูมิใจ มีความรับผิดชอบ รักษาส่วนไดส่้วนเสียของสังคมอยา่งเตม็ท่ี  

4. ความตอ้งการมีฐานะเด่นและไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (Esteem and self-respect needs) 
เป็นความตอ้งการทางความมัน่ใจในตนเอง เป็นที่ยอมรับนบัถือของคนอื่น ตอ้งการมีเกียรติ มีช่ือเสียง
ในคนหมู่มาก  

5. ความตอ้งการไดรั้บความสาํเร็จ (Self-actualization needs) ความตอ้งการขั้นสุดทา้ยน้ี เป็น
ความนึกคิดสูงในชีวิต นัน่คือ มนุษยม์ีความสาํเร็จทุกส่ิงทุกอยา่ง เช่น ตอ้งการจะเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ของประเทศ เป็นตน้ 

ซ่ึงในทฤษฎีความตอ้งการของ Maslow สรุปไดว้่าความตอ้งการของมนุษยแ์บ่งออกเป็น 5
ระดบั ซ่ึงแต่ละลาํดบัมีความสําคญัไม่เท่ากนั บุคคลจะปฏิบตัิตนให้ตอบสนองต่อความตอ้งการแต่ละ
ประเภทท่ีเกิดข้ึน โดยจะมีความตอ้งการเร่ิมจากความตอ้งการลาํดบัชั้นขั้นตํ่าต่อเม่ือไดรั้บการตอบสนอง
แลว้จะมีความตอ้งการในลาํดบัท่ีสูงข้ึน ทฤษฎีสรุปไดว้่า พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นเร่ืองของแรงจูงใจท่ี
เกิดจากความตอ้งการ ทั้งน้ีความตอ้งการที่จะไดร้ับการตอบสนองก็จะเป็นแรงจูงใจให้มนุษยแ์สดง
พฤติกรรมที่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร โดยใชศ้กัยภาพภายในตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องคก์ร  

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) (TMB Thanachart Bank Public Company Limited; 
ช่ือยอ่: ttb) หรือช่ือทางการคา้ ทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี) เป็นธนาคารของประเทศไทย เกิดจากการรวม
กิจการระหว่างธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต โดยการรวมกิจการเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 โดยมีลาํดบัเหตูการณ์ของการรวมกิจการ ดงัน้ี ในวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  ธนาคาร
ทหารไทย และธนาคารธนชาต ร่วมกบั ING Group N.V. บริษทั ทุนธนชาต และสโกเทียแบงก ์
(Scotiabank) หรือธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (BNS) ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงแบบไม่มีผลผูกพนั
ทางกฎหมาย เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต 
ต่อมาในวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 มีมติอนุมตัิการเปลี่ยนช่ือ
ของธนาคารทหารไทย เป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนการเขา้
ซ้ือกิจการ นาํมาสู่วนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ไดป้ระกาศช่ือและโลโกใ้หม่อยา่งเป็นทางการภายใตช่ื้อ
นิติบุคคลว่า ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบีธนชาต โดยมีโลโกคื้อ ttb (ทีทีบี) 
และ สโลแกนใหม่ “Make REAL Change เปล่ียน…เพื่อให้ชีวิตคุณดีข้ึน” และในวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 
2564 ทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต รวมกิจการเสร็จสมบูรณ์เป็นทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี) และเปิดให้บริการ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ โดยมีพนัธกิจในการมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยให้ลูกคา้มีชีวิตทางการเงินท่ีดีข้ึน 
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งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
พชัรี ราวีศรี (2545) ไดอ้ธิบายวิธีการพฒันาบุคลากรไว ้6 ดา้น คือ 1) การปฐมนิเทศ เป็นวิธีการ

อยา่งหน่ึงในการพฒันาบุคลากรในองคก์ารที่เขา้ทาํงานใหม่ หรือผูที้่รับราชการมานานแลว้แต่เพิ่งยา้ย
หรือสับเปล่ียนหมุนเวียนมาปฏิบติังานหนา้ที่ใหม่ มีวตัถุประสงคส์ําหรับแนะนาํช้ีแจงให้ทราบความรู้
ทัว่ไป กฎระเบียบ สร้าง ความคุน้เคยกบัผูร่้วมงาน ลกัษณะโครงสร้างขององคก์าร นโยบายขององคก์าร 
เพื่อให้สมาชิกใหม่เขา้ใจวตัถุประสงคร์วมทั้งการเรียนรู้สภาพแวดลอ้มใหม่ในองคก์าร มีความมัน่ใจใน
การปฏิบตัิงานเพื่อประโยชน์ในการทาํงานต่อไป 2) การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่มีระเบียบแบบ
แผน เพื่อพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความชาํนาญ เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีสามารถนาํมาใช้
เพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทาํหรือพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานของบุคคล 3) การส่งเสริมดา้นวิชาการ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้บุคลากรไดรั้บความรู้กวา้งขวางยิ่งข้ึน และสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ มุ่งเนน้ใน
เร่ืองของการให้ความรู้ 4) การส่งไปศึกษาดูงาน เป็นการเพิ่มพูนวุฒิของบุคลากรให้มีความรู้ดียิ่งข้ึน 
หรือไดร้ับความรู้ใหม่ เพื ่อให้ความรู้ความสามารถไม่ลา้สมยั  และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือวิธีการใหม่ ๆ อาจทาํไดโ้ดยส่งบุคลากรไปศึกษาเพิ่มเติมในระดบัที่สูงข้ึนหรือ
ส่งไปดูงานในหน่วยงานท่ีมีระบบการทาํงานท่ีดีและทนัสมยั 5) การพฒันาตนเอง เป็นกระบวนการช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกบัตนเองเพื่อทาํงานให้มีคุณภาพ มีทศันคติที่ดีต่องาน โดยวิธีการที่จะปลูกฝัง
ทศันคติทาํได ้4 วิธี ไดแ้ก่ 5.1) พฒันาตนเอง ศึกษาเอง คิดเอง ปฏิบตัิเอง 5.2) พฒันาเป็นกลุ่มโดยให้
เพื่อนร่วมกลุ่มช่วยกนัสร้างทศันคติท่ีถูกตอ้งแลว้กาํหนดเป็นขอ้บญัญติัของกลุ่ม และสมาชิกทุกคนตอ้ง
ปฏิบติัตาม 5.3) พฒันาโดยกระบวนการฝึกอบรม การฝึกปฏิบติั และมีการติดตามผล 5.4) การส่งเสริม
ให้มีการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาํให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มข้ึนและไดรั้บความรู้ใหม่ 6) 
การศึกษาในสถานศึกษานอกเวลาทาํงานหรือใชเ้วลาบางส่วนของการไปรับการศึกษา (Outside 
courses) คือการท่ีหน่วยงานอนุญาตให้บุคลากรไปศึกษาวิชาท่ีหน่วยงานตอ้งการจากวิทยาลยัหรือมหา
ลยัในตอนบ่ายหรือคํ่า โดยหน่วยงานติดต่อเป็นพิเศษกบัสถาบนัการศึกษานั้น ๆ หรือให้ไปศึกษาใหม่
หรือศึกษาต่อเพิ่มเติม (Retraining or upgrading)  เพื่อเพิ่มวุฒิของบุคลากรให้มีความรู้ดีข้ึน หรือไดรั้บ
ความรู้ใหม่ในวิธีทาํงานและเคร่ืองมือปฏิบติังานใหม่  

ชรีภรณ์ ชนะสงคราม (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง การพฒันาศกัยภาพการทาํงานคุณภาพชีวิตใน
การทาํงานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีเทพารักษ ์การวิจยัคร้ัง
น้ี ผลการวิจยัพบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานธนาคารไทยพานิชย  ์จาํกดั (มหาชน) 
สํานกังานเขตพื้นที่เทพารักษ ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  
2)พนกังานไทยพาณิชย  ์จาํกดั (มหาชน) สํานกังานเขตพ้ืนที่เทพารักษ ์ที่มีเพศ สถานภาพสมรส และ 
เงินเดือนต่างกนั มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่พนกังานธนาคารไทยพานิชย ์
จาํกดั (มหาชน) สํานกังานเขตพ้ืนที่เทพารักษ ์ที่มีอาย ุระดบัการศึกษา และระดบัชั้นองคก์ร ต่างกนัมี
คุณภาพชีวิตในการทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) คุณภาพชีวิตในการ
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ทาํงานของพนกังานธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั (มหาชน) สํานกังานเขตพื้นท่ีเทพารักษ ์ในภาพรวมอยู่
ในระดบัค่อนขา้งสูงมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  

เสกสรร  อรกุล  (2557) ทําการศึกษาเ ร่ือง  ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่ม ีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ พนกังานบริษทั เมทเทิลคอม พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจภายในท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นผลสาํเร็จในการปฏิบติังาน การยกยอ่งยอมรับนบัถือ 
การมีอาํนาจในหนา้ที่และโอกาสกาวหนา้ ส่วนปัจจยัแรงจูงภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานประกอบดว้ย ดา้นการเล่ือนตาํแหน่งงาน เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และดา้นความปลอดภยัในการ
ทาํงาน เป็นดา้นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอยา่งมีนยัสําคญั โดยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากพนกังาน มีการใช้
ทรัพยากรในการปฏิบตัิงานอยา่งคุม้ค่าและประหยดัที่สุด มีการคาํนึงถึงการลดค่าใชจ้่าย ของบริษทั
รักษาดูแลผลประโยชน์ของบริษทัเสมือนเป็นของตนเอง จึงทาํให้พนกังานสามารถท่ีจะ ทาํงานไดต้าม
นโยบายทางดา้นคุณภาพกาํหนดและเป็นไปตามมาตรฐานขอ้ตกลงท่ีลูกคา้ตอ้งการ เม่ือไดรั้บมอบหมาย
จากหวัหนา้ลงมือปฏิบติัทนัที เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนดได ้นาํไปสู่การเตรียม ความพร้อมตลอดเวลาหากมี
การเพิ่มปริมาณงานแก่พนกังานและหน่วยงานซ่ึงจะทาํให้สามารถปฏิบตัิงานที่สนบัสนุนให้สามารถ
ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  มีการนําเทคนิควิธีการปฏิบตัิงานใหม่ๆมาประยกุตใ์ชเ้พื ่อปรับปรุง
กระบวนการทาํงานเพื่อให้สามารถลดอตัราการเกิดของเสียจาก วิธีการปฏิบตัิงานที่ทาํอยูไ่ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ การผลิตท่ีให้คุณภาพและประสิทธิภาพนั้น สถานท่ีทาํงานควรจะเป็นระเบียบ ปลอดภยั 
พนกังานมีระเบียบวินยัสถานท่ี ทาํงานมีกฎระเบียบ ซ่ึงจะส่งผลให้ลดอุบติัเหตุต่าง ๆ ไดแ้ละพนกังาน
รู้สึกปลอดภยั 2) พนกังานบริษทั เมทเทิลคอม จาํกดั มีเพศ อาย  ุระดบัการศึกษา ลกัษณะงาน รายได ้
และระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 3) ปัจจยัแรงจูงใจภายใน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ บริษทั เมทเทิล 
คอม จาํกดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ประกอบดว้ย ดา้นผลสําเร็จใน การ
ปฏิบติังาน ดา้นการยกยองยอมรับนบัถือ ดา้นการมีอาํนาจหนา้ท่ี และดา้นโอกาสกา้วหนา้ในงาน และ 
4) ปัจจยัแรงจูงใจภายนอก มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษทั เมทเทิลคอม 
จาํกดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ประกอบดว้ยดา้นนโยบายและการบริหาร และ
ดา้นการพฒันาการฝึกอบรม 

ลดัดา รักจรรยาบรรณ (2557)  ทาํการศึกษาวิจยังานเร่ือง การพฒันาการปฏิบตัิงานของ
เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไปในมหาวิทยาลยับูรพา พบว่า ระดบัการพฒันาการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ี
บริหารงานทัว่ไปในมหาวิทยาลยับูรพา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป มีการพฒันาในดา้นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังาน สูงเป็นลาํดบัแรก 
รองลงมาคือ ดา้นทกัษะการปฏิบตัิงาน และลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นรูปแบบวิธีการ และกิจกรรมในการ
พฒันาการปฏิบติังาน  
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วิธีดาํเนินการวิจัย 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
โดยวิธีการวิจยัแบบสาํรวจ (Survey Research) และใชว้ิธีเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ส่วนงานเช่า

ซ้ือรถยนต ์RSN1 จาํนวน 176 คน 
กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัทาํการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบัร้อยละ 5 ได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ตํ่ากว่า 122.22 คน จึงจะเก็บกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีอยูท่ี่
จาํนวน 123 คน จากประชากรทั้งหมด 176 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายงุาน และ

รายไดต่้อเดือน  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามวดัความตอ้งในการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน 

โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยท่ีสุด=1 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถามเร่ืองความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบตัิงานของ

พนกังาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่า
ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่จากนั้นนําให้ผูเ้ชี่ยวชาญจาํนวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหาตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของคาํถาม
ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาให้คะแนนแต่ละขอ้คาํถามดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
1. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
2. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตํ่ากว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามให้แก่พนกังานกลุ่มตวัอยา่ง เมื่อรับ

แบบสอบถามคืนจะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์  และให้คะแนนแบบสอบถามทั้งหมด
ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับการวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) สําหรับการวิเคราะห์ความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
3. ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) สําหรับการว ิเคราะห์ความตอ้งการในการพฒันา

ความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจาํนวน 123 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 78 เพศหญิง จาํนวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนใหญ่มีอาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาคืออาย ุ23-30
ปี จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1, อาย ุ41 – 50 ปี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และอาย ุ50 ปี
ข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 มีอายงุานตํ่ากว่า 5 ปี จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 
รองลงมาอายงุาน 10 ปีข้ึนไป จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 และ อายงุาน 5-10 ปี จาํนวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนใหญ่มีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาเป็น
รายได ้20,001-30,000 บาท จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 และรายไดต้ ํ่ากว่า 20,000 จาํนวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.8 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานของ
พนกังาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นที่อยูใ่นระดบัมากที่สุดคือ ดา้นฝึกอบรม ดา้นความรู้ และดา้นเฉพาะตาํแหน่ง 
ระดบัมาก คือ ดา้นเทคโนโลยี  

1. ด้านความรู้  
ความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน ธนาคารทหารไทยธน

ชาต จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากที่สุด คือการสอนงานจากผูเ้ชี่ยวชาญหรือผูบ้งัคบับญัชาธนาคารฯจดัให้มีการอบรม
ปฐมนิเทศก่อนการปฏิบตัิงานเพื่อช้ีแจงนโยบาย ท่านไดพ้ฒันาความรู้และประสบการณ์ในการทาํงาน
โดยการเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัตาํแหน่งงานของท่าน มีการอบรมผ่านส่ือภายในองคก์รเพื่อทบทวน
และพฒันาความรู้ ธนาคารฯไดส้นบัสนุนให้มีการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในตาํแหน่งหนา้ท่ี 

2. ด้านทักษะเฉพาะตําแหน่ง 
ความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน ธนาคารทหารไทยธน

ชาต จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คือส่งเสริมให้ศึกษางานของส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตาํแหน่งหนา้ท่ี สนบัสนุนและจดั
ให้มีการจดัอบรมในส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ง จดัให้มีการสัมมนาระหว่างหน่วยงานสาขาที่ปฏิบตัิหนา้ท่ี
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เช่นเดียวกนั,ส่งเสริมให้มีการจดัอบรมหลกัสูตรเฉพาะตาํแหน่ง ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
คือ จดัการมีทุนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกบัหนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ด้านฝึกอบรม 
ความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน ธนาคารทหารไทยธน

ชาต จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากที่สุด คือส่งเสริมให้พนกังานฯเขา้รับการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง ผูบ้งัคบับญัชาช้ีแจงให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบติังานต่างๆอยา่งชดัเจน จดัให้พนกังานฯเขา้รับ
การฝึกอบรมทุกคน ผูบ้งัคบับญัชาให้ความสําคญัในการจดัการฝึกอบรมพนกังาน และติดตามผลการ
อบรมมีการนาํไปประยกุตใ์นตาํแหน่งงาน 

4. ด้านเทคโนโลยี 
พบว่าความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน ธนาคารทหาร

ไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากที่สุด คือส่งเสริมใชง้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการส่ือสารขอ้มูล ส่วนขอ้ที่มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ มีการอบรมการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft office 
จดัการฝึกอบรมการใชค้อมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในเบ้ืองตน้ ฝึกอบรมการใชร้ะบบ
เครือข่าย Intranet ในการคน้หาขอ้มูลภายใน จดัการมีการอบรมการใชง้านโปรแกรมระบบภายใน (AL, 
AS400 เป็นตน้) 

สรุปผลการวิจัย  
 ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังาน ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 123 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 มีอาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีอายงุานตํ่ากว่า
5 ปี จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 มีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 65 

ความต้องการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารทหารไทยธน
ชาต จํากัด (มหาชน)  

ความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน ธนาคารทหารไทยธน
ชาต จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดคือ ดา้นฝึกอบรม ดา้นความรู้ และดา้นเฉพาะตาํแหน่ง ระดบัมาก คือ ดา้นเทคโนโลย ี
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อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ืองความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นฝึกอบรม ดา้นความรู้ และดา้นเฉพาะ ระดบัมาก คือ ดา้น
เทคโนโลยี ตามลาํดบั โดยมีประเด็นอภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี  

1. ด้านความรู้ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือการสอนงานจากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูบ้งัคบับญัชา, ธนาคารฯจดัให้มีการอบรมปฐมนิเทศก่อนการ
ปฏิบตัิงานเพื่อช้ีแจงนโยบาย, การพฒันาความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานโดยการเขา้รับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัตาํแหน่งงานปัจจุบนั มีการอบรมผ่านส่ือภายในองคก์รเพื่อทบทวนและพฒันาความรู้ 
และตอ้งการให้ธนาคารฯไดส้นบัสนุนให้มีการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในตําแหน่งหนา้ท่ี 
ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลดัดา รักจรรยาบรรณ (2557) ศึกษาวิจยังานเร่ือง การพฒันาการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปในมหาวิทยาลยับูรพา พบว่า ระดบัการพฒันาการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปในมหาวิทยาลยับูรพา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป มีการพฒันาในดา้นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังาน สูงเป็น
ลาํดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นทกัษะการปฏิบติังาน และลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นรูปแบบวิธีการ และกิจกรรม
ในการพฒันาการปฏิบติังาน 

2. ด้านทักษะเฉพาะตําแหน่ง 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด คือส่งเสริมให้ศึกษางานของส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตาํแหน่งหนา้ท่ี สนบัสนุนและจดัให้มีการ
จดัอบรมในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัให้มีการสัมมนาระหว่างหน่วยงานสาขาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเช่นเดียวกนั,
ส่งเสริมให้มีการจดัอบรมหลกัสูตรเฉพาะตาํแหน่งส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ จดัการมี
ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมกบัหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรี ราวีศรี (2545) ได้
อธิบายวิธีการพฒันาบุคลากรไว ้6 ดา้น คือ 1) การปฐมนิเทศ เป็นวิธีการอยา่งหน่ึงในการพฒันาบุคลากร
ในองคก์ารที่เขา้ทาํงานใหม่ หรือผูที้่รับราชการมานานแลว้แต่เพิ ่งยา้ยหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนมา
ปฏิบตัิงานหนา้ที่ใหม่ มีวตัถุประสงคส์ําหรับแนะนําช้ีแจงให้ทราบความรู้ทัว่ไป กฎระเบียบ สร้าง 
ความคุน้เคยกบัผูร่้วมงาน ลกัษณะโครงสร้างขององคก์าร นโยบายขององคก์าร เพื่อให้สมาชิกใหม่
เขา้ใจวตัถุประสงคร์วมทั้งการเรียนรู้สภาพแวดลอ้มใหม่ในองคก์าร มีความมัน่ใจในการปฏิบติังานเพื่อ
ประโยชน์ในการทาํงานต่อไป 2) การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผน เพื ่อพฒันา
บุคลากรให ้มีความรู้ ความชํานาญ  เพื ่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงที่สามารถนํามาใชเ้พื ่อ
เปลี่ยนแปลงการกระทาํหรือพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานของบุคคล 3) การส่งเสริมดา้นวิชาการ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้บุคลากรไดรั้บความรู้กวา้งขวางยิ่งข้ึน และสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ มุ่งเนน้ใน
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เร่ืองของการให้ความรู้ 4) การส่งไปศึกษาดูงาน เป็นการเพิ่มพูนวุฒิของบุคลากรให้มีความรู้ดียิ่งข้ึน 
หรือไดร้ับความรู้ใหม่ เพื ่อให้ความรู้ความสามารถไม่ลา้สมยั  และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือวิธีการใหม่ ๆ อาจทาํไดโ้ดยส่งบุคลากรไปศึกษาเพิ่มเติมในระดบัที่สูงข้ึนหรือ
ส่งไปดูงานในหน่วยงานท่ีมีระบบการทาํงานท่ีดีและทนัสมยั 5) การพฒันาตนเอง เป็นกระบวนการช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกบัตนเองเพื่อทาํงานให้มีคุณภาพ มีทศันคติที่ดีต่องาน โดยวิธีการที่จะปลูกฝัง
ทศันคติทาํได ้4 วิธี ไดแ้ก่ 5.1) พฒันาตนเอง ศึกษาเอง คิดเอง ปฏิบตัิเอง 5.2) พฒันาเป็นกลุ่มโดยให้
เพื่อนร่วมกลุ่มช่วยกนัสร้างทศันคติท่ีถูกตอ้งแลว้กาํหนดเป็นขอ้บญัญติัของกลุ่ม และสมาชิกทุกคนตอ้ง
ปฏิบติัตาม 5.3) พฒันาโดยกระบวนการฝึกอบรม การฝึกปฏิบติั และมีการติดตามผล 5.4) การส่งเสริม
ให้มีการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาํให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มข้ึนและไดรั้บความรู้ใหม่ 6) 
การศึกษาในสถานศึกษานอกเวลาทาํงานหรือใชเ้วลาบางส่วนของการไปรับการศึกษา (Outside 
courses) คือการท่ีหน่วยงานอนุญาตให้บุคลากรไปศึกษาวิชาท่ีหน่วยงานตอ้งการจากวิทยาลยัหรือมหา
ลยัในตอนบ่ายหรือคํ่า โดยหน่วยงานติดต่อเป็นพิเศษกบัสถาบนัการศึกษานั้น ๆ หรือให้ไปศึกษาใหม่
หรือศึกษาต่อเพิ่มเติม (Retraining or upgrading)  เพื่อเพิ่มวุฒิของบุคลากรให้มีความรู้ดีข้ึน หรือไดรั้บ
ความรู้ใหม่ในวิธีทาํงานและเคร่ืองมือปฏิบติังานใหม่ 

3. ด้านฝึกอบรม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มากที ่สุด  คือส่ง เสริมให ้พนกังานเขา้ร ับการฝึกอบรมอยา่งต ่อ เ นื ่อง  ผูบ้ งัคบับญัชา ช้ีแจงให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบติังานต่าง ๆ อยา่งชดัเจน จดัให้พนกังานฯเขา้รับ
การฝึกอบรมทุกคน ผูบ้งัคบับญัชาให้ความสาํคญัในการจดัการฝึกอบรมพนกังาน ติดตามผลการอบรมมี
การนาํไปประยกุตใ์นตาํแหน่งงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรี ราวีศรี (2545) ไดอ้ธิบายวิธีการ
พฒันาบุคลากรไว ้6 ดา้น คือ 1) การปฐมนิเทศ เป็นวิธีการอยา่งหน่ึงในการพฒันาบุคลากรในองคก์ารท่ี
เขา้ทาํงานใหม่ หรือผูท่ี้รับราชการมานานแลว้แต่เพิ่งยา้ยหรือสับเปล่ียนหมุนเวียนมาปฏิบตัิงานหนา้ท่ี
ใหม่ มีวตัถุประสงคส์ําหรับแนะนําช้ีแจงให้ทราบความรู้ทัว่ไป กฎระเบียบ สร้าง ความคุน้เคยกบั
ผูร่้วมงาน ลกัษณะโครงสร้างขององคก์าร นโยบายขององคก์าร เพื่อให้สมาชิกใหม่เขา้ใจวตัถุประสงค์
รวมทั้งการเรียนรู้สภาพแวดลอ้มใหม่ในองคก์าร มีความมัน่ใจในการปฏิบตัิงานเพื่อประโยชน์ในการ
ทาํงานต่อไป 2) การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผน เพื่อพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความชาํนาญ เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงที่สามารถนาํมาใชเ้พื่อเปลี่ยนแปลงการกระทาํหรือ
พฤติกรรมในการปฏิบติังานของบุคคล 3) การส่งเสริมดา้นวิชาการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บุคลากรไดรั้บ
ความรู้กวา้งขวางยิ่งข้ึน และสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ มุ่งเนน้ในเร่ืองของการให้ความรู้ 4) การส่งไป
ศึกษาดูงาน เป็นการเพิ่มพูนวุฒิของบุคลากรให้มีความรู้ดียิ่งข้ึน หรือไดร้ับความรู้ใหม่ เพื่อให้ความรู้
ความสามารถไม่ลา้สมยั และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือวิธีการใหม่ ๆ อาจทาํได้
โดยส่งบุคลากรไปศึกษาเพิ่มเติมในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือส่งไปดูงานในหน่วยงานท่ีมีระบบการทาํงานท่ีดี
และทนัสมยั 5) การพฒันาตนเอง เป็นกระบวนการช่วยให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัตนเองเพื่อทาํงานให้มี
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คุณภาพ มีทศันคติท่ีดีต่องาน โดยวิธีการท่ีจะปลูกฝังทศันคติทาํได ้4 วิธี ไดแ้ก่ 5.1) พฒันาตนเอง ศึกษา
เอง คิดเอง ปฏิบตัิเอง 5.2) พฒันาเป็นกลุ่มโดยให้เพื่อนร่วมกลุ่มช่วยกนัสร้างทศันคติที่ถูกตอ้งแลว้
กาํหนดเป็นขอ้บญัญติัของกลุ่ม และสมาชิกทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม 5.3) พฒันาโดยกระบวนการฝึกอบรม 
การฝึกปฏิบติั และมีการติดตามผล 5.4) การส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาํ
ให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มข้ึนและไดร้ับความรู้ใหม่ 6) การศึกษาในสถานศึกษานอกเวลาทาํงานหรือใช้
เวลาบางส่วนของการไปรับการศึกษา (Outside courses) คือการท่ีหน่วยงานอนุญาตให้บุคลากรไปศึกษา
วิชาท่ีหน่วยงานตอ้งการจากวิทยาลยัหรือมหาลยัในตอนบ่ายหรือคํ่า โดยหน่วยงานติดต่อเป็นพิเศษกบั
สถาบนัการศึกษานั้น ๆ หรือให้ไปศึกษาใหม่หรือศึกษาต่อเพิ่มเติม (Retraining or upgrading)  เพื่อเพิ่ม
วุฒิของบุคลากรให้มีความรู้ดีข้ึน หรือไดรั้บความรู้ใหม่ในวิธีทาํงานและเคร่ืองมือปฏิบติังานใหม่  

4. ด้านเทคโนโลยี 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือส่งเสริมใชง้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการส่ือสารขอ้มูล ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก คือ มีการอบรมการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft office จดัการฝึกอบรม
การใชค้อมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในเบ้ืองตน้ ฝึกอบรมการใชร้ะบบเครือข่าย Intranet 
ในการคน้หาขอ้มูลภายใน จดัการมีการอบรมการใชง้านโปรแกรมระบบภายใน (AL, AS400 เป็นตน้) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสกสรร อรกุล (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ พนกังาน บริษทั เมทเทิลคอม พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจภายในท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นผลสาํเร็จในการปฏิบติังาน การยกยอ่งยอมรับนบั
ถือ การมีอาํนาจในหนา้ท่ีและโอกาสกาวหนา้ ส่วนปัจจยัแรงจูงภายนอกท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานประกอบดว้ย ดา้นการเล่ือนตาํแหน่งงาน เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และดา้นความปลอดภยัในการ
ทาํงาน เป็นดา้นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอยา่งมีนยัสําคญั โดยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากพนกังาน มีการใช้
ทรัพยากรในการปฏิบตัิงานอยา่งคุม้ค่าและประหยดัที่สุด มีการคาํนึงถึงการลดค่าใชจ้่าย ของบริษทั
รักษาดูแลผลประโยชน์ของบริษทัเสมือนเป็นของตนเอง จึงทาํให้พนกังานสามารถท่ีจะ ทาํงานไดต้าม
นโยบายทางดา้นคุณภาพกาํหนดและเป็นไปตามมาตรฐานขอ้ตกลงท่ีลูกคา้ตอ้งการ เม่ือไดรั้บมอบหมาย
จากหวัหนา้ลงมือปฏิบติัทนัที เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนดได ้นาํไปสู่การเตรียม ความพร้อมตลอดเวลาหากมี
การเพิ่มปริมาณงานแก่พนกังานและหน่วยงานซ่ึงจะทาํให้สามารถปฏิบตัิงานที่สนบัสนุนให้สามารถ
ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  มีการนําเทคนิควิธีการปฏิบตัิงานใหม่ๆมาประยกุตใ์ชเ้พื ่อปรับปรุง
กระบวนการทาํงานเพื่อให้สามารถลดอตัราการเกิดของเสียจาก วิธีการปฏิบตัิงานที่ทาํอยูไ่ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ การผลิตท่ีให้คุณภาพและประสิทธิภาพนั้น สถานท่ีทาํงานควรจะเป็นระเบียบ ปลอดภยั 
พนกังานมีระเบียบวินยัสถานท่ี ทาํงานมีกฎระเบียบ ซ่ึงจะส่งผลให้ลดอุบติัเหตุต่าง ๆ ไดแ้ละพนกังาน
รู้สึกปลอดภยั 2) พนกังานบริษทั เมทเทิลคอม จาํกดั มีเพศ อาย  ุระดบัการศึกษา ลกัษณะงาน รายได ้
และระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทาง
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สถิติที่ระดบั .05 3) ปัจจยัแรงจูงใจภายใน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ บริษทั เมทเทิล 
คอม จํากดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ประกอบดว้ย ดา้นผลสําเร็จในการ
ปฏิบติังาน ดา้นการยกยองยอมรับนบัถือ ดา้นการมีอาํนาจหนา้ท่ี และดา้นโอกาสกา้วหนา้ในงาน และ 
4) ปัจจยัแรงจูงใจภายนอก มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 45 เมทเทิลคอม 
จาํกดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ประกอบดว้ยดา้นนโยบายและการบริหาร และ
ดา้นการพฒันาการฝึกอบรม 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาเร่ือง ความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) สรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
1. ด้านฝึกอบรม 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การติดตามผลการอบรมมีการนาํไปใชป้ระยกุตใ์นตาํแหน่งงานกล่าวคือ

ควรมีการจดัอบรมทั้งทางพื้นฐานของการปฏิบตัิงานและจดัอบรมต่อยอดเฉพาะดา้นของพนกังานท่ี
ปฏิบติัในส่วนงานเฉพาะและผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมหรือจดัการฝึกอบรมของพนกังานในสังกดั เช่น การ
จดักิจกรรม อบรมนอกสถานที่ระหว่างหน่วยงาน ไตรมาสละคร้ังเพื่อเป็นการทบวนความรู้ทกัษาการ
ทาํงานเป็นตน้ 

2. ด้านความรู้  
ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารฯไดส้นบัสนุนให้มีการพฒันาศกัยภาพบุคคลากรในตาํแหน่ง

หนา้ท่ีกล่าวคือพนกังานตอ้งการให้ทางธนาคารสนบัสนุนให้ในแต่ละสายงานมีการจกัพฒันาศกัยภาพ
ตามตาํแหน่งเฉพาะของแต่ละดา้นให้มากข้ึน เช่น มีการอบรมผ่านส่ือภายในองคก์รเพื่อทบทวนและ
พฒันาความรู้กล่าวคือทางธนาคารควรส่งเสริมหรือจดัให้มีการอบรมหรือทาํส่ือออนไลน์ในการเรียนรู้
ให้กบัพนกังาน 

3. ด้านทักษะเฉพาะตาํแหน่ง  
ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ การจดัให้มีทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถ ทกัษะในตาํแหน่ง 

หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งและส่งเสริมให้มีการจดัอบรมหลกัสูตรเฉพาะของแต่ละตาํแหน่งงานเพื่อความเชียว
ชาญในงานแต่ละดา้น เช่นการจดัให้พนกังานสินเช่ือการตลาดเก่ียวกบัสินเช่ือรถยนต ์เรียนรู้วิธีการดู
รถยนต ์รุ่นต่างๆเพ่ือจะไดไ้ม่ผิดพลาดในการทาํงาน 

4. ด้านเทคโนโลยี 
ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ ควรจดัให้มีการอบรมการใชง้านโปรแกรมระบบภายใน (AL,AS400) 

กล่าวคือ กลุ่มโปรแกรมระบบงานที่เฉพาะหรือระบบงานที่ซบัซอ้นควรมีการจดัอบรมเพิ่มเติมเพื่อ
พนกังานสามารถเขา้ถึงและนา้มาปฏิบติังานไดช้าํนาญ, และรวมถึงการฝึกอบรมการใชร้ะบบเครือข่าย 
Internet ในการคน้หาขอ้มูลภายใน กล่าวคือระบบขอ้มูลธนาคารค่อนขา้งซบัซอ้นทาํให้เป็นอุปสรรค
หรือทาํให้การปฏิบติังานล่าชา้ดงันั้นจึงควรจดัการอบรมการใชร้ะบบเครือข่ายภายใน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมตวัแปรต่างๆในการวิจยัเพื่อนให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และ 
รอบดา้นมากยิ่งข้ึน 

2. การวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตในดา้นพื้นที่การศึกษาเฉพาะพนกังานสินเชื่อการตลาดเช่าซ้ือ
รถยนต ์RSN1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั(มหาชน)  แต่ก็ยงัถือไม่ไดว้่าผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็น
ตวัแทนของพนกังานสินเช่ือการตลาดเช่าซ้ือรถยนต ์RSN1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั(มหาชน)
ทั้งหมด จึงควรศึกษาขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมทัว่พื้นท่ีประเทศไทย เพื่อจะไดท้ราบว่าโดยรวม
แลว้ ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนกังานสินเช่ือการตลาดเช่าซ้ือรถยนต ์RSN1 ธนาคารทหาร
ไทยธนชาต จาํกดั(มหาชน) เป็นอยา่งไร ซ่ึงจะไดน้าํไปปรับปรุงประสิทธิภาพในดา้นความตอ้งการใน
การพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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