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บทคัดย่อ 
 
 

การวจิยัมวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทและกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองของ
บุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 3)  เพื่อพ ัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  เ ป็นการวิจัยแบบผสม 
กลุม่ตวัอยา่งคือ พนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่นจังหวดัติดกบั
ประเทศเพื่อนบ้าน จ านวน  360 คน เคร่ืองมือได้แก ่แบบสอบถามบุคลากร การสนทนากลุม่
ผูบ้ริหาร ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการธนาคารและนักวชิาการ แบบประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์จาก
กลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวางแผนกลยุทธ์ กลุม่ผู ้บริหารท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้อง
กบัประ ชาคมเ ศรษฐกิจอาเ ซียน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งปริมาณใช ้สถิ ติการแจกแจง ความถ่ี 
(Frequency) การหาคา่ร้อยละ (Percentage)  การหาคา่เฉล่ีย (Mean)  และส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)  การวิเคราะห์หาฉันทามติโดยการวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง  (Measures of 
Central Tendency)  คา่มธัยฐาน (Median)  ฐานนิยม (Mode)  คา่ความแตกตา่งระหวา่งฐานนิยม
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กบัมธัยฐาน และคา่พิสัยระหวา่งควอร์ไทล์  ( Inter-quartileRange:  IQR)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คณุภาพจากการสนทนากลุม่ผู ้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารและนักวิชาการใช ้การ
วเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. บริบทและกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรของธนาคารพาณชิย์ไทย  บุคลากร

ธนาคารยอมรับในความแตกตา่งของศาสนา ควรพฒันาภาษาอังกฤษและภาษาของกลุม่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน ดา้นสังคม (Society)  ความหลากหลายวฒันธรรม ควรส่ง เสริมพัฒนาบุคลากร
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมของประเทศกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Technology) บุคลากรธนาคารสามารถใช ้เทคโนโลยีค้นควา้หาความรู้ได้ ควรส่ง เสริมพัฒนา
ความรู้ดา้นกฎหมาย ระเบียบการใช ้เทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ( Economy)  การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเ ซียนจะเกิดประโยชน์กบัธนาคาร ควรมีพ ันธมิตรหรือผู้ถือหุ้นท่ีแข็งแกร่ง  ด้าน
สภาพแวดลอ้มการบริการ (Environment) ธนาคารให้ความส าคัญด้านพลังงาน ควรให้ความส าคัญ
กบัการมีสัญลักษณ์เป็นภาษาของประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  ด้านการเมืองและกฎระเบียบ 
(Politics/Regulation)  ควรพัฒนาความรู้แกบุ่คลากรด้านการเมือง การปกครอง การปฏิบัติตาม
กฎหมายขอ้บงัคบั มกีลไกควบคมุติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

2. สมรรถนะหลักและสมรรถนะรองของบุคลากร สมรรถนะหลักของบุคลากรธนาคาร
ต า แหน่ง ผู ้จัดการและผู้ รับมอบอ าน าจสาขาควรมีสมรรถนะด้านความรู้ความเ ข้า ใจและ
ความสามารถในการส่ือสารกบัลูกคา้กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ด้านการบริหารจัดการภายใน
สาขา การควบคมุความเส่ียงควบคมุระบบงาน พนักงานสาขาควรมีสมรรถนะด้านความรู้เศรษฐกิจ 
การวเิคราะห์เศรษฐกจิ การให้บริการดว้ยความถูกต้องรวดเ ร็ว  บริการและสร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี สมรรถนะรองของบุคลากรธนาคาร ทั้งผู ้จัดการ ผู ้รับมอบอ านาจและพนักงาน 
ควรมสีมรรถนะดา้นความสามารถในการประเมินเชื่ อมโยงสถานการณ์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ
สังคมการเมอืงและภาพรวม เขา้ใจและสามารถถา่ยทอดวสัิยทัศน์พ ันธกิจเ ป้าประสงค์ของธนาคาร 
มสีมรรถนะดา้นการสร้างบรรยากาศวฒันธรรมการท างานให้มีการสอนงานกนั การเป็นผู้น า
ปรับเปล่ียนปลุกขวญัก  าลงัใจสร้างความเชื่อม ัน่ สามารถส่ือสารได ้  

3. การพฒันากลยุทธ์ในการพฒันาสมรรถนะบุคลากร  ประกอบด้วย กลยุทธ์การพัฒนา
ดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษากลุม่AEC กลยุทธ์ดา้นความรู้ท่ีเกี่ยวกบักลุม่AEC กลยุทธ์ด้าน
การขายการบริการ กลยุทธ์ดา้นคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ กลยุทธ์ด้านภาวะผู้น า กลยุทธ์ด้าน
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การท างานเป็นทีม เมือ่น ากลยุทธ์มาท าการประเมินความเป็นไปได้และความสอดคล้อง ผลการ
วเิคราะห์มคีวามเห็นสอดคล้องกนั ทั้ง 6 กลยุทธ์มคีวามเป็นไปไดใ้นระดับมากในการน าไปปฏิบติั 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การพฒันา, บุคลากร, การให้บริการธนาคารพาณิชย์ไทย 
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ABSTRACT 
 
 

 The objectives of this research are 1) to study the contexts and strategies for 
developing competencies of the personnel in regard to creating service competitive advantage of 
the Thai commercial banks in the upper northern region in order to prepare for the ASEAN 
Economic Community, 2)  to study the core and minor competencies of the personnel in creating 
service competitive advantage of the Thai commercial banks in the upper northern region in order 
to prepare for the ASEAN Economic Community, and 3)  to develop the strategies for improving 
competencies of the personnel in regard to creating service competitive advantage of the Thai 
commercial banks in the upper northern region in order to prepare for the ASEAN Economic 
Community. The mixed method is used in this research. The samples of this research consisted of 
360 employees of Thai commercial banks in the provinces of the upper northern region with 
borders connecting to neighboring countries.  The instruments of this research included the 
personnel questionnaires, the focus group discussions of the executives, banking specialists and 
academicians, the strategic feasibility evaluation checklists filled by the bank executives, strategic 
planning specialists, and executives with responsibilities relevant to the ASEAN Economic 
Community. Quantitative analysis is based on frequency statistic, percentage, mean, standard 
deviation, measures of central tendency, median, mode, difference between mode and median, 
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and Inter-Quartile Range or IQR. Qualitative analysis on the conversations between the 
executives or banking specialists and academicians is based on the content analysis.   

The results are concluded as follows: 
 1. The contexts and strategies for developing competencies of the personnel of Thai 
commercial banks 
 The personnel of the banks realize the differences between religions; therefore, their 
skills on English and other languages of the ASEAN Economic Community should be 
encouraged and improved. Regarding society: there are cultural variations in the community, the 
personnel, therefore, should be trained on the topic of customs and traditions of the countries in 
the ASEAN Economic Community. Regarding technology: because the personnel of the banks 
are capable of using technology for acquiring knowledge, they should be trained on the 
technology laws and regulations. Regarding economy: as establishment of the ASEAN Economic 
Community may bring about benefits to the banks, the banks should, therefore, seek for the stable 
alliances and shareholders. Regarding service environment: the banks should give importance to 
the languages as symbol of the ASEAN Economic Community in lieu of the energy. Regarding 
politics and regulations: the personnel of the banks should be trained on topics of the politics and 
governance and the compliance with the laws and regulations, and should be under the standard 
compliance monitoring program.    
 2. The core and minor competencies of the personnel  
 The core competencies of personnel of the banks holding positions of Manager and 
Authorized Person of the Branch are having the knowledge, understanding, and capability in 
effective communication to customers in the ASEAN Economic Community, including capability 
in branch management, and risk and system control. The core competencies of the branch 
employees are having the knowledge on economy, economic analysis, accurate and prompt 
service, and capability in creating good relationship with customers. In addition, the minor 
competencies of all personnel of the banks including Manager, Authorized Person of the Branch, 
and general employees, should consist of the capability in evaluating and connecting the issues on 
economy, society, political affairs, and overall problems together, understanding and passing the 
visions, missions, and goals of the banks, creating the good working environment and 
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establishing the staff training activities, encouraging the leadership and self-confidence, and being 
person with good communication skills.          

3. Development of the strategies for improving competencies of the personnel 
 There are 6 strategies in concern, including the strategy for development of skills on 
English and languages of AEC, the knowledge strategy related to the AEC, the sale and service 
strategy, the moral and ethical strategy, the leadership strategy, and the cooperation and teamwork 
strategy. After analyzing and assessing the feasibility and compatibility of the aforementioned 
strategies, it is found that all strategies are compatible with each other and highly feasible for 
implementation. 
Keywords:  Strategies for development, personnel, Thai commercial banks’ service  
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การวจิยัเร่ือง กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการ
แขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน ฉบบัน้ี ส าเร็จลุลว่งลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชวศิ จิตรวิจารณ์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวขิยัล าพนัธ์ และผู้ช ว่ยศาสตราจารย์ 
ดร. ชฏุิภคัค์ เขมวมิตุติวงศ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมช ัย 
ปัญญาดี ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคณุผูบ้ริหารระดบัสูงธนาคารพาณิชย์ไทย และบุคลากรธนาคารประจ าสาขาภาคเหนือ
ตอนบนทุกทา่น ท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคณุคณะผูบ้ริหารและผูเ้ชี่ยวชาญด้านการธนาคารพาณิชย์ไทย ท่ีได้เข้าร่วม
เป็นผูว้ภิาคกลยุทธ์ของงานวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคณุคณะนักวชิาการมหาวทิยาลยัราชภ ัฏเชียงใหม ่ได้แก ่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.
มนัส สุวรรณ รองศาสตราจารย์.ดร.สุเทพ พงค์ศรีวฒัน์  ผู ้ช ว่ยศาสตราจารย์ดร.สมาน ฟูแสง ท่ีปรึกษาชมรม
ธนาคารภาคเหนือและท่ีปรึกษาชมรมธนาคารเชียงใหม ่ไดแ้กคุ่ณอนันต์ บุญมหาธนากร ผู ้จัดการอาวุโสฝ่าย
วางแผนธนาคารธนชาต ไดแ้ก ่คณุคนึงนิจ ไพรศรี ท่ีไดก้รุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยั รวมทั้งตรวจสอบแกไ้ขข้อบกพรอ่งตา่ง  ๆผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคณุประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัทางภาคเหนือตอนบนพร้อมผู้บริหาร ประธาน
หอการคา้จงัหวดัทางภาคเหนือตอนบนพร้อมผูบ้ริหาร รองประธานธุรกิจทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทยพร้อม
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บทที ่1 

 

บทน า 
 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย แบ่งออกเป็นธนาคารท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย และ

ธนาคารท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศแต่มาเปิดสาขาหรือเปิดส านกังานบริการในประเทศไทย โดย
ลักษณะของธุรกิจ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือลักษณะการบริการของทุกธนาคารจะมีความ
ใกลเ้คียงกนั อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลงัท่ีไดก้ าหนด
ไว้ ได้แก่ การฝากหรือถอน การให้สินเช่ือ การซ้ือขายเงินเงินตราและตราสารทางการเงิน
ต่างประเทศ การใหบ้ริการเก่ียวกบัการช าระเงิน โอนเงิน น าเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ธุรกิจตลาด
ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์ประกนัวนิาศภยั ประกนัชีวิต ตลอดจนธุรกิจทางการเงิน และธุรกรรม
การให้บริการทางการเงินอ่ืน ๆ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือท่ีอยู่ในข่ายท่ีวิจยัในคร้ังน้ี มีจ  านวน 15 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคาร
ทหารไทย ธนาคารยโูอบี ธนาคารทิสโก ้ธนาคารซีไอเอม็บีไทย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ไทย 
ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารแลนด์แอนด์เฮา้ส์ ธนาคารไอซีบีซีไทย และธนาคารไทยเครดิตเพื่อ
รายย่อย ในส่วนของภาคเหนือตอนบนท่ีจะท าการศึกษา ประกอบดว้ย 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าปาง ล าพูน แพร่ น่าน  พะเยา อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน เป็นพื้นท่ี ๆ มีวฒันธรรม การ
ด ารงชีวติ ภูมิอากาศท่ีใกลเ้คียงกนั อยูใ่นท าเลภูมิศาสตร์ ภาวะเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกบักลุ่มประเทศ
อาเซียนทางตอนบน เน่ืองจากสถาบนัการเงินการธนาคารปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูง นอกจากจะ
แข่งขนักนัเองแลว้ยงัมีคู่แข่งท่ีไม่ใช่ธนาคารเขา้มาแข่งขนัดว้ย เช่น Paypal, Amazon, Apple แต่ละ
ธนาคารจึงพยายามหาจุดเด่น สร้างจุดเด่น สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ทั้งดา้นสินคา้ ดา้นบริการฯ 
การบริการท่ีดีจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและตดัสินใจใช้บริการกับ
ธนาคาร พนกังานของธนาคารเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ จึงตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบในการให้บริการ การน าเสนอผลิตภณัฑ์และการบริการ เป็นผูท่ี้มีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองการให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริการเกิดความพึงพอใจเหนือความ
คาดหวงัของลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของธนาคารพาณิชย์ไทย มีความส าคญัต่อการ
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ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก เป็นตวัช่วยสร้างความเช่ือมัน่ต่อนักลงทุนและผูบ้ริโภค 
รวมทั้งการเตรียมการรับมือกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย
และการเงินท่ีเกิดจากการปรับตวัจากภายนอก เช่น การก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา มีผลต่อการเงินของโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ธนาคารจะตอ้งมี
ความพร้อมเตม็ท่ีในการแข่งขนั ปิดช่องวา่งท่ีมีกบัธนาคารคู่แข่ง เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดให้ไดม้าก
ท่ีสุด สร้างผลก าไร โดยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั เขา้ไปขยายฐานเขา้สู่กลุ่มลูกคา้ทุก
กลุ่ม ส่วนด้านสินเช่ือโดยเฉพาะประเภท เอสเอ็มอีขนาดกลางและขนาดเล็กซ่ึงมีจ านวนมากใน
ประเทศไทย ทุกธนาคารต่างมุ่งหวงัท่ีจะเขา้ไปเจาะกลุ่มลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด รวมทั้งการปรับปรุง
กระบวนการพิจารณาสินเช่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และต่างมุ่งหวงัท่ีจะเป็นธนาคารระดบั
แนวหน้า มีสัญลกัษณ์ท่ีแข็งแกร่ง รักษาอนัดบัความส าคญัในแต่ละด้านอย่างต่อเน่ือง เช่น ด้าน
บริการ ธุรกรรมการเงินต่าง ๆ มีการพฒันานวตักรรมบริการ เทคโนโลยีให้ทนักบัยุคดิจิทลั เช่นการ
น าระบบ QR Code มาใช ้โดยเฉพาะการเป็นผูน้ าทางดา้นการบริการซ่ึงเป็นพนัธกิจส าคญัในการ
น าไปสู่การท่ีก่อใหเ้กิดรายไดใ้หแ้ก่ธนาคาร การบริการเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ มี
ขั้นตอนและองคป์ระกอบต่าง ๆ เหมือนกิจกรรมอ่ืน เร่ิมจากผูรั้บบริการมีความตอ้งการการบริการ 
มีความพึงพอใจสูงสุดต่อการบริการ และความตอ้งการน้ีจะเป็นแรงกระตุน้ให้ผูรั้บบริการแสวงหา
การบริการซ่ึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ มี
ความสุข ไดรั้บประโยชน์อยา่งเต็มท่ี จึงเกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการ จน
ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผูรั้บบริการ ซ่ึงอาจเป็นไปในทางบวก
หรือทางลบก็ได้ ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของผูรั้บบริการท่ีถูกตอบสนอง จะให้เป็นไปตามความ
คาดหวงัไดม้ากนอ้ยเพียงใด บุคลากรผูท้  าหนา้ท่ีใหบ้ริการเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการให้บริการ จึงมี
ความจ าเป็นจะตอ้งพฒันาให้เป็นผูใ้ห้บริการท่ีมีจิตใจให้บริการ เป็นผูท่ี้มีใจรักเต็มใจให้บริการ จน
แสดงออกมาทางร่างกาย มองวา่ลูกคา้เป็นผูถู้กเสมอ เอาใจใส่ให้ค  าแนะน าดว้ยการยกยอ่งให้เกียรติ
ลูกคา้ จนเกิดความพึงพอใจ เกิดความเช่ือถือ จนท าให้ผูใ้ช้บริการกลบัมาใช้บริการซ ้ า และมีการ
แนะน าต่อ อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้มีการเปล่ียนไปตลอดเวลา 
ดงันั้นจะตอ้งมีการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคา้อยู่เสมอ เพื่อท าให้ทราบว่าส่ิงท่ีไดส่้งมอบ
ให้กบัลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลานั้นตรงตามความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้หรือไม่ เพื่อ
เป็นการสะทอ้นคุณภาพการบริการแก่ลูกคา้ 

ธนาคารให้ความส าคญักบักลยุทธ์และการด าเนินงานท่ีมุ่งให้บริการลูกคา้ ทั้งในแนว
กวา้ง คือการน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินครบวงจร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ในทุกดา้น ส่วนแนวลึก เป็นการดูแลลูกคา้อยา่งใกลชิ้ดในทุกระดบัขั้นตอน ครอบคลุมถึงทุก
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ฝ่ายของธนาคาร เช่ือมโยงกับลูกค้า ธนาคารต่าง ๆ มีการปรับวิสัยทัศน์ให้เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน การดูแลลูกคา้หนัมาเน้นการท าหนา้ท่ีในการช่วยเหลือให้ลูกคา้เติบโตอยา่ง
มัน่คง มีการปรับปรุงระบบงาน น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากข้ึน เน้นการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรหรือพนกังาน มีการสร้างสัญลกัษณ์ให้สามารถดึงดูดคนท่ีมีความสามารถเขา้มาท างาน มี
การพฒันาบุคลากรหรือพนักงาน พฒันาทกัษะ สร้างระบบท่ีท างานให้ระดับหัวหน้างานของ
ธนาคารเป็นหวัหนา้งานท่ีเก่ง สามารถดูแลลูกนอ้งได ้สามารถปลุกขวญัก าลงัใจ และดึงเอาศกัยภาพ
ของลูกนอ้งออกมาให้ไดม้ากท่ีสุด มีการรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูงไวก้บัองคก์ร สร้างพนกังาน
ใหมี้วฒันธรรมการท างานอยา่งมีความสุขมีความผกูพนักบัองคก์ร เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีหลากหลาย ทนัสมยั เพิ่มหลกัสูตรดา้นทกัษะอ่ืน ๆ นอกจากหลกัสูตร
หลกั เพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาและการส่ือสาร เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
สนบัสนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดอายุการท างาน พฒันาเคร่ืองมือ น าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยใน
การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล มีการพฒันาและยกระดบัคุณภาพพนกังานให้มีความสามารถ
แข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืนไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ  

การใหบ้ริการภายในสาขาอาจแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนก่อนรับบริการหรือ
รอรับบริการ เช่นพนกังานมีการทกัทายตอ้นรับอยา่งอบอุ่นหรือไม่ แต่งกายน่าเช่ือถือเพียงใด มีการ
สอบถามถึงความต้องการและแนะน าอย่างเหมาะสมหรือไม่ การจดับริการเข้าแถวตามล าดับ
ก่อนหลงัมีประสิทธิภาพมากเพียงใด ระยะเวลาในการรอรับบริการเหมาะสมหรือไม่ เม่ือเทียบกบั
ความคาดหวงัของลูกคา้ สภาพแวดลอ้มของสาขามีความน่าเช่ือถือเพียงใด รวมทั้งส่ิงอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ ในบริเวณท่ีนั่งรอ มีความเหมาะสมเพียงใด ขั้นตอนระหว่างรับบริการ พนักงาน
ทกัทาย ให้ความช่วยเหลือท่ีนอกเหนือจากการท าธุรกรรมหรือไม่ การให้บริการถูกตอ้งแม่นย  า 
รวดเร็วเพียงใด พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ รวมถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผลิตภณัฑ์ทั้งภายในธนาคารและคู่แข่งได้ชัดเจนเพียงใด น าเสนอได้ตรงตามความตอ้งการและ
จงัหวะท่ีเหมาะสมเพียงใด การให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ตน้จนจบ พร้อมมีการสอบถามถึงการใช้
บริการอ่ืนหรือไม่ การให้บริการและปฏิบติัเหมือนเป็นลูกคา้คนส าคญัเพียงใด เคาน์เตอร์เหมาะสม
กบัจ านวนลูกคา้และเรียบร้อยหรือไม่ กระบวนการพฒันากลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งคน้หาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ ประเด็นใดบา้งท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัและส่งผลต่อ
ความประทบัใจเม่ือมารับบริการท่ีสาขา ประเด็นดงักล่าวควรได้รับการพฒันาและปรับปรุงให้
เป็นไปตามแนวทางท่ีลูกคา้คาดหวงั เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทุกคร้ังท่ีเขา้มารับบริการท่ี
สาขา และสะทอ้นกลบัมาเป็นพนัธกิจของผูใ้หบ้ริการทุกคนท่ีจะตอ้งส่งมอบบริการท่ีเป็นเลิศ ท าให้
ความคิดความฝันของลูกคา้เป็นจริง (ธนาคารธนชาต, 2558)  
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การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ในปีพ.ศ. 
2558 มีสาระส าคญั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การเช่ือมโยงระบบการช าระเงินระหวา่งประเทศ มีการใชร้ะบบ
การช าระเงินเป็นระบบเดียวกนัทั้งกลุ่ม Asean เช่ือมโยงธุรกิจของประเทศต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 2) การ
เปิดเสรีเงินทุนเคล่ือนยา้ย โดยการลดอุปสรรคการบงัคบัใช้กฎหมาย ลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้มีการ
เคล่ือนยา้ยทุน มีการลงทุนทางการเงินข้ามประเทศ 3) การเปิดเสรีภาคธนาคาร เม่ือได้มีการ
ก าหนดใหม้าตรฐานธนาคารพาณิชยอ์าเซียนแลว้เสร็จ (Qualified Asean Bank : QAB) ก็สามารถท า
ธุรกิจไดท้ั้ง 10 ประเทศสมาชิก (แลว้เสร็จในปี 2563) จะมีธนาคารเขา้มาแข่งขนัท่ีหลากหลายโดย
ไม่มีอุปสรรคในการเคล่ือนยา้ยทุน โดยเฉพาะธุรกรรมขา้มพรมแดน 4) การพฒันาตลาดทุน มีการ
เช่ือมโยงตลาดทุนเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีขนาดใหญ่ (Blue Chip) โดยไม่ตอ้ง
พึ่งพาสถาบนัการเงินเพียงอยา่งเดียว ในการระดมเงินออมและจดัสรรเงินทุน เป็นทางเลือกใหม่ใน
การออม และลงทุนในตลาดทุนของประเทศสมาชิก Asean ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย 
อาจมีการอนุญาตเพิ่มผูใ้ห้บริการรายใหม่ รูปแบบใหม่ หรือ Restricted License Bank เช่น 
Microfinance, Investment Bank, Trust Bank, Custodian Bank, Islamic Bank เป็นตน้ หรืออาจมี
ธนาคารรายใหม่เตม็รูปแบบเกิดข้ึนใหม่ (ประสาน ไตรรัตน์วรกุล, 2555,  8 - 10) 

ในปีพ.ศ. 2558 เป็นเพียงการเร่ิมตน้ในการเปิดเสรีระบบการเงินไทยเท่านั้น โอกาสใน
การเคล่ือนยา้ยเงินทุนเต็มรูปแบบคาดวา่จะเป็นปีพ.ศ. 2563 ภายใตแ้นวคิดทางทฤษฎีการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจและการเงิน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสินคา้ให้เป็น Free Trade Area 2) ดา้นศุลกากร
ส าหรับสินคา้จากประเทศท่ี 3 ท่ีติดต่อซ้ือขายกนั 3) ดา้นสินคา้และบริการ การลงทุน แรงงาน และ
กฎหมาย 4) ดา้นนโยบายเศรษฐกิจและการเงินระหวา่งประเทศ 5) ดา้นการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
และการเงินในลักษณะท่ีเป็นหน่ึงเดียว รูปแบบการรวมกลุ่มเบ้ืองตน้เป็นการรวมกลุ่มกิจกรรม
เฉพาะทางภาษีศุลกากรเท่านั้น แล้วจะมีการพฒันาเป็นตลาดร่วมต่อไป จากการรวมตวักนัของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีผลท าให้ปัจจยัการผลิตในตลาดเงิน ตลาดทุน แรงงาน เคล่ือนยา้ย
ไดอ้ย่างเสรี อุปสรรคทางด้านกฎหมายรวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีท าให้เป็นอุปสรรคจะหมดไป 
ความแตกต่างทางสัญชาติของผูป้ระกอบการในอาเซียนจะค่อยๆ ลดลง ลดความส าคญัลง และจะ
เกิดผูป้ระกอบการขา้มประเทศมากข้ึน มีการแข่งขนัดา้นการให้บริการทางการเงินมากข้ึน (กรม
เจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 2548) ผูว้ิจยัได้สรุปผลทางด้านบวกและผลทางด้านลบของการ
รวมตวักนัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามตารางท่ี 1.1 ดงัน้ี 
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ตารางที ่1.1 สรุปผลทางด้านบวกและลบของการรวมตัวกนัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ผลทางด้านบวก ผลทางด้านลบ 
1. การเคล่ือนยา้ยธุรกรรมทางการเงินอย่าง
เสรีระหว่างประเทศสมาชิก จะส่งผลให้
ประเทศท่ีมีการรวมตัวทางการเงินมีอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทาง
การเงินใกลเ้คียงกนัมากข้ึน 
2. การแข่งขันจะส่งผลให้ต้นทุนการ
ด าเนินงานของธนาคารลดลง ประสิทธิภาพ
และคุณภาพในด้านการให้บริการดีข้ึน เกิด
นวตักรรมทางการเงินท่ีช่วยให้เขา้ถึงบริการ
ทางการเงิน 
3. ระดบัธรรมาภิบาลในการด าเนินการทาง
การเงินดีข้ึน ธนาคารมีความเส่ียงในการให้
สินเช่ือน้อยลง เพราะมีโอกาสเลือกผูกู้ ้ได้
หลากหลายข้ึน 
4. รูปแบบการเปิดเสรีทางการเงินของ
อาเซียน น่าจะเป็นการเปิดเสรีตามความ
พร้อมของแต่ละประเทศ ท่ีค  านึงถึงความ
สมดุลระหว่างการอ านวยความสะดวกของ
การเคล่ือนยา้ยเงินทุน และความจ าเป็นใน
การรักษาเสถียรภาพของระบบการเ งิน 
ควบคู่ไปกับการมีระบบบริหารความเส่ียง
ดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีดี 

1. การแข่งขนัในด้านการท าก าไร อาจท าให้
ธนาคารต้องน าเงินฝากไปลงทุนในธุรกรรมท่ีมี
ข้อมูลไม่เพียงพอและมีความเส่ียงสูง จนส่งผล
กระทบต่อความมัน่คงของธนาคารซ่ึงอาจลุกลาม
ไปถึงทัว่อุตสาหกรรมการเงินและประเทศชาติ 
(Claessens, 2009) 
2. การรวมตวัทางการเงินจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเม่ือ
ภายหลงัการรวมตวักนัแลว้ตลาดการเงินสามารถ
ท างานได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น มิเช่นนั้น ผลจาก
การรวมตวัอาจท าให้ประเทศสมาชิกเกิดปัญหา
วิกฤตการณ์ทางการเงินได้ (Pierre-Richard 
Agenor, 2003) การมีกฎหมายเพื่อก ากบัดูแลให้
กลไกการท างานของตลาดการเงินด าเนินไปได้
อยา่งมีเสถียรภาพ ก็ยงัถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็น 
3. รูปแบบการเปิดเสรีทางการเงินของอาเซียน 
น่าจะเป็นการเปิดเสรีตามความพร้อมของแต่ละ
ประเทศ ท่ีค  านึงถึงความสมดุลระหวา่งการอ านวย
ความสะดวกของการเคล่ือนยา้ยเงินทุน และความ
จ าเป็นในการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน 
ควบคู่ไปกับการมีระบบบริหารความเส่ียงด้าน
อตัราแลกเปล่ียนท่ีดี 

 
ทีม่า : พรเพญ็ วรสิทธา และคณะ, 2557 
 
 



6 

 

 

อย่างไรก็ตามภาคการเงินมีความอ่อนไหวค่อนข้างสูง แต่ละประเทศมีโครงสร้างท่ี
แตกต่างกนัมาก ตอ้งสร้างความพร้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเพิ่มการแข่งขนั หลายธนาคาร
เร่งพฒันาทั้งขยายเครือข่าย และเร่งพฒันาบุคลากร ปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมกบัการ
แข่งขนัท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้มีการพฒันาศกัยภาพของตนเองใหท้นักบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ใหอ้ยูแ่นวหนา้ บุคลากรธนาคารผูใ้หบ้ริการ เป็นผูท่ี้มีความส าคญัต่อการสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจและทันต่อการ
เปล่ียนแปลงในระบบงานรูปแบบธุรกรรมของธนาคาร เทคโนโลยี และทนัต่อความตอ้งการหรือ
พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
ค าถามของการวจัิย 

1. บริบทและกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเป็นอยา่งไร 

2. สมรรถนะหลกัและสมรรถนะรองของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขนัในการให้บริการ ของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นอยา่งไร  

3. ถา้จะพฒันากลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขนัในการให้บริการ ของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จะมีกลยทุธ์และแนวทางเป็นอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาบริบทและกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. เพื่อศึกษาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะรองของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
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3. เพื่อพฒันากลยุทธ์ในการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขนั ในการใหบ้ริการของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ทางดา้นวชิาการ 
1. ได้ทราบถึงบริบทและกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีด

ความสามารถการแข่งขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ไดท้ราบถึงสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขนัในการ
ใหบ้ริการของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. ผลของการวิจยัเป็นองคค์วามรู้ใหม่ในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขนัในการ
พฒันาบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ประโยชน์ทางการปฏิบติั 
1. ท าให้ได้ทราบถึงบริบทและกลยุทธ์การให้บริการ การพฒันาสมรรถนะของ

บุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขนั ของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2. ท าใหท้ราบถึงสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขนัของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสม 

3. เป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขนัของธนาคารพาณิชยไ์ทย พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และสามารถน าไปพฒันารูปแบบการให้บริการ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของธนาคาร สร้างมาตรฐาน
การใหบ้ริการ ท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 
 
ขอบเขตการวจัิย 

ขั้นตอนการวจิยั ไดแ้ก่  
1. ศึกษาบริบทการและกลยุทธ์การให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือ

ตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เก่ียวกับวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และ
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องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร ในการสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2. สมรรถนะของบุคลากรในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัในการให้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั และสมรรถนะรอง ดงัน้ี 

2.1 สมรรถนะหลกั (Core Competency) ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement 
Motivation) บริการท่ีดี (Service Mind) การท างานเป็นทีม (Team Work) จริยธรรม (Integrity) 
ความช านาญในอาชีพ (Expertise) 

2.2 สมรรถนะรอง ได้แก่  สมรรถนะในหน้า ท่ีการท างาน (Functional 
Competency) สมรรถนะในการบริหาร (Management Competency) สมรรถนะในการปฏิบติังาน
ในต าแหน่ง (Job Competency)  

3. กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนั
การให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ (Wheelen and Hunger, 2000, 3) ดงัน้ี   

3.1 การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) 
3.2 การพฒันากลยุทธ์ (Strategy Development) หรือการด าเนินกลยุทธ์ (Strategic 

Implementation) 
3.3 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ (Strategy Compliance) 
3.4 การประเมินผลและควบคุมกลยทุธ์ (Strategic Assessment and Controlling) 
3.5 ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบในแต่ละดา้น 

ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ประชากรคือบุคลากรซ่ึงเป็นพนกังานของ

ธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 8 จงัหวดัไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ ล าพูน 
ล าปาง แม่ฮ่องสอน และ น่าน ทั้งหมด จ านวน 3,740 คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานธนาคาร
พาณิชยไ์ทย ท่ีมีท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตติดกบัประเทศเพื่อนบา้น พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
จ านวน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน จ านวน 361 กลุ่ม
ตวัอยา่ง  

หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit Of Analysis) คือบุคลากรของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบนท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตติดกบัประเทศเพื่อนบา้น 
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ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ๆ จะศึกษา  
ไดแ้ก่ บุคลากรของธนาคารพาณิชยไ์ทย ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ท่ีมีอาณาเขต

ติดกบัประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน 
ขอบเขตดา้นเวลา 

 ระยะเวลาการศึกษา 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560  
 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

กลยุทธ์ หมายถึง (Strategy) แผนหรือแนวทางปฏิบติัในการพฒันาสมรรถนะในการ
ให้บริการของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทย ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใหบ้รรลุเป้าหมาย หรือวธีิการในการแข่งขนัท่ีจะท าใหธ้นาคารสามารถ
เอาชนะคู่แข่งได ้เป็นการวางแผนในระบบธุรกิจ วเิคราะห์ปัจจยัแห่งความส าเร็จโดยง่ายและรวดเร็ว
ยิง่ข้ึนกวา่แนวทางปฏิบติั ภายใตแ้นวทางอยา่งเป็นขั้นตอน คือ ปัจจุบนัเราอยู ่ณ จุดใด เราตอ้งไปถึง
จุดใดท่ีไหน (Where to Complete) เราจะไปถึงจุดนั้นไดอ้ยา่งไร (How to Complete) สร้างความ
แตกต่างและคุณค่าในสายตาของลูกคา้ได้อย่างไร เช่นวิธีการท่ีองค์กรตอ้งน าเสนอคุณค่าให้กบั
ลูกคา้เพื่อใหธ้นาคารประสบความส าเร็จตามตามวสิัยทศัน์ 

การพฒันา หมายถึง การพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร ในการให้บริการ
ของธนาคารพาณิชยไ์ทย พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

บุคลากร หมายถึง บุคคลท่ีท างานในธนาคารพาณิชย์ไทย พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 8 
จงัหวดั ท่ีประจ าสาขาต่าง ๆ ท าหน้าท่ีตามต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ ต าแหน่ง
ผูจ้ดัการสาขา ต าแหน่งผูรั้บมอบอ านาจสาขาประกอบดว้ย ผูช่้วยผูจ้ดัการ สมุห์บญัชี ผูรั้กษาเงิน 
หรือผูท่ี้ไดม้อบอ านาจอ่ืน ๆ เช่น มอบอ านาจให้ผา่นรหัสผ่าน ต าแหน่งเทลเลอร์หรือผูป้ฏิบติัการ
อ่ืนๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มตามหน้าท่ีปฏิบติั ได้แก่ บุคลากรปฏิบัติงานภายในสาขา และ
บุคลากรปฏิบติังานภายนอกสาขา 

สมรรถนะบุคลากร หมายถึง การมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัธนาคาร เก่ียวกบัประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ความรู้ดา้นเศรษฐกิจพื้นฐานทัว่ไปและความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์ของธนาคารอย่าง
ลึกซ้ึง มีทกัษะการท างานดา้นธนาคาร มีภาวะผูน้ าซ่ือสัตยแ์ละจรรยาบรรณ ท างานร่วมกบัคนอ่ืน
รวมทั้งท างานเป็นทีมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะมีคุณลกัษณะและปัจจยัหลายอย่าง ไดแ้ก่ 
แรงจูงใจ อุปนิสัย ในการขบัเคล่ือนความรู้ทกัษะ เผชิญและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นตวัผลกัดนั
หรือมีความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ใหบุ้คคลสามารถปฏิบติังานตามหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
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สมรรถนะหลัก หมายถึงทกัษะและคุณลักษณะท่ีทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้องมี เป็น
สมรรถนะระดับองค์กร และเป็นพื้นฐานน าไปสู่เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว ้อาจประกอบด้วย
องค์ประกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความมุ่งสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี ความร่วมแรงร่วมใจ การสั่งสมความ
ช านาญในอาชีพ จริยธรรมจรรยาบรรณ  

สมรรถนะรอง หมายถึงสมรรถนะในระดับแผนงาน เป็นส่ิงท่ีจะต้องท าตามบทบาท
หน้าท่ี อาจประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะบุคลากรท่ีจ าเป็นตอ้งมี เพื่อใช้ในการปฏิบติั
หนา้ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

การให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทย หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการในการท า
ธุรกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร ไดแ้ก่ การรับฝากเงิน การใหสิ้นเช่ือ การซ้ือเงินตราต่างประเทศ การซ้ือ
ขายตราสารทางการเงิน การค ้ าประกันเงินกู้ยืม ให้บริการเก่ียวกับการช าระเงิน โอนเงิน เสนอ
ผลิตภณัฑ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงให้กบัลูกคา้ ธุรกิจท่ีช่วยสนับสนุนพฒันาตลาดทุน 
ได้แก่ ธุรกิจเก่ียวข้องกับหลักทรัพย์ การให้บริการท่ีเก่ียวกับประกันวินาศภยั ประกนัชีวิต การ
ให้บริการธนาคารอิเลคทรอนิกส์ ธุรกิจเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์ธุรกิจอนุพนัธ์ทางการเงิน ธุรกิจทาง
การเงินและธุรกิจการใหบ้ริการอ่ืน ๆ 

ธนาคารพาณิชยไ์ทย หมายถึง ธนาคารท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคาร
ทหารไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารทิสโก้ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ไทย 
ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารแลนดแ์อนด์เฮา้ส์ ธนาคารไอซีบีซีไทย และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึงกลุ่มประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้10 ประเทศ 
ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา บรูไน 
รวมกลุ่มกนัเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเงิน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสินคา้ให้เป็น Free Trade 
Area 2) ดา้นศุลกากรส าหรับสินคา้จากประเทศท่ี 3 ท่ีติดต่อซ้ือขายกนั 3) ดา้นสินคา้และบริการ, 
การลงทุน, แรงงาน และกฎหมาย 4) ดา้นนโยบายเศรษฐกิจและการเงินระหวา่งประเทศ 5) ดา้นการ
ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจและการเงินในลกัษณะท่ีเป็นหน่ึงเดียว โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเปิดเสรี
ทางการคา้ในปี พ.ศ. 2558 ภายใตก้รอบขอ้ตกลง AFAS ในปีพ.ศ. 2539  

ขีดความสามารถในการแข่งขนั หมายถึงความสามรถของธนาคารพาณิชยไ์ทยในการแข่งขนั 
โดยมีสมรรถนะขององค์ประกอบต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักบั
ธนาคารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น บุคลากร เทคโนโลยี วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์หลกั 
กลยุทธ์ต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการ ผลิตภณัฑ์และภาพรวมของธนาคาร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูม้าใชบ้ริการ หรือลูกคา้ จนสามารถแข่งขนักบัธนาคารในอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนได ้



 

 

 

บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 

การวจิยัเร่ือง กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการ
แขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน ผูว้จิยัไดค้น้ควา้เอกสาร ซ่ึงประกอบด้วยเ น้ือหาเกี่ยวกบัหลักการ แนวคิดทฤษฎี
และงานวจิยัท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเกี่ยวกบักลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการให้บริการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน โดยมสีาระสําคญัท่ีเกีย่วข้อง ดงัน้ี  

1 ขอ้มลูพื้นฐานของธนาคารพาณิชย์ไทยและการกาํกบัดูแล 
2 ทฤษฎีเกีย่วกบักลยุทธ์และการจัดการกลยุทธ์ 
3 หลกัการและทฤษฎีเกีย่วกบัการบริการ 
4 แนวคิดในการพฒันาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์และวฒันธรรมองค์กร 
5 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) 
6 งานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง 
7 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
ข้อมูลพืน้ฐานของธนาคารพาณชิย์ไทยและการก ากับดูแล  

ข้อมูลพืน้ฐานของธนาคารพาณชิย์ไทย 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (Krungthai Bank) 
จากการศึกษาขอ้มลูธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) โดยรวมสรุปได้วา่ ธนาคาร

กรุงไทยฯ เน้นในเร่ืองขยายเครือขา่ยครอบคลุมทุกอาํเภอ การเป็นธนาคารท่ีใหญท่ี่สุดของรัฐบาล 
และของไทย บางสว่นดาํเนินตามนโยบายของรัฐ ตวัอยา่งเชน่ โครงการขยายวงเ งินกองทุนหมูบ่้าน
และชมุชนเมอืง เพื่อให้กองทุนฯ มเีงินสําหรับการอาํนวยสินเชื่อให้กบัสมาชิก เพื่อการสร้างงาน 
สร้างรายได ้ยกระดบัชีวติความเป็นอยูข่องสมาชิกให้ดีข้ึน สินเชื่อ Microfinance เพื่อการค้า เ ป็น
การอาํนวยสินเชื่อให้กบักลุม่ลูกคา้รายยอ่ยท่ีขาดโอกาสในการเข้าถึงแหลง่เ งินทุน นโยบายของ
ธนาคารกรุงไทย มุง่หวงัท่ีจะเป็นธนาคารท่ีสะดวก และให้ความมัน่คงท่ีประชาชนในทุกภูมิภาคมี
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เครือขา่ยครอบคลุมทุกอําเภอทั่วประเทศ ให้บริการกบัลูกค้าทุกประเภท ทั้ง ลูกค้าบุคคล ลูกค้า
องค์กร  ลูกค้าสถา บัน ลูกค้าภ าครัฐ หรื อรั ฐวิสาห กิจและลูกค้าธุ รกิจทุกขน าด ประ วติัของ
ธนาคารกรุงไทยเร่ิมเปิดดําเ นินกิจการเมื่อวนั ท่ี 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวม 2 ธนาคารท่ี
รัฐบาลเป็นผูถื้อหุ้นใหญใ่นขณะนั้น ไดแ้ก ่ธนาคารเกษตร จํากดัและธนาคารมณฑล จํากดั ทั้ง น้ี
เพื่อให้มฐีานะทางการเงินท่ีม ัน่คงสามารถคุม้ครองผูฝ้ากเ งิน และบริการลูกค้าได้กวา้งขวางและมี
บทบาทชว่ยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได้มากข้ึน สํานักงานใหญต่ั้งอยูอ่าคารเลขท่ี 35 ถนน
สุขมุวทิ (ธนาคารกรุงไทย, 2555)  

ธนาคารกรุงไทยไดน้ําเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใชก้บังานให้บริการลูกค้า ติดตั้งระบบ
ออนไลน์ และเคร่ืองเอทีเอ็ม ซ่ึงถือวา่เป็นธนาคารแหง่แรกท่ีสามารถติดตั้งได้ครบทุกจังหวดั โดยมี
วสัิยทศัน์ (Vision) Growing Together หมายถึง การมุง่ม ัน่พฒันาศกัยภาพของบุคลากรและเน้นการ
บริการท่ีมคีณุคา่ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมัง่คั่งแกลู่กค้า ให้ความสําคัญกบัสังคม และ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีอยา่งยัง่ยืนแกผู่ถื้อหุ้น มพีนัธกจิ (Mission) ให้ความสําคัญกบัการพัฒนาทักษะ
ของบุคลากรและระบบงาน ให้บริการ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและส่ง เสริมการสร้างทุนทางปัญญา 
สร้างผลตอบแทนท่ีดีอยา่งยัง่ยืนให้แกผู่ถื้อหุ้น ให้ความสําคญักบัพนักงาน ดูแลรักษาและพัฒนาขีด
ความสามารถอยา่งเต็มท่ี เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเ ติบโตในส ายอาชีพ ภายใต้ระบบการ
พิจารณาอยา่งเ ป็นธรรม ควบคูไ่ปกบัการดูแลในเ ร่ือง เ งินเ ดือน คา่ตอบแทน สวสัดิการ และ
ผลประโ ยชน์ อ่ืน  ๆ มีกระ บวน การ พัฒน าใน ลักษณะรู ปแบบผสมผสาน ( Blended Learning 
Development) ภายใตค้า่นิยมหลักขององค์กร (First)  โดยมีการฝึกอบรมทั้งภายในธนาคารและ
สง่ไปอบรมภายนอก ให้ทุนศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยช ั้นนําทั้งในและตา่งประเทศ การ
พัฒนาตามแนวทางอ่ืน เชน่  Self – Learning/E – Learning Knowledge Sharing VDO Conference 
และ Community of Network เพื่อให้พนักงานมคีวามรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และพร้อม
สําหรับการแขง่ขนัทางธุรกจิ ดูแลสภาพแวดล้อมให้เ อ้ือตอ่การทํางานและมีความปลอดภัย โดย
กาํหนดมาตรการความปลอดภยัท่ีตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและท่ีธนาคารกาํหนดข้ึน 
รวมทั้งกาํหนดให้แตล่ะหนว่ยงานจดัทาํคูม่ือแผนฉุกเ ฉินเพื่อใช ้เ ป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษา
ความปลอดภัยแกต่น เอง และ ทรัพย์สินของธนาคา ร ทั้งในส ถานการณ์ ปกติ หรือ เมื่อวิกฤต 
นอกจากน้ี ธนาคารสง่เสริมและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบติัตอ่กนัดว้ยการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั
ตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นคูม่อืจรรยาบรรณพนักงาน (ธนาคารกรุงไทย, 2555) 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (Bangkog Bank) 
จากการศึกษาข้อมูล ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) โดยรวมสรุปได้วา่ เ ป็น

ธนาคารท่ีมปีระวติัการกอ่ตั้งมานานกวา่ 70 ปี ทา่มกลางความวุน่วายจากสงครามโลกคร้ัง ท่ี 2 ภาค
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ธุรกจิการเงินไทยอยูใ่นมอืชาวตา่งชาติเกอืบทั้งหมด ในปีพ.ศ. 2523-พ.ศ. 2535 ในขณะนั้ นธนาคาร
กรุงเทพ กลายเป็นบริษทัท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศไทย มฐีานะการเ งินท่ีแข็งแกร่งและมัน่คง มีการ
เจริญเติบโตท่ียัง่ยืน (ธนาคารกรุงเทพ, 2545) โดยมวีสัิยทศัน์ (Vision)  ของธนาคารกรุงเทพ มุง่ ท่ีจะ
เป็นธนาคารท่ีให้บริการด้านการเ งินท่ีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีค วาม
พร้อมดว้ยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานท่ีทันสมยั คงไวซ่ึ้งความเป็นสากล 
ตลอดจนการเป็นธนาคารช ั้นนําแห่งภูมิภาคเอเชีย ภารกิจ ( Mission)  ภารกิจหลักของธนาคาร
ประกอบดว้ยภารกจิดา้นการเ งิน ด้านการตลาดและลูกค้า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้าน
ศกัยภาพขีดความสามารถทางดา้นการเงิน มกีารกา้วหน้าอยา่งมเีสถียรภาพมัน่คง ด้านการตลาดและ
ลูกคา้ เป็นผูน้ําในธุรกจิดา้นคณุภาพบริการท่ีเป็นเลิศ ดา้นคณุภาพการปฏิบติังาน (ธนาคารกรุงเทพ , 
2556) คณุคา่หลกัท่ีมุง่หวงั (Core Value) คือการเป็นธนาคารช ั้นนําของประเทศมาอยา่งตอ่เ น่ืองเ ป็น
ส่ิงท่ีทุกคนในธนาคารจะตอ้งรว่มรักษาไว ้ให้บริการทางการเงินท่ีสร้างความพึงพอใจแกลู่กค้าตาม
แนวทาง “เพื่อนคูคิ่ด มติรคูบ่า้น” โดยมีปรัชญาการทํางาน คือให้บริการท่ีเ ป็นเ ลิศในทัศนะของ
ลูกคา้ ปฏิบติังานอยา่งมคีณุภาพปฏิบัติงานในลักษณะของผู้มีจรรยาบรรณและเป็นมืออาชี พ ให้
ความสําคญัในการพฒันาพนักงาน มเีครือขา่ยสาขาอยูใ่นประเทศกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
รวม 13 แหง่ มเีครือขา่ยสาขาตา่งประเทศ 28 แห่ง  และสํานักงานตัวแทนอีก 1 แห่งใน 13 เขต
เศรษฐกจิสําคญัทัว่โลก ไดแ้ก ่จีน ฮอ่งกง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ ปุ่น ไต้หวนั สิงคโปร์ มา เลเซีย 
เวยีดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนิเ ซีย ลาว เมียนมา่ รวมถึงธนาคารท้องถ่ินท่ีถือหุ้นอยูท่ั้งหมด เชน่
ธนาคาร บางกอกแบงค์เบอร์ฮาร์ดในประเทศมาเลเซีย และธนาคารกรุงเทพประเทศจีน เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นหน่ึงในภูมภิาคท่ีกาํลงัเ ติบโตสูง จึงดึงดูดนักลงทุนทั้งในและนอกภูมิภาค 
ขณะเดียวกนั ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยเพียงแห่ง เ ดียวท่ีมีเครือขา่ยสาขาครอบคลุมเขต
เศรษฐกจิทัว่ทั้งภูมภิาค มคีวามพร้อมสู่การรวมกลุม่เ ป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ธนาคารได้
ปรับปรุงเครือขา่ยระบบการส่ือสาร ระบบการช ําระเ งิน และปรับกระบวนการทํางานโดยใช ้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว ธนาคารมปีระสบการณ์ด้านการค้าตา่งประเทศมายาวนานกวา่ 60 ปี เพื่อสนับสนุนภาค
ธุรกิจส่งออกและนําเข้า (ธนาคารกรุงเทพ , 2556)  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) มีฐานท่ี
แข็งแกรง่ในภูมภิาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศจีนมายาวนานกวา่ 50 ปี มีสาขาอยูท่ี่ ปักกิ่ง  เ ซ่ียงไฮ ้
เซียะเหวนิและเส่ินเจ้ิน เป็นผูน้ําในภาคการธนาคารไทยมาตลอด มกีารกาํหนดแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงโดยการนําหลกัการ Basel III และ IAS/IFRS มาปฏิบัติให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
มบีริการท่ีครบถว้น ไดรั้บรางวลั Bank Of The Year 2014 จากวารสารการเ งินธนาคาร จากการเป็น
ธนาคารท่ีมกีาํไรสุทธิตอ่หุ้นสูงเป็นอนัดบั 1 มคีวามแข็งแกร่งทางด้านการเ งิน มีการสํารองคา่เ ผ่ือ
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หน้ีสงสัยจะสูญสูง เคยมเีงินกองทุนช ั้นท่ี 1 ถึง 14.40% ดา้นบุคลากร พ ัฒนาความรู้และทักษะของ
บุคลากรให้สามารถทาํงาน และมคีวามกา้วหน้าในองค์กรไดเ้ต็มศักยภาพของแตล่ะบุคคลตลอดจน
เตรียมความพร้อมบุคคลากรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ( Asean Economic 
Community) พนักงานจะไดรั้บการพัฒนาตามหลักสูตรหลักของธนาคารท่ีสอดคล้องกบัหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของพนักงานในแตล่ะแห่ง  (ธนาคารกรุงเทพ , 2556)  ธนาคารส่ง เสริมให้มีการ
พฒันาตนเองของพนักงาน เชน่ให้พนักงานไปรว่มการอบรม สัมมนา และดูงานทั้งภายในประเทศ
และตา่งประเทศ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในหลากหลายรูปแบบ เชน่  BBL Executive 
Forum โดยเชิญผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาวชิาท่ีเกีย่วขอ้งมาบรรยายหัวขอ้ท่ีนา่สนใจ การให้ทุนการศึกษา
ในระดบัตา่ง ๆ ทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศท่ีสอดคล้องกบัความต้องการในการขยายธุรกิจ
ของธ นาคาร มีการ เตรีย มผู้บ ริหา รทดแ ทน ( Executive Development Program)  รวมทั้ง จัดทํา
แผนการพฒันารายบุคคล โดยเน้นให้ผูบ้งัคบับญัชามบีทบาทสําคญัในการสอนงานดูแลและพัฒนา
อยา่งใกลช้ิด ไดม้กีารสง่เสริมพฒันาความรู้และศกัยภาพโดยการให้ไปอบรมและดูงานทั้งภายใน
และตา่งประเทศ เชน่ Harvard Business School, Pacific Rim Bankers Program จัดให้มีโครงการ
พฒันาผูบ้ริหารธนาคารยุคใหม ่(MOBEX) โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเ งิน 
(FINEX) การพฒันาระดบับริหารของธนาคารและสถาบนัการเงิน (YOBEX) ได้จัดโครงการพัฒนา
ผูบ้ริหารแบบบูรณาการ มแีผนการอบรมท่ีช ัดเจน มีการให้คําปรึกษาและสอนงานจากผู้บริหาร
ระดบัอาวโุส และการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นําผา่นการปฏิบัติงานจริง ธนาคารได้ปรับปรุง
หลัก สูตร การ อบร มและหลักสู ตรการพัฒนา บุคลากร อยา่ งต ่อเ น่ื อง เพื่อ เพิ่มศักย ภาพ และ
ความสามารถของบุคลากร มกีารจดัสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี เพื่อเพิ่มพ ูนความพึงพอใจในการ
ทาํงานของบุคลากร และทศันียภาพท่ีงดงามในสายตาของลูกคา้ (ธนาคารกรุงเทพ, 2556) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) (Siam Commercial Bank) 
จากการศึกษาขอ้มลู ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ( 2557, 17)  โดยรวมสรุป

ไดว้า่ ธนาคารไทยพาณิชย์ นับเป็นสถาบนัการเงินแหง่แรกของไทย เ ร่ิมต้นข้ึนในนาม “บุคคลัภย์” 
(Book Club) โดย พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ซ่ึงขณะนั้ นทรงดํารงตําแหน่ง
เสนาบดีกระทรวงพระคลงัมหาสมบติัในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ทรงตั้งพระทัย
อยา่งแนว่แนท่ี่จะให้มสีถาบัน การเ งินของสยาม เ ป็นฐานรองรับการเ ติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
การเงินของประเทศ จากการท่ีโลกตะวนัตกได ้ตอ่มาไดเ้ปล่ียนเป็นธนาคาร “บริษัท แบงก์สยาม กมั
มาจล จํากดั” (Siam Commercial Bank, Limited)  เมื่อวนั ท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2449 ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์อยา่งเป็นทางการนับตั้งแตน่ั้นมาและได ้กลายมาเป็น “ต้นแบบธนาคารไทย” โดย
ริเร่ิม นําระบบ และ แนวคิดของการให้บริการ รับฝากเงินออมทรัพย์และบริการบัญชี กระแสรายวนั 
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(Current Account) ถอนเงิน โดยใชเ้ช็คมาให้บริการ แกป่ระชาชน นอกจากน้ีธนาคารยังมีส่วนร่วม 
ในการกอ่กาํเนิดและวางรากฐานสหกรณ์การเกษตรของประเทศ (ธนาคารไทยพาณิชย์ , 2557) 
ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ธนาคารมเีครือขา่ยสาขาตา่งประเทศ ธนาคารในเครือ ธนาคาร
รว่มทุน และสํานักผูแ้ทนกระจายอยูใ่นภูมภิาคสําคญัของเอเซีย ไดแ้ก ่ฮอ่งกง สิงคโปร์ ลาว กมัพ ูชา 
เวยีดนาม เมยีนมาร์และสาธารณรัฐประชาชนจีน ธนาคารมบีริการทางด้านการเ งินครบวงจรให้แก ่
ลูกคา้ทุกประเภท โดยมีวิสัยทัศน์ของธนาคารไทยพาณิชย์คือการเป็นธนาคารท่ีลูกค้า ผู ้ถือหุ้น 
พนักงาน และสังคมเลือก ธนาคารมกีลยุทธ์ในการดาํเนินการท่ีคาํนึงถึงผู ้มีส่วนได้เ สียของธนาคาร
ทั้งทางดา้นเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยการ ยึดม ัน่ในหลักจรรยาบรรณของธนาคาร และ
คา่นิยมขององค์กร ISCB (Innovation  นวตักรรมนําหน้า , Social Responsibility สร้างคุณคา่สังคม, 
Customer Focus ลูกคา้ตอ้งมากอ่น , และ Building Our People สร้างองค์กรคือสร้างคน) วิสัยทัศน์
ท่ีตั้งไวสํ้าหรับลูกคา้ คือการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดีในระดับมาตรฐานสากล สําหรับผู้ถือ
หุ้น คือการสร้างผลตอบแทนระยะยาวท่ีดีอยา่งสมํา่เสมอ สําหรับพนักงานคือการรักษา ดึงดูดและ
สร้างความผูกพนัของพนักงาน สําหรับสังคม คือการดาํเนินงานอยา่งมีบรรษัทภิบาลและมีส่วนร่วม
ในการพฒันาสังคมและชมุชนอยา่งเต็มท่ี มกีารกาํหนดพนัธกิจไวอ้ยา่งช ัดเจนท่ีจะมุง่ พ ัฒนาสู่การ
เป็นธนาคารท่ีให้บริการครบวงจรท่ีดีท่ีสุดของประเทศ ( The Best Universal Bank in Thailand) 
คา่นิยมหลกั ISCB Innovation หรือนวตักรรมนําหน้า เปิดรับนวตักรรมเพื่อกา้วนําในวงการ Social 
Responsibility หรือ สร้างคุณคา่สู่สังคมและส่ิงแวดล้อม โดย Customer Focus หรือลูกค้าต้องมา
กอ่นมุง่สร้างสรรค์บริการเหนือความคาดหมายของลูกค้า Building Our People หรือสร้างองค์กร
สร้างใสใ่จดูแลพนักงาน (ธนาคารไทยพาณิชย์, 2556) การให้บริการและการบริหารความเ ส่ียงเ ป็น
สว่นสําคญัในการกาํหนดวสัิยทศัน์และพนัธกจิของธนาคารซ่ึงธนาคาร เป็นธนา คารท่ียึดถือแนวคิด
เศรษฐกจิพอเพียงในการจดัการระยะยาว จึงให้ความสําคญัตอ่การเติบโตท่ีม ัน่คงและยั่นยืนมากกวา่
ผลตอบแทนในระยะส้ัน มวีสัิยทศัน์ในการดําเ นินงานท่ีมุง่ สู ่การเ ป็น “ธนาคารท่ีลูกค้า ผู ้ถือหุ้น 
พนักงาน และสังคมเลือก” โดยมแีนวทางการบริหารท่ีจะทําให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ ท่ีตั้งไวสํ้าหรับ
ลูกคา้คือ นําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดีในระดับมาตรฐานสากล สําหรับพนักงาน คือ รักษา 
ดึงดูดและสร้างความผูกพนัของพนักงาน สําหรับสังคม คือ ดําเ นินงานอยา่งมีบรรษัทภิบาลและมี
สว่นรว่มในการพฒันาสังคมและชมุชนอยา่งเต็มท่ี ธนาคารไดก้าํหนดพันธกิจไวอ้ยา่งช ัดเจนวา่ จะ
มุง่พฒันาสูก่ารเป็นธนาคารท่ีให้บริการครบวงจรท่ีดีท่ีสุดของประเทศ ( The Best Universal Bank in 
Thailand) (ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน), 2557, 17) 
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ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (Kasikornbank) 
จากการศึกษาขอ้มลู ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โดยรวมสรุปได้วา่ ธนาคาร

กสิกรไทย กอ่ตั้ง เมื่อวนั ท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีสาขาและ
สํานักงานยอ่ยในประเทศ มากกวา่ 1,068 สาขา มสีาขาและสํานักงานตวัแทนตา่งประเทศจํานวน 11 
แหง่ สาขาและสํานักงานผูแ้ทนในตา่งประเทศเหลา่น้ี  ให้บริการแล ะส่ง เสริมความสะดวกตา่ง  ๆ 
ดา้นการคา้ การเงินระหวา่งประเทศไทยและประเทศคูค่า้ทัว่โลก ตลอดระยะเวลากวา่ 70 ปีท่ีผา่นมา
ธนาคารไดพ้ฒันาองค์กรและพฒันาผลิตภ ัณฑ์ทางการเ งินใหมอ่ยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้บริการแก ่
ลูกคา้ภายใตค้าํขวญัของธนาคารท่ีวา่ “บริการทุกระดบัประทับใจ” (ธนาคารกสิกรไทย , 2555)  โดย
มภีารกจิหลกัในการมุง่ม ัน่เป็นกลุม่การเงินท่ีแข็งแกร่ง  บริการทางการเ งินท่ีหลากหลายครบถ้วน 
คณุภาพไดม้าตรฐานสากล ผสมผสานเทคโนโลยีกบับุคลากรท่ีมีคุณภาพ วิสัยทัศน์ของธนาคารฯ 
คือการมุง่ม ัน่เป็นกลุม่ธุรกจิทางการเงินท่ีม ัน่คงท่ีสุดท่ีริเร่ิมในส่ิงใหม ่และกระทําทุกวิถีทางเพื่อเ ป็น
กลุม่ธุรกจิทางการเงินท่ีให้บริการอยา่งดีท่ีสุดแกลู่กค้า ธนาคารมีนโยบายพื้นฐานท่ีให้พนักงาน
ปฏิบติัตอ่เพื่อนรว่มงานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติ และสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน เ ปิด
โอกาสกา รวา่จ้างง านอยา่งเ สมอภาคก ันทุกคน ใ ห้คว ามร่วมมือร่วมใ จกนัของพ นักงาน ซ่ึ ง
ผสมผสานประสบการณ์ท่ีหลากหลายและมเีป้าหมายร่วมกนั (ธนาคารกสิกรไทย, 2555) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) (Bank Of Ayudhya) 
จากการศึกษาขอ้มลูโดยรวม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รู้จกักนัในนามอาณาจักรเกา่ของ

ไทย เร่ิมกอ่ตั้งและสํานักงานใหญอ่ยูท่ี่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เปิดดาํเนินการ พ.ศ. 2488 ภายหลัง
ไดย้า้ยมาอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร เมื่อปีพ.ศ. 2513 เ ป็นสถาบันการเ งินเพื่อรายยอ่ย เ น่ืองจาก พ.ศ. 
2550 มสีถาบนัการเงินเพื่อรายยอ่ยระดบัโลกเข้ามาเป็นพันธมิตร อยา่งเชน่กลุม่ จีอี มนัน่ี  เพื่อให้
เป็นธนาคารท่ีให้บริการครบวงจรช ั้นนําของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2552 ได้เข้าซ้ือหุ้นธนาคาร เอไอจี 
เพื่อรายยอ่ย จํากดั (มหาชน) และบริษัท เอไอจีคาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั ( AIGCC)  ทําให้มี
สินทรัพย์เพิ่มข้ึนและมฐีานสินเชื่อเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะมจีาํนวนบตัรเครดิตเพิ่มข้ึน ประมาณ 222,000 
บตัร เขา้ซ้ือกจิการบริษทั ซีเอฟจี เซอร์วสิเซส จาํกดั (CFGS) ท่ีรู้จกักนัในนาม “ศรีสวสัด์ิเ งินติดล้อ” 
ปีพ.ศ. 2555 ไดรั้บโอนธุรกจิลูกคา้รายยอ่ยของธนาคาร ฮอ่งกงและเ ซ่ียงไฮ ้แบ็งค์กิ้งคอร์ปอเรช ั่น 
(HHBC) ซ่ึงประกอบธุรกจิบตัรเครดิต สินเชื่อบุคคล ทําให้ธนาคารกลายเป็นธนาคารเพื่อรายยอ่ย
ผูน้ําและผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตรายใหญท่ี่สุดของไทย วนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ.2558 ได้รับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ BTMU สาขากรุงเทพฯ มาเป็นของธนาคาร มีวิสัยทัศน์ คือ “ทีมงานมืออาชีพท่ีมี
ความสามารถและเป็นหน่ึงเดียวพร้อมมุง่ม ัน่สร้างสรรค์ผลิตภ ัณฑ์และบริการช ั้นเ ลิศ เพื่อเ ป็นกลุม่
การเงินอนัดบัหน่ึงในใจลูกคา้” มพีนัธกจิ คือมุง่สูก่ารเป็นสถาบนัการเ งินช ั้นนําระดับภูมิภาคท่ีกา้ว
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สูเ่วทีโลกดว้ยการเติบโตท่ียัง่ยืน รับผิดชอบตอ่สังคมและสนองตอ่ความต้องการของลูกค้า มุง่ เน้น
ให้พนักงานปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริตฯ โปร่งใส ไมยึ่ดถือเฉพาะลายลักษณ์อักษรแตใ่ห้
คาํนึงถึงเจตนารมณ์ ในสว่นพนักงาน ธนาคารมนีโยบายดูแลอยา่งเหมาะสม จัดให้มีสวสัดิการ จัด
จา้ง อยา่งเป็นธรรม สง่เสริมสนับสนุนให้พนักงานมคีวามเจริญกา้วหน้า ส่ง เ สริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานอยา่งตอ่เน่ืองสมํา่เสมอ ให้ความสําคัญตอ่ข้อเสนอแนะของพนักงาน
และนําขอ้เสนอแนะท่ีดีไปปฏิบติัให้บงัเกดิผล เคารพในเกียรติและสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเก็บ
รักษาประวติัขอ้มลูสว่นตวัของพนักงาน ธนาคารถือวา่จริยธรรมและจรรยาบรรณถือเป็น หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงานท่ีจะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบัติตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณอยา่งเครง่ครัด ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องเ ป็นผู้นําในการปฏิบัติตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2557) 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (Thanachart Bank) 
จากการศึกษาขอ้มลูของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สรุปได้วา่ เ ดิมเป็นสถาบัน

การเงินท่ีประกอบธุรกจิในชื่อ บริษทัเงินทุน เอกชาติ จาํกดั (มหาชน) ได้เ ปิดให้บริการเมื่อวนั ท่ี 22 
เมษายน พ.ศ. 2545 ภาย ใต้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แ บบจํากดัขอบเขตธุรกิจ 
หลงัจากนั้นไดรั้บใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เ ต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลัง เมื่อ
วนัท่ี 1 มนีาคม พ.ศ. 2547 (ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) , 2553)  วนั ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
ธนาคารธนชาตเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ยจากทุนธนชาต รวม 8 บริษัท ในจํานวนท่ีบริษัททุนธนชา
ตถืออยูท่ั้งหมด มลูคา่รวม 4,158.24 ลา้นบาท ในวนัท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ตอ่มาทุนธนชาตได้
จาํหนา่ยหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตเพิ่มเติมให้แก ่Scotiabank ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน ่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของธนาคารธนชาต ทําให้ Scotiabank ถือหุ้นธนาคารธนชาต ในสัดส่วนร้อยละ 48.99 
ในขณะท่ีทุนธนชาตถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.92 บริษัทยอ่ยของทุนธนชาต ได้เข้าซ้ือกิจการ
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเ งิน 
และจากการเข้าทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท่ีเหลือทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยจากผู้ถือ
หลกัทรัพย์รายยอ่ยอ่ืน (Tender Offer) ทาํให้ธนาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย
รวมทั้งส้ินเป็นร้อยละ 99.95 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหนา่ยและช ําระแล้วทั้งหมดของธนาคารนคร
หลวงไทย ธนาคารธนชาต ได้รับรางวลั Best Deal of the Year (รางวลัสําหรับองค์กรท่ีมีข้อตกลง
ทางธุรกจิท่ีโดดเดน่ท่ีสุดในปีพ.ศ. 2554) จัดข้ึนโดยนิตยสาร Bloomberg Businessweekไทยแลนด์ 
รว่มกบัการโหวตของผู้อา่นนิตยสาร ธนาคารได้มุง่ เน้นการวางรากฐานท่ีแข็งแกร่ง  อาทิ การ
ฝึกอบรม การพฒันาบุคลากร การปรับปรุงสาขา การปรับโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการให้บริการและการทาํงาน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขัน พร้อมตอบสนองทุกความ
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ต้อง กา ร ของ ลูกค้า ไ ด้มา ก ย่ิ ง ข้ึน  ภา ย ใ ต้กล ยุ ทธ์ การ เ ป ล่ีย น แ ปลง มุง่ สู ่ควา มแ ข็ง แ กร่ง 
(Transformation to Strength) และการประสานประโยชน์ร่วมกนั ( Realizing Synergies)  ธนาคาร
ธนชาตเป็นผูน้ําตลาดดา้นสินเชื่อเชา่ซ้ือรถยนต์ของประเทศมาโดยตลอด มีบริการทางการเ งินท่ี
ครบวงจรผา่นเครือขา่ยสาขากระจายอยูท่ัว่ประเทศ มากกวา่ 600 แห่ง เน้นการบริการ ธุรกิจสินเชื่อ
เชา่ซ้ือรถยนต์ ธุรกจิลูกคา้รายใหญ ่ธุรกจิลูกค้าขนาดกลางและขนาดยอ่ม ธุรกิจประกนัภ ัย ธุรกิจ
ประกนัชีวติ ธุรกจินายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ และธุรกจิบริหารจดัการกองทุน โดยมีพ ันธกิจในการ
มุง่ม ัน่ท่ีจะสร้างสรรค์ทุกบริษทัในกลุม่ให้เป็นองค์กรแห่งการเ รียนรู้ เพื่อพ ัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
บุคลากรทุกระดบัอยา่งตอ่เ น่ือง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ ยวชาญ และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบติังาน เพื่อให้มคีวามเป็นมอือาชีพในการให้บริการของแตล่ะธุรกิจ กาํหนดนโยบายการกาํกบั
ดูแลกจิการท่ีดี เป็นแนวทาง และให้ความสําคญักบัการมีจรรยาบรรณในการดําเ นินธุรกิจเพื่อเ ป็น
กรอบความประพฤติท่ีดี โดยมวีตัถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรทุกร ะดับได้มีการพัฒนาตนเอง 
สํานึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของธนาคารสามารถนําแนวทางดังกลา่วไปประยุกต์ใช ้ใด้
อยา่งเหมาะสม โดยยึดมัน่ในคณุธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริต และปฏิบัติสอดคล้องกบักฎหมายตา่ง  ๆ 
ท่ีเกีย่วขอ้ง มจีรรยาบรรณธุรกจิเป็นแนวทางเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของธนาคารใช ้
เป็นคูม่อืเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เ ป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความเป็นธรรม ประกอบดว้ย คณุธรรมและจริยธรรม มคีวามรับผิดชอบตอ่ตนเอง ตอ่เพื่อนร่วมงาน 
ตอ่ผูบ้งัคบับญัชาและตอ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั้งตอ่ผูม้สีว่นได้เ สียทุกกลุม่ (ธนาคารธนชาต จํากดั 
(มหาชน), 2553) 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB Bank) 
จากการศึกษาขอ้มลู ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ( 2558)  โดยรวมสรุปได้วา่ 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) กอ่ตั้ง เมื่อปีพ.ศ. 2488 ด้วยความคิดริเ ร่ิมของทหาร คือ พล
เอกสฤษถ์ิ ธนรัชต์ แตภ่ายหลงักไ็ดเ้ปล่ียนเป็นธนาคารท่ีให้บริการกบัประชาชนอยา่งสมบูรณ์แบบ 
พ.ศ.  2525 พระ บาทสมเด็จพร ะเจ้า อยูห่ั ว ไ ด้พระ ราช ทานตราตั้ ง เ ป็น ธนา คารพ าณิช ย์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ปีพ.ศ. 2538 ไดด้าํเนินนโยบาย มุง่ สู ่การเป็นธนาคารคุณภาพ มีการ
ปรับปรุงพฒันาดา้นตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ือง เชน่ระบบงานสาขา พ ัฒนาระบบส่ือสารข้อมูล พ ัฒนา
องค์กร ยกระดับพนักงาน ปีพ.ศ. 2547 ได้รวมกิจการกบัธนาคาร ดีบีเอสไทยทนุ และบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย จนข้ึนเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยใหญอ่ันดับ 5 ในขณะนั้ น 
ตอ่มาธนาคารทหารไทย ได้ขายหุ้นเพิ่มทุนใหมแ่ก ่ING Bank ในปีพ.ศ. 2550 ซ่ึง เ ป็นสถาบัน
การเงินใหญท่ี่สุด 1 ใน 20 ของโลกและไดรั้บองค์กรใหม ่ให้เ ป็นองค์กรท่ีให้ลูกค้าเ ป็นศูนย์กลาง 



19 

ดว้ยการบริหารท่ีตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บริหารความ
เส่ียงเทา่ระดบัสากล เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการสร้างรายได้และกาํไร โดยมีพ ันธกิจท่ี
ธนาคารทหารไทย ตอ้งดาํเนินตามคือ เข้าใจและนําเสนอบริการทางการเ งินท่ีมีคุณภาพสูง เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและความมุง่หวงัของลูกค้า เพิ่มมูลคา่และผลตอบแทนแกผู่้ถือหุ้นอยา่ง
เหมาะส มและยั่ง ยืน เชื่ อม ัน่และ พัฒนาใ ห้พนักงา นแสดง ความสา มารถอยา่งเ ต็มท่ีและใ ห้
ผลตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน สร้างคณุคา่ให้กบัสังคม และดําเ นินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
สากล วฒันธรรมองค์กร ธนาคารมีวฒันธรรมองค์กรซ่ึงประกอบไปด้วยคา่นิยม 5 ประการท่ี
สง่เสริมให้พนักงานทุกคน มุง่ เน้นลูกค้าเ ป็นศูนย์กลางและมีการทํางานไปในทิศทางเ ดียวกนั 
เพื่อให้ ธน าคา รสามารถ Make The Difference ใ ห้ก ับพนั กง าน  ลูกค้า  ผู ้ ถือ หุ้น และสังคม 
ประกอบดว้ย 1)  ยึดลูกค้าเ ป็นศูนย์กลาง ( Customer Centricity)  2)  ส่ือสารอยา่งเ ปิดกวา้ง ( Open 
Communications) 3) มุง่ม ัน่สร้างความสําเ ร็จ (High Performance)  4)  รู้จักบริหารความเ ส่ียง ( Risk 
Management) 5) ยึดม ัน่ในความถูกตอ้ง (Integrity) ธนาคารมีนโยบายการกาํกบัดูแลพนักงาน คือ 
มุง่ม ัน่ท่ีจะให้การพฒันาอบรมความรู้ความสามารถให้แกพ่นักงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตอ่ธนาคาร นอกจากน้ี สร้างให้มีบรรยากาศและวฒันธรรมองค์กร รวมถึงจัดให้
พนักงานมีโอกาสกา้วหน้าใน หน้าท่ีการงาน โดยได้รับผลตอบแทนท่ีดีและ เหมาะสมอันจะ
กอ่ให้เกดิความรว่มแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานอีกดว้ย 

ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) (UOB Bank) 
จากการศึกษาขอ้มลูสรุปไดว้า่ ธนาคารยูโอบี เ ป็นส่วนหน่ึงของกลุม่ธนาคาร ยูโอบี 

ประเทศสิงคโปร์เร่ิมกอ่ตั้งเมือ่ปี พ.ศ. 2478 อยูใ่นกลุม่ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน)  เกิดจากการ
รวมกจิการของธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) และธนาคารยูโอบีรัตนสิน จํากดั (มหาชน) เมื่อวนั ท่ี 
28 พฤศจิกายน พ .ศ. 2548 กลุ ่ม ยูโอบี  มีเครือข ่ายมากกวา่ 500 แห่ง  ใน  19 ประเทศ มีควา ม
แข็งแกรง่ในระดบัสากล มสีาขาในประเทศไทยมากกวา่ 160 สาขา เน้นการเข้าถึงวฒันธรรมองค์กร 
และวถีิการดาํเนินธุรกจิของเอเชีย เน้นการเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากบัคูค่ ้า ให้ความสําคัญกบัภู มิภาค
อาเซียน ธนาคารยูโอบี กอ่ตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2482  มชีื่อวา่ ธนาคารแห่งเอเชียเพื่อการอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม ในปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปล่ียนชื่อธนาคารเป็นธนาคารเอเชีย จํากดั และจด
ทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนในปี พ.ศ. 2535 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2541 ธนาคารเอบีเ อ็น แอมโร ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซ่ึง เ ป็น
สถาบนัการเงินช ั้นนําของโลกไดเ้ขา้มาถือหุ้น ในสัดสว่นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและได้ซ้ือ
หุ้นเพิ่มเติมเร่ือยมาจนกระทัง่มสัีดสว่นถือหุ้นทั้ง ส้ินร้อยละ 80.77 กอ่นท่ีจะจําหน ่ายหุ้นทั้งหมดท่ี
ถืออยูใ่ห้กบักลุม่ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ ประเทศสิงคโปร์ (กลุม่ยูโอบี)  ในเดือนกรกฎาคม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
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พ.ศ. 2547 ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ ประเทศสิงคโปร์ (กลุม่ยูโอบี)  เ ป็นธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญข่องประเทศสิงคโปร์และไดม้กีารทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นธนาคารเอเชียจากผู้ถือหุ้นรายยอ่ย รวมทั้ง
การซ้ือหุ้นจากการเพิ่มทุนของธนาคาร และการเขา้ซ้ือหุ้นผา่นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จน
ในวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2548 กลุม่ยูโอบีถือหุ้นในธนาคารคิดเป็นร้อยละ 97.45 ของหุ้นทั้งหมด 
นโยบายของทางการท่ีกาํหนดให้กลุม่ธุรกจิหน่ึงสามารถมสีถาบันการเ งินได้เพียงรูปแบบเดียวนั้ น 
ทาํให้กลุม่ยูโอบีจะตอ้งดาํรงสถานะธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพียงแห่ง เ ดียว ตอ่มาได้รับ
อนุมติัจากกระทรวงการคลังให้ทําการรวมกิจการ ธนาคารเอเชียกบัธนาคารยูโอบีรัตนสินเข้า
ดว้ยกนัจนเสร็จสมบูรณ์ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยพร้อมกบัความสําเ ร็จในการรวม
กจิการคร้ังน้ี ธนาคารไดเ้ปล่ียนชื่อใหมเ่ป็น ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) หรือ
มชีื่อยอ่วา่ ธนาคารยูโอบีไทย (ธนาคารยูโอบี ไทย, 2556) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (Standard Chartered Bank) 
จากการศึกษาขอ้มลูรายละเอียด ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ด (ไทย) (2556 ; 12-

14) โดยรวมสรุปไดว้า่ ธนาคารแสตนด์ดาร์ดชาร์เตอร์ จํากดั (มหาชน) เ ป็นธนาคารท่ีมีประวติั
ยาวนานในไทย เกา่แกท่ี่สุดในไทย มสีาขาอยูใ่นกรุงเทพ มานานกวา่ 118 ปีแล้ว ธนาคารมุง่ม ัน่ใน
การให้บริการลูกคา้โดยไดแ้บง่ธุรกจิออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก ่กลุม่ลูกค้ารายยอ่ย กลุม่ลูกค้าบรรษัท
และสถาบนัและกลุม่ลูกคา้วาณิชย์ธนกจิ นําเสนอสินค้าและบริการทางการเ งิน 5 ประเภท ได้แก ่
ตลาดเงิน และตลาดทุน บริการธุรกรรมทางการเ งิน ผลิตภ ัณฑ์ธนาคารส่วนบุคคล ผลิตภ ัณฑ์
สําหรับกลุม่ลูกคา้บุคคล และวาณิชย์ธนกจิ กลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นธนาคารระหวา่ง
ประเทศท่ีมพีนักงานกวา่ 89,000 คน จาก 125 สัญชาติ ดําเ นินธุรกิจครอบคลุมกวา่ 70 ประเทศ ใน
เอเชีย อาฟริกา ตะวนัออกกลางรวมทั้งอเมริกา องักฤษ และยุโรป เครือขา่ยนานาชาติผสานกบัความ
เชี่ยวชาญในแตล่ะประเทศ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) ได้รับการจัด
อนัดบัความนา่เชื่อถือท่ีระดบั AAA อนัดบัสูงสุดในกลุม่ธนาคารพาณิชย์ของไทย โดยฟิตช์เรตต้ิง
ของธนาคาร ไดรั้บประโยชน์จากการมเีครือขา่ยระหวา่งประเทศ โดยประกอบธุรกิจการเ งินการ
ธนาคารทั้งในและ ตา่งประเทศ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาช น) ดําเ นินธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ให้บริการทางการเงินทั้งใน และตา่งประเทศ ธุรกิจหลักของธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ประกอบไปดว้ย 2 สว่นหลกั คือ สายงานบุคคลธนกิจ ( Consumer 
Banking) และสายงานสถาบนัธนกจิ (Wholesale Banking) เป้าหมายหลกัคือการให้บริการท่ีรวดเ ร็ว 
เป็นมติรและถูกตอ้ง นําเสนอบริการท่ีตรงกบัความต้องการด้านการเ งินของลูกค้า ให้ความสําคัญ
กบัความสัมพนัธ์ท่ีลูกคา้มกีบัธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)  มีการบริการท่ี
ตอ่เน่ือง มกีารเพิ่มการให้บริการผา่นระบบคิวอัจฉริยะ “Intelligent Queue System” และการการันตี
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การให้บริการภายใน 8 นาทีในทุกสาขาของธนาคาร สร้างความแตกตา่งด้วยการนําเสนอผลิตภ ัณฑ์
ทางการเงินท่ีลํ้าหน้า มคีวามเข้าใจผลิตภ ัณฑ์ในเชิงลึก ความสามารถของทีมขาย เครือขา่ยของ
ธนาคารในตา่งประเทศ และระบบ Straight2Bank ท่ีดีเย่ียม ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จาํกดั (มหาชน) ได้รับรางวลัตา่ง  ๆ มากมายในปีพ.ศ. 2555 อันได้แก ่2012  Best Debt House in 
Thailand และ 2012  Best Deal in Thailand การดําเ นินธุรกิจอย ่างยั่ง ยืนด้วยประวติัศาสตร์อัน
ยาวนาน ทาํให้เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในตลาดการประกอบธุรกจิ ความทา้ทายท่ีตลาดนั้ น  ๆ เผชิญอยูแ่ละ
ความมุง่ม ัน่ท่ีจะเอาชนะความท้าทาย พ ันธะสัญญาแบรนด์คือ Here for good ซ่ึงอธิบายถึงตัวตน
ของธนาคารและส่ิงท่ียึดม ัน่  ในสัญญาท่ีสะท้อนถึงความมุง่ม ัน่ ท่ีมีตอ่ผู ้คนรอบตัว ตอ่ตลาดท่ี
ประกอบธุรกจิ ตอ่ลูกคา้และตอ่ชมุชนโดยรวม  

ธนาคารเกยีรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) (Kiatnakin Bank) 
จากการศึกษาขอ้มลูรายละเอียดธนาคารเกยีรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ( 2555, 1–13) 

สรุปไดว้า่ ไดเ้ร่ิมกอ่ตั้งเป็นบริษทัหลกัทรัพย์เกยีรตินาคิน จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ในปี
พ.ศ. 2514 ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจเ งินทุนและ หลักทรัพย์ ในปีพ.ศ. 2516 ตอ่มาถูกระงับ
กจิการช ัว่คราวจากวกิฤติเศรษฐกจิพร้อมสถาบนัการเงินอ่ืน  ๆ อีก 57 แห่ง ในปีพ.ศ. 2540 ตอ่มาใน
ปีพ.ศ. 2541 ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงั ให้กลับมาดําเ นินกิจการหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ 
จดัตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ในชื่อ ธนาคารเกยีรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) วนั ท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2555 
รว่มกจิการกบับริษทัทุนภทัร จาํกดั (มหาชน) เ รียกวา่ธุรกิจการเ งินเกียรตินาคินภ ัทร การรวมกบั
บริษทัทุนภทัร จาํกดั เพื่อผสมผสานแลกเปล่ียนความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจธนาคารพาณิช ย์และ
ดา้นตลาดทุน โดยดาํเนินธุรกจิท่ีผสมผสานความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และด้าน
ธุรกจิตลาดทุน ปัจจุบนัธนาคารเกยีรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) เ ป็นธนาคารเ ต็มรูปแบบ มีสํานักงาน
ใหญแ่ละสาขารวมกนั 87 แหง่ปัจจุบนัเป็นธนาคารเต็มรูปแบบ โดยมุง่ เน้นความเชี่ยวชาญด้าน การ
บริการ เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดตอ่ลูกคา้ พนักงาน ผู ้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ 
เป็นธนาคารขนาดเล็กท่ีมปีระวติัไมค่อ่ยยาวนานนัก มีความเชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์และสินเชื่อ
รถยนต์  การ บริกา รจึงมุง่ เน้น ตรงถึงกลุม่ลูกค้า  มุง่ เ น้นกา รพัฒน าผลิตภ ัณฑ์แ ละบริ ก ารใ ห้
หลากหลาย มีการปรับเปล่ียนรูปแบบของสาขาให้สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า ห า
พนัธมติรทางธุรกจิมาเสริม และพฒันาธุรกจิใหม ่สง่เสริมพฒันาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อ
สง่เสริมให้มกีารพฒันาทกัษะ ความสามารถในการทาํงานของพนักงาน รวมทั้งส่ง เสริมให้เข้าร่วม
ศึกษากบัสถาบนัท่ีเชี่ยวชาญภายนอก เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เคารพสิทธิบุคคล กาํหนดให้
มจีรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ ให้ความสําคญักบัความพึงพอใจของลูกค้าและความเชื่อม ัน่ของ
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ลูกคา้ท่ีมตีอ่ธนาคารเป็นส่ิงสําคญัมาก รับผิดชอบตอ่ช ุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการ
ธนาคารตอ้งมจีริยธรรมและภาวะผูน้ํา มวีสัิยทศัน์ 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) (CIMB Bank) 
จากการศึกษาขอ้มลูธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จาํกดั (มหาชน) โดยรวมแล้ว สรุปได้วา่ 

กลุม่ซีไอเอ็มบี มสํีานักงานใหญต่ั้งอยู ่ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ และเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีให้บริการ
ทางการเงินท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของประเทศมาเลเซีย และอันดับ 5 ของ ASEAN เมื่อจัดอันดับตาม
ขนาดสินทรัพย์ เป็นผูใ้ห้บริการและนําเสนอผลิตภณัฑ์การเงินครบวงจรท่ีครอบคลุมถึงบริการการ
ธนาคารเพื่อลูกคา้รายยอ่ย บริการด้านบรรษัทธุรกิจและด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม การ
บริหารจดัการสินทรัพย์ การบริหารความมัง่คัง่ส่วนบุคคล บริการประกนัภ ัย โดยมีเครือขา่ย 9 ใน 
10 ประเทศอาเซียน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ กมัพ ูชา บรูไน เวียดนาม เมียนมาร์ และ
ลาว) นอกเหนือจากอาเซียน กลุม่ซีไอเอ็มบี ยงัมีเครือขา่ยในจีน ฮอ่งกง บาห์เรน อินเ ดีย ศรีลังกา 
ออสเตรเลีย ไตห้วนั เกาหลี สหรัฐอเมริกา และองักฤษ กลุม่ซีไอเ อ็มบี มีจํานวนเครือขา่ยสาขาเพื่อ
ลูกคา้รายยอ่ยมากท่ีสุดในอาเซียน นอกจากน้ียงัเป็นหน่ึงในกลุม่ผูใ้ห้บริการทางก ารเ งินท่ีมีเครือขา่ย
ธุรกิจด้านวาณิ ชธนกิจ ท่ีใหญ ่ท่ีสุดใน ภูมิภาคเอเชี ยแปซิฟิ กอีกด้วย กา รดําเ นิ นธุรกิจผา่น 3 
สัญลักษณ์หลัก ได้แก ่CIMB Bank, CIMB Investment Bank และ CIMB Islamic โดย CIMB Bank 
เป็นสว่นสําคญัในการดาํเนินธุรกจิดา้นธนาคารพาณิชย์ของกลุม่ ขณะท่ี CIMB Islamic ดําเ นินธุรกิจ
ดา้นการเงินและการธนาคารอิสลามในระดบัโลก ซ่ึงทั้ง  CIMB Bank และ CIMB Islamic ให้บริการ
ธุรกจิรายยอ่ย (Retail Banking) บนระบบธนาคาร 2 ระบบควบคูก่นั  นอกจากน้ี กลุม่ซีไอเ อ็มบี เ ป็น
ผูถื้อหุ้นใหญ ่97.9% ในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไนอากา อินโดนีเซีย และ 93.7% ในธนาคาร ซีไอเ อ็มบี 
ไทย มพีนักงานรวมกวา่ 40,000 คน ประจําอยูใ่น 18 ประเทศ  กลุม่ซีไอเ อ็มบี เชื่อวา่อาเ ซียนจะ
เจริญกา้วหน้าไดอ้ยา่งแท้จริงก็ตอ่เมื่อเ ปิดรับความหลากหลายจากทั่วทั้งภูมิภาค และด้วยกรอบ
แนวคิดแบบ ASEAN จึงพร้อมท่ีจะเปิดรับความแตกตา่งด้านความคิด ความเห็น วฒันธรรม และ
ภาษาเสมอมา และเชื่อมโยงทุกมติิแหง่องค์ความรู้ บุคลากร และความเข้าใจอันลึกซ้ึงเข้าด้วยกนั 
ผา่นเครือขา่ยทัว่ทั้งภูมภิาคน้ี กลุม่ซีไอเอ็มบีมีรากฐานอยูใ่นอาเซียนและความรู้ความเชี่ยวชาญท่ี
หลากหลายจากทัว่ทั้งภูมภิาค วสัิยทศัน์และพนัธกจิ คือการเป็นธนาคารช ั้นนําของไทยในอาเซียน
เพื่อผูท่ี้เกีย่วข้องทุกคน โดยมุง่ สู ่การเ ป็นธนาคารช ั้นนําของไทยในอาเซียน ด้วยการนําเสนอ
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมทางการเงิน พร้อมบริการท่ีเป็นเลิศให้แกลู่กค้าอยา่งไร้พรมแดน ผสานจุด
แข็ง กบักลุ ่มการ เ งิ นซีไอ เ อ็มบี  ค ่านิ ยมอง ค์กรธ นา คา รซีไอ เ อ็มบีไทย ยึดถือคา่ นิย มจะไ ม ่
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และสถานการณ์หรือบุคคลใดแตจ่ะเป็นรากฐานของวฒันธรรม
องค์กรและเป็นหัวใจของธนาคาร ธนาคารซีไอเ อ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) เ ดิมชื่อธนาคารไทย
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ธนาคาร จาํกดั (มหาชน) กอ่ตั้งข้ึนตั้งแตปี่ พ.ศ. 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบนัการเงินเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญท่ี่สุดของธนาคารมาโดยตลอด ในปีพ.ศ. 2541 ธนาคารไทย
ธนาคาร จาํกดั (มหาชน) ไดก้อ่ตั้งข้ึนโดยกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเ งินเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่เมือ่วนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุม่ CIMB ได้เข้ามาถือหุ้นเ ป็นรายใหญท่ี่สุด และได้
เปล่ียนชื่อเป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) กลายเป็นธนาคารท่ีมีศักยภาพความเป็น
ธนาคารเครือขา่ยช ั้นนําในภูมภิาคอาเซียน รองรับการเขา้สู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน (ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน) โดยเฉพาะผลิตภ ัณฑ์ด้านการค้าตา่งประเทศ และการโอนเ งินตา่งประเทศ 
รวมถึงเ ป็นประตูเชื่อมตอ่ประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยฐานท่ีแข็งเกร่งของกลุม่ CIMB โดยมีกรอบ
แนวคิดแบบ ASEAN พร้อมท่ีจะเปิดรับความแตกตา่งดา้นตา่ง ๆ มกีารนําระบบและบริการจากกลุม่ 
CIMB มาปรับใช ้เพื่อนําเสนอบริการใหม ่โดยใช ้ความได้เปรี ยบจากการมีเครือขา่ย 8 จาก 10 
ประเทศในอาเซียนและการมีทีมงานท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  (ธนาคาร ซีไอเ อ็มบี ไทย จํากดั 
(มหาชน), 2554) 

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (ICBC Bank) 
จากการศึกษาข้อมูลของธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) ( 2554, 1-14) 

โดยรวมสรุปไดว้า่ กลุม่ธนาคาร ICBC เป็นธนาคารระดบัโลก เป็นธนาคารท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศ
จีน มปีริมาณเงินฝากสูงท่ีสุดในโลก สามารถทํากาํไรมากท่ีสุด ได้รับการยอมรับวา่การบริหาร
จดัการท่ีเป็นเลิศ โดยเมือ่ปีพ.ศ. 2553 กลุม่ธนาคาร ICBC ไดเ้ขา้มาถือหุ้นใหญข่องธนาคารสินเอเชีย 
จาํกดั (มหาชน) ถึงร้อยละ 97 และไดเ้ปล่ียนชื่อเป็น ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) ซ่ึงจะ
ทาํให้ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ และบริการท่ีหลากหลายย่ิง ข้ึน สะดวกท่ีมี
เครือขา่ยครอบคลุมทัว่โลก มกีารถา่ยทอดเทคโนยี ทาํให้เกดิความพึงพอใจมากข้ึน จากความสะดวก 
และการมเีครือขา่ยของกลุม่ ICBC ทัว่โลก โดยศกัยภาพของ ICBC ทําให้มีความแข็งแกร่ง ย่ิง ข้ึน มี
การนําเทคโนโลยีทัว่โลกเขา้มาใชแ้ละเป็นผูน้ําดา้น E-Banking ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีเ ป้าหมาย
ในการเป็นธนาคารท่ีมบีทบาทสําคญัท่ีสุดในฐานะสะพานสูโ่อกาสทางธุรกิจระ หวา่งประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเป็นผูใ้ห้บริการทางการเงินท่ีมศีกัยภาพในการแขง่ขันสูงท่ีสุด
ในประเทศแถบลุม่แมน่ํ้ าโขง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน)  มีความตั้งใจท่ีจะขยายการ
บริการไปยังกลุม่ลูกค้ารายย ่อยมากข้ึน โดยเ น้นการนํา นวตักรร มทางการ เ งินใหม  ่ๆ ข้อมูล
สารสนเทศท่ีทนัสมยั และการเชื่อมตอ่กบัเครือขา่ยของกลุม่ ICBC ทั่วโลกเข้ามาสนับสนุนการ
พฒันาการบริการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นธนาคารท่ีมีความเจริญเติบโตสูงมาก
ท่ีสุดของประเทศไทย คือประมาณ 30% ประสบผลสําเ ร็จในการบริหารหน้ีท่ีไมก่อ่ให้เกิดรายได ้
(NPL) มคีวามแข็งแกรง่ดา้นฐานะการเงิน โดยมีอัตราส่วนเ งินกองทุนตอ่สินทรัพย์เ ส่ียง ( BIS)  ท่ี 
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20.55 ขณะท่ีเกณฑ์มาตรฐานของไทยกาํหนดไวท่ี้ 8.5 จึงสูงพอท่ีจะรองรับความเจริญเติบโตได ้
เป็นธนาคารท่ีมเีป้าหมายและเป็นสะพานสูธุ่รกจิระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศจีน แ ข็งแกร่ง ท่ีสุด
ในแถบลุม่แมน่ํ้ าโขง มคีวามเชี่ยวชาญดา้นผลิตภณัฑ์เงินหยวน บริหารเ งินฝากสกุลหยวน โอนเ งิน
หยวนไปจีนเพียงวนัเ ดียว และโอนเ งินหยวนเพื่อการค้าผา่นธุรกิจบริการ CNY Cross-Border 
Settlement Business ซ่ึงบริการดงักลา่วจะชว่ยให้ลูกค้าบริหารเ งินหยวนได้อยา่ง สะดวก และได้
ผลประโยชน์มากท่ีสุด ขยายบริการไปยงับริการลูกค้ารายยอ่ยมากข้ึน เน้นนวตักรรมทางการเ งิน
ใหม ่ๆ ขอ้มลูสารสนเทศท่ีทนัสมยัเชื่อมตอ่เครือขา่ยของกลุม่ ICBC ทั่วโลกเข้ามาสนับสนุนการ
พฒันาการบริการอาศยัจุดแข็งของกลุม่ ICBC มาเป็นปัจจัยสนับสนุนความสําเ ร็จ ภายหลัง เน้นไป
ยงัการขยายฐานบตัรเครดิตเพิ่มมากข้ึน โดยช ูจุดเดน่ของการเป็นบัตรเครดิตสองสกุลเ งินบาท-
หยวน ความเป็นมาของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) ( ICBC Bank)  เ ร่ิมจากการจด
ทะเบียนเป็นบริษทัในชื่อ บริษทัสินเอเซียพาณิชย์จาํกดั เมือ่วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ตอ่มาเมื่อปี
พ.ศ. 2526 ธนาคารโซซิเยเต เจเนราล ( Societe Generale)  แห่งฝร่ัง เศสได้เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญอี่กรายหน่ึงของธนาคารนอกเหนือจากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2541 ธนาคาร
ไดเ้ปล่ียนชื่อจากบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์ สินเอเซีย จาํกดั (มหาชน) เ ป็น บริษัทเ งินทุนหลักทรัพย์
เอส  จี สินเ อ เ ซีย  จํา ก ัด  ( มห า ช น )  ปีพ .ศ .  2547 ธ น า คา ร มีผู ้ ถือ หุ้ น ให ญ ่เ พี ย ง  2 ร า ย  คือ 
กระทรวงการคลงั ถือหุ้นร้อยละ 30.61 และธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 27.49 
ไดด้าํเนินการจดัตั้งและเปิดดาํเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบภายใตช้ื่อธนาคารสินเอเซีย จํากดั 
(มหาชน) ตั้งแตว่นัท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยมขีอบเขตการดําเ นินธุรกิจเช า่ซ้ือและให้เช า่แบบ
ลิสซ่ิง ตอ่มาไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัหลกัทรัพย์ฟินันเซียไซรัส จํากดั (มหาชน) เมื่อวนั ท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียลแบงค์ออฟ ไชนาลิมิเ ต็ด 
(Industrial and Commercial Bank of China Limited หรือ “ICBC”)  ซ่ึง เ ป็นธนาคารท่ีกอ่ตั้ง ข้ึนใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดท้าํคาํเสนอซ้ือหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร ส่งผลให้ ICBC มี
สถานะเป็นผูถื้อหุ้นใหญข่องธนาคารนับตั้งแตว่นัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2553 เปล่ียนชื่อจากธนาคาร
สินเอเซีย จาํกดั (มหาชน) เป็น ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุ้นร้อยละ 97.70 

ธนาคารทิสโก ้ จาํกดั (มหาชน) (Tisco Bank) 
จากการศึกษาขอ้มลู ธนาคารทิศโก ้(2557, 1– 12)  สรุปได้วา่ ธนาคารได้มุง่ เน้นการ

เติบโตอยา่งมคีณุภาพ นําเสนอผลิตภณัฑ์อยา่งมอือาชีพ พ ัฒนาบุคลากรอยา่งตอ่เ น่ือง เ ป็นสถาบัน
การเ งินสัญชาติอเมริกนั ประกอบธุรกิจการเ งินในรูปแบบ Investment Bank เ ป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย เร่ิมกอ่ตั้งโดย Bankers Trust New York สถาบันการเ งินสัญชาติอเมริกนั เมื่อปีพ.ศ. 
2512 จึงทาํหน้าท่ีพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเงินและริเร่ิมบริการใหม ่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
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ของตลาดซ่ึงธนาคารพาณิชย์ในขณะนั้ นยังให้บริการได้ไมค่รอบคลุมทั้งบริการสินเชื่อเพื่อการ
อุปโภคบริโภค บริการเงินฝากและการลงทุนในตราสารประเภทตา่ง  ๆ บริการวิจัยธุรกิจโครงการ
พาณิชย์และอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุม่ลูกค้าได้อยา่งเฉพาะเจาะจง
และคลอ่งตวักวา่บริการธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป บริการวจิยัธุรกิจโครงการพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
ฯลฯ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ลูกค้าได้อยา่งเฉพาะเจาะ จงและคลอ่งตัวกวา่บริการ
ธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป มชีื่อเสียงเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป ในฐานะผูน้ําดา้นการให้บริการสินเชื่อเช า่ซ้ือ
รถยนต์ วาณิชธนกจิ การบริหารจดัการกองทุนสํารองเ ล้ียงชีพ บริการให้คําปรึกษาทางการเ งินแก ่
ลูกค้า ธน บดีและบริการ ด้า นห ลักทรั พย์  ไ ด้แ บง่ สา ยการ ให้ บ ริ กา รเ ป็น  3  ก ลุม่ธุร กิจหลัก
ประกอบดว้ย 1) สายกลุม่ลูกคา้รายยอ่ย ให้บริการสินเชื่อแกลู่กค้าบุคคลธรรมดา โดยเน้นการให้
สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภคเป็นหลกั 2) สายกลุม่ลูกคา้บรรษทั ให้บริการทางการเ งินในรูปแบบ
ของสินเชื่อและบริการท่ีปรึกษาทางการเ งินให้แกก่ลุม่ลูก ค้าท่ีเ ป็นบริษัทหรือกลุม่องค์ธุรกิจ 
(Corporate Client) ทั้งขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง ปรึกษาทางการเงินและเร่ืองเกีย่วข้อง เ ป็นผู้จัดการ
การจดัจาํหนา่ยและรับประกนัการจาํหนา่ยสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่นักลงทุนกลุม่ตา่ง  ๆ 
3)  สายจัดการธนบดีและกองทุน เ ป็นผู้ให้ บริการท่ีปรึกษาด้านการลงทุนช ั้นแนวหน้า “Top 
Advisory House” ธนาคารทิสโกม้ีวฒันธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็งด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานการ
พฒันาบุคลากร การกาํกบัดูและกิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเ ส่ียงท่ีทันสมยั และมีนโยบาย
บริหารจดัการท่ีรอบคอบรัดกมุ ให้ความสําคัญกบัคนวา่เ ป็นทรั พยากรท่ีสําคัญท่ีสุดขององค์กร มี
การคดัเลือก สร้างสรรค์ และพฒันาทรัพยากรบุคคล และมกีารกาํหนดนโยบายทั่วไปด้านทรัพยากร
บุคคลครอบคลุมบริษทัในเครือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารใน
ระดบักลยุทธ์ทางธุรกจิ เปิดโอกาสให้ธุรกจิแตล่ะสายงานบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของ
ตนอยา่งเหมาะสม เน้นในดา้นการรักษาและพฒันาจุดแข็งพนักงานเพื่อจะไดเ้ป็นพลังสําคัญในการ
ขบัเคล่ือนองค์กรตอ่ไป เปิดกวา้งสําหรับการพฒันา และความกา้วหน้าภายในองค์กร มีการพัฒนา
บุคลากรไปตามแผนท่ีออกแบบไว ้ในแตล่ะตําแหน่ง เพื่อสร้างทักษะ ความรู้  การปฏิบัติงาน ให้
พนักงานสามารถเรียนรู้ ปรับตวั เขา้กบัวฒันธรรมอยา่งรวดเร็ว 

ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (Land And Houses Bank) 
จากการศึกษาขอ้มลู ธนาคารแลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ( 2558)โดยรวมสรุป

ไดว้า่ เป็นธนาคารทางเ ลือกใหม ่เกิดจากแนวคิดของก ลุม่บริษัท อสังหาริมทรัพย์รายใหญใ่น
ประเทศไทย คือ แลนด์แอนด์เฮา้ส์และควอลิต้ี ซ่ึง เ ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีดาํเนินธุรกจิดา้นการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีส่วนแบง่
การตลาดรวมเป็นอนัดบัหน่ึง ในปี พ.ศ. 2547 ทางการไดป้ระกาศแผนพัฒนาระบบสถาบันการเ งิน 
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ในตอนนั้นกลุม่บริษทัแลนด์แอนด์เฮา้ส์และควอลิต้ี จึงได้ขยายการดําเ นินธุรกิจให้ครอบคลุมมาก
ย่ิงข้ึน ไดม้อบให้บริษทัเครดิตฟองซิเอร์แลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จํากดั ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษัทแลนด์ แอนด์
เฮา้ส์จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 43 เสนอแผนจดัตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายยอ่ยตอ่กระทรวงการคลัง 
ในวนัท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ในปี พ.ศ. 2553 ธนาคารได้เข้าซ้ือกิจการบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูไนเต็ด จาํกดั และไดเ้ปล่ียนชื่อเป็น “บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์เฮ ้าส์ 
จาํกดั” โดยธนาคารถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์เฮ ้าส์ จํากดั ร้อยละ 
99.99 ของทุนชาํระแลว้ ตอ่มาเมือ่วนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายยอ่ยเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยใชช้ื่อวา่ ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮ ้าส์ จํากดั (มหาชน) และได้
เปิดดาํเนินการธนาคารพาณิชย์อยา่งเ ป็นทางการเมื่อวนั ท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทําให้ธนาคาร
สามารถประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์ไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบ เพื่อให้บริการทางการเ งินแกลู่กค้าได้
หลากหลายมากข้ึน ธนาคารฯ มวีสัิยทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission)  มุง่ม ัน่ ท่ีจะเ ป็นธนาคารท่ี
มอีตัราการเติบโตสูงอยา่งมคีณุภาพ มุง่ม ัน่เป็นสถาบนัการเงินท่ีม ัน่คงและมีอัตราการเ ติบโตเป็น 1 
ใน 3 ของธนาคารพาณิชย์ประเทศไทยให้บริการอยา่งเชี่ยวชาญด้วยความมุง่ม ัน่และตั้งใจ รวมทั้ง
พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าดําเ นินการด้วยหลักบรรษัทภิ บาล 
สนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเชิงความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน
กาํหนดจริยธรรมกรรมการและพนักงาน และสง่เสริมการมสีว่นรว่ม เพื่อยึดถือเป็นหลักการและวิธี
ปฏิบัติใ นการ ประพ ฤติตน อยา่ง มีจริย ธรรมมีควา มซ่ือสัตย์สุจ ริต มีคุณธร รม แ ละให้ มีควา ม
ระมดัระวงั ป้องกนัไมใ่ห้กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมดิกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ส่ง เสริมสนับสนุน
การพฒันากรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้ได้รับการอบรม เพิ่มพ ูนความรู้ด้านตา่ง  ๆ อยา่ง
ตอ่เน่ือง พฒันาผูท่ี้จะสืบทอดตาํแหนง่เพื่อให้การดาํเนินธุรกจิเป็นไปอยา่งราบร่ืนและตอ่เ น่ือง เพื่ อ
สร้างความมัน่ใจวา่ธนาคารเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการดํารงตําแหน่งงานท่ีมีความสําคัญ
ตอ่การดําเ นินธุรกิจของธนาคาร  ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตโปร่งใสและยุติธรรม ตระหนักถึง
ผลกระทบทางลบตอ่เศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) (Thai Credit Retial Bank) 
จากการศึกษาขอ้มลู ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย จํากดั (มหาชน) ( 2558, 20-22) 

โดยรวมแลว้ สรุปวา่ไดเ้ร่ิมกอ่ตั้งในชื่อ บริษัทกรุงเทพสินทวี จํากดั เมื่อ 6 ตุลาคม 2513 ตอ่มาได้
เปล่ียนชื่อเป็นบริษทั เครดิตฟองซิเอร์กรุงเทพ จาํกดั เมือ่ปีพ.ศ. 2523 เ ร่ิมเ ปิดดําเ นินกิจการธนาคาร
เพื่อรายยอ่ยเมือ่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมีสาขา 21 แห่ง  ตั้งอยูใ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
18 แห่ง  ภาคตะวนัออก 1 แห่ง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง อยูใ่นกลุม่ไทยประกนัชีวิต 
ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์แมจ้ะเป็นธนาคารขนาดเล็ก แตม่ีอัตราการเจริญเติบโตขององค์กร
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อยา่งรวดเร็ว ธนาคารจะมุง่เน้นให้ความสําคญัแกก่ลุม่ลูกค้ารายยอ่ย ซ่ึงถือเป็นรากฐานสําคัญของ
ประเทศ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ทางดา้นสินเชื่อ เชน่ สินเชื่อธุรกจิรายยอ่ย ดว้ยการบริการท่ีเ ป็นกนัเอง 
ยืดหยุน่ จริงใจ มกีารพฒันาผลิตภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ือง วิสัยทัศน์ของธนาคารคือ เ ป็น Retail Bank ช ั้น
นําท่ีนา่เชื่อถือ มคีวามคลอ่งตวัรวดเร็วและตอบสนองไดต้รงใจลูกค้าด้วยทีมงานท่ีรักการให้บริการ
และการใชเ้ทคโนโลยี การบริหารอยา่งมืออาชีพ ด้วยการบริการท่ีเ ป็นกนัเอง มีความยืดหยุน่ มี
ความคลอ่งตวัในการบริหาร และตัดสินใจทางธุรกิจ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สร้าง
ความแตกตา่งจากธนาคารอ่ืน ๆ มคีวามเชี่ยวชาญทางด้านทองคํา มีแผนในการพัฒนาบุคลากรให้
เชี่ยวชาญทางด้านทองคํา โดยธนาคารให้ความสําคัญใน 4 เ ร่ืองหลัก ได้แก ่บุคลากร ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบสารสนเทศและรูปแบบการปฏิบัติงาน) การสร้าง สัญลักษณ์ขององค์กร
ให้เขา้ถึงกลุม่ลูกคา้รายยอ่ย รวมถึงการขยายชอ่งทางสาขาโดยเฉพาะสาขาสินเชื่อเพื่อรายยอ่ย เน้นท่ี
จะเป็นท่ีปรึกษาในการทาํธุรกจิให้กบั กลุม่ลูกค้ารายยอ่ยท่ีมีความสามารถในการช ําระหน้ีและมี
ความตอ้งการเงินทุนระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกรง่ ในการดาํเนินธุรกิจให้สามารถแขง่ขัน
ในอุตสาหกรรมได้ เพื่อให้สอดคล้องและเข้าถึงกลุม่ลูกค้าเ ป้าหมายคือธุรกิจรายยอ่ย ชว่ยให้
ธนาคารมศีกัยภาพในการสร้างความแตกตา่ง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เ ป็นกระบวนการท่ีทําให้
ธนาคารเจริญเ ติบโตอยา่งม ัน่คงยั่ง ยืน ภายใ ต้หลัก 4 R ได้แก ่Retention การ รักษาลูกค้าเ ดิม 
Relationships การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี Referrals การให้ลูกค้าพึงพอใจ ในบริการและบอกตอ่กบั
ลูกคา้ใหมแ่ละ Recovery การแกไ้ข ขอ้ผิดพลาดเพื่อสร้างความมัน่ใจให้ลูกค้าเ ห็นถึงการให้บริการ
ตามปรัชญา วา่มกีารทุม่เทบริการด้วยใจ ฉับไว ไวว้างใจ  

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร ได้จัดหลักสูตรมาตรฐาน Compulsory Program 
สําหรับพนักงานแตล่ะระดบั ปรับเน้ือหาหลักสูตรให้มีความช ัดเจนทันสมยั นโยบายดูแลกิจการ 
ตามหลกัธรรมาภิบาล นําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีแตกตา่ง และตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า
สร้างทีมงานท่ีมจิีตสํานึกท่ีดีดา้นการบริการ มคีวามรักและภาคภูมิใจในองค์กร สร้างระบบงานท่ี
เอ้ือหนุนให้การปฏิบติังานเกดิประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการบริหารจัดการตาม
หลกัธรรมาภิบาล แสวงหาเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการบริ หารงานและความเ ส่ียง เพื่อ
ผลลพัธ์ในการทาํงานท่ีดีท่ีสุด จุดแข็ง คือ สร้างสรรค์ผลิตภ ัณฑ์บริการทางการเ งินท่ีโดดเดน่ และ
แตกตา่งจากธนาคารอ่ืน พนักงานตอ้งมคีณุคา่หลกั คือ การให้บริการ ทํางานเป็นทีม มีความคิดเชิง
ผูป้ระกอบการ มคีวามคิดริเร่ิม เติบโตไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง เป็นธนาคารเพื่อรายยอ่ย ทั้งส่วนของสินเชื่อ
ธุรกจิขนาดกลาง ขนาดยอ่ม สินเชื่อเช า่ซ้ือ สินเชื่อทอง สินเชื่อท่ีอยูอ่าศัย และสินเชื่อบุคคล ให้
ความสําคญักบับุคลากร โดยมแีผนการอบรมหลกัสูตรเฉพาะด้าน เชน่การตรวจสอบทองคํา ตั้งแต ่
ระดบัพื้นฐาน ถึงผูเ้ชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้คนรุน่ใหมม่าแสดงความคิดเห็น  
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ผูว้จิยัไดส้รุปจุดเดน่และลกัษณะการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยตามตารางท่ี 
2.1 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่2.1 สรุปจุดเด่นและลักษณะการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทย 
 

ช่ือธนาคาร จุดเด่นของธนาคาร ลักษณะการให้บริการ 

ธนาคารกรุงไทย 1. เป็นธนาคารท่ีใหญท่ี่สุดของไทย 
2. ให้ ควา มสํา คัญกบัพนักงาน  เ ปิด
โอกาสให้พนักงานทุกระดบัเ ติบโตใน
สายอาชีพ มีแผน และกระบวนกา ร 
การพัฒนาพนักงาน ท่ีเดน่ช ัด มีการ
อบรมทั้งภายในและภายนอกธนาคาร 
ให้ทุนการศึกษาตอ่มหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

1. ให้บริการครอบคลุมทัว่ประเทศไทย 
2. ดํา เ นินตามน โยบา ยรัฐ  เน้น เ ร่ือง
ตอบส น อง ต ่อคว า มมั่น คง ของ รั ฐ 
นโยบายเศรษฐกจิ นโยบายแรงงาน 
3. มบีทบาทสําคญัในการชว่ยแกปั้ญหา
วกิฤติเศรษฐกจิ 
4. มีเค รือขา่ ยครอบคลุมทุกอํา เภอ มี
การติดตั้งระบบออน ไลน์และติดตั้ ง
เคร่ืองATM ไดค้รบทุกจงัหวดั 

ธนาคาร
กรุงเทพฯ 

1. รู้จักมาน านวา่เ ป็นธ นาคารขนา ด
ใหญ ่ท่ีน ่าเชื่อถือ คงความเป็นสากล
และธ นาคา รช ั้นนํ าของ ประเ ทศมา
อยา่งตอ่เน่ืองยาวนาน 
2. มีประสบการณ์การค้าต ่างประเทศมา
ยาวนานมากวา่ 60 ปี มีสาขาตั้งอยูเ่มือง
สําคญัของประเทศจีนมานานกวา่ 50 ปี 
3. แข็งแกรง่ดา้นการเ งิน (มีสํารองคา่
เผ่ือหน้ีสูญอนัดบั 1 มเีงินกองทุนช ั้นท่ี 
1 ถึง 14.4%) 

1. ให้บริการด้านการเ งินครบวงจร มี
เทคโนโลยีและระบบงานท่ีทนัสมยั 
2. มเีครือขา่ยสาขาอยูใ่นประเทศกลุม่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 13 แห่ง
คร อบค ลุม 9 ปร ะ เ ท ศ  แ ล ะ สา ข า
ตา่งประเทศ 28 แหง่ มสํีานักงานอยูใ่น
เขตเศรษฐกจิสําคญัทัว่โลก 
3. มีเ ค รื อข ่า ย สา ขา คร อบคลุมเ ขต
เศรษฐกจิทัว่ภูมภิาค 

ธน าคาร ไทย
พาณิชย์ 

1. เ ป็นท่ีรู้จักกนัดีในประเทศวา่เ ป็น
ธนาคารแหง่แรกของไทย 
2. มกีารกาํหนดพนัธกจิไวอ้ยา่งช ัดเจน 
มีนโยบายความรับผิดช อบตอ่สังคม 
ดาํเนินงานอยา่งมบีรรษทัภิบาล ให้ 

1. ให้บริการครบวงจร 
2. มสีาขาในตา่งประเทศ โดยเฉพาะ
อาเซียนและจีน 
3. เป็นธนาคารท่ียึดถือแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจดัการระยะยาว 



29 

ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ือธนาคาร จุดเด่นของธนาคาร ลักษณะการให้บริการ 
ธน าคาร ไทย
พาณิชย์  

ความสําคัญกบัการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาสังคมและชมุชน 
3. ส่ง เสริมให้มีการพัฒนาพนักงา น
อยา่งตอ่เน่ือง ส่ง เสริมพนักงานให้มี
โอกาสกา้วหน้าและมัน่คงในอาชีพ 

4.  มุ ่ง เ น้ น ก า ร บ ริ ก า ร ท่ี ดี ร ะ ดั บ
มาตรฐานสากล 

ธนาคาร 
กสิกรไทย 

 

1. มีส า ขา ทั้ ง ใ น ปร ะ เ ทศ แ ละ ต ่า ง 
ประเทศจาํนวนมาก 
2. มีความโดดเดน่ทางด้านลูกค้าราย
ใหญท่ั้งเงินฝากและสินเชื่อ 
3. ให้ความสําคญักบัพนักงานเสมือนเป็น
ทรัพย์สินท่ีมีคา่ มีการปฏิบัติก ับเพื่อน
รว่มงานทุกคนด้วยความเคารพ ให้เกยีรติ 
4. จดัสภาพแวดลอ้มในการทํางานให้
มคีวามปลอดภยั เอ้ือตอ่การทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. มเีป้าหมายหลกัท่ีจะเป็นกลุม่การเ งิน
ท่ีแ ข็ง แ กร่ง  บริ กา ร ทา ง กา ร เ งิ น ท่ี
หลากหลาย ครบถว้น 
2. มกีารจดักลุม่ลูกค้าอยา่งเดน่ช ัด เพื่อ
บริการลูกคา้ให้ตรงความต้องการอยา่ง
เหมาะสม 

ธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา 

1. เป็นธนาคารท่ีมสีถาบันการเ งินราย
ยอ่ยระดบัโลกมาเป็นพนัธมิตร 
2. มีการ เข้าซ้ือ หุ้น กลุม่ธน าคา รท่ีมี
ลูกคา้รายยอ่ยจาํนวนมาก  
3. มจีาํนวนบตัรเครดิตเพิ่มข้ึนจํานวนมาก 
4. เ ป็น ผู้นํ า ด้า นบัตร เ คร ดิตมี port 
สินเ ชื่อ บุคคลจํานวนมากท่ีสุดของ
ประเทศไทย 

1. เน้นในการเป็นเลิศในการให้บริการ
ลูกค้า ร า ย ย ่อย ซ่ึ ง มีลูกค้า ก ลุ ่มบัต ร
เครดิต สินเชื่อบุคคล จํานวนมากท่ีสุด
ของประเทศไทย  
2. มลูีกคา้รายยอ่ยหลากหลายกลุม่ และ
จาํนวนมากท่ีสุดของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย 

ธนาคารธนชาต 1. เ ป็นผู้นําตลาดด้านสินเชื่อเช า่ซ้ือ
รถยนต์ของไทยมาตลอด 

1. ให้บริการทางการเงินครบวงจร 
2. เน้ นธุ รกิจสิน เชื่ อเ ช ่าซ้ือร ถย น ต์ 
นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และจัดการ
กองทุน 



30 

ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ือธนาคาร จุดเด่นของธนาคาร ลักษณะการให้บริการ 
ธนาคารธนชาต 2. มุง่เน้นการวางรากฐานท่ีแข็งแกร่ง 

เชน่การพฒันาบุคลากร ปรับโครงสร้าง
ระบบเ ทคโนโ ลยี สา รสน เทศ และ
กระบวนการให้บริการและการทาํงาน 
3. มกีลยุทธ์การเปล่ียนแปลงเพื่ อมุง่ สู ่
ความแข็งแกรง่ และประสานประโยชน์
รว่มกนั 
4. มีพ ันธมิตรหรือผู้ถือหุ้นท่ีแข็งแกร่ง 
คือ ธนาคารโนวาสโกเธียร์จากแคนาดา
เข้ามาถือหุ้ น 49 % จึงมีการถา่ยทอด
เทคโนโลยี วธีิการทาํงานหลากหลาย 

3. ปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับ
อยา่งต ่อเ น่ือง  ทั้งด้า นทักษะ  ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ 
4. ไ ด้รับความรู้ และ ถา่ ยทอดความรู้
รวมทั้ง IT จากผูถื้อหุ้นรายใหญซ่ึ่งเ ป็น
ธนาคารช ั้นนําของประเทศแคนาดา 
ได้รับข้อมูลกา รตลาดแ ละ  IT ของ
ตลาดทองคําโดยตรงจาก ธนาคารโน
วาสโ กเธีย ร์ ( ผู ้ถือหุ้ นรา ยใหญ ่)  ซ่ึ ง
เชี่ ย วชา ญ ด้า นทอง คํา ของ โลก จึง
ได้เปรียบใ นตลา ดซ้ือขายทองคําไ ด้
อยา่งรวดเร็ว 

ธนาคารทหาร
ไทย 

1. เกดิข้ึนโดยกลุม่ของทหาร 1. ให้ความสําคัญการนําเสนอบริการ
ทางการเ งินท่ีมีคุณภาพสูง ลูกค้าเ ป็น
ศูนย์กลาง  
2. มุง่การบริหารความเส่ียงให้เ ทียบเทา่
กบัระดบัสากล 
3. พ ัฒนาบุคลากรให้แสดงความสามารถ
เต็มท่ี  พ ัฒนาการปฏิ บัติงาน ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดตอ่ธนาคาร 

ธนาคารยูโอบี 1. อยูใ่นกลุม่ธนาคาร ยูโอบี ประเทศ
สิงคโปร์ มเีครือขา่ยมากกวา่ 500 แห่ง 
ในประเทศตา่งๆ 19 ประเทศ 

1. เน้นการเขา้ถึงวฒันธรรมขององค์กร
ของแตล่ะประเทศให้ความสําคัญกบั
ภูมภิาคอาเซียน 

ธนาคาร
สแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด 

1. มปีระวติัยาวนานเกา่แกท่ี่สุดในไทยอยู ่
ในกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ด 
(USA) 

1. มเีครือขา่ยระหวา่งประเทศ ให้บริการ
กวา้งขวาง 
2. ให้ บริการทา งกา รเ งิน ทั้งใ นและ
ตา่งประเทศ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ือธนาคาร จุดเด่นของธนาคาร ลักษณะการให้บริการ 
ธนาคาร

สแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด 

2. เ ป็นธ นา คาร ระ หวา่ งประ เทศ มี
พนักงานมากกวา่ 89,000 คน จาก 125 
สัญชาติ ดําเ นินธุ รกิจครอบคลุม 7 0 
ประเทศ 

3. สร้างความแตกตา่งโดยการนําเสนอ
ผลิตภณัฑ์ทางการเ งินท่ีลํ้ าหน้า เข้าใจ
ผลิตภณัฑ์ในเชิงลึก 

ธนาคาร 
ซีไอเอ็มบี 

1. อยูใ่นกลุม่ธนาคาร CIMB ประเทศ
มาเลเซียเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีใหญ ่
เป็นอนัดบั 2 ของมาเลเซีย และอันดับ 
5 ของกลุม่อาเซียน 
2. มเีครือขา่ย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน 
มเีครือขา่ยนอกอาเซียนอีกมากกวา่ 10 
ประเทศ 
3. มเีครือขา่ยสาขาลูกค้ารายยอ่ยมาก
ท่ีสุดในอาเซียน 
4. มีเครือขา่ยธุร กิจด้านวาณิชธนกิจ
ใหญท่ี่สุดในเอเซียแปซิฟิก 
5. มีร า กฐ า น ใ น อา เ ซีย น จึง เ ป็น ผู ้
เชี่ยวชาญในภูมภิาค 

1. ให้บริการทางการเงินครบวงจร 
2. บริการดา้นบรรษทัธุรกจิ วาณิชธนกิจ 
ธ น า คา ร อิสลา ม  แ ละ กา ร บริ ห า ร
สินทรัพย์ 
3. มศีกัยภาพและเครือขา่ยท่ีรองรับการ
เขา้สู ่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
4.  มีกา ร นํ า ร ะ บ บบริ กา ร จา กกลุ ่ม 
CIMB มาปรับใช ้นําเสนอบริการใหม ่
โดยทีมงานท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 
5. มุ ง่ ท่ีจะ เ ป็น ธ น า คาร ช ั้ น นํ า ของ
อาเซียน 

ธ น า ค า ร
เกยีรตินาคิน 

1. เกดิข้ึนจากธุรกจิหลกัทรัพย์ 
2. เชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์ตลาดทุน
และสินเชื่อรถยนต์ 

1. ใ ห้ บริกา ร ด้า นกา ร ธ น าคา ร เ ต็ม
รูปแบบ 
2. เป็นธนาคารขนาดเล็ก มีประวติัไม ่
ยาวนาน มุง่เน้นตรง เข้าถึงกลุม่ลูกค้า
ไดดี้ รวดเร็ว 
3. มุง่เน้นพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการท่ี
หลากหลาย 
4. หาพนัธมิตรทางธุรกิจมาเสริมและ
พฒันาธุรกจิใหม ่
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 
 

ช่ือธนาคาร จุดเด่นของธนาคาร ลักษณะการให้บริการ 
ธนาคาร ICBC 1.  อ ยู ่ใ น ก ลุ ่ม ICBC จี น  ซ่ึ ง เ ป็ น

ธนาคารใหญท่ี่สุดของจีน มีปริมาณ
เงินฝากสูงสุดในโลก ทํากาํไรได้มาก
สุด ได้รั บการยอมรับวา่การบริหา ร
จดัการท่ีเป็นเลิศ 
2. มีเ ป้า หมาย กา รเ ป็น ธน าคาร ท่ีมี
บทบาทสําคญัในฐานะเป็นสะพานสู่
ประเทศจีน 
3. แข็งแกรง่ท่ีสุดในลุม่นํ้ าโขง 
4. เป็นผูน้ําดา้น E-Banking 
5. เน้นนวตักรรมทางการเงินใหม ่ ๆ 

1. มกีารถา่ยทอดเทคโนโลยี  
2. เป็นผู้ให้บริการทางการเงินท่ีมีศักยภาพ
ในการแขง่ขนัสูงท่ีสุดในลุม่นํ้ าโขง 
3. นํานวตักรรมทางการเ งินใหม ่ๆ  ข้อมูล
สารสนเทศทันสมยั  เชื่อมตอ่ เครือขา่ ย
ของ กลุ ่ม ICBC ทั่วโ ลก ส นั บส นุ น
พฒันาการบริการ 
4. มีความเชี่ ยวชาญด้าน ผลิตภ ัณฑ์เ งิ น
หยวน บริหารเ งินฝากสกุลหยวน โอน
เ งินหยวนไปจีนวนัเ ดียว และโอนเ งิ น
หยวนเพื่อการคา้ผา่นธุรกจิบริการ CNY 

ธนาคารทิสโก ้ 1. มุง่ เน้นการเ ติบโตอยา่งมีคุณภาพ 
นําเสนอผลิตภณัฑ์อยา่งมอือาชีพ 
2.  เ ป็น สถ า บั น กา ร เ งิ น สัญ ช า ติ
อเมริกนัแหง่แรกในไทย 
3. รู้จกัในฐานะผูน้ําดา้นการให้บริการ
สินเชื่อเ ช า่ซ้ือรถยนต์ วา ณิชธนกิจ 
และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
4. เน้นการรักษา และพัฒนาจุดแข็ง
พนักงานเพื่อจะได้เ ป็นพลังสําคัญ มี
แผนการพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจน 

1. นอกจากเ งินฝากสินเชื่อรถยนต์แล้ว
เน้นบริการการลงทุนในตราสารตา่ง  ๆ 
บริการวิจัยธุรกิจ โครงการพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม  
2. เน้นกลุม่ลูกค้าท่ีเฉพาะเจาะจงเข้าไป 
ทาํให้บริการคลอ่งตวัมากข้ึน 
3. ให้ คํา ปรึ กษาทาง กา รเ งิน แก ลู่กค้า
ธนบดีและบริการดา้นหลกัทรัพย์ 

ธนาคาร 
แลนด์แอนด์

เฮา้ส์ 

1. เป็นธนาคารทางเลือกใหม ่
2. เกดิจากกลุม่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายใหญใ่นไทย 
3. มุง่เน้นการเติบโตอยา่งมคีณุภาพ 

1. บริการลูกคา้ทัว่ไป  

 
 

 

 



33 

ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ช่ือธนาคาร จุดเด่นของธนาคาร ลักษณะการให้บริการ 
ธนาคารไทยเครดิต

เพื่อรายยอ่ย 
1. อยูใ่นกลุม่ไทยประกนัชีวติ 
2. เ ป็นธ นา คา รขน าดเล็กอัตร ากา ร
เติบโตสูงมาก 
3. มคีวามเชี่ยวชาญเร่ืองทองคาํ 
4.  มี แ ผ น กา ร พัฒ น า บุค ลา ก ร ใ ห้
เชี่ยวชาญดา้นทองคาํ 

1. มุง่เน้นให้ความสําคญัแกลู่กคา้รายยอ่ย 
2. นโยบายบริการเป็นกนัเอง ยืดหยุน่ จริงใจ 
3. คลอ่งตวั รวดเ ร็วในการบริหารและ
ตดัสินใจ 
4. เป็นธนาคารเพื่อรายยอ่ยโดยตรง 

 

จากการศึกษารายละเอียดขอ้มลูพื้นฐานธนาคารพาณิชย์ไทย (จํานวน 15 ธนาคาร) พอ
สรุปไดว้า่ ลกัษณะของธุรกจิ ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ หรือลกัษณะของการบริการของทุกธนาคาร  จะ
มคีวามใกลเ้คียงกนั อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบของธนาคารแหง่ประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ท่ีได้
กาํหนดให้แตล่ะธนาคารสร้างจุดเดน่และลักษณะการให้บริการท่ีแตกตา่งกนั เชน่ 1)  ธนาคาร 
กรุงไทย เป็นธนาคารท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดของไทย มีเครือขา่ยครอบคลุมทุกอําเภอ ติดตั้งระบบ
ออนไลน์และเคร่ือง ATM ครบทุกจงัหวดั บางส่วนจะดําเ นินตามนโยบายของรัฐ โด ยเฉพาะใน
เร่ืองความมัน่คงของรัฐ นโยบายเศรษฐกจิ และนโยบายแรงงาน 2)  ธนาคารกรุงเทพจะรู้จักกนัใน
ลกัษณะท่ีเป็นธนาคารขนาดใหญช่ ั้นนําตลอดกาล มปีระสบการณ์ด้านการตา่งประเทศมายาวนาน
มากกวา่ 60 ปี มสีาขาตั้งอยูใ่นเมอืงสําคญัของจีนมานาน มีเครือขา่ยสาขาตา่งประเทศมากกวา่ 40 
แห่ง 3)  ธนาคา รไทยพาณิชย์รู้ จักกนัดีวา่เ ป็นธ นาคารไทยแห่งแรกของประเ ทศไทย มีสาขา
ตา่งประเทศจาํนวนมากโดยเฉพาะอาเซียนและจีน 4) ธนาคารกสิกรไทย  มีเครือขา่ยและสาขาใน
ตา่งประเทศมากมาย มคีวามโดดเดน่ทางดา้นลูกคา้รายใหญท่ั้ง เ งินฝากและสินเชื่อ แบง่กลุม่ลูกค้า
อยา่งชดัเจนเพื่อการให้บริการ 5) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีความโดดเดน่ในด้านลูกค้ารายยอ่ย มี
สถาบนัการเงินรายยอ่ยระดบัโลกมาเป็นพนัธมติร เป็นผูน้ําดา้นบตัรเครดิตมี Port สินเชื่อบุคคลมาก
ท่ีสุดของประเทศไทย และหลากหลายกลุม่ 6) ธนาคารธนชาต เป็นผู้นําตลาดสินเชื่อเช า่ซ้ือรถยนต์
มาตลอด มพีนัธมติรท่ีแข็งแกรง่จากประเทศแคนาดาในการถา่ยทอดความรู้ ถา่ยทอด IT และความรู้
ดา้นตลาดทองคํา 7)  ธนาคารทหารไทยเกิดข้ึนในกลุม่ของทหาร 8)  ธนาคารยูโอบี อยูใ่นกลุม่ 
ธนาคาร ยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ มีเครือขา่ยมากกวา่ 500 แห่งใน 19 ประเทศ เน้นการเข้าถึง
วฒันธรรมองค์กร ให้ความสําคญักบัภูมภิาคอาเซียน 9) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด อยูใ่นกลุม่ 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (USA) มปีระวติัยาวนานเกา่แกท่ี่สุดในประเทศไทย เ ป็นธนาคาร
ระหวา่งประเทศ ดาํเนินธุรกจิครอบคลุมมากกวา่ 70 ประเทศ 10)  ธนาคาร ซีไอเ อ็มบี อยูใ่นกลุม่ ซี
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ไอเอ็มบีประเทศมาเลเซีย เป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีใหญเ่ป็นอันดับสองของมาเลเซีย และอันดับ 5 
ของกลุม่อาเ ซียน มีเครือขา่ย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน มีลูกค้ารายยอ่ยมากท่ีสุดในอาเซียน มี
เครือขา่ยธุรกจิดา้นวาณิชธนกจิใหญท่ี่สุดในเอเซียแปซิฟิก 11) ธนาคารเกียรตินาคิน เ ร่ิมเกิดข้ึนจาก
ธุรกจิหลกัทรัพย์ จึงเชี่ยวชาญดา้นหลกัทรัพย์ตลาดทุนและสินเชื่อรถยนต์ ถึงแมว้า่จะเป็นธนาคาร
ขนาดเล็กท่ีมปีระวติัไมย่ามนาน แตก่็เข้าถึงกลุม่ลูกค้าได้อยา่งดี 12)  ธนาคาร ไอซีบีซี อยูใ่นกลุม่ 
ไอซีบีซี จีน ซ่ึงใหญท่ี่สุดของจีน มีปริมาณเ งินฝากสูงท่ีสุดในโลก มีบทบาทสํา คัญในฐานะเป็น
สะพานสูป่ระเทศจีน แข็งแกรง่ท่ีสุดในลุม่นํ้ าโขง เป็นผูน้ําดา้น E-Banking เชี่ยวชาญด้านผลิตภ ัณฑ์
เงินหยวน และโอนเงินหยวนเพื่อการค้าผา่นธุรกิจบริการ CNY 13)  ธนาคารทิสโก ้เ ป็นธนาคาร
สัญชาติอเมริกนัแหง่แรกของไทย รู้จกัในฐานะบริการดา้นเชา่ซ้ือรถยนต์ วา ณิชธนกิจ และกองทุน
สํารองเล้ีงชีพ 14) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ ้าส์ เกิดจากกลุม่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญใ่นไทย   
15) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย อยูใ่นกลุม่ไทยประกนัชีวิต เ ป็นธนาคารขนาดเล็กท่ีสุด มีความ
เชี่ยวชาญดา้นทองคาํ 

รายละเอียดต าแหน่งหน้าทีบุ่คลากรธนาคารพาณชิย์ไทยทีป่ระจ าอยู่สาขา  
สาขาธนาคารพาณิชย์หน่ึง ๆ ประกอบด้วยบุคลากรประจําสาขาจํานวนประมาณ    

7-14 คน ข้ึนอยูก่บัธุรกรรมและการกาํหนดขนาดของธนาคารนั้ น  ๆ บุคลากรจะทําหน้าท่ีตาม
ตาํแหนง่ท่ีไดรั้บมอบหมาย ดงัน้ี 

1. ตาํแหนง่ผูจ้ดัการสาขา 
1.1 บริหารและจดัการขยายกลุม่ลูกค้าทั้งรายใหญร่ายยอ่ย ลูกค้าเกา่ลูกค้าใหม ่

รวมทั้งกลุม่ลูกคา้สินเชื่ออ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย คุณภาพ ปริมาณท่ีเหมาะสม ทัน
ตามเวลาท่ีกาํหนด  

1.2 บริหารจดัการงานปฏิบติัการในสาขาให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ  
1.3 บริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล  
1.4 บริหารจดัการดา้นความเส่ียงและการกาํกบักฎระเบียบข้อบงัคบั  
1.5 ประสานงานกบัหนว่ยงานอ่ืน หัวหน้าระดับตา่ง  ๆ เพื่อกาํหนดวิเคราะห์

ประเมนิ และปฏิบติัตามกระบวนการการทาํงานอยา่งตอ่เน่ือง และสมํา่เสมอ  
1.6 ปฏิบติังานตา่ง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา  
1.7 บริหารจดัการภาพรวมการให้บริการสาขา ให้นโยบายคําแนะนําด้านการ

บริการตา่ง ๆ รวมถึงชว่ยแกปั้ญหา เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานในตําแหน่ง อ่ืน  ๆ เกิดทัศนคติท่ีดีตอ่
การให้บริการ โดยผูจ้ดัการสาขาเป็นแบบอยา่งท่ีดีดว้ย 
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2. ตาํแหนง่ผูรั้บมอบอํานาจสาขา ประกอบด้วย ผู ้ช ว่ยผู ้จัดการ สมุห์บัญชี , ผู ้ช ว่ย
สมห์ุ หรือผูรั้บมอบอํานาจให้ผา่น รหัสผา่นตา่ง  ๆ ผู ้รักษาเ งิน ซ่ึงแตล่ะธนาคารจะมีชื่อเ รียกท่ี
แตกตา่งกนัออกไป  

2.1 มหีน้าท่ีในการวางแผนสร้างกลยุทธ์การขายผลิตภ ัณฑ์และงานด้านการขาย
ทุกอยา่งของสาขาให้มปีระสิทธิภาพ ตอบสนองเป้าหมายของธนาคาร 

2.2 บริหารสนับสนุนพนักงาน เชื่อมความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  
2.3 ดูแลกาํกบัให้มกีารควบคมุภายในท่ีดี สนับสนุนให้คําแนะนําศึกษา พ ัฒนา

พนักงานให้มคีวามพร้อมกบัการเปล่ียนแปลง  
2.4 เพิ่มศกัยภาพและโอกาสทางธุรกจิของธนาคาร  
2.5 ดูแลภา พรวมกา รให้บริการท่ีสาขาให้เ ป็นไ ปตามเป้าหมายท่ีได้รับ ใ ห้

คาํแนะนําดา้นการให้บริการแกพ่นักงานในตาํแหนง่อ่ืน ๆ ชว่ยดูแลแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนภายในสาขา 
รวมทั้งเป็นผูท่ี้มบีทบาทสําคญัในการพฒันาคุณภาพการให้บริการของสาขาให้ดีย่ิงข้ึน  

2.6 ตรวจสอบความพร้อมการให้บริการทั้งด้านบุคลากรเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ ให้
คาํแนะนํา ชว่ยแกปั้ญหา 

2.7 แชร์ประสบการณ์และลงมือปฏิบติัรวมทั้งการเป็นแบบอยา่งท่ีดีแกบุ่คลากรคนอ่ืน 
3. ตาํแหนง่เทลเลอร์หรือผูป้ฏิบัติบริการอ่ืน  ๆ ในปัจจุบันสามารถแบง่ออกเป็น 2 

กลุม่ตามหน้าท่ีการปฏิบติังานไดแ้กบุ่คลากรปฏิบติังานประจาํภายในสาขาและบุคลากรปฏิบัติงาน
ภายนอกสาขา  

3.1 บุคลากรปฏิบติังานประจําภายในสาขา เชน่พนักงานเทลเลอร์ พนักงาน
สินเชื่อ พนักงานบริการภายในอ่ืนๆ ท่ีมลีกัษณะงานใกล้เ คียงกนั (อาจมีการเ รียกชื่อตําแหน่งไม ่
เหมอืนกนัของแตล่ะธนาคาร) ทาํหน้าท่ีดงัน้ี 

3.1.1 ทาํหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้บริการลูกคา้เกีย่วกบัธุรกรรมการเ งินตา่งๆ 
เชน่ รับชาํระเงินทุกประเภททั้งสินเชื่อและคา่บริการ  

3.1.2 จดัทาํรายงานให้เป็นไปตามระบบของธนาคาร รวมทั้งให้บริการอ่ืน  ๆ 
เชน่ การให้ขอ้มลูผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ของธนาคาร 

3.1.3 นําเสนอให้คําแ นะนําเกี่ย วกบัข้อมูลผลิตภ ัณฑ์ ของธนาคาร สร้า ง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้า การรักษากลุม่ลูกค้า และการขยายฐานลูกค้าและธุรกิจของสาขาให้
เป็นไปตามเป้าหมาย ติดตอ่ประสานงานกบัลูกคา้และหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง  
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3.1.4 สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี เป็นท่ีปรึกษาให้คําแนะนําทางด้านการเ งิน การ
ลงทุน มใีจรักในการทาํงาน มทีศันคติท่ีดีตอ่การทาํงาน กระตือรือร้น ชว่ยแกปั้ญหาให้แกลู่กค้าและ
เพื่อนรว่มงาน  

3.2 บุคลากรปฏิบติังานภายนอกสาขา ได้แกเ่จ้าหน้าท่ีการตลาดทุกตําแหน่ง มี
หน้าท่ีคือ  

3.2.1 การออกไปพบปะและให้บริการลูกคา้ภายนอกสาขาซ่ึงถือได้วา่เ ป็นการ
ให้การบริการแกลู่กคา้ในอีกรูปแบบหน่ึง  

3.2.2 ศึกษาความรู้เกีย่วกบัผลิตภณัฑ์ของธนาคารและของคูแ่ขง่ในตลาดให้
ทนัเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ เพื่อให้การนําเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุด ตรง
ตามความตอ้งการของลูกคา้  

3.2.3 ศึกษาหาความรู้เกีย่วกบัเศรษฐกจิ วเิคราะห์ธุรกิจ ผลิตภ ัณฑ์ทางการเ งิน 
เพื่อให้คาํแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

3.2.4 มบุีคลิกภาพทศันคติท่ีดีตอ่งานบริการ มีความน ่าเชื่อถือและความเป็น
มอือาชีพ เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของธนาคาร  

3.2.5 เสนอขายผลิตภณัฑ์/บริการสร้างความสัมพันธ์กบัลูกค้าให้คําแนะนํา
ปรึกษาแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ รวมทั้งติดตามให้ลูกคา้ปฏิบติัตามเง่ือนไขของธนาคาร 

สรุปรายละเอียดตําแหน่งหน้าท่ีบุคลากรธนาคารพาณิชย์ไทยท่ีประจําอยูส่าขา
ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการสาขาทาํหน้าท่ีบริหารสาขา บุคลากร ความเ ส่ียง กาํกบัดูแลระเบียบ บริการ
ลูกคา้ ประสานงานกบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา บริหาร
จดัการภาพรวม การให้บริการ ชว่ยแกปั้ญหาให้พนักงานให้เกดิทศันคติท่ีดี ตําแหน่งหน้าท่ีตอ่มาคือ
ผูรั้บมอบอาํนาจ ประกอบดว้ย ผู ้ช ว่ยผู ้จัดการ สมุห์บัญชี ผู ้รักษาเ งิน ทําหน้าท่ีตามตําแหน่งของ
ตนเองและทาํหน้าท่ีวางแผนสร้างกลยุทธ์ ตอบสนองลูกคา้ ให้บริการ ให้การสนับสนุนและกาํกบั
ดูแลภาพรวมชว่ยผูจ้ดัการ และแชร์ประสบการณ์ ตาํแหนง่สุดทา้ยคือพนักงานปฏิบัติ แบง่ออกเป็น
สองสว่นไดแ้ก ่สว่นท่ีรับผิดชอบงานภายในได้แกเ่ทลเลอร์ ทําหน้าท่ีให้บริการภายใน นําเสนอ
รายงาน สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เป็นท่ีปรึกษาให้ลูกคา้ สว่นท่ีสองคือพนักงานบริการภายนอก
ทาํหน้าท่ี พบปะบริการลูกคา้ภายนอก ศึกษาผลิตภณัฑ์ เสนอขายผลิตภณัฑ์ของธนาคาร 
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การให้บริการของธนาคารและกรณตีัวอย่าง 
การบริการของธนาคาร  
ธนาคารธนชาต (2558, 6) ไดก้ลา่วถึง การพฒันาการบริการของธนาคารวา่ ได้มีการ

แบง่ออกเป็นเร่ือง  ๆ ซ่ึงคูม่ือการพัฒนาการบริการและการขายท่ีสาขา และได้ให้แนวทางการ
พฒันาการบริการ และการขายท่ีสาขา โดยแบง่แนวทางการพฒันาการบริการออกเป็น 5 เร่ือง ไดแ้ก ่  

 1. การตอ้นรับและการทกัทายลูกคา้ (Greeting)  
 2. การบริหารจดัการคิว (Floor Management)  
 3. การให้บริการท่ีเป็นเลิศ (Excellenct Service)  
 4. การให้คาํปรึกษาอยา่งมอือาชีพ (Smart Advice)  
 5. สภาพแวดลอ้มสาขาท่ีเหมาะสม (Branch Facilities) 
 สํานักงานกจิการนักศึกษา (2554, 3 - 4) กลา่วถึง การพฒันาคุณภาพการให้บริการ

เป็นการมุง่ไปสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการตามแนวคิ ดการบริหารคุณภาพโดยรวม มี
หลกัการดงัน้ี 

 1. ผูรั้บบริการ สําคัญท่ีสุด (Customer Focus)  เพราะผู้รับบริการเป็นเป้าหมาย ท่ี
สําคญัของงานบริการ ซ่ึงคณุภาพงานบริการอยูท่ี่ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ผูรั้บบริการ 

 2. มวีสัิยทศัน์รว่มกนั (Common Vision)  เ ป็นการรวมพลังเพื่อการสร้างสรรค์ให้
ผูรั้บบริการและผูบ้ริการ มสีว่นรว่มในการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั และมีส่วนในการปรับเปล่ียน 
ไปสูเ่ป้าหมายดงักลา่ว 

 3. ทีมง านสัมพัน ธ์ ( Teamwork & Empowerment)  ทุกคน ต้อง ทําง านเ ป็นทีม
ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งไดรั้บการเสริมพลงัดว้ยการฝึกอบรม ขอ้มูลและโอกาส เพื่อให้นําศักยภาพของ
ตนมาใชอ้ยา่งเต็มท่ี 

 4. มุง่ม ัน่กระบวนการ (Process Focus) เป็นการปรับปรุง กระบวนการทํางานให้
กระชบั งา่ย ในการปฏิบติั เป็นการสร้างระบบเพื่อปกป้องคุ้มครองให้ผูป้ฏิบัติงานทาํงานได้ดีท่ีสุด  

 5. มกีระบวนการแกปั้ญหา ( Problem Solving Process)  เ ป็นการนํากระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ มาใช ้ปรับปรุงกระบวนการ เ ร่ิมด้วยการวิเคราะห์สภาพปัญหา การทดสอบ
ทางเลือก และนํามาปฏิบติัเป็นมาตรฐาน 

 6. ผู ้นํ าใ ห้การสนับสนุ น ( Leadership Support)  ผู ้นํามีบทบา ทสํา คัญ ใน กา ร
กอ่ให้เกดิการเปล่ียนแปลง ผูน้ําทุกระดบัเปล่ียนบทบาทจากผูค้วบคุมและส่ังการเป็นโคช้ 
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 7. พ ัฒน าไ มห่ ยุดยั้ง  ( Continuous Improvement)  มอง หา โอกา สพัฒน าอยา่ ง
ตอ่เน่ืองการพฒันาคณุภาพการบริการ จึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีเป็นตวัแปรตามกบัระดับความพึงพอใจของ 
ผูรั้บบริการ ถา้มกีารปรับ ปรุงพฒันาคณุภาพการให้บริการให้มคีณุภาพ ด้วยกระบวนการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขั้นตอนการทํางานลดลงสามารถปฏิบัติงานได้รวดเ ร็วข้ึน และลดคา่ใช ้จา่ย เมื่อ
ปฏิบติัแลว้มปีระสิทธิภาพจนเกดิเป็นมาตรฐานในการปฏิบติังานและมกีารปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  

การวดัความคาดหวงัและการรับรู้ท่ีมีตอ่การบริการท่ีไดรั้บจริง 
สมติ สัชฌกุร (2550, 66 - 73) กลา่วถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกบัความคาดหวงัวา่ 

เป็นการให้บริการเพื่อสร้างความพอใจต้องตอบสนองความคาดหวงัของผู้รับบริการซ่ึงความ
คาดหวงัเป็นเร่ืองของจิตใจอาจแสดงออกโดยตรงทางคาํพ ูดบอกกลา่วผู้รับบริการ ตั้งสมมติฐานวา่
ผูใ้ห้บริการจะตอ้งรู้เอง ซ่ึงทาํให้เกดิความยุง่ยากวา่จะพิจารณาจากส่ิงใด ซ่ึงผู ้ติดตอ่ทุกคนจะต้องคิด
คาํนึงความตอ้งการคลา้ย ๆ กนัดงัน้ี 

1. สถาน ท่ีไปมาสะดวก ทํา เลท่ีตั้ง  จะต้องคํา นึงถึงส ถานท่ีตั้งวา่มีความสะดวก
เหมาะสมตอ่การติดตอ่มากน้อยเพียงใด จึงมกีารคิดถึงหลกัการเกา่แกข่องจีนเร่ืองฮวงจุย้  

2. มกีารกลา่วตอ้นรับ ทกัทาย การทกัทายท่ีมคีาํพดูไพเราะ และมีนํ้ าเ สียงชวนฟังด้วย
ความจริงใจ จะทาํให้ผูม้าติดตอ่รู้สึกอบอุน่และช ุม่ฉํ่ าใจ จะพบวา่การกลา่ว “สวสัดีคะ่” เ ป็นการ
สนองตอบความคาดหวงัของลูกคา้สามารถสร้างความประทับใจในการเร่ิมตน้ 

3. มคีวามเอาใจใสผู่ม้าติดตอ่ ทุกคนตอ้งการมคีวามสําคัญ มีผู ้เอาใจใส่ดูแลทั้งด้วยการ
พดูและการกระทาํ ถา้ผูม้าติดตอ่พบกบัการต้อนรับอยา่งเ ย็นชา ไมก่ระตือรือร้น ยอ่มจะผิดหวงั
ตั้งแตต่น้ ความรู้สึกยินดีท่ีมาติดตอ่ยอ่มจะเ ลือนหายไป ผู ้ให้การต้อนรับจึงควรจะสบตากบัลูกค้า
หรือมองหน้าเมือ่พดูกบัเขา 

4. สนใจตอบคาํถาม ผู ้มาติดตอ่โดยทั่วไปจะต้องการข้อมูลตา่ง  ๆ จึงมกัจะมีคําถาม
มากมาย ผูใ้ห้การตอ้นรับซ่ึงเหน็ดเหน่ือยจากการทาํงานมาตลอดวนั มกัจะเ บ่ือหน่ายการตอบคําถาม
ซ่ึงอาจจะเป็นคาํถามซํ้า ๆ กนั แตเ่ป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ผู ้ให้การต้อนรับจึงควรสนใจฟังคําถาม
เพื่อรับรู้ความตอ้งการและให้คาํตอบท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 

5. มทีา่ทีแสดงออกท่ีสุภาพ ผู ้มาติดตอ่ทุกคนชอบกิริยาท่ีสุภาพนุ ่มนวล ซ่ึงมีความ
เหมาะสมกบัวฒันธรรมของคนบางกลุม่ท่ีนิยมปฏิบัติกนัเฉพาะถ่ิน และกิริยามารยาทท่ีสุภาพ
นุม่นวลน้ีเองทาํให้ตา่งชาติชื่นชมเป็นอยา่งมาก 

6. พ ูดด้วยนํ้ าเ สียงช ัดเจนไพเราะ ผู ้มาติดตอ่ต้องการทราบเ ร่ืองจึงควรพูดให้ช ัด 
ฉะฉานดว้ยนํ้ าเสียงไพเราะชวนฟัง ไมค่วรพดูดดัเสียงหรือตั้งใจท่ีจะให้นํ้ าเ สียงน้ี  เ สียงหวานจับใจ
แบบนักร้อง ควรพดูในลกัษณะทว่งทาํนองการสนทนาไมต่อ้งจีบปากจีบคอ 
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7. มคีวามเป็นกนัเอง ผูม้าติดตอ่ชอบความเป็นกนัเอง แตไ่มใ่ช ถึ่งขั้นถือวิสาสะเห็น
เป็นเพื่อนเลน่ลูกค้าประจําชอบให้จําเขาได้และจําเ ร่ืองราวท่ี ติดตอ่ไวค้ร้ังกอ่น  ๆได้ ถ้าเ ป็น
ห้องอาหาร โรงแรม หรือภตัตาคารผูต้อ้นรับรู้วา่ลูกคา้ชอบห้องอาหารไทย จีน ฝร่ัง  หรือญี่ ปุ่นและ
นําไปถูกตอ้ง รวมทั้งชว่ยส่ังอาหารจานโปรดไดด้้วยจะพอใจมาก 

8. ถามความประสงค์และให้คําแนะนํา ผู ้มาติดตอ่ซ่ึง เพิ่งมาเ ป็นคร้ังแรกจะต้อง
ระมดัระวงั ไมอ่วดรู้หรือเดาวา่จะติดตอ่เร่ืองอะไร ควรจะต้องถามความประสงค์และตั้งใจรับฟัง
ดว้ยความสงบ ถา้ไดยิ้นไมถ่นัดจะตอ้งกลา่วทวน และขอให้ลูกค้ายืนยันความต้องการด้วยคําพ ูดท่ี
เหมาะสมและถา้มคีวามสะดวกหรือเหมาะสมใดๆอาจพดูเสนอให้พิจารณา แตถ่้าลูกค้าไมต่้องการก็
อยา่คะยั้นคะยอ 

การตอบรับการทกัทายลูกคา้ 
ธนาคารธนชาต (2558, 10) กลา่ววา่ การตอ้นรับลูกคา้ของธนาคารมีการแบง่ออกเป็น

ชว่ง ๆ ตวัอยา่งเชน่ คูม่อืการพฒันาการบริการและการขายท่ีสาขา ได้อธิบายถึงการต้อนรับและการ
ทกัทายลูกคา้ ไดแ้บง่ออกเป็น 3 ชว่ง ไดแ้ก ่

ชว่งท่ี 1 เมือ่ลูกคา้มาถึงสาขา คือขั้นตอนกอ่นรับบริการ การรอรับบริการ สถานท่ีและ
ส่ิงอาํนวยความสะดวกตา่งๆพร้อมสมบูรณ์ให้บริการ ขั้นตอนกอ่นการให้บริการ หมายถึง ชว่งเวลา
กอ่นท่ีลูกคา้จะเขา้มาใชบ้ริการเป็นคร้ังแรก ถือได้วา่เ ป็นชว่งเวลาแห่งการดึงดูดใจ สร้างความ
เชื่อม ัน่วา่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ผูใ้ห้บริการตา่ง ๆ จึงเน้นท่ีจะนําเอาส่วนผสมทางการ
ตลาด (Marketing Mix) เขา้มาใชใ้นการดึงดูดใจ ให้ลูกคา้ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการเป็นคร้ังแรก จึงควรมี
การส่ือสารไปยังผู ้รับบริการท่ีมีประสิทธิภาพชว่งเวลาน้ีจะกอ่ให้เกิดความคาดหวงัในใจของ
ผูรั้บบริการ สําหรับธนาคารจะมีเจ้าหน้าท่ีต้อนรับบริการ เ รียกวา่ Floor Manager ทําหน้าท่ีคอย
อาํนวยความสะดวกตา่ง ๆ โดยอาจยืนตอ้นรับบริเวณหน้าประตู หรือจุดท่ีสามารถมองเห็นลูกค้าได้
ชดัเจน ซ่ึง Floor Manager ตอ้งเป็นผูร้อบรู้ดา้นผลิตภณัฑ์ รู้งานภายในสาขา แกปั้ญหาเฉพาะหน้า
ไดดี้ รวมทั้งจดัคิวลูกคา้ได ้

ชว่งท่ี 2 เมือ่ลูกคา้มาถึงเคาน์เตอร์บริการ คือขั้นตอนระหวา่งรับบริการ จะเกี่ยวข้องกบั
พนักงานผูใ้ห้บริการ สถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกตา่ง ๆ รวมทั้งภาพรวมการบริการเทียบกบั
ความคาดหวงั ขั้นตอนขณะให้บริการ หมายถึง ชว่งเวลาท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะกอ่ให้เกิดคุณภาพของ
การบริการ จนสามารถทาํให้ผูรั้บบริการมคีวามรู้สึกวา่ ผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองความต้องการ
ได ้คุม้คา่เงินท่ีเสียไป และคุม้คา่ท่ีตดัสินใจใช ้บริการ ทางกลับกนัอาจเป็นชว่งเวลาท่ีผู ้รับบริการ
ผิดหวงั ถึงข้ึนเลิกใชบ้ริการเลยกไ็ด ้ชว่งเวลาขณะให้บริการส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ และความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ตอ่ผูใ้ห้บริการ ซ่ึงชว่งเวลาน้ี (วรีะพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์ , 2543 และ Zeithaml and 
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Bitner, 1996) เรียกวา่เ ป็น ชว่งแห่งการสร้างความประทับใจ ( Moment of Truth, MOT)  โดยการ
สร้างความประทบัใจแกผู่รั้บบริการจะตอ้งเกดิจากการรว่มมือของทุกฝ่ายภายในสถานท่ีท่ีมีการส่ง
มอบบริการนั้ นเกิดข้ึน สําหรับธนาคารได้นํามาปรับใช ้การให้บริการในส่วนของ Teller CSR 
จะตอ้งสบตา ย้ิม ยกมอืไหว ้ ทกัทาย แลว้สอบถามความตอ้งการของลูกคา้ 

ชว่งท่ี 3 เมือ่ทาํรายการเรียบร้อย เป็นภาพรวมการใด้รับบริการ ได้แกค่วามพึงพอใจ
โดยรวม แนวโน้มท่ีจะแนะนําสาขาเราให้แกลู่กคา้ทา่นอ่ืน และแนวโน้มท่ีจะใช ้บริ การหรือสมคัร
บริการอ่ืนของ ธนาคารเรา ขั้นตอนหลงับริการ หมายถึง ชว่งเวลาท่ีติดตามผลความพึงพอใจและ
ปัญหาตา่งๆของผูรั้บบริการท่ีเกดิข้ึนวา่เหตุใดผูรั้บบริการจึงเกดิความพึงพอใจหรือไมพ่อใจอยา่งไร
กบัการบริการเพื่อนํามาปรับปรุงแกไ้ขให้รูปแบบของการบริการนั้ นสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการไดม้ากข้ึนตอ่ไป ให้ผูรั้บบริการอยากท่ีจะกลับมาใช ้บริการอีกคร้ังและใช ้
บริการตอ่ไปเร่ือยๆ เป็นชว่งเวลาท่ีอาจนําส่วนผสมทางการตลาด ( Marketing Mix)  มาใช ้อีกคร้ัง 
และจะมปีระสิทธิภาพมากย่ิง ข้ึน พนักงานต้องแจ้งให้ลูกค้าทบทวนความถูกต้อง ของรายการ 
ตรวจสอบเงินทอน สอบถามความต้องการใช ้บริการอ่ืนๆ เพิ่มเ ติมทุกคร้ัง พร้อมกลา่วขอบคุณ
พร้อมยกมอืไหว ้

แนวคิดการให้บริการของธนาคารท่ีมีการศึกษามาแล้ว และเชื่อกนัวา่เ ป็นเ ลิศ จะมี
ปัจจยัหรือเร่ืองตา่งๆท่ีเขา้มาเกีย่วขอ้งหลายเร่ือง ซ่ึงคูม่ือการพัฒนาการบริก ารและการขายท่ีสาขา 
ธนาคารธนชาต (2558, 31 - 54) ให้แนวคิดบริการท่ีเป็นเลิศ แบง่ออกไดเ้ป็น 12 เร่ือง 

1. ความถูกตอ้งแมน่ยาํ เกดิจากการมสีมาธิ ตั้งใจในการทํางาน ทบทวนรายการและ
ความตอ้งการของลูกคา้ทุกคร้ังกอ่นให้บริการ ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นการส่งมอบให้ลูกค้า มี
การฝึกฝนทบทวนการทํารายการ และทาํความเขา้ใจเน้ือหาเสมอ 

2. ความรวดเ ร็ว ต้องมีความช ํานาญในขั้ นตอนปฏิ บัติ  มีการแลกเปล่ียนเทคนิ คการ
ให้บริการในสาขา ให้บริการดว้ยความคลอ่งแคลว่ มกีารบริหารจัดการคิว และเรียกคิวบริการลูกค้าทันที 

3. ความใสใ่จลูกคา้ จดจาํชื่อลูกคา้และเร่ืองราวเกี่ยวกบัลูกค้า ทักทายลูกค้าอยา่งเ ป็น
กนัเอง สอบถามความตอ้งการเพิ่มเติม ชว่ยแกปั้ญหา ติดตามผลการทําธุรกรรม และการขอสินเชื่อ 
พร้อมแจง้ความคืบหน้า 

4. ความย้ิมแยม้แจม่ใส ต้องมีทัศนคติท่ีดีตอ่การทํางาน และการให้บริการ มีความ
สามคัคีชว่ยเหลือกนั ไมเ่กีย่งงอนท่ีจะให้บริการลูกคา้ 

5. การเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ พดูคยุสอบถามความต้องการของลูกค้าให้แน ่ช ัด 
จดจาํเร่ืองราวของลูกคา้ได ้ ให้คาํแนะนําเสนอส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แกลู่กคา้ 
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6. การชว่ยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทาํธุรกรรม ให้คาํแนะนําเ ร่ืองการจัดเตรียม
เอกสารให้แกลู่กคา้ รวมทั้งอาํนวยความสะดวกตา่ง ๆ ให้กบัลูกคา้ 

7. ความจริงใจไมมุ่ง่ประโยชน์ เชน่ แจ้งรายละเ อียดเกี่ยวกบัการบริการ ผลิตภ ัณฑ์
อยา่งครบถว้น เลือกนําเสนอบริการ ตรงตามความต้องก ารของลูกค้า แนะนําผลิตภ ัณฑ์ท่ีลูกค้า
ไดผ้ลประโยชน์สูงสุด 

8. ความสุภาพ ทั้งนํ้ าเสียง สีหน้า คาํพดูท่ีเหมาะสม การรับฟังอยา่งตั้งใจ ไมเ่กี่ยง  ไม ่
พดูขา้มหัว ไมพ่ดูกนันอกเร่ืองระหวา่งให้บริการ ไมพ่ดูกนัเองอยา่งไมสุ่ภาพตอ่หน้าลูกคา้  

9. การระมดัระวงัทา่ทาง และภาษากาย ให้บริการอยา่งสุภาพ สบตา ไมยื่นกอดอก
ในขณะสนทนา 

10. ความนา่เชื่อถือ บุคลิกภาพท่ีดี เชน่การแตง่กาย มีความรู้ด้านผลิตภ ัณฑ์ธนาคาร 
เข้าใจกฎระเบียบตา่ง  ๆของธนาคาร มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธนาคาร เชน่ วิสัยทัศน์ ผู ้ถือหุ้ น 
แคมเปญ รวมทั้งกจิกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง มีความรู้เกี่ยวกบัการเ งินการธนาคาร เชน่กฎระเบียบ
ตา่ง ๆ ของธนาคารแหง่ประเทศไทย กองทุนตา่ง ๆ การแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

11. ความเป็นมอือาชีพเกดิจากความแมน่ยําในขั้นตอนการทํางาน ม ัน่ใจในการตอบ
คาํถาม ความถูกต้องในข้อมูลท่ีแจ้ง ให้ลูกค้าทราบ มีความสามารถในการตอบคําถามช ัดเจน มี
ความรู้ทางดา้นเศรษฐกจิ การเงิน การลงทุน และความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มลู 

12. ความพร้อมในการให้บริการลูกคา้ พนักงานประจาํเคาน์เตอร์พร้อมให้บริการ ไม ่
พดูโทรศพัท์ระหวา่งการให้บริการ อุปกรณ์ตา่ง  ๆ ต้องพร้อมให้บริการ มีการจัดเตรียมไวพ้ร้อม 
โต๊ะทาํงานสะอาดเรียบร้อย 

สรุปการให้บริการของธนาคารและกรณีตวัอยา่ง ธุรกิจธนาคารคือการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ สําหรับการบริการภายในสาขาแบง่ออกเป็น การต้อนรับทักทาย 
การบริหารคิว การให้บริการท่ีเ ป็นเ ลิศ ให้คําปรึกษาอย ่างมืออาชีพ จัดสภาพแวดล้อมสาขาให้
เหมาะสม เพื่อความคาดหวงัของลูกคา้ในการมาใชบ้ริการ เชน่สถานท่ีสะดวก พนักงานมีการกลา่ว
ทกัทายอยา่งไพเราะ ให้ความใสใ่จกบัผูม้าติดตอ่ ให้ความสนใจในการตอบคําถามกบัผู้ท่ีมาติดตอ่ 
แสดงออกอยา่งสุภาพ พดูดว้ยนํ้ าเสียงท่ีนา่สนใจ ไพเราะ ให้คาํแนะนําท่ีดี ซ่ึงความคาดหวงัแบง่เ ป็น 
5 ดา้น ไดแ้ก ่รูปลกัษณ์ ความนา่เชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความมัน่ใจ ดูแลเอาใจใส่ การบริการ
ท่ีเป็นเลิศ ประกอบดว้ยหลายประการดว้ยกนั เชน่ การให้บริการท่ีแมน่ยํารวดเ ร็ว ให้การเอาใจใส่
ลูกคา้ ย้ิมแยม้แจม่ใส เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ ให้ความชว่ยเหลืออ่ืน  ๆ จริงใจไมมุ่ง่ประโยชน์ 
สุภาพ บุคลิกทา่ทางภาษากายนา่เชื่อถือ เป็นมอือาชีพ และมคีวามพร้อมในการให้บริการ  
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ทฤษฎเีกี่ยวกับกลยุทธ์และการจัดการกลยุทธ์ 
กลยุทธ์เป็นวธีิการ แนวทางหรือแผนการนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

หรือเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ภายใตเ้ง่ือนไขตา่ง  ๆ เชน่ ระยะเวลา การใช ้ปัจจัย การจัดการหรือใช ้
ทรัพยากรท่ีมปีระสิทธิภาพ โดยมผูีก้ลา่วถึงแนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบักลยุทธ์ ดงัน้ี  

องัคณา อศัวสกลุไกร (2549)  กลา่ววา่ Talent Development หรือ การพัฒนาผู้มีศักยภาพ
สูง เป็นคาํท่ีชาว HR รู้จกักนัดี ซ่ึงกคื็อการสอดส่องหาคนท่ีมีแววหรือมีศักยภาพสูงในการทํางาน
และทาํการพฒันาเสริมหลอ่เสริมสวยให้บุคคลเหลา่นั้นกา้วไปสู่ตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
สูงข้ึนไป ดงันั้น Talent Development จึงถือเป็นหัวใจในการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง Strategic 
Talent Development คือ การพฒันาผูม้ศีกัยภาพสูงเชิงกลยุทธ์ คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงองค์กร 
กลุม่คนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัองค์กรทั้งภายในและภายนอก โดยใช ้วิธีการเ รียนรู้เพื่อสร้าง
สมรรถนะตามท่ีตอ้งการท่ีจะชว่ยให้องค์กรบรรลุเ ป้าประสงค์และได้มาซ่ึงความสามารถทางการ
แขง่ขนัทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต จุดเดน่ของการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงในเชิงกลยุทธ์ คือ 1)  มี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการวางแผนเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรและการวางแผนการ
บริหารงานบุคคล เน่ืองจากการพฒันาผูม้ศีกัยภาพสูงเชิงกลยุทธ์เ ป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการปฏิบัติ
ตามแผนขององค์กรท่ีวางไวใ้ห้บรรลุผล 2)  การมุง่ไปท่ีอนาคต โดยการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง
เชิงกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมอืหรือแผนการพฒันาสมรรถนะท่ีจําเ ป็นตอ่ความสําเ ร็จในการปฏิบัติงาน
ในอนาคต มใิชท่างออกในการพฒันาสมรรถนะเพื่อใชแ้กใ้ขปัญหาการปฏิบัติงานเฉพาะหน้าใน
ปัจจุบนั 3) เป็นการเปล่ียนแปลงองค์กรจากการพฒันาในเชิงรับมาเป็นเชิงรุก ซ่ึงจะส่งผลให้องค์กร
ทุม่เทอยา่งจริงจงัให้กบัการพัฒนาและสามารถเก็บรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวไ้ด้ สําหรับส่วนผสม
สําคญัท่ีมผีลตอ่ความสําเร็จของการพฒันาผูม้ศีกัยภาพสูงเชิงกลยุทธ์คือปรัชญาและวฒันธรรมของ
องค์กร ปรัชญาขององค์กรสะทอ้นถึงความเชื่อท่ีองค์กรมตีอ่การพฒันา ในขณะท่ีวฒันธรรมองค์กร
จะสะทอ้นให้เห็นสถานะและบรรยากาศการเปล่ียนแปลงในองค์กร การกาํหนดกลยุทธ์องค์กรใน
การพฒันาผูม้ศีกัยภาพสูงเร่ิมจากการทํา SWOT Analysis โดยประเมินสภาวะปัจจุบันขององค์กร 
(Strengths and Weaknesses)  แ ละ การ ตร วจสอบสภ าพ แวดล้อมภ าย น อก ( Opportunities and 
Threats) และนําผลการวเิคราะห์สภาวะภายในและภายนอกองค์กรมาเปรียบเทียบเพื่อระบุชอ่งวา่ง
ของสมรรถนะท่ีจาํเป็นตอ้งพฒันาเพื่อความสําเร็จขององค์กรในอนาคต การกาํหนดกลยุทธ์องค์กร
ท่ีชดัเจนเป็นทางการน้ี จะเป็นสร้างจุดยืนและความเชื่อม ัน่ให้กบัการพฒันา ส่ง เสริมระบบความคิด
เชิงกลยุทธ์อยา่งมวีสัิยทศัน์ให้บุคลากรท่ีเกีย่วขอ้งกบัองค์กร และสร้างแรงกดดันแกผู่้บริหารให้เ ห็น
ความสําคญัของการพฒันาผูม้ศีกัยภาพสูง สําหรับประเภทของกลยุทธ์ก็มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก ่
กา ร พัฒ น า อง ค์กร  ( Organization Development)  กา ร พัฒ น า ผู้ ท่ี เ กี่ย วข้อง  ( Non-employee 
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Development)  กา รพัฒ นาบุคลา กรใ นอง ค์กร ( Employee Development)  การ ศึกษา ( Employee 
Education)  และการ ฝึ กอบร ม ( Employee Training)  กา รพัฒน าผู้มีศักยภ าพ สูง เ ชิง กลยุทธ์ มี
ความสําคญัและคณุประโยชน์หลายประการ สมาชิกขององค์กรจะมีระบบความคิดในเชิงกลยุทธ์
มากข้ึนเพื่อท่ีจะพ ัฒ นาให้ตนเองประส บความสําเ ร็จใน ระยะยาว และอง ค์กรสามารถสร้า ง
สมรรถนะท่ีตอ้งการเพื่อมุง่ไปสูค่วามสําเร็จในอนาคตและสามารถตอบโต้กบัการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกได้มีประสิทธิผลมากข้ึน 

ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วฒันา (2545, 16) กลา่วถึง แนวความคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์วา่ เ ร่ิม
ข้ึนราวปี ค.ศ. 1912 ท่ีมหาวทิยาลัยฮาร์วาร์ดและมีพ ัฒนาการเ ร่ือยมาจนกระทั่ง ปัจจุบันโดยคําวา่ 
Strategy มท่ีีมาจากรากศพัท์ภาษากรีกวา่ Strategiaซ่ึงหมายความวา่ศาสตร์และศิลป์ในการบังคับ
บญัชากองทพั ซ่ึงเป็นศพัท์ทางการทหาร (Rue and Holland, 1989) ตอ่มาคําน้ีได้ถูกนํามาใช ้ในการ
วางแผนการบริหารงานองค์การ เพื่อเป็นวธีิการท่ีจะทาํให้เกดิผลสําเ ร็จตามวตัถุประสงค์ และมีการ
เปรียบเทียบวา่เป็นการวางแผนเชิงรุก (พวงรัตน์ เกสรแพทย์, 2543, 11)  โดยมีการพัฒนากลยุทธ์ให้
มคีวามสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ (จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ,  2549, 29) 
การจดัการเชิงกลยุทธ์จึงกลายเป็นกลไกสําคญัในการบริหารจัดการยุคใหม ่ (พิบูล ทีปะปาล, 2551, 24) 

เคน วลิเบอร์ (Kenneth Eard Wilber Lr.) นักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักทฤษฎีคนสําคัญ
ของโลก เป็นผูพ้ฒันาทฤษฎีบูรณาการในเ ร่ืองกระบวนการมองอนาคต การศึกษาวิเคราะห์และ
คาดการณ์ถึงผลกระทบอาจเกดิข้ึนจากปัจจยัภายนอก ความสําคัญจะอยูท่ี่การรับข้อมูลขา่วสารจาก
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Scanning) ซ่ึงประประด้วย STEEP Analysis นั้ นคือความถึงพร้อมด้วย 
5 องค์ประกอบ คือ 1)  Social 2)  Technology 3)  Environment 4)  Economics 5)  Politics  เ ป็นการนํา
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ มาใชใ้นการวเิคราะห์การดาํเนินการขององค์กร โดยชี้ ให้เ ห็นวา่ การท่ี
อง ค์กร นั้ น  ๆ  ไมส่า มาร ถท่ีจะดําเ นิ นขับเ ค ล่ือนต ่อไปได้โ ดย ปร า ศจากการ มอง ถึง ปัจจัย
สภาพแวดลอ้มโดยรวม และยงัชี้ให้เห็นวา่ การทาํความเขา้ใจกบัสภาพแวดล้อม จะเป็นกุญแจสําคัญ
ในการนําไปสูค่วามสําเร็จ ชว่ยให้วเิคราะห์คาดการณ์ จดัการองค์กรให้สามารถกา้วเดินตอ่ไปได้ 

ความหมายของกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ (Strategy) มผูีใ้ห้ความหมายไวห้ลากหลาย มคีวามแตกตา่งกนั ดงัน้ี  
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552, 361) ไดใ้ห้ความหมายกลยุทธ์วา่ หมายถึง “แผนงานสําคัญท่ี

องค์การจะใชเ้ป็นแนวทางในการบรรลุสูเ่ป้าหมายหลกัขององค์การ ” 
วฒันา วงศ์เ กียรติรัตน์แ ละคนอ่ืน  ๆ  (2548, 16-18)  กล ่าววา่คําวา่  “Strategy” มาจา ก 

“Strategos” ในภาษากรีกท่ีเกดิจากคําวา่  “Stratos” ซ่ึงหมายถึง “Army” หรือกองทัพ ผสมกบัคําวา่ 
“Agein” ซ่ึงหมายถึง “Lead” หรือ “นําหน้า” ทําให้นักวิชาการด้านการบริหารตีความหมายวา่ 
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“Leading the Total Organization” หรือการนําทางให้องค์กรโดยรวม ซ่ึงมีนัยทั้ง เชิง จุดมุง่หมายและ
วธีิการวา่ตอ้งการอะไรให้สําเร็จและทําอยา่งไร 

แซมมวล พอล (Samuel, 1983, 57) ให้นิยามวา่ กลยุทธ์หมายถึง “ช ุดของทางเ ลือกระยะ
ยาวเกีย่วกบัเป้าประสงค์เชิงปฏิบติัการและนโยบายรวมทั้งแผนปฏิบัติการของแผนงานของ รัฐบาล 
ซ่ึงองค์กรภาครัฐบาลกาํหนดโดยคาํนึงถึงปัจจยัท่ีสําคญั 2 ประการ ไดแ้ก ่วตัถุประสงค์ของแผนงาน
ท่ีรัฐบาลกาํหนดไว ้ และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลตอ่การดาํเนินงานของแผน”  

เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo and Peter, 1991, 17)  ให้นิยามวา่ “กลยุทธ์ หมายถึง “วิธีการ
ดาํเนินงานท่ีม ัน่ใจไดว้า่จะนําไปสูค่วามสําเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กร ( Strategy is Defined as 
a Course of Action Aimed at Ensuring that the Origination will Achieve its Objectives)” 

ไรท์ และคณะ (Wright and Other, 1992, 15) ให้คํานิยามวา่ “กลยุทธ์ หมายถึง แผนของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจะนําไปสูผ่ลลัพธ์ตา่ง  ๆ ท่ีสอดคล้องกบัภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร 
( StrategicTop Management’s Plans to Attain Outcomes Consistent with the Organization’s 
Mission and Goals)” 

แมรี โคลเธอร์ (Coulter, 2005, 5) กลา่ววา่ “กลยุทธ์คือ การตัดสินใจและการกระทําไปสู่
เป้าหมายโดยตรงในการใชท้รัพยากรและศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสและป้องกนัภยันตรายตา่ง  ๆ 
ขององค์กร” 

ซี โกพินาท และ จูล่ี ไซซิลเ ลียโน ( Gopinath and Siciliano, 2005, 7-8)  ได้นําคํานิยาม
เกีย่วกบักลยุทธ์ของ เฮนรี มนิซ์เบอร์ก ( Henry Mintzberg) ซ่ึงเรียกวา่ ” Five P’s” ดงัน้ี 

1) กลยุทธ์หมายถึง แผน ( Strategy as a Plan)  2)  กลยุทธ์หมายถึง วิธีการ ( Strategy as a 
Ploy) 3) กลยุทธ์หมายถึง รูปแบบ (Strategy as a Pattern) 4)  กลยุทธ์หมายถึง ตําแหน่ง ( Strategy as 
a Position) 5) กลยุทธ์หมายถึง มมุมอง (Strategy as a Perspective) 

โรเบิร์ต เอ พิชชส์และ เดวิด เล ( Pitts and Lei, 2006, 8)  ให้ความหมายของกลยุทธ์วา่ 
“หมายถึง แนวความคิดแผนซ่ึงสามารถสนับสนุนศักยภาพในการแขง่ขันของบริษัทให้บรรลุ
เป้าหมายได ้ กลยุทธ์เป็นการออกแบบเพื่อชว่ยให้บริษทัมีความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั ” 

เฟรด อาร์ เดวดิ (David, 2007, 13) ให้ความหมายกลยุทธ์วา่ “เป็นวตัถุประสงค์ระยะยาวท่ี
จะทาํให้ประสบความสําเ ร็จกลยุทธ์ทางธุรกิจ หมายถึงการขยายตัวทางพื้นท่ีการขยายสินค้าท่ี
หลากหลาย การพฒันาผลิตภณัฑ์ สว่นแบง่การตลาด หรือการเขา้รว่มกจิการ” 

สรุปไดว้า่ กลยุทธ์หมายถึง การกาํหนดวธีิการแนวทางปฏิบัติท่ีระบุเ ป้าหมายในอนาคต 
ในการใชท้รัพยากรขององค์กรท่ีสร้างความไดเ้ปรียบในการแขง่ขันและลดโอกาสความเสียเปรียบ
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เพื่อใชใ้นการดาํเนินงานและทาํหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมอืของผูบ้ริหาร มีเ ป้าหมายท่ีต้องการให้องค์การ
บรรลุประสิทธิผลท่ีตั้งไว ้

สว่นความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) มผูีก้ลา่วไว ้ ดงัน้ี 
จินตนา บุญบงการ และณฎัฐพนัธ์ เขจรนันท์ ( 2549, 14)  กลา่ววา่ การจัดการเชิงกลยุทธ์

หมายถึง “กระบวนการท่ีประกอบไปดว้ยการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและข้อมูลสําคัญของธุรกิจท่ี
ใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ การวางแนวทางการดาํเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกล
ยุทธ์ขององค์การ เพื่อท่ีจะสร้างความมัน่ใจวา่องค์การสามารถท่ีจะดําเ นินการได้อยา่งสอดคล้องกบั
สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนสามารถมีพ ัฒนาการและสามารถแขง่ขันใน
อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ” 

พิบูล ทีปะปาล (2551, 10)  ให้ความหมาย การจัดการเชิงกลยุทธ์วา่ “เ ป็นการกาํหนด
ทิศทา งหรื อวิถีทาง ในการดําเ นิ นงา นขององ ค์กา รเพื่ อให้ งาน บรร ลุผลตามเป้า หมา ยหรื อ
วตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงการกาํหนดแนวทางหรือทิศทางในการดาํเ นินงานนั้ น ผู ้บริหารจําเ ป็น
จะตอ้งทาํการวเิคราะห์และประเมนิปัจจยัตา่งๆท่ีเกดิจากส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ 
เพื่อจดัทาํแผนงานดาํเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ” 

เลสลี และบายร์ส ( Leslie and Byars, 2000)  กลา่ววา่ การจัดการ เชิงกลยุทธ์เ ป็นกา ร
กาํหนดการปฏิบติัการท่ีเหมาะสม และมีการประเมินผลอยา่งตอ่เ น่ืองของแผนเชิงกลยุทธ์ โดย
กาํหนดทิศทางและการทาํงานในระยะยาวขององค์การ ดงันั้นการจดัการเชิงกลยุทธ์จึงมีการพ ัฒนา
แผนเชิงกลยุทธ์และปรับให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

เพิร์ซ และโรบินสัน (Pearce and Robinson, 2000, 3) ให้ความหมาย “การจดัการเชิงกลยุทธ์ 
ไวว้า่หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและการปฏิบติัตา่ง ๆ ท่ีจะสง่ผลตอ่การวางแผนและการปฏิบัติ
ตามแผน โดยวธีิการเหลา่นั้นจะสามารถชว่ยให้องค์การประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์” 

รอบบินส์ และคูลเทอร์ ( Robbins and Coulter, 2007, 89)  ให้ความหมาย “การจัดกา ร
เชิงกลยุทธ์ คือ กจิกรรมตา่ง ๆ ท่ีผูบ้ริหารกระทาํเพื่อให้ไดก้ลยุทธ์ขององค์การ โดยจําเ ป็นต้องอาศัย
กระบวนการจดัการท่ีเป็นพื้นฐานขององค์การ คือการวางแผน การจัดองค์การ การนําและการ
ควบคมุ โดยเพิ่มและเน้นการวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ เพื่อให้ทราบ
สถานะขององค์การเพื่อกาํหนดกลยุทธ์อยา่งเหมาะสมกอ่นนําไปปฏิบัติตอ่ไป” 

สําหรับผูว้จิยัไดส้รุปวา่กลยุทธ์หมายถึง แนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการใช ้ทรัพยากรของ
องค์กร รวมทั้งปัจจยัท่ีเกีย่วขอ้ง ใชใ้นการจัดการและทําหน้าท่ีเ ป็นเคร่ืองมือของผู้บริหารใน การ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัและลดโอกาสของการเสียเปรียบโดยมีเ ป้าหมายเพื่อให้องค์กร
บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีตั้งเอาไว ้สว่นการจดัการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการจัดการของการ
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บริหารองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวต้ามวตัถุประสงค์ โดยมีการวิเค ราะห์
และประเมนิปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งรวมทั้งมกีารคาํนึงถึงบริบทขององค์การและสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป เพื่อให้ไดแ้ผนงานในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกอ่นท่ีจะนําแผนงานลงสูก่ารปฏิบติั  

องค์ประกอบของกลยุทธ์  
องค์ประกอบของกลยุทธ์ประกอบด้วยกร ะบวนการสร้างกลยุทธ์เ ป็นการวิเคราะ ห์

สถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้ม การวนิิจฉัยพฒันานโยบายหลกัโดยใชก้ารวางแผนกลยุทธ์และการ
คิดเชิงกลยุทธ์ และการนํากลยุทธ์ไปปฏิบติั ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการมองอนาคตจากผลการ
กระทาํในปัจจุบนั โดยอาศยัปัจจยัสําคัญคือ ความรู้ความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางการตลาดและ
คูแ่ขง่ ความสามารถในการนําความรู้ไปปรับใช ้ ไมเคิล พอร์เตอร์ (Porter, 1980) กลา่ววา่ 

การสร้างกลยุทธ์ ท่ีมปีระสิทธิภาพในการใชว้างแผนกลยุทธ์ตอ้งพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ส่ีประการ 1) จุดออ่นจุดแข็งขององค์กร ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในองค์กร ได้แกส่ภาพแวดล้อมภายใน 2) 
คณุคา่สว่นบุคคลของผูเ้ป็นหลกัในการดาํเนินกลยุทธ์ เชน่ฝ่ายบริหาร ผู ้บริหาร 3)  โอกาสและภ ัย
คกุคามของอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกองค์กร เชน่สภาพแวดลอ้มภายนอก 4)  ความคาดหวงั
ทางสังคมโดยรวม 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  Input เ ป็นข้อมูลท่ีรวบรวมมาจากแหลง่ตา่ง  ๆ เชน่ การ
ทบทวนเอกสารในเร่ืองการแขง่ขนั จากความเห็นผูเ้ชี่ยวชาญหรือสัมภาษณ์ผู้บริหาร จากงานวิจัยท่ี
เกีย่วกบัการแขง่ขนั ขอ้มลูอุตสาหกรรม เป็นตน้ เพื่อให้เขา้ใจสภาพแวดล้อม โอกาสในการแขง่ขัน 
รวมทั้งขอ้มลูอ่ืนท่ีมปีระโยชน์ท่ีชว่ยให้เขา้ใจคา่นิยมขององค์กร เชน่ วิสัยทัศน์พ ันธกิจเ ป้าประสงค์
ขององค์กร 

Activities เ ป็น กา รวา งแ ผนกลยุ ทธ์เ พื่อพ ัฒน าความรู้ความเข้า ใจและ วิธี ท่ีอง ค์กร
ตอบสนองในการวางแผนกลยุทธ์ โดยมโีจทย์ท่ีตอ้งหาขอ้มลูไว ้เชน่ อะไรน ่าสนใจขององค์กรและ
ลูกคา้ สินคา้หรือบริการอะไรท่ีควรเกบ็ไวห้รือตดัออก อะไรท่ีเ ป็นสนามธุ รกิจขององค์กร อะไรท่ี
ทาํให้แตกตา่ง และควรพฒันาทกัษะหรือทรัพยากรอะไร  Output เ ป็นแผนกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ มี
การปรับปรุงเป็นระยะ มกีารวดัและติดตามความกา้วหน้า โดยมีเคร่ืองมือในการจัดทําแผน เชน่ 
PEST Analysis เป็นการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี รวมทั้ง
กฎหมายระเบียบขอ้บงัคบั ระบบนิเวศ Scenario Planning คือการจําลองภาพในอนาคตมาวิเคราะห์ 
Porter Five Forces Analysis เ ป็นการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ได้แก ่คูแ่ขง่ในปัจจุบัน ลูกค้า คูค่ ้า 
สินคา้ทดแทนและคูแ่ขง่หน้าใหม ่SWOT Analysis เป็นการวเิคราะห์จุดออ่นจุดแข็งภายใน โอกาส
ภยัคกุคามจากภายนอก Growth-Share Matrix เป็นการวเิคราะห์องค์กรวา่ธุรกิจใดควรเก็บไวธุ้รกิจ
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ใดควรปลดออกไป Balance Scorecard and Strategy Map เป็นการสร้างกรอบกลยุทธ์เพื่อใช ้ในการ
วดัการควบคมุกลยุทธ์ 

การก าหนดกลยุทธ์ เป็นกลยุทธ์ท่ีทาํข้ึนเพื่อทาํให้เกดิความไดเ้ปรียบในการแขง่ขัน ทําให้
องค์กรสามารถยืนหยดัในทุก ๆ สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
พงษ์ศกัด์ิ ขนุพิลึก (2553, 391-399) ไดก้ลา่ววา่ องค์กรโดยทัว่ไปจะมกีลยุทธ์อยู ่3 ระดบั คือ 1)  กลยุทธ์
ระดบัองค์กร จะถูกกาํหนดโดยผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงให้ความสําคัญกบัการดําเ นินงานในระยะยาว 
มุง่พิจารณาถึงธุรกจิท่ีองค์กรสมควรจะดาํเนินการและจดัสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตอ่
การดาํเ นินงาน ซ่ึงเ ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ 2)  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ถูกกาํหนดโดย
ผูบ้ริหารหนว่ยธุรกจิท่ีให้ความสําคญักบัการแขง่ขนัของหนว่ยธุรกจินั้น เพื่อให้ดําเ นินการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัภารกิจวตัถุประสงค์ขององค์กร 3)  กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี กาํหนดโดย
หัวหน้าหนว่ยงานท่ีจาํแนกตามหน้าท่ีทางธุรกิจ เชน่การผลิต การเ งิน การบัญชี การตลาด และ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยจะสนับสนุนและสอดคลอ้งกบัภารกิจและวตัถุประสงค์ขององค์กร 

การด าเนินกลยุทธ์ เป็นการนําแผนท่ีกาํหนดไปปฏิบติัให้บรรลุผลสําเร็จ การกาํหนดกลยุทธ์
เพื่อให้สามารถดาํเนินการตามกลยุทธ์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยทั่วไปประกอบด้วย 1)  การกาํหนด
แผนและการจดัสรรทรัพยากร 2) การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของการใช ้
กลยุทธ์และการใช ้ทรัพยากร 3)  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 4) การกระจายกลยุทธ์ เพื่อให้เกดิผลท่ีเป็นจริง จึงต้องมีการกระจายแผนไปยังทุก
สว่นอยา่งชดัเจนเขา้ใจ อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายยอ่ย กาํหนดเป้าหมายประจําปี แล้วแตกออกเป็น
เป้าหมายของแตล่ะกลุม่งาน 

การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ เป็นการกาํหนดเกณฑ์และมาตรฐานเพื่อเ ป็นแนวทาง
ในการวดัและเปรียบเทียบผลการดําเ นินงานกบัมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้โดยมีการควบคุม ติด ตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิผล การควบคมุกลยุทธ์เป็นหน้าท่ีสําคัญเกี่ยวข้องกบัการติดตามตรวจสอบ
และประเมนิผลกลยุทธ์ท่ีนําไปปฏิบัติ การติดตามควบคุม และประเมินผลนั้ น จําเ ป็นต้องมีการ
จดัตั้งหนว่ยงานข้ึนมากาํกบัดูแลแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถทุม่เทให้กบัการติดตามและประเมินผล
ไดอ้ยา่งเต็มท่ี หนว่ยงานน้ีควรอยูใ่นฝ่ายวางแผนท่ีมผูีบ้ริหารในฝ่ายอยูใ่นระดับสูง หรืออาจตั้ง เ ป็น
ลกัษณะกรรมการติดตามประเมนิผลแผนกลยุทธ์ท่ีประกอบดว้ยผูแ้ทนระดับบริหารจากฝ่ายตา่ง  ๆ 

ล าดับขั้นของกลยุทธ์ กลยุทธ์เป็นกลเมด็หรือกลวธีิท่ีทาํให้บรรลุเ ป้าหมาย ซ่ึงมีลําดับขั้น
ดงัน้ี 1) วสัิยทศัน์ คือการมองอนาคตให้ถูกตอ้งวา่จะเกดิอะไร มองไปข้างหน้า ถ้าเกิดข้ึนจริงตามท่ี
คาดการกจ็ะเรียกวา่วสัิยทัศน์ แตถ่้าไมเ่ ป็นตามนั้ นเ รียกวา่ ความฝัน 2)  ภารกิจ แสดงให้เ ห็นถึง
ทิศทางและความเชื่อท่ีระบุวา่วสัิยทศัน์จะนําองค์กรไปสูค่วามสําเร็จตามเป้าหมาย โดยแสดงให้เ ห็น
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วา่ จะทาํอะไร และภารกจิคอ่นขา้งจะเป็นปัจจุบนัและแสดงให้เ ห็นถึงระยะยาว 3)  เ ป้าหมาย เ ป็น
จุดหมายปลายทางขององค์กรท่ีเป็นสว่นรวม 4) กลยุทธ์ ไดแ้กก่ารกาํหนดกลยุทธ์และการนํากลยุทธ์
ไปปฏิบติัจริง โดยตอ้งสามารถรองรับและมีความเพียงพอกบัทิศทางท่ีได้กาํหนดไว ้5)  แผนการ
ดาํเนินงาน เพื่อให้เชื่อมตอ่ส่ิงตา่ง ๆ เขา้ดว้ยกนั และให้สําเร็จตามเป้าหมาย 

ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
หลกัการของการจดัการเชิงกลยุทธ์ชว่ยให้ผูบ้ริหารสามารถประยุกต์ใช ้ในการดําเ นินงาน

ขององค์การท่ีมกีารเปล่ียนแปลงและไดรั้บผลกระทบ โดยคํานึงผลท่ีจะเกิดข้ึนทั้งในระยะส้ันและ
ระยะยาวท่ีมตีอ่องค์การไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล และไดม้ผูีก้ลา่วไวด้งัน้ี  

สุมาลี จิระจรัส (2548, 25 - 26) ไดก้ลา่วถึง ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ไว ้ซ่ึง
แบง่เป็นขอ้ ๆ  คือ 1) การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นการกาํหนดทิศทางท่ีช ัดเจนขององค์การ ผู ้กาํหนดกลยุทธ์
จะทาํการกาํหนดวสัิยทศัน์ในอนาคตขององค์การ ทาํให้สมาชิกทั้งองค์การทราบถึงทิศทางท่ีทุกคนจะ
ดาํเนินไปอยา่งชดัเจน 2) การจดัการเชิงกลยุทธ์ชว่ยให้ผูบ้ริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ ท่ีกวา้งไกลใน
การมองถึงอนาคตขององค์การ ซ่ึงสามารถชว่ยลดความเ ส่ียงขององค์การในอนาคตลงได้ 3)  การ
จดัการเชิงกลยุทธ์ชว่ยให้องค์การสามารถดาํเนินงานและใชท้รัพยากรท่ีตนมีในการแขง่ขันได้อยา่ง
มปีระสิทธิภาพ และไดผ้ลสําเร็จดีกวา่การบริหารงานตามปกติ 4)  การจัดการเชิงกลยุทธ์ชว่ยลดการ
ตอ่ตา้นการเปล่ียนแปลง (Resistance to Change)  การจัดการเชิงกลยุทธ์มุง่ เน้นการมีส่วนร่วมจาก
สมาชิก ทาํให้ทุกคนเกดิความพึงพอใจในการยอมรับแผนกลยุทธ์นั้ น ทําให้การตอ่ต้านมีน้อยลง    
5) การจดัการเชิงกลยุทธ์สร้างความสอดคลอ้งในการปฏิบัติงาน ( Harmony)  จากการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนกลยุทธ์ ทาํให้สมาชิกทุกคนรับทราบและยอมรับทิศทางท่ีชดัเจนขององค์การ 

บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ (2549, 19) กลา่ววา่ การจดัการเชิงกลยุทธ์ มีความสําคัญดัง น้ี 
1) ชว่ยให้องค์การมวีตัถุประสงค์และภารกิจขององค์การในอนาคตอยา่งช ัดเจน สามารถใช ้เ ป็น
แนวทางสําหรับผูป้ฏิบติังานในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  2)  ชว่ยให้การดําเ นินงาน
สอดคลอ้งในหน้าท่ีตา่ง ๆ ภายในองค์การ เพื่อนําไปสู่วตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้3)  เ ปิดโอกาสให้
ผูบ้ริหารระดบัตา่ง ๆ มสีว่นรว่มในการบริหาร มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพื่อพ ัฒนาองค์การ 4)  ชว่ย
ให้องค์การสามารถคาดการณ์ปัญหาท่ีจะเกดิข้ึน แลว้เปล่ียนแปลงปัญหาให้เ ป็นโอกาสท่ีจะดําเ นิน
ธุรกจิในอนาคต 5) ชว่ยให้ผูบ้ริหารมวีสัิยทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถตัดสินใจได้อยา่งรอบคอบและ
สามารถลดความเส่ียงได ้

ผูว้จิยัไดส้รุปความสําคญัของการจัดการเชิงกลยุทธ์วา่ กลยุทธ์เ ป็นตัวกาํหนดวิสัยทัศน์
ขององค์กร ชว่ยให้ผูบ้ริหารมวีสัิยทศัน์ท่ีกวา้งไกล ตัดสินใจอยา่งรอบคอบ ใช ้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่น
การแขง่ขนัอยา่งมปีระสิทธิภาพ ชว่ยลดการตอ่ตา้นจากการเปล่ียนแปลง มุง่ เน้นการมีส่วนร่ วมทํา
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ให้ทุกคนเกดิความพอใจ นอกจากนั้นกลยุทธ์ยงัสร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติงาน ให้ทุกคน
รับทราบยอมรับทิศทางและวตัถุประสงค์ท่ีช ัดเจน เ ปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
ชว่ยให้องค์กรคาดการปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เปล่ียนแปลงปัญหาให้เป็นโอกาส  

ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
มนีักวชิาการไดก้ลา่วถึงประโยชน์ของการจดัการเชิงกลยุทธ์ไวต้า่ง  ๆ กนั ดงัน้ี 
จินตนา บุญบงการ และณฎัฐพนัธ์ เขจรนันทน์ ( 2549, 16)  ได้กลา่วถึง หลักการของการ

จดัการเชิงกลยุทธ์ชว่ยให้ผูบ้ริหารสามารถประยุกต์ใชใ้นการดาํเนินกจิกรรมทางธุรกิจให้ดําเ นินงาน
ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิผลและมปีระสิทธิภาพ คือ 1) กาํหนดทิศทางขององค์การ ชว่ยให้ผู ้บริหารเกิด
ความเขา้ใจตอ่การเปล่ียนแปลงและมวีสัิยทศัน์ตอ่อนาคต ทําให้สามารถกาํหนดวตัถุประสงค์และ
ทิศทางการดาํเนินงานเป็นรูปธรรม 2)  สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติ แนวคิดน้ี กอ่ให้เกิด
วสัิยทศัน์และความเขา้ใจร่วมกนัในวตัถุประสงค์และแนวทางการดําเ นินงาน ซ่ึงจะทําให้การ
จดัสรรทรัพยากรและการดาํเนินงานเป็นเอกภาพและเกดิประโยชน์สูงสุดแกอ่งค์การ 3)  สร้างความ
พร้อมให้แกอ่งค์การ ชว่ยให้ผู ้บริหารและสมาชิกขององค์การเกิดความเข้าใจในภาพรวมและ
ศกัยภาพของธุรกจิ ตลอดจนอิทธิพลของปัจจยัแวดลอ้มท่ีมตีอ่องค์กร ทําให้องค์กรมีความพร้อมตอ่
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกดิข้ึน 4) สร้างประสิทธิภาพในการแขง่ขนั การจัดการเชิงกลยุทธ์ชว่ยทําให้
สามารถจดัลาํดบัความสําคญัในการดาํเนินงานและเป้าหมายอยา่งเหมาะสมและใช ้ทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

พิบูล ทีปะปาล (2551, 25)  กลา่ววา่การจัดการเชิงกลยุทธ์มีส่วนสําคัญทําให้ผลกา ร
ดาํเนินงานดีกวา่องค์การท่ีไมใ่ชห้ลกัการจดัการเชิงกลยุทธ์ และมีประโยชน์ตอ่การดําเ นินงาน คือ 
1)  ทําให้ เข้าใจวิสัยทัศน์เ ชิงกลยุ ทธ์ขององค์การช ัดเจนย่ิง ข้ึน 2)  ทําให้ทร าบวา่อะ ไรบ้าง มี
ความสําคญัเชิงกลยุทธ์ 3) ทาํให้เขา้ใจสภาพแวดลอ้มท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงดีย่ิงข้ึน 

ทอมป์สัน และสตริคแลนด์ ( Thompson and Strickland, 1999, 24)  กลา่วถึง ประโยชน์
ของการจดัการเชิงกลยุทธ์ สรุปไดคื้อ 1) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ 2) 
ทาํให้ผูบ้ริหารมคีวามต่ืนตวัตอ่การบริหารการเปล่ียนแปลง 3)  ชว่ยให้ผู ้บริหารมีความรอบคอบใน
การวางแผนงานตา่ง ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 4)  ชว่ยให้การตัดสินใจของผู้บริหารทั่วทั้งองค์การเกิดความ
รว่มมอืและมคีวามเป็นเอกภาพ 5) เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มของกจิกรรมตา่ง  ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนลว่งหน้า
วา่จะตดัสินใจอยา่งไร 

เพิร์ซ และโรบินสัน ( Pearce and Robinson, 2000, 9 - 10)  กลา่วถึงประโยชน์ของการ
จดัการเชิงกลยุทธ์ตอ่พฤติกรรมการบริหาร มีผลดีดัง น้ี  1)  การจัดทํากลยุทธ์ชว่ยป้องกนัไมใ่ห้
องค์การเกดิปัญหาตา่ง ๆ ไดม้าก เมือ่ผูบ้ริหารให้ความสําคญัตอ่การวางแผนกลยุทธ์ 2)  การตัดสินใจ



50 

เชิงกลยุทธ์โดยอาศยักระบวนการกลุม่ของบุคลากรท่ีมีความรู้ความช ํานาญในงานกอ่ให้เกิดแนว
ทางการจดัทาํกลยุทธ์ท่ีหลากหลาย 3) บุคลากรเมื่อได้มีส่วนร่วมในการจัดทํากลยุทธ์จะส่งผลให้มี
ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานท่ีดีสง่ผลให้ผลผลิตเพิ่มสูงข้ึน 4) ชว่ยให้เกดิการลดช อ่งวา่งหรืองาน
ท่ีซํ้าซอ้นกนัในการดาํเนินกจิกรรมระหวา่งบุคคลและกลุม่ เพราะจะทําให้บุคลากรรู้บทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของตนเองท่ีชดัเจน 5) การตอ่ตา้นการเปล่ียนแปลงจะลดลงเมื่อบุคลากรได้มี
สว่นรว่มในการจดัทาํกลยุทธ์ทาํให้เกดิความภาคภูมใิจ พอใจ จึงเกิดการยอมรับและ พร้อมให้ความ
รว่มมอืดาํเนินการเปล่ียนแปลง 

ผูว้จิยัไดส้รุปประโยชน์ของการจดัการเชิงกลยุทธ์ไวว้า่เป็นกระบวนการท่ีชว่ยให้ผู ้บริหาร
ประยุกต์ใชใ้นการดาํเนินงานอยา่งมปีระสิทธิภาพด้วยความรอบคอบในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
เขา้ใจตอ่การเปล่ียนแปลง มวีสัิยทศัน์ สามารถกาํหนดวตัถุประสงค์และทิศทางการเนินการ สร้าง
ควา มสอดคล้อง  ทําให้ องค์กร มีความพร้อมต ่อกา รเปล่ีย นแปลง ควา มเข้าใ จร่วมก ัน ส ร้า ง
ประสิทธิภาพในการแขง่ขนั เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทําให้เข้าใจวิสัยทัศน์
เชิงกลยุทธ์ชดัเจนข้ึน เขา้ใจสภาพแวดลอ้มท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงดีข้ึน เกดิขวญักาํลังใจ ภูมิใจ ยอมรับ 
จนเกดิความรว่มมอือยา่งเป็นเอกภาพตอ่องค์กรในท่ีสุด 

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
วลีเลน และฮงัเกอร์ ( Wheelen and Hunger, 2000, 3)  กาํหนดองค์ประกอบพื้นฐานของ

การจดัการเชิงกลยุทธ์ม ี4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1)  การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ( Environmental 
Scanning)  2)  กา ร จัดทํา กลยุ ทธ์  ( Strategy Formulation)  3)  กา รปฏิบัติตา มกลยุทธ์ ( Strategy 
Implementation) 4) การประเมนิผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 

รอบบินส์ และคลูเทอร์ (Robbins and Coulter, 2007, 91 - 94) กาํหนดกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ มีลําดับขั้นตอน ดัง น้ี  1)  การระบุพ ันธกิจ วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กา ร 
(Identify the Organization’ s Current Mission, Objectives and Strategies)  2)  กา รวิเ คร า ะ ห์
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก (Doing an External Analysis)  3)  การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายใน (Doing an 
Internal Analysis)  4)  ก ํา หน ดกลยุ ทธ์  ( Formulating Strategies)  5)  การ นํ า กลยุ ทธ์ ไปปฏิ บัติ 
(Implementing Strategies) 6) การประเมินผลงาน ( Evaluating Results)  ดังภาพท่ี 2.1 กระบวนการ
จดัการเชิงกลยุทธ์ ตอ่ไปน้ี 
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ภาพที ่2.7 กระบว 

 

 
ภาพที ่2.1 กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ 
ทีม่า : ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมปีระเสริฐ, 2546, 25 

 
ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ กลยุทธ์และการจดัการกลยุทธ์ คือกระบวนการแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ

ในการใชท้รัพยากรขององค์กร รวมทั้งการจดัการปัจจยัท่ีเกีย่วขอ้ง เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์เ ป้าหมาย
ในระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยมีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยตา่ง  ๆ กลยุทธ์ใช ้เ ป็นตัวกาํหนด
วสัิยทศัน์ขององค์กร ชว่ยให้คาดการณ์ปัญหาท่ีเกดิข้ึน เปล่ียนแปลงปัญหาให้เ ป็นโอกาส ซ่ึงทําให้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอกองคก์ร 

โอกาส
Opportunities 

อุปสรรค 

Threats 

พันธกิจ / Mission 

 

เป้าประสงค ์Goal 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 

จุดแขง็
Strengths 

จุดอ่อน
Weaknesses 

กลยุทธ์ Strategy 

วิสัยทัศน์ Vision 

ขอ้มูลย้อนกลับ 

Feedback 

2. การน  าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตัิ 

การจัดทาํรายงานผลงานประจาํปี 
การควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน 
การประเมินผลสาํเร็จของแผนกลยุทธ์ทุก 3-5 ปี 

ฯลฯ 

แผนงาน  งาน  โครงการ  ผลผลิต  กิจกรรม  งบประมาณ 

 

ก า ร จั ด ทํา แ ผ น ป ฏิ บั ติก า ร
ประจาํปี                        

การพฒันาองคก์ร 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การส่ังการ  ประสานงาน 

การรายงานผลงา น / 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัฒนธรรมองคก์ร 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองคก์ร 
ฯลฯ 

3. การควบคุมและประเมนิผล  

    แผนกลยุทธ์ 

1. การวางแผนกลยุทธ์ 
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เกดิประโยชน์ในการชว่ยให้ผูบ้ริหารประยุกต์ใชใ้นการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เข้าใจและ
สามา รถก ําหน ดวตัถุปร ะสง ค์ แ ละทิศทา งกา รดําเ นินการ กระ บวน การ จัดการเ ชิงกลยุทธ์
ประกอบดว้ยการกาํหนดองค์ประกอบพื้นฐาน จนกระทัง่ถึงการประเมนิผล 
 
หลักการและทฤษฎเีกี่ยวกับการให้บริการ 

การบริการเป็นกระบวนการ ให้บริการเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืน การบริการท่ีดีผู ้รับบริการ
จะไดรั้บความประทบัใจและเกดิความชื่นชมองค์กร โดยมเีคร่ืองมอืตา่ง  ๆ เ ป็นส่วนประกอบในการ
สนับสนุน โดยไดรั้บความรว่มมอืรว่มแรงรว่มใจจากเจ้าหน้าท่ีทุกระดับเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลหน่ึง 
นําเสนอหรือมปีฏิสัมพนัธ์กบัอีกบุคคลหน่ึง เพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจ ทําให้เกิด
ความประทบัใจ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่องค์กร ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลิกภาพและองค์ประกอบสําหรับ
นักบริการ และแนวคิดการบริการท่ีเป็นเลิศ ดงัรายละเอียดตอ่ไปน้ี  

ความหมายของการบริการ 
วรีพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์ (2542, 7) ให้ความหมายของการบริการวา่ “เ ป็นส่ิง ท่ีจับ สัมผัส 

แตะตอ้งไดย้าก และเป็นส่ิง ท่ีเ ส่ือมสูญสลายไปได้ง ่าย บริการจะได้รับการทําข้ึน (โดยหรือจาก
บริการ) และสง่มอบสูผู่รั้บบริการ (ลูกคา้หรือประชาชน) เพื่อใชส้อยบริการนั้ น  ๆ โดยทันทีหรือใน
เวลาเกอืบจะทนัทีทนัใดท่ีมกีารให้บริการนั้น” 

คอตเลอร์ (Kotler, 1997, 611) ให้ความหมายของการบริการไวว้า่ “การบริการเป็นการ
แสดงหรือสมรรถนะท่ีหน่วยงานหน่ึง  ๆ สามารถเสนอให้กบัอีกหน่วยงานอันเป็นส่ิง ท่ีไมม่ี
รูปลกัษณ์อยา่งเป็นแกน่สารและไมม่ีผลลัพธ์ในสภาพความเป็นเจ้าของในส่ิงใดโดยท่ีการผลิต
อาจจะไมถู่กผูกมดักบัผลิตภณัฑ์กายภาพ ” 

กรอน รูส ( Gronroos, 1990,  17)  ใ ห้ควา มหมา ยของ คุณภา พการ ให้บริ การโ ดยแบ ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ คณุภาพเชิงเทคนิค เกี่ยวกบัผลลัพธ์ หรือส่ิง ท่ีผู ้รับบริการได้รับจากบริการ
นั้น ซ่ึงสามารถวดัไดเ้หมอืนกบัการประเมนิไดค้ณุภาพของผลิตภ ัณฑ์ ส่วนคุณภาพเชิงหน้าท่ีเ ป็น
เร่ืองเกีย่วขอ้งกบักระบวนการของการประเมนิ 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2549, 18) ให้ความหมายของ การบริการ หมายถึง “กิจกรรมของ
กระบวนการสง่มอบสินคา้หรือบริการท่ีไมม่ตีวัตน ( Intangible Goods)  ให้กบัผู ้รับบริการโดยสินค้า
หรือบริการท่ีไมม่ตีวัตนนั้ นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนําไปสู่ความพึง
พอใจได”้ 

จินตนา บุญบงการ (2539, 15)  ให้ความหมายของการบริการวา่ “เ ป็นส่ิงจับต้องสัมผัส
แตะตอ้งอาศยัไดย้าก และเส่ือมสูญสภาพไปไดง้า่ย บริการจะทาํข้ึนทันทีและส่งมอบให้ผู ้รับบริการ
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ทนัทีหรือเกอืบจะทนัที ดงันั้นการบริการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่งมอบบริการ
จากผูใ้ห้ไปยงัผูรั้บบริการ ไมใ่ชส่ิ่งท่ีจบัต้องได้ช ัดเจน แตอ่อกมาในรูปของเวลา สถานท่ีรูปแบบ 
และท่ีสําคัญเป็นส่ิง ท่ีเ อ้ืออํานวยทางจิตใจ ทําให้เกิดความพึงพอใจคําวา่การบริการ” ตรงกบั
ภาษาองักฤษวา่ SERVICE  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541, 836) ให้ความหมายการบริการ ( Service)  ไวว้า่ “เ ป็นกิจกรรม
ผลประโ ยชน์หรื อความพึงพอใ จท่ีสนอง ตอ่ควา มต้องการแกลู่กค้า เช ่น โรง เ รียน โรงแร ม 
โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ เป็นตน้” 

ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1983) ให้คาํนิยามของคณุภาพการให้บริการวา่ เ ป็นส่ิง
ท่ีชี้วดัถึงระดบัของการบริการท่ีสง่มอบโดยผู้ให้บริการตอ่ลูกค้าหรือผู้รับบริการวา่ส อดคล้องกบั
ความตอ้งการของเขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ ( Delivering Service Quality)  จึง
หมายถึง การตอบสนองตอ่ผูรั้บบริการบนพื้นฐานความคาดหวงัของผู้รับบริการ  

ชเมนเนอร์ (Schmenner, 1995)  ได้กลา่วถึงคุณภาพการให้บริการไวว้า่ คุณภาพกา ร
ให้บริการไดม้าจากการรับรู้ท่ีได้รับจริงหักลบด้วยความคาดหวงั ท่ีคาดวา่จะได้รับจากบริการนั้ น 
หากการรับรู้ในบริการท่ีไดรั้บมมีากกวา่ท่ีคาดหวงั กจ็ะทาํให้ผูรั้บบริการมองคุณภาพการให้บริการ
นั้นเป็นบวก หรือการบริการนั้นมคีณุภาพ หากการรับรู้ในบริการท่ีได้รับมีน้อยกวา่ความคาดหวงั ก็
จะทาํให้ผูรั้บบริการมองคณุภาพการให้บริการนั้ นติดลบ หรือรับรู้วา่การบริการนั้ นไมม่ีคุณภาพ
เทา่ท่ีควร  

เลิฟล็อค (Lovelock, 1996) มองคณุภาพการให้บริการวา่มีความหมายอยา่งกวา้ง  ๆ เ ป็น
แนวความคิดเกีย่วกบัเ ร่ืองของสินค้าหรือบริการท่ีลูกค้าท่ีมีศักยภาพในการซ้ือหา สามารถและ
อาจจะทาํการประเมนิกอ่นท่ีเขาจะเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น  

วชิเชอร์ และคอร์เนย์ (Wisher and Corney, 2001) กลา่ววา่ คุณภาพการให้บริการ มีแนว
การศึกษาท่ีสําคญัคือการวิเคราะห์ท่ีเ รียกวา่ SERVQUAL ทั้ง น้ี  นักวิชาการทั้งสองทา่นเสนอวา่ 
คณุภาพการให้บริการ เป็นการตดัสินใจวนิิจฉัยเกีย่วกบัความเป็นเ ลิศของบริการ ( Superiority of the 
Service) 

ผูว้จิยัไดใ้ห้ความหมายของการบริการ คือ พฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีเ ป็นกระบวนการ 
การบริการให้ความชว่ยเหลือหรือการดาํเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืน การบริการท่ีดีผู ้รับบริการ
จะไดรั้บความประทบัใจและเกดิความชื่นชมองค์กร อนัเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแกอ่งค์กร โดย
มเีคร่ืองมอืตา่งๆ เป็นสว่นประกอบในการสนับสนุนโดยได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจาก
เจา้หน้าท่ีทุกระดบัซ่ึงจะตอ้งชว่ยกนัขบัเคล่ือนพฒันางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากการบริการเป็นกจิกรรมท่ีบุคคลหน่ึง นําเสนอหรือมีปฏิสัมพันธ์กบัอีกบุคคลหน่ึง ซ่ึง เ ป็น
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สินคา้ท่ีไมส่ามารถสัมผสัได ้ไมม่คีวามเป็นเจา้ของ เพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจ ทํา
ให้เกดิความประทบัใจ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่องค์กร 

แนวคิดจิตใจให้บริการ 
ธนาคารธนชาต (2553, 19) กลา่วถึงการบริการวา่ มิใช เ่ ป็นเพียงแตก่ารตอบสนองความ

ตอ้งการเทา่นั้น ผูใ้ห้บริการตอ้งกระทาํดว้ยจิตสํานึกในการให้บริการ มีความสุข มีกระบวนการคิด
การตอบสนอง จึงมกีระบวนการสร้างจิตสํานึกในการให้ บริการ ตัวอยา่งเชน่ คูม่ือมาตรฐานการ
ประเมนิโครงการการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของธนาคารธนชาต ให้แนวคิดด้านกลยุทธ์
สําคญัในการสร้างจิตใจให้บริการไดน้ํามาปรับใชก้บัการให้บริการของธนาคาร ดงัน้ี  

1. การจดับรรยากาศสถานท่ีทาํงาน หมายถึงการจดัสถานท่ีทํางานให้สะอาดเ รี ยบร้อย 
บรรยากาศรม่เย็น มสีถานท่ีพกัผอ่นให้เพียงพอ จุดการให้บริการควรเป็น One Stop Service  

2. เต็มใจให้บริการ ต้องปฏิบัติตอ่ลูกค้าอยา่งเทา่เ ทียมกนั ให้บริการด้วยความรู้สึก 
ความเต็มใจ และความกระตือรือร้นท่ีจะให้บริการ จนแสดงออกทางใบหน้าและกิริยาทา่ทางของผู้
ให้บริการ  

3. ย้ิมแยม้แจม่ใส ตอ้งระลึกเสมอวา่การย้ิมแยม้คือ การเปิดหัวใจการให้บริการท่ีดีและ
เป็นบนัไดท่ีจะนําไปสูค่วามสําเร็จ 

4. ไมน่ิ่งดูดาย คือเป็นฝ่ายรุก คิดหาชอ่งทางท่ีจะรับใช ้ให้ลูกค้าอยูเ่สมอ คิดแทนลูกค้า 
ให้บริการลูกคา้กอ่นท่ีลูกคา้จะเรียกบอกให้ทาํ 

5. รู้สึกอยา่งแรงกล้าและลึกซ้ึงถึงความสําคัญตอ่ลูกค้า เพราะความรู้สึกเชน่น้ีจะ
กอ่ให้เกดิการบริการท่ีดีข้ึนไดเ้อง 

6. มปีฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ดว้ยความรวดเ ร็วและเต็มใจ เ ร่ิมต้นทักทายลูกค้าหรือผู้ท่ีมา
ติดตอ่ดว้ยการซกัถามดว้ยภาษาท่ีสุภาพ แสดงความกระตือรือร้นและเป็นมิตร หากไมส่ามารถทําได้
รวดเร็วตามลูกคา้ต้องการ ตอ้งชี้แจงดว้ยถอ้ยคาํหรือภาษาท่ีแสดงถึงความกงัวลเป็นหว่งอยา่งจริงใจ  

7. การส่ือสารท่ีดี เป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแตก่ารต้อนรับหรือการรับ
โทรศพัท์ดว้ยนํ้ าเสียงและภาษาท่ีให้ความหวงั  

8. การเอาใจเขามาใสใ่จเรา นึกถึงความรู้สึกของคนมาติดตอ่ขอรับบริการ เราจึงควรอธิบาย
ในส่ิงท่ีผูม้ารับบริการไมรู้่ดว้ยความชดัเจน โดยใชภ้าษาท่ีเป่ียมไปดว้ยไมตรีจิตมคีวามเอ้ืออาทร  

9. การพฒันาเทคโนโลยี คือวธีิการให้บริการ เพื่อสร้างนํ้ าใจท่ีจะให้บริการให้เกิดข้ึน 
ทางเทคโนโลยี เชน่ เวบ็ไซด์ตา่ง ๆ ท่ีจะชว่ยอาํนวยสะดวกบริการเป็นไปด้วยดี 

10. การติดตามประเมนิผล เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับวา่ต้องปรับปรุง
แกไ้ขอยา่งไร เชน่งานเสร็จภายใน 1 วนัหรือไม ่
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บุคลิกภาพส าหรับนักบริการ 
บุคลิกภาพตรงกบัคาํในภาษาอังกฤษวา่ Personaliti เ ป็นลักษณะโดยรวมของบุคคล ทั้ง

รูปลกัษณ์ กายภาพ อารมณ์ สังคม สติปัญญา พฤติกรรม เ ป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะบุคคล แสดงออก
โดยพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้ นมีตอ่ส่ิ งแวดล้อมท่ีตนกาํลัง เผชิญอยู ่ อยา่งคง เส้นคงวา พอสมควร 
บา ง อย ่า งติดตัวมาตั้ ง แต ่เ กิด  บา ง อย ่า งไ ด้รั บผ ลจา กกา ร ติดต ่อสั มพัน ธ์ กบับุคคล อ่ืน ตา ม
สภาพแวดลอ้มนั้น ๆ ไดม้นีักจิตวทิยาหลายทา่นไดใ้ห้คาํจาํกดัความของบุคลิภาพไว ้ ดงัน้ี  

เออร์เนส อาร์.ฮิลการ์ด (Hilgard 1962, 447) กลา่ววา่ “บุคลิกภาพ เป็นลกัษณะ สว่นรวมของ
บุคคล และการแสดงออกของพฤติกรรม ซ่ึงชี้ ให้เ ห็นความเป็น ปัจเจกบุคคล ในการปรับตัวตอ่
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงลักษณะท่ีส่งผลสู่การติดตอ่ สัมพ ันธ์กบัผู ้อ่ืน ได้แก ่ความรู้สึกนับถือตนเอง 
ความสามารถ แรงจูงใจ ปฏิกริิยาในการเกดิอารมณ์ และลกัษณะนิสัยท่ีสะสมจากประสบการณ์ชีวติ” 

ฟิลลิป จี.ซิมบาร์โด และฟลอยด์ แอล.รูช ( Zimbardo and Ruch, 1980, 292)  อธิบายวา่ 
“บุคลิกภาพ เป็นผลรวมของลักษณะ เชิง จิตวิทยาของบุคคล แตล่ะคน มีผลตอ่การแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมหลากหลายของบุคคลนั้น ทั้งสว่นท่ีเป็นลกัษณะภายนอก ท่ีสัง เกตได้ง ่ายและพฤติกรรม
ภายในท่ีสังเกตไดย้าก ลกัษณะท่ีหลากหลายดังกลา่ว ส่งผลให้บุคคลแสดงออก ตา่งกนั ในแตล่ะ
สถานการณ์และชว่งเวลา” 

ริชาร์ด ซี.บุทซิน และคณะ (Bootzin et al., 1991, 502)  ให้ความหมายวา่ “บุคลิกภาพเป็น
ลกัษณะนิสัยและรูปแบบของความคิด ความรู้สึก และการประพฤติปฏิบติัของบุคคลแตล่ะคน” 

อลัชลี แจม่เจริญ (2530, 163)  ให้ความหมายวา่ บุคลิกภาพ “หมายถึงลักษณะส่วนรวม
ของบุคคลทั้งหมด ท่ีแสดงออกมาปรากฎ  ให้คนอ่ืน ได้รู้ได้เ ห็ น ซ่ึงแตกตา่งกนัเพ ราะภาวะ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสร้างตวับุคคลนั้ นแตกตา่งกนัประการหน่ึง และพันธุกรรม ท่ีแตล่ะบุคคล ได้มาก็
แตกตา่งกนัไปอีกประการหน่ึง” 

ผูว้จิยัให้ความหมายของบุคลิกภาพวา่ เป็นลกัษณะสว่นบุคคล ท่ีแสดงออกทางพฤติกรรม
ทั้งรูปลกัษณ์ กายภาพ อารมณ์ สังคม สติปัญญา พฤติกรรม ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง อาจจะมีการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงส่งผลให้แตล่ะบุคคลปรับตัวตอ่ส่ิงแวดล้อม แตเ่ ป็นเอกลักษณ์ไมซ่ํ้ าใคร ตาม
ส่ิงแวดลอ้มท่ีคนนั้นอยู ่ มกีารพฒันาจากประสบการณ์ท่ีไมเ่หมอืนใคร 

องค์ประกอบหรือคุณสมบัติของบุคลิกภาพในการให้บริการ 
ประณม ถาวรเวช (2549, 186) อธิบายถึง องค์ประกอบของบุคลิกภาพท่ีดี มีองค์ประกอบ

ท่ีสําคญัดงัน้ี 
1. บุคลิภาพภายนอก ซ่ึงเป็นลกัษณะประจาํตัวทางกายได้แก ่รูปร่างหน้าตา เคร่ืองแบบ 

การแตง่กาย ทรงผม เป็นตน้ ส่ิงเหลา่น้ีกอ่ให้เกดิความพึงพอใจแกบุ่คคลรอบข้างและลูกค้าท่ีเข้ามา
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ใช ้บริกา ร แตต่้องอาศัย ลักษณะ อยา่ง อ่ืน ด้วย เ ชน่ กิริ ยามารย าทดี ความเป็น กนัเอง  มีนํ้ าใ จ
เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่และมคีวามสามารถในการพดูท่ีดีเป็นสว่นประกอบ กิริยาทา่ทาง สามารถสร้างความ
ประทบัใจให้กบัผูพ้บเห็นหรือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ จึงควรมกีริิยาทา่ทางท่ีแสดงออกถึงความรวดเ ร็ว 
คลอ่งแคลว่วอ่งไว 

2. ลักษณะทางใจ ได้แก ่ความคิด ความจํา จินตนาการ ความสนใจ ความตั้งใจ กา ร
ตัดสิน ใจแ ละสติปัญญ า บุคคลท่ีมีความสามา รถใ นการ ตัดสินใจท่ีดี ส่วนใ หญจ่ะเป็นผู้ท่ีมี
ประสบการณ์ในดา้นตา่ง ๆ รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง มองเห็นผลท่ีจะเกดิตามมา 

3. อุปนิสัยและอารมณ์ เชน่การควบคมุอารมณ์ในสถานการณ์ตา่ง  ๆ ความรู้สึกแห่งจิตท่ี
กอ่ให้เกดิอาการตา่ง ๆ ความสภาพออ่นโยน ความซ่ือสัตย์เชื่อถือได้ ศีลธรรมจรรยาบรรณ ซ่ึงเ ป็น
กริยาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม บุคคลท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ได้จะเป็นผู้ท่ีมีอารมณ์ดี ย้ิมแย้ม
แจม่ใส และมมีนุษย์สัมพนัธ์ตอ่คนใกลช้ิดและคนรอบขา้ง  

4. ทศันคติ หรือเจตคติ เชน่ ความคิดกบัการทาํงานบริการ รวมทั้งอาการท่ีบุคคลแสดงตอ่
ผูอ่ื้น เชน่ เป็นคนชอบคบหาสมาคม หรือเป็นคนเกบ็ตวั เป็นตน้ ค นท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอ่งาน จะทําให้
มจิีตใจมุง่ม ัน่ในการทาํงาน ทุม่เทในการทาํงานทั้งรา่งกายและจิตใจ และพร้อมท่ีจะผา่ฟันอุปสรรค
ตา่ง ๆ จะทาํงานดว้ยใจรักโดยไมห่วงัส่ิงตอบแทนใด ๆ กย็อ่มได ้

5. วาจาและภาษา บุคคลท่ีมวีาจาสุภาพนุม่นวล มหีางเสียงนํ้ าเสียงท่ีเหมาะสม และภาษา ท่ี
เหมาะสม จะไดรั้บการชื่นชมรักใคร ่มมีนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี การใช ้ภาษาท่ีเข้าใจง ่ายหรือมีศิลปะใน
การจูงใจ เป็นการสร้างบุคลิกภาพในการพดูไดอ้ยา่งดี 

ผู ้วิจัยไ ด้ให้ความเ ห็นเกี่ยวกบัองค์ปร ะกอบของบุคลิกภา พในการให้ บริกา รไวว้ า่ 
บุคลิกภาพมคีวามสําคญัอยา่งมากกบัการให้บริการ บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดี จะมีความมัน่ใจในการ
แสดงออกมากข้ึน สามารถปรับตวัเขา้กบับุคคล และสถานการณ์ได้ดีข้ึน รวดเ ร็ว สามารถสร้างแรง
ศรัทธานา่เชื่อถือแกผู่พ้บเห็น การพฒันาบุคลิกภาพ จะตอ้งคิดในเชิงบวกกบัลูกค้า และเหตุการณ์ท่ี
มองเป็นการพฒันาตวัเอง ให้บริการด้วยใจรักอยา่งจริงจัง  ย้ิมด้วยความสดใสจากหัวใจท่ีพร้อม
ให้บริการ การแตง่กาย ทรงผม เหมาะสม ผู้ให้บริการควรต้องพ ัฒนาบุคลิกภาพ มีความสุภาพ
เรียบร้อยเหมอืนกบัการสร้างความประทบัใจแรกพบ และสร้างความมัน่ใจในการรับบริการอยา่งพึง
พอใจ ทั้งดา้นการบริการและภาพลกัษณ์ ซ่ึงอาจแบง่เป็นองค์ประกอบภายนอก และองค์ประกอบภายใน 

แนวคิดการบริการทีเ่ป็นเลิศ 
ตรีเพ็ชร์ อํ่าเมอืง (2557, 12 - 15) กลา่ววา่ การเป็นผู้ให้บริการท่ีเ ป็นเ ลิศนั้ น ผู ้ปฏิบัติงาน

ทุกทา่นทุกสว่นงานควรคาํนึงถึงขอ้อ่ืน ๆ อีก ดงัน้ี 1) ตอ้งมคีวามรู้ในงานท่ีให้บริการ ( Knowledge) 
ผูใ้ห้บริการตอ้งมคีวามรู้ในงานท่ีตนรับผิดชอบท่ีสามารถตอบข้อซักถามจากผู้รับบริการได้อยา่ง
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ถูกตอ้งและแมน่ยาํ ในเร่ืองของสินคา้ท่ีนําเสนอประวติัองค์กร ระเบียบ นโยบายและวิธีการตา่ง  ๆ 
ในองค์กร เพื่อมใิห้เกดิความผิดพลาดเสียหาย และ ต้องขวนขวายหาความรู้จาก เทคโนโลยีใหม ่ๆ 
เพิ่มข้ึนอยา่งสมํา่เสมอ 2) มคีวามชา่งสังเกต (Observe)  ผู ้ทํางานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัว
เป็นคนมคีวามชา่งสังเกต เพราะหากมกีารรับรู้วา่บริการอยา่งไรจึงจะเป็นท่ีพอใจของผู้รับบริการก็
จะพยายามนํามาคิดสร้างสรรค์ให้เกดิบริการ ท่ีดีย่ิงข้ึน เกดิความพอใจและตอบสนองความต้องการ
ของลูกคา้หรือผูรั้บบริการไดม้ากย่ิงข้ึน 3) ต้องมีความกระตือรือร้น ( Enthusiasm)  พฤติกรรมความ
กระตือรือร้น จะแสดงถึงความมจิีตใจในการตอ้นรับ ให้ชว่ยเหลือแสดงความห่วงใย จะทําให้เกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดี ในการชว่ยเหลือผูรั้บบริการ 4) ตอ้งมกีริิยาวาจาสุภาพ (Manner)  กิริยาวาจาเ ป็นส่ิง ท่ี
แสดงออกจากความคิด ความรู้สึ ก และส่งผลให้ เกิดบุคลิกภาพท่ีดี  ดังนั้ น เพื่อให้ลูกค้าหรื อ
ผูรั้บบริการมคีวามสบายใจท่ีจะติดตอ่ขอรับบริการ 5)  ต้องมีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ (Creative)  ผู ้
ให้บริการควรมคีวามคิดใหม ่ๆ ไมค่วรยึดติดกบัประสบการณ์หรือบริการท่ีทําอยู ่เคยปฏิบัติมา
อยา่งไรกท็าํไปอยา่งนั้นไมม่กีารปรับเปล่ียนวธีิการให้บริการจึงควรมีความคิดใหม ่ๆ ในการปฏิรูป
งานบริการไดดี้ 6) ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ ( Emotional Control)  งานบริการเป็นงานท่ีให้
ความช ่วยเห ลือจา กผู้อ่ืน  ต้อง พบปะ ผู้คนมากมา ยหลา ยชนช ั้ น มีการศึกษาท่ีต ่างกนั  ดังนั้ น
กริิยามารยาทจากผู้รับบริการจะแตกตา่งกนั เมื่อผู ้รับบริการไมไ่ด้ตั้งใจ อาจจะถูกตําหนิพ ูดจา
กา้วร้าวกริิยามารยาทไมดี่ซ่ึงผูใ้ห้บริการตอ้งสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เ ป็นอยา่งดี 7)  ต้องมีสติ
ในการแกปั้ญหาท่ีเกดิข้ึน (Calmness) ผูรั้บบริการสว่นใหญจ่ะติดตอ่ขอความชว่ยเหลือตามปกติแต ่
บางกรณีลูกคา้ท่ีมปัีญหาเรง่ดว่น ผูใ้ห้บริการจะตอ้งสามารถวเิคราะห์ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งมสีติ อาจจะเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากหลายทางเ ลือกในการให้บริการแกลู่กค้า    
8) มทีศันคติตอ่งานบริการดี (Attitude) การบริการเป็นการชว่ยเหลือ ผูท้าํงานบริการเป็นผู้ให้จึงต้อง
มีความคิดความรู้สึกตอ่งานบริการในทางท่ีชอบ และเต็มใจท่ีจะให้บริการ ถ้าผู ้ใดมีความคิด
ความรู้สึกไมช่อบงานบริการ แมจ้ะพอใจในการรับบริการจากผูอ่ื้น กไ็มอ่าจจะทํางานบริการให้ เ ป็น
ผลดีได ้ถา้บุคคลใดมทีศันคติตอ่งานบริการดีกจ็ะให้ความสําคัญตอ่งานบริการและปฏิบัติงานอยา่ง
เต็มท่ี เป็นผลให้งานบริการมคีณุคา่และนําไปสู่ความเป็นเ ลิศ 9)  มีความรับผิดชอบตอ่ลูกค้าหรือ
ผูรั้บบริการ (Responsibility) ในดา้นงานทางการตลาด และการขาย และงานบริการ การ ปลูกฝัง
ทศันคติให้เห็นความสําคญัของลูกค้าหรือผู้รับบริการด้วยการยกยอ่งวา่ “ลูกค้าคือบุคคลท่ีสําคัญ
ท่ีสุด” และ “ลูกคา้เป็นฝ่ายถูกเสมอ” ทั้งน้ีกเ็พื่อให้ผูใ้ห้บริการมคีวามรับผิดชอบตอ่ลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 

ศิลปะการให้บริการท่ีควรยึดถือปฏิบติัคือ “SERVICE MIND” สู ่การบริการท่ีเ ป็นเ ลิศ ส่ือ
ความหมาย ได้ดัง น้ี  S = Smile ย้ิมแย้ม E = enthusiasm ความกระตือรือร้น R = rapidness ความ
รวดเ ร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ V = value มีคุณคา่ I = impression ความประทับใจ C = courtesy มี
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ความสุภาพออ่นโยน E = endurance ความอดทน เก็บอารมณ์ สําห รับคําว า่ “Mind” ก็ได้ใ ห้
ความหมายไวด้งัน้ี 

M =  make believe มีความเ ชื่อ  I =  insist ยืน ยัน/ ย อมรับ N = necessitate การ ใ ห้
ความสําคญั D = devote อุทิศตน 

ธนาคารธนชาต (2553) อธิบายเกี่ยวกบัการบริการวา่ พนักงานนักบริการท่ีดี ควรให้
ความสําคญัและฝึกฝนศึกษากบัเทคนิคการให้บริการ ผู ้ให้บริการจึงควรทราบถึงเทคนิคของการ
ให้บริการท่ีดีดงัน้ี 1) การตอ้นรับ ผูใ้ห้การต้อนรับต้อง ย้ิมแย้มแจม่ใส พ ูดจาทักทาย แสดงออกถึง
ความเอาใจใสต่อ่ผูม้ารับบริการ  2)  การค้นหาความต้องการ ผู ้ให้บริการต้อง รู้จักสอบถามความ
ตอ้งการของผูม้ารับบริการและเขา้ใจความต้องการท่ีแท้จริงของผู้มารับบริการ  3)  การเสนอความ
ชว่ยเหลือ ผูใ้ห้บริการตอ้งตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ ด้วยการให้ข้อมูลตา่ง  ๆ ท่ี
ถูกตอ้งชดัเจนหรือความชว่ยเหลืออ่ืน ๆ ท่ีสามารถดําเ นินการได้โดยมุง่ให้ผู ้รับบริการมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด 4) การประเมนิผลผูใ้ห้บริการตอ้งทาํการประเมินผลการให้บริการและสรุปผลการ
ให้บริการ ทั้งน้ีเพื่อจะไดน้ําผลจากการประเมนิไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการบริการให้ดีย่ิงข้ึนตอ่ไป 

วิธีสร้าง นักบริกา รมืออาชี พ องค์กรต้องสร รหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติบุคลิกภาพ ท่ี
เหมาะสมจากนั้นจึงพฒันาเทคนิคการบริการให้กบับุคลากร ซ่ึงในแตล่ะเร่ือง มรีายละเอียด ดงัน้ี 

1. คณุสมบติัของผูใ้ห้บริการ ส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการควรมเีป็นอนัดบัแรกคือความเป็นคนท่ีรักใน
งานบริการ เพราะคนท่ีรักในงานบริการจะมคีวามเขา้ใจและให้ความสําคัญตอ่ผู้รับบริการ มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะชว่ยเหลือผูรั้บบริการย้ิมแยม้แจม่ใสและเอาใจใส ่นอกจากน้ีพนักงานท่ีให้บริการ
ควรเป็นผูรู้้จกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วย  

2. บุคลิกภาพทั้งลกัษณะการแตง่กายท่ีแลดูสะอาดเรียบร้อยรวมไปถึงอากปักริิยาท่ีแสดงออก 
เชน่ การย้ิม การหัวเราะ การแสดงทา่ทางประกอบการพดู ส่ิงเหลา่น้ีควรเป็นไปโดยธรรมชาติ  

3. เทคนิคการให้บริการ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการสนทนาเพราะการสนทนาเป็นส่ือกลาง
ระหวา่งผูรั้บบริการกบัผูใ้ห้บริการ การสนทนาให้ผูรั้บบริการเกดิความประทบัใจ มวีธีิการงา่ย ๆ ดงัน้ี 

3.1 สร้างความเป็นกนัเอง เพื่อให้ผูรั้บบริการเกดิความอุน่ใจ แสดงความเป็นมิตรโดย
อาจแสดงออกทางสีหน้า แววตา กริิยาทา่ทางหรือนํ้ าเสียงท่ีสุภาพ มีหางเ สียง อาทิเชน่ ขอประทาน
โทษครับ (คะ่) มอีะไรให้ผม (ดิฉัน) ชว่ยประสานงานไดบ้า้งครับ (คะ่) กรุณารอสักครู่นะครั บ (คะ่) 
เป็นตน้ การพดูจาตอ้งชดัเจน งา่ยตอ่การเขา้ใจ และไมเ่ร็วหรือรัวจนผูรั้บบริการไมรู้่เร่ือง  

3.2 เ น้นการฟั งเ ป็นหลัก คือ ผู ้ให้บ ริการควรตั้ งใจฟังด้วยความอดทน ขณะ ท่ี
ผูรั้บบริการพดูไมค่วรแสดงอาการท่ีไมพ่อใจออกมา ควรสบตากบัผู้รับบริการเป็นระยะ  ๆ พร้อม
แสดงกริิยาตอบรับเชน่การพยกัหน้ารับทราบหรือย้ิมให้  
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3.3 ทวนคาํพดู เพื่อแสดงให้ผู ้บบริการทราบวา่ผู ้ให้บริการกาํลังตั้งใจฟังในเ ร่ืองท่ี
ผูรั้บบริการพดูอยูเ่ทคนิคและวธีิการดงักลา่วขา้งตน้เป็นเทคนิคท่ีใช ้ในการให้บริการสําหรับลูกค้า
หรือผูม้ารับบริการโดยทัว่ไป แตใ่นความเป็นจริงของการบริการนั้ น ผู ้ให้บริการจะพบลูกค้าหรือผู้
มารับบริการในหลายรูปแบบ โดยใช ้เทคนิคของการสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีการรับฟัง และการ
เอ้ืออาํนวยให้ผูม้ปัีญหาสามารถเขา้ใจในสภาพปัญหาของตนเอง ตลอดจนสามารถหาหนทางเพื่อ
แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง เทคนิคตา่ง ๆประสบการณ์ท่ีผา่นมารวมทั้งใช ้ความเข้าใจในการมาขอรับ
บริการโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นกนัเองสุภาพ ออ่นน้อมและการให้บริการอยา่งเ ต็มท่ีเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการมาขอใชบ้ริการ 

การให้บริการของธนาคารพาณชิย์ 
ธนาคารพาณิชย์ (2557)  ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)  หมายถึง การประกอบ

ธุรกจิประเภทรับฝากเงินท่ีตอ้งจา่ยคืนเมือ่ทวงถาม หรือเมื่อส้ินระยะเวลาอันได้กาํหนดไว ้และใช ้
ประโยชน์จากเงินนั้นในทางหน่ึงหรือหลายทาง เชน่ การให้กูยื้ม ซ้ือขายหรือเก็บเ งินตามตัว๋เ งิน 
หรือตราสารเปล่ียนมอือ่ืนใด ซ้ือหรือขายเงินตราตา่งประเทศ ทั้ง น้ีจะประกอบธุรกิจประเภทอ่ืน  ๆ 
อนัเป็นประเพณีของธนาคารพาณิชย์ดว้ยกไ็ด ้สําหรับธนาคารพาณิชย์ คือ ธนาคารท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ และหมายความรวมถึงสาขาของธนาคารตา่งประเทศท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบการ ธนาคารพาณิชย์ด้วย  การให้บริการจึงสอดคล้องกบัความหมายของ 
“ธนาคารพาณิชย์” ดงันั้นการให้บริการของธนาคารพาณิชย์หมายถึงการให้บริการด้านตา่ง  ๆ ของ
ธนาคารดงัตอ่ไปน้ี 

1. การรับฝากเงินประเภทตา่ง ๆ จากประชาชน และจา่ยให้ผลตอบแทนแกเ่จ้าของเ งินตาม
พนัธะผูกพนั อาจแบง่การฝากเงินออกเป็นประเภท ไดด้งัน้ี  

1.1 เงินฝากออมทรัพย์ (Savings Deposit) คือเงินฝากท่ีผู ้ฝากจะเบิกถอนเมื่อไหร่ก็ได ้
โดยใชส้มดุคูฝ่ากหรือจากเคร่ือง ATM เพื่อจุดประสงค์ในการสง่เสริมให้ประชาชนเกบ็เงินออมเงิน  

1.2 เงินฝากประจาํ (Time Deposit)  หมายถึงการฝากท่ีมีกาํหนดแน่นอนในการเบิก
ถอน ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียตามระยะเวลาและตามท่ีธนาคารแต ่ละท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงสามารถแบง่
ระยะเวลาการฝากเป็นประเภท ตวัอยา่งเชน่ ประเภท 3, 6, และ 12 เดือน เป็นตน้  

1.3 เ งินฝากกระแสรายวนั ( Current Account)  หมายถึงเ งินฝากท่ีมีการจา่ยเ งินแก ่
เจา้ของเงินเมือ่ทวงถาม ผูฝ้ากจะไดส้มดุเช็ค อาจจะไมไ่ดรั้บดอกเบ้ียจากเงินฝากกไ็ด ้  

1.4 เงินฝากประเภทอ่ืน ๆ เป็นเงินฝากท่ีธนาคารได้กาํหนดข้ึนมานอกเหนือจากปกติ 
ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์ของธนาคาร หรือกลยุทธ์ในดา้นการสง่เสริมดา้นการตลาดของธนาคาร  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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2. บริการเงินกูห้รือสินเชื่อ หมายถึงการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ชนิดตา่ง  ๆ ไดแ้ก ่   
2.1 เงินกูเ้บิกเงินเกนิบญัชี (Overdraft) คือธนาคารให้กูยื้มโดยให้ลูกค้าเ บิกเ งินเกิน

จาํนวนเงินท่ีฝากในบญัชีกระแสรายวนัของลูกคา้  
2.2 เงินกูร้ะยะส้ัน ระยะยาวทั้งจํานวน (Loan)  เ ป็นข้อต้องตกลงกบัธนาคารโดยมี

หลกัทรัพย์คํ้าประกนัการชาํระเงิน อาจทาํไดโ้ดยการผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ผู ้กูจ้ะทําสัญญากูเ้ งินโดย
ท่ีตนเองอาจจะไมใ่ชลู่กคา้หรือมเีงินฝากกบัธนาคารมากอ่นกไ็ด ้  

2.3 กา รรั บซ้ื อลดตั ๋ว หรื อตั ๋วเ งิน ซ้ือลด ( Bills Discounted)  เ มื่อ ผู ้ทรง ตัว๋มีควา ม
ประสงค์จะใชเ้งินกอ่นตัว๋นั้นถึงกาํหนดเวลา กจ็ะนําตัว๋เงินนั้นมาขายลดให้กบัธนาคารกอ่นท่ีตัว๋จะ
ถึงกาํหนดชาํระเงิน  

2.4 การรับรองตัว๋เงิน (Bank’s Acceptance) หมายถึง การรับรองจากธนาคารวา่ผู ้ทรงตัว๋
จะไดรั้บเงินแนน่อน มกัเกดิข้ึนในกรณีการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ โดยผูซ้ื้อตกลงกบัธนาคารวา่ 
จะให้ธนาคารรับรองตัว๋เงินวา่จะจา่ยเงินตามตัว๋ให้แกผู่ข้ายหรือผูส้ง่สินคา้ออกแทนผูน้ําเขา้  

2.5 การอาวลั หมายถึง การท่ีธนาคารรับประกนัการจา่ยเ งินแทนเจ้าของตัว๋ทั้งหมด
หรือบางสว่นโดยตอ้งลงชื่อผูรั้บอาวลัดา้นหน้าของตัว๋เงิน 

3. การให้บริการดา้นการตา่งประเทศ เพื่อให้การติดตอ่ค้าขายกบัตา่งประเทศสะดวก 
รวดเร็ว และเชื่อถือได ้ ซ่ีงไดแ้บง่ออกเป็น  

3.1 การซ้ือขา ยเ งินตราต ่างประเทศ  ได้แก ่กา รขายเช็คเ ดินทาง ซ้ือขายเ งินตร า
ตา่งประเทศ ไดแ้ก ่การขายเช็คเดินทาง ซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศบางสกลุในราคากาํหนด  

3.2 การให้ขอ้มลูเกีย่วกบัการตลาดตา่งประเทศ  
3.3 การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ( Letter of Credit)  การส่งสินค้า L/C จะชว่ยให้เกิด

ความมัน่ใจทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย ท่ีนิยมใช ้กนัมี 2 ชนิดคือ เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนได ้
ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไดทุ้กเวลา แตต่้องกอ่นท่ีจะมีการรับซ้ือเอกสาร
นั้น เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไมไ่ด ้ธนาคารผูเ้ปิด L/C มพี ันธะผูกพันแน ่นอน ตาม L/C 
ท่ีเปิดจะเปล่ียนแปลง เง่ือนไขไมไ่ดน้อกจากจะไดรั้บการยินยอม  

4. บริการวิเทศธนกิจ ( International Banking Facilities :  IBFs)  หมายถึง การให้บริการ
ทางการเ งินในรูปของเ งินฝาก เ งินให้กูยื้ม แ ละบริการทางการเ งินอ่ืน  ๆ โดยมีขอบเขตกา ร
ดาํเนินงานดงัน้ี  

4.1 กจิการวเิทศธนกจิเพื่อการให้กูยื้มในตา่งประเทศ (Out-Out Financing)  
4.2 กจิการวเิทศธนกจิเพื่อการให้กูยื้มในประเทศ (Out-In Financing)  
4.3 การประกอบธุรกจิวเิทศธนกจิอ่ืน ๆ เชน่  
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4.3.1 การซ้ือขายปริวรรตเงินตราตา่งประเทศท่ีมใิชเ่งินบาท  
4.3 .2  การ อา ว ัล กา รรั บร อง  หรื อการ คํ้ า ประ กนั หน้ี ใด  ๆ  ท่ีเ ป็น เ งิ นตร า

ตา่งประเทศ  
4.3.3 การจดัหาเงินกูท่ี้เ ป็นเ งินตราตา่งประเทศท่ีมีแหลง่ ท่ีมาจากตา่งประเทศ

ให้แกผู่ต้อ้งการกู ้  
4.4 การประกอบธุรกจิอ่ืนๆ เชน่ การดาํเนินธุรกจิวาณิชธนกจิเงินตราตา่งประเทศ  
4.5 ใบรับฝากเงินท่ีเปล่ียนมอืได ้ (Certificates of Deposit – C.D.)  
4.6 การโอน เปล่ียนมือไ ด้ คือ ผู ้ท่ีถืออาจจะขา ยตอ่ไปโดย หวงัผลกาํไ รจากราคา

แตกตา่งระหวา่งราคาซ่ึงซ้ือและราคาขายไดเ้ชน่เดียวกบัตราสารอ่ืน ๆ  
4.7 ตัว๋แลกเงินท่ีรับรองโดยธนาคาร (Banker Acceptance)  
4.8 ตัว๋แลกเงินท่ีรับรองโดยธนาคารเป็นตราสารท่ีธุรกิจหรือเอกชนเป็นผู้ออกเมื่อ

ตอ้งการเครดิต โดยให้ธนาคารรับรอง  
5. บริการอ่ืน ๆ เชน่ การใชบ้ริการบตัรเครดิต การใช ้บริการเ งินดว่นทางเคร่ืองเอทีเ อ็ม 

การให้บริการคุม้ครองอุบติัเหตุ การให้บริการเชา่ตูนิ้รภยั การให้บริ การรับช ําระคา่สาธารณูปโภค 
เชน่ คา่นํ้ าประปา คา่ไฟฟ้า การรับชาํระภาษีเงินไดป้ระจาํปี การโอนเงินระหวา่งธนาคารในท้องถ่ิน
และระหวา่งประเทศ การเรียกเกบ็เงิน เช็ค ดราฟต์ และตราสารทางการเ งินท่ีครบกาํหนดให้แก ่
ลูกคา้ การบริการเช็คของขวญั การเป็นผูจ้ดัการมรดก การให้คาํแนะนํา ด้านการลงทุน การให้ข้อมูล
ทางเครดิต การออกใบคํ้าประกนัการซ้ือขาย การเป็นตวัแทนจาํหนา่ยพนัธบตัรรัฐบาล  

ผูว้จิยัไดส้รุปการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยซ่ึงได้รับอนุญาตให้ประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์ ไดว้า่ ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกจิรับฝากเ งินท่ีต้องจา่ยคือเมื่อทวงถาม และใช ้
ประโยชน์จากเงินในทางใดทางหน่ึง 1)  การรับฝากเ งินประเภทตา่ง  ๆ จากประชาชน และจา่ย
ผลตอบแทนให้แกเ่จา้ของเงินเดิม อาจแบง่เ งินฝากออกเป็น ออมทรัพย์ ฝากประจํา ฝากกระแส
รายวนั (ใชส้มุดเช็คในการถอน และเ งินฝากประเภทอ่ืน  ๆ ตามท่ีธนาคารได้กาํหนดข้ึน เพื่อ
วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ดา้นการตลาด 2) การให้เงินกู ้ไดแ้กเ่งินกูเ้บิกเ งินเกินบัญชี เ งินกูร้ะยะส้ัน 
ระยะยาว (Loan) อาจมกีารผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ การรับซ้ือลดตัว๋เ งินหรือตัว๋ซ้ือลด การรับรองตัว๋
เงิน (รับรองวา่ผูท้รงตัว๋จะไดรั้บเงินแนน่อน การอาวลัเป็นการรับประกนัการจา่ยเ งินแทนเจ้าของ 3) 
การให้บริการดา้นตา่งประเทศ ไดแ้กก่ารซ้ือขายเ งินตราตา่งประเทศ การเปิด L/C  4)  วิเทศธนกิจ 
เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปเงินฝาก เ งินให้กูยื้ม และอ่ืน  ๆ 5)  การบริการอ่ืน  ๆ เชน่บัตร
เครดิต เงินดว่นทางATM การคุม้ครองอุบติัเหตุ ตู้นิรภ ัย ช ําระคา่สาธาร ณูปโภค เ งินโอนระหวา่ง
ธนาคาร บริการเรียกเกบ็เงิน เช็ค ดร๊าฟเป็นตน้  
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บทบาทของธนาคารพาณชิย์ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
การแขง่ขนัของธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะเมือ่มีธนาคารจากตา่งชาติเข้ามาร่วมแขง่ขัน

ดว้ย ธนาคารของไทยไดอ้อกไปขยายยังตา่งชาติในอาเซียนบ้างแล้ว แตข่นา ดและความลึกของ
ธุรกจิยงัแคบกวา่ธนาคารชาติอ่ืนในอาเซียน ถึงแมจ้ะคอ่นข้างครอบคลุม แตย่ัง เ ป็นรองด้านขนาด
สินทรัพย์ อีกทั้งเขา้ถึงกลุม่ลูกคา้ในตา่งประเทศได้น้อย เ น่ืองจากมีสาขาในตา่งประเทศน้อย จาก
ขอ้มลูของ IMD World Competitiveness Online ได้สรุปตัวเลขสาขาธนาคารของไทยท่ีไปเปิดใน
ตา่งประเทศ จาํนวน 56 แหง่ สิงคโปร์ไปเปิดในตา่งประเทศ จาํนวน 1,117 แห่ง มาเลเซียไปเปิดใน
ตา่งประเทศ จาํนวน 2,803 แหง่ ธนาคารของอาเซียนท่ีเขา้ถึงกลุม่ลูกค้าได้มากและปลอ่ยสินเชื่อได้
ไมต่ํ่ากวา่ 70% ไดแ้กธ่นาคารของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดน าม ส่วนธนาคารของ
อาเซียนท่ียงัเขา้ไมถึ่งกลุม่ลูกคา้และปลอ่ยสินเชื่อตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ได้แก ่กมัพ ูชา อินโดนิเ ซีย ลาว 
ฟิลิปินส์ (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2558) 

เมือ่ 40 ปีท่ีแลว้ ธนาคารกรุงเทพ เ ป็นธนาคารท่ีใหญท่ี่สุดของอาเซียน แตใ่นปัจจุบัน 
ธนาคารท่ีใหญอ่นัดบั 1-3 คือธนาคารจากประเทศสิงคโปร์ อันดับ 4-6 เ ป็นธนาคารของมาเลเซีย 
อนัดบั 7-10 เป็นธนาคารจากไทย (กรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์)  ธนาคาร
ของสิงคโปร์และมาเลเซีย ได้รุกคืบอยา่งหนักเพื่อกา้วเข้าสู ่การเป็นธนาคารแห่งอาเ ซียน เชน่ 
ธนาคาร DBS มุง่เน้นเป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรของอาเซียนขณะท่ี
ธนาคาร CIMB มุง่เน้นเป็นวาณิชธนกิจของอาเซียน ส่วนธนาคารของไทยและอินโดนีเ ซียนั้ น 
โอกาสการขยายไปยงัภูมภิาคอาเซียน นักวเิคราะห์เห็นวา่ยงัมโีอกาสน้อย เพราะจากโครงสร้างภาค
สถาบนัการเงินและกฎระเบียบยงัไมพ่ฒันาข้ึนเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกบัธนาคารสิงคโปร์และ
มาเลเซีย ธนาคารของไทยไปกอ่ตั้งสาขาในอาเซียนบา้งแตไ่มม่าก เน้นให้บริการนักธุรกิจไทยท่ีไป
ทาํธุรกจิในประเทศนั้น ๆ มากกวา่จะเน้นให้บริการเต็มรูปแบบหรือ อยูใ่นรูปแบบเป็นพันธมิตรกบั
ธนาคารตา่งประเทศมากกวา่จะลงทุนเอง  

ธนา คาร ของ ไทย  ยัง ปรับตัวช ้าเ น่ือง จาก  1)  จะร ะมดัระ วงั เ ร่ือง การ ขยา ยงา นไ ป
ตา่งประเทศ สว่นใหญย่งัคงเป็นการขยายธุรกจิตามฐานลูกคา้เป็นหลกั โดยจะขอเลือกเฉพาะพื้นท่ีท่ี
ธนาคารมคีวามไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั 2) อาจจะสืบเน่ืองมาจาก แผนแมบ่ทของไทยยังคงมุง่ เน้น
การสร้างเสถียรภาพสถาบันการเ งิน ซ่ึงหากต้องการให้สถาบันการเ งินไทยออกไปลงทุนใน
ตา่งประเทศจริงควรมแีผนท่ีชดัเจนและสร้างสมดุลระหวา่งการควบคมุความเ ส่ียงและการเ ติบโตใน
ภูมภิาค 3) ธนาคารพาณิชย์ของไทย ยงัไมแ่ข็งแกรง่พอ อาจจะเ น่ืองมาจากยัง เ ข็ดขยาดจากการปิด
สาขาในชว่ง สิบกวา่ปีท่ีผา่นมา 4) การเปิดสาขาในตา่งประเทศ ต้องใช ้ทุนมากในการซ้ือกิจการ 
จุดมุง่หมายจริง ๆ คือ การบริการลูกค้าในตลาดในประเทศ 5)  ใช ้กลยุทธ์ในการรักษาฐานท่ีม ัน่
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เอาไว ้มองวา่การเตรียมการเข้าสู ่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน คือ จะต้องเตรียมรับมือ มองหา
จุดออ่นของตนเองหรือโอกาสท่ีลูกคา้จะเปล่ียนใจไปใช ้บริการของธนาคารตา่งชาติ จะปรับปรุง
แกไ้ขอะไรบา้ง สว่นตลาดตา่งชาติ เน้นไปท่ีประเทศลาว เวยีดนาม กมัพชูา เมยีนมาร์ เทา่นั้น 

ธนาคารท่ีพอจะมองเห็นรูปแบบท่ีคอ่นขา้งชดัเจน ได้แกธ่นาคารกรุงเทพ และธนาคาร
กสิกรไทย โดยธนาคารกรุงเทพ มจีาํนวนสาขาในกลุม่อาเซียน 10 สาขา ใน  8 ประเทศ (อินโดนีเ ซีย 
3 สาขา ลาว กมัพชูา มาเลเซีย เมยีรมาร์ ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ เวยีตนาม ประเทศละสาขา) เน้นการเปิด
สาขา และการเป็นธนาคารทอ้งถ่ิน มากกวา่การเขา้ซ้ือกจิการ เน้นธุรกรรมกลุม่ลูกค้าเ ดิม จึงไมเ่น้น
การเปิดสาขามากนัก มุง่ขยายอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ตามการขยายการลงทุนของลูกค้า ส่วนธนาคาร
กสิกรไทย มจีาํนวนสาขาในกลุม่อาเซียน 4 สาขา ( เวียดนาม 2 สาขา เมียรมา่ และลาว ประเทศละ
สาขา) จะใชรู้ปแบบการสร้างโครงขา่ยการเป็นพนัธมติรกบัธนาคารในภูมิภาค แทนการเปิดสาขา 
เพราะตอ้งใชทุ้นสูงประเทศกลุม่เป้าหมายคือ อินโดนิเ ซีย เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และกมัพ ูชา 
(ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2558)  

ผูว้จิยัสรุปหลกัการและทฤษฎีเกีย่วกบัการให้บริการ เ ป็นพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีเ ป็น
กระบวนการ ในการให้ความชว่ยเหลือหรือการดาํเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืน เพื่อให้เกิดความ
ประทบัใจและเกดิความชื่นชมองค์กร โดยมีเคร่ืองมือตา่ง  ๆ เ ป็นส่วนประกอบ เพื่อสนองความ
ต้องกา รและความพึง พอใจ ทําให้ เกิดความประ ทับใจ สร้าง ภาพลักษณ์ ท่ีดีต ่อองค์กร ส่วน
บุคลิกภาพ เป็นลกัษณะสว่นบุคคล ท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมทั้ง รูปลักษณ์ กายภาพ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา พ ฤติกรรม ท่ี เ ป็นเอกลักษณ์ของตนเ อง อาจจะ มีการเปล่ีย นแปลง ไมซ่ํ้ าใคร ตา ม
ส่ิงแวดล้อมท่ีคน นั้ นอยู ่มีการพ ัฒ นาจากประสบการณ์ อง ค์ประกอบของบุคลิกภา พใน กา ร
ให้บริการมคีวามสําคญัอยา่งมากกบัการให้บริการ บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดี จะมีความมัน่ใจในการ
แสดงออกมากข้ึน สามารถปรับตวัเขา้กบับุคคล และสถานการณ์ได้ดีข้ึน สามารถสร้างแรงศัทธา
นา่เชื่อถือแกผู่พ้บเห็น การพฒันาบุคลิกภาพ จะตอ้งคิดในเชิงบวกกบัลูกคา้ และเหตุการณ์ท่ีมองเป็น
การพฒันาตวัเอง ให้บริการดว้ยใจรักอยา่งจริงจัง  ย้ิมด้วยความสดใสจากหัวใจท่ีพร้อมให้บริการ 
การแตง่กาย ทรงผม เหมาะสม สร้างความประทบัใจแรกพบ จึงเกิดแนวคิดจิตใจให้บริการและการ
บริการท่ีเป็นเลิศ ทั้งน้ี ตอ้งมคีวามรู้ ช า่งสังเกต กระตือรือร้น สุภาพทั้งกาย-วาจา มีความคิดริเ ร่ิม
สร้างสรรค์ ควบคมุอารมณ์ได ้ใชส้ติในการแกปั้ญหา มีความรับผิดชอบตอ่ลูกค้า มีเทคนิคในการ
ให้บริการท่ีดี เชน่การตอ้นรับ คน้หาความตอ้งการ สนอง ชว่ยเหลือ มีการประเมินผล เ ป็นกนัเอง 
เน้นการฟัง ทวนทาํพดู บริการดว้ยจิตสํานึก มคีวามสุข ( เ ร่ิมจากจัดบรรยากาศให้ดี เ ต็มใจ ย้ิมแย้ม 
ไมน่ิ่งดูดาย ส่ือสารท่ีดี) ในสว่นของบทบาทของธนาคารพาณิชย์ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
ธนาคารพาณิชย์ไทยไดอ้อกไปขยายสาขายงัตา่งประเทศคอ่นขา้งน้อย เมื่อเ ทียบกบับางประเทศใน
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กลุม่อาเซียน เน่ืองจากโครงสร้างและกฎระเบียบไมเ่ อ้ืออํานวย เชน่ น โยบายแผนแมบ่ทเน้นการ
รักษาเสถียรภาพมากกวา่การเปิดขยาย การเปิดสาขาตอ้งใชทุ้นมาก ดงันั้นธนาคารพาณิชย์ไทยจึงใช ้
กลยุทธ์ในการรักษาฐานท่ีม ัน่เอาไว ้มองวา่การเตรียมการเข้าสู ่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน คือ 
จะตอ้งเตรียมรับมอืธนาคารจากตา่งชาติเขา้มา 

 
แนวคิดในการพฒันาสมรรถนะการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร 

ความหมายและนิยามการพฒันา  
การพฒันาใชใ้นภาษาองักฤษวา่ Development นํามาใชเ้ป็นคําเฉพาะและใช ้ประกอบคํา

อ่ืนกไ็ด ้เชน่การพฒันาประเทศการพฒันาชนบทการพฒันาเมอืงและการพัฒนาข้าราชการ เ ป็นต้น
การพฒันาจึงถูกนําไปใชก้นัโดยทัว่ไปและมคีวามหมายแตกตา่งกนัออกไป จึงได้มีผู ้ให้ความหมาย
ไวห้ลายความหมายทั้งความหมายท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกตา่งกนัดงัน้ี 

สุช า จันทร์เ อม ( 2540, 1)  ใ ห้ความหมา ยของการ พัฒน าวา่  การ พัฒน าห มาย ถึง 
“กระบวนการเปล่ียนแปลงของมนุษย์ทุกด้า น ทุกส่วนในระยะเวลาหน่ึงของชีวิตหรือตั้งแ ต ่
จุดเร่ิมตน้ของชีวติจนกระทัง่วาระสุดทา้ยของชีวติ ทีมกีารการเปล่ียนแปลงอยา่งมีระเ บียบแบบแผน 
มขีั้นตอนเกดิข้ึนสมํา่เสมอตอ่เน่ือง ทั้งทางด้านเจริญเติบโตงอกงามกา้วหน้าไปเ ร่ือย ๆ และการ
ถดถอย ทั้งท่ีสังเกตไดง้ ่ายช ัดเจน และมองเห็นได้ยากไมช่ ัดเจน เพื่อนําไปสู่วุฒิภาวะข้ึนอยูก่บั
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ท่ีทาํให้มลีกัษณะความสามารถใหม ่ๆ เกิดข้ึน มีผลทําให้เจริญกา้วหน้าย่ิง ข้ึน
ตามลาํดบั ซ่ึงนําไปสูค่วามมวีฒุิภาวะ” 

สนธยา พลศรี (2547, 4) ให้ความหมายของการพฒันาวา่ การพฒันาหมายถึง “กิจกรรมของ
มนุษย์ท่ีเกีย่วกบัการจดัการเตรียมการลว่งหน้าหรือบริหารงานอยา่งเป็นระบบ มีการช ักชวน กระตุ้น
ให้เกดิการเปล่ียนแปลงดว้ยการปฏิบติัตามแผนงานและโครงการอยา่งจริงจัง  ซ่ึง เ ป็นไปตามลําดับ
ขั้นตอนตอ่เน่ืองกนัเป็นวงจรอยา่งมปีระสิทธิภาพ จนสําเร็จตามวตัถุประสงค์เป้าหมายท่ีวางไว”้ 

โคน่ี สจ๊วต (Swart, 2005) กลา่ววา่ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เ ป็นกิจกรรมหรือ
การจดัการอยา่งมแีบบแผนและไมม่แีบบแผน มุง่เน้นให้เกิดการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
อนัจะไปสูค่วามสําเร็จในเป้าหมายขององค์การ การกาํหนดกลยุทธ์จําเ ป็นต้องเชื่อมโยงไปยัง  แผน
กลยุทธ์ขององค์การ และจาํเป็นตอ้งกาํหนดวธีิ การให้เหมาะสมอยา่งดีท่ีสุด  1)  การกาํหนดกลยุทธ์
การพฒันาบุคลากรในเชิงรับ มุง่เน้นการแกปั้ญหาท่ีเคยเกดิข้ึนในอดีตท่ีผา่นมา เชน่ เ ป้าหมายการ
ขายท่ีผา่นมาไมเ่ป็นไปตามเป้าจึงตอ้งพฒันาบุคลากร 2) การกาํหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร นํากลยุทธ์ท่ีกาํหนดข้ึนในปัจจุบนัมาพฒันาปฏิบติั เน้นการเชื่อมโยงแบบทางเ ดียว เชน่ การ
กาํหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายในอนาคต 3) การกาํหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในการหา
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คาํตอบโจทย์ท่ีกาํหนดข้ึน ในอนาคตมีการพ ัฒนาบุคลากรโดยคํานึงถึงเ ป้าหมายท่ีเ ป็นอยูแ่ละ
ปรับเปล่ียนให้ไปสูอ่นาคต เน้นความพยายามหาคาํตอบ จากโจทย์ท่ีกาํหนดข้ึน เชน่ การสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั มกีารเตรียมความพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

เจอร์ร่ี และ เมย์คูนิค ( Gilly and Maycunich, 1998)  นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกบัการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์บูรณาการไวใ้นหนังสือชื่อ Strategically Integrated HRD :  Partnering 
to Maximize Organizational Performance วา่ในอดีตท่ีผา่นมานักทรัพยากรมนุษย์พยายามแสวงหา
วธีิการแกปั้ญหาการทํางานท่ีไร้ประสิทธิภาพ ทําให้องค์กรไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงค์และ
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทางธุรกจิได ้เชน่ พยายามหาวิธีการวา่จะทําอยา่งไรจึงจะสามารถ
นํากลยุทธ์ไปสู่การพัฒนาการทํางานอยา่งได้ผล จะพัฒนาระบบขององค์กรท่ีสามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทาํงานขององค์กรในภาพรวมได้อยา่งไร และจะทําอยา่งไรจึงจะสามารถนํา
ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เข้าไปเป็นส่วนสําคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร โดยให้ทุกคนยอมรับและเรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนแปลงวธีิคิดและวิธีการทํางานท่ีใช ้ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์อยา่งเต็มท่ีเพื่อจดัการปัญหาตา่ง  ๆ ท่ีองค์กรเผชิญอยูไ่ด้ แล้วได้อธิบายตอ่วา่เ ป็น
การพฒันาท่ีบูรณาการอยา่งมกีลยุทธ์ ท่ีมุง่เน้นไปท่ีผลลพัธ์ ซ่ึงนักบริหารบุคลากร ต้องเ ป็นมืออาชีพ 
มคีวามเชื่อและความสามารถในการชว่ยบริหาร กาํหนดแนวความคิด หลักการ หลักปฏิบัติด้านการ
พฒันาบุคลากรสูง่านท่ีเกดิข้ึนจริง 

นักวชิาการชาวตา่งประเทศหลายทา่นให้คํานิยามความหมายไว ้เชน่ วิลเ ล่ียม (William, 
1965) อธิบายวา่ เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงในองค์กร นําไปสู่ความรู้ทักษะท่ีจําเ ป็นในอนาคต 
โดยผูท่ี้มสีว่นไดเ้สีย เชน่ พนักงาน ผูถื้อหุ้นเป็นต้น เกิดการประยุกต์ใช ้แผนทางด้านบุคลากรใน
องค์กรกอ่ให้เกดิการเรียนรู้อยา่งมรีะบบ แบบแผน เกดิข้ึนจากการเ รียนรู้ผา่นประสบการณ์ ปัญหา
ของทุก ๆ สว่นงานท่ีเกีย่วขอ้ง  

แมคลาแกน และ ซูฮาโดมิค (Mc Lagan and Suhadolnik, 1989)  ให้ความหมายวา่ เ ป็น
กระบวนการท่ีถูกบูรณาจากระบบงานฝึกอบรมและพัฒนาการพัฒนาสายอาชีพให้กบัพนักงาน 
รวมถึงกระบวนการพฒันาองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทาํงานของพนัก งาน หน่วยงาน
และ องค์กร  

วตักนิส์ (Watkins, 1989) ให้ความหมายวา่ เ ป็นศาสตร์ของการศึกษาการฝึกให้เกิดการ
ปฏิบติัจริงโดยเน้นให้เกิดการเ รียนรู้ระยะยาว ( Long Term)  การเ รียนรู้ในขณะทํางาน ( Work – 
Related Learning) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานทุกระดบั  
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ดี สมติ (Smith, 1990) ให้ความหมายวา่ เป็นกระบวนการในการกาํหนดวิธีการพัฒนาและ
ปรับปรุงผลผลิตและผลการปฏิบติังานของพนักงาน หนว่ยงาน และองค์การ ท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยผา่น
การฝึกอบรม การศึกษา และการพฒันานําไปสูค่วามสําเร็จในเป้าหมายของหนว่ยงานและองค์กร  

มาร์การ์ต (Marquardt, 1993)  กลา่วว า่ เ ป็นกระ บวนการใน การถ ่ายโย งข้อมูลและ
ประสบการณ์ ของพนักงาน การให้คําปรึ กษาในด้าน สายอาชีพแกพ่นักงาน ส่ง เสริมให้เกิด
บรรยากาศของการเรียนรู้ในองค์การ การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม เ ป็นกระบวนการสร้าง
องค์ความรู้ตา่ง ๆ ให้เกดิข้ึน 

สําหรับผูว้จิยัสรุปความหมายของการพัฒนาและสรุปแนวความคิดของการพัฒนาได้วา่ 
การพฒันาเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่สภาพหน่ึงท่ีดีกวา่เ ดิมของมนุษย์ ซ่ึง
เ ป็นไปอยา่ง ตอ่เ น่ือง ข้ึนอ ยูก่บัประสบการณ์ท่ีได้รับ  กลยุทธ์การ พัฒนาบุคลากรท่ีดีต้องเ ป็น
กระบวนการ นําไปสูค่วามสําเร็จในเป้าหมาย สามารถเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สูง ข้ึน อยา่ง
ตอ่เน่ือง สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายองค์กร โดยมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบในการพัฒนา เชน่ 
ขอ้มลูในอดีต ปัจจุบนั ขอ้มลูของคูแ่ขง่ ขอ้มลูของหนว่ยงาน เราเอง เป็นตน้  

สมรรถนะ 
สมรรถนะ (Competency) เป็นเคร่ืองมอืหน่ึงท่ีสําคญัตอ่การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ

พฒันาบุคลากร จึงมคีวามสําคญัมากตอ่การบริหารทรัพยากรบุคคล คือ 1)  เ ป็นเคร่ืองชว่ยในการ
แปลงวสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ วฒันธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ตา่ง  ๆ ขององค์กรมาสู่การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 2) ใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอยา่งมีระบบ
ตอ่เน่ืองและสอดคลอ้งกบัวสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ วฒันธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 3) ใชเ้ป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมท่ีดีในการทาํงานของบุคลากร และสามารถนําไปใช ้
ในการวดัและประเมนิผลการปฏิบติังานของบุคลากรไดอ้ยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ  4)  ใช ้เ ป็น
พื้นฐานสําคญัของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน่ การสรรหาและคดัเลือก การพฒันาบุคลากร 
การประเมนิผลการปฏิบติังาน การวางแผนการสืบทอดตาํแหนง่ และการจา่ยผลตอบแทน เป็นตน้  

ความหมายของสมรรถนะ 
มนีักวชิาการหลายคนไดใ้ห้ความหมายของสมรรถนะไวด้งัน้ี  
ริชาร์ด โบยาตซิส  (Boyatzis,  1982 อ้าง ถึงใน ดนัย  เ ทียนพุฒิ , 2547, 56 - 57)  ใ ห้

ความหมายของสมรรถนะ คือ “ความสามารถท่ีมีอยูใ่นตัวบุคคลซ่ึงกาํหนดพฤติกรรมของบุคคล
เพื่อให้เขา้ถึง ความตอ้งการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมตา่ง  ๆ ภายในองค์กร และทําให้
บุคคล มุง่ม ัน่ไปสูเ่ป้าหมายท่ีต้องการ” 
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เดวดิ แมคเคิลแลนด์ (McClelland, 1973, 17 อ้างถึงใน สุกญัญา รัศมีโชติ, 2548, 11) 
ให้ความหมายของคาํวา่ สมรรถนะวา่ “เป็นบุคลิกลักษณะท่ีซอ่นอยูภ่ายในซ่ึงสามารถผลัดดันให้
บุคคลนั้นปฏิบติังานไดดี้ย่ิงข้ึน หรือตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ” 

วฒั น า  พ ัฒ นพ ง ศ์  ( 2546,  33)  ใ ห้ ควา มหมา ย วา่  สมร ร ถน ะ  คือ “ร ะ ดับของ
ความสามารถในการปรับใชก้ระบวนทศัน์ ( Paradigm)  ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้ และทักษะเพื่อ
การปฏิบติังานให้เกดิคณุภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคล
ในองค์กร” 

ณรงค์วทิย์ แสงทอง (2546, 27) ให้ความหมายวา่ สมรรถนะ คือ “ความสามารถของผู้
ดาํรงตาํแหนง่งานนั้น ๆ รวมถึงพฤติกรรมความเชื่อทัศนคติ อุปนิสัยสว่นลึกของบุคคลนั้น” 

ขจรศกัด์ิ หาญณรงค์ (2544, 23) กลา่ววา่ สมรรถนะ คือ ส่ิง ซ่ึงแสดงคุณลักษณะ และ
คณุสมบติัของบุคคล รวมถึงความรู้ทกัษะ และพฤติกรรม ท่ีแสดงออกมา ซ่ึงทําให้บรรลุผลสําเ ร็จ 
ในการปฏิบติังาน ท่ีมคีณุภาพ และประสิทธิภาพสูง กวา่มาตรฐานทัว่ไป 

ประโยชน์ของการนําระบบสมรรถนะไปใชภ้ายในองค์กร 
มนีักวชิาการและหนว่ยงานตา่ง ๆไดก้ลา่วถึงประโยชน์ของสมรรถนะ ( Competency) 

ตอ่การพฒันาทรัพยากรบุคคล สง่ผลตอ่การพัฒนาองค์กร ผู ้บริหาร หน ่วยงาน ผู ้บริหารระดับสูง 
และฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี 

ขจรศกัด์ิ ศิริมยั (2554) คณะกรรมการกาํกบัโครงการกาํหนดสมรรถนะ  บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดก้ลา่วถึงประโยชน์ของการนําสมรรถนะไปใช ้ภายใน
องค์กร ดงัน้ี  

ดา้นบุคลากร (Operators) 1) ชว่ยให้บุคลากรทราบถึงระดบัสมรรถนะของตนเองวา่อยู ่
ในระดบัใด (ความรู้ ทกัษะ และคณุลักษณะ) มีจุดแข็งจุดออ่นในเ ร่ืองใดบ้าง และจะต้องพ ัฒนา
สมรรถนะในเร่ืองใดบา้ง 2)  ช ว่ยให้บุคลากรทราบกรอบพฤติกรรมมาตรฐาน หรือพฤติกรรมท่ี
องค์กรคาดหวงัให้ตนเองแสดงพฤติกรรมในตาํแหนง่นั้นอยา่งไรบา้ง และสามารถใช ้เ ป็นเกณฑ์ใน
การวดัผลความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรมในการปฏิบติังานได้อยา่งช ัดเจน 3)  ชว่ยให้พนักงานทราบ
ถึงเส้นทางความเจริญเติบโตกา้วหน้าในสายวิชาชีพ (Career Development)  ของตน และแนวทาง
การพฒันาศกัยภาพของตนเองให้บรรลุเป้าหมายไดช้ดัเจนย่ิง ข้ึน 

ดา้นผูบ้ริหารระดบัหนว่ยงาน ( Director, Dean)  1)  ชว่ยให้ผู ้บริหารระดับหน่วยงาน
ทราบถึงสมรรถนะ (ความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะ) ท่ีบุคลากรในหน่วยงานของตนเองจําเ ป็นต้อ ง
ม ีเพื่อให้การปฏิบติังานในตาํแหนง่นั้นประสบความสําเ ร็จ และบรรลุเ ป้าหมาย  2)  ใช ้เ ป็นข้อมูล
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พื้นฐานในการวางแผนการพฒันาบุคลากรในหนว่ยงานของตนเป็นรายบุคคล  3)  ใช ้เ ป็นเคร่ืองมือ
ในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรของหนว่ยงานให้ตรงกบั คณุสมบติัของตาํแหนง่งานนั้น ๆ 

ดา้นผูบ้ริหารระดบัสูง (Top Executive) 1) สามารถเชื่อมโยงหรือแปลงวสัิยทศัน์ พนัธกิจ 
วฒันธรรมองค์กร หรือยุทธศาสตร์ของ องค์กรมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อยา่ง
ชดัเจน  2)  ใช ้สมรรถนะเป็นตัวผลักดัน ( Driver)  ให้วิสัยทัศน์ พ ันธกิจ วฒันธรรมองค์กรหรือ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินงาน 3) ชว่ยให้องค์กรสามารถประเมินจุดแข็ง
และจุดอ ่อนในศักยภาพของบุคลา กรในองค์กร แ ละ สา มารถนํา ไปใช ้ใ นการกาํ หนดแผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนากาํลังคน ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 4)  สามารถนําไปใช ้วดัผลกา ร
ดาํเนินงานขององค์กรไดอ้ยา่งเป็นระบบและชดัเจน 

ด้านฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ( Human Resource Management Division)  1)  เ ห็น
ภาพรวมของสมรรถนะองค์กร สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามกลุม่งาน/สายวิชาชีพของ
บุคลากรทุกตาํแหนง่งาน 2) สามารถวเิคราะห์ความจําเ ป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรใน
องค์กรไดต้รงตามความตอ้งการของบุคลากร 3) นําไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในองค์กร อาทิเชน่การสรรหาและ คดัเลือก การพฒันาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานการ
วางแผนสืบทอดตาํแหนง่ การ พฒันาความกา้วหน้า ในสายอาชีพ และการดูแลรักษาบุคลากร  

สมรรถนะในการทาํงาน 
ระบบสมรรถนะในการทําง าน (Competency Model)  เ ป็นเคร่ืองมือบริหารจัดการ 

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีสําคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารทุกระดบัสามารถนํามาใช ้ในการ สรรหา รักษา และ
พฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ ทกัษะ และความสามารถและบุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามท่ี ตําแหน่ง
กาํหนด เพื่อให้ปฏิบติัหน้าท่ีไดต้ามผลตามท่ีคาดหวงัไว ้สมรรถนะในการทํางาน ( Competency) 
หมายถึง  ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณ ะ ( Knowledge, Skills, Personal Attribute)  ของบุคคลท่ี
จาํเป็นตอ้งม ีเพื่อใชใ้นการปฏิบติัหน้าท่ี ให้ประสบผลสําเ ร็จตามท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึง คณะกรรมการ
กาํกบัโครงการกาํหนดสมรรถนะบุคลากรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ขจรศักด์ิ 
ศิริมยั , 2554)  กลา่ วถึงสมรรถนะของบุคลากร ในกา รทําง านท่ีจําเ ป็น ต้องมี ดัง น้ี  1)  ความรู้ 
(Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ีจําเ ป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี เชน่ ความรู้ในหน่วยงาน ในหน้าท่ี
รับผิดชอบ ความรู้ในผลิตภ ัณฑ์  เ ป็นต้น ถ้าไมม่ีความรู้ พนักงานก็ไมส่ามารถปฏิบัติหน้าท่ี ท่ี
รับผิดชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ความรู้น้ีมกัจะไดจ้ากการศึกษา อบรม สัมมนา รวมไปถึงการแลกเปล่ียน
ความรู้กบัผูม้คีวามรู้ในดา้นนั้น ๆ 2) ทกัษะ (Skills) หมายถึงทกัษะ ความสามารถเฉพาะท่ีจําเ ป็นใน
การปฏิบติัหน้าท่ี เชน่ทักษะในการให้บริการของธนาคาร ต้องมีคุณสมบัติอยา่งไรบ้าง ถ้าไมม่ี
ทกัษะแลว้ กย็ากท่ีทาํให้พนักงานทํางานให้มีผลงานออกมาดีและตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้
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ทกัษะน้ีมกัจะไดม้าจากการฝึกฝน หรือกระทาํซํ้า ๆ อยา่งตอ่เน่ือง จนทาํให้เกดิความชาํนาญในส่ิงนั้ น 
3)  คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute)  หมายถึง คุณลักษณะ ความคิด ทัศนคติ คา่นิยม 
แรงจูงใจและความตอ้งการสว่นตวัของบุคคล คุณลักษณะเป็นส่ิง ท่ีติดตัวและ เปล่ียนแปลงได้ไม ่
งา่ยนัก การจดัคนให้เหมาะกบังานแล้วคอ่ยพ ัฒนาหรือเปล่ียนแปลงในส่วนปลีกยอ่ย น ่าจะเป็น
แนวทางท่ีดี คณุลกัษณะท่ีไมเ่หมาะสมกบัหน้าท่ีมกัจะกอ่ให้เกดิปัญหาในการทํางาน และทําให้งาน
ไมป่ระสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

ผูว้จิยัสรุปในเร่ืองสมรรถนะบุคลากรได้วา่ สมรรถนะบุคลากรใช ้เ ป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พฒันาให้เป็นมาตรฐาน แสดงออกซ่ืงพฤติกรรมท่ีดี มีประโยชน์ตอ่ตนเอง
และหนว่ยงานตา่ง ๆ เชน่ดา้นบุคลากร ทาํให้ทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเอง ทําให้ผู ้บริหาร
ทราบถึงระดบัสมรรถนะบุคลากรในหนว่ยงานตนเอง ผูบ้ริหารระดับสูงสามารถใช ้ในการบริหาร
เชื่อมโยง แปลงวิสัยทัศน์ วฒันธรรม พ ัฒนาวางแผน ใช ้กลยุทธ์ตา่ง  ๆ รวมทั้งการประเมินผล 
เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพ ทาํให้บุคลากรเป็นผูท่ี้มจิีตใจให้บริการ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัธนาคาร
ความรู้ดา้นเศรษฐกจิพื้นฐานทัว่ไปและความรู้ดา้นผลิตภ ัณฑ์ของธนาคารอยา่งลึกซ้ึง มีทักษะการ
ทาํงานดา้นธนาคาร มภีาวะผูน้ําซ่ือสัตย์และจรรยาบรรณ ทํางา นร่วมกบัคนอ่ืนรวมทั้งทํางานเป็น
ทีมไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะมคีณุลกัษณะและปัจจยัหลายอยา่ง เชน่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ใน
การขบัเคล่ือนความรู้ทกัษะ เผชิญและแกปั้ญหาท่ีเกดิข้ึน ซ่ึงเป็นตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล ให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบ  

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์อธิบายดว้ยหลกัการทางทฤษฎีเพื่อนํามาสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรท่ีเกดิข้ึนจากการผสมผสานการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีตา่ง ๆ เชน่ การมุง่ เน้นลดคา่ใช ้จา่ย
หรือตน้ทุน ลดขั้นตอนการทาํงาน ท่ีไมจ่าํเป็นให้น้อยลง หรือเกิดประสิทธิภาพการทํางานมากข้ึน 
ดงัทฤษฎีท่ีนํามาแสดง ดงัน้ี 

การพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
อาภรณ์ ภูว่ิทยาพ ันธ์ุ ( 2551, 178-182)  กลา่ววา่องค์ประกอบการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ประกอบด้วย การพัฒนาบุคคลกรรายบุคคล ซ่ึงเ ป็นองค์ประกอบหน่ึงของการพัฒนา
ทรั พ ยา กรมนุ ษย์ใ น อง ค์การ  ( Human Resources Development :  HRD)  ท่ีมุ ง่ เ น้น ตัวบุคคล 
(Individual)  และมุง่ เน้นผลลัพธ์ระยะส้ันท่ีเกิดข้ึนในชว่งของการพัฒนา ( Short Term Results) 
พบวา่ แนวทางการพัฒนา บุคลา กรนั้ นจะ เกิดข้ึนจา กข้อตกลง เกี่ย วกบัการเ รียน รู้ ( Learning 
Agreement) ท่ีวางแผนไวล้ว่งหน้าซ่ึงข้อตกลงน้ีจะเ รียกวา่ แผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) เ ป็นแผนงานท่ีถูกเ ขียนข้ึนเพื่อให้หัวหน้างานมีโอกาสได้
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พดูคยุกบัพนักงานแบบตวัตอ่ตวัเกีย่วกบัเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ีกาํหนดข้ึนร่วมกนั และตอบสนอง
ตอ่ความจาํเป็นขององค์กรโดยมีวตัถุประสงค์หลักของการจัดทํา  IDP ก็คือปรับปรุงผลงานของ
พนักงานตามขอบเขตหน้าท่ีงานท่ีมอบหมายให้ในปัจจุบนั สง่เสริมให้พนักงานมีขีดความสามารถ
ท่ีเพิ่มข้ึนตามสายอาชีพท่ีกาํหนด เตรียมความพร้อมสู่งานหรือตําแหน่งงานอ่ืน เตรียมความพร้อม
สําหรับความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน ผู ้บริหารระดับสูง เชน่ CEO และ ทีมงาน HR ขององค์การท่ี
จะตอ้งทาํหน้าท่ีผลกัดนัให้ IDP เป็นแผนงานเชิงนโยบาย สนับสนุนให้หัวหน้างานจัดทํา ปฏิบัติ 
และติดตามผลการนํา IDP ไปใชซ่ึ้ง HR จะตอ้งมบีทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุนให้ CEO เ ห็นด้วย 
จดัเตรียมการจดัทาํ IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัภายในองค์การ ให้ความรู้และความเข้าใจถึงแนว
ทางการจดัทาํ IDP แกห่ัวหน้างานและพนักงานให้คาํปรึกษาตอบข้อซักถามเมื่อมีการสอบถามจาก
หัวหน้าและพนักงาน ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน  

อาภรณ์ ภูว่ทิยาพนัธ์ุ (2551, 186-196) อธิบายถึงเทคนิควธีิการทําแผนพัฒนาบุคลากร 
เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจและตอ้งทาํอยา่งตอ่เน่ืองทุก ๆ ปี โดยมีเทคนิคการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคลท่ีสําคญัเป็นขั้นตอนดงัตอ่ไปน้ี  

ขั้นท่ี 1 การกาํหนดขีดความสามารถของตําแหน่งงาน ( Competency)  เ ป็นเสมือนธง 
กรอบ และแนวทางในการวเิคราะห์หาจุดแข็ง (Strength)  และจุดออ่นของพนักงาน ( Weakness) 
เพราะกอ่นท่ีจะวิเคราะห์ตนเองได้วา่เรามีจุดแข็งและจุดออ่นในเ ร่ืองใดนั้ น อยา่งน้อย ๆ หา
มาตรฐานของตําแหน่งงานนั้ นกอ่นวา่มี Competency ท่ีจําเ ป็นและท่ีเกี่ยวข้องอะไรบ้าง เชน่
ตาํแหนง่ ผูจ้ดัการ จะตอ้งทราบกอ่นวา่ตาํแหนง่งานผู้จัดการ ต้องมีขีดความสามารถของตําแหน่ง
งาน Competency อะไรบา้ง ใชเ้ป็นกรอบหรือแนวทางในการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดออ่นของ
พนักงาน การหา Competency มวีิธีการ 3 ส่วนท่ีสําคัญได้แก ่1)  Core Competency คือ สมรรถนะ
หลกัท่ีพนักงานทุกคน ทุกระดบัตาํแหนง่งานในองค์การจะตอ้งม ีหรือเรียกวา่ขีดความสามารถหลัก 
มากาํหนดข้ึนเป็นพฤติกรรมท่ีคาดหวงัและต้องการ หรือท่ีเ รียกวา่  Core Competency ขององค์กร 
และหากพนักงานมกีารแสดงพฤติกรรมตาม Core Competency ท่ีกาํหนดข้ึนเหมือน ๆ กนัเ ป็นระยะ
เวลานาน ยอ่มจะทาํให้เกดิการหลอ่หลอมออกมาเป็นวฒันธรรมองค์การ หรือ Corporate Cultureใน
ท่ีสุด 2) Managerial Competency เป็นขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ ท่ีกาํหนดข้ึนตาม
บทบาทความรับผิดชอบของตาํแหนง่งาน สว่นใหญ ่มกัจะเป็นเร่ืองการวางแผนงาน ความเ ป็นผู้นํา
การสอนและ พัฒนาทีมงาน  วิสัยทัศน์เชิ งกลยุทธ์ การแกไ้ขปัญห าและตัดสินใ จการบริหา ร
เปล่ียนแปลง ความคิดเชิงวเิคราะห์ 3) Functional Competency เ ป็นขีดความสามารถในงานเฉพาะ
ด้านเจาะจงตามลักษณะงาน หรือเฉพาะกลุม่ งานแตกตา่งกนัยอ่มมี Function Competency ท่ี
แตกตา่งกนั ตาํแหนง่งานประกอบด้วย Competency ท่ีจําเ ป็น ได้แก ่Core Competency, Managerial 
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Competency and Functional Competency (Common Functional Competency and Specific Functional 
Competency) ซ่ึงแหลง่ท่ีมาและมบุีคคลท่ีมสีว่นรว่มในการกาํหนด Competency ทั้ง  3 ประเภท หลัก
ท่ีแตกตา่งกนัไป  

ขั้นท่ี 2 การวเิคราะห์หาจุดแข็งและจุดออ่นของพนักงาน เป็นการประเมนิ Competency ท่ี
กาํหนดข้ึนวา่อะไรคือจุดแข็งและจุดออ่นของพนักงานแตล่ะคน ไดแ้ก ่การสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อหา
เหตุการณ์สําคญั (Critical Incidents) ของ Competency ตวันั้น ทั้งน้ี คณะกรรมการจะทําหน้าท่ีในการ
พิจารณารว่มวา่พนักงานแตล่ะคนม ีCompetency อะไรท่ีเ ป็นจุดแข็งและจุดออ่นภายหลังจากการ
สัมภาษณ์เสร็จส้ินลง การใชแ้บบทดสอบ (Test) การนํา Competency มาแปลงเป็นคําถามเพื่อนํามา
ประเมนิ โดยกาํหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับตามแ นวคิดของ Likert Scale โดยแบง่ระดับ
การประเมนิตั้งแต ่1 ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งมาก ไปจนกระทัง่ถึงระดบั 5 หมายถึง เ ห็นด้วยมากท่ีสุด ทั้ง น้ี
แนวทางการกาํหนดแบบทดสอบนั้นจะตอ้งนํา Competency แตล่ะตัวมาคิดข้อคําถามท่ีเหมาะสมท่ี
จะนํามาใชใ้นการประเมนิตอ่ไป การใช ้แบบสํารวจ ( Survey)  ความคิดเห็น โดยอาศัยการสังเกต
พฤติกรรมของพนักงาน ผูท้าํหน้าท่ีมกัจะเป็นพนักงานประเมนิตนเอง ผู ้บังคับบัญชาประเมิน หรือ
จะให้พนักงานและผูบ้งัคบับญัชารว่มกนัประเมนิท่ีเรียกกนัวา่ การประเมนิแบบ 180 องศา หรื อการ
ให้ผูป้ระเมนิหลาย ๆ คนทาํหน้าท่ีประเมนิรว่มกนั เ รียกวา่ การประเมินแบบ 360 องศา เคร่ืองมือ
การใชแ้บบสํารวจเป็นเคร่ืองมอืท่ีองค์การอ่ืน ๆ ใชก้นัมากท่ีสุด เพราะไมต่อ้งยุง่ยากในการจัดทํา ใช ้
ระยะเวลาไมน่านและคา่ใชจ้า่ยน้อย การใช ้Assessment Center ศูนย์ประเมิน ซ่ึงต้องใช ้วีธีการหรือ
เทคนิคในการประเมนิพฤติกรรมท่ีหลากหลาย (Multiple Method)  และต้องคํานึงถึงปัจจัยในด้าน
ตา่ง ๆ ไดแ้ก ่บุคคลท่ีเ ป็นผู้ถูกประเมิน ผู ้ประเมินหรือผู้สัง เกตการณ์  (Assessors/Observers)  ใช ้
เทคนิคการประเมนิท่ีหลากหลายมากกวา่หน่ึงวธีิการ เพราะตอ้งการผลออกมาด้วยความช ัดเจนและ
ความเท่ียงตรง คณะกรรมการ (Committee)  คณะกรรมการประเมินเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีองค์การ
หลาย ๆ แหง่นํามาใชใ้นการประเมนิ มกัพบวา่เป็นวธีิการประเมนิในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อกลั่นกรอง
หาจุดแข็งและจุดออ่นของพนักงาน โดยมากกวา่ใช ้คณะกรรมการพิจารณานั้ นมกัจะใช ้เพื่อการ
ประเมนิหาผูสื้บทอดตาํแหนง่งาน (Successors) หรือการหาคนเกง่และคนดี (Talented People)  

ขั้นท่ี 3 การกาํหนดพฤติกรรมท่ีคาดหวงั เพื่อให้พนักงานปรับเปล่ียนไปตามท่ีคาดหวงั
นั้นจะตอ้งมหีลกัการเขียน คือ เกดิข้ึนบอ่ยคร้ัง เป็นพฤติกรรมท่ีพนักงานมีโอกาสในการแสดงออก
ได ้พฤติกรรมท่ีผูบ้งัคบับญัชาคาดหวงัตอ้งการให้พนักงานปรับเปล่ียนวิธีการแสดงออก พฤติกรรม
ท่ีถูกกาํหนดข้ึนนั้นจะตอ้งเป็นพฤติกรรมสําคญั ๆ นําไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีต้องการ เ ป็นพฤติกรรมท่ีส่งผล
ตอ่เป้าหมายหรือความสําเร็จท่ีหัวหน้างานและองค์การตอ้งการ พฤติกรรมนั้ น สามารถประเมินได้
วา่พนักงานแสดงพฤติกรรมดีหรือไมดี่ พนักงานจะตอ้งปรับปรุงให้ดีข้ึน สามารถตรวจสอบได้ไม ่
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วา่จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การสังเกตเห็นโดยตรง การสอบถามพฤติกรรมจากเพื่อน
รว่มงาน ลูกคา้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนําขอ้มลูท่ีไดม้าตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง จ ะ
เห็นวา่เป็นเกณฑ์ท่ีใชเ้พื่อสร้างความมัน่ใจวา่เ ป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์จริง  ๆ ดังนั้ นจะต้อง
ตรวจสอบพฤติกรรมนั้นกบัเกณฑ์ หากพบวา่พฤติกรรมใดไมเ่ข้ากบัเกณฑ์ตามท่ีกาํหนดจะถือวา่
ไมใ่ชพ่ฤติกรรมหลกัท่ีองค์การตอ้งการให้พนักงานแสดงออก 

ขั้นท่ี 4 การกาํหนดเคร่ืองมอืพ ัฒน า (Development tools)  เ ป็นเคร่ืองมือท่ีกาํหนดข้ึน
เพื่อปรับเปล่ียน ปรับปรุง และพฒันาขีดความสามารถของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน่
การฝึกอบรม (Training)  ซ่ึง เ ป็นกระบวน การท่ีจะชว่ยส่ง เสริมและเพิ่มพ ูน ความรู้ทักษะและ
ความสามารถในการทาํงานของพนักงาน จะเน้นให้เกดิการเ รียนรู้ระยะส้ันภายใต้ระยะเวลาและ
สถานท่ีจาํกดั มกัมรูีปแบบ ดงัน้ี 4.1) การฝึกอบรมภายในท่ีองค์กรจัดให้มีข้ึน ( In – House Traning) 
4.2) การฝึกอบรมภายนอกท่ีหัวหน้างานส่งพนักงานหรือพนักงานขอเข้ารับการฝึกอบรมจาก
สถาบนัหรือหนว่ยงานภายนอก (Plublic Training/Off - House Training)  และมีเคร่ืองมือการพัฒนา
อ่ืน ๆ อีกท่ีนอกเหนือจากการฝึกอบรม ในสว่นของเคร่ืองมอืการพฒันาท่ีองค์การมกัใช ้กนัได้แก ่1) 
การฝึกอบรมในขณะทํางาน ( OJT :  On the Job Traning)  2)  การสอนงาน ( Coaching)  3)  การให้
คาํปรึกษาแนะนํา (Consulting)  4)  หมุนเวียนงาน (Job Rotation)  5)  การทํากิจกรรม ( Activity)  6) 
การเ รียนรู้ ด้วยตนเอง  ( Self Learning)  7)  การให้ดูง านนอกสถา นท่ี ( Visiting)  8)  การเข้าร่วม
ประชมุสัมมนา (Meeting and Seminar) 9) การศึกษาตอ่ (Continuous Studying)  10)  การฝึกงานและ
ทาํงานรว่มกบัผูเ้ชี่ยวชาญ (Counterpart) 11) การเพิ่มคุณคา่ในงาน (Job Enrichment)  12)  การเพิ่ม
ปริมาณงาน (Job Enlargement) 13) การเฝ้าติดตาม/สังเกตพฤติกรรม ( Job Shadowing)  14)  การเป็น
พี่เล้ียง (Mentoring) แนวความคิดของการพฒันา  

ทฤษฎีท่ีเ กี่ยวข้อง และ การ พัฒน าทรั พย ากร มนุษย์ ผู ้วิจัย ได้ร วมสรุปวา่  ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ จะมุง่เน้นไปท่ีหลกัการเพิ่มผลประกอบการไมว่า่จะเป็นกาํไร รายได้ ยอดขาย ซ่ึงต้อง
ใชอ้งค์ประกอบทางปัญญา ทกัษะความชาํนาญ เกิดการเ รียนรู้ มีการติดตอ่ส่ือสารระหวา่งคนใน
สังคมแลกเปล่ียนกนั ทาํงานรว่มกนั ไวว้างใจกนั ซ่ึงประกอบด้วยทฤษฎีการใช ้ทรัพยากรท่ี จํากดั 
ทฤษฎีการใช ้ทรัพยากรอยา่งยั่ง ยืน ทฤษฎีมนุษย์ให้เ ป็นทุนหรือทุนมนุษย์เ ป็นต้น ส่วนทฤษฎี
จิตวทิยา เป็นทฤษฎีเกีย่วขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทัศนคติโดยมีเ ป้าหมายให้มีการแสดงออกตามท่ี
องค์กรตอ้งการและจะปรับเปล่ียนผลการทาํงานให้มปีระสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงประกอบด้วย ทฏษฎี
จิตวทิยาดา้นพฤติกรรม ทฤษฎีน้ีมคีวามเชื่อวา่การเรียนรู้ของมนุษย์เกดิจากการกระตุ้นท่ีใส่เข้าไปให้
เกดิพฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบได้ ทฤษฎีจิตวิทยาการรับรู้ ซ่ึง เกิดจากกระบวนการคิด การ
กระตุน้และประสบการณ์ในอดีตให้เกิดการเข้าใจแล้วจะนําไปสู่พฤติกรรมท่ีเ ห็นด้วย  ให้ความ
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รว่มมือในงาน ในส่วนขององค์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยการพัฒนา
บุคลากรรา ยบุคคล ท่ีมุง่ เ น้น ตัวบุคคล ผ ลลัพธ์ร ะย ะส้ัน ท่ีเ กิดข้ึนใ นชว่งการพัฒน า โ ดย มี
วตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผลงานพนักงานเตรียมความพร้อมสําหรับความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน โดย
มเีทคนิคการจดัทาํแผนเร่ิมจากการกาํหนดขีดความสามารถของตาํแหน่ง  นํามาประเมินวิเคราะห์จุด
แข็งจุดออ่นของตาํแหนง่ แลว้กาํหนดพฤติกรรมท่ีคาดหวงั สุดท้ายคือ การกาํหนดเคร่ืองมือพ ัฒนา 
เพื่อปรับเปล่ียนปรับปรุงและพฒันาขีดความสามารถของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน่
การฝึกอบรมเป็นตน้ 

เคร่ืองมือในการพฒันาบุคลากร 
ในการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล ( Individual Plan)  อาภรณ์ ภูว่ิทยพ ันธ์ุ (2551)  อธิบาย

ถึงเคร่ืองมอืการพฒันาบุคลากรไวว้า่ ในการพฒันาบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพจําเ ป็นต้องอาศัย
เคร่ืองมอืในการพฒันาบุคลากรเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรมี
อยูห่ลายวธีิวธีิท่ีเป็นท่ีนิยมและใชก้นัอยา่งแพรห่ลายมีดงัน้ี  

1. การฝึกอบรมในห้องเ รียน ( Classroom Training)  เ ป็นเคร่ืองมือการปรับปรุงและ 
พฒันาความสามารถของบุคลากรท่ีเน้นให้เกิดความรู้ทักษะทัศนคติแรงจูงใจและบุคลิกภาพท่ี
เปล่ียนไปจากเดิมเป็นการเรียนรู้ระยะส้ันโดยมีผู ้บังคับบัญชาทําหน้าท่ีจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามความสําคญัและความจาํเป็น  

2. การสอนง าน ( Coaching)  เ ป็นกร ะบวนกา รปฏิสัมพันธ์  ( Interactive Process) 
ระหวา่งผูส้อนงานและบุคลากรโดยมากการสอนงานมกัจะเป็นกลุม่เ ล็กหรือรายบุคค ลซ่ึงต้องอาศัย
เวลาในการพัฒนาอยา่งตอ่เ น่ืองใช ้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ทักษะและ
ความสามารถเฉพาะตวั (Personal Attribute) ดว้ยวธีิการและเทคนิคตา่ง  ๆ ท่ีวางแผนไวเ้ ป็นอยา่งดี
ทาํการสอนให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดข้ึนจนกระทัง่สามารถฝึกให้บุคลากรปฏิบัติงานตามท่ี
สอนให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้  

3. การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน ( On the Job Training:  OJT)  ใช ้เ ป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาบุคลากรดว้ยการฝึกปฏิบติัจริงจากสถานท่ีจริงเพื่อให้คําแนะนําเชิงปฏิบัติในลักษณะตัว
ตอ่ตวั (One-on-One) หรือเป็นกลุม่เล็ก ๆ ในพื้นท่ีการทํางานในชว่งเวลาการทํางานปกติซ่ึง  OJT 
เป็นการเน้นประสิทธิภาพการทาํงานในลกัษณะการพฒันาทกัษะพื้นฐานให้บุคลากรเข้าใจสามารถ
ปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองซ่ึงมกัจะใชเ้คร่ืองมอื OJT ในการสร้างบรรยากาศการถา่ยทอดและแลกเปล่ียน
ความรู้หรือท่ีเรียกวา่ Knowledge Sharing เพื่อลดชอ่งวา่งความรู้ของคนในองค์กรให้มากท่ีสุด  

4. โปรแกรมพี่เล้ียง (Mentoring Program) เป็นรูปแบบของการมองจากคนภายนอกตอ่
การดาํเนินชีวติปกติและประสบการณ์ในการทํางานของอี กฝ่ายเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
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(Development Partnership) จากบุคคลท่ีตอ้งทําหน้าท่ีแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์และข้อมูล
ตา่ง ๆ และมมุมองสว่นบุคคลเพื่อส่ง เสริมสนับสนุนและผลักดันให้อีกฝ่ายมีความพร้อมในการ
ทาํงานพร้อมท่ีจะเจริญเติบโตและมคีวามกา้วหน้าในสายอาชีพขั้นตอนของ Mentoring Program  

5. การเพิ่มคุณคา่ในงาน (Job Enrichment)  เ ป็นลักษณะงานท่ีมีความสําคัญ ( Task 
Significance) มอิีสระสามารถบริหารจดัการงานนั้ นด้วยตนเอง ( Autonomy)  และการได้รับข้อมูล
ป้อนกลบัจากผูบ้งัคบับญัชา (Feedback) เป็นระยะอยา่งตอ่เ น่ืองเน้นการออกแบบลักษณะงาน ให้
พนักงานเกดิความชาํนาญในงานท่ีหลากหลายข้ึน (Skill Variety) เกดิความรับผิดชอบในงานของตน 
(Task Identity) 

6. การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) คือการมอบหมายปริมาณงานให้พิ่มมากข้ึน
ดว้ยมลูคา่งาน (Job Value) ไมแ่ตกตา่งไปจากขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบอยูใ่นปัจจุบัน การให้ข้อมูล 
ป้อนกลบัหรือการชี้แจงหลงัจากท่ีผูบ้งัคบับญัชาเฝ้าติดตาม พนักงานเป็นเ ร่ืองท่ีสําคัญมากเพื่อให้
พนักงานไมเ่กดิขอ้ขอ้งใจถึงผลการประเมินท่ีเกิดข้ึนการประเมินผลการทํางานของบุคลากรจะ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จะต้องกาํหนดเ ป้าหมายหรือตัวชี้ วดัผลการทํา งาน ( KPI :  Key 
Performance Indicators) ท่ีชดัเจนและสามารถวดัออกมาเป็นรูปธรรมเป็นตวัเลขท่ีจับต้องได้ 

7. กา รมอบหมา ย โคร ง กา ร  ( Project Assignment)  ใ ห้ บุคลา กรคน ใ ดคน ห น่ึ ง 
ดาํเนินการจดัทาํเป็นโครงการท่ีมีขอบเขตไมก่วา้งมากระยะเว ลาในการดําเ นินงานส้ันและใช ้
ทรัพยากรไมม่ากนักแตกตา่งกบัการมอบหมายโครงการเป็นกลุม่มีขอบเขตโครงการท่ีกวา้งมีงานท่ี
ตอ้งรับผิดชอบมากรวมถึงเป็นโครงการท่ีต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลายเป็น
การมอบหมายโครงการให้กบับุคลากรหลายคนท่ีอยูใ่นหน่วยงานเดียวกนั หรือตา่งหน่วยงานกนั
รว่มกนัจดัทาํโครงการข้ึน จะตอ้งกาํหนดชว่งเวลาท่ีชดัเจนในการบริหารโครงการท่ีกาํหนดข้ึนให้
ประสบความสําเร็จโดยมกีารติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลความสําเ ร็จของโครงการเป็นระยะ 
ส่ิงสําคญัผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งให้ขอ้มลูป้อนกลบัการพดูคยุกบับุคลากรเป็นระยะถึงจุดแข็งจุดออ่น
ของพวกเขารวมถึงแผนการดาํเนินงาน (Action Plan) เพื่อให้โครงการท่ีมอบหมายให้กบับุคลากร
ประสบความสําเร็จ  

8. การหมนุเวยีนงาน (Job Rotation) สามารถเกดิข้ึนไดท้ั้งการเปล่ียนตําแหน่งงานและ
การเปล่ียนหน่วยงานภายใต้ระยะเวลาท่ีกาํหนดเป็นเคร่ืองมือท่ีกอ่ให้เกิดทักษะการทํางานท่ี
หลากหลายดา้น (Multi-Skill) เน้นการสลับเปล่ียนงานในเชิงแนวนอน ( Lateral Moves)  จากงาน
หน่ึงไปยงัอีกงานหน่ึงมากกวา่การเล่ือนตาํแหนง่งานท่ีเน้นการทํางานท่ีสูง ข้ึนตามตําแหน่งงานท่ี
สูงข้ึน (Vertical Moves) การหมนุเวยีนงานนั้นขั้นตอนการทาํ Job Rotation  
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9. การให้ คําปรึกษา แนะนํา ( Consulting)  เ ป็นเค ร่ืองมือกา รพัฒนาบุคลากรท่ีถูก
นําไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกดิข้ึนกบับุคลากรดว้ยการวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกดิข้ึนในการทํางานและ
นํามากาํหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหวา่งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึง
ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งนําเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมเพื่อให้บุคลากรมีแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกดิข้ึนกบัตนเองได ้

10. การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) เป็นเทคนิคการสร้างและทําตามอยา่งแมแ่บบ
หรือ Role Model ท่ีเน้นกจิกรรมการเรียนรู้การแสดงออกและเทศนคติของแมแ่บบในระยะส้ันโดย
ไมต่อ้งลงทุนมากนักเพียงแคอ่าศยัแมแ่บบท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถแสดงตัวอยา่งให้บุคลากรผู้ติดตามรับรู้
และเลียนแบบไดใ้นระยะเวลาการทาํงานปกติ มีการติดตาม/สังเกตเป็นเคร่ืองมือท่ีเ ปิดโอกาสให้
บุคลากรไดเ้รียนรู้ผา่นการติดตามการทาํงานกบัผูเ้ชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลเพื่อให้พนักงานได้เ ห็น
สภาพแวดลอ้มทกัษะท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงานขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบการจัดการงานท่ีเกิดข้ึน
จริงระยะเวลาตั้งแตห่น่ึงวนัไปจนถึงหน่ึงเ ดือนหน่ึงปีทั้ง น้ีการติดตาม/เ ฝ้าสังเกตพฤติกรรมจาก
แมแ่บบนั้นจะเกดิข้ึนจากความสนใจของบุคลากรเอง  

11. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ( Self Learning)  เ ป็นเทคนิควิธีพ ัฒนาบุคลากรขององค์กร
เน้นให้บุคลากรมคีวามรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองไมจ่ําเ ป็นจะต้องใช ้ชว่งเวลาใน
การปฏิบติังานเทา่นั้นบุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองผา่นชอ่งการเ รียนรู้และ
ส่ือตา่ง ๆ ท่ีตอ้งการไดข้ั้นตอนของ (Self Learning) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

12. การเป็นวทิยากรภายใน ( Internal Trainer)  หมายถึงบุคลากรภายใน ผู ้ท่ีมีความรู้
ทกัษะความชาํนาญรวมทั้งประสบการณ์ในเร่ืองใดเ ร่ืองหน่ึงและพร้อมท่ีจะถา่ยทอดให้กบับุคคล
ตา่ง ๆ ฟังไดข้ั้นตอนของการเป็น  Internal Trainer เ ป็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรใน
องค์กรโดยมอบหมายให้เป็นวทิยากรภายใน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มทีักษะความรู้ความช ํานาญ ผู้บังคับบัญชา
จะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางและขั้นตอน 

13. การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) เป็นเคร่ืองมอืการพฒันาบุคลากรโดยมอบหมาย
ให้บุคลากรไปสังเกตการณ์การกระทาํหรือบุคคลท่ีตอ้งการในสถานท่ีเฉพาะแห่งใดแห่งหน่ึงเพื่อ
วตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึง 

14. การฝึกงานกบัผูเ้ชี่ยวชาญ ( Counterpart)  เ ป็นเคร่ืองมือพ ัฒนาบุคลากรท่ีเน้นให้
บุคลากร ได้ร่วมฝึกงาน และทํา งานกบัผู้เชี่ยวชาญท่ีไ ด้รับมอบหมาย โดยผู้เ ชี่ยวชา ญท่ีได้รั บ
มอบหมายให้เป็นผูฝึ้กงานนั้นคือผูท่ี้เชี่ยวชาญในวชิาชีพท่ีทาํงานอยูห่รือเ ป็นผู้เชี่ยวชาญในทักษะ
หลาย ๆ ดา้น 
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15. การประชมุ/สัมมนา (Meeting/Seminar) เป็นการพฒันาบุคลากรเ รียนรู้จากการรับ
ฟังแนวคิดใหม ่ๆ เพื่อให้เกดิความรู้และประสบการณ์จากผูอ่ื้นทั้งภายในและ ภายนอก รวมทั้งการ
หารือและระดมความคิดเห็นกนั  

16. การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) เป็นการพฒันาบุคลากรในชว่งเวลาทํางานปกติ
หรือนอกเวลาทาํงานในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดบัสูง ข้ึนโดยศึกษาตอ่ในหลักสูตรท่ีเ ป็น
ประโยชน์ตอ่การทาํงานปัจจุบนัของบุคลากรหรือการทาํงานในอนาคตหรือประโยชน์ตอ่การเ ล่ือน
ระดบัหรือตาํแหนง่งานท่ีสูงข้ึนในอนาคต  

สําหรับผู้วิจัย ได้สรุปเคร่ืองมือกา รพัฒน าบุคลากรวา่  มีหลายวิธี ข้ึนอยูก่ ับควา ม
เหมาะสมท่ีองค์กรจะวเิคราะห์นํามาใชใ้นการพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไมว่า่จะเป็นการ
ฝึกอบรมในห้องเรียนท่ีเน้นให้เกดิความรู้ทกัษะทศันคติ เป็นการเรียนรู้ระยะส้ัน การสอนงานใช ้กบั
กลุม่เล็ก ๆ ตอ้งอาศยัเวลาอยา่งตอ่เน่ือง การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เ ป็นการสอนตัวต ่อตัวเพื่อ
พฒันาทกัษะพื้นฐาน การเป็นพี่เล้ียง เป็นการเน้นการพฒันาแบบมสีว่นรว่ม การเพิ่มคุณคา่งาน เ ป็น
ลกัษณะงานท่ีมคีวามสําคญัเน้นการออกแบบลกัษณะงานให้เกิดการช ํานาญท่ีหลากหลาย การเพิ่ม
ปริมาณงาน จะต้องกาํหนดเป้า หมายหรือตัวชี้ วดัท่ีช ัดเจน กา รมอบหมายโครงการ ต้องเ ป็ น
โครงการท่ีไมก่วา้งนัก ระยะเวลาส้ัน การหมนุเวยีนงาน เป็นเคร่ืองมือท่ีกอ่ให้เกิดทักษะการทํางาน
ท่ีหลากหลายดา้น การให้คาํแนะนําปรึกษา เป็นเคร่ืองมอืท่ีนําไปแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบับุคลากร ด้วย
การวเิคราะห์ปัญหา กาํหนดแนวทางแกไ้ขรว่มกนั การติดตามสังเกต เ ป็นเคร่ืองมือท่ี เ ปิดโอกาสให้
บุคคลไดเ้รียนรู้ผา่นการติดตามการทาํงาน การเ รียนรู้ด้วยตนเอง เ ป็นเทคนิคพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้พฒันาตนเองผา่นชอ่งทางส่ือตา่ง  ๆ การดูงานนอกสถานท่ี คือการ
มอบหมายให้ไปสังเกตการณ์ในสถานท่ีแห่งใดแห่งหน่ึง การฝึกงานกบัผู้เชี่ยวชาญ จะเน้นให้
บุคลากรไดร้ว่มฝึกงานและทาํงานกบัผู้เชี่ยวชาญท่ีได้รับมอบหมาย การประช ุมสัมมนา เ ป็นการ
เรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดใหมเ่พื่อให้เกดิความรู้ใหม ่การให้ทุนศึกษา เ ป็นการพัฒนาบุคลากร 
ในชว่งเวลาทาํงานปกติหรือนอกเวลาทาํงาน ในการพฒันาบุคลากรจาํเป็นตอ้งอาศยัเคร่ือง มือเหลา่น้ี
เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดตามความเหมาะสมและจําเป็นของแตล่ะหนว่ยงาน  

วัฒนธรรมองค์กร   
วฒันธรรมองค์กรมคีวามสําคญัตอ่องค์กร ตอ่การปฏิบติัของคนในสังคม มีเ ร่ืองเกี่ยวข้อง

ท่ีตอ้งศึกษาดงัน้ี 
ความหมายวฒันธรรมองค์กร  
สําหรับวฒันธรรมองค์กร มผูีใ้ห้ความหมายไวห้ลายทา่น ดงัน้ี 



77 

มวัร์เ ฮดและกรีฟ ฟิน ( Moorhrad& Griffin, 1995, 440) ให้ความหมายวฒั นธรร ม
องค์กรวา่ “หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงคา่นิยม ความรู้ ความคิด ศีลธรรม ประเพณี เทคโนโลยี
ตลอดจนส่ิงตา่ง ๆ ท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมา มคีวามเชื่อถือศรัทธาร่วมกนัของสมาชิกภายในองค์กรนั้ น 
แสดงให้เห็นถึงสัญลกัษณ์ตา่ง ๆ เชน่ ปรัชญา ตาํนาน นิยาย เร่ืองราว และภาษาพิเศษ เป็นตน้” 

กอร์ดอน (Gordon, 1999, 342) ให้ความหมายวฒันธรรมองค์กรวา่ “คือส่ิง ท่ีอธิบาย
สภาพทัว่ไปภายในองค์กร รวมเอาขอ้สมมติความเชื่อและคา่นิยมท่ีสมาชิกขององค์กรมีร่วมกนัเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานท่ีมปีฏิสัมพนัธ์กบัโครงสร้างอยา่งเป็นทางการในการกาํหนดรูปแบบ
พฤติกรรม” 

วรัิช สงวนวงศ์วาน ( 2547, 20)  ให้ความหมายวฒันธรรมองค์กรวา่ “คือความเชื่อ
คา่นิยมท่ีเกดิข้ึนรว่มกนัอยา่งเป็นระบบในองค์กรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการกาํหนดพฤติกรรมของคน
ในองค์กรนั้นจึงเป็นเสมอืน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวญิญาณ” ขององค์กร” 

สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ (2540, 11)  ให้ความหมายวฒันธรรมองค์กรหมายถึง “ส่ิง ท่ี
ประกอบดว้ยพฤติกรรม แบบแผน ความเชื่อ คา่นิยม อุดมการณ์ความเข้าใจและข้อสมมติพื้นฐาน
ของคนกลุม่หน่ึงหรือสว่นใหญภ่ายในองค์กร” 

พร  ภิ เศ ก (2546, 27)  ให้ ควา มห มา ยว ัฒน ธร รมอง ค์กร คือ “กลุ ่มคนท่ีมีค ่านิ ย ม
เหมอืนกนั หรือไดรั้บการยอมรับในกลุม่ ชว่ยให้สมาชิกในองค์กรยอมรับในการปฏิบัติสืบตอ่กนัมา 
จนเกดิแนวการปฏิบติัและมกัจะถูกถา่ยทอดตอ่ ๆ กนัมา โดยมกีารส่ือทางสัญลักษณ์ตา่ง ๆ” 

วรวจัน์ สุวคนธ์ ( 2556) กลา่วถึงวฒันธรรมองค์กรวา่ เ ป็นแบบแผนความคิดและการ
ปฏิบติัตนของคนในสังคมหน่ึง ซ่ึงแตกตา่งจากสังคมอ่ืน ๆ ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดล้อม ประสบการณ์
ในอดีตไปจนถึงการหลอ่หลอมจากผู้นําทางความคิดในสังคม เชน่ วฒันธรรมคนภาคเหนือไม ่
เหมอืนคนภาคอ่ืน คนชาติไทยไมเ่หมอืนคนชาติอ่ืน วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีคอ่ย ๆ เกิดข้ึนจนกลายเป็น
ส่ิงท่ีคอยกาํหนดอนาคตแนวทางของสังคมนั้ น  ๆ ในท่ีสุด หลายสังคมจึงหาวิธีสร้างวฒันธรรม
ข้ึนมา ออกแบบวฒันธรรมเพื่อให้วฒันธรรมองค์กรไปสูเ่ป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีนักบริหารหรือท่ีปรึกษา
องค์กร สามารถสร้างวฒันธรรม สามารถพลิกฟ้ืนธุรกิจข้ึนมาได้เพราะการออกแบบวฒันธรรม
องค์กร ท่ีดี ใน ธุร กิจธ นา คา ร เ มื่อสภ าพการ แข ่งขัน เป ล่ีย นแปลง ไป พฤติกรร มของลูกค้า
เปล่ียนแปลงไป กจ็ะตอ้งมกีารปรับวฒันธรรมองค์กร 

สําหรับผูว้จิยัไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมองค์กร หมายถึงส่ิงอธิบายถึงสภาพ
ทัว่ไปภายในองค์กร ใชเ้ป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบติัสืบทอดกนัมา อาจจะประกอบด้วย คา่นิยม 
ขอ้สมมติฐานพื้นฐาน ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ศิลธรรมประเพณี ท่ีมีความเชื่ อ ความศรัทธา
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รว่มกนัของสมาชิกในองค์กร มกีารส่ือทางสัญลกัษณ์ตา่ง ๆ องค์กรเพื่อใช ้เ ป็นแนวทางการกาํหนด
พฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น รวมทั้งใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการแกไ้ขปัญหาการปรับตัว 

ลกัษณะวฒันธรรมองค์กร 
วฒันธรรมองค์กรมคีวามสําคญัตอ่การกาํหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุ ษย์ใน

สังคม หรือองค์กร ในการดาํรงชีวติ ใชเ้ป็นแบบแผนในการกาํหนดพฤติกรรมหรือวิถีการดํารงชีวิต
ในการทาํงานของบุคลากรในองค์กร ท่ีทาํให้องค์กรมีเอกลักษณ์ของตนเองตา่งไปจากองค์กรอ่ืน 
และสามารถแลกเปล่ียนกนัและกนัหรือแพรก่ระจายออกไปได้ในหมูส่มาชิกของสังคม โดยมีการ
เรียนรู้ผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคม วฒันธรรมน้ีเปรียบเสมือนเป็นกาวหรือหลักท่ียึดองค์กร
หนว่ยงานให้ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมผูีก้ลา่วถึงลกัษณะวฒันธรรมองค์กรไวด้งัน้ี  

สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ (2545, 2 - 3) กลา่ววา่ ลกัษณะวฒันธรรมองค์กรสามารถแบง่เ ป็น 
1) บง่ชี้ ถึงกลุม่ของคา่นิยม ท่ียึดถือรว่มกนั ใชเ้ป็นเกณฑ์เพื่อตัดสินวา่ พฤติกรรมใดเป็นส่ิง ท่ีดีและ
สามารถยอมรับได ้พฤติกรรมใดบา้งท่ีไมดี่ และไมอ่าจยอมรับได้ 2)  ส่วนใหญอ่ยูใ่นลักษณะท่ีไม ่
เป็นลายลกัษณ์อกัษรแตเ่กดิมาจากการยึดถือปฏิบติัรว่มกนัของกลุม่ หรือของพนักงาน เ ป็นเ ร่ืองของ
ความเชื่อและคา่นิยมสว่นบุคคลของพนักงาน สะทอ้นถึงคา่นิยมและความเชื่อของพนักงานร่วมกนั 
3)  มีการยึดถือเหมือนกนัก็คือ การใ ช ้สัญลักษณ์เป็นส่ือบง่บอกความหมา ยของคา่นิยมท่ีเ ป็น
วฒันธรรมขององค์กรนั้น เชน่ สัญลกัษณ์กากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว เป็นเคร่ืองหมายแทนองค์กรกาชาด  

ดาเนียล อาร์.เดนิสัน ( Denison, 1990)  กลา่วถึงลักษณะของวฒันธรรมท่ีจะทําให้
องค์กรบรรลุประสิทธิผล ซ่ึงได้ศึกษา ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กรและประสิทธิผลขององค์กร 
พบวา่วฒันธรรมองค์กรจะส่งผลตอ่ประสิทธิผล ( Effectiveness)  ขององค์กรเป็นอยา่งมาก เมื่อ
วฒันธรรมนั้ นกอ่ให้เกิด การผูกพัน ( Involvement)  และการมีส่วนร่วมในองค์กร การปรับตัว 
(Adaptability) ท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
การประพฤติปฏิบัติได้สมํ่าเสมอ ( Consistency)  ซ่ึงจะทําให้เกิดการทํางานท่ีประสานกนัและ
สามารถคาดหมายพฤติกรรมตา่ง ๆ ท่ีจะเกดิข้ึนได ้มวีสัิยทศัน์และภารกิจขององค์กรท่ีเหมาะสม ทํา
ให้องค์กร มีกรอบและทิศทางการดําเ นิน งานท่ีช ัดเ จน และจะทําให้อง ค์กรสามา รถบรรลุ สู่
ประสิทธิผล (Effectiveness) ตามท่ีต้องการได้ ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กรจึงมีความสําคัญท่ีจะ
สนับสนุนให้องค์กรบรรลุสูว่สัิยทศัน์ และภารกิจท่ีกาํหนดอยา่งเหมาะสมได้วฒันธรรมอาจแบง่
ออกเป็น 1) วฒันธรรมแบบปรับตวั (Adaptability Culture) มุง่สร้างคา่นิยมใหมข่ององค์กรท่ีเ อ้ือตอ่
การเพิ่มขีดความสามารถในการคาดการณ์ภาวะแวดลอ้มภายนอก เพื่อให้เกิดพฤติกรรมในองค์กรท่ี
สามารถตอบสนองไดต้ลอดเวลา พนักงานพร้อมลงมือปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดความจําเ ป็นโดยยึด
คา่นิยมในการสนองตอบตอ่ลูกคา้เป็นสําคญั ผูน้ํามบีทบาทสําคญัตอ่การสร้างความเปล่ียนแปลงให้
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เกิดข้ึนกบัองค์กรด้วยการกระตุ้นพนักงานเน้ นการให้รางวลั 2)วฒัน ธรรมแบบมุง่ผลสําเ ร็ จ 
(Achievement Culture) เน้นคา่นิยมแบบแขง่ขนัเชิงรุก มคีา่นิยมท่ีมุง่การเอาชนะจึงเ ป็นเสมือนกาว
เชื่อมทุกคนในองค์กรเขา้ดว้ยกนั จะมคีา่นิยมในเร่ือง การให้แขง่ขนักนัทาํงาน เพื่อสร้างผลงาน การรุก 
การมุง่ม ัน่ เอาจริงเอาจงั การทาํอะไรให้เสร็จ ให้สมบูรณ์ ให้ดีท่ีสุด การขยันขันแข็งในการทํางาน 
การริเร่ิมในระดบับุคคล เพื่อมุง่ไปสูช่ยัชนะ และความสําเ ร็จ พนักงานจะมีการแขง่ขันกนัทํางาน
อยา่งหนัก และมุง่เน้นยอดขายและผลกาํไรเป็นท่ีตั้ง  3)วฒันธรรมแบบเครือญาติ ( Clan Culture) 
เน้นความตอ้งการของพนักงานมากกวา่วฒันธรรมแบบอ่ืน ดังนั้ น องค์กรจึงมีบรรยากาศของมวล
มติรท่ีรว่มกนัทาํงานคลา้ยอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั ผูน้ํามุง่เน้นเร่ืองความร่วมมือ การให้ความเอาใจ
ใสเ่อ้ืออาทรทั้งพนักงานและลูกคา้ มคีา่นิยมสําคญัในเร่ือง การทําตามประเพณีปฏิบัติ ( Traditional) 
การคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะมตีอ่คนอ่ืนๆ การเน้นความเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วม การเห็นพ้องกนั 
ไมพ่ยายามสร้างความแตกแยก อะลุม่อลว่ยกนั ชว่ยเหลือกนั รว่มมือกนั เ ป็นกนัเอง เ ป็นแบบพี่น้อง 
การเน้นความเป็นธรรม ยุติธรรมและเทา่เ ทียมกนัทําให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
จงรักภกัดีตอ่องค์กร มีความภาคภูมิใจท่ีได้เ ป็นสมาชิกขององค์กร  4.)  วฒันธรรมแบบราชการ 
(Bureaucratic Culture) ยึดและปฏิบติัตามกฎระเบียบ  

องค์ประกอบของวฒันธรรมองค์กร 
องค์ประกอบของวฒันธรรมองค์กรอาจประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แตล่ะ

หนว่ยงานจะดาํเนินงานอยูภ่ายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเจาะจง คา่นิยมท่ียึดถือร่วมกนัโดย
พนักงานทุกคนจะมคีณุลกัษณะพื้นฐานขององค์กรคา่นิยมรว่มกนัของสมาชิกขององค์กร ซ่ึงจะถูก
ระบุไวภ้ายในเป้าหมายขององค์กร บุคคลบางคนจะถูกระบุไวอ้ยา่งใกล้ชิดกบัวฒันธรรมองค์กร 
เครือขา่ยทางวฒันธรรมจะถูกถา่ยทอดผา่นเครือขา่ยท่ีไมเ่ ป็นทางการ เ ร่ืองราวของอุดมคติและ
วรีบุรุษของบริษทั ผา่นเครือขา่ยท่ีไมเ่ป็นทางการ  

อ้ิงค์ควต้ีิ (INCquity-Entrepreneur’s Handbook, 2557) อธิบายถึง  องค์ประกอบสําคัญ
ของวฒันธรรมองค์กรวา่ แตล่ะองค์กรกม็คีวามแตกตา่งกนัไป ข้ึนอยูก่บัวิสัยทัศน์หรือทิศทางของ
บริษทั อาจจะกาํหนดวฒันธรรมองค์กรให้พนักงานไปในทางทิศใดทิศทางหน่ึงในองค์กร แตต่้อง
พร้อมรับความเปล่ียนแปลงและความท้าทายใหม ่ๆ ตลอดเวลา และส่ง เสริมการเ รียนรู้ให้กบั
พนักงานอยา่งเต็มท่ี โดยทั่วไปภาพกวา้ง  ๆ ของธุรกิจจะมีองค์ประกอบหลัก ๆ ของวฒันธรรม
องค์กรท่ีคอ่นขา้งจะเป็นสากล และสามารถนํามาประยุกต์ใชไ้ด้กบัแทบทุกธุรกจิ ดงัตอ่ไปน้ี  

1. คณุคา่ในองค์กร (Core Value)  คุณคา่องค์กรนั้ นอาจเป็นแกน่วิธีคิด ความเชื่อ 
หรือหลกัการสําคญัท่ีกาํหนดข้ึนมาโดยองค์กรให้ทุกคนยึดถือเป็นหลักสําคัญน่ีคือหัวใจสําคัญของ
การสร้างวฒันธรรมในองค์กรเลยก็วา่ได้ คุณคา่องค์กรนั้ นอาจเป็นแกน่วิธีคิด ความเชื่อ หรือ
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หลกัการสําคญัท่ีกาํหนดข้ึนมาโดยองค์กรให้ทุกคนยึดถือเป็นหลกัสําคัญ อาจจะเ ร่ิมจากถามกอ่นวา่
องค์กรเราให้นํ้ าหนักความสําคญัเร่ืองอะไรเป็นเร่ืองใหญ ่เชน่  เน้นเ ร่ืองความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกคา้ เน้นเร่ืองความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยี หรือเน้นการพัฒนานวตักรรมใหม ่ๆ ให้กา้วหน้าเ ร็ว
กวา่คนอ่ืนตลอดเวลา เป็นตน้ และให้นําหลกัคิดนั้ นมาประยุกต์และปรับใช ้ในทุก ๆ เ ร่ืองในการ
ทาํงานและการตดัสินใจเร่ืองสําคญั ๆ 

2. สร้างความผูกพนัระหวา่งพนักงานทุกฝ่าย  กิจกรรมสันทนาการถือเป็นอีกตัว
ชว่ยหน่ึงในการสร้างความผูกพนัในองค์กร เพื่อทาํให้การทาํงานและการใชช้ีวติในท่ีทํางานดําเ นิน
ไปอยา่งราบร่ืนและเกดิความสามคัคีในหมูค่ณะ จึงเป็นเร่ืองสําคญัอยา่งย่ิงท่ีจะมกีารจดักจิกรรมตา่ง  ๆ 
รว่มกนัอยูบ่อ่ยคร้ัง เพื่อให้คนในองค์กรเกดิความสนิทสนมกนัมากข้ึน  โดยกิจกรรมท่ีวา่อาจไมใ่ช ่
แคต่วัพนักงานแตร่วมถึงคนในครอบครัวของพนักงานแตล่ะคนให้เขา้มามสี่วนร่วมอีกดว้ย  

3. ชื่นชมคนทาํดี กาํลงัใจถือเป็นแรงผลักดันให้คนท่ีตั้งใจทํางานเดินหน้าตอ่ไป
โดยไมย่อ่ทอ้ หมัน่สังเกตบอ่ย ๆ วา่มใีครในองค์กรท่ีทํางานได้ดี  ซ่ึง เพียงแคค่ําชมหรือของรางวลั
เล็ก ๆ น้อย ๆ กถื็อเป็นกาํลงัใจท่ีสามารถทาํให้พวกเขาพยายามให้ดีข้ึนตอ่ไปได้อีกในคร้ังตอ่ ๆ ไป 
โดยการประกวดพนักงานดีเดน่ประจาํเดือนหรือประจาํปี  ก็เ ป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีชว่ยกระตุ้นให้คนใน
องค์กรพยายามทาํงานให้ดีข้ึนอยูต่ลอดเวลา 

4. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัชมุชน ส่ิงสําคญัขององค์กรท่ีประสบความสําเ ร็จก็คือ
การเชื่อมโยงกบัชมุชน และตอบแทนบางส่ิงคืนให้กบัสังคมบา้ง อยา่งเชน่ ถ้าเรามีโรงงานติดแมน่ํ้ า 
เรากค็วรรับผิดชอบตอ่สังคมโดยการไมป่ลอ่ยนํ้ าเ สียลงในแมน่ํ้ าลําคลองท่ีอยูใ่นละแวกช ุมชน
เหลา่นั้น การจดักจิกรรมทางการกศุล เชน่ บริจาคเลือด หรือถ้าเกิดเหตุการณ์ภ ัยธรรมชาติตา่ง  ๆ ก็
เขา้ไปให้ความชว่ยเหลือเทา่ท่ีจะทําได้ ซ่ึงกิจกรรมเหลา่น้ีนอกจากจะสร้างความประทับใจและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัชมุชนแลว้ ยงัทาํให้พนักงานในองค์กรของเราภูมใิจท่ีไดท้าํอะไรเพื่อชมุชนดว้ย 

5. เอาใจใสพ่นักงาน ปัจจยัหน่ึงของความภกัดีของพนักงานข้ึนอยูก่บัการเอาใจใส่
ของหัวหน้า มหีลากหลายวธีิท่ีเราสามารถแสดงให้เ ห็นวา่พวกเขาสําคัญตอ่องค์กรของเราขนาด
ไหน การทาํบนัทึกเหตุการณ์สําคญัตา่ง ๆ ของพนักงานแตล่ะคนไวใ้นระบบ อยา่งเชน่  วนัเกิด วนั
แตง่งาน วนัรับปริญญาหรือวนัสําคญัอ่ืน ๆ ในชีวติ เพื่อแสดงความยินดี หรือจดักิจกรรมฉลองเ ล็ก ๆ 
น้อย ๆ ให้กบัพนักงานเหลา่นั้นซ่ึงการเอาใจใสน่ั้นไมสํ่าคญัวา่ใครจะอยูต่ําแหน ่งไหน  ไมว่า่จะสูง
กวา่หรือตํ่ากวา่ กค็วรทําความรู้จักกบัคนอ่ืน  ๆ ในทุก ๆ ระดับขององค์กร และเอาใจใส่ให้กบั
พนักงานทุกคนอยา่งเทา่เทียมเทา่ท่ีจะทาํได ้

6. ส่ง เ ส ริมการ เ รี ยน รู้  พ นั กง า นทุกคนไ มว่า่ จะตํา แห น่ง ไห น  ก็ต้อง กา ร
ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ซ่ึงการท่ีจะเ ติบโตข้ึนไปได้ต้องอาศัยการเ รียนรู้ทักษะใหม ่ๆ ท่ี
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จาํเป็นสําหรับตาํแหนง่ท่ีสูง ข้ึนไปอยูเ่สมอ องค์กรท่ีแข็งแรงจึงควรสนับสนุนการอํานวยความ
สะดวกในการพฒันาตวัเองให้พนักงาน เพื่อชว่ยผลกัดนัให้พนักงานกระตือรือร้นท่ีจะเพิ่มศักยภาพ
ของตวัเองให้มากข้ึน เชน่ การเชิญวทิยากรมาบรรยายเร่ืองนา่รู้ตา่ง ๆ ส่ง เสริมโดยการสนับสนุนคา่
เรียนในการอบรมภายนอกอยา่ง คอร์สเรียนภาษาตา่งประเทศ คอร์สพัฒนาทักษะการเจรจาตอ่รอง 
การวางแผนการตลาด การบริหาร ตา่ง ๆ หรือแมแ้ตร่ะบบการเ รียนออนไลน์ท่ีชว่ยประหยัดต้นทุน
ไดม้ากกวา่ ซ่ึงการอาํนวยความสะดวกทั้งหมดน้ีจะชว่ยให้พนักงานมองเห็นโอกาสในการพัฒนา
ตวัเอง และยงัเป็นการชว่ยออกแบบให้การเรียนรู้มรูีปแบบท่ีชดัเจนย่ิงข้ึน 

7. สร้างความตอ่เน่ือง อีกหน่ึงคณุลกัษณ์สําคัญของวฒันธรรมองค์กรท่ีควรต้องมี
คือความตอ่เน่ือง ไมว่า่องค์กรเราจะมโีครงการอะไร ส่ิงสําคญัท่ีควรทําคือสร้างความตอ่เ น่ืองให้กบั
โครงการหรือกจิกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกดิเป็นวฒันธรรมข้ึนมา เพราะการทําแบบฉาบฉวยมกัจะไม ่
เกดิประโยชน์ใด ๆ ตามมา เชน่ การจดัชมรมตา่ง ๆ กต็้องมีการป้อนกิจกรรมและมีการเคล่ือนไหว
อยา่งตอ่เน่ือง เพื่อเพิ่มความนา่สนใจของกจิกรรม และดึงดูดให้คนเข้าร่วมอยูต่ลอดเวลา  หรือแมแ้ต ่
กจิกรรมการกศุลกเ็ชน่กนั ควรมคีวามตอ่เน่ืองและไมค่วรทาํเพื่อเกาะกระแสสังคมตา่ง ๆ เทา่นั้น 

8. รับรู้ประวติัความเป็นมา 
ประวติัความเป็นมาจะทําให้พนักงานเกิดความเข้าใจในวฒันธรรมและแนว

ทางการทาํงานตา่ง ๆ ในองค์กรมากข้ึน เพื่อให้เดินไปสูจุ่ดมุง่หมายท่ีช ัดเจนข้ึนในองค์กรมีน้อยคน
นักท่ีจะรู้ประวติัความเป็นมาขององค์กร ถา้พนักงานไดรั้บรู้วา่องค์กรเกิดข้ึนมาด้วยอุดมการณ์ความ
ตั้งใจแบบไหน ตอ้งผา่นอะไรมาและสร้างชื่อเสียงอะไรมาบ้าง  พวกเขาคงภูมิใจไมน่้อยท่ีได้เ ป็น
สว่นหน่ึงของความสําเร็จในองค์กร นอกจากน้ีประวติัความเป็นมาจะทาํให้พนักงานเกิดความเข้าใจ
ในวฒันธรรมและแนวทางการทาํงานตา่ง ๆ ในองค์กรมากข้ึน เพื่อให้เ ดินไปสู่จุดมุง่หมายท่ีช ัดเจน
ข้ึนในองค์กร โดยส่ิงเหลา่น้ีเราเร่ิมไดโ้ดยการแบง่เวลาสว่นหน่ึงวนัปฐมนิเทศเพื่อให้พวกเขารับรู้
เลยวา่กาํลงัเป็นสว่นหน่ึงท่ีสําคญัของอะไรอยู ่

ผูว้จิยัไดส้รุปเกีย่วกบัองค์ประกอบของวฒันธรรมองค์กรไวว้า่ องค์ประกอบฯ จะมี
หลายองค์ประกอบดว้ยกนั แตล่ะองค์ประกอบอาจมีสภาวะแวดล้อมท่ีตา่งกนั ข้ึนอยูก่บัวิสัยทัศน์
หรือทิศทางขององค์กร อาจแบง่องค์ประกอบวฒันธรรมองค์กรได้เ ป็น 1)  คุณคา่องค์กร (Core 
Value) ใชเ้ป็นแกน่ชีวติ ความเชื่อหรือหลกัการสําคัญท่ีกาํหนดข้ึนให้ทุกคนในองค์กรยึดถือเป็น
หลกัสําคญั 2) การสร้างความผูกพนัระหวา่งพนักงานทุกฝ่าย การเอาใจใส่และการชื่นชมคนทําดี 3) 
การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้ชมุชนและสง่เสริมการเรียนรู้ 4)  การสร้างความตอ่เ น่ืองและรับรู้ความ
เป็นมา หรืออาจแบง่เป็นวฒันธรรมท่ีสังเกตไดเ้ชน่ภาษา บุคลิก วฒันธรรมท่ีมีคา่นิยมและความเชื่อ
รว่ม เชน่ ความรับผิดชอบตอ่สังคม ความเคารบตอ่ส่ิง ท่ีลูกค้าจะได้รับ ซ่ึงแสดงถึงความรู้สึก เชน่



82 

อาจเป็นคาํพดูของผูน้ํา สุดทา้ยคือวฒันธรรมท่ีเป็นข้อสมมติฐาน ได้แก ่ความถูกต้อง ความซ่ือตรง 
ความยุติธรรมเป็นตน้ 

กลยุทธ์ในการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง 
แมค เชน และกวินาว ( McShane and Glinow, 2005, 488)  กลา่วถึง กลยุทธ์ในการ

สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเขม้แข็งตอ้งประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการคือ 1)  ผู ้กอ่ตั้งหรือผู้นําองค์กร 
(Actions of Founders and Leaders) จะตอ้งพฒันาระบบและโครงสร้าง เป็นผู้ปลูกฝังและสนับสนุน
ความเชื่อของสมาชิกในองค์กรดว้ยการส่ือสารและปฏิบัติเ ป็นตัวอยา่ง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ใน
อนาคต 2) ระบบการให้รางวลั (Introducing Culturality Rewards) การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร
ให้เขม้แข็งไดน้ั้น จะตอ้งมกีารนําระบบการให้รางวลัเชื่อมโยงเข้ากบัการปฏิบัติ 3)  การรักษาความ
ตอ่เน่ือง (Maintaining a Stable Workforce) วฒันธรรมองค์กรจะเป็นส่ิงตรึงจิตใจพนักงานเข้ากบั
องค์กร ตามท่ีไดก้ลา่วมาแล้ววา่ วฒันธรรมองค์กรเป็นส่ิง ท่ีมองไมเ่ห็น จับต้องไมไ่ด้ และไมไ่ด้
เขียนไวเ้ป็นคูม่อืปฏิบติัสําหรับสมาชิกในองค์กร ดงันั้น องค์กรจะต้องอาศัยความอดทน ทําให้เกิด
ความตอ่เน่ือง ดว้ยการส่ือสารและการเสริมแรงให้เกดิความเชื่อ และคา่นิยมร่วมแกส่มาชิก 4)  การ
จดัการเครือขา่ยวฒันธรรม (Manafing the Culture Network) วฒันธรรมองค์กรคือ การเ รียนรู้ ดังนั้ น 
ตอ้งมกีารถา่ยโอนกนัทัว่ทั้งองค์กร อาจจะเ ร่ิมจากจุดเ ล็ก ๆ กอ่นแล้วจึงขยายกวา้งออกไป ทําให้
สมาชิกเกิดกา รเ รียนรู้ รับ รู้และเกิดกา รเ ลียนแบบค ่านิยม ความเชื่อสู่กนัและ กนัจนเกิดเ ป็น
วฒั น ธร ร มอง ค์กร ใน ภ าพ ร วม  5)  กา รคัด เ ลือกแ ละห ล ่อห ลอม ( Selecting and Socializing 
Employees) การท่ีจะทาํให้วฒันธรรมองค์กรเขม้แข็งได้นั้ น กระบวนการท่ีเ ร่ิมต้นคือ การคัดเ ลือก
สมาชิกใหม ่จะตอ้งคดัเลือกให้เหมาะสมหรือมคีา่นิยม ความเชื่อ วฒันธรรมท่ีใกล้เ คียงกบัองค์กร
มากท่ีสุด เมือ่ไดส้มาชิกใ หมเ่ข้าสู ่องค์กรแล้ว จึง เข้าสู ่กระบวนการถา่ยทอดหรือหลอ่หลอมให้
สมาชิกใหมน่ั้นรับทราบถึงวฒันธรรมท่ีแทจ้ริงขององค์กร 

รูปแบบของวฒันธรรมองค์กร 
เป็นรูปแบบการใชก้ลยุทธ์ขององค์กร ภายใต้นโยบาย แนวทาง ความจําเ ป็น และ

เง่ือนไขส่ิงแวดลอ้มเป็นสําคัญ โดยผู้นําจะต้องมีความรับผิดชอบในการควบคุมให้เ ป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตอ้งการวฒันธรรมแตล่ะแบบสามารถสร้างความสําเร็จให้แกอ่งค์การได้ทั้ง ส้ิน ข้ึนอยูก่บั
จะเน้นอะไร ใชก้ลยุทธ์ใหน 

การบริหารในองค์กรกบัวฒันธรรมองค์กร วฒันธรรมองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์กบัการ
บริหารภายในองค์การโดยตรงมหีลายประการ เ ชน่ภาษา (Language)  วฒันธรรมใช ้เ ป็นเกณฑ์ใน
การแบง่กลุม่ในหมูส่มาชิกองค์การ (Boundaries) เกณฑ์ในการแบง่กลุม่จะต้องมีและเป็นเอกฉันท์
รว่มกนัภายในกลุม่ เพื่อกาํหนดไดช้ดัเจนวา่ใครเป็นสมาชิกในกลุม่ใด อํานาจและสถานภาพการ
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บริหารงานภายในองค์การจะราบร่ืนไดเ้มือ่สมาชิกของ กลุม่มีมติเ ป็นเอกฉันท์ร่วมกนัในเ ร่ืองการ
แบง่สรรอาํนาจ (Allocation of power)  และสถานภาพของสมาชิก ความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเ ดียวกนั 
(Intimacy) การให้รางวลัและการลงโทษ ( Rewards and Punishment)  องค์กรต้องจูงใจสมาชิกให้
ทาํงานอยา่งมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลดว้ยการมมีติเอกฉันท์ร่วมกนัในหมูส่มาชิก การจัดสรร
รางวลัและการลงโทษ มมีติเอกฉันท์ในเร่ืองอุดมการณ์และศาสนา 

สมยศ นาวกีาร (2541, 59) กลา่ววา่ วฒันธรรมองค์กรโดยทั่วไปเป็น 4 รูปแบบ ดัง น้ี  
1)  วฒันธรร มท่ีมุง่ ผู ้ประ กอบการ ( Entrepreneurial Culture)  เ ป็นว ัฒนธรรมท่ีมีแ หลง่ ท่ีมาของ
คา่นิยมรว่มอยูท่ี่ผูน้ําท่ีมบีารม ีหรือผูก้อ่ตั้งองค์กรและเป็นคา่นิยมท่ีมุง่หน้าท่ี คือ การสร้างคุณคา่แก ่
ผูใ้ชบ้ริการ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียอ่ืน ซ่ึงวฒันธรรมแบบน้ีอาจจะไมม่ ัน่คงและเ ส่ียงภ ัยเพราะเป็น
วฒันธรรมท่ีข้ึนอยูก่บัผู ้กอ่ตั้ง เพียงคนเดียว 2)  วฒันธรรมท่ีมุง่กลยุทธ์ ( Strategic Culture)  เ ป็น
วฒัน ธรร มท่ีมีแหล ่ง ท่ีมาของคา่ นิยมร่วมท่ีมุง่ หน้า ท่ีและได้กลา ยเป็นขน บธร รมเ นียมและ
เปล่ียนแปลงไปสูป่ระเพณีขององค์กร เป็นคา่นิยมท่ีม ัน่คงและมุง่ภายนอกระยะยาว 3)  วฒันธรรมท่ี
มุง่ตนเอง (Chauvinistic Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการมุง่ภายใน ความจงรักภ ักดี
ตอ่การเป็นผูน้ําองค์กรอยา่งตาบอด และการให้ความสําคญักบัความเป็นเ ลิศของสถาบัน วฒันธรรม
องค์การรูปแบบน้ีอาจแสดงให้เห็นถึงคณุลักษณะทางพิธีศาสนาหลายอยา่ง ความจงรักภ ักดีและ
ความผูกพนัตอ่คา่นิยมของผูน้ําบารมอียา่งเข้มแข็งและการมุง่ภายใน มุง่พวกเราและพวกเขา จะ
พยายามกระตุ้น ให้มุง่ ท่ีการรักษาความเป็นเ ลิศของสถาบันเ อาไวโ้ดยไมค่ํา นึงถึงค ่าใช ้จา่ ย              
4) วฒันธรรมท่ีมุง่การเ ลือกสรร ( Exclusive Culture)  คล้ายคลึงกบัสโมสรท่ีเ ลือกสรรสมาชิก ซ่ึง
ภายในสถานการณ์บางอยา่งการเ ลือกสรรจะเพิ่มคุณคา่แกผ่ลิตภ ัณฑ์หรือบริการขององค์กร ซ่ึง
องค์การจะทุม่เทอยา่งหนักเพื่อท่ีจะสร้างภาพพจน์ของความเหนือกวา่และการเลือกสรรข้ึนมา 

รูปแบบวฒันธรรมตามพื้นฐานของการควบคุม เ ป็นการแบง่วฒันธรรมองค์กรบน
พื้นฐานของการควบคมุภายในมอืของผูบ้ริหารระดบัสูง การมุง่ความเ ส่ียงภ ัยขององค์กร และความ
โน้มเอียงของการเปล่ียนแปลง แบง่เป็น 2 รูปแบบ (สมยศ นาวีการ , 2543) คือ 1)  วฒันธรรมแบบ
เคร่ืองจกัร (Mechanistic Culture) คือ องค์การท่ีมวีฒันธรรมแบบเคร่ืองจักรน้ีจะถูกการควบคุมอยา่ง
เขม้งวด คา่นิยมและความเชื่อรว่มกนัจะเป็นการทาํตามกนั การอนุรักษ์นิยม การเชื่อฟังตอ่กฎ ความ
เต็มใจในการทาํงานเป็นทีมและความจงรักภกัดีตอ่ระบบ มกัขาดการเ ส่ียงภ ัย เ ป้าหมายวฒันธรรม
แบบน้ี คือ ประสิทธิภาพ มุง่ปรับปรุงคุณภาพและการลดต้นทุน งานส่วนใหญถู่กกาํหนดโดย
โครงสร้าง และการดาํเ นินการตามกฎระเบียบวิธีปฏิบัติงานจะสําคัญมาก วฒันธรรมแบบน้ีจะ
เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มท่ีไมค่อ่ยเปล่ียนแปลง สมาชิกในองค์กรท่ีพอใจกบัการเปิดกวา้งตอ่การ
เปล่ียนแปลงและความเป็นอิสระอาจจะไมม่ีความสุขภายในวฒันธรรมรูปแบบน้ี นอกจากน้ีอาจ
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แสดงให้เห็นถึงระดบัความไวว้างใจตํ่าภายในองค์กรด้วย 2)  วฒันธรรมแบบคลอ่งตัว ( Organic 
Culture) วฒันธรรมแบบน้ีเกีย่วขอ้งกบัการเปิดโอกาสในระดับสูงให้กบัความหลากหลาย กฎและ
ข้อบัง คับจะมีน้อย มีการ เผชิญ หน้า กบัความขัดแย้งอยา่ งเ ปิดเผย  มีลักษณ ะอดทนกบัควา ม
หลากหลาย มีความไวว้างใจกนั และเคารพตอ่ความเป็นเอกบุคคล มีความคลอ่งตั วและความ
เปล่ียนแปลง ขอ้เสียของวฒันธรรมแบบน้ี คือ การสูญเสียการควบคุมพนักงานท่ีสามารถเผชิญกบั
ความไมแ่นน่อนและความเส่ียงภยั 

สรุปรูปแบบของวฒันธรรมองค์กรวา่เ ป็นรูปแบบการใช ้กลยุทธ์ขององค์กรภายใต้
นโยบาย ความจาํเป็น และเง่ือนไขตา่ง ๆ เพื่อให้เ ป็นนํ้ าหน่ึงใจเ ดียวกนั  อาจแบง่ได้หลายรูปแบบ
ดงัน้ี 1) มุง่เน้นในตวับุคคลและบทบาทเฉพาะตวับุคคล เชน่ผู ้ประกอบการ ผู ้กอ่ตั้ง  ให้ความสําคัญ
กบัการเป็นผูน้ํา และหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย รวมทั้งการติดตอ่
สัมพนัธ์ 2) มุน่เน้นกลยุทธ์ เชน่ การทาํงานเป็นทีมใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเ ต็มท่ี เ ป็นรูปแบบท่ี
มุง่เน้นในคา่นิยมภายนอกท่ีม ัน่คงระยะยาว 3)  มุง่การเ ลือกสรร เพื่อเพิ่มคุณคา่แกผ่ลิตภ ัณฑ์หรือ
บริการขององค์กร จะทุม่เทอยา่งหนักเพื่อท่ีจะสร้างภาพพจน์  

การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร 
เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮ ั้น และ ออสบอม (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 2000, 263) 

กลา่วถึงประโยชน์ในการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรวา่ ชว่ยในการปรับตัวตอ่สภาพแวดล้อม
ภายนอก (External Adaptation) ซ่ึงจะเกีย่วขอ้งกบัการทาํงานให้บรรลุผลสําเ ร็จ วิธีการท่ีใช ้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย และวธีิการของการกาํหนดขอบเขต ของความสําเ ร็ จ และความล้มเหลวนั้ น ทําให้
สมาชิกในองค์กรมปีระสบการณ์รว่มกนั และเกิดการพัฒนาทัศนะร่วมกนั ทําให้พนักงานมีการ
พัฒนาวิธีการท่ียอมรับและค้นหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด ทําให้แตล่ะบุคคลทราบถึงสาเหตุท่ีประสบ
ความสําเร็จและลม้เหลว และคิดแนวทางเปล่ียนทิศทางในการแกปั้ญหา ฉะนั้ น ประโยชน์ของการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมจึงมดีงัน้ี 1)  ชว่ยในการประสมประสานภายใน ( Internal Integration)  จะ
เกีย่วขอ้งกบัการสร้างสรรค์การรวมกลุม่ โดยการคน้หาวธีิการปรับตัวในการทํางาน และใช ้ชีวิตอยู ่
ร ่วมกนั เ ร่ิมต้น ด้วย การกาํห นดลักษณะท่ีเ ป็นเอกลักษณ์ โดยการร วบรวมแตล่ะบุคคลและ
วฒันธรรมกลุม่ยอ่ยภายในองค์กร การพฒันาลกัษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ การใช ้สนทนาและปฏิกิริยา
ระหวา่งเป็นการคน้หาโอกาสหรืออุปสรรคความกา้วหน้าเกีย่วกบันวตักรรมซ่ึงเกดิจากการร่วมมือกนั  
2) เป็นส่ิงท่ีหลอ่หลอมให้คนในองค์กรมแีละเขา้ใจกฎกติกาในการอยูร่ว่มกนั ทําหน้าท่ีหลอมให้คน
ในองค์กรมคีวามเชื่อและพฤติกรรม ไปในทิศทางเดียวกนั วฒันธรรมทําให้คนในองค์กรอยูร่ ่วมกนั
อยา่งมคีวามสุข และลดความขดัแยง้ 3) ชว่ยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายง ่ายข้ึน ชว่ยหลอ่หลอมให้คน
ในองค์กร มคีวามเชื่อและพฤติกรรมไปในทางเดียวกนั ตามวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร
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ท่ีวางไว ้ลดการขดัแยง้ภายในองค์กร ทาํให้องค์กรสามารถพัฒนาได้เ ร็ว เพราะทุกคนร่วมมือกนั
สร้างประโยชน์ ให้แกอ่งค์กร 4) เป็นสัญลักษณ์ อยา่งหน่ึงของขององค์กร มีความเหมาะสมของ
วฒันธรรมองค์กรของแตล่ะองค์กร ตามสภาพแวดลอ้มขององค์กร การจะมวีฒันธรรมองค์กรท่ีเขม้แข็ง
ตอ้งอาศยัทั้งระยะเวลาท่ียาวนาน ความเขม้แข็งของผูน้ํา และความรว่มมอืของคนในองค์กรอีกดว้ย 

ร็อบบินส์ และเคาน์เตอร์ (Robbins and Coulter, 2007, 89 - 90) เสนอแนวทางเพื่อการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรไวด้งัน้ี 1) เร่ิมจากทาํการวเิคราะห์สภาพวฒันธรรมองค์การท่ีเ ป็นอยู ่
เพื่อให้เขา้ใจในองค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีควรจะตอ้งมกีารเปล่ียนแปลง 2)  ทําความเข้าใจกบัพนักงาน 
เพื่อให้เห็นความจาํเป็นท่ีวา่องค์การจะอยูร่อดไมไ่ดห้ากไมม่กีารเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  3)  แตง่ตั้ง ผู ้นํา
ท่ีมวีสัิยทศัน์ใหม ่ๆ เขา้มาทาํหน้าท่ีผลักดันการเปล่ียนแปลง 4)  ทําการปรับโครงสร้างและปรับ
องค์การให้เหมาะสม 5) สร้างเร่ืองเลา่และพิธีกรรมใหม ่ๆ ท่ีจะชว่ยส่ือวิสัยทัศน์นั้ นออกมาให้คน
อ่ืนไดท้ราบ 6) ปรับเปล่ียนกระบวนการคดัเลือกและกระบวนการเ รียนรู้ทางสังคม การประเมินผล 
และระบบรางวลัจูงใจท่ีจะชว่ยสนับสนุนคา่นิยม และปรัชญาใหม ่ๆ  เพื่อสร้างวฒันธรรมใหมใ่ห้เกดิข้ึน 

กระบวนการสร้างวฒันธรรมองค์กร กระบวนการของการสร้างสรรค์ วฒันธรรม
องค์การคือ กระบวนการท่ีเชื่อมโยงคา่นิยมเชิงกลยุทธ์ ( Strategy Values)  กบัคา่นิยมทางวฒันธรรม 
(Cultural Values) ม ี5 ขั้นตอนดงัน้ี 1) การกาํหนดคา่นิยมเชิงกลยุทธ์ คือ ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกบั
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นตวักาํหนดกลยุทธ์ท่ีไดพ้ิจารณากลัน่กรองของส่ิงแวดล้อมและการวิเคราะห์กล
ยุทธ์เพื่อประเมนิทางดา้นเศรษฐกจิประชากร นโยบายสาธารณะเทคโนโลยีและสังคม 2)  พ ัฒนา
คา่นิยมทางวฒันธรรม ซ่ึงกคื็อ คา่นิยมท่ีพนักงานตอ้งการท่ีจะปฏิบติัเพื่อให้องค์การสามารถดําเ นิน
ตามคา่นิยมเชิงกลยุทธ์ได ้แตต่อ้งอยูบ่นพื้นฐานของความเชื่อขององค์กรวา่จะประสบความสําเ ร็จ
ไดอ้ยา่งไร และเมือ่ใด ถา้องค์การไมพ่ยายามท่ีจะพฒันาคา่นิยมทางวฒันธรรมให้เชื่อมโยงกบัการ
กาํหนดคา่นิยมทางกลยุทธ์ 3) การสร้างวสัิยทศัน์ คือ ภาพขององค์การวา่จะอยูจุ่ดใด ใช ้เ ป็นแนวทาง
รว่มกนัระหวา่งคา่นิยมเชิงกลยุทธ์กบัคา่นิยมทางวฒันธรรม 4) การเร่ิมดําเ นินกลยุทธ์ เ ป็นการสร้าง
คา่นิยมและเร่ิมปฏิบติัเพื่อบรรลุตามวสัิยทศัน์ท่ีไดก้าํหนดไว ้มกัจะครอบคลุมหลายปัจจัย ตั้งแตก่าร
พฒันาการออกแบบองค์การไปจนถึงการสรรหาและการฝึกอบรมพนักงานท่ีมีคา่นิยมร่วมและการ
ดาํเนินการตามคา่นิยมรว่มนั้น โดยมคีา่นิยมเชิงกลยุทธ์และคา่นิยมทางวฒันธรรมเป็นตัวกระตุ้น
หรือส่ิงเร้าเพื่อให้เกดิการปฏิบติั 5) การเสริมแรงพฤติกรรมทางวฒันธรรม เชน่ การจัดระบบการให้
รางวลัอยา่งเป็นทางการซ่ึงจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการทางพฤติกรรมในหลาย  ๆ ด้าน เพื่อให้
เกดิคา่นิยมแกพ่นักงาน องค์การจะตอ้งบอกเ ร่ืองราวตา่ง  ๆ ไปยังพนักงานทุกคนเพื่อเสริมสร้าง
คา่นิยมทางวฒันธรรมองค์กรจะตอ้งเน้นให้พนักงานทาํส่ิงตา่ง ๆ ท่ีสําคัญ ๆ เพื่อให้การดําเ นินการ
เป็นไปตามวสัิยทัศน์ขององค์การ และให้เกิดผลปฏิบัติได้อยา่งจริงจังผลจากการเปล่ียนแปลง
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วฒันธรรมองค์กร อาจเกดิจากความกดดนั ความคบัขอ้งใจตา่ง ๆ ภายในองค์กรท่ีสะสมมาชว่งเวลา
หน่ึง เชน่ รูปแบบการบริหารจดัการ การดาํเนินงานขององค์กรท่ีบีบคั้นหรือไมเ่ ป็นท่ีพึงพอใจของ
บุคลากร มกัเร่ิมจากคนกลุม่เล็ก ๆ ในองค์กรและขยายข้ึนจนเป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนัในองค์กร 

การรวมตวัขององค์กรอาจกอ่ให้เกดิวฒันธรรมท่ีหลากหลาย เกิดการเปล่ียนแปลงเกิด
แนวคิดใหม ่ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ กอ่ให้เกิดความร่วมมือภายใน
ระหวา่งบุคลากรดว้ยกนัเอง และระหวา่งองค์กรกบับุคลากร มทีั้งทางบวกและทางลบ อาจส่งผลตอ่
สภาพจิตใจตอ่วฒันธรรมในองค์กร ซ่ึงผู ้บริหารมกัละเลยในส่ิง เหลา่น้ี  ทําให้เกิดปัญหาตา่ง  ๆ 
ตามมา เชน่ ปัญหาสมองไหลจากองค์กรหน่ึงไปสูอี่กองค์กรหน่ึง จากการสํารวจพบปัจจัยสําคัญท่ี
ส่งผลตอ่วฒันธรรมในองค์กรได้แก ่ข้อขัดแย้ง  จนเกิดแนวคิดใหม  ่ๆ มาแทนท่ีซ่ึงเกณฑ์การ
เปล่ียนแปลงมกัเกดิจากผูม้อิีทธิพล เกดิกฎระเบียบข้อบังคับใหม ่ๆ และมีการยอมรับในข้อตกลง
ใหม ่หลงัการรวมตวัขององค์กร ฝ่ายบริหารมกัมองเพียงผลประกอบการสูงสุดขององค์กร มองข้าม
ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้การรวมตัวประสบความสําเ ร็จ คือ ความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเ ดียวกนั จะต้องให้
ความสําคญัในตวับุคคล เชน่ลูกค้า , ผู ้ประสานงาน บุคลากรทุกฝ่ายองค์กรจะมีการเปล่ี ยนแปลง
อยา่งเงียบ ๆ โดยวฒันธรรมในองค์กรอยา่งมีระเบียบแบบแผนเกิดการเปล่ียนแปลง  

อาภรณ์ ภูว่ทิยาพนัธ์ุ (2551, 268 - 288) กลา่ววา่ การบริหารการเปล่ียนแปลงให้ประสบ
ความสําเร็จ จะตอ้งทาํอยา่งมศิีลปะ มกีารนําระบบหรือแนวคิดการพฒันาบุคลากรมาใชใ้นองค์กรอยา่ง
ระมดัระวงัไมเ่รง่รีบ เพราะจะนําไปสูก่ารตอ่ตา้น ในหน่ึงปีไมค่วรจะนําเอาระบบงานด้าน HRD มา
ปรับใชใ้นองค์การมากกวา่ 3 รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพนั้ น จึงได้เสนอ
รูปแบบ A-D-K-A-R โมเดล ท่ีคิดข้ึนโดย พรอสซ่ี (Prosci, 1998 อา้งถึงใน อาภรณ์ ภูว่ทิยาพ ันธ์ุ , 2551, 
286) วจิยักบับริษทัมากกวา่ 100 บริษทัจาก 59 ประเทศท่ีมกีารเปล่ียนแปลงระบบงานตา่ง  ๆ ในองค์กร 
โมเดลน้ีจะเน้นไปท่ีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนในระดบับุคคลโดยแบง่เ ป็น 5 ระดับ ดังภาพ
แสดงในภาพท่ี 2.2 ดงัตอ่ไปน้ี 
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ภาพที ่2.2โมเดลขั้นตอนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระดับบุคคล 
ทีม่า : Prosci, 1998, 213 อา้งถึงใน อาภรณ์ ภูว่ทิยาพนัธ์ุ, 2551, 286 

 
รูปแบบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระดบับุคคลม ี 5 ระดบั รายละเอียด ดงัตอ่ไปน้ี 
ระดบัท่ี 1 Awareness คือการตระหนักถึงความจาํเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนแปลง แสดงให้

พนักงานทุกคนทุกระดบัเห็นความสําคญัของการนําระบบงานใหม ่ๆ มาใชใ้นองค์กรในเชิง รุก เพื่อ
ป้องกนัการตอ่ตา้นการเปล่ียนแปลง โดยการเร่ิมตน้จากการชี้แจงให้ผูบ้ริหารทราบถึงความจําเ ป็นท่ี
จะตอ้งเปล่ียนแปลง 

ระดบัท่ี 2 Desire คือ การมสีว่นรว่มกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองค์กรในทุก ๆ 
เร่ือง จะตอ้งไดรั้บการสนับสนุนจากทุกกลุม่ ได้แกผู่ ้บริหารระดับสู งสุดในองค์การ – CEO, MD 
หรือ President ขององค์การ ผูบ้ริการระดบัสูง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พนักงาน พนักงานระดับปฏิบัติการ
ท่ีทาํงานตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย ทีมงาน HR ตัวแทนของหน่วยงานบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
การบริหารการเปล่ียนแปลงในองค์การ 

ระดบัท่ี 3 Knowledge คือ การให้ความรู้ในกระบวนการขั้นตอนในการเปล่ียนแปลง 
ขั้นตอนแรกตอ้งรู้วา่บุคลากรมคีวามรู้เร่ืองนั้นเพียงใดจะตอ้งคน้หาและวางแผนวา่มีอะไรท่ีจะต้อง รู้ 
จากนั้ นหาวิธีการถา่ยทอดความรู้ให้กบัพนักงานในองค์การ ความรู้ความสามารถเกิดข้ึนจาก
หลากหลายชอ่งทางตามความเหมาะสม 

ระดับท่ี 4 Ability คือ การประยุกต์ใช ้ระบบตา่ง  ๆ เพื่อใช ้ในการพัฒนาบุคลากร 
มุง่เน้นให้เกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทกัษะใหม ่จะต้องระบุให้ช ัดเจนวา่พฤติกรรมอะไร
เป็นส่ิง ท่ีองค์กรคาดหวงัจะให้เกิดการเปล่ียนแปลงและหลังจากนําระบบงานด้าน  HRD มา
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เปล่ียนแปลงในองค์กรแลว้ จะตอ้งรว่มกบัหัวหน้างานของหน่วยงานตา่ง  ๆ ติดตาม ตรวจสอบวา่
พนักงานมพีฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในดา้นไหน  

ระดบัท่ี 5 Reinforcement คือการนําระบบงานในด้าน HRD ท่ีเปล่ียนแปลง มาปรับ
ใชอ้ยา่งตอ่เน่ือง เน้นไปท่ีการเปล่ียนแปลงทศันคติของพนักงาน แนวคิดของการเปล่ียนแปลงตาม 
A – D – K – A – R เ ป็นการทํางานเชิง รุกสนองตอบตอ่ความต้องการขององค์กรได้ ส่งผลตอ่
พฤติกรรมของพนักงานเปล่ียนแปลงไปด้วย ตามท่ีองค์กรได้ตั้ง เ ป้าหมายไว ้โมเดลจะชว่ยทําให้
การเปล่ียนแปลงระบบงาน HRD สามารถตอบสนองตอ่ภารกจิและเป้าหมายสูงสุดขององค์การซ่ึง
ระบบงานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  

การลดการตอ่ต้าน (Dealing with resistance)  มีหลายวิธีตามความเหมาะสมสามารถ
เลือกใช ้1) ให้การศึกษาและใชก้ารส่ือความหมาย เพราะเชื่อพื้นฐานวา่ สาเหตุท่ีพนักงานตอ่ต้านมา
จากการไดรั้บขอ้มลูผิด ๆ หรือการประชาสัมพันธ์น้อย การให้ข้อมูลอยา่งครบถ้วน ช ัดเจน ทําให้
พนักงานเขา้ใจเหตุผลลดการตอ่ตา้นลง 2) การมสีว่นร่วม ( Participation)  โดยปกติคนซ่ึงมีส่วนร่วม
ตดัสินใจให้มกีารเปล่ียนแปลงจะไมอ่อกมาตอ่ตา้นส่ิงท่ีตนทาํ กอ่นทําการเปล่ียนแปลงจึง ต้องเชิญ
คนท่ีเห็นวา่ตอ่ตา้นให้เขา้มาอยูใ่นกระบวนการตดัสินใจการให้ไดใ้ช ้ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ
ในฐานะบุคคลสําคญัของงานดว้ยแลว้ นอกจากจะไมต่อ่ตา้นแล้วยังมีความผูกพันมากข้ึน จนทําให้
การตดัสินใจเปล่ียนแปลงมผีลดีย่ิงข้ึน แตก่อ็าจมขีอ้เสีย เชน่ อาจไดข้้อยุติท่ีมีคุณภาพตํ่าและใช ้เวลา
มาก 3) การให้ความชว่ยเหลือสนับสนุนตา่ง ๆ (Facilitation and Support) เชน่ ถ้าพนักงานรู้สึกกลัว
ตอ่การเปล่ียนแปลงสูง เพื่อลดการตอ่ตา้นให้น้อยลง กใ็ห้การฝึกอบรมใหม ่4)  การใช ้เจรจาตอ่รอง 
(Negotiation) เป็นการแลกเปล่ียนระหวา่งส่ิงท่ีมคีา่กบัการไมต่อ่ต้าน เชน่ การให้รางวลัตอบแทน 
ข้อเ สียคือ ส้ินเปลือง ไมยุ่ติธรรม คนอ่ืนใช ้เ ป็นเ ง่ือนไขตอ่รองบ้าง 5)  การใช ้กลวิธีปรุงแต ่ง
ขอ้เท็จจริงให้นา่สนใจ และการดึงมาเป็นพวก ( Manipulation and Co-optation)  เ ป็นการให้มีส่วน
รว่ม เชน่ การให้ผลตอบแทนพิเศษ และให้มบีทบาทสําคญัในการตดัสินใจเปล่ียนแปลงโดยทําแบบ
ลบั ๆ ขอ้เสียคือ ถา้คนอ่ืนรู้ จะทําให้ความเชื่อถือของคนเหลา่นั้ นเ ส่ือมลง 6)  ใช ้การขม่ขูบ่ังคับ 
(Coercion) เชน่ ขูว่า่จะยา้ย จะไมไ่ดรั้บการส่ง เสริมความกา้วหน้า จะถูกประเมินผลงานให้ตํ่าลง 
หรือจะระบุดา้นลบในหนังสือรับรองเป็นตน้  

วฒันธรรมองค์กรเป็นส่ิง ท่ีองค์กรยึดถือปฏิบัติสืบตอ่กนัมา ใช ้เ ป็นแนวทางกา ร
กาํหนดพฤติกรรมรวมทั้งใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการจดัการภายในองค์กร กอ่ให้เกิดกิจกรรมตา่ง  ๆ ข้ึน 
เชน่ การทาํงานเป็นทีม การสร้างทีมงาน รวมทั้งความขดัแยง้ในองค์กร ดงัน้ี 

สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ (2545, 150 - 155) อธิบายแนวคิดการทาํงานเป็นทีม (Team Working) 
ดงัน้ี 1) ความไวว้างใจ (Trust) ในการมชีีวติอยูร่ว่มกนั ไมว่า่จะในครอบครัว ท่ีทํางานหรือในสังคม
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กดี็ เป็นปัจจยัทางจิตวทิยา ท่ีมคีวามสําคญัอยา่งย่ิง ความไวว้างใจคือ ความเชื่อถือหรือความเชื่อม ัน่ 
ของแตล่ะคนท่ีมตีอ่ตนเองและตอ่ผูอ่ื้น ไมค่วรให้ความระ แวงมาเป็นอุปสรรคในการทุม่เทตนเอง
ให้แกง่าน ความไวว้างใจพัฒนามาจากประสบการณ์ชีวิตตั้งแตว่ยัเ ด็ก (ชีวิตครอบครัว ชีวิตการ
ทาํงาน) ผูบ้ริหารหากมคีวามเชื่อและไวว้างใจ สมาชิกในทีมก็จะสามารถทํางานนั้ น  ๆ ให้บรรลุ
ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ 2) ความอดทน (Endurance)  บุคลากรใน
ทีมงาน มคีวามแตกตา่งกนัการมารวมกลุม่เพื่อทํากิจกรรมร่วมกนั แมจ้ะมีจุดประสงค์เ ป้าหมาย
เดียวกนั บางคร้ังกเ็กดิปัญหาอนัเป็นเหตุให้ขาดความรว่มมอืกนัได้ จึงต้องมีความอดทนอดกลั้นตอ่
ปัญหา 3) ความมีเหตุมีผลและความถูกต้อง ( Accountability and Accuracy)  บุคลากรในกลุม่ต้อง
ตระหนักถึง เหตุผล ความถูกตอ้งเท่ียงตรง และหลกัการพื้นฐาน จึงจะทําให้การทํางานร่วมกนัได้
อยา่งมปีระสิทธิภาพ 4) การบริหารจัดการ ( Management)  คือจัดคนเข้าทํางานให้เหมาะสมตาม
ความรู้ความสามารถและจดังบประมาณให้เหมาะสม ตอ่การสร้างสรรค์ ผลงานอยา่งมีคุณภาพ 5) 
ความเต็มใจ (Willingness) การทาํงานก็จะมีประสิทธิภาพ ถ้าสมาชิกมีความเต็มใจ  เ สียสละ เ ป็น
คณุสมบติัสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะผูกพนัทีมงานเอาไว ้เกิดการทุม่เทความรู้ความสามารถ กาํลัง
กาย กาํลังใจ หรือจิตใจท่ีมุง่ม ัน่  ช ว่ยเหลือทีมงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ 6)  การยอมรับนับถือ 
(Respect) และความนา่เชื่อถือ (Reliability) สมาชิกควรมีความจริงใจตอ่กนั เพื่อสร้างความผูกพัน
ในทีมไวแ้ตล่ะคนในทีมยอ่มมบีทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบแตกตา่งกนัไป มีหัวหน้า มีลูกทีม
ยอมรับนับถือและเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของกนัและก ัน 7)  การแนะนํา ( Orientation)  การ
ทาํงานรว่มกนัเป็นทีม มกัจะมปัีญหายุง่ยากมคีวามเขา้ใจท่ีไมต่รงกนั ผู ้บริหารคือหัวหน้าทีม ในการ
พฒันาทศันคติให้เกดิข้ึนในตวัพนักงานอยา่งสมํา่เสมอ ให้คาํแนะนํา ให้ความรู้ หรือให้ความเข้าใจ 
8)  ความรู้  (Knownledge)  แ ละ ควา มช ํา น าญ  ( Keen)  ต้องมีกา ร พัฒ น า กา ร ทําง า น  ควา มรู้
ความสามารถบุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ ให้ทันตอ่ความเปล่ียนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีอยู ่
เสมอ 9) เชาว์ปัญญา ( Intelligence)  ทีมงานบางคนมีความเฉลียวฉลาด เ ป็นคนมีเชาว์ปัญญาสูง 
ถึงแมว้า่จะเรียนมาน้อย ผูเ้ป็นหัวหน้าทีมควรให้เขาไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองออกมา และพัฒนา
เขาตามสมควร 10) ความเมตตากรุณา (Nurturance)  เ ป็นผู้ท่ีมีจิตใจออ่นโยน สงบสุข เ ต็มไปด้วย
ความรัก ความปรารถนาดี และความรู้สึกดี ๆ ท่ีจะมีตอ่กนัและกนั ตามหลักธรรมะ พรหมวิหาร 4 
ซ่ึงประกอบดว้ย เมตตา กรุณา มทิุตา และอุเบกขา  

ร้อบบินส์ (Robbins, 2001) เห็นวา่ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลนั้ นจะต้องมีองค์ประกอบ
สําคญั 4 ดา้น ไดแ้ก ่การจดัรูปแบบงาน ( Work Design)  การจัดองค์ประกอบ ( Composition)  การจัด
บริบท (Context) และการจดักระบวนการ (Process) โดยแตล่ะดา้นดงักลา่วสามารถแยกเป็นรายการ
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ยอ่ยไดอี้ก ซ่ึงเสนอในลักษณะท่ีเ รียกวา่ รูปแบบของทีมงานมีประสิทธิผล ( Ateam Effectiveness 
Model) ดงัภาพท่ี 2.3 ตอ่ไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่2.3 รูปแบบทีมงานท่ีมีประสิทธิผล 
ทีม่า : Robbins, 2001, 264 อา้งถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2545, 150 

 
จากภาพท่ี 2.3 แสดงการสร้างทีมงานท่ีมปีระสิทธิผล จะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง  4 

ดา้น และมลีกัษณะท่ีตรงกนัไดแ้ก ่การให้ความเป็นอิสรเสรีในการทํางาน ต้องมีบุคคลท่ีมีความ

ดา้นการจัดรูปงาน (Work Design) 
1 ความมีอิสระ 
2 ความหลากหลายทางทกัษะ 
3 ความชดัเจนของงาน 
4 ความสาํคญัของงาน 

ดา้นการจัดองคป์ระกอบ (Composition) 
1 ความสามารถ 
2 บคุลิกภาพ 
3 ความหลากหลายของบทบาท 
4 ขนาด 
5 ความยืดหยุ่น 

ดา้นการจัดบริบท (Context) 
1 ทรพัยากรเพียงพอ 
2 มีภาวะผูน้ํา 
3 การประเมินผลงาน 

ดา้นการจัดกระบวนการ (Process) 
1 วตัถุประสงคร่์วมกนั 
2 เป้าหมายเฉพาะชดัเจน 
3 ความเชือ่ม ัน่ของทมี 
4 ระดบัของความขดัแยง้ 
5 การออมแรงทางสงัคม 

 

ประสิทธิผลของทีม 
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เชี่ยวชาญทางดา้นเทคนิค มทีกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล มีความฉลาดทางอารมณ์ ระบบ
การประเมนิงานและการให้ผลตอบแทนท่ียุติธรรม สมาชิกตอ้งยึดม ัน่ในวตัถุประสงค์ร่วมกนั 

การจดัองค์ประกอบ เป็นการจดัการตวัแปรท่ีสําคัญ เชน่ ความสามารถ ความยืดหยุน่ 
บุคลิกภาพและความเต็มใจรว่มทีมของสมาชิก การกาํหนดบทบาทของสมาชิกให้หลากหลาย ขนาด
ของทีมงาน ทักษะท่ีทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ เชน่  ความช ํานาญด้านเทคนิค ด้านการ
แกปั้ญหาและการตดัสินใจ สามารถเขา้ใจปัญหา มองเห็นทางเ ลือกตา่ง  ๆ รู้จักประเมินเพื่อหาทาง
เลือกท่ีดีท่ีสุด และเป็นผู้ฟัง ท่ีดี ยอมรับข้อมูลป้อนกลับ รู้จักหาข้อยุติของความขัดแย้ง  ซ่ึงรวม
เรียกวา่ ทกัษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล Margerson and McCann ได้เสนอวา่ทีมงานท่ีประสบ
ความสําเร็จ จะมสีมาชิกแสดงบทบาทอยา่งน้อยใน 9 บทบาทดงัภาพ ตอ่ไปน้ี  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2.4 แสดงบทบาทสําคญัในทีมงาน 
ทีม่า : Margerison and McCann, 1995, 266 อา้งถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2545, 152 

จากภาพแสดงถึงบทบาทในทีมงาน แตล่ะคนจะมีจุดเดน่ของตนเอง การคัดเ ลือก
บุคคลท่ีมทีกัษะ และความสนใจท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทท่ีจะมอบหมายให้ในทีมงานเป็นเ ร่ืองสําคัญ 
ทาํให้สมาชิกมคีวามยืดหยุน่ ในการชว่ยเหลือหรือปฏิบัติงานแทนเพื่อนสมาชิกอ่ืนได้ถ้าจําเ ป็น 

ผูเ้ชือ่มโยง (Linker) 
- ประส านง าน และ

บรูณการ ผูส้รา้งสรรค ์(Creator) 

- เสนอความคดิริเร่ิมสรา้งสรรค ์

ผูส่้งเสริม (Promoter) 
- ความคดิเพื่อเป็นเลิศ 

ผูป้ระเมิน (Assessor) 
- เสนอวเิคราะห์หาทางเลือก 

 

ผูจ้ัดงาน (Organizer) 
- กาํหนดโครงสรา้ง 

ผูผ้ลิต (Producer) 
- กาํหนดทศิทางและเสน้ทางเดิม 

ผูค้วบคมุ (Controller) 
- ดูรายละเอียดและบงัคบัใชก้ฎ 

ผูคุ้ม้ครอง (Maintainer) 
- ต่อสู้ ก ับภ ัย คุกคาม

ภายนอก 

ผูแ้นะนํา (Adviser) 
- ให้กาํลงัใจคน้หา

ขอ้มูลมากขึ้น 

 

ทีมงาน 
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อาจจะใชว้ธีิจบัคูร่ะหวา่งความสนใจของสมาชิกให้เหมาะสมกบับทบาทท่ีทีมต้องการขนาดของ
ทีมงาน ตอ้งพอเหมาะประมาณ 5-12 คน พอท่ีจะส่ือสารกนัง ่าย การคัดเ ลือกสมาชิกงานจึงเน้นท่ี
ความเต็มใจเขา้รว่มทีมเป็นเกณฑ์สําคญั เชน่เดียวกบัเร่ืองความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพ และทกัษะ  

การเชื่อม ัน่ในความสามารถของทีมเอง ( Team Ffficacy)  วา่มีความสามารถเพียง
พอท่ีจะปฏิบติัภารกจิไดสํ้าเร็จ ความสําเร็จคร้ังแรกจะนําไปสูค่วามสําเ ร็จคร้ังตอ่ ๆ ไป ทีมงานท่ีเคย
ประสบความสําเร็จจะเกดิความเชื่อม ัน่วา่ตอ้งประสบความสําเร็จอีกในอนาคต จึงเกิดแรงจูงใจท่ีจะ
ทาํงานหนักย่ิงข้ึน ผูบ้ริหารสามารถเพิ่มความเชื่อม ัน่ในความสามารถตนเองให้แกที่มงานได้ โดย
การพยายามมอบหมายภารกจิเพื่อให้ทีมประสบความสําเ ร็จในงานเล็ก  ๆ กอ่น เพื่อสร้างกาํลังใจ
ตอ่มาจึงคอ่ยมอบงานท่ียากมากข้ึนตามลาํดบั วธีิท่ีสองท่ีผูบ้ริหารควรฝึกอบรมเพื่อพ ัฒนาทักษะด้าน
เทคนิคและทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลให้แกส่มาชิกเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานได้
สูงข้ึน สง่ผลให้เกดิความมัน่ใจในความสามารถตอ่การปฏิบติังานให้สูงข้ึน 

เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์ (2534) แสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัความขัดแย้งวา่ ความขัดแย้ง
ท่ีเกดิข้ึนในทุกองค์การนั้น มคีวามเป็นเหตุเป็นผลและเกดิข้ึนอยา่งเป็นกระบวนการความขัดแย้งนั้ น
ทาํให้เกดิทั้งดา้นบวกและดา้นลบตอ่องค์กรนั่นหมายถึง ความขัดแย้งนําไปสู่การเปล่ียนแปลงได้
หลายแงม่มุโดยสรุปดงัน้ี  

ผลดีของความขดัแยง้มดีงัน้ี 1) ทาํให้องค์การไมห่ยุดน่ิง ไมเ่ ฉ่ือยชาเป็นพลังกระตุ้น
บุคคลให้มผีลการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน 2)  ทําให้เกิดการแสวงหาแนวทาง หรือแนวคิดใหม ่ๆ เพิ่ม
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อป้องกนัและแกไ้ขความขัดแย้ง  จึงทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงนําไปสู่การ
ค้นพบความคิดริเ ร่ิมใหม ่ๆ 3)  ทําให้คนเราได้สํารวจและตรวจสอบความคิดของตนเองและ
ตรวจสอบพฤติกรรมกลุม่ กระตุน้ให้เกดิการแสวงหาขอ้มลูหรือข้อเ ท็จจริงใหม ่ๆ เกิดการปรับปรุง
แนวทางการปฏิบติังาน และการเรียนรู้อยา่งตอ่เ น่ืองทําให้ผู ้บริหารต้องเตรียมการระมดัระวงัวา่ 
ปัญหาคือ อะไร ใครเกีย่วขอ้งและจะแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร จึงเกดิการ “สร้างแรงจูงใจใฝ่สําเ ร็จ” (ใน
ธรรมะของพทุธศาสนา เรียกวา่ “ธมมฉันทะ”)  4)  เ ป็นการตรวจสอบ และประเมินความสามารถ
ของตนอยูเ่สมอสร้างผลการปฏิบติัท่ีสูงข้ึน ทาํให้เกดิการพฒันาทรัพยากรมนุษย์จากความคิดเห็นท่ี
แตกตา่งกนั ทาํให้เกดิการคิดอยา่งรอบคอบและชว่ยให้บุคคลคอยระวงัปัญหาเพื่อหาทางป้องกนั
ปัญหาท่ีจะเกดิข้ึนความขดัแยง้ จึงมีส่วนสําคัญในการผลักดันให้มนุษย์ต้องพ ัฒนาอยูต่ลอดเวลา     
5) เมือ่มคีวามขดัแยง้จากภายนอกจะกระตุน้ให้เกดิความกลมเกลียวภายในองค์การเพื่อแขง่ขันกบั
คนอ่ืน และกลุม่อ่ืน ๆ บางคร้ังความขดัแยง้ภายในกลุม่มกัจะทาํให้เกดิผูน้ํากลุม่ข้ึน เพื่อเ ป็นตัวกลาง
ในการจัดการกบัความขัดแย้งและทําให้สังคมนั้ นมีระเ บียบแบบแผน จนกลายเป็นการสร้าง
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วฒันธรรมองค์การข้ึนมาร่วมกนัหรือกลา่วได้วา่ ความขัดแย้งระหวา่งกลุม่ ทําให้เกิดการสร้าง
เอกลกัษณ์ในกลุม่ข้ึนมาแล้วมกีารกาํหนดปทสัถานกลุม่ ตามข้ึนมาดว้ย 

ผลเสียของความขดัแยง้มดีงัน้ี 1) คนทาํงานหมดกาํลังใจ ท้อแท้ เ บ่ือหน่าย ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง และเมือ่เกดิความเครียด สุขภาพกาย และใจจะทรุดโทรม เ ป็นสาเหตุ
ของการเจ็บป่วยทางรา่งกายและจิตใจได ้2) เกดิการบั่นทอนมิตรภาพระหวา่งเพื่อนร่วมงาน หรือ
เกดิความบาดหมางกบัผูบ้งัคบับญัชาทาํให้ขาดความร่วมมือทําให้ เ สียเวลาท่ีมีคา่ในการทํางานไป 
3) บรรยากาศความเชื่อใจหมดไป เกดิความระแวงกนัข้ึน ทาํลายความสมานฉันท์ ทําให้การทํางาน
เป็นทีมพบกบัความล้มเหลวได้ และอาจมีการใช ้เลห์่เหล่ียมเข้าหํ้ าหั่นกนัได้ 4)  เ สียเวลา เ สีย
ทรัพยากร ขาดหรือเกดิการบิดเบือนขอ้มลูเพื่อประกอบการตัดสินใจ เกิดความเ ส่ียงในการบริหาร 
ทาํให้สูญเสียโอกาสในการแขง่ขนั และทาํให้องค์การไร้เสถียรภาพได ้5) ทาํให้คนดีมีความสามารถ
ตอ้งออกจากองค์กรไป สง่ผลให้อตัราการเขา้–ออกของพนักงานสูงทําให้องค์การต้องเ สียเวลา เ สีย
งบประมาณในการจา้งและพฒันาคนใหมม่าแทน 6) เมือ่ความขัดแย้งกลายเป็นความรุนแรง ทําให้
ตา่งฝ่ายตา่งมุง่เอาชนะกนั ถกเถียง หรือวิวาทกนัจนละเลยการดําเ นินการตามวตัถุประสงค์ของ
องค์การท่ีไดก้าํหนดไว ้

สําหรับในเร่ืองวฒันธรรมองค์กรสรุปได้วา่ วฒันธรรมองค์กรเป็นสภาพแวดล้อม
ทัว่ไปภายในองค์กร หรือส่ิง ท่ีปฏิบัติยึดถือสืบตอ่กนัมา อาจประกอบด้วย คา่นิยม ข้อสมมติฐาน 
ความรู้สึกตา่ง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดพฤติกรรมของคนในองค์กร รวมทั้งใช ้เ ป็น
เคร่ืองมอืในการแกปั้ญหา สว่นการเปล่ียนแปลง เป็นสว่นหน่ึงของวฒันธรรม จะชว่ยในการปรับตัว
ตอ่สภาพแวดลอ้มภายนอกจนเกดิการพฒันาทศันคติร่วมกนั เกิดการยอมรับการค้นหาวิธีท่ีดีท่ีสุด
เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยการหลอ่หลอมคนในองค์กรให้เข้าใจในกติกาบรรลุเ ป้าหมายง ่ายข้ึน ซ่ึง
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงในองค์กรอาจเกิดจากความไมม่ ัน่ใจในสภาพของตนเอง รู้สึกขาด
อิสรภาพ หรือถูกบีบให้อยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์ เป็นตน้ แนวทางแกไ้ขจะตอ้งวิเคราะห์สภาพวฒันธรรม
องค์กร ทาํความเขา้ใจ จดัตั้งผูรั้บผิดชอบ ปรับโครงสร้างให้เหมาะสม และกาํหนดเป็นคา่นิยมข้ึนมา
เพื่อพฒันาตอ่ไป การรวมตัวขององค์กรกอ่ให้เกิดวฒันธรรมท่ีหลากหลาย เกิดการตอ่ต้านการ
เปล่ียนแปลงในลกัษณะการสร้างกลไกป้องกนัตนเอง  ไมใ่ห้ความร่วมมือเ ป็นต้น การบริการการ
เปล่ียนแปลงตอ้งทาํอยา่งมศิีลป์ ให้ทุกคนรู้ถึงความจําเ ป็นในการเปล่ียนแปลง มีส่วนร่วมในการ
เปล่ียนแปลง มกีารให้ความรู้ประยุกต์ใชร้ะบบตา่ง ๆ และทกัษะใหม ่ๆ อยา่งตอ่เ น่ืองโดยเน้นท่ีการ
เปล่ียนแปลงทศันคติเป็นหลกั สําหรับการทาํงานเป็นทีมตอ้งให้ความไวว้างใจกนั มีความอดทน ใช ้
เหตุใชผ้ลและความถูกตอ้ง บริหารจดัการดว้ยความเต็มใจ ยอมรับนับถือ ทํางานร่วมกนัเ ป็นทีมให้
เขา้ใจตรงกนั ให้ความรู้พฒันาการทํางานอยา่งสมํ่าเสมอตอ่เ น่ืองด้วยความเมตตา เมื่อเกิดความ
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ขดัแยง้จะเกดิความเฉ่ือยชา แตไ่มเ่สมอไปความขดัแยง้บางอยา่งชว่ยกระตุ้นให้คิดแสดงออก ทําให้
การตดัสินใจของทีมงานดีข้ึน และนําไปสู่การเปล่ียนแปลงหลายแง ่มุมทางด้านบวก เชน่ ทําให้
องค์กรไมห่ยุดน่ิง แสวงหาทางเลือก เกดิการตรวจสอบรอบคอบ เกดิการแขง่ขนัในกลุม่ 

ดงันั้น แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวฒันธรรม
องค์กร คือการพฒันาท่ีเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงท่ีดีกวา่เ ดิม 
โดยมสีมรรถนะเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา มีวตัถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับความ
รับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนในการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน สําหรับการเ รียนรู้ใน การทํางานกบัผล
การปฏิบติังานในการปรับปรุงผลงานของบุคลากร ซ่ึงสามารถใช ้แนวคิดในการบริหารจัดการ
ความรู้เพื่อกอ่ให้เกดิความรู้ในสถานท่ีทํางาน เชน่ เทคโนโลยีระบบงานใหมท่ี่เกิดข้ึนในระบบ
ธนาคารของกลุม่ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ไดม้กีารกาํหนดให้มกีารเชื่อมโยงระบบการช ําระ เ งิน
ระหวา่งประเทศให้เป็นระบบเดียวกนั และให้เชื่อมโยงธุรกจิของประเทศตา่ง  ๆ เข้าด้วยกนั เ ป็นต้น 
เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการพฒันาบุคลากรมหีลายวธีิ ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมขององค์กรท่ีจะนํามาพ ัฒนา
ให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง น้ีวฒันธรรมองค์กรเป็นปัจจัยท่ีสําคัญของการพัฒนาองค์กร อาจ
ประกอบดว้ยคา่นิยม ขอ้สมมติุฐาน ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้สึกตา่ง  ๆ เ ป็นการหลอ่หลอม
คนในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายรว่มกนั โดยมวีิสัยทัศน์ พ ันธกิจ เ ป้าประสงค์เ ป็นแนวทางในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัในการรองรับการเขา้สู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) 

ทีม่าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  ได้พ ัฒนามาจากการเป็นสมาคมประชาชาติแห่ง เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ( The Association of South East Asian Nations :  ASEAN)  กอ่ตั้ง ข้ึนอยา่งไมเ่ ป็น
ทางการตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)  เมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีประเทศผู้
กอ่ตั้งแรกเร่ิม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเ ซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ตอ่มาในปี พ.ศ. 
2527 บรูไน กไ็ดเ้ขา้เป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนาม พ.ศ. 2538 ตอ่มา พ.ศ. 2540 ลาวและพมา่ เข้า
รว่ม และปีพ.ศ. 2542 กมัพชูา กไ็ด้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลําดับท่ี 10 ทําให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุม่
เศรษฐกจิภูมภิาคขนาดใหญ ่มปีระชากร รวมกนัเกือบ 500 ล้านคน (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตา่งประเทศ, 2553) 

สมาคมประชา ชาติแห่ง เอเชี ยตะว ันออกเ ฉียงใต้ ( Association of South East Asian 
Nations : ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียนไดเ้กดิข้ึนอยา่งเ ป็นทางการเมื่อ ตุลาคม พ.ศ.2546 เ ป็น
การรวมตวักนัของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ลงนามในปฏิญญาให้เ ป็นประชาคมเดียวกนั



95 

ให้สําเร็จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อเพิ่มอาํนาจตอ่รองและขีดความสามารถการแขง่ขันของ
อาเซียนให้มคีวามแข็งแกร่ง  ในการรับมือกบัปัญหาใหม ่ๆ ระดับโลก มีการแบง่ประชาคมยอ่ย
ออกเป็น 3 ประชาคม หรือ 3 เสาหลกั คือ 1) ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเ ซียน ( ASEAN 
Political and Security Community :  APSC)  2)  ประช าคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ( Asean Economics 
Community : AEC ) 3) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community : ASCC) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ( Asean Economics Community :  AEC)  เกิดข้ึนมาจากการ
พฒันาสมาคมประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) เ น่ืองจากสมาชิกของอาเซียน 10 
ประเทศเห็นวา่ เมือ่ประชากรรวมตวักนัแลว้ จะมจีาํนวนประชากรเกือบ 500 ล้านคน ซ่ึงถือวา่เ ป็น
เศรษฐกจิภูมภิาคขนาดใหญ ่หากมกีารรว่มมอืกนั จะทาํให้มคีวามเข้มแข็งใน ด้านตา่ง  ๆ มากข้ึน จึง
ไดม้กีารรวมตวักนัเพื่อเพิ่มอํานาจตอ่รองกบัคูค่ ้า และเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขันทางด้าน
เศรษฐกจิระดบัโลก รวมถึงมีการยกเวน้ภาษีสินค้าบางชนิดให้กบัประเทศสมาชิก ส่ง เสริมให้
ภูมภิาค มคีวามเจริญมัง่คั่ง  ม ัน่คง ประชาชนอยูดี่กินดี ในการประช ุมสุดยอดอาเซียน ASEAN 
Summit คร้ังท่ี 8 เมือ่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพ ูชา เ ป็นจุดเ ร่ิมต้นใน
การกาํหนดทิศทางของการรวมกลุม่เพื่อนําไปสูเ่ป้าหมายท่ีชดัเจน ไดแ้กก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยจะมตีลาดและฐานการผลิตร่วมกนั และจะมีการเคล่ือนย้ายสิ นค้าบริการ การลงทุน 
เงินทุน และแรงงานมฝีีมอือยา่งเสรีสําหรับการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนโดยได้กาํหนด ให้
สําเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  กา้วสําคัญตอ่มาคือการจัดทําปฏิญญาอาเซียน ( ASEAN 
Charter) ซ่ึงมผีลใชบ้งัคบัแลว้ตั้งแตเ่ดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือ
ของอาเซียนเขา้สูม่ติิใหมใ่นการสร้างประชาคม โดยมพีื้นฐานท่ีแข็งแกรง่ทางกฎหมายและมีองค์กร
รองรับการดําเ นินการเข้าสู ่เ ป้าหมายดังกลา่วภายในปีพ.ศ. 2558 (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตา่งประเทศ, 2553)  

เป้าหมายหลัก กรอบความร่วมมือและผลของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
เป้าหมายหลกัของการรวมตวักนัเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ประกอบด้วย 4 ด้าน

ด้วยกนั ได้แก ่1)  เ ป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกนั ( Single Market and Production Base)  เพื่อ
เคล่ือนยา้ยสินคา้บริการ การลงทุนแรงงานฝีมือ เ งินทุน อยา่งเสรี 2)  สร้างขีดความสามารถทาง
เศรษฐกจิ (High Competitive Economic Region)  เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล ฝึกอบรมบุคลากรร่วมกนั 
ให้ความชว่ยเหลือนโยบายตา่ง  ๆ เชน่ นโยบายการแขง่ขัน นโยบายภาษี ทรัพย์สินทางปัญญา 
พ ัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 3)  ส ร้างความเทา่เ ทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ( Equitable 
Economic Development) สร้างขีดความสามารถโดยผา่นโครงการเ ดิมท่ีมีอยูแ่ล้ว สนับสนุนการ



96 

พัฒ นา  SMEs เ ป็นต้น 4)  กา รบูรณ ากา รเ ข้า กบั เศ รษฐกิจโ ลก ( Fully Integrated into Global 
Economy) เป็นการประสานนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจของอาเซียนกบันอกภูมภิาค  

สําหรับกรอบความรว่มมือได้มีการประช ุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเ ซียนเมื่อ
วนัท่ี 21 ถึง 22 กนัยายน พ.ศ. 2547 ท่ีกรุงเทพฯ ได้ข้อสรุปมาตรการร่วมท่ีจะใช ้กบัการรวมกลุม่
สินคา้และบริการดงัน้ี 1) ดา้นการคา้ จะเร่งลดภาษีสินค้าใน Priority Sectors 2)  ด้านการค้าบริการ 
จะเรง่เปิดเสรีสาขาบริการใน Priority Sectors 3)  ด้านการลงทุน จะเร่ง เ ปิดการลงทุนในรายการ
สงวน (Sensitive List) 4) ดา้นการอาํนวยความสะดวกดา้นการคา้และการลงทุน 5)  ด้านการส่ง เสริม
การคา้และการลงทุน และความรว่มมอืในดา้นอ่ืน ๆ เชน่ ทรัพย์สินทางปัญญา การเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน ประเทศไทยอาจไดป้ระโยชน์ดงัน้ี 1) ขยายการสง่ออกและโอกาสทางการค้า จา ก
การยกเลิกอุปสรรคภาษีและท่ีมิใชภ่าษี 2)  ประมาณวา่การส่งออกไทยไปอาเซียนจะสามารถ
ขยายตวัไดไ้มต่ํ่ากวา่ 18 - 20% ตอ่ปี 3)  เ ปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาท่ีไทยมีความเข้มแข็ง มี
รายไดจ้ากการค้าบริการไปตา่งประเทศเพิ่มข้ึน 4)  สร้างเสริมโอกาส และอุปสรรคการลงทุน
ระหวา่งอาเซียนจะลดลง 5) เพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการไทย 6)  เพิ่มอํานาจการตอ่รอง
ของไทยในเวทีการค้าโลก 7)  ยกระดับความเป็นอยูข่องปร ะชาชนในประเ ทศ ในส่วนของ
ผลกระทบของประเทศไทยจากการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน อาจมีดัง น้ี  1)  ส่งผลกระทบตอ่
อุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการในประเทศท่ีมขีีดความสามารถในการแขง่ขันตํ่า 2)  อุตสาหกรรม
และผู้ประกอบการในประเทศต้องเร่งปรับตัว ในการเตรียมตัวของไทยสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน หรือ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (กรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ, 2553) 

ความพร้อมด้านการธนาคารในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
โครงการศึกษาความพร้อมในสาขาการธนาคารของไทยภายใต้การแขง่ขันในประชาคม

อาเซียน ปีพ.ศ. 2015 นําเสนอโดยศูนย์วจิยัประชาคมสเศรษฐกจิอาเซียน โดย รศ.ดร.พรเพ็ญ วร สิทธา 
และ อาจารย์จิราพร สุเมธีประสิทธ์ิ (2557) สรุปวา่ สถาการเปิดเสรีทางการค้าบริการภายใต้กรอบ
ตกลง AFTS ไดเ้ร่ิมข้ึนในปีพ.ศ. 2539 และไดเ้ขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ในปีพ.ศ. 2558 เ ป็น
เพียงการเร่ิมตน้ในการเปิดเสรีระบบการเงินไทย โอกาสในการเคล่ือนยา้ยเงินทุน เต็มรูปแบบคาดวา่
จะเป็นปีพ.ศ. 2563 ภายใตแ้นวคิดทางทฤษฎีการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจและการเ งิน 5 ด้าน ได้แก ่
1) ดา้นสินคา้ให้เป็น Free Trade Area 2)  ด้านศุลกากรสําหรับสินค้าจากประเทศท่ี 3 ท่ีติดตอ่ซ้ือ
ขายดว้ย 3) ดา้นสินคา้และบริการ การลงทุน แรงงาน และกฏหมาย  4)  ด้านนโยบายเศรษฐกิจและ
การเงินระหวา่งประเทศ 5) ดา้นการดาํเนินนโยบายเศรษฐกจิและการเงินในลกัษณะท่ีเ ป็นหน่ึงเ ดียว 
รูปแบบการรวมกลุม่ปัจจุบนัเป็นเพียงดา้นภาษีศุลกากรเทา่นั้ น แล้วจะมีการพ ัฒนาเป็นตลาดรวม
ตอ่ไป จากการรวมตัวก ันจะมีผลทําใ ห้ปัจจัยการ ผลิตใ นตลา ดเ งิน ตลาดทุ น ตลาดแ รงงา น 
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เคล่ือนย้ายได้อยา่งเสรี อุปสรรคทางด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบตา่ง  ๆ จะลดน้อยลง ความ
แตกตา่งทางดา้นสัญชาติของผูป้ระกอบการในอาเซียนจะคอ่ย  ๆ ลดลง และหมดไป และจะเกิด
ผูป้ระกอบการขา้มประเทศมากข้ึน มีการแขง่ขันด้านการให้บริการทางการเงินมากข้ึน โอลิเวอร์ เวย์แมน 
(Wyman, 2010) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ เมือ่เปิดเสรีทางการเ งินใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
แลว้ ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีท่ีแตกตา่ง
กนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชอ่งทางสําคญั 2 ชอ่งทางคือ ชอ่งทางการถา่ยโอนสภาพคลอ่งระหวา่งกนัของแต ่
ละประเทศ และชอ่งทางท่ีเกดิจากระดบัการเปิดเสรีด้านการเ งินในแตล่ะประเทศ ซ่ึงจะส่งผลให้
ธนาคารของประเทศสมาชิกมรูีปแบบการเติบโตท่ีแตกตา่งออกไปเป็น  4 รูปแบบ ดัง น้ี  การเ ติบโต
แบบคูข่นานไดแ้กป่ระเทศไทย จีน อินเดีย มาเลเซียแ ละอินโดนิเ ซียน รูปแบบการถา่ยโอนสภาพ
คลอ่งสว่นเกนิ ไดแ้กป่ระเทศพมา่ รูปแบบการควบรวมภายในประเทศ ได้แก ่เกาหลีใต้ รูปแบบของ
การเป็นยกัษ์ใหญแ่หง่เอเชีย ไดแ้ก ่ญี่ปุ่น ฮอ่งกง สิงคโปร์ 

จากรายงานการศึกษาของธนาคารเพื่อการพฒันาเอเซีย ( ADB, 2013)  พบวา่ สถานการณ์
รวมตวัทางการเงินของประเทศในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ตั้งแตก่ารเ ร่ิมต้นจนถึง ปีพ.ศ. 2012 
แทบจะไมป่รากฏวา่มธีนาคารพาณิชย์รายใดในอาเซียนท่ีเ ปิดสาขาหรือกิจการยอ่ยในเครือใน
ประเทศอาเซียนเพิ่มข้ึน ธนาคารของอาเซียนท่ีถือวา่มีบทบาทกวา้งขวางในภูมิภาคในปัจจุบันมี
เพียง  3 ธนาคารได้แก  ่May Bank จากมาเลเซีย United Overseas Bank of Singapore และธนาคาร
กรุงเทพ โดย 3 ธนาคารดงักลา่ว มีสาขาและเครือขา่ยใน 7 ประเทศสมาชิกของอาเซียน ในทาง
ตรงกนัขา้มธนาคารพาณิชย์จากนอกภูมิภาคและเป็นธนาคารช ั้นนําของโลกกลับพยายามขยาย
บทบาทในอาเซียนเพิ่มข้ึน โดย Standard Charted Bank ได้เ ปิดกิจการเครือขา่ยใน  7 ประเทศและ
สํานักผูแ้ทนอีก 3 ประเทศ ในขณะท่ี City Bank และ HSBC กม็กีจิการเครือขา่ยใน 7 ประเทศ 

ขอ้เสนอแนะของการเตรียมความพร้อมธุรกจิธนาคารไทยในอาเซียน จะเห็นวา่ธนาคาร
ตา่งประเทศนอกกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ยังครองตลาดในภูมิภาคน้ี  อยา่งเชน่ Standard 
Chartered, Citibank และ HHBC ฉะนั้นธนาคารขนาดใหญข่องไทย มาเลเ ซีย อินโดนิเ ซีย สิงคโปร์ 
จะตอ้งพยายามสร้างความแข็งแกรง่ด้านการแขง่ขันให้ได้ โดยมีข้อเสนอแนะดัง น้ี  1)  เพิ่มความ
ยืดหยุน่ในการบริการ เพิ่มความไวหรือความออ่นไหวตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในกลุม่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ทั้งกอ่นและหลงัการรวมตวั เพิ่มภูมคิุม้กนัตอ่ผลกระทบทางด้านลบเมื่อ
เกดิวกิฤติการณ์ในอนาคต ตัวชี้ วดัจะต้องสอดส่อง ตรวจสัญญาณให้เ ห็นกอ่นเกิด  2)  ปรับการ
บริหารโครงสร้างพื้นฐานของทุกธนาคารและพฒันาบุคลากรให้มศีกัยภาพรองรับบทบาทใหม ่เชน่ 
กระจายอาํนาจในการตดัสินใจดา้นการบริหาร และบริการในระดับภูมิภาค เตรียมระบบงานกาํกบั
ติดตามและประเมนิผลในช ั้นท่ีสอง เตรียมวางแบบจาํลองการดาํเนินงานรูปแบบในอนาคต เพื่อให้
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เกดิความเขม้แข็งจนมศีกัยภาพ พร้อมจะรองรับสภาวะวิกฤติทางการเ งิน เพิ่มการเปิดตัวออกไปสู่
ประเทศอ่ืนในกลุม่อาเซียน จดัให้มมีาตรฐานการควบคมุความเ ส่ียง บริหารความเ ส่ียง เตรียมความ
พร้อมลว่งหน้าในการรองรับวกิฤติไดดี้กวา่เดิม 3) เพิ่มความสามารถและความพร้อมในการควบคุม
ตน้ทุน ปรับกระบวนการดาํเนินงานในการรองรับฐานลูกคา้ระดับปานกลางในอาเซียนแทนลูกค้า
รายใหญ ่(พรเพ็ญ วรสิทธา และจิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ, 2557, 183 - 184) 

ภาพรวมสาขาการเงินของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) 
ธนาคารโลก (WB) กาํหนดตวับง่ชี้แสดงระดบัการพฒันาทางการเ งินของแตล่ะประเทศ

ไว ้4 มติิ ซ่ึงสามารถนําไปจดัอนัดบัในเชิงเปรียบเทียบไดว้า่ ประเทศใดมีสถานะของการพัฒนาภาค
การเงินดีกวา่กนั และในดา้นใด ได้แก ่ด้านขนาดของการให้บริการทางการเ งิน  (Size)  ด้านการ
เขา้ถึงบริการทางการเ งิน (Financial)  ด้านความสามารถในการทํากาํไร  (Profitability)  ด้านความ
มัน่คงทางการเงิน ซ่ึงวดัดว้ยความเพียงพอของเ งินทุน ( Capital Adequacy)  ภาพรวมเศรษฐกิจของ
อาเซียนเมือ่ ปีพ.ศ. 2555 ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนมีประชากรรวมกนัประมาณ  615.60 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ  8.8 ของประชากรโลก มีผลิตภ ัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( GDP)  รวมกนั  10 
ประเทศ ราว 3.60 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ การรวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซียน จะชว่ยให้อาเ ซียน
มขีนาดทางเศรษฐกจิมากเป็นอันดับ  8 ของโลก สิงคโปร์เ ป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีน้อยท่ีสุดในกลุม่
ประเทศอาเซียน แตม่ผีลิตภณัฑ์มวลรวมตอ่คน (Per Capita GDP)  สูงสุด ส่วนไทยมีผลิตภ ัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP: PPP) มากเป็นอนัดบั 2 รองจากอินโดนีเ ซีย ภาพรวมสาขาการเ งินของ
อาเซียนประเทศตา่ง  ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ส่วนใหญย่ังมีสาขาการเ งินท่ีเ ล็กเมื่อ
เปรียบเทียบกบัสาขาการผลิตอ่ืนใน GDP มเีพียง 3 ประเทศท่ีมสีาขาการเงินมสัีดส่วนมากกวา่ร้อยละ  
10 ของ GDP คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ระบบธนาคารพาณิชย์ของทุกประเทศใน ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน เป็นแบบสาขา (Branch Banking System)  

จะเห็นวา่ธนาคารตา่งประเทศนอกกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ยังครองต ลาดใน
ภูมภิาคน้ี อยา่งเชน่ Standard Chartered, Citibank และ HHBC ฉะนั้ นธนาคารขนาดใหญข่องไทย 
มาเลเซีย อินโดนิเซีย สิงคโปร์ จะตอ้งพยายามสร้างความแข็งแกร่งด้านการแขง่ขันให้ได้ โดยเพิ่ม
ความยึดหยุน่ในการบริการ เพิ่มความไวหรือความออ่นไหวตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมใน
กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ทั้งกอ่นและหลงัการรวมตัว เพิ่มภูมิคุ้มกนัตอ่ผลกระทบทางด้าน
ลบเมือ่เกดิวกิฤติการณ์ในอนาคต ตวัชี้ วดัจะต้องสอดส่อง ตรวจสัญญาณให้เ ห็นกอ่นเกิด พ ัฒนา
บุคลากรให้มศีกัยภาพรองรับบทบาทใหม ่เตรียมระบบงานกาํกบัติดตามและประเมินผลในช ั้นท่ี
สอง เตรียมวางหรือทาํแบบจําลองการทํางานในอนาคต เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งจนมีศักยภาพ 
พร้อมจะรองรับสภาวะวิกฤติทางการเ งินโดยการเพิ่มการเปิดตัวออกไปสู่ประเทศอ่ืนในกลุม่



99 

อาเซียน จดัให้มมีาตรฐานการควบคมุความเส่ียง บริห ารความเ ส่ียง เตรียมความพร้อมลว่งหน้าใน
การรองรับวกิฤติไดดี้กวา่เดิม เพิ่มความสามารถและความพร้อมในการควบคมุตน้ทุน ปรับกระบวนการ
ดาํเนินงานในการรองรับฐานลูกคา้ใหม ่(พรเพ็ญ วรสิทธา และจิราพร สุเมธีประสิทธ์ิ, 2557) 

มาตรฐานธนาคารอาเซียน (Qualified ASEAN Banks : QABs) 
เพื่อเ ป็นการสนับสนุนการรวมตัวของภาคเศรษฐกิจกอ่นเข้าสู ่ ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ในปีพ.ศ. 2554 ผูว้า่การธนาคารกลางของอาเซียนไดม้กีารประช ุมเห็นชอบร่วมกนัให้มีการ
เ ร่ิมจัดทํากรอบการรวมตัวของภาคธนาคารอาเซียน ( Asean Banking Integration Framework : 
ABIF) เพื่อใช ้เ ป็นแนวทางในการรวมตัวของภาคธนาคารอาเซียนให้เ ป็นไปอยา่งรวดเ ร็ว มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัลักษณะประเทศสมาชิก โดยมีเ ป้าหมายให้ประเทศสมาชิกจัดตั้ง 
Qualified ASEAN Banks (QABs) ระหวา่งกนัได้ภายในปีพ.ศ. 2563 โดยได้มีการลงนามเมื่อวนัท่ี 
21 มนีาคม พ.ศ. 2558 โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังอาเ ซียน ในกรอบการรวมตัวภาค
ธนาคารอาเซียน กาํหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถเจรจาทวีภาคี เพื่อจัดตั้ง  QABs ระหวา่งกนัได ้
บนหลกัการตา่งตอบแทน ตามความเห็นของแตล่ะประเทศ ธนาคารพาณิชย์ท่ีสามารถเข้าขา่ยได้รับ
การคดัเลือกเป็น QABs ตอ้งเป็นธนาคารพาณิชย์สัญชาติอาเซียน ท่ีมคีวามแข็งแกร่งและผา่นเกณฑ์
การคดัเลือกของ Host Countr เพื่อเป็นการสง่เสริมการกาํกบัดูแลและรักษาเสถียรภาพทางการเ งิน
ของสมาชิกอาเซียน  

ปริมาณการคา้การลงทุนของผูป้ระกอบการไทยในอาเซียนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งตอ่เ น่ือง เ ป็นอีก
หน่ึงปัจจยัสําคญัในการชว่ยผลกัดนัให้ธนาคารพาณิชย์ไทยขยายกิจการออกไปสู่ภูมิภาคอาเซียน
เพื่อให้การสนับสนุนดา้นการเงินแกผู่ป้ระกอบธุรกจิ ธนาคารพาณิชย์ไทยได้มองเห็นถึงโอกาสใน
การออกไปลงทุนในตา่งประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศอินโดจีน มีอัตราการขยายตัวทาง
เศร ษฐ กิจสูง  ต้นทุนทาง กา รผลิตตํ่ า รวมถึงยังอาจได้รับสิทธิ ปร ะโ ยช น์ทาง ภา ษีศุ ลกากร 
(Generalized System of Preferences:  GSP)  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ได้ตอบสนองตอ่
โอกาสทางธุรกจิในภูมภิาคอาเซียนของธนาคารพาณิชย์ไทยท่ีต้องการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ใน
อาเซียนอยา่งสมํา่เสมอเน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศอาเซียนสว่นใหญไ่มไ่ด้เ ปิดให้ใบอนุญาตจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชย์เป็นการทัว่ไป ซ่ึง QABs จะเป็นชอ่งทางในการขยายกจิการเขา้ไปในภูมิภาคท่ีสําคัญ
ของธนาคารพาณิชย์ไทย นอกจากน้ี การเจรจาภายใต้กรอบดังกลา่วยัง เ ป็นหน้าตา่ง ท่ีสําคัญของ 
ธปท. ในการเจรจาลดข้อจํากดัทางธุรกิจเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถดําเ นินกิจการใน
อาเซียนไดส้ะดวกย่ิงข้ึน (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2557, 30) 

สรุปไดว้า่ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เกดิจากการประช ุมสุดยอดอาเซียนคร้ัง ท่ี 8 วนั ท่ี 4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ  กรุงพ นมเปน ประ เทศก ัมพ ูชา โดยพัฒนามา จากการเป็น สมาคม
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ประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน มีทิศทางการรวมกลุม่เพื่อ
นําไปสูเ่ป้าหมายท่ีชดัเจน กาํหนดให้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีเ ป้าหมายหลักของการรวมตัว
เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 4 ดา้นไดแ้ก ่การเปิดตลาดและฐานการผลิตร่วมกนัเพื่อเคล่ือนย้าย
สินคา้และบริการ การลงทุน แรงงานฝีมอื เงินทุนอยา่งเสรี สร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มลู ฝึกอบรมบุคลากรร่วมกนั ให้ความชว่ยเหลือกนัด้านนโยบายตา่ง  ๆ ซ่ึงทําให้
ประเทศไทยไดป้ระโยชน์ทางดา้นโอกาสทางการคา้และการสง่ออกท่ีกวา้งขวางข้ึน โดยเฉพาะสาขา
ท่ีมคีวามเขม้แข็งอยูแ่ลว้ ความพร้อมดา้นการธนาคารในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน การ
เคล่ือนยา้ยทุนเต็มรูปแบบ จะเป็นปีพ.ศ. 2563 ส่งผลให้ธนาคารของประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน มกีารเติบโตแตกตา่งกนัออกไป มกีารถา่ยโอนสภาพคลอ่งระหวา่งกนั หรืออาจจะ
มกีารควบรวมกนั ท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบัน แทบจะไมม่ีธนาคารพาณิชย์แห่งใดของอาเซียน ขยาย
กจิการภายในอาเซียนเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจน แตก่ลบัมธีนาคารพาณิชย์นอกกลุม่อาเ ซียนเข้ามามีบทบาท
และขยายตวัเพิ่มข้ึน ดงันั้นธนาคารในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน จะต้องปรับตัวให้ทันกบั
ภาวการณ์ตา่ง ๆ ให้มากข้ึนอยา่งตอ่เ น่ือง การจัดตั้ง  Qualified ASEAN Banks (QABs)  คาดวา่จะ
สมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2563 บนหลกัการตา่งตอบแทน QABs จะเป็นข้อตกลง และชอ่งทางในการขยาย
กจิการเขา้ไปในภูมภิาคประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน และจะทําให้ธนาคารพาณิชย์ไทย สามารถ
ดาํเนินกจิการในอาเซียนไดอ้ยา่งสะดวกข้ึน 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานการวิจัยในประเทศ 
จิราภรณ์ ศรีศิล (2549) วจิยัเร่ือง กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของ

กองทพัอากาศ ผลการวจิยัพบวา่ การประชาสัมพนัธ์ของกองทัพอากาศ มีความพร้อมในด้าน การมี
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบระบบการบริหารจดัการบุคลากรดา้นการประชาสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลาง 
ไมก่ระจดักระจาย และมกีารกาํหนดนโยบายดา้นการบริหารจดัการบุคลากรดา้นการประชาสัมพนัธ์ของ
กองทพัอากาศท่ีชดัเจน โดยมสีถานีวทิยุ 21 สถานี ส่ิงพิมพ์ เคเบิล เสียงทางสาย lnternet เป็นเคร่ืองมอื 

ทั้งน้ีการศึกษาพบวา่ปัจจัยท่ี เ ป็นปัญหาและอุปสรรค คือการมีขั้นตอนการปฏิบัติมาก 
ความไมส่ะดวก ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหนว่ยไมส่นับสนุน การใช ้ส่ือส่วนกลางขัดข้อง ทําให้งานช ้า 
และการขาด เอกภาพในการใชง้บประมาณ เน่ืองจากการขาดอตัรารองรับ ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้าน
การประชาสัมพนัธ์ ขาดการบริหารจดัการระบบการบริหารจัดการเชิง รุก และไมส่ามารถประสาน
ส่ือสัมพนัธ์ภายนอกโดยตรง ซ่ึงขาดการอบรมกบัหน่วยนอกกองทัพอากาศ ขาดโอกาสกา้วหน้า 
ทั้งน้ีบุคลากรตอ้งทาํงานหลายหน้าท่ี ซ่ึงไมม่อีตัรารองรับ อีกทั้งขาดการทํางานเป็นทีมและยังพบวา่
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บุคลากรขาดทกัษะจิตสํานึก ขาดแรงจูงใจ เน่ืองจากยา้ยงานบอ่ย และขาดเคร่ืองมือ การพัฒนาการ
เรียนรู้ส่ือในการทาํงาน (Computer) 

การวเิคราะห์ แนวโน้มความต้องการพัฒนาบุคลากร พบวา่ มีความต้องการให้จัดตั้ง
โทรทศัน์กองทพัอากาศ แลว้ปรับทิศทางกองทพัอากาศเป็นงานด้านร่วมมือพ ัฒนาประเทศมากข้ึน 
โดยเน้น ความรว่มมอืของส่ือมวลชน และปรับบทบาทให้ผู ้ปฏิบัติสามารถประชาสัมพันธ์ผา่นส่ือ 
โทรทศัน์ภายนอก ทั้งน้ีตอ้งการความรู้เ ร่ืองการผลิตส่ือ ต้องการให้ปรับปรุงหลักสูตร และสร้าง
ขวญั สร้างความกา้วหน้าในสายอาชีพ กาํหนดเป็นอัตราประจําสร้างบุคลากรใหม ่อยา่งตอ่เ น่ือง 
ตอ้งการให้มกีารใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีอยูม่อียา่งสร้างสรรค์ และ ต้องการเห็นผู้บังคับบัญชา
ทุกระดบัให้ความสําคญัสนับสนุนดา้นระบบการบริหารจดัการบุคลากรดา้นการประชาสัมพันธ์ของ
กองทพัอากาศ โดยปลูกจิตสํานึก กาํลงัพลทหารอากาศให้มทีศันคติท่ีดีตอ่ความเป็นประชาสัมพันธ์ 
ของทหารทุกคน เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีตอ่การประชาสัมพนัธ์ 

การวเิคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกบัขอ้เสนอแนวทาง สรุปไดว้า่ มีความต้องการให้มีการจัด
หนว่ยเฉพาะกจิชว่ยเหลือประชาชน แลว้ประชาสัมพนัธ์กองทัพอากาศตามสถานการณ์ และ เพิ่ม
งบประมาณ ดา้นบริหารจดัการบุคลากร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของกองทัพอากาศ โดยการพัฒนา 
ฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ ของกองทัพอากาศอยา่งตอ่เ น่ือง และเชิญ
ส่ือมวลชน มาถา่ยทอดประสบการณ์ระบบการบริหารจดัการบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ ของ
กองทพัอากาศในหลกัสูตร การประชาสัมพนัธ์ จดัตั้งศูนย์กลางข้อมูล ประเมินผลการพัฒนาอยา่ง
ตอ่เน่ือง จดัตั้งทีมพี่เล้ียงระบบการบริหาร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ของกองทัพอากาศ และสร้างทีม
ประชาสัมพนัธ์มอือาชีพเชิงรุก เป็นโครงการนํารอ่ง แลว้มาพัฒนาคนภายใน จัดหาบุคลากรท่ีมีใจ
รักดา้นประชาสัมพนัธ์ จดัให้ผูป้ฏิบติั ได้สัมมนาแลกเปล่ียน ความรู้ ทัศนคติ กบัส่ือมวลชน โดย
จดัการอยา่งบูรณาการ ใชก้ารบริหารส่ือ อยา่งสะดวก ลดขั้นตอนการบริหารจัดการ จัดหากล้อง 
เคร่ืองมอืจาํเป็น Computer ให้สะดวกตอ่การพฒันาการเรียนรู้ จดัการติดตามประเมินผล สนับสนุน 
ให้มกีารรับฟังขอ้เสนอแนะ แลกเปล่ียนความรู้ ระบบการบริหารดา้นบุคลากร จากผู้ปฏิบัติระดับลา่ง  
ประชาสัมพนัธ์ของกองทพัอากาศ อยา่งตอ่เน่ือง โดยจะตอ้งคาํนึงถึงความสําคัญของการส่ง เสริมให้
มสีภาพปัจจยัแวดลอ้ม แหง่ความสําเร็จ ดงัตอ่ไปน้ี  1)  การบริหารจัดการ พ ัฒนาบุคลากร ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ ดว้ยความเป็นมาตรฐาน เพื่อผลสัมฤทธ์ิในภารกิจของกรมกิจการพลเ รือนทหาร
อากาศ 2) สนันสนุน ให้มกีารสร้างสรรค์เทคโนโลยีและทักษะใหม ่ๆ เพื่อให้เกิดนวตักรรม การ
จดัการความรู้ โดยการค้นควา้ การวิจัยและพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ อยา่ง
ตอ่เน่ือง 3) การพฒันา กระบวนทศัน์ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ท่ีมุง่เน้น คณุธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์
วฒันธรรมการมสีว่นรว่ม และมจิีตสํานึกเพื่อสว่นรวม ท่ียึดม ัน่ผูรั้บบริการเป็นจุดศูนย์กลาง 
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จะเห็นได้วา่ข้อสรุปจากผลการวิจัยข้างต้น มีความสอดคล้องกบัหลักวิชาการตามท่ี 
สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ( 2547)  ได้สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของภาคราชการ วา่มแีนวคิดเพื่อการรวบรวมองค์ความรู้ ท่ีมีอยูใ่นส่วนราชการ ซ่ึงแฝงอยูใ่นตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ อนัจะสง่ผลให้องค์กรมีความสามารถใน
เชิงแขง่ขนัสูงสุด ลกัษณะเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ อยา่งตอ่เน่ือง โดย ต้องรับรู้ข้อมูลขา่วสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ในดา้นตา่ง ๆ เพื่อประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติัราชการได้อยา่งถูกต้อง อยา่ง
รวดเ ร็ว รวมทั้งต้องส่ง เสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียน
ทศันคติของขา้ราชการในสังกดั ให้เป็นบุคลากรท่ีมปีระสิทธิภาพ และมกีารเรียนรู้รว่มกนั  

ทววีรรณ อินดา (2552) ศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบท่ีมปีระสิทธิภาพของการนํากลยุทธ์
ไปปฏิบัติใ นสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ  ผลการ วิจัยตามว ัตถุประสงค์พบวา่  วตัถุปร ะสงค์ท่ี 1 
องค์ประกอบการนํากลยุทธ์ไปปฏิบติัในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบด้วย 1)  ความสามารถ
องค์กร มกีระบวนการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว มฐีานขอ้มลูสนับสนุนครบถ้วน ระบบปฏิบัติงานท่ีดีและ
ทนัสมยั 2) การจดัการความขดัแยง้ มกีารจัดการระหวา่งผู้กาํหนดกลยุทธ์และผู้ปฏิบัติงานด้วยวีธี
ประนีประนอม เพื่อให้แตล่ะคนรับรู้ถึงมมุมองของผู้อ่ืน 3)  การบริหารการเปล่ียนแปลง มีการให้
เหตุผลทุกคร้ังเมือ่มกีารตอ่ตา้นการเปล่ียนแปลง โดยคาํนึงถึงระดบัของการเปล่ียนแปลงวา่น้อยหรือ
รุนแรง มกีารสร้างความเชื่อม ัน่ให้แตล่ะบุคคลวา่การเปล่ียนแปลงจะกอ่ให้เกิดผลประโยชน์กบัใคร 
ผู ้บริห ารส ร้าง ควา มเชื่ อม ัน่  4)  การ มอบหมา ยกลยุทธ์ ให้ผู ้ รับผิ ดชอบ มีการ มอบอําน าจใ ห้
ผูรั้บผิดชอบหลกับริหารกลยุทธ์ มีการมอบหมายกลยุทธ์ให้ผู ้รับผิดชอบนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม
ความถนัดและความเชี่ยวชาญ มกีารทบทวนกลยุทธ์ทุกปี 5)  การจัดทําแผนปฏิบัติรายปี สอดคล้อง
กบักลยุทธ์ท่ีไดก้าํหนดไว ้มกีารระดมความคิดเห็นของบุคลากรในการจัดทําแผน 6)  วฒันธรรม
องค์กร มกีารสง่เสริมวฒันธรรมมุง่ไปสูเ่ป้าหมาย สนับสนุนวฒันธรรมใหมใ่ห้สอดคล้องกบักลยุทธ์  
7) กาํหนดวตัถุประสงค์ระยะส้ัน ท่ีมคีวามทา้ทายพอท่ีจะทาํให้เกดิความสนใจและจูงใจ เ ปิดโอกาส
ให้บุคลากรมสีว่นรว่มกาํหนดวตัถุประสงค์ 8) การจูงใจ มกีารจูงใจโดยการให้รางวลั เ ล่ือนตําแหน่ง 
ข้ึนเงินเดือน 

ว ัต ถุป ร ะ สง ค์ข้อ ท่ี  2  รู ปแ บ บท่ีมีป ร ะ สิ ทธิ ภ า พ กา ร นํ า ก ลยุ ทธ์ ไ ปปฏิ บัติใ น
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ มีความกลมกลืนสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี มีความ
สอดคลอ้งกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ประกอบด้านความสามารถขององค์กร การจัดการความ
ขดัแยง้ การกาํหนดวตัถุประสงค์ระยะส้ัน การมอบหมายกลยุทธ์ให้ผู ้รับผิดชอบ การบริหารการ
เปล่ียนแปลง วฒันธรรมองค์กร การจูงใจ อิทธิพลทางตรง ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสามารถองค์กรมาก
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ท่ีสุดคือการมอบหมายกลยุทธ์ให้ ผู ้รับผิดชอบ อิทธิพลทางอ้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสามารถของ
องค์กร มากท่ีสุดคือ การจดัการความขัดแย้ง  อิทธิพลรวมท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสามารถขององค์กร 
มากท่ีสุดคือ การมอบหมายกลยุทธ์ให้ผูรั้บผิดชอบสว่นการตรวจสอบรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของ
การนํากลยุทธ์ไปปฏิบติัในสถาบันอุดมของรัฐ โดยอิงผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสอดคล้อง เหมาะสม
เป็นไปได ้ ถูกตอ้ง และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบติั 

รัตนา วงศ์รัศมเีดือน (2552) วจิยัเร่ือง“กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของ
ธุรกจิสํานักพิมพ์ในประเทศไทย” ผลการวจิยัแสดงให้เห็นวา่ ธุรกจิสํานักพิมพ์ในประเทศไทยส่วน
ใหญย่งัขาดความเป็น “มอือาชีพ” เน่ืองจากเป็นธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีมีข้อจํากดัในการ
เข้า สู ่ธุ รกิจไมม่า กนัก  ทั้ งใ นแง ่เ งิ นทุน เ ทคโน โลยี และความรู้ใ นการผ ลิตหนั งสือ  ทําใ ห้
ผูป้ระกอบการธุรกจิสํานักพิมพ์เกดิข้ึนงา่ยและลม้เหลวออกจากธุรกิจไปง ่ายในเวลาเ ดียวกนั กอปร
กบัการดําเ นินธุรกิจทา่มกลางวฒันธรรมไมรั่กการอา่นของประชากรไทย ขณะเดียวกบัท่ีส่ือ
สมยัใหมอี่กมากมาย ทั้งส่ือวทิยุ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต และส่ิงบันเทิง อ่ืน  ๆ ดึงดูดความสนใจของ
ผูค้นออกจากการอา่น กย่ิ็งทาํให้ความสนใจในการอา่นลดน้อยลงไปอีก ในขณะท่ีผู ้จัดจําหน ่ายและ
ร้านหนังสือซ่ึงเป็นหว่งโซสํ่าคญัในวงจรการตลาดหนังสือก็ตกอยูภ่ายใต้อิทธิพลของกลุม่ทุนราย
ใหญ ่จึงทาํให้โอกาสในการขยายธุรกจิและอาํนาจตอ่รองของสํานักพิมพ์ขนาดกลางและเล็กซ่ึงเ ป็น
สํานักพิมพ์สว่นใหญม่จีาํกดัย่ิงข้ึน ปัญหาพื้นฐานของธุรกจิสํานักพิมพ์ยัง ถูกซํ้ าเ ติมด้วยการขาดการ
สนับสนุนสง่เสริมจากภาครัฐอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาเหลา่น้ีจําเ ป็นต้อง
อาศยัองค์ความรู้ในการดาํเนินธุรกจิอยา่งมอือาชีพ โดยผู้ประกอบการสํานักพิมพ์ต้องศึกษาความรู้
ในดา้นการทาํธุรกจิหนังสือทุกดา้นอยา่งถอ่งแทต้ั้งแตก่ารผลิต การจําหน ่าย การบริหารจัดการ โดย
เลือกนําองค์ความรู้สมยัใหมท่ี่สอดคล้องและเหมาะสมมาปรับใช ้ในสถานการณ์ตา่ง  ๆ ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามภาวการณ์แขง่ขนั เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันภายใต้บริบทของแต ่
ละสํานักพิมพ์ ขณะเดียวกนักต็อ้งรว่มกนัผลกัดนัให้รัฐบาลสนับสนุนสง่เสริมอุตสาหกรรมหนังสือ
อยา่งเป็นรูปธรรม โดยการกาํหนดให้การอา่นเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย
รว่มแรง รว่มใจกนัอยา่งแทจ้ริง 

เพ็ญจนัทร์ สังข์แกว้ (2553) ศึกษาเร่ืองการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสําหรับมหาวิทยาลัยราชภ ัฏ 
ภาคเหนือตอนลา่ง : กรณีศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบวา่  1)  สถานการณ์ทาง
การตลาด ด้านรายได้หลักมากจากคา่เลา่เ รียน ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การเ ลือกศึกษาตอ่ใน
มหาวทิยาลัยราชภ ัฏเพชรบูรณ์ มาจากส่ือส่ิงพิมพ์จากอินเ ทอร์เ น็ต ส่วนส่ือบุคคลท่ีทําให้ รู้จัก
มหาวทิยาลยัฯ มากท่ีสุดคือ ครูอาจารย์ท่ีสถาบนัเดิม ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจของนักศึกษา
สว่นใหญจ่ะเลือกการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการและสถานท่ีตั้งของสถาบัน วิธีสรร
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หานักศึกษาใหมใ่นระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภ ัฏเพชรบูรณ์ ท่ีมีประสิท ธิภาพในการ   
จูงใจให้ไปศึกษาตอ่ท่ีไดผ้ลมากท่ีสุดคือการส่งบุคลากรเข้าไปแนะแนว 2)  จากการศึกษาสภาวะ
แวดลอ้มภายนอกพบวา่ ภาพรวมระดับประเทศปลายปี พ.ศ. 2552 มีนักศึกษาเพิ่มข้ึน แสดงวา่
ประชากรมคีวามตอ้งการศึกษาตอ่เพิ่มข้ึน สําหรับมหาวิทยาลัยราชภ ัฏ เพชรบูรณ์ มีนักศึกษาลดลง
ร้อยละ 6.8 เพราะมคีูแ่ขง่ในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ได้แกส่ถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน คุณภาพ
อาจารย์มสัีดสว่น ปริญญาโท ปริญญาเอก เพิ่มข้ึน แตต่าํแหน่งวิชาการมีน้อย ฉะนั้ นต้องเร่งพ ัฒนา
อาจาร ย์ทําผลงา นทางวิชา กา ร ส่วน คา่ เล ่าเ รี ยน มีกองทุนกู ้ยืมเ พื่ อกา รศึ กษา ประ กอบก ับ 
มหาวทิยาลยัฯ สามารถอนุมติัหลกัสูตรได้ทันความต้องการของตลาด ทําให้เกิดความคลอ่งตัวใน
การสร้างและพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั ตรงกบัความต้องการของตลาด 2)  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่
การเลือกมหาวทิยาลยัสว่นใหญ ่เกดิจากความพึงพอใจในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนั้ นผู ้บริโภค
จึงเป็นคนในทอ้งถ่ิน 3) วธีิการสรรหานักศึกษาฯ พบวา่ผูบ้ริโภคตอ้งการให้สง่บุคลากรเขา้มาแนะแนว
สถานศึกษาของตนมากท่ีสุด แสดงวา่ผูบ้ริโภคตอ้งการส่ือบุคคล ซ่ึงสัมผัสได้โดยตรง สามารถตอบ
ข้อซักถามไ ด้เ ลยใ น เวลานั้ น  ดัง นั้ น กลยุ ทธ์  P-NED (P=  4P, N= Network, E= Explangion, 
D=Defensce) เมือ่นํามาบูรณาการทั้ง ส่ีตัวแล้ว จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเ นินงานด้าน
การตลาดในปัจจุบนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ และความสามารถในการทาํกาํไรระยะยาว 
ผูบ้ริหารตอ้งจดัทาํกลยุทธ์การตลาดในสภาพแวดลอ้มทางการตลาดตามแนวคิดการตลาดเชิงสังคม โดย
คาํนึงถึงจริยธรรม 

พรเพ็ญ วรสิทธา และจิราพร สุเมธีประสิทธ์ิ (2557) วจิยัเร่ือง โครงการศึกษาความพร้อม
ในสาขาการธ นาคา รของไ ทย ภา ยใต้การแขง่ ขันใน ประชา คมอาเ ซียนปี พ.ศ. 2015 ( 2556) 
ผลการวจิยัพบวา่ ธุรกจิการธนาคารขนาดใหญข่องไทยมาเลเซีย อินโดนีเ ซีย และสิงคโปร์ ได้ขยาย
ธุรกจิใน รูปของสาขาและธนาคารในเครือไปยงัประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกนั แตใ่นภาพรวมจะ
พบวา่ธนาคารตา่งประเทศท่ีครองตลาดในภูมภิาคน้ียังไมใ่ชธ่นาคารของประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้วยกนั แตเ่ ป็นธนาคารช ั้นนําของโลก เชน่ Standard Chartered, Citibank และ HSBC สําหรับ
ธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบมขีนาดสินทรัพย์มากเป็นอนัดบั 3 ในประเทศกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน รองจากสิงคโปร์และ มาเลเซีย ตามลาํดบั หากตอ้งการให้ธนาคารพาณิชย์ไทยมีระดับการ
พฒันาท่ีเหนือกวา่มาเลเซีย และมอีตัราการพฒันาไมด่อ้ยกวา่ฟิลิปินส์ ไทยต้องพ ัฒนาในรายการท่ี
เป็นปัจจยัเส่ียงสูงในแตล่ะหมวดคือ 1) หมวดการพฒันาดา้นสภาพแวดล้อมของสถาบันการเ งินคือ 
การมเีสรีภาพทางการเงินภายในประเทศ และความชดัเจนของกฎหมายในกร ปกป้องสิทธ์ิของผู้ให้
สินเชื่อและผูกู้เ้ งินโดยเฉพาะรายการตา่ง  ๆ ในหมวดยอ่ยด้านบรรษัทภิบาล และหมวดยอ่ยท่ี
เกีย่วกบัประเด็นด้านกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศท่ีเ อ้ืออํานวยตอ่การดําเ นินการของ
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สถาบนัการเงิน ซ่ึงไทยมจุีดออ่นมากในสองหมวดน้ี 2)  หมวดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ชว่ยเสริมความแข็งแกร่งให้ธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาพบวา่คุณภาพบุคลากรคุณภาพของ
สาธารณปูโภค และตน้ทุนการทาํธุรกจิ ปัญหาศกัยภาพดา้นแรงงาน ระบบการจัดเก็บภาษีของกลุม่
ประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มเีพียงประเทศสิงคโปร์ท่ีมีความพร้อมในการแขง่ขันกบันา  ๆ
ประเทศ ไทยมจุีดแข็งท่ีเหนือทุกประเทศในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เพียงรายการเ ดียว คือ Time 
to Register Property 3)  หมวดความมีเสถียรภาพของระบบธนาคาร ภาคการธนาคารในกลุ ่ม
ประเทศอาเซียนจดัวา่มเีสถียรภาพทางการเงินคอ่นขา้งสูง โดยแตล่ะประเทศมอีตัราส่วนเ งินกองทุน
ตอ่สินทรัพย์เ ส่ียงอยูร่ ะหวา่ง 15-17 % ซ่ึงมา กกวา่เกณฑ์ของ Basel ซ่ึงกาํหนดไวท่ี้ 8% และ
อตัราสว่นของหน้ีมปัีญหาหรือหน้ีเสียกจ็ดัอยูใ่นเกณฑ์ตํ่าคืออยูร่ะหวา่ง 1-2.7 ในปีพ.ศ. 2555 ด้วย
โครงสร้างท่ีแตกตา่งและระดบัการพฒันาท่ีแตกตา่งกนัของธุรกิจการธนาคารในแตล่ะประเทศใน
อาเซียน ทาํให้ความพร้อมในการบริหารความเส่ียงจากการเปิดตลาดการเงินในอาเซียนของธนาคาร
แตล่ะประเทศแตกตา่งกนั การเปิดเสรีภาคการเ งินในแตล่ะประเทศยอ่มไมเ่หมือนกนั ไมอ่าจใช ้
กฎเกณฑ์และเง่ือนไขเดียวกนัได้ ฉะนั้ นการกาํหนดเ ง่ือนไขพิเศษเพื่อคัดแยกธุรกิจธนาคารท่ีมี
ศกัยภาพในการแขง่ขนัระหวา่งประเทศออกไปดว้ยเ ง่ือนไขของ Qualified ASEAN Bank จึง เกิดข้ึน 
เพื่อให้เกดิการคดักรองธนาคารและประเทศท่ีมคีวามพร้อม 4)  บทบาทของคณะกรรมการธนาคาร
และผูบ้ริหารระดบัสูง 5) การให้บริการทางการเ งิน ไทยมีจุดแข็งด้านน้ีเหนือทุกประเทศในกลุม่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 6) การปรับโครงสร้างของการให้บริการทางการเ งิน ไทยไมม่ีปัญหาใน
ดา้นการให้บริการการเงินแกลู่กคา้ แตไ่ทยตอ้งมกีารพฒันาอยา่งตอ่เ น่ืองเพื่อรองรับลูกค้าท่ีมีความ
ซบัซอ้นและหลากหลาย 7) การบริหารมลูคา่ของกจิการในอนาคตผา่นผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย หมายถึงการลงทุนทั้งในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน การสนับสนุน และเ งินกองทุน ควร
จะมาจากสว่นของผูถื้อหุ้นและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการ รวมทั้งพ ันธมิตร
ทางธุรกจิท่ีชดัเจน จะตอ้งมกีารพฒันาและปรับโครงสร้างของการบริหารความสัมพันธ์ การส่ือสาร
กบัผูถื้อหุ้นและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย จะทาํให้รูปแบบการระดมทุนของธนาคารมีชอ่งทางหลากหลาย
มากข้ึน ให้ความสําคัญเพิ่มข้ึนกบัการสร้างและพัฒนาความไวว้างใจ 8)  การพัฒนาระบบการ
เปิดเผยขอ้มลู ธปท. ควรพฒันาระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีต้องมีการการปรับวฒันธรรมการบริหาร
ขอ้มลูให้มคีวามโปรง่ใส ครอบคลุมขอ้มลูมากข้ึน โดยเฉพาะการเปิดเผยผลการประเมินความเ ส่ียง
กอ่นการริเร่ิมโครงการ ธุรกรรม และกลยุทธ์ใหม ่ๆ และกลยุทธ์การขยายฐานธุรกิจในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน พร้อมกบัใช ้ข้อมูลท่ีมีการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมามากข้ึนในการสร้างการ
เรียนรู้และพฒันาวฒันธรรมและทศันะตอ่ความเส่ียงท่ีเป็นทางบวก ( Upside Risk)  การเข้าถึงโอกาส
ทางธุรกจิในประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนั และต้องมีการบริหาร
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จดัการมาตรฐานทางบญัชีในระดบัสากลให้เป็นบรรทดัฐานเดียวกนัทั้งอาเ ซียน 9)  การเตรียมความ
พร้อมของธุรกจิธนาคารพาณิชย์ไทยในอาเซียน เพื่อรองรับการรวมตัวภาคก ารธนาคารนั้ น มี
ประเด็นท่ีสนใจคือ 9.1) เพิ่มความยึดหยุน่ในการบริการทางการเ งิน ต้านผลกระทบในชว่งวิกฤต
หรือสถานการผิดปกติ เพิ่มตัวจับสัญญาณท่ีจะนําไปสู่ภาวะวิกฤตให้เ ห็นกอ่นเกิด 9.2)  บริหาร
โครงสร้างพื้นฐานของธนาคารพาณิชย์ให้มศีกัยภาพรองรับบทบาทใหมใ่นอนาคต ลดความ เ ส่ียง
จากการพึ่งพาเงินกองทุนจากภายนอก และแหลง่เ งินออมระยะส้ัน เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง      
9.3) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการ ลดการพึ่ งพากลุม่ประเทศอเมริกาและ  
EURO 9.4) เพิ่มความสามารถในการควบคุมต้นทุน ปรับกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ  
10) ขอ้คิดเห็นดา้น Qualified ASEAN Bank (QAB) การรวมตัวทางเศรษฐกิจภายใต้การเชื่อมโยง
ระบบการชาํระเงินระหวา่งประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน จะคอ่นข้างมีความช ัดเจน แตก่ารรวมตัว
ภาคการธนาคารยงัไมช่ดัเจน มเีพียงการวางเป้าหมายให้ธนาคารพาณิชย์จากทุกประเทศมีสถานะ
ทางกฎหมายและความสามารถในการดาํเนินธุรกจิท่ีเทา่เทียมกนั เทา่นั้ น ซ่ึงต้องดําเ นินการให้แล้ว
เสร็จทนักอ่นครบกาํหนดการรวมตัวภาคการเ งินเ ต็มรูปแบบในปีพ.ศ. 2563 ตามกรอบแนวทาง 
ABIF ซ่ึงทาํให้ธนาคารพาณิชย์ในแตล่ะประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน สามารถดําเ นิน
ธุรกจิในลกัษณะสาขาของธนาคารในอาเซียนเทียบเทา่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศนั้ น  ๆ หากผา่น
เกณฑ์คณุสมบติัตาม QABs โดยทุกธนาคารพาณิชย์ท่ีเขา้ขา่ย QABs จะอยูภ่ายใต้ข้อบังคับ กฎหมาย 
ระเบียบฉบบัเดียวกนั มคีวามเสมอภาคกนั ไทยเป็นหน่ึงใน 5 ประเทศท่ีมคีวามพร้อม   

ความแตกตา่งประการหน่ึงท่ีเห็นได้ในขณะน้ี  ระหวา่งการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน กบั EU คือ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จะไมม่ีการใช ้เ งินสกุลเ ดียวกนั 
(Single Currency) ธนาคารพาณิชย์ไทยตอ้งปรับตวัเป็นระยะ ๆ จนครบตามเ ง่ือนไข QABs และทุก
ประเทศตอ้งไปสูเ่ส้นทางเดียวกนัอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด ้จากการศึกษามีเพียงบางธนาคารฯของไทย
เทา่นั้น ท่ีพร้อมและเขม้แข็งพอท่ีจะเตรียมความพร้อมสู่ QABs ได้ครบถ้วน และธนาคารของไทย
จะตอ้งผา่นดา่นของการปรับสถานะความเขม้แข็งของเงินกองทุนตาม Basel III ให้ครบถว้นในปีพ.ศ. 
2558 นอกจากนั้น ยงัจะมกีารสร้างผลิตภณัฑ์ทางการเงินรว่มกนัในอาเซียน เรียกวา่ ASEAN Finance  

สุวร รณิน  คณานุ วฒัน์  ( 2557)  ศึ กษา เ ร่ื อง การ บริ หาร จัดการ กลยุ ทธ์เ พื่อสร้า งขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษทัการบินไทยจาํกดั (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา่ 1) สภาพการ
บริหารจดัการกลยุทธ์ฯม ี15 ประเด็นสําคญัสําหรับผูบ้ริหารระดับสูงและ  4 ประเด็นสําคัญสําหรับ
ผูโ้ดยสาร 2) ม ี16 ประเด็นเป็นองค์ประกอบสําคญั 3) แนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาการบริหาร
จดัการกลยุทธ์ฯเป็นไปตาม 8-Synthesized Model คือ (1) การจดัทาํแผนความกา้วหน้าในอาชีพและ
แผนการสืบทอดตาํแหนง่อยา่งชดัเจน (2) การจดัทาํกฏเกณฑ์การไดม้าซ่ึงผูบ้ริหารระดับสูงโปร่งใส
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ท่ีภาคการเมอืงไมอ่าจแทรกแซงได ้(3) สร้างพนัธมติรกบัหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและแสวงหาโอกาส
จากการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (4) จัดทําและพัฒนาระบบ ICT ครบวงจร (5)  จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์โครงสร้างการเจริญเติบโตของหน่วยงานท่ีสามารถตัดสินใจได้อยา่งอิสระ ( 6)  จัดตั้ง
คณะกรรมการวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียและนําผลมาปรับปรุงการทํางานให้ดีข้ึน ( 7)  จัดทําโครงการ
ศึกษาตอ่เน่ืองเพื่อเพิ่มศกัยภาพและสมรรถนะพนักงานและ (8) สรรหาผูเ้ชี่ยวชาญทางการเ งินและ
จดัตั้งคณะกรรมการเฉพาะกจิเพื่อวเิคราะห์ปัญหาความสมดุลย์ระหวา่งรายรับและรายจา่ยเพื่อให้
เกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

งานการวิจัยต่างประเทศ 
ไอรแลนด์ (Ireland, 1994) ศึกษาความสําคญัของสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์

จากผูช้าํนาญการ โดยใชผู้ม้ปีระสบการณ์ ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จํานวน  26 คนจากภาครัฐ
และเอกชนในการร่วมกนัพ ัฒนาสมรรถนะ  11 กลุม่ จํานวน  220 สมรรถนะจากแบบสอบถาม
เกี่ยวกบัสมรรถนะของบริษัทอีโมตันท่ีมีความรู้ด้า นทรัพยากรมนุษย์ พ บวา่ความสําคัญของ
ความสําเร็จท่ีเกีย่วพนักบัการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์สัมพันธ์กบัการประสบการณ์ของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ โดยพิจารณาจากประโยชน์ในการทาํงาน 

โบซิล่ี และ เปาน์วี ่(Boselie & Paauwe, 2005) ทาํการวิจัย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
บริษทัของชาวยุโรป สรุปวา่ การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ความสามารถและความไมเ่ชื่อถือของบุคคลส่ง
ผลกระทบท่ีเป็นดา้นบวกกบัตาํแหน่งหน้าท่ีการงานและผู้มีความเชี่ยวชาญและกลยุทธ์เกี่ยวกบั
ความสามารถจะนําไปสูก่ารบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและสง่ผลให้หน ่วยงานประสบผลสําเร็จ  

เคเนด้ี และ เดรสเซอร์ ( Kennedy and Dresser, 2005)  วิจัยเ ร่ือง การสร้างสมรรถน ะ
พื้นฐาน ในการ ปฏิบัติง าน Creating a Competency Based Workplace สรุปวา่ความฉลาดและ
ความสามารถของมนุษย์จะทาํให้องค์การไปสู่เ ป้าหมายท่ีตั้งไวค้วามสามารถท่ีลูกจ้างนํามาใช ้ใน
การจดังานทาํให้งานเกดิความรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ การขบัเคล่ือนการทํางานขององค์กรต้อง
อาศยัความสามารถของคณะทาํงาน การจดัการโดยใชค้วามสามารถและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ การ
กาํจดัจุดออ่นและกาํจดัคูแ่ขง่ขนัเพื่อให้บรรลุผลสําเ ร็จต้องอาศัยกระบวนการและความสามารถ 
กญุแจสําคญัสําหรับองค์การท่ีจะประสบผลสําเ ร็จจะต้องมีการวางแผนจัดบุคลากรให้ตรงกบั
ความสามารถ ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงมวีธีิการจดัการกบัความสามารถอยา่งไร จะจัดรูปแบบความสามารถ
เฉพาะไดอ้ยา่งไรให้เหมาะสมกบังาน และจะจดัการกบัผลกระทบตอ่ความสามารถดว้ยโปรแกรมอะไร  

มเิชล เอนนิส (Ennis, 2008) ศึกษาและจดักลุม่สมรรถนะของผู้บริหาร โดยทําการจัดกลุม่
ตามภาระหน้าท่ีและตามคณุลกัษณะเฉพาะของสมรรถนะ พร้อมกบัตําแหน่งทางการบริหารเป็น
กรอบใ นการ พิจาร ณา โ ดยได้ข้อสรุ ปถึงสมรรถนะของผู้บริ หารจําแนกได้เ ป็น 3 ร ะดับคือ              
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1) สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Capable) ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีมคีณุลกัษณะตามกรอบสมรรถนะระดับน้ีจะเป็นผู้
ท่ีมคีวามรู้ และทกัษะท่ีสําคัญใน 4 ด้านได้แกด่้านการจัดการทั่วไป (Broad Management Skill and 
Knowledge) ซ่ึงประกอบดว้ย การคิดเชิงกลยุทธ์การตดัสินใจอยา่งมีกระบวนการ การวางแผน การ
จดัองค์การ การจดัการบุคลากรกระบวนการพฒันา และการบริหารโครงการ ด้านการจัดการบุคคล 
(Personnel Management Skill) ท่ีสําคัญได้แก ่การติดตอ่ส่ือสาร การสร้างความเชื่อม ัน่  และการ
จดัการเวลา เป็นตน้ ดา้นความเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นความรู้ความสามารถในทักษะเฉพาะท่ีสามารถ
ขยายคุณ คา่ของ การจัดการองค์การได้ เชน่การบัญชี คอมพิว เตอร์ เ ป็นต้น และด้า นความรู้
ความสามารถในการจัดการธุรกิจทั่วไป (Knowledge of Business Disciplines)  2)  สมรรถนะระดับ
เชี่ยวชาญ (Executive) โดยผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้มคีณุลกัษณะและความรู้ความสามารถในด้านตา่ง  ๆ 
ประกอบดว้ย ด้านการบริหารจัดการวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
องค์กรไดด้า้นการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลงขององค์กร และด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ
สว่นบุคคล และ 3)  สมรรถนะระดับนโยบาย ( Governance)  เ ป็นสมรรถนะท่ีผู ้บริหารจะต้องมี
เพิ่มเติมมากกวา่สมรรถนะทั้งสองระดับท่ีกลา่วมา ซ่ึงในภาพรวมก็คือความสามารถในการมอง
ภาพรวมขององค์การ และกาํกบัดูแลบนพื้นฐานท่ีเกี่ยวกบัภาระหน้าท่ีท่ีสําคัญได้แก ่การกาํหนด
วสัิยทศัน์กลยุทธ์ พ ันธกิจขององค์การ การกาํหนดรูปแบบวฒันธรรมองค์ การและพฤติกรรมท่ี
องค์การคาดหวงั ซ่ึง เ ป็นพฤติกรรมท่ีมุง่ เสริมสร้างคุณคา่ทางจริยธรรมตามจุดเน้นหรือความ
ตอ้งการของสังคม การกาํกบัติดตามการปฏิบัติและทบทวนการปฏิบัติงานขององค์การ และการ
กาํกบัติดตาม รวมทั้งการสอนงานให้กบัผูบ้ริหารระดบัรองลงมา 

จากท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัทั้งในประเทศและตา่งประเทศ สามารถสรุปได้วา่ กลยุทธ์
การพฒันาในเร่ืองบุคลากรดา้นการประชาสัมพนัธ์ของกองทัพอากาศ พบวา่ ปัญหาอุปสรรคคือ มี
ขั้นตอนมาก ทาํให้ไมส่ะดวกสบาย ผูบ้งัคบับัญชาระดับหน่วยงาน ไมใ่ห้การสนับสนุน ทําให้ไม ่
สามารถประสานส่ือสัมพนัธ์กบัภายนอกโดยตรงได ้ขาดการทาํงานเป็นทีม จึงมีความต้องการให้จัด
หนว่ยงานเฉพาะกจิให้ความชว่ยเหลือประชาชน การพฒันารูปแบบท่ีมปีระสิทธิภาพ ของการนํากลยุทธ์
ไปปฏิบติั มอีงค์ประกอบคือ ความสามารถขององค์กร การจัดการความขัดแย้ง  การบริหารการ
เปล่ียนแปลง การมอบหมายให้กลยุทธ์ผู ้รับผิดชอบ การจัดทําแผนและการกาํหนดวตัถุประสงค์ 
รวมทั้งวฒันธรรมองค์กร พบวา่องค์ประกอบท่ีมอิีทธิพลตอ่องค์กรมากท่ีสุดคือ การมอบหมายกลยุทธ์
ให้ผรั้บผิดชอบ สว่นองค์ประกอบทางอ้อมท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ การจัดการความขัดแย้ง  การ
บริหารจดัการกลยุทธ์ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขันของ บริษัทการบินไทย พบวา่ 
แนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาการบริหารจดัการกลยุทธ์ เป็นไปตามรูปแบบ เพื่อแสวงหาโอกาส
การเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน   
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ในเร่ืองกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน ของสํานักพิมพ์ไทย พบวา่ส่วน
ใหญข่าดความเป็นมืออาชีพ เ น่ืองจากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขณะเดียวกนัมีส่ือสมยัใหมม่ากมาย
เกดิข้ึน ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งศึกษาหาความรู้ในดา้นการทําธุรกิจอยา่งถอ่งแท้มาปรับใช ้ให้ทัน
ตอ่การเปล่ียนแปลง ในเร่ืองการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสําหรับมหาวิทยาลัยราชภ ัฎภาคเหนือ
ตอนลา่ง พบวา่รายไดห้ลกัมาจากคา่เลา่เรียน การท่ีมกีารศึกษาตอ่เพิ่มข้ึน แสดงวา่ประชากรมีความ
ตอ้งการศึกษาตอ่เพิ่มข้ึน คณุภาพอาจารย์มสัีดสว่นของ ปริญญาโท ปริญญาเอก เพิ่มข้ึน แตต่ําแหน่ง
วชิาการมนี้อย ฉะนั้นตอ้งเรง่พฒันาอาจารย์ ให้ทําผลงานทางวิชาการ ปัจจัยในการเ ลือกสถานท่ี
เรียนมากท่ีสุดคือเป็นคนในทอ้งถ่ิน 

โครงการศึกษาความพร้อมในสาขาการธนาคารของไทย ภายใต้การแขง่ขันในประชาคม
อาเซียนปีพ.ศ. 2015 พบวา่ ธุรกจิการธนาคารขนาดใหญข่องไทยมาเลเซีย อินโดนีเ ซีย และสิงคโปร์ 
ไดข้ยายธุรกจิในรูปของสาขาและธนาคารในเครือไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกนั แตพ่บวา่
ธนาคารตา่งประเทศท่ีครองตลาดในภูมภิาคน้ียงัไมใ่ชธ่นาคารของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกนั 
ควรมกีารเตรียมการลว่งหน้าในการรองรับสภาวะวกิฤติการเ งิน เพ ราะมีโครงสร้างท่ีแตกตา่งและ
ระดบัการพฒันาท่ีแตกตา่งกนัของธุรกจิการธนาคารในแตล่ะประเทศในอาเซียน ทําให้ความพร้อม
ในการบริหารความเส่ียงจากการเปิดตลาดการเงินในอาเซียนของธนาคารแตล่ะประเทศแตกตา่งกนั 
จึงไมอ่าจใชก้ฎเกณฑ์และเง่ือนไขเดียวกนัได้ ฉะนั้ นการกาํหนดเ ง่ือนไขพิ เศษเพื่อคัดแยกธุรกิจ
ธนาคารท่ีมีศักยภาพในการแขง่ขันระหวา่งประเทศคือ เ ง่ือนไขของ Qualified ASEAN Bank 
เพื่อให้เกดิการคดักรองธนาคารและประเทศท่ีมีความพร้อม ธนาคารพาณิชย์ไทยต้องปรับตัว จน
ครบตามเง่ือนไข QABs และทุกประเทศตอ้งไปสูเ่ส้นทางเดียวกนัอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด ้  

สําหรับความสําคญัของสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากผู้ช ํานาญการ ด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ สรุปไดว้า่สมรรถนะของผูบ้ริหารจําแนกได้เ ป็น 3 ระดับคือ 1)  สมรรถนะ
ขั้นพื้นฐาน ผูบ้ริหารตอ้งมคีณุลกัษณะมคีวามรู้ และทักษะท่ีสําคัญใน 4 ด้านได้แกด่้านการจัดการ
ทัว่ไป ดา้นการจดัการบุคคล ดา้นความเชี่ยวชาญ และด้านความรู้ความสามารถในการจัดการธุรกิจ
ทัว่ไป ในสว่นของสมรรถนะระดบัเชี่ยวชาญ จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถ
ในดา้นตา่ง ๆ เชน่ ดา้นการบริหารจดัการวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
องค์กรได ้ดา้นการบริหารจดัการความเปล่ียนแปลงขององค์กร และด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ
สว่นบุคคล สมรรถนะระดบันโยบาย เป็นสมรรถนะท่ีผูบ้ริหารจะต้องมีเพิ่มเ ติมมากกวา่สมรรถนะ
ระดบัอ่ืน ซ่ึงในภาพรวมกคื็อความสามารถในการมองภาพรวมขององค์การ และกาํกบัดูแลบน
พื้นฐานท่ีเกีย่วกบัภาระหน้าท่ีท่ีสําคญั การสร้างสมรรถนะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน พบวา่ความ
ฉลาดและความสามารถของมนุษย์จะทําให้องค์การไปสู่เ ป้าหมายท่ีตั้งไว ้การกาํจัดจุดออ่นและ
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กาํจดัคูแ่ขง่ขนัเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตอ้งอาศยักระบวนการและความสามารถ กุญแจสําคัญสําหรับ
องค์การท่ีจะประสบผลสําเร็จจะต้องมีการวางแผนจัดบุคลากรให้ตรงกบัความสามารถ  

ผูว้จิยัจึงมแีนวคิดท่ีจะศึกษาวจิยัในเร่ือง กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการ
สร้างขีดความสามารถการแขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน โดยจะประยุกต์แนวคิดจากการศึกษาท่ีผา่นมา เพื่อนํามา
ปรับปรุงพฒันาการวจิยัในคร้ังน้ีให้มปีระสิทธิภาพ   

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นศึกษาและการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร โดยการนําข้อมูลจาก
การศึกษาวเิคราะห์การให้บริการ และกลยุทธ์การให้บริการ นํามาพฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะใน
การให้บริการอยา่งมปีระสิทธิภาพ เหมาะสมกบัธนาคารพาณิชย์ไทย พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน โดยมี
กรอบแนวคิดการวจิัย ดงัน้ี 

1. บริบทและกลยุทธ์การให้บริการของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขัน
ในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เป็นการศึกษาขอ้มลูพื้นฐานของธนาคารพาณิชย์ไทย ทั้ง 15 ธนาคาร ดา้นตา่ง ๆ  

2. ขอบเขต การให้บริการและการจดัการบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขนัใน
การให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

2.1 ธนาคารพาณิชย์ไทย ซ่ึงมรีายละเอียดระบบการทํางานแตล่ะตําแหน่งหน้าท่ีของ
บุคลากรท่ีประจาํสาขาประกอบด้วย ผู ้จัดการสาขา ทําหน้าท่ีบริหารจัดการสาขา บุคลากร ความ
เส่ียง กาํกบัดูแลระเบียบ บริการลูกคา้ ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน  ๆ บริหารจัดการภาพรวมการ
ให้บริการของสาขา ชว่ยแกปั้ญหาให้พนักงานให้เกดิทศันคติท่ีดี ตําแหน่งหน้าท่ีตอ่มาคือผู้รับมอบ
อาํนาจ ประกอบดว้ย ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ สมห์ุบญัชี ผูรั้กษาเ งิน ทําหน้าท่ีวางแผนสร้างกลยุทธ์ด้านการ
ขายทุกอยา่งของสาขา ตอบสนองลูกคา้ ให้บริการสนับสนุนพนักงาน เชื่อมความสัมพันธ์กบัลูกค้า 
ให้การสนับสนุนกาํกบัดูแลภาพรวมชว่ยผู้จัดการ และแชร์ประสบการณ์ ตําแหน่งสุดท้ายคือ
พนักงานปฏิบติัการ แบง่ออกเป็นสองสว่นได้แก ่ส่วนท่ีรับผิดชอบงานภายในได้แกเ่ทลเลอร์ ทํา
หน้าท่ีให้บริการภายใน นําเสนอรายงาน สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เป็นท่ีปรึกษาให้ลูกคา้ รับผิดชอบ
ให้บริการลูกคา้เกีย่วกบัธุรกรรมการเงิน สว่นท่ีสองคือพนักงานบริการภายนอกทาํหน้าท่ี พบปะบริการ
ลูกคา้ภายนอก ศึกษาผลิตภณัฑ์ เสนอขายผลิตภณัฑ์ของธนาคาร สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  

2.2 บุคลากร การประยุกต์ใชแ้นวคิดเกีย่วกบัวฒันธรรมองค์กร เพื่อประยุกต์ใช ้ในการ
วจิยั การสร้างความสัมพนัธ์ของบุคลากรตอ่องค์กร ระหวา่งพนักงานทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความพร้อม
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ดา้นบุคลากร ซ่ึงมสีว่นประกอบตา่ง ๆ เพื่อกาํหนดทิศทางขององค์กร เชน่ ความผูกพันระหวา่ง
พนักงาน การชื่นชมคนทาํดี การเอาใจใส่ ส่ง เสริมการเ รียนรู้ และการสร้างความตอ่เ น่ือง  การ
ปรับตวัของบุคลากร ในการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน จะต้องกระทําอยา่งมีศิลป์ มีการนํา
ระบบหรือแนวคิดการพฒันาสมรรถนะบุคลากรมาใชใ้นองค์กรอยา่งระมดัระวงั  เชน่ การตระหนัก
ถึงความจําเ ป็น ท่ีจะต้องเปล่ีย นแปลง การมีส่วนร่วมในการ เปล่ียนแ ปลง  การให้ความรู้ใ น
กระบวนการขั้นตอนการเปล่ียนแปลง การประยุกต์ใชร้ะบบตา่ง  ๆ การนําระบบงานในด้าน HRD 
มาปรับใชอ้ยา่งตอ่เน่ือง  

3. กลยุทธ์และการจดัการกลยุทธ์ ศึกษาวเิคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์การพัฒนา บุคลากร
ในการให้บริการของ ธนาคารพาณิชย์ไทย พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่ อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประกอบดว้ยวสัิยทัศน์ พ ันธกิจ เ ป้าประสงค์ ด้านตา่ง  ๆ เชน่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategic  Planning)  ด้า นกา รพัฒ นากลยุทธ์ ( Strategy Development)  ห รือการดําเ นิ นกลยุทธ์ 
(Strategic Implementation) ดา้นรูปแบบการพฒันากลยุทธ์ ( Strategy Development  Model)  ด้านการ
ควบคมุกลยุทธ์ (Strategic Controlling) ดา้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร ได้แกจุ่ดแข็ง  
จุดออ่น การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร ไดแ้กโ่อกาสและอุปสรรค ด้านองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง รวมทั้งดา้นความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบในแตล่ะดา้น 

การพฒันา เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงให้ดีกวา่เดิม โดยมสีมรรถนะเป็นเคร่ืองมือ เพื่อ
เตรียมความพร้อมสําหรับความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน สําหรับการเ รียนรู้ในการทํางานกบัผลการ
ปฏิบติังานใชใ้นการปรับปรุงผลงานของบุคลากร สามารถใช ้แนวคิดในการบริหารจัดการความรู้
เพื่อกอ่ให้เกดิความรู้เพิ่มเติมในสถานท่ีทาํงาน เชน่ ระบบงานใหมท่ี่เกิดข้ึนจากผลการรวมตัวของ
ธนาคารในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ไดม้กีารกาํหนดให้มีการเชื่อมโยงระบบการช ําระเ งิน
ระหวา่งประเทศให้เป็นระบบเดียวกนั และให้เชื่อมโยงธุร กิจของประเทศตา่ง  ๆ เข้าด้วยกนั การ
บงัคบัใชก้ฎหมาย กฏระเบียบและมาตรฐานธนาคารพาณิชย์อาเซียน การเคล่ือนย้ายทุน การลงทุน
ขา้มประเทศ เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการพฒันาบุคลากรมหีลายวิธี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมขององค์กรท่ี
จะนํามาพฒันาให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีวฒันธรรมองค์กรเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอีกอยา่งหน่ึง ของ
การพฒันาองค์กร อาจประกอบดว้ยคา่นิยม ขอ้สมมติฐาน และความรู้สึกตา่ง ๆ เป็นการหลอ่หลอมคน
ในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายรว่มกนั  
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ภาพที ่2.5 กรอบแนวคิดการวจิยั 

การพฒันากลยุทธ์การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในการสร้าง

ขีดความสามารถการแข่งขันใน
การให้บริการของธนาคาร

พาณชิย์ไทย พืน้ทีภ่าคเหนือ
ตอนบน เพือ่รองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

บริบทและกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีด
ความสามารถการแขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย พื้นท่ี

ภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

1) ดา้นท ัว่ไปเกีย่วกบั AEC   4) ดา้นเศรษฐกจิ 

2) ดา้นสงัคม    5) ดา้นสภาพแวดลอ้มการบริการ 

3) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  6) ดา้นการเมืองและกฎระเบยีบ 

สมรรถนะบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทย 

1.ผูจ้ดัการ (สมรรถนะหลกั สมรรถนะรอง) 

2.ผูรั้บมอบอาํนาจสาขา (สมรรถนะหลกั สมรรถนะรอง) 

3.พนักงาน (สมรรถนะหลกั สมรรถนะรอง)  

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 (Asean Economics Community : AEC) 



 
 

 

บทที่ 3 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 

การวจิยัเร่ือง กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการ
แขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน ในบทน้ีเป็นการน าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัวิธีการด าเนินการวิจัยโดยละเอียด ซ่ึงจะแสดง
สาระส าคญัของกิจกรรมการวจิัย ดงัตอ่ไปน้ี 

1. รูปแบบการวจิยั 
2. ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
3. ประชากรและผูใ้ห้ขอ้มลู 
4. เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
5. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
6. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
7. การวเิคราะห์ขอ้มลู 

 
รูปแบบการวิจัย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการให้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์ไทย พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
โดยใชรู้ปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ผูว้จิยัไดว้างแผนการด าเนินวจิยัออกเป็น 3 ระยะ คือ  

ระยะที ่1 การศึกษาบริบทและกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : เ ป็นการศึกษา
ทบทวนเอกสารงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง และขอ้มลูพื้นฐานของธนาคารพาณิชย์ไทย จ านวน 15 ธนาคาร 
เพื่อน ามาสร้างเ ป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษากลั่นกรอง พร้อมตรวจสอบ
คณุภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 ทา่น  
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ระยะที ่2 การศึกษาสมรรถนะบุคลากร : ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเชิง
ปริมาณจากระยะท่ี 1 เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองของบุคลากร และสัง เคราะห์ 
ขอ้มลูสมรรถนะของบุคลากร  

ระยะที ่3 การพฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : เ ป็นการจัดสนทนากลุม่
ผูบ้ริหารหรือผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการธนาคารของธนาคารพาณิชย์ไทยและนักวิชาการ  เพื่อหาแนว
ทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูล สั งเคราะห์
ขอ้มลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เพื่อพ ัฒนาต้นแบบเค้าโครงกลยุทธ์ จัดท าแบบสอบถามความ
เป็นไปได ้เพื่อถามกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร ผู ้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์หรือบริหารพัฒนา
บุคลากร และกลุม่ผูบ้ริหารท่ีมบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน จ านวน 13 คน ท า
การปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจนได้กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการให้บริการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนท่ีสมบูรณ์ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ระยะที ่1 : การศึกษาบริบทและกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร 
1. ผูว้จิยัศึกษาคน้ควา้ ทบทวนแนวคิดทฤษฎี เอกสารข้อมูลพื้นฐานของธนาคารพาณิชย์

ไทยและงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง 
2. สังเคราะห์บริบทการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
3. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวิจัยโดยใช ้แบบสอบถามบุคลากรของ

ธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
4. การเกบ็และรวบรวมขอ้มลูในภาพรวมของบริบทและกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
ระยะที ่2 : การศึกษาสมรรถนะบุคลากร  
1. ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามท่ีได้มาจากระยะท่ี 1 
2. ท าการสังเคราะห์ขอ้มลูสมรรถนะหลกัและสมรรถนะรองของ บุคลากรในการสร้างขีด

ความสามารถการแขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
ระยะที ่3 : การพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร 
1. ท าการสนทนากลุม่ผูบ้ริหาร ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการธนาคารของธนาคารพาณิชย์ไทย และ

นักวชิาการ จ านวน 13 ทา่น เพื่อหาแนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรใน
การสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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2. ท าการวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงคณุภาพท่ีไดร้วบรวมมาจากการสนทนากลุม่ของผู้บริหารหรือ
ผูเ้ชี่ยวชาญของธนาคารพาณิชย์ไทย 

3. ผูว้จิยัท าการสังเคราะห์ขอ้มลูทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อพ ัฒนาต้นแบบเค้า
โครงกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในการ
ให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

4. จดัท าแบบประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ โดยการน ากลยุทธ์ท่ีได้ไปสอบถาม
กลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์หรือบริหารพัฒนาบุคลากร และกลุม่
ผู ้บริหารท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนได้แก ่ประธานหอการค้า และ
เลขานุการหอการคา้ 5 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนท่ีมชีายแดนติดกบัประเทศเพื่อนบ้าน รวมจ านวน
ทั้งส้ิน 60 คน 

5. น ามาปรับปรุงตามผลการประเมนิ ไดก้ลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการ
ให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน
ท่ีสมบูรณ์ 

6. เขียนรายงานการวจิยั 
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ภาพที ่3.1 ผงัขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

ศึกษาเอกสารงานวิจัยแนวคิดทฤษฎแีละทบทวนวรรณกรรม
ที่เกีย่วข้อง รวมทั้งข้อมลูพื้นฐานของธนาคารพาณชิย์ไทย 
 

สร้างและหาประสิทธิภาพแบบสอบถาม 

 
 เกบ็รวบรวมข้อมลูจากบคุลากรของธนาคารฯ 

 

กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรในการสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขันในการบริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน เพื่อ

รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน   

 

วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถาม 
 

ระยะที ่1 
การศึกษาบริบท

และกลยุทธ์การ
พฒันา 

ระยะที ่3 
การพฒันากลยุทธ์การ
พฒันาสมรรถนะ

บุคลากร 
 

ระยะที ่2 การศึกษา
สมรรถนะของ

บคุลากร 

 
 

กรอบและกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรของธนาคาร
พาณชิย์ไทย 

จัดท าแบบประเมนิความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ 
 

สนทนากลุ่มผู้บริหารหรือผู้ เช่ียวชาญด้านการธนาคาร  
 

 วิเคราะห์/สังเคราะห์ พัฒนาต้นแบบเค้าโครงกล
ยุทธ์และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ 

 

บริบทและกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรของธนาคาร 

 

 

สังเคราะห์ข้อมลูสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ไดแ้ก ่พนักงานของธนาคารพาณิชย์ไทย พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ท่ีมีพื้นท่ีติด

กบัประเทศเพื่อนบา้น จ านวนรวมทั้ง ส้ิน 3,740 คน จากธนาคารพาณิชย์ไทยจ านวน 15 ธนาคาร 
โดยแตล่ะสาขามพีนักงานประมาณ 7-11 คน (ในท่ีน้ีไดก้  าหนดให้จ านวนพนักงานแตล่ะสาขาเป็น
จ านวน 10 คน) ประกอบดว้ยผูจ้ดัการ 1 คน ผูรั้บมอบอ านาจ 3 คน (ผู ้ช ว่ยผู ้จัดการ , แคชเชียร์ และ
ออเทอร์ไรซ์) พนักงานผูป้ฏิบติัการ 6 คน 

1. กลุม่ตวัอยา่งในคร้ังน้ีเป็นพนักงานธนาคารประจ าสาขาทุกต าแหน่ง  หาได้จากการใช ้
สูตรของ ทาโร ่ยามาเน ่(Yamane, 1973, 125 อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2550, 49)  ประกอบด้วย
ผูจ้ดัการ 1 คน ผูรั้บมอบอ านาจ 108 คน และพนักงานผู้ปฏิบัติงาน 217 คน รวมจ านวน 361 คน 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1) 

2. ผูใ้ห้ขอ้มลูหลกั (Key Information) ในการสนทนากลุม่ จะเป็นผูบ้ริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ
ดา้นการธนาคารจ านวน 13 คน ใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive) ผู ้วิจัยได้ก  าหนดคุณสมบัติ
และแบง่ออกเป็นกลุม่ได ้ 3 กลุม่ ไดแ้ก ่

กลุม่ท่ี 1 เ ป็นผู้บริห ารท่ีเชี่ยวช าญด้านการวางแผนนโยบาย จ านวน 3 ทา่น โดยมี
คณุสมบติัเป็นผูป้ฏิบติังานด้านบริการและกลยุทธ์ มาไมน่้อยกวา่ 10 ปี เชน่ ประธานหอการค้า 
ประธานชมรมธนาคาร ผูอ้  านวยการภาคของธนาคารหรือผู้จดัการฝ่ายแผนงานธนาคาร เป็นตน้  

กลุม่ท่ี 2 เป็นนักวชิาการ จ านวน 4 ทา่น โดยมคีณุสมบัติเ ป็นนักวิชาการท่ีมีประสบการณ์
ดา้นการก  าหนดหรือควบคุมกลยุทธ์และบริการมากอ่น  

กลุม่ท่ี 3 เ ป็นบุคลากรผู้บริหารธนาคาร จ านวน 6 ทา่น คุณสมบัติมีประสบการด้าน
บริหารสาขามาไมน่้อยกวา่ 5 ปี  

3. ผู ้ประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ จ านวน 60 คน ประกอบด้วย กลุม่ผู ้บริหาร
ธนาคาร ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์หรือบริหารพัฒนาบุคลากร และกลุม่ผู ้บริหารท่ีมี
บทบาทเกีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนไดแ้ก ่ประธานหอการค้า และเรขานุการหอการค้า 
5 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนท่ีมีชายแดนติดกบัประเทศเพื่อนบ้าน ใช ้วิธี การเ ลือกแบบเจาะจง 
(Purposive) ผูว้จิยัไดก้  าหนดคณุสมบติัและแบง่ออกเป็นกลุม่ได ้ 3 กลุม่ ไดแ้ก ่

กลุม่ท่ี 1 ผูบ้ริหาร ธนาคาร รวมกนัจ านวน 36 คน ( เ ลือกจากจังหวดัท่ีมีสาขาธนาคารแต ่
ละธนาคารตั้งอยู ่ธนาคารละ 1 คน) โดยผูบ้ริหาร ธนาคาร จะมีคุณสมบัติอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ดัง น้ี    
1) มปีระสบการดา้นบริหารสาขามาไมน่้อยกวา่ 5 ปี 2) เ ป็นผู้ปฏิบัติงานด้านบริการและกลยุทธ์ มา
ไมน่้อยกวา่ 5 ปี  
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กลุม่ท่ี 2 ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์หรือบริหารพัฒนาบุคลากร รวมจ านวน      
14 คน (เลือกมาธนาคารละ 1 คน) เพื่อท าการตรวจสอบบริบทและกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรจากการวเิคราะห์และสังเคราะห์แบบสอบถามบุคลากร โดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวางแผนกล
ยุทธ์หรือบริหารพฒันาบุคลากร จะมคีณุสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดัง น้ี  1) มีประสบการด้านบริหาร
พฒันาบุคลากรมาไมน่้อยกวา่ 5 ปี 2) มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและกลยุทธ์ มาไมน่้อยกวา่    
5 ปี 3) เป็นนักวชิาการท่ีมปีระสบการณ์การดา้นการวางแผนและกลยุทธ์ ให้กบัสถาบันการเ งินมา
กอ่น 4) เป็นนักวชิาการท่ีมปีระสบการเผยแพร่สูส่าธารณะชนเกีย่วกบัดา้นการวางแผนและกลยุทธ์  

กลุม่ท่ี 3 ผูบ้ริหารท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนได้แก ่ประธาน
หอการคา้ และเรขานุการหอการคา้ 5 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ท่ีมีชายแดนติดกบัประเทศเพื่อน
บา้น จ านวน 10 คน  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมลูไดแ้ก ่
1. แบบสอบถามบุคลากร เพื่อสอบถามเกี่ยวกบับริบทและกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย
พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนดา้นตา่ง ๆไดแ้ก ่สภาพทัว่ไป เป้าหมายวตัถุประสงค์หลัก วิสัยทัศน์ พ ันธกิจ 
สมรรถนะบุคลาการ และอ่ืน ๆ รวมทั้งองค์ประกอบกลยุทธ์การพัฒนาในด้านตา่ง  ๆ ได้แก ่การ
วางแผนกลยุทธ์ การพฒันากลยุทธ์หรือการด าเ นินกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การประเมินผล
และควบคุมกลยุทธ์ องค์ประกอบอ่ืน  ๆท่ีเกีย่วขอ้ง และดา้นความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบในแตล่ะด้าน 

2. การสนทนากลุม่ เพื่อหาแนวทางการพฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย ในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

3. แบบประเมนิความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการ
สร้างขีดความสามารถการแขง่ขัน ในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย พื้นท่ี ภาคเหนือ
ตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ 
 
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. การสร้างแบบสอบถามบุคลากร ผู ้วิจัยสร้างแบบสอบถามเชิงปริมาณจากการศึกษา
เอกสารงานวจิยัและการทบทวนงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง ตลอดจนขอ้มลูพื้นฐานของธนาคารพาณิชย์ไทย 
มาเป็นกรอบในการจดัท าแบบสอบถาม ดงัน้ี  
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1) สร้างขอ้ค าถามท่ีตอ้งการสอบถามตามประเด็นท่ีก  าหนดไว ้
2) พิจารณาแตล่ะขอ้ค าถามให้มคีวามครอบคลุมกบัเ น้ือหา และความเหมาะสมของ

ภาษาท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
3) น าแบบสอบถามฉบบัรา่ง น าเสนอผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ทา่น เพื่อตรวจสอบความเ ท่ียงตรง

ตามเน้ือหา ตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ์ และความถูกต้องให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้าง
เน้ือหา ภาษาท่ีใช ้เพื่อให้เกิดความเข้าใจง ่ายแกผู่้ตอบแบบสอบถาม โดยวิธี IOC, Try Out โดย
วเิคราะห์หาคา่ดชันีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีสูตรในการหา
คา่ ดงัน้ี (ธีระศกัด์ิ  อุน่อารมณ์เลิศ, 2549, 65) 

 
 

 สูตร  IOC =  
N

R  

 
 เมือ่  IOC แทนดชันีความสอดคลอ้ง 
   R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
   N แทนจ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
 โดยท่ี  +1 แนใ่จวา่สอดคลอ้ง 
     0 ไมแ่นใ่จวา่สอดคลอ้ง 
    -1 แนใ่จวา่ไมส่อดคลอ้ง 
 

4) แบบสอบถามท่ีไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ข ให้มีความสมบูรณ์แล้วน าเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ัง ในการจัดท าสอบถามเชิงปริมาณท่ีสมบูรณ์ เพื่อใช ้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในการวจิยัคร้ังน้ี 

2. การจดัสนทนากลุม่ โดยผูบ้ริหารหรือผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการธนาคาร เพื่อหาแนวทางการ
พฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในการ
ให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

1) ผูว้จิยัน าเสนอผลการสังเคราะห์ขอ้มลู ในการประชมุสนทนากลุม่ 
2) ผูบ้ริหารหรือผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการธนาคาร ท าการวิพากษ์และเสนอแนวทางการ

พฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร 
3) ผูว้จิยัท าการสังเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อพ ัฒนาต้นแบบเค้า

โครงกลยุทธ์ ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ัง 
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3. การสร้างแบบประเมนิความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์ฯ ผูว้ิจัยน ากลยุทธ์ท่ีได้ มาจัดท าแบบ
ประเมนิความเป็นไปได ้กลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวางแผนกลยุทธ์หรือบริหาร
พฒันาบุคลากร กลุม่ผูบ้ริหารท่ีมบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน โดยการน าไปหา
ประสิทธิภาพเคร่ืองมอื ดงัน้ี 

1) จดัท าขอ้ค าถามท่ีต้องการสอบถามตามประเด็นท่ีก  าหนดไว ้
2) พิจารณาแตล่ะขอ้ค าถามให้มคีวามครอบคลุมกบัเ น้ือหา และความเหมาะสมของ

ภาษาท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
3) น าแบบสอบถามฉบบัรา่ง น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ 5 ทา่น เพื่อ

ตรวจสอบความเ ท่ียงตรง ตามเ น้ือหา ตรวจสอบปรับปรุ งความสมบูรณ์ และความถูกต้องใ ห้
ครอบคลุมทั้งดา้นโครงสร้างเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้เพื่อให้เกิดความเข้าใจง ่ายแกผู่้ตอบแบบสอบถาม 
โดยวิธี  IOC, Try Out โดยวิเ คราะ ห์หาค ่าดัชนี ความสอดคล้อง  ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  มสูีตรในการหาคา่ ดงัน้ี (ธีระศกัด์ิ  อุน่อารมณ์เลิศ, 2549, 65) 

 
 

 สูตร  IOC =  
N

R  

 
 เมือ่  IOC แทนดชันีความสอดคลอ้ง 
   R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
   N แทนจ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
 โดยท่ี  +1 แนใ่จวา่สอดคลอ้ง 
     0 ไมแ่นใ่จวา่สอดคลอ้ง 
    -1 แนใ่จวา่ไมส่อดคลอ้ง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดแ้บง่การเกบ็รวบรวมข้อมลูของการวิจยัออกเป็นดงัน้ี 
1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามเชิงประมาณ ผู้วิจัยประสานงานกบับัณฑิต

วทิยาลยั เพื่อน าเสนอแบบสอบถามไปยงักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 361 กลุม่ตัวอยา่ง โดยแบง่ออกเป็น 3 
กลุม่ไดแ้ก ่กลุม่ผูบ้ริหารสูงสุดในสาขา หรือผูจ้ัดการสาขา กลุม่ผู ้รับมอบอ านาจในการปฏิบัติงาน
ในสาขา และกลุม่ผูป้ฏิบติังานในสาขา  
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2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสนทนากลุม่ ผูว้จิยัประสานงานกบับัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
ท าหนังสือเรียนเชิญผูบ้ริหารหรือผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการธนาคาร เพื่อขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุม่ 
จ านวน 13 คน 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการประเมินความเป็นไปได้ ผู ้วิจัยประสานงานกบับัณฑิต
วทิยาลยั เพื่อน าเสนอแบบสอบถาม กบักลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร กลุม่ผู ้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกล
ยุทธ์หรือบริหารพฒันาบุคลากร กลุม่ผูบ้ริหารท่ีมบีทบาทเกี่ยวข้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
จ านวน 60 คน 

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแตว่นั ท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 30 
มถุินายน พ.ศ. 2560 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ขอ้มลูท่ีไดม้ทีั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis) ท่ีได้จากการจัดสนทนากลุม่ และ
ขอ้มลูเชิงปริมาณท่ีได้จากการส ารวจ ผูว้จิยัมวีธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

1. การวเิคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามเชิงปริมาณ ใช ้การแจกแจงความถ่ี (frequency) การ
หาค ่าร้อยละ  (Percentage) การหาคา่ เฉ ล่ีย  (Mean) และส่วนเ บ่ียงเ บนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดับของไรเคอร์ท (Likert 
Scale) และการแบง่ชว่งคะแนนเฉล่ีย ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มลูเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบกบั
คา่คะแนนท่ีค านวณได ้ ตามขั้นตอนท่ีระบุไวโ้ดยเกณฑ์ของเบสท์ (Best) ดงัน้ี 

1) แบบสอบถามชนิด มาตราส่วนประมาณคา่  (Rating Scale) 5 ระดับของไรเคอร์ท 
(Likert Scale) เพื่อให้ผูบ้ริหารธนาคาร หรือผูจ้ดัการ แสดงความคิดเห็น ถึงระดับ บริบทการพัฒนา 
และกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการให้บริการ ของ ธนาคารพาณิชย์ไทย พื้น ท่ี
ภาคเหนือตอนบน โดยก  าหนดเป็นตวัเลข และความหมาย คือ 

 
5 หมายถึง  การพฒันาสมรรถนะบุคลากร มปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  การพฒันาสมรรถนะบุคลากร มปีระสิทธิภาพมาก 
3 หมายถึง  การพฒันาสมรรถนะบุคลากร มปีระสิทธิภาพปานกลาง 
2 หมายถึง  การพฒันาสมรรถนะบุคลากร มปีระสิทธิภาพน้อย 
1 หมายถึง  การพฒันาสมรรถนะบุคลากร มปีระสิทธิภาพน้อยท่ีสุด 
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2) การแบง่ช ่วงคะแนนเฉล่ีย ใช ้การวิเคราะห์ข้อมูลเ ป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่ อ
เปรียบเทียบกบัคา่คะแนนท่ีค านวณได้ ตามขั้นตอนท่ีระบุไวโ้ดยเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1970, 
1745) รายละเอียด ดงัน้ี 

 
คา่คะแนนเฉล่ีย ความหมายคา่คะแนนเฉล่ีย 

4.50 - 5.00 มกีารพฒันาสมรรถนะบุคลากรในการให้บริการ ระดบัมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 มกีารพฒันาสมรรถนะบุคลากรในการให้บริการ ระดบัมาก 
2.50 - 3.49 มกีารพฒันาสมรรถนะบุคลากรในการให้บริการ ระดบัปานกลาง 
1.50 - 2.49 มกีารพฒันาสมรรถนะบุคลากรในการให้บริการ ระดบัน้อย 
1.00 – 1.49 มกีารพฒันาสมรรถนะบุคลากรในการให้บริการ ระดบัน้อยท่ีสุด 

 

การหาคา่ร้อยละ (Percentage) 
เป็นคา่สถิติท่ีนิยมใชก้นัมาก โดยเป็นการเปรียบเทียบความถ่ี หรือจ านวนท่ีตอ้งการกบั

ความถ่ีหรือจ านวนทั้งหมดท่ีเ ทียบเป็น 100 จะหาคา่ร้อยละจากสูตรตอ่ไปน้ี 
 

เมือ่    P แทน คา่ร้อยละ 
   f แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงให้เป็นคา่ร้อยละ  
   N แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

     คา่ร้อยละจะแสดงความหมายของคา่และสามารถน าคา่ท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบได้ 
 

3) การหาคา่เฉล่ีย (Mean) หรือเรียกวา่คา่กลางเลขคณิต คา่เฉล่ีย คา่มชัฌิมเลขคณิต 
   

X   =   x  
                N 
 

 เมือ่        X         แทน       คา่เฉล่ีย 
    X      แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุม่ 
                                    n         แทน        จ านวนของคะแนนในกลุม่ 
 
 

100
N

f
p
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4) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เป็นการวดัการกระจายท่ีนิยมใชก้นัมากเขียนแทนดว้ย S.D. หรือ S 

           

 S.D.   = (X  -  X)2 

                 n – 1 
   

       S.D. = nX2  -  (X)2 

              n(n – 1)             
 

 เมือ่    S.D.  แทน   คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
           X  แทน   คา่คะแนน 
           n          แทน   จ านวนคะแนนในแตล่ะกลุม่ 

                         แทน   ผลรวม 
 

5) ความแปรปรวน (Variance)  
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานยกก  าลงัสอง 

S² = (X  -  X)2 

                 n – 1 
          

S² = nX2  -  (X)2 

                 n(n – 1)    
 

2. การวเิคราะห์ขอ้มลูจากการสนทนากลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวางแผนกลยุทธ์
หรือบริหารพฒันาบุคลากร และกลุม่ผูบ้ริหารท่ีมีบทบาทเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ใช ้
การวเิคราะห์เชิงคณุภาพ 

3. การวเิคราะห์ขอ้มลูแบบประเมนิความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์ จากการน ากลยุทธ์ท่ีได้ไป
สอบถามกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวางแผนกลยุทธ์หรือบริหารพัฒนาบุคลากร 
และกลุม่ผูบ้ริหารท่ีมบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน โดยการหาคา่เฉล่ีย (  ) คา่
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวดัระดับความเป็นไปได้ วิเคราะห์หาฉันทามติ

หรือ 

หรือ 
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โดยการวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) หาคา่มธัยฐาน (Median) ฐาน
นิยม (Mode) คา่ความแตกตา่ง ระหวา่ง ฐานนิยมกบัมธัยฐ าน และ คา่พิสัยระหวา่งควอร์ไทล์     
(Inter-Quartile Range: IQR) เพื่อวดัความสอดคลอ้งของกลยุทธ์  

1) การหาคา่พิสัยระหวา่งควอร์ไทล์  (Interquatile Range: IQR) ผู ้วิจัยค านวณหาคา่
ความแตกตา่งระหวา่งควอร์ไทล์ท่ี 1 กบัควอร์ไทล์ท่ี 3 ถ้ามีคา่น้อยกวา่หรือเทา่กบั 1.50 แสดงวา่
ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ มคีวามสอดคล้องกนั  (Consensus) ถ้ามีคา่มากกวา่ 1.50 แสดงวา่ความ
คิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญไมส่อดคลอ้งกนั (บุญชม ศรีสะอาด, 2532, 68) 

2) คา่ความแตกตา่งระหวา่งฐานนิยมกบัมธัยฐาน ถ้าคา่ความแตกตา่งระหวา่งฐาน
นิยม กบัมธัยฐาน มคีา่ไมเ่กนิ 1.00 ถือวา่ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ มคีวามสอดคลอ้งกนั  

3) การพิจารณาความสอดคลอ้ง ข้อความท่ีมีคา่พิสัยระหวา่งควอร์ไทล์ไมเ่กิน 1.50 
และคา่แตกตา่งระหวา่งฐานนิยมกบัมธัยฐานไมเ่กนิ 1.00 ขอ้ความนั้ นมีความสอดคล้อง ข้อความใด
มคีา่พิสัยระหวา่งควอร์ไทล์ไมเ่กนิ 1.50 และความแตกตา่งระหวา่งฐานนิยมกบัมธัยฐานเกิน 1.00 
หรือกลบักนั จะถือวา่ขอ้ความนั้นไมม่คีวามสอดคลอ้ง 

Interquartile : IQR = Q3-Q1 

IQR = พิสัยระหวา่งควอไทท์ 

Q = ควอไทล์ 

การหาคา่ฐานนิยม (Mode) 

 
 

การหาคา่มธัยฐาน (Median) 
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การหาคา่เฉล่ีย (( ) 

                               =  

 

                       เมือ่  (เอ็กซ์บาร์) คือ คา่เฉล่ียเลขคณิต 
                                    คือ ผลบวกของขอ้มูลทุกคา่ 
                                     คือ จ านวนขอ้มลูทั้งหมด 



 

 

 

บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
 

การวจิยัเร่ือง กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการ
แขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอา เ ซียน เ ป็นการวิจัย เชิง คุณภ าพ (Qualitative Research)  และการวิจัยเชิ งปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยน าเสนอตามขั้นตอนการด าเนินการวจิัย ดงัน้ี 

 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที ่1 การศึกษาบริบทและกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร  

จากการศึกษาบริบทการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย เกี่ยวกบัวิสัยทัศน์ พ ันธกิจ 
เป้าประสงค์ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบักลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ใน
การสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย จึงได้ท าการ
สังเคราะห์ดงัน้ี 

การสังเคราะห์ผลจากศึกษาบริบทและกลยุทธ์ 
จากการสังเคราะห์บริบทและกลยุทธ์ธนาคารพาณิชย์ไทย (จ านวน 15 ธนาคาร) ซ่ึงแตล่ะ

ธนาคารมจุีดเดน่และลกัษณะการให้บริการท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามพื้นฐาน ตามวิสัยทัศน์ พ ันธกิจ 
เป้าประสงค์ และปัจจยัอ่ืน ๆ ไดด้งัน้ี 

1. ธนาคารกรุงไทย มรีะบบการให้บริการแบบครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศเป็นธนาคาร
ท่ีมขีนาดใหญท่ี่สุดของไทย มเีครือขา่ยครอบคลุมทุกอ าเภอ ติดตั้งระบบออนไลน์และเคร่ือง ATM 
ครบทุกจงัหวดั รัฐบาลถือหุ้นใหญ ่บางสว่นบางกรณีจะด าเ นินตามนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะใน
เร่ืองความมัน่คงของรัฐ นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายแรงงาน แตย่ังคงบริหารก  าไรแบบธนาคาร
เอกชนทัว่ไป  

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร  ให้ความส าคัญกบัพนักงาน เ ปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดบัเติบโตในสายอาชีพ มแีผนและกระบวนการพัฒนาบุคลากรท่ีเดน่ช ัด โดยการจัด
อบรม ให้ทุนการศึกษาตอ่ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
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2. ธนาคารกรุงเทพ มีระบบการให้บริการทางการเ งินครบวงจร มีเทคโนโลยีและ
ระบบงานท่ีทนัสมยั จะรู้จกักนัในลกัษณะท่ีเป็นธนาคารขนาดใหญช่ ั้นน าตลอดกาล มีประสบการณ์
ดา้นการตา่งประเทศมายาวนานมากกวา่ 60 ปี มสีาขาตั้งอยูใ่นเมอืงส าคัญของจีนมานาน มีเครือขา่ย
สาขาตา่งประเทศมากกวา่ 40 แหง่ เป็นธนาคารเดียวของไทยในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ท่ี
มคีวามพร้อมมากสุดในการรว่มมอืทางการเ งินของอาเซียนและการเข้าร่วม QAB แข็งแกร่งด้าน
การเงิน มเีงินส ารองคา่เผ่ือหน้ีสูญเป็นอนัดบั 1  

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร  มีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลาย 
ส่ง เสริมการเ รี ยนรู้ทั้ง ในด้านการปฏิบัติงาน  การพัฒนาตนเ อง มีศูนย์ฝึกอบรมท่ีทันสมยั มี
วทิยากรทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร ใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้หลากหลาย เข้าถึงง ่าย เชน่ 
e-Learning, Mobile Application ได้ร่วมกบัสถาบันศึกษาตา่ง  ๆ ใ นการจัดอบรม เ ปิดโอกาสให้
พนักงานไดเ้รียนรู้ เชน่ ดูงาน ศึกษาตอ่ตา่งประเทศ 

3. ธนาคารไทยพาณชิย์ มรีะบบการให้บริการทางการเ งินครบวงจร ยึดแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจดัการระยะยาว มุง่เน้นการให้บริการในระดบัสากล ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาสังคมและชมุชน มเีป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เชน่ ลดปริมาณเอกสารท่ี
เป็นกระดาษ มาเน้นการบริการแบบ Self-Service ทั่วทั้งองค์กร รู้จักกนัดีวา่เ ป็นธนาคารไทยแห่ง
แรกของประเทศไทย มสีาขาตา่งประเทศจ านวนมากโดยเฉพาะอาเซียนและจีน มีสาขาและเครือขา่ย
ในประเทศจ านวนมาก   

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร เปล่ียนระบบการบริหารทรัพยากรแบบเดิม ๆ 
มาเป็นระบบใหมใ่นระดบัสากล มกีารน าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีหลากหลายมาใช ้ เชน่ 
Oracle E-Business Suite Human Capital Management – Oracle EBS HCM ซ่ึงมีความซับซ้อนและ
มขีอ้มลูปริมาณมาก บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองได้ ผู ้บริหารสามารถดูข้อมูล
บุคลากรเชิงลึกได ้ สง่เสริมพฒันาบุคลากรอยา่งตอ่เน่ืองให้มโีอกาสกา้วหน้า ม ัน่คงในอาชีพ 

4. ธนาคารกสิกรไทย มีระบบการให้บริการทางการเ งินท่ีหลากหลาย แข็งแกร่ง  มี
เครือขา่ยและสาขาในตา่งประเทศมากมาย โดดเดน่ทางดา้นลูกคา้รายใหญท่ั้ง เ งินฝากและสินเชื่อ มี
การแบง่กลุม่ลูกคา้อยา่งชดัเจนเพื่อการให้บริการ และจดัสายงานบริหารกลุม่ลูกคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน 

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร สง่เสริมพฒันาบุคลากรอยา่งตอ่เ น่ือง มีศูนย์การ
พฒันาและเรียนรู้ ใชเ้ทคโนโลยีและการเ รียนรู้ด้วยตนเอง ปรับสภาพแวดล้อมการท างานให้มี
เทคโนโลยีล ้าสมยั สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้สูก่ารให้บริการท่ีเป็นเลิศ มีผู ้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรมา
จดัการเรียนรู้ให้กบับุคลากร สง่เสริมให้ออกไปอบรมตามสถาบันตา่ง  ๆ มีโครงการสร้างส่ง เสริม
โอกาสบุคลากรเรียนรู้ดว้ยตนเอง เชน่ E- Learning โครงการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเ ลิศ (ทักษะ
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การใชภ้าษา ทกัษะคณิตศาสตร์ ทกัษะภาษาอังกฤษ ทักษะการใช ้คอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์
ปัญหาและตดัสินใจ) มกีารให้ทุนการศึกษาตอ่ตา่งประเทศ  

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มรีะบบการให้บริการสง่เสริมทางการเ งินท่ีเ ป็นเ ลิศกบัลูกค้า
รายยอ่ย มคีวามโดดเดน่ในดา้นลูกคา้รายยอ่ย มสีถาบันการเ งินรายยอ่ยระดับโลกมาเป็นพันธมิตร 
เ ป็นผู้น าด้านบัตรเครดิต สินเ ชื่อบุคคล มี Port สินเชื่อบุคคลมากท่ีสุดของประเทศไทย และ
หลากหลายกลุม่ 

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร มแีนวการพัฒนาบุคลากรด้วยการหลอ่หลอม
วฒันธรรมท่ีเน้นการมสีว่นรว่ม สร้างบรรยากาศการท างานท่ีเ ป็นมืออาชีพ มีแนวคิดหลักในการ
พัฒน าบุคลากร คือ PRIDE ( People, Right System, Integrity, Development, Engaged Culture) 
หมายถึงมแีผนพฒันาบุคลากรทุกระดับอยา่งเ ป็นระบบ มีแผนความกา้วหน้าในสายอาชีพ มีการ
พฒันาศกัยภาพการเป็นผูน้ าผูบ้ริหารเป็นพิเศษรว่มกบัสถาบนัการศึกษาและองค์กรพัฒนาตา่ง  ๆ ใน
หลกัสูตรอบรมพฒันา มกีารพฒันาระบบงานท่ีเอ้ือตอ่การเติบโตธุรกิจ ใช ้เทคโนโลยีมาลดขั้นตอน
ปฏิบติังาน มกีารเรียนรู้ผา่นอิเลกทรอนิกส์และมลัติมิเ ดีย ยึดม ัน่ ยึดถือและปฏิบัติในความถูกต้อง
อยา่งเครง่ครัดผา่นเคร่ืองมอืการเรียนท่ีหลากหลาย พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถบุคลากร และ
สง่เสริมบุคลากรเติบโตมคีวามกา้วหน้าในอาชีพ มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานเพื่อสร้าง
ความตอ่เน่ืองในการปฏิบติังาน และเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการพัฒนาทักษะ
ดา้นภาษาแกบุ่คลากรสาขา เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร มี
โครงการยกระดับการสร้างความผูกพัน ชื่นชมองค์กร มวีฒันธรรมสอดคล้องกบัความเป็น “กรุงศรี”  

6. ธนาคารธนชาต มรีะบบการให้บริการทางการเงินครบวงจร หลีกเ ล่ียงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ท่ีเกดิข้ึนกบัลูกคา้ ธนาคาร เป็นผูน้ าตลาดสินเชื่อเชา่ซ้ือรถยนต์มาตลอด มีพ ันธมิตร
ท่ีแข็งแกรง่จากประเทศแคนาดาในการถา่ยทอดความรู้ ถา่ยทอด IT และความรู้ดา้นตลาดทองค า 

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร มุง่ เน้นการวางรากฐานท่ีแข็งแกร่ง  เชน่ การ
พฒันาบุคลากร ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงกระบวนการให้บริการและการ
ท างาน มุง่สร้างองค์กรในกลุม่ให้เป็นองค์กรแห่งการเ รียนรู้ พ ัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุก
ระดบัอยา่งตอ่เน่ือง พฒันาทกัษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ให้มี
ความเป็นมอือาชีพในการให้บริการ  

7. ธนาคารทหารไทย  มีระบบการให้บริการทางการเ งินท่ีให้ความส าคัญกบัการ
ให้บริการทีมคีณุภาพสูง ลูกคา้เป็นศูนย์กลาง มุง่การบริหารความเส่ียง ท่ีมคีุณภาพ  

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร  พ ัฒนาบุคลากรให้แสดงความสามารถเต็มท่ี 
ควบคูไ่ปกบัความกา้วหน้าในสายอาชีพ มกีารฝึกอบรมพฒันาทกัษะส าคัญท่ีใช ้ในการท างาน ทั้งใน
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และนอกธนาคาร บุคลากรทุกคนไดเ้รียนรู้พฒันาศกัยภาพจากประสบการณ์การท างานและลงมือ
ปฏิบติังานจริง โดยมหีัวหน้างานสนับสนุนวางแผนการเรียนรู้รว่มกนั หรือมีพี่ เ ล้ียงในการพัฒนา มี
กจิกรรมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ สง่เสริมบุคลากรเ รียนรู้ร่วมกบัเครือขา่ยองค์กรตา่ง  ๆ เพื่อพ ัฒนา
ตนเองและพฒันาสังคม  

8. ธนาคารยูโอบี อยูใ่นกลุม่ ธนาคาร ยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ มีเครือขา่ยมากกวา่ 500 
แหง่ใน 19 ประเทศ มีระบบการให้บริการทางการเ งินท่ีเน้นการเข้าถึงวฒันธรรมองค์กร ให้
ความส าคญักบัภูมภิาคอาเซียน ลา่สุดไดม้กีารขยายสาขาไปยา่งกุง้  ในเมียนมาร์ มีเ ป้าหมายในการ
สร้างความเข้าใจกบัลูกค้าและผู้ใช ้ประโยชน์จากตลาดกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน โ ดย
สนับสนุนการลงทุนธุรกจิ 4 สาขา ไดแ้ก ่พลงังาน การผลิต การกอ่สร้าง และทอ่งเท่ียวสันทนาการ  

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร มกีารลงทุนการพฒันาบุคลากรในเครือ เชน่การ
พฒันาคณุภาพบุคลากรในประเทศเมยีนมาร์ บุคลากรสว่นใหญข่องธนาคารมีสัญชาติเมียนมาร์ ผา่น
การฝึกหัดอยา่งเข้มข้นจากประเทศสิงคโปร์ มีการให้ทุนการศึกษาแกน่ักเ รียนนักศึกษา มีการ
แลกเปล่ียนความรู้มากกวา่ 10 แห่งในยา่งกุง้  สิงคโปร์ จีน และไทยให้แกน่ักการธนาคาร และ
หนว่ยงานก  ากบัและธุรกจิทอ้งถ่ินทั้งดา้นสินเชื่อและบริหารความเส่ียง 

9. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด อยูใ่นกลุม่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (USA)  มี
ประวติัยาวนานเกา่แกท่ี่สุดในประเทศไทย เป็นธนาคารระหวา่งประเทศ ด าเ นินธุรกิจครอบคลุม
มากกวา่ 70 ประเทศ มรีะบบการให้บริการทางการเ งินทั้งในและตา่งประเทศ น าเสนอผลิตภ ัณฑ์
ทางการเงินท่ีล ้าหน้า เขา้ใจผลิตภณัฑ์ในเชิงลึก ปัจจุบนัไดปิ้ดสาขาภาคเหนือ (เชียงใหม)่ ไปแลว้  

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร มกีารจดัทีมงานให้สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์และ
ทิศทางของธนาคาร สร้างบุคลากรให้มคีวามผูกพัน ให้โอกาสสนับสนุนบุคลากรและทีมงานท่ีมี
ความสามารถเป็นพิเศษ เดน่ชดั ทา้ทาย ใชค้วามสามารถให้เป็นประโยชน์ เชื่อวา่แตล่ะคนมีจุดแข็ง
ท่ีตา่งกนั บุคลากรแตล่ะคนจึงท าหน้าท่ีด้วยวธีิท่ีแตกตา่งกนัไปด้วย ถึงเป้าหมายเดียวกนั  

10. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย  อยูใ่นกลุม่ ซีไอเ อ็มบีประเทศมาเลเซีย เ ป็นบริษัทจด
ทะเบียนท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองของมาเลเซีย และอันดับ 5 ของกลุม่อาเ ซียน มีเครือขา่ย 9 ใน 10 
ประเทศอาเซียน มลูีกคา้รายยอ่ยมากท่ีสุดในอาเซียน มเีครือขา่ยธุรกิจด้านวาณิชธนกิจใหญท่ี่สุดใน
เอเชียแปซิฟิก มรีะบบการให้บริการทางการเงินครบวงจร บริการดา้นบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 
ธนาคารอิสลาม การบริหารสินทรัพย์ มุง่ท่ีจะเป็นธนาคารช ั้นน าของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
ปัจจุบนัมเีครือขา่ยวาณิชธนกจิใหญท่ี่สุดในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน   

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร สง่เสริมบุคลากรให้แสดงความสามารถเต็มท่ี มี
สว่นรว่มในการก  าหนดทิศทาง พฒันาถา่ยทอดความรู้ความสามารถให้มคีวามกา้วหน้า ม ัน่คงในอาชีพ 
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11. ธนาคารเกียรตินาคิน มแีนวทางการให้บริการทางการเ งินเ ต็มรูปแบบ เ ร่ิมเกิดข้ึน
จากธุรกจิหลกัทรัพย์ จึง เชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์ตลาดทุนและสินเชื่อรถยนต์ ถึงแมว้า่จะเป็น
ธนาคารขนาดเล็กท่ีมปีระวติัไมย่าวนาน แตก่เ็ขา้ถึงกลุม่ลูกคา้ไดอ้ยา่งดี  

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร ให้ความส าคัญกบับุคลากรทุกคนเทา่เ ทียมกนั 
สง่เสริมบุคลากรให้กลา้แสดงออกในความคิด เพื่อตอ่ยอดความคิดซ่ึงกนัและกนั สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้เกดิข้ึนอยา่งสม า่เสมอ กอ่ให้เกิดการพัฒนาอยา่งตอ่เ น่ือง
และยัง่ยืนจนเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

12. ธนาคาร ไอซีบีซี อยูใ่นกลุม่ ไอซีบีซี จีน ซ่ึงใหญท่ี่สุดของประเทศจีน มีปริมาณเงินฝาก
สูงท่ีสุดในโลก มบีทบาทส าคญัในฐานะเป็นสะพานสูป่ระเทศจีน แข็งแกร่ง ท่ีสุดในลุม่น ้ าโขง  เ ป็น
ผูน้ าดา้น E-Banking เชี่ยวชาญดา้นผลิตภณัฑ์เ งินหยวน และโอนเ งินหยวนเพื่อการค้าผา่นธุรกิจ
บริการ CNY   

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร มกีารถา่ยทอดเทคโนโลยีจากส านักงานใหญ ่
ประเทศจีน น านวตักรรมทางการเงินใหมม่าพฒันาบุคลากร น าข้อมูลสาระสนเทศทันสมยัเชื่อมตอ่
เครือขา่ยในกลุม่ ICBC ทั่วโลก ให้บุคลากรให้มีความรู้กวา้งไกล สนับสนุนพัฒนาการบริการ
รูปแบบใหม ่  

13. ธนาคารทสิโก้ เป็นธนาคารสัญชาติอเมริกนัแหง่แรกของไทย รู้จักในฐานะบริการ
ดา้นเชา่ซ้ือรถยนต์ วาณิชธนกจิ และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้บริการทางการเ งินโดยมุง่ เน้นการ
เติบโตอยา่งมคีณุภาพ  

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร  ให้การพัฒนา รักษาบุคลากรเ ดิมท่ีมีคุณภาพ
ศกัยภาพ มแีผนพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจน 

14. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เกดิจากกลุม่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญใ่นไทย มี
แนวทางการให้บริการทางการเงินทัว่ไป  

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร  มีแนวทางการพัฒนาบุคลากร เ ร่ิมตั้งแตก่าร
คดัเลือกบุคลากรท่ีมคีวามเหมาะสมกบัแตล่ะงาน มาสร้ างความรู้สึก รับรู้คา่นิยมองค์กร พ ัฒนา
บุคลากรทุกระดับ เ รี ยนรู้ผา่นบทบาทสมมติ  (Action Learning)  พ ัฒนาศักยภ าพให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ ให้สอดคลอ้งกบัหน้าท่ีตามต าแหน่ง เ ปิดโอกาสให้บุคลาการพัฒนาตนเอง 
ฝึกอบรมในรูปแบบตา่ง ๆ 

15. ธนาคารไทยเครดิตเพือ่รายย่อย อยูใ่นกลุม่ไทยประกนัชีวติ เป็นธนาคารขนาดเล็ก
ท่ีสุด มคีวามเชี่ยวชาญดา้นทองค า และการดูแลลูกคา้แบบเฉพาะเจาะจง มีแนวทางในการให้บริการ
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ทางการเงินแบบกนัเอง ยืดหยุน่ จริงใจ คลอ่งตัว รวดเ ร็วในการจัดการและตัดสินใจ เน้นการ
ให้บริการเพื่อรายยอ่ยโดยตรง 

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร เน่ืองจากเป็นธนาคารท่ีมกีารท าธุรกรรมเกี่ยวกบั
ทองค า จึงเป็นธนาคารแหง่เดียวท่ีมแีผนพฒันาบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญดา้นทองค าโดยตรง  

สรุป บริบทการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทย  
มรูีปแบบการให้บริการท่ีเน้นจุดเดน่และลกัษณะการให้บริการท่ีตา่งกนัออกไป เช ่น บาง

ธนาคารเน้นการเป็นธนาคารขนาดใหญ ่มีเครือขา่ยครอบคลุมทุกพื้นท่ี บางธนาคารเน้นการ
ให้บริการครบวงจร บางธนาคารเน้นการมเีทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีประสบการณ์ด้านใดด้านหน่ึงมา
ยาวนาน บางธนาคารเน้นการมเีครือขา่ยอยูต่า่งประเทศจ านวนมาก บางธนาคารยึดแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง บางธนาคารมุง่เน้นการบริการในระดบัสากล ส่วนกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
แตล่ะธนาคารมหีลากหลายรูปแบบ เชน่ เ ปิดโอกาสให้บุคลากรเ ติบโตในสายอาชีพ มีแผนและ
กระบวนการพฒันาบุคลากร เชน่อบรม ให้ทุนไปศึกษาตา่งประเทศ ส่ง เสริมให้เ รียนรู้ทั้งด้านการ
ปฏิบติังาน การพฒันาตนเอง มวีทิยากรภายในและภายนอกมาพัฒนา ใช ้เทคโนโลยีในการเ รียนรู้
หลากหลาย มกีารน าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีหลากหลายมาใช ้  
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ตารางที ่4.1 สรุปบริบทและกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรของธนาคารพาณชิย์ไทย  
 

บริบทการให้บริการ กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร 
การใ ห้บริการโดยรวมของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยมีความ
คลา้ยคลึงกนั แตล่ะธนาคารจะ
เน้นจุดเ ดน่ ของตนเ อง เพื่ อ
สร้างจุดขาย เชน่ เป็นธนาคาร
ท่ีใ ห้บริการ ครอบคลุมทุ ก
พื้นท่ี ให้บริการทางการเ งิ น
ครบวงจร มปีระสบการณ์ด้าน
การตา่งประเทศมายาวนาน  มี
ความโดดเดน่ด้าน ลูกค้าราย
ใ ห ญ ่ ร า ย ย ่อ ย  สิ น เ ชื่ อ 
ตา่งประเทศ เ ป็นผู้น า ตลาด
ด้านเช ่าซ้ือ หลักทรัพย์ ,เ ป็น
ธน าคาร ท่ีมีเ ค ร่ือง ข ่า ยใ น
ต ่า ง ป ร ะ เ ท ศ มาก ท่ี สุ ด  มี
โครง การและวิธีการพัฒน า
บุคลากร เชน่  
1. โครงการพฒันาบุคลากร 
2. การพฒันาทกัษะบุคลากร 
3. การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 
4.  กา รส่ ง เ ส ริมใ ห้ โอกา ส
บุคลากร 
5. การปรับปรุงกระบวนการ 
พฒันาบุคลากร 

รูปแบบการพฒันาบุคลากร 

1. ด้านการพัฒนาทักษะต่า ง  ๆ เช ่น ทักษะ ด้านภ าษา ด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอ ร์และไอที  ด้านการวิเคราะ ห์
ปัญหาและตดัสินใจ เป็นตน้ 

2. แผนการพฒันาบุคลากร 
2.1 กลยุทธ์การท างานเป็นทีม, การรับรู้คา่นิยมองค์กร 
2.2 กลยุทธ์การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
      (โดยน าเคร่ืองมือใหม ่ๆ เข้ามาชว่ย เชน่การเ รียนรู้ด้วย

ตนเ อง , E-Learning ผ ่าน ระบบอิ เลกทรอนิ กส์และมลั ติมีเ ดีย 
Mobile, Application, VDO Conference)  

2.3 กลยุทธ์การสง่เสริมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน ( เพื่อให้
การท างานดว้ยความถูกตอ้งรวดเร็ว ด้วยวิธีหลากหลาย เชน่ การ 
เพิ่มทกัษะจากการปฏิบติังานจริง) 

2.4 กลยุทธ์การพัฒนาระบบง านและสร้างบรรยากาศการ
ท างานเ พื่อเ อ้ือตอ่การพัฒนาบุคลากร  (น าระบบการบริหาร
ทรัพยากรใหมท่ี่หลากหลายมาใช ้ เชน่ Oracle EBS HCM) 

2.5 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้เ ป็นมืออาชีพ (การจัดการ
และคัดเ ลือกบุคลากรให้เหมาะสมกบังาน , น าโครงการและ 
กจิกรรมตา่ง ๆ มาเป็นเคร่ืองมอืในการพฒันา) 

2.6 กลยุทธ์การพัฒนาความรู้ด้านสังคมวฒันธรรมกฎหมาย 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน การแลกเปล่ียนบุคลากรในเครือ
เดียวกนัท่ีอยูต่า่งประเทศ 

2.7 กล ยุทธ์ การพัฒนา บุคลากร ท่ีมีความสามารถพิ เศษสู่
ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที ่2 : การศึกษาสมรรถนะของบุคลากร 
การศึกษาสมรรถนะของบุคลากรในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะรอง

ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบน ในสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ ตามกฤษฎี STEEP ของ เคนวิลเบอร์ 
(Training Blog 2010) ดงัน้ี 

ภาพรวมการให้บริการ   
ภาพรวมการให้บริการสภาพปัจจุบันแบง่ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก ่1)  ด้านทั่วไปเกี่ยวกบั

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2) ดา้นสังคม 3) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 4)  ด้านเศรษฐกิจ 5)  ด้าน
สภาพแวดลอ้มการบริการ 6)  ด้านการเมืองและกฎระเบียบ พนักงานธนาคารส่วนใหญเ่ห็นวา่
ธนาคารให้ความส าคญักบัการให้บริการท่ีเกีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน มากท่ีสุดอยูแ่ล้ว 
แตใ่ห้ความส าคญัในดา้นสังคมน้อย สว่นสภาพท่ีพึงประสงค์ พนักงานส่วนใหญอ่ยากให้ธนาคาร
ให้ความส าคญักบัดา้นการเมอืงและกฎระเบียบของกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน เพิ่ม
มากข้ึน รายละเอียดดงัน้ี 

1. ดา้นทัว่ไปเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน พบวา่สภาพปัจจุบันธนาคารให้
ความส าคญักบัการยอมรับในความแตกตา่งของศาสนามาก แตธ่นาคารให้ความส าคัญน้อยกบัการ
สง่เสริมให้บุคลากรธนาคารมคีวามรู้ในภาษาตา่งประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ใน
สภาพพึงประสงค์อยากให้ธนาคารมศีกัยภาพรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน และให้
ความส าคัญกบัการส่ง เสริมบุคลากรธนาคารให้มีความรู้ภ าษาตา่งประเทศในกลุม่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน ดว้ย  

2. ดา้นสังคม พบวา่สภาพปัจจุบนัธนาคารให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรเพื่อให้
ทดัเทียมกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน สภาพพึงประสงค์ ยังอยากให้เพิ่มความส าคัญกบัการ
พฒันาบุคลากรเพื่อให้ทดัเทียมหรือกา้วไกลกวา่กลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มากข้ึนกวา่น้ี 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา่สภาพปัจจุบันบุคลากรธนาคารสามารถใ ช ้
เทคโนโลยีค้นควา้หาความรู้ท่ีเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ได้สะดวก แตธ่นาคารให้
ความส าคญัน้อยในการพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบของการใช ้เทคโน โลยีท่ี
เกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ในสภาพพึงประสงค์อยากให้ธนาคารมกีารจัดท าส่ือตา่ง  ๆ เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน   

4. ดา้นเศรษฐกิจ พบวา่สภาพปัจจุบันการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน จะเกิด
ประโยชน์ดา้นการให้บริการกบัธนาคาร แตธ่นาคารยงัให้สิทธิพิเศษตา่ ง ๆ กบัลูกค้ากลุม่ประชาคม
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เศรษฐกจิอาเซียน น้อย ในสภาพพึงประสงค์ อยากให้ธนาคารมีพ ันธมิตรหรือผู้ถือหุ้นท่ีแข็งแกร่ง
สอดคลอ้งกบัการให้บริการกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

5. ดา้นสภาพแวดล้อมการบริการ พบวา่สภาพปัจจุบันธนาคารให้ความส าคัญกบั
นโยบายดา้นพลงังาน เชน่การประหยดัไฟ/น ้ า เป็นตน้ แตธ่นาคารให้ความส าคัญน้อยกบัการมีป้าย
หรือสัญลกัษณ์เป็นภาษาของ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ในสภาพพึงประสงค์อยากให้ธนาคารมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เชน่ ATM, Internet เ ป็นภาษากลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
เพิ่มมากข้ึน   

6. ดา้นการเมอืงและกฎระเบียบ พบวา่สภาพปัจจุบันธนาคารให้ความส าคัญน้อยกบั
การพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ดา้นการเมอืงการปกครองประเทศกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
สว่นสภาพพึงประสงค์ อยากให้ธนาคารมกีารก  าหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
และมาตรฐานกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน และอยากให้ธนาคารมีกลไกควบคุมติดตามการ
ปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคับและมาตรฐานท่ีก  าหนดให้ถูกตอ้งตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

สรุปภาพรวมการให้บริการของธนาคารสภาพปัจจุบัน  
ธนาคารให้ความส าคญัน้อย ในการส่ง เสริมให้บุคลากรมีความรู้ในด้านภาษาของกลุม่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน การพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ดา้นกฎหมายระเบียบการใช ้เทคโนโลยี
ท่ีเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน การให้สิทธ์ิพิเศษกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน การมี
ป้ายสัญลกัษณ์เป็นภาษากลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
การเมอืงการปกครองของประเทศกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน ส่วนสภาพพึงประสงค์ท่ีส าคัญ
ในการน ามาพฒันาสมรรถนะบุคลากร ไดแ้กค่วามรู้ของบุคลากรด้านการเมืองและกฎระเบียบของ
กลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และการให้ความส าคญักบัการสง่เสริมบุคลากรธนาคารให้
มคีวามรู้ภาษาตา่งประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน การเพิ่มความส าคัญกบัการพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้ทดัเทียมหรือกา้วไกลกวา่กลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ดา้นกฎหมายระเบียบของการใช ้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน การมี
ความรู้ดา้นการเมอืงการปกครองประเทศกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน การปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอ้บงัคบัและมาตรฐานท่ีก  าหนดให้ถูกตอ้งตามกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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ตารางที ่4.2 สรุป ภาพรวมการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทย  
 
ภาพรวมการ

ให้บริการ 

สภาพปัจจุบันของบุคลากรทีอ่ยู่ ใน

ระดับต ่า 

สภาพพงึประสงค์ของบุคลากรธนาคาร

ทีค่วรได้รับการพฒันา 

1.  ด้ า น ทั่ ว ไ ป
เกี่ยวกับ AEC 

บุคลากรมคีวามรู้ดา้นภาษากลุม่ AEC พฒันาบุคลากรให้มศีกัยภาพรองรับการ
เป็น AEC 

2. ด้านสังคม บุคลากรมีการโอนย้ายไปท างานใน
กลุม่ AEC, มกีารแลกเปล่ียนความรู้ 

ธนาคารให้ความส าคัญกบัการพัฒนา
บุคลากรให้ทดัเทียม AEC   

3. ด้านเทคโนโลย ี บุค ลา กร มีค วา มรู้ ด้า นก ฎห มา ย
ระเบียบการใชเ้ทคโนโลยีของ AEC 

ธนาคารจัดท าส่ือตา่ ง  ๆ  เพื่ อรองรับ 
AEC 

4. ด้านเศรษฐกิจ ธน าคารใ ห้ สิทธ์ิพิ เ ศษลูกค้าAEC
นอกเหนือจากเอ้ือประโยชน์ทางธุรกจิ 

ธน าคารมีพ ัน ธมิตรห รือผู้ถือ หุ้ น ท่ี
แข็งแกรง่ 

5.  ด้ า น ส ภ า พ 

แวดล้อมบริการ 

ธนาคารมีป้ายสัญลักษณ์เป็นภาษา
AEC 

ธน าคารมีระ บบ IT เ ป็นภาษากลุ ่ม
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
เชน่ATM, Internet Banking 

6. ด้านการเมือง/
กฎระเบียบ 

บุคลากรมีความรู้ด้านการเมืองการ
ปกครองประเทศกลุม่ AEC 

ธนาคารมีการก  าหนดวิธีปฏิบัติและ
ก ล ไ ก ค วบคุ ม ติ ด ต า มก ฎ ห มา ย
กฎระ เบียบข้อบัง คับและมาตรฐาน 
AEC ให้ชดัเจน 

 
สมรรถนะของบุคลากรในการให้บริการ  
สมรรถนะของบุคลากรในการเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของ

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะรอง ดงัน้ี 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)  ได้แบง่สมรรถนะบุคลากรออกเป็น 5 ด้าน
ดงัตอ่ไปน้ี 

1.1 สมรรถนะด้านการมุง่ผลสัมฤทธ์ิของบุคลากร พบวา่สภาพปัจจุบันสภาพ
ปัจจุบนับุคลากรมคีวามละเอียดรอบคอบเอาใจใสง่าน และมกีารปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีเ ร็วและ
มปีระสิทธิภาพ แตย่งัขาดประสิทธิภาพในการท าผลงานให้ได้ตามเป้าท่ีผู ้บังคับบัญชามอบหมาย 
สภาพพึงประสงค์ อยากให้ธนาคารปรับปรุงวธีิการท างานให้ดีเร็วและมปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
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1.2 สมรรถนะดา้นการบริการท่ีดีของบุคลากร พบวา่สภาพปัจจุบันบุคลากรมีการ
ให้บริการดว้ยอธัยาศยัไมตรีสร้างความประทับใจ แตใ่ห้ความส าคัญน้อยในการ ให้ข้อมูลขา่วสาร
ความรู้แกผู่รั้บบริการถึงแมจ้ะไมไ่ดถ้ามถึง ในสภาพพึงประสงค์ อยากให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรี
อนัดีสร้างความประทบัใจมากข้ึน  

1.3 สมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีมของบุคลากร พบวา่สภาพปัจจุบันบุคลากร
แสดงน ้ าใจเมือ่มวีกิฤตโดยให้ความชว่ยเหลือแกเ่พื่อร่วมงานโดยไมต่้องร้องขอ แตใ่ห้ความส าคัญ
น้อยกบัการรายงานหรือการให้ขอ้มลูกบัทีมงานได้ทราบความคืบหน้าอยา่งตอ่เ น่ือง ในสภาพพึง
ประสงค์ อยากให้บุคลากรมกีารประสานงาน ส่ง เสริมขวญัก  าลังใจภายในสาขารวมพลังกนัให้
ภารกจิบรรลุผลมากย่ิง ข้ึน  

1.4 สมรรถนะด้านจริยธรรมของบุคลากร พบวา่สภาพปัจจุบันบุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีดว้ยความโปรง่ใสซ่ือสัตย์ แตค่วามเสียสละความสุขสบายและความพึงพอใจส่วนตัวโดยมุง่
ภารกจิให้สัมฤทธ์ิผลเป็นส าคญันั้นยังมีน้อย ในสภาพพึงประสงค์ อยากให้ปฏิบัติงานด้วยความ
โปรง่ใสซ่ือสัตย์มากย่ิงข้ึนจนเป็นวฒันธรรม  

1.5 สมรรถนะดา้นความช  านาญในอาชีพของบุคลากรในระดับผู้จัดการ พบวา่
สภาพปัจจุบนัผูจ้ดัการอนุมติัรายการตนเอง และของพนักงานให้เ ป็นไปตามระเบียบของธนาคาร 
แตย่งัขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นทัว่ไปเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน อยากให้ผู ้จัดการจัดให้
พนักงานท างานให้เหมาะสมกบัปริมาณงานสาขา และควบคุมความเ ส่ียงให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน สมรรถนะดา้นความช  านาญในอาชีพของบุคลากรในระดับผู้รับมอบอ านาจสาขา พบวา่การ
ควบคมุระบบงานให้เป็นไปตามระบบงานและเป็นไปตามระเบียบ แตย่ังมีความเข้าใจและส่ือสาร
กบัลูกคา้ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนน้อย อยากให้ควบคุมระบบงา นเป็นไปตามระเบียบของ
ธนาคารให้ดีย่ิงข้ึน สมรรถนะด้านความช  านาญในอาชีพของบุคลากรในระดับพนักงาน พบวา่ 
บุคลากรมกีารสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี แตค่วามรู้ดา้นเศรษฐกิจ/วิเคราะห์เศรษฐกิจ 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ยงัมนี้อย อยากให้บุคลากรให้บริการได้อยา่ง ถูกต้องรวดเ ร็วและสร้าง
สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นอยา่งดีมากย่ิงข้ึน 

สรุปสมรรถนะหลักของบุคลากร 
สมรรถนะหลกัของบุคลากรในการเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขันของธนาคาร จากการ

สังเคราะห์แบบสอบถาม เพื่อน ามาพฒันาบุคลากร สภาพปัจจุบัน ธนาคารให้ความส าคัญน้อยใน
ดา้นการให้ขอ้มลูขา่วสารความรู้แกผู่รั้บบริการถึงแมจ้ะไมไ่ด้ถามถึง การรายงานหรือการให้ข้อมูล
กบัทีมงานไดท้ราบความคืบหน้าอยา่งตอ่เ น่ือง ความเสียสละความสุขสบายและความพึงพอใจ
สว่นตวัโดยมุง่ภารกจิให้สัมฤทธ์ิผลเป็นส าคัญ ส่วนผู้จัดการขาดความรู้ความเข้าใจโดยภาพรวม
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เกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ผูรั้บมอบอ านาจขาดความเข้าใจและการส่ือสารกบัลูกค้ากลุม่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน บุคลากรขาดความรู้ด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์เศรษฐกิจประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน สว่นสภาพพึงประสงค์ อยากให้บุคลากรธนาคารบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี
สร้างความประทบัใจมากข้ึน มกีารประสานงานส่งเสริมขวญัก  าลังใจภายในสาขารวมพลังกนัให้
ภารกจิบรรลุผล ปฏิบติังานด้วยความโปร่งใสซ่ือสัตย์ ผู ้จัดการและผู้รับมอบอ านาจ มีการจัดให้
พนักงานท างานให้เหมาะสมกบัปริมาณงานสาขา และควบคุมความเ ส่ียงให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน ควบคมุระบบงานให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร พนักงานให้บริการด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี    

 
ตารางที ่4.3 สรุป สมรรถนะของบุคลากร (สมรรถนะหลัก) ของธนาคารพาณชิย์ไทย  
 
สมรรถนะ

บุคลากร 

สภาพปัจจุบันของบุคลากรธนาคารที่

อยู่ ในระดับต ่า 

สภาพพงึประสงค์ของบุคลากรธนาคาร

ทีค่วรได้รับการพฒันา 

ด้านการมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์  

การท าผลงาน ได้ตามเ ป้า ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

การปรับปรุงวิธีการท า งาน ให้ดี เ ร็วมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ด้านการ
ให้บริการทีด่ี 

บุคลากรให้ข้อมูลขา่ วสารแกลู่กค้า
ถึงแมไ้มไ่ดถ้ามถึง 

พฒันาการให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรี
อนัดี สร้างความประทบัใจ 

ด้านการท างาน
เป็นทมี 

การรายงาน ให้ทีมงานทราบความ
คืบหน้าอยา่งตอ่เน่ือง 

การประสานงานส่งเสริมขวญัก  าลังใจใน
สาขารวมพลงัให้ภารกิจบรรลุผล 

ด้านจริยธรรม การเสียสะละความสุขสบายและความพึง
พอใจสว่นตวัเพื่อมุง่ภารกจิให้สัมฤทธ์ิผล 

การอบรมพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ดว้ยความโปรง่ใสซ่ือสัตย์ 

ด้านความ
ช านาญในอาชีพ 

1. ผู้จัดการ การมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัAEC  
2. ผู้ รับมอบอ านาจ  กา รเข้า ใจและ
ส่ือสารกบั ลูกคา้ กลุม่ AEC ได ้
3. พนักงาน การมีความรู้ด้าน เศรษฐกิจ 
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ  

1. ผู้จัดการ จดัให้พนักงานท างานเหมาะสม
กบัปริมาณงานควบคุมความเส่ียงไดดี้ 
2. ผู้ รับมอบอ านาจ มกีารควบคมุระบบงานและ
อนุมติังานให้ถูกตอ้งตามระเบียบ 
3. พนักงาน มีการพัฒนาการให้บริการฝาก
ถอนและช  าระอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ได้ดี 
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2. สมรรถนะรอง ประกอบดว้ย 3 สมรรถนะไดแ้ก ่1) สมรรถนะด้านความสามารถใน
หน้าท่ีการท างานของบุคลากร (Functional Competency)  2)  สมรรถนะด้านความสามารถในการ
บริหารของบุคลากร (Management Competency) 3) สมรรถนะดา้นความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งของบุคลากร ( Job Competency)  โดยรวมบุคลากรให้ความส าคัญและอยากใ ห้
สมรรถนะดา้นความสามารถในการปฏิบัติงานในต าแหนง่ของบุคลากรมคีวามส าคญัมากย่ิงข้ึน 

2.1 สมรรถนะดา้นความสามารถในหน้าท่ีการท างานของบุคลากร พบวา่สภาพ
ปัจจุบนับุคลากรขาดความสามรถในการประเมินเชื่อมโยงสถานการณ์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมอืง และภาพรวมเพื่อใช ้ก  าหนดกลยุทธ์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ในสภาพพึง
ประสงค์ อยากให้บุคลากรมคีวามเขา้ใจวสัิยทศัน์พนัธกิจเ ป้าประสงค์ของธนาคารให้มากข้ึน และ
การเป็นผูน้ าปรับเปล่ียนปลุกขวญัก  าลงัใจ สร้างความเชื่อม ัน่มากย่ิงข้ึน  

2.2 สมรรถนะดา้นความสามารถในการบริหารงาน พบวา่สภาพปัจจุบันผู้จัดการ
สาขามคีวามสามารถในการโน้มน้าวบุคลากรให้เกดิความกระตือรือร้นและร่วมแรงร่วมใจให้บรรลุ
เป้าหมาย แตผู่จ้ดัการสาขาขาดประสิทธิภาพในการถา่ยทอดวิสัยทัศน์พ ันธกิจเ ป้าประสงค์ของ
ธนาคารด้านประ ชาคมเ ศรษฐกิจอาเ ซียน  ใ นสภาพพึง ประสง ค์ อยากใ ห้ผู ้จัดการสาขามี
ความสามารถในการส่ือสารให้บุคลากรหรือผูอ่ื้นเขา้ใจวา่ส่ิง ท่ีตนเองท าอยูน่ั้นมผีลอยา่งไร  

2.3) สมรรถนะดา้นความสามารถในการปฏิบัติงาน พบวา่สภาพปัจจุบันบุคลากร
สามารถเป็นท่ีปรึกษาให้การดูแลผูใ้ต้บังคับชาได้ แตข่าดการสนับสนุนส่งเสริมสร้างบรรยากาศ
วฒันธรรมการท างานให้มกีารสอนงานกนัในดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ในสภาพพึงประสงค์ 
อยากให้ผูจ้ดัการเขา้ใจขอ้เดน่ขอ้ดอ้ยของผู้ใต้บังคับบัญชาจนสามารถชี้ แนะเขาได้ และสามารถ
สร้างขวญัก  าลงัใจในการปฏิบติังานให้โอกาสผูใ้ตบ้งัคับบญัชาแสดงศกัยภาพเต็มท่ี 

สรุปสมรรถนะรองของบุคลากร 
สมรรถนะรองของบุคลากรในการเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขันของธนาคารท่ีส าคัญ 

ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเพื่อน ามาพฒันาบุคลากร สภาพปัจจุบนับุคลากรยังขาดการประเมินเชื่อมโยง
สถานการณ์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองและภาพรวมเพื่อใช ้ในการก  าหนดกลยุทธ์
บุคลากรด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ขาดประสิทธิภาพในการถา่ยทอดวิสัยทัศน์พ ันธกิจ
เ ป้าประสงค์ ของธนาคารด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ขาดการสนับสนุนส่งเสริมสร้า ง
บรรยากาศวฒันธรรมการท างานให้มีการสอนงานกนัในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ส่วน
สภาพพึงประสงค์ อยากให้บุคลากรมคีวามเขา้ใจวสัิยทศัน์พนัธกจิเป้าประสงค์ของธนาคารและการ
เป็นผูน้ าปรับเปล่ียนปลุกขวญัก  าลงัใจสร้างความเชื่อม ัน่มากย่ิงข้ึน อยากให้ผู ้จัดการมีความสามารถ
ในการส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีตนเองท าอยูน่ั้นมผีลอยา่งไร เขา้ใจขอ้เดน่ขอ้ดอ้ยผูใ้ต้บังคับบัญชา 
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จนสามารถชี้แนะเขาได ้และสามารถสร้างขวญัก  าลงัใจในการปฏิบติังาน ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา
แสดงศกัยภาพเต็มท่ี 

 
ตารางที ่4.4 สรุปสมรรถนะของบุคลากร (สมรรถนะรอง) ของธนาคารพาณชิย์ไทย  
 

สมรรถนะ

บุคลากร 

สภาพปัจจุบันของบุคลากร

ธนาคารทีอ่ยู่ ในระดับต ่า 

สภาพพงึประสงค์ของบุคลากรธนาคารที่

ควรได้รับการพฒันา 

ความสามารถใน

หน้าทีก่ารท างาน 

การประเมนิและเชื่อมโยงสถาน
การประ เด็นปัญหาเ ศษศฐกิจ
สังคมการเมอืงและภาพรวมเพื่อ
ก  าหนดกลยุทธ์ 

บุ ค ล า ก ร เ ข้ า ใ จ วิ สั ย ทั ศ น์ พ ัน ธ กิ จ
เ ป้าประสงค์ของธนาคาร และผู้บริหาร
สาขา เ ป็น ผู้น าปรับเ ปล่ียนปลุกขว ัญ
ก  าลงัใจสร้างความเชื่อม ัน่ 

ความสามารถใน

การบริหาร 

การถ ่ายทอดวิสัยทัศน์พ ันธกิจ
ของธนาคารดา้น AEC 

บุคลากรสามารถส่ือสารให้ผู ้อ่ืนเข้าใจวา่
ส่ิงท่ีท าอยูน่ั้นมผีลอยา่งไร 

ความสามารถใน
การปฏิบัติงานใน

ต าแหน่ง 

การสนับสนุนสร้างบรรยากาศ
วฒันธรรมการท างานให้มีกา ร
สอนงานกนัในดา้น AEC 

ผู ้บ ริ ห ารสาขา เ ข้ า ใ จจุ ด เ ด ่น จุ ดด้ อย
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจนสามารถชี้ แนะ และสร้าง
ขวญัก  าลังใจในการปฏิบัติงานให้โอกาส
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงศกัยภาพเต็มท่ี 

 
3. กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร (Competency Strategic) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 

ไดแ้ก ่1) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)  2)  การพัฒนากลยุทธ์ (Strategic Development)  
3) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ (Strategic Compliance) 4)  การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ (Strategic 
Assessment and Controlling) 5) ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบในแตล่ะด้าน รายละเอียดดงัน้ี  

3.1 การวางแผนกลยุทธ์ พบวา่สภาพปัจจุบนัธนาคารมีการวางแผนเตรียมความพร้อม
ในเร่ืองพนักงาน มกีารวเิคราะห์อุปสรรคและโอกาสการพฒันาบุคลากร แตใ่ห้ความส าคัญน้อยใน
การวเิคราะห์จุดออ่นจุดแข็งของกลยุทธ์การพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
ในสภาพพึงประสงค์ อยากให้ธนาคารให้ความส าคัญกบัการก  าหนดและแจ้งวิสัยทัศน์พ ันธกิจ
เป้าประสงค์ท่ีเกีย่วกบัการวางแผนพฒันาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงจากการ
เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มากข้ึนกวา่น้ี  

3.2 การพฒันากลยุทธ์ พบวา่สภาพปัจจุบนัธนาคารมกีารจัดท ากลยุทธ์การเตรียมความ
พร้อมดา้นบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน สภาพพึงประสงค์ อยากให้ธนา คารให้
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ความส าคญักบัการจดัท ากลยุทธ์เตรียมความพร้อมดา้นการพนักงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มากข้ึนกวา่เดิม  

3.3 ดา้นการปฏิบติัตามกลยุทธ์ พบวา่สภาพปัจจุบันธนาคารมีการสร้างวฒันธรรมท่ีดี
และสอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน แตใ่ห้ความส าคัญน้อยในการส่ง เสริ มพัฒนาให้
บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถในระบบงานด้าน IT ของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน อยา่ง
ตอ่เน่ือง ในสภาพพึงประสงค์ อยากให้ธนาคารให้ความส าคัญมากข้ึนกบัการสร้างวฒันธรรมท่ีดี
สอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชน่ความจงรักภกัดี การท างานเป็นทีม  

3.4 ดา้นการประเมนิผลและควบคมุกลยุทธ์ พบวา่สภาพปัจจุบันธนาคารมีการทบทวน
แผนการพฒันาบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน แตธ่นาคารให้ความส าคัญน้อย
กบัการจดัท ารายงานผลการพฒันาและมกีารประเมนิผลส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้อง
กบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ในสภาพพึงประสงค์ อยากให้ความส าคัญกบัการทบทวนแผนการ
พฒันาพนักงานท่ีสอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มากข้ึน  

3.5 ดา้นความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบแตล่ะด้านของกลยุทธ์ พบวา่สภาพปัจจุบัน
องค์ประกอบของกลยุทธ์ มีความส าคัญ แสดงให้เ ห็นถึงการตัดสินใจเกี่ยวกบัทิศทางการบรรลุ
เป้าหมายในการใช ้กลยุทธ์เพื่อพ ัฒนาบุคลากรของธนาคาร ด้วยเคร่ืองมือวิธีตา่ง  ๆ ซ่ึงมีหลาย
องค์ประกอบดว้ยกนั เชน่ หนว่ยงานธนาคาร นโยบายการบริหารควบคุม บุคลากรธนาคาร การ
บริการและการขาย ลูกคา้ และเคร่ืองมอืตา่ง ๆ เป็นตน้ จากข้อสรุปเห็นวา่บุคลากรใช ้ความสามารถ
ท่ีตนมใีนการแขง่ขนัไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน แตธ่นาคาร
ให้ความส าคญัน้อยกบัการส่ง เสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของธนาคารท่ี
เกีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ในสภาพพึงประสงค์ อยากให้บุคลากรใช ้ความสามารถ
ของตนเองท่ีมใีนการแขง่ขนัไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ มสีว่นรว่มในกจิกรรมตา่ง  ๆ ของธนาคาร และ
มมีาตรฐานการให้บริการ ให้ค าปรึกษาทางการเงินท่ีดีสอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มากข้ึน 
ซ่ึงกลยุทธ์อาจจะมคีวามสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบของกลยุทธ์ดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นก็ได้ 

สรุปกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร (Competency Strategic)  
จากการสรุปและการวเิคราะห์แบบสอบถามเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์

การพฒันาสมรรถนะบุคลากร สภาพปัจจุบนั ธนาคารให้ความส าคัญน้อยกบั การวิเคราะห์จุดออ่น
จุดแข็งของกลยุทธ์การพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน การส่ง เ สริมพัฒนา
บุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถในระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  ของกลุม่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน อยา่งตอ่เน่ือง การจัดท ารายงานผลการพัฒนาและมีการประเมินผลส าเ ร็จของ
แผนพฒันาบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน การส่ง เสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วม
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ในการวางแผนกลยุทธ์ของธนาคารเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ส่วนสภาพพึงประสงค์ 
อยากให้ธนาคารให้ความส าคญักบัการก  าหนดวสัิยทศัน์พนัธกจิเ ป้าประสงค์ท่ีเกี่ยวกบัการวางแผน
พฒันาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน การ
จดัท ากลยุทธ์เตรียมความพร้อมดา้นการพนักงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน การสร้าง
วฒันธรรมท่ีดีสอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน เชน่ความจงรักภ ักดี การท างานเป็นทีม มี
การทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน บุคลากรใ ช ้
ความสามารถของตนเองท่ีมใีนการแขง่ขนัไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ มสีว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง  ๆ ของ
ธนาคาร และมมีาตรฐานการให้บริการ รวมทั้งให้ค าปรึกษาทางการเ งินท่ีดีสอดคล้องกบัประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน สอดคลอ้งกบัองค์ประกอบของกลยุทธ์ 
 
ตารางที ่4.5 สรุป กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรของธนาคารพาณชิย์ไทย  
 

กลยุทธ์การ

พฒันาบุคลากร 

สภาพปัจจุบันของบุคลากรธนาคารที่

อยู่ ในระดับต ่า 

สภาพพงึประสงค์ของบุคลากร

ธนาคารทีค่วรได้รับการพฒันา 

1. ด้านการ

วางแผนกลยุทธ์ 

ธนาคารมกีารวเิคราะห์จุดออ่นจุดแข็ง
ของกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานเพื่อ
รองรับ AEC 

ธนาคารให้ความส าคัญกบัการก  าหนด
วสัิยทศัน์พนัธกจิเป้าประสงค์เกี่ยวกบั
การวางแผนพัฒนาสมรรถนะฯ เพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงจากการเป็น AEC 

2. ด้านการ
พฒันากลยุทธ์ 

ธนาคารมีการพัฒนา เคร่ืองมือการ
พฒันาพนักงานให้เขา้กบั AEC 

ธนาคารให้ความส าคญักบัการจัดท ากล
ยุทธ์เตรียมความพร้อมพนักงานเพื่อ
รองรับ AEC 

3. ด้านการ

ปฏบัิติตามกล
ยุทธ์ 

ธน าคารมีการส่ง เ ส ริมพัฒน าใ ห้
พนักงานมีความรู้ความสามารถใ น
ระบบงานดา้น ITของกลุม่ AEC อยา่ง
ตอ่เน่ือง 

ธนาคารให้ความส าคัญกบัการสร้า ง
วฒันธรรมท่ีดีสอดคล้องAEC เ ช ่น
ความจงรักภกัดีการท างานเป็นทีม 

4. ด้านการ

ประมวลผลและ
ควบคุมกลยุทธ์ 

ธนาคารมีการจัดท ารายง านผลการ
พฒันาพนักงาน และมกีารประเมินผล
ส า เ ร็ จของแผนพัฒน าพนักงาน ท่ี
สอดคลอ้งกบั AEC 

ธนาคารให้ความส าคญักบัการทบทวน
แผ นก า รพัฒ น า พนั ก ง า น ง า น ท่ี
สอดคลอ้ง AEC 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์การ

พฒันาบุคลากร 

สภาพปัจจุบันของบุคลากรธนาคารที่

อยู่ ในระดับต ่า 

สภาพพงึประสงค์ของบุคลากร

ธนาคารทีค่วรได้รับการพฒันา 

5. ด้านความ 
สัมพนัธ์ของ

องค์ประกอบแต่
ละด้านของกล

ยุทธ์ 

บุคลากรมสีว่นรว่มในการวางแผนกล
ยุทธ์ของธนาคารท่ีเกี่ยวกบั AEC ซ่ึงมี
ความสัมพัน ธ์ก ับอง ค์ประ กอบท่ี
ส าคัญ  ได้แก ่หน ่วยง านธน าคาร 
นโยบายการบริหารควบคุม บุคลากร
ธน าคาร  การบริการและ ก ารขาย 
ลูกคา้ และเคร่ืองมอื 

บุคลากรสามารถใชค้วามสามารถท่ีตน
มี ใ น ก า ร แ ข ่ ง ขั น ไ ด้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของ ธน าคาร  และมีมาตรฐานการ
ให้บริการท่ีดี ให้ค าปรึกษาทางการเ งิน
ท่ี ดี สอ ดค ล้อ ง  AEC แ ละ มีค วา ม 
สัมพนัธ์กบัองค์ประกอบท่ีส าคัญ 

 

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที ่3 : การพฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  
การพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร เ ร่ิมจากการศึกษาค้นควา้เอกสาร

งานวจิยั ขอ้มลูตา่ง ๆ น ามาสังเคราะห์บริบทการให้บริการของธนาคาร เพื่อจัดท าแบบสอบถามใช ้
เป็นเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์สรุป
แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร แลว้น าการสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ไปท า
การสนทนากลุม่ผูบ้ริหารหรือผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการธนาคาร จ านวน 13 ทา่น เพื่อวิพากษ์แนวทางการ
พฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้า งขีดความสามารถการแขง่ขันในการ
ให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
จากนั้ น ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภ าพท่ีได้รวบรวมมาจากการสนทนากลุม่ และท าการ
สังเคราะห์ขอ้มลูทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อพ ัฒนาต้นแบบเค้าโครงกาลยุทธ์การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรตอ่ไป  

การวิเคราะห์ข้อมูลของกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรจากการสนทนากลุ่ม 
เป็นการสนทนากลุม่ผูบ้ริหารหรือผูเ้ชี่ยวชาญด้านการธนาคารของธนาคารพาณิชย์ไทย 

และนักวชิาการ จ านวน 13 ทา่น เพื่อวิพากษ์แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จัดข้ึนเมื่อวนั ท่ี 17 ธันวาคมพ.ศ. 2559 ณ 
โรงแรมเมอร์เคียว ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม ่(รายชื่อดังภาคผนวกแนบ) สรุป
ขอ้คิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญจากประเด็นการสนทนากลุม่ได้ดงัน้ี  
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บริบทการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยตามความคิดเห็นของผู้ บริหารหรือ

ผู้ เช่ียวชาญด้านการธนาคาร 
ผูบ้ริหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคาร ได้ให้ความเห็นโดยรวมในบริบทการ

ให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย แบง่เป็น 6 ดา้นไดแ้ก ่1) ดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ทั่วไป 
2) ดา้นสังคม 3) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 4)  ด้านเศรษฐกิจ 5)  ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ      
6) ดา้นการเมอืงและกฎระเบียบ รายละเอียดดงัน้ี  

1. ด้านทัว่ไปเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งแตม่ีการรวมตัวกนัเ ป็นกลุม่ 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ท าให้ชาวตา่งชาติทั้งนักทอ่งเท่ียวและนักธุรกิจ เข้ามาประเทศไทยเพิ่ม
สูงข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เข้ามามีบทบาทด้านการธนาคารเพิ่มข้ึน 
บุคลากรธนาคารจึงควรมคีวามรู้พื้นฐานท่ีเกีย่วกบั ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ในด้า นตา่ง  ๆ เชน่ 
ดา้นประวติัศาสตร์ ดา้นภูมศิาสตร์ ดา้นสังคมวฒันธรรม ดา้นการเมอืงการปกครอง มีความเข้าใจใน
กฎระเบียบกฎหมายในแตล่ะประเทศ รวมทั้งความรู้ดา้นเศรษฐกจิและระบบท่ีส าคญัตา่ง ๆ ของแตล่ะ
ประเทศในกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  เพื่อให้ทราบความต้องการท่ีแท้จริงของแตล่ะ
ประเทศ และให้บริการไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2. ด้านสังคม และวัฒนธรรม บุคลากรธนาคารนอกจากมสัีงคมวฒันธรรมเป็นของ
ตวัเองแลว้ ยงัตอ้งเรียนรู้ท าความเขา้ใจในสังคมวฒันธรรมชนชาติอ่ืนด้วย การรวมตัวกนัของกลุม่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ท าให้มีชาวตา่งชาติมาใช ้บริการธนาคารพาณิชย์ไทยเพิ่มมากข้ึน 
รวมทั้งคนไทยเดินทางออกไปตา่งประเทศท าให้มีการติดตอ่ส่ือสารกนัเพิ่มมากข้ึน ฉะนั้ นใน
เบ้ืองตน้แลว้บุคลากรธนาคารควรมคีวามสามารถดา้นการส่ือสารกบัชาวตา่งชาติ โดยภาษาส าคัญท่ี
ใช ้ในการส่ือสารมากท่ีสุดได้แก ่ภาษาอังกฤษ เ น่ืองจากเป็นภาษาท่ี ใช ้เ ป็นภาษาประจ ากลุ ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ส่วนภาษาอ่ืนควรให้ความส าคัญตามความจ าเ ป็นของแตล่ะพื้นท่ี 
เพื่อให้สามารถบริการและน าเสนอผลิตภณัฑ์ของธนาคารไดอ้ยา่งเขา้ใจและประทับใจ การมีมนุษย์
สัมพันธ์ท่ีดีเ ป็นส่ิงจ าเ ป็น บุคลากรธนาคารควรท าตัวเ ป็นนักการทูตใ ห้ค าแนะน าตา่ง  ๆ ก ับ
นักทอ่ง เ ท่ียว  สร้าง ความสัมพันธ์ ท่ีดีกบัทุกคน  เพื่อขยายฐ านลูกค้าของ ธนาคารไปยังลูกค้า
ชาวตา่งชาติให้มากข้ึน 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบนัเป็นยุคดิจิตอล ธนาคารมีคูแ่ขง่ใหม ่ๆ ท่ี
นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์ด้วยกนัเข้ามาแขง่ขันให้บริการเพิ่มมากข้ึนเ ร่ือย ๆ เชน่ Financial 
Technology (FinTech) , Startup, Paypal, Abay รวมทั้ง  7-Eleven เ ป็นต้น อยา่งไรก็ตามธนาคาร
พาณิชย์ไทยกย็งัเป็นสถาบนัหลกัในการให้บริการทางด้านการเ งินอยูดี่ เพราะมีความน ่าเชื่อถือ 
ควบคมุโดยธนาคารแหง่ประเทศไทยโดยตรง บุคลากรธนาคารทุกต าแหน่งน อกจากจะมีความรู้
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ความสามารถและเขา้ใจในระบบงานธนาคารเป็นอยา่งดีแล้ว ยังต้องพ ัฒนาตนเองให้ทันตอ่ความ
ตอ้งการหรือพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป และรูปแบบธุรกรรมการให้บริการทางการเ งินท่ี
เปล่ียนรูปแบบไปตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

4. ด้านเศรษฐกิจ ขนาดของพื้นท่ีและประชากรแตล่ะประเทศในกลุม่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน เมือ่รวมกนัแล้วจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ ่การรวมตัวกนัเ ป็นกลุม่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน ในแตล่ะประเทศจะมคีวามไดเ้ปรียบเสียเปรียบตา่งกนัในแตล่ะด้าน โดยเฉพาะ
ด้านท าเลท่ีตั้งของประ เทศไทยมีความได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์การคมนาคม เพราะเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมการบินทั้งกลุม่อาเซียนดว้ยกนัและเชื่อมตอ่กบัคาบสมุทรอินโดจีนเชื่อมโยง
เอเชียเหนือ จีน เอเชียตะวนัตก อินเดีย ดงันั้น บุคลากรธนาคารนอกจากจะให้บริการลูกค้าผู ้มาใช ้
บริการท่ีเป็นคนไทยแลว้ ยงัตอ้งส่ือสารให้ค าแนะน าเป็นท่ีปรึกษาทางการเ งินกบัชาวตา่งชาติท่ีเข้า
มาลงทุนมาทอ่งเท่ียว โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน ซ่ึง เข้ามามีบทบาทและ
เขา้มาใชบ้ริการกบัธนาคารพาณิชย์ไทยเพิ่มมากข้ึน  

5. ดา้นสภาพแวดล้อมการบริการ ในอนาคตธุรกรรมทางดา้นเงินสดบางรายการจะ
ลดลงหรือหายไป จะมธุีรกรรมดา้นไอที ดิจิทลัแบ๊งค์กิง้ อิเลกทรอนิกส์ และอินเทอเนทแบ๊งค์กิ้งตา่ง  ๆ 
เขา้มาแทนท่ี ลักษณะการให้บริการและระบบงานจะเปล่ียนแปลงไป คุณสมบัติของบุคลากร
ธนาคารกจ็ะเปล่ียนไปดว้ย จึงควรมกีารปรับตวัและเตรียมความพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงนั้ น โดย
อาจจะมกีารก  าหนดมาตรฐานงาน มาตรฐานบุคลากร เ ป็นระบบสากลใช ้ยืดถือร่วมกนัระหวา่ง
ธนาคาร ออกมาในรูปแบบมาตรฐานใบอนุญาต (License)  เชน่ มาตรฐานกองทุน มาตรฐานหุ้น 
มาตรฐานการลงทุน มาตรฐานท่ีปรึกษาด้านตา่ง  ๆ เ ป็นต้น และให้มีการยอมรับในใบอนุญาต
ประกอบอาชีพซ่ึงกนัและกนัของบุคลากรระหวา่งประเ ทศ จะเห็นวา่ในปัจจุบันบางธนาคารได้
น ามาใช ้แล้ว เชน่ ธนาคาร UOB ของสิงคโปร์ มีการยอมรับเชื่อถือใบอนุญาตประเภท Singer 
License ของบุคลากรธนาคารไทย หมายถึงวา่เป็นการเชื่อถือเครดิตมาตรฐานซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้  

6. ด้านการเมืองและกฎระเบียบ  บุคลากรธนาคารนอกจากจะมีการเ รียน รู้
วฒันธรรม ภาษาการส่ือสาร เพื่อให้การบริการน าเสนอผลิตภ ัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการ สร้าง
ความประทบัใจกบัลูกคา้ องค์ประกอบส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์กบัการให้บริการของธนาคารอีก
อยา่งหน่ึงคือ กฎระเบียบภายในธนาคารและภายนอกธนาคารของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
เพื่อให้การบริการและท าธุรกรรมตา่ง ๆ ของธนาคารและบุคลากร ไดอ้ยา่งถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายของแตล่ะประเทศ 
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สมรรถนะของบุคลากรธนาคารตามความคิดเห็นของผู้ บริหารหรือผู้ เ ช่ียวชาญด้าน

การธนาคาร 
ผูบ้ริหารหรือผูเ้ชี่ยวชาญด้านการธนาคาร ได้ให้ความเห็นโดยรวมของสมรรถนะ

บุคลากรธนาคารในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีอยูใ่นตัวบุคลากร
ธนาคารท่ีก  าหนดพฤติกรรมของบุคลากรให้สามารถผลักดันให้ปฏิบัติงานได้ดีย่ิง ข้ึน โดยได้
แบง่เป็นสมรรถนะหลกั และสมรรถนะรองเป็นดงัน้ี  

1. สมรรถนะหลั ก ผู ้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคาร ได้ให้ความเห็น
โดยรวมท่ีสอดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกัในการบริการของธนาคารพาณิชย์ไทย แบง่เ ป็น 5 ด้านได้แก ่
1) ดา้นการมุง่ผลสัมฤทธ์ิของบุคลากร 2) ดา้นการบริการท่ีดีของบุคลากร 3)  ด้านการท างานเป็นทีม
ของบุคลากร 4) ดา้นจริยธรรมของบุคลากร 5) ดา้นความช  านาญในอาชีพของบุคลากร รายละเอียดดงัน้ี 

1.1 สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากร ได้แก ่การก  าหนดเป้าหมาย
ของตนเอง การมุง่ท างานให้ไดต้ามเป้าหมาย การทุม่เทเพื่อให้องค์กรไดป้ระโยชน์สูงสุด 

1.2 สมรรถนะด้านการบริการที่ดีของบุคลากร ล าดับแรกของการท่ีจะเป็นผู้
ให้บริการท่ีดี บุคลากรธนาคารตอ้งมคีวามรู้ด้านผลิตภ ัณฑ์ของตนเองและคูแ่ขง่  มีความรู้ด้านการ
ขายและบริการ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบการให้บริการและผลิตภ ัณฑ์ได้ สามารถน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้ เป็นท่ีปรึกษาการลงทุนแกลู่กคา้ชาวตา่งชาติไดอ้ยา่งเข้าถึงความต้องการท่ี
แทจ้ริง โดยใชก้ารส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วยทักษะการขายการให้บริการท่ีกอ่เกิดความ
ประทบัใจอยา่งนา่เชื่อถือแกลู่กคา้ท่ีเป็นคนไทยและชาวตา่งชาติ รวมทั้งมีการพ ัฒนาความรู้ทักษะ
นั้น ๆ จนเกดิความช  านาญเป็นพิเศษ  

1.3 สมรรถนะด้านการท างานเป็นทมีของบุคลากร ปลูกฝังให้เ ป็นผู้มีน ้ าใจตอ่
เพื่อนรว่มงาน ลูกคา้และองค์กรธนาคาร เพื่อจะท าให้บรรยากาศการท างานท่ีดี เกิดการท างานเป็น
ทีม มคีวามเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผใ่ห้ความรว่มมอืกบัผูอ่ื้นในหนว่ยงานด้วยดี ให้ก  าลังใจในทีมอยา่งจริงใจ 
มคีวามรู้สึกเป็นเจา้ของและภาคภูมใิจในการเป็นบุคลากรธนาคาร  

1.4 สมรรถนะด้านจริยธรรมของบุคลากร ปลูกฝังให้เป็นผูม้ีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ มทีศัน์คติท่ีดี มคีวามซ่ือสัตย์ มีความรักความศรัทธาเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน 
และองค์กรธนาคาร สร้างความเป็นเจ้าของ การท างานของบุคลากรก็จะท าด้วยความสุข ผลงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย  

1.5 สมรรถนะด้านความช านาญในอาชีพของบุคลากร บุคลากรธนาคารมีการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ มีความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT)  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบั
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สังคมวฒันธรรมกฎเกณฑ์และกฎหมายของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน สามารถปฏิบัติงานได้
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา   

2. สมรรถนะรอง ผู ้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคาร ได้ให้ความเห็น
โดยรวมท่ีสอดคลอ้งกบัสมรรถนะรองในการบริการของธนาคารพาณิชย์ไทย แบง่เ ป็น 3 ด้านได้แก ่
1) ดา้นความสามารถในหน้าท่ีการท างาน 2) ดา้นความสามารถในการบริหาร 3)  ด้านความสามารถ
ในการปฏิบติังานในต าแหนง่ โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ด้านความสามารถในหน้าทีก่ารท างาน บุคลากรตอ้งเขา้ใจวิสัยทัศน์พ ันธกิจ 
เป้าประสงค์ของธนาคาร มคีวามรู้ดา้นเงินเมอืง เศรษฐกจิสังคมวฒันธรรม สามารถน ามาเชื่อมโยง
ในหน้าท่ีการท างาน จนสามารถน ามาก  าหนดเป็นเป้าหมายวตัถุประสงค์ได้ ควรใช ้ความได้เป รียบ
ดา้นบุคลิกภาพและวฒันธรรมของคนไทย ท่ีเ ป็นคนย้ิมแย้มแจม่ใส โดยเฉพาะคนทางเหนือมี
วฒันธรรมท่ีมเีสนห์่ ในการให้บริการแกลู่กคา้กลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2.2 ด้านความสามารถในการบริหาร ผู ้บริหารสาขาต้องเข้าใจและถา่ยทอด
นโยบายของธนาคารให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาเข้าใ จ ส่ิงส าคัญคือการบริหารทัศนคติและศรัทธา ให้
บุคลากรเป็นผูท่ี้มจิีตใจดี มีความสามารถด้านการเชื่อมโยงเหตุการณ์ตา่ง  ๆ อยา่งมีเหตุผล การ
ก  าหนดกลยุทธ์เพิ่มเติมตา่ง ๆ ตอ้งมรูีปแบบท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความต้องการของ
ชาวตา่งชาติแตล่ะชาติท่ีมคีวามตอ้งการไมเ่หมือนกนั การบริหารงานให้มีความท้าทายไมน่ ่าเ บ่ือ 
บริห ารจัดการวิเ คราะ ห์ความสามารถของบุคลากร  และพัฒน าเ พิ่มความรู้อยู ่เสมอ  ส ร้า ง
ความกา้วหน้าให้กบับุคลากรของตนเอง ท าความเขา้ใจส่ือสารกบับุคลากรให้กระจา่งช ัด เสริมสร้าง
ให้เป็นผูท่ี้ปรับตวัเกง่มภีูมคิุม้กนัในตวัเอง ให้มคีวามสามารถหลากหลาย สามารถทดแทนคนอ่ืนได ้
ให้ความส าคญักบักระบวนการคิดของบุคลากรเป็นส าคญั สง่เสริมให้เ ป็นผู้ท่ีมีจิตใจอาสา หรืออาจ
ก  าหนดเป็นคณุสมบติัหลกัของบุคลากรเพราะจะท าให้เ ป็นผู้ท่ีมีเสน ่ห์ดึงดูดลูกค้ามาใช ้บริการ ให้
เป็นผูม้คีณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ มวีนิัยความรับผิดชอบอยูใ่นตัวเอง  

2.3 ด้านความสามารถในการปฏิบัติง านในต าแหน่ง บุคลากรท างานด้วย
ศกัยภาพอยา่งเต็มความสามารถ ส าหรับผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจจุดเดน่จุดดอ้ยผู้ใต้บังคับบัญชาของตน
จนสามารถวางแผนบริหารได ้การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีการสอนงานกนัให้มีควา มรู้ทั้งด้าน
ผลิตภณัฑ์และธุรกจิ ความรู้ดา้นเศรษฐกจิทั่วไป สร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี 

กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรธนาคารตามความคิดเห็นของผู้บริหารหรือผู้ เช่ียวชาญด้าน

การธนาคาร 
ผูบ้ริหารหรือผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการธนาคาร ไดใ้ห้ความเห็นโดยรวมท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์

การพฒันาบุคลากรธนาคาร ไดแ้บง่เป็น 5 ดา้น ไดแ้ก ่1) ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ 2)  ด้านการพัฒนา
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กลยุทธ์  3)  ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์  4)  ด้านการประมวลผลและควบคุมกลยุทธ์  5)  ด้าน
ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบแตล่ะดา้นของกลยุทธ์ ดงัตอ่ไปน้ี  

1. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ธนาคารก  าหนดกลยุทธ์และก  าหนดเคร่ืองมือในการ
พฒันาบุคลากรเป็นเชิงระบบจากนโยบายส านักงานใหญ ่โดยผูบ้ริหารแตล่ะระดบัต้องเข้าใจกลยุทธ์
วสัิยทศัน์พนัธกจิเป้าประสงค์ของธนาคาร แลว้สง่ผา่นลงมาตามระดบัขั้น จุดส าคัญคือผู้จัดการสาขา
ควรศึกษาจุดแข็งจุดออ่นของบุคลากรตนเองเป็นรายบุคคล ใครท่ีชอบพระเดชใครท่ีชอบพระคุณมี
การก  าหนดตวังานแลว้พฒันาบุคลากร ท าให้ชดัเจนวา่ตวังานนั้นหวงัผลระยะส้ันหรือระยะยาว ให้
บุคลากรแสดงออกตามความถนัดของเขาอยา่งเต็มท่ีเพื่อจะได้รู้วา่คนนั้ นเ ป็นอยา่งไรแล้วคอ่ยปรับ
แตล่ะคนให้ท างานตามความเหมาะสมและไดห้ลายอยา่ง  

การท่ีจะใชก้ลยุทธ์การพฒันาบุคลากร ควรเขา้ใจคนยุคใหมม่ีความคิดท่ีแปลกใหม ่
มคีวามตอ้งการทราบถึงความกา้วหน้าของตน โดยเฉพาะความยุติธรรมเป็นส่ิง ท่ีส าคัญมากส าหรับ
คนยุคน้ี กลยุทธ์การพฒันาอาจประกอบดว้ย 1) การสร้างผู้น า 2)  การหาจุดออ่นจุดแข็งแล้วจัดสรร
ให้เหมาะสมกบังาน การมสีว่นรว่มในงาน ก  าหนดงานให้ตรงตามความสามารถ 3) การวางแผนกลยุทธ์
การพฒันาบุคลากร 4) การจดัการคนให้ท างานไดผ้ลงานตามเป้าหมาย และปรับสภาพการท างานให้
มคีวามสุข แตต่อ้งได้งานตามก  าหนด โดยค านึงถึงพนักงานมีเหตุผลในตัวเอง มีความสามารถ
ตา่งกนั 5) การมุง่ เน้นลูกค้าและการตลาด  6)  การมุง่ เน้นประสิทธิภาพบุคลากร 7)  การมุง่ เน้น
กระบวนการท างานให้บุคลากรเขา้ใจ การวเิคราะห์จดัการความรู้ของบุคลากร 8)  การลงมือปฏิบัติ
ตอ้งมกีารก  าหนดงานให้ชดัเจน เป็นไปได ้มกีารก  าหนดเวลา เพื่อให้ได้งานตามระยะเวลาก  าหนด 
9)  การพัฒนาบุคลากร คนไหนท่ีมีความสามารถก็ใ ห้ เพิ่มระดับ License ( ใบอนุญาตวิชาชีพ
ประกอบการ) ท่ีสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ ให้คา่ตอบแทนแตล่ะ License พนักงานคนไหนท่ีออ่นในเ ร่ืองใดก็
แกไ้ขพฒันาตอ่ไป 10) การวดัผลพนักงานการประเมนิตอ้งดูเป้าหมายเป็นส าคญั เ ร่ิมจากการก  าหนด
เป้าหมาย ควรก  าหนดตามต าแหน่งตามความสามารถของคน อาจจะออกมาในรูปผลงานขายท่ี
ธนาคารก  าหนด  

การพฒันาพนักงานท าได้หลายวิธี เชน่ มีการเชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ท่ีมี
ความสามารถมาพัฒนา หรือส่งบุคลากรไปศึกษางานในตา่งประเทศ ท่ีส าคัญคือนโยบายของ
ธนาคารตอ้งชดัเจนในเร่ืองการพัฒนาบุคลากร ฝึกบุคลากรให้เ ป็นผู้ท่ีมีน ้ าใจ มีจิตอาสา มีความ
เสียสละบริการสังคมในงานของธนาคาร แลว้จะเกดิผลเกดิการยอมรับศรัทธาในธนาคารนั้น ๆ เอง 

2. ด้านการพฒันากลยุทธ์ ส่ิงส าคัญในการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรคือการปรับเปล่ียนหรือปรับแตง่กลยุทธ์ให้ทนักบัเหตุการณ์ตา่ง  ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมี
การประเมินสมรรถนะรายบุคคลวา่ ใครถนัดในเ ร่ืองใ ด แล้วท าการประเมินสถานการณ์ ท่ี
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เปล่ียนแปลงไป เพื่อน าไปพฒันากลยุทธ์ให้เหมาะสม นโยบายของธนาคารควรก  าหนดให้ท าการ
พฒันาเคร่ืองมอืให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบนั ผูบ้ริหารควรรู้และดึงความสามารถของ
พนักงานตนเองออกมา คน้หาจุดเดน่จุดดอ้ยกระตุน้ความสามารถบุคลากรให้แสดงศกัยภาพออกมา 

บุคลากรธนาคารในปัจจุบนัมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเ ท่ียวและชาวตา่งชาติมาก 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจในวฒันธรรมภาษาของแตล่ะประเทศ ศึกษาให้ รู้ระบบตา่ง ๆ ของกลุม่
ประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มองให้ทะลุในแตล่ะประเทศ ส่ิงส าคัญของบุคลากรคือ การม ี
Connection (ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์) ท าตวัเป็นนักการทูต ปัจจุบันมีชาวตา่งชาติมา
เท่ียวและมาลงทุนในไทยจ านวนมาก รวมทั้งคนไทยเดินทางออกไปตา่งประเทศจ านวนมาก
เชน่เดียวกนั บุคลากรธนาคารตอ้งชว่ยคิด ชว่ยเสนอในส่ิงท่ีมองเห็นหรือพบเจอ เพื่อพ ัฒนากลยุทธ์
ให้ทนัเหตุการณ์และน าไปใชอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ  

การพฒันากลยุทธ์เร่ิมจากการท่ีจะต้องท าความเข้าใจพฤติกรรมนิสัยของคนใน
ปัจจุบนักอ่น เ ร่ิมจากการรับบุคลากรในปัจจุบันมีความตา่งจากเ ดิม การสัมภาษณ์พนักงานใน
ปัจจุบนัคนรุน่ใหมม่แีนวความคิดเป็นของตนเอง ควรมกีารแจง้เป้าหมายให้ทราบอยา่งช ัดเจนวา่ถ้า
ท าแลว้เขาจะไดอ้ะไร อนาคตขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร ให้โอกาสการมสีว่นรว่ม ให้การยอมรับในตวัเขา  
น าส่ิงเหลา่น้ีมาเป็นตวัก  าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรธนาคาร 

3. ด้านการปฏบัิติตามกลยุทธ์ สร้างบรรยากาศการท างานให้มีการแขง่ขันมีการ
เรียนรู้และพฒันาบุคลากรอยา่งมคีวามสุข ก  าหนดบุคลากรและคุณสมบัติท่ีจะได้รับคัดเ ลือกไปเป็น
ผูส้อนงาน อาจจะก  าหนดเป็นโครงการพี่สอนน้องหรือสร้างพี่ เ ล้ียง มีการก  าหนดระยะเวลาการ
เรียนรู้การสอน จะชว่ยลดภาระของธนาคารเป็นอยา่งมาก  

ปรับเปล่ียนโครงสร้างการจา่ยผลตอบแทน เชน่ เมื่อผลงานดี เพิ่มโบนัส เพิ่ม 
Commission ให้ความกา้วหน้า การให้บริการลูกค้าในบางกรณี หัวหน้าต้องลงมาชว่ยพ ูดคุย
แกปั้ญหา ซ่ึงจะสร้างความประทับใจ ในส่วนการเชื่อมตอ่งานเมื่อผู ้จัดการมีการโยกย้ายต้อง
มอบหมายงานกนัไว ้ ควรศึกษาขอ้มลูลูกคา้รายใหญจ่ากผูจ้ัดการคนเดิม 

ในเบ้ืองตน้บุคลากรควรมคีวามรู้ดา้นกฎระเบียบสังคมวฒันธรรมของตา่งชาติ มี
ความรู้ความสามารถด้านผลิตภ ัณฑ์ธนาคาร มีใบอนุญาตตา่ง  ๆ ครบและใบอนุญาตนั้ นเ ป็นท่ี
ยอมรับของตา่งชาติด้วยหรือสามารถน าใบอนุญาตไปใช ้กบัชาติอ่ืนได้ หลังจากนั้ นมีการสอด
ประสานท าความเขา้ใจกบับุคลากรให้ชดัเจน ก  าหนดวา่จะด าเ นินเ ร่ืองใดกอ่นหรือด าเ นินการไป
พร้อมกนัเพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ 

4. ด้านการประมวลผลและควบคุมกลยุทธ์  การวดัผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
อาจจะท าในรูปแบบรายงานผลการปฏิบติังาน (Key Performance Indicator:  KPI)  ใช ้ตัวเลขในการ



149 

 

วดั ก  าหนดตวัท่ีใชว้ดัเป็นรายตวัตามกลยุทธ์ท่ีท าการพฒันา ถว่งน ้ าหนักให้เหมาะสมกบัความส าคัญ
ของตวัชี้วดันั้น มกีารก  าหนดหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ หรือก  าหนดตัวผู ้รับผิดชอบโครงการท่ีเ ป็น
อิสระ และเป็นผูท่ี้อยูร่ะดบับริหารงานข้ึนไป มกีารก  าหนดระยะเวลาความส าเ ร็จหรือระยะเวลาการ
วดัผล นอกจากน้ีควรมกีารกระตุน้การท างานให้มีความคิดริเ ร่ิม เน้นการท างานให้เ ป็นทีม มีการ
ควบคมุการปฏิบัติงานอยา่งใกลช้ิด บริหารการเขา้ออกของพนักงานให้ดี   

5. ด้านความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบแต่ละด้านของกลยุทธ์  กลยุทธ์การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรมอีงค์ประกอบท่ีส าคญัไดแ้ก ่1)  ธนาคาร 2)  นโยบายด้านบุคลากร 3)  บุคลากร 
4) การบริการและการขาย 5) ลูกคา้ มรีายละเอียดดงัน้ี 

5.1 ธนาคาร ประกอบธุรกจิดา้นการเงิน โดยมเีป้าหมายแบบตรงคือผลก  าไรจาก
การประกอบการนั่นเอง ซ่ึงมผูีท่ี้เกีย่วข้องในองค์กรธนาคารหลายฝ่ายด้วยกนั เชน่ ผู ้ถือหุ้น คูค่ ้า 
พนักงาน พนัธมติรและคูค่า้ เจา้หน้ีและคูค่า้ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการก  ากบัดูแล  

5.2 นโยบายด้านบุคลากร โดยปกติแตล่ะธนาคารมีนโยบายด้านบุคลากร มี
แผนงานของทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัส านักงานใหญเ่ป็นไปตามระเบียบของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
มกีารจดัแบง่บุคลากรตามหน้าท่ีตามความสามารถตามสายงาน เชน่ ส านักงานใหญ ่ภาค เขต และ
สาขา โดยเฉพาะสาขาจะมีความส าคัญอยา่งมากเพราะเป็นศูนย์กลางการให้บริการลูกค้า การ
ตอ้นรับส่ือสารสร้างความพึงพอใจและความเชื่อถือให้กบัหนว่ยงานธนาคาร  

5.3 บุคลากร มกีารจดัแบง่งานตามหน้าท่ีตามความสามารถตามสายงาน เชน่ 
ส านักงานใหญ ่ภาค เขต และสาขา โดยเฉพาะสาขามคีวามส าคญัอยา่งมากเพราะเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการลูกคา้ บุคลากรธนาคารจ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาอยา่งตอ่เ น่ืองทันตอ่ส่ิงใหม ่ๆ ท่ีเกิดข้ึน มี
ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์ธนาคาร ความรู้ดา้นการขาย มทีักษะความรู้ด้านสังคม มีความรู้ความสามารถ
ในเร่ืองงานของธนาคารอยา่งละเ อียด การท่ีจะพัฒนาคนให้ไปในทิศทางใดควรพิจารณาจาก
องค์ประกอบบุคลากรนั้นหลายอยา่ง เชน่ อุปนิสัย การย้ิมแย้มแจม่ใส มีจิตรอาสา คุณภาพในการ
ท างานเป็นทีม ความอยากในการบริการ เป็นตน้ แลว้น ามาแตง่แตม้ดดัแปลงฝึกฝนทักษะการขายการ
บริการ สร้างพนักงานให้เกดิความถนัดความช  านาญ มกีารส่ือสารท่ีมปีระสิทธิภาพ มกีารสอนงานกนั  

5.4 การบริการและการขาย มกีารตอ้นรับส่ือสารสร้างความพึงพอใจและความ
เชื่อถือให้กบัลูกคา้ งานธนาคารในสาขาอาจแบง่ออกเป็นงานหลกัไดแ้ก ่1) งานด้านการบริการ เชน่
การตลาด การตา่งประเทศ การขาย และให้บริการอ่ืน ๆ 2) งานดา้นสินเชื่อ เชน่ ธุรกรรม วิเคราะห์ 
งานบริหารแกไ้ขหน้ี และบริการเพื่อให้ไดค้า่ธรรมเนียมตา่ง ๆ บุคลากรถึงแมว้า่จะมีความรู้ด้านการ
บริการและการขายมากเพียงใดกต็าม หากขาดความรู้ดา้นผลิตภ ัณฑ์ธนาคารแล้ว การขายท่ีสมบูรณ์
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กย็งัไมเ่กดิข้ึน สว่นดา้นสังคมกม็คีวามส าคญั เพราะทั้งเพื่อนรว่มงานและลูกค้าเมื่อได้ใจกนัก็จะได้
งานไดบ้รรยากาศ เกดิ Teamwork ข้ึนในหนว่ยงาน 

5.5 ลูกค้า  เ ป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในการเป็นตัวแปรส าหรับ
พฒันาองค์ประกอบอ่ืน โดยบุคลากรธนาคารตอ้งมจิีตใจการให้บริการกอ่นเป็นอันดับแรก มีน ้ าใจ 
อยากพบปะผูค้น มคีวามสามารถในการบริหารลูกคา้ สามารถน าเคร่ืองมือของธนาคารท่ีมีอยูแ่ล้วมา
ใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ นอกจากนั้ นแล้วควรมีความรู้ด้านธุรกิจ มีความรู้ด้านเศรษฐกิจทั่วไป 
สามารถแนะน าลูกคา้ไดอ้ยา่งนา่เชื่อถือ โดยใชท้กัษะการขายการบริการท่ีมีอยูแ่ล้วมาประกอบการ
ให้บริการแกลู่กคา้ธนาคารให้เกดิความพึงพอใจ  

จากการท่ีผูว้จิยัศึกษาคน้ควา้เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลพื้นฐานตา่ง  ๆ ของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย น ามาสังเคราะห์บริบทการให้บริการของธนาคารเพื่อจัดท าแบบสอบถามใช ้
เป็นเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาสมรรถนะ
ของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ท าการสังเคราะห์ข้อมูลพร้อมน าผลท่ี
ไดไ้ปจดัท าการสนทนากลุม่ผูบ้ริหารหรือผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการธนาคาร จ านวน 13 คน เพื่อวิพากษ์ผล
การศึกษา แลว้ท าการวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพท่ีได้รวบรวมมาจากการสนทนากลุม่ และท าการ
สังเคราะห์ขอ้มลูทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อพ ัฒนาต้นแบบเค้าโครงกลยุทธ์การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร จึงไดข้อ้สรุปแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร แบง่
ออกเป็น 6 แนวทางดว้ยกนั ได้แก ่1)  แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เกีย่วกบัภาษาและการส่ือสาร 2) แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกบั
ความรู้พื้นฐานและความเขา้ใจกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  3)  แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การ
พฒันาสมรรถนะบุคลากรเกีย่วกบัการขายผลิตภ ัณฑ์ธนาคาร  และการให้บริการ 4)  แนวทางการ
พฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกบัการมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของ
บุคลากร 5) แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกบัความสามารถในการ
เป็นผูน้ า 6) แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรเกีย่วกบัการท างานร่วมกนัและ
การท างานเป็นทีม ดงัตารางตอ่ไปน้ี   
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ตารางที ่4.6 แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับภาษาและการส่ือสาร  
 
บริบทการให้บริการของบุคลากรที่

ควรพฒันา 
สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรพฒันา 

1. การแลกเปล่ียนองค์ความรู้  
2. การพฒันาทกัษะบุคลากร 
3. ความสามารถในการส่ือสารกบัลูกคา้ 
4. การส่ือสารกบัลูกคา้ชาวตา่งชาติ 
5. การจา่ยผลตอบแทนแกบุ่คลากร
ท่ีเหมาะสมตามความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ 

1. สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจและการส่ือสารกบั 
กลุม่ AEC 
2. สมรรถนะดา้นภาษาองักฤษ 
3.สมรรถนะดา้นความสามารถในการน าเสนอข้อมูลกบั
ชาวตา่งชาติ  
4. สมรรถนะการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร 

 
จากตารางท่ี 4.6 แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกบัภาษา

และการส่ือสาร ในดา้นบริบทการของบุคลากรท่ีควรพฒันา ได้แก ่การแลกเปล่ียนองค์ความรู้  การ
พฒันาทกัษะบุคลากร ความสามารถในการส่ือสารกบัลูกค้าชาวตา่งชาติ การจา่ยผลตอบแทนแก ่
บุคลากรท่ีเหมาะสมตามความสามารถและความเชี่ยวชาญ  

สมรรถนะของบุคลากรท่ีควรพัฒนา ได้แก ่สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจและการ
ส่ือสารกบั กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน สมรรถนะด้านความสามารถในการน าเสนอข้อมูลกบั
ชาวตา่งชาติ สมรรถนะการพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร ผู ้วิจัยจึงได้รวบรวมแนวทาง 
และสังเคราะห์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกบัภาษาและการส่ือสารน้ี  ไปสู่ “กลยุทธ์การ
พฒันาด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
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ตารางที ่4.7  แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและ

ความเข้าใจกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

บริบทการให้บริการทีค่วรพฒันา สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรพฒันา 
1. ความรู้ดา้นกฎหมาย  
2. ความรู้ดา้นการเมอืงการปกครอง 
3. ความรู้ดา้นกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. ความรู้ดา้นระเบียบการใช ้เทคโนโลยี
การส่ือสาร และระบบงานธนาคารของแต ่
ละประเทศ 
  

1. สมรรถนะดา้นความรู้เกีย่วกบัเศรษฐกจิและการวิเคราะห์
เศรษฐกจิ ของกลุม่ประเทศ AEC 
2. สมรรถนะดา้นความรู้เกีย่วกบัธุรกจิ ของกลุม่ AEC 
3. สมรรถนะดา้นการวเิคราะห์เชื่อมโยงอยา่งมเีหตุผล 
4.สมรรถนะดา้นสังคมวฒันธรรมของกลุม่ประเทศ AEC 
5. สมรรถนะดา้นความรู้ในงานระบบงานธนาคารกลุม่ AEC 
6.สมรรถนะดา้นกฎหมายข้อบงัคับของกลุม่ประเทศ AEC 
7.สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร ของกลุม่ประเทศ AEC 

 
จากตารางท่ี 4.7 แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกบัความรู้

พื้นฐานและความเขา้ใจกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ในบริบทการให้บริการท่ีควรพัฒนาได้แก ่
ความรู้ดา้นกฎหมายกฎระเบียบ การเมอืงการปกครอง ความรู้ดา้นระเบียบการใช ้เทคโนโลยีและการ
ส่ือสารของแตล่ะประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ระบบงานธนาคารกลุม่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน  

สมรรถนะของบุคลากรท่ีควรพฒันา ไดแ้ก ่สมรรถนะดา้นความรู้เกี่ยวกบัธุรกิจ เศรษฐกิจ
และการวเิคราะห์เศรษฐกจิเชื่อมโยงอยา่งมเีหตุผล สมรรถนะความรู้ด้านสังคมวฒันธรรม ของกลุม่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน สมรรถนะด้านความรู้ในงานระ บบงานธนาคารกลุม่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน สมรรถนะดา้นกฎหมายขอ้บงัคบัของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน สมรรถนะ
ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ผู ้วิจัยจึงได้รวบรวมแนวทางและ
สังเคราะห์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรให้มคีวามรู้พื้นฐานและความเข้าใจกลุม่เ กี่ยวกบัประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน นั่นคือ “ กลยุทธ์การพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” ซ่ึงความรู้ท่ีเกีย่วกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ได้แบง่ออกเป็น 3 ด้านด้วยกนัได้แก ่
1) ความรู้ด้านเศรษฐกิจกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 2)  ความรู้ด้านสังคมวฒันธรรมและ
กฎหมายกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  3)  ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบงานและผลิตภ ัณฑ์
ธนาคารกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
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ตารางที ่4.8  แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์

ธนาคารและการให้บริการ 
 

บริบทการให้บริการของบุคลากรทีค่วรพฒันา สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรพฒันา 
1. การมรีะบบกลไกควบคุมการให้บริการและการ
ปฏิบติังานท่ีดี 

2. การพัฒนาการก  าหนดมาตรฐานของงานและ
ของ บุค ลาก รใ นแ ต ่ละ ง า น ใ ห้ทัน ต ่อ กา ร
เปล่ียนแปลง 

3. บุคลากรมสีว่นรว่มมากข้ึนในการน าเสนอแนว
ทางการให้บริการ(จากท่ีได้สัมผัสโดยตรงก ับ
ลูกคา้) 

4. การมคีวามรู้ด้านผลิตภ ัณฑ์ของธนาคารตนเอง
และของคูแ่ขง่ขนั ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง  

5. การน าเสนอผลิตภ ัณฑ์ธนาคาร เ ป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงิน 

6. การมคีวามรู้ความเข้าใจเขา้ถึงกลุม่ประเทศ AEC 

1. สมรรถนะดา้นการมจิีตใจให้บริการ  
2. สมรรถนะด้านความสามารถใ นการ
เปรียบเทียบข้อแตกตา่งในผลิตภ ัณฑ์ของ
ตน เอง และ ของคูแ่ ขง่ ขันเ พื่ อน า เสนอ
ผลิตภณัฑ์ของธนาคาร 

3. สมรรถนะด้านความรู้กฎระเบียบ ความ
เขา้ใจในการให้บริการ 

4. สมรรถนะด้านความสามารถใ นการ
น าเสนอผลิตภณัฑ์ธนาคาร  

5. สมรรถนะด้านความสามารถใ นการใ ห้
ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 

6. สมรรถนะด้านการ ส่ือสารโน้มน้ าวใ ห้
คลอ้ยตาม 

 
จากตารางท่ี 4.8 แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกบัการขาย

ผลิตภณัฑ์ธนาคาร และการให้บริการ ในบริบทการให้บริการของบุคลากรท่ีควรพัฒนา ได้แก ่การมี
ระบบกลไกควบคมุการให้บริการและการปฏิบติังานท่ีดี การพัฒนาการก  าหนดมาตรฐานของงาน
และของบุคลากรในแตล่ะงานให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง บุคลากรมสีว่นรว่มมากข้ึนในการน าเสนอ
แนวทางการให้บริการ (จากท่ีไดสั้มผสัโดยตรงกบัลูกค้า)  การมีความรู้ด้านผลิตภ ัณฑ์ของธนาคาร
ตนเองและของคูแ่ขง่ขนั ทันตอ่การเปล่ียนแปลง การน าเสนอผลิตภ ัณฑ์ธนาคาร เ ป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงิน มคีวามรู้ความเขา้ใจเขา้ถึงกลุม่ประเทศ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

สว่นสมรรถนะของบุคลากรท่ีควรพัฒนา ได้แก ่สมรรถนะด้านการมีจิตใจให้บริการ 
สมรรถนะดา้นความรู้ความเขา้ใจในการให้บริการ สมรรถนะด้านความสามารถในการน าเสนอ
เปรียบเทียบขอ้แตกตา่งในผลิตภ ัณฑ์ของตนเองและของคูแ่ขง่ให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงิน สมรรถนะดา้นความสามารถในการส่ือสารโน้มน้าวให้คล้อยตาม ผู ้วิจัยจึงได้รวบรวม
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แนวทางและสังเคราะห์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรให้มทีกัษาความสามารถในการขายผลิตภ ัณฑ์
ธนาคาร และการให้บริการ น าไปสู ่“กลยุทธ์การพฒันาด้านการขายการบริการ” 
 
ตารางที ่4.9  แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เกี่ยวกับการมีคุณธรรม

จริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากร  
 

บริบทการให้บริการของบุคลากรทีค่วร
พฒันา 

สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรพฒันา 

1. การก  าหนดวธีิการปฏิบติังานให้ชดัเจน 
2. การมกีลไกควบคุมการท างานท่ีดี 
3. การรู้และเขา้ใจในกฎระเบียบข้อบังคับ
ของธนาคารเป็นอยา่งดี 
4. การก  าหนดมาตรฐานบุคลากรและการ
ท างาน ให้ชดัเจน 

1. สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกบัคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณ (อยูต่ลอดเวลา)  

2. สมรรถนะดา้นการมุง่ม ัน่ท างานดว้ยความเสียสะละ  
3. สมรรถนะดา้นการท างานดว้ยความโปรง่ใสซ่ือสัตย์  
4. สมรรถนะดา้นทศันคติท่ีดี ศรัทธาและความรัก 
5.  สมรรถนะดา้นการสร้างความรู้สึกรับรู้คา่นิยมองค์กร 
6. สมรรถนะดา้นการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ 

 
จากตารางท่ี 4.9 แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกบัการมี

คณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากรในดา้นบริบทการให้บริการของบุคลากรท่ีควรพัฒนา 
ได้แก ่การก  าหนดวิธีการปฏิบัติง านให้ช ัด เจน มีกลไกควบคุมการท างาน ท่ีดีให้เ ป็นไปตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของธนาคาร การก  าหนดมาตรฐานบุคลากรและการท างานให้ช ัดเจน รู้และ
เขา้ใจในกฎระเบียบขอ้บงัคบัของธนาคารเป็นอยา่งดี  

สว่นสมรรถนะของบุคลากรท่ีควรท าการพัฒนา ได้แก ่สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกบั
คณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ สมรรถนะดา้นการมุง่ม ัน่ท างานดว้ยความเสียสะละ สมรรถนะด้าน
การท างานดว้ยความโปรง่ใสซ่ือสัตย์ สมรรถนะดา้นทศันคติท่ีดีท างานดว้ยความศรัทธาและความรัก 
สมรรถนะดา้นการสร้างความรู้สึกรับรู้คา่นิยมองค์กร และสมรรถนะด้านการสร้างวฒันธรรมการ
เ รียนรู้ ผู ้วิจัยจึงได้รวบรวมแนวทางและสังเคราะห์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีทักษ ะ
ความสามารถเกีย่วกบัการมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากร น าไปสู่  “กลยุทธ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ” 
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ตารางที ่4.10  แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร เกี่ยวกับความสามารถใน

การเป็นผู้น า 
 

บริบทการให้บริการทีค่วร

พฒันา 
สมรรถนะบุคลากรทีค่วรพฒันา 

1. ความรู้ความสามารถใ น
การท างาน 

2.  ค วา มส ามา รถ ใ น กา ร
บริหารคน บริหารงาน 

3. ความสามารถในการวางแผน
และก  าหนดกลยุทธ์ 

4. การมคีวามเป็นผูน้ า 
5.  ค วา มส ามา รถ ใ น กา ร
ถา่ยทอดนโยบาย 

1. สมรรถนะหลักด้านความช านาญในอาชีพ  
   1.1 สมรรถนะของผู้จัดการด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั AEC 
ดา้นการจดังานให้เหมาะสมกบัพนักงาน ด้านการควบคุมความ
เส่ียงไดดี้ 

   1.2 สมรรถนะของผู้รับมอบอ านาจ ด้านความสามารถในการ
เขา้ใจและส่ือสารกบัลูกค้ากลุม่ AEC ได้ ด้านการควบคุมอนุมติั
งานให้ถูกตอ้งตามระเบียบ  

   1.3 สมรรถนะพนักงานดา้นการศึกษาหาความรู้ด้านเศรษฐกิจและ
การวเิคราะห์ 

2. สมรรถนะรองด้านความสามารถในหน้าทีก่ารท างาน  
   2.1 สมรรถนะความสามารถในการประเ มินความเชื่อมโยง
สถานการณ์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/ภาพรวม
เพื่อก  าหนดกลยุทธ์ได ้

   2.2 สมรรถนะความเขา้ใจวสัิยทศัน์พนัธกิจเป้าประสงค์ 
   2.3 สมรรถนะการมคีวามเป็นผู้น าปรับเปล่ียนปลุกขวญัก  าลังใจ
สร้างความเชื่อม ัน่ 

3.  สมรรถนะรองด้านความสามารถในการบริหาร  
   3.1 สมรรถนะการถา่ยทอดวสัิยทศัน์พนัธกิจเ ป้าประสงค์  ( ส่ือสาร
ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีท านั้นมผีลอยา่งไร)  
   3.2 สมรรถนะการเขา้ใจจุดเดน่จุดด้อยผูใ้ตบ้งัคับบญัชา  
   3.3 สมรรถนะการเขา้ใจความต้องการของผูใ้ต้บงัคับบญัชา 
 สามารถชี้แนะสร้างขวญัก  าลงัใจ) 
4.  สมรรถนะรองด้านความสามารถในการปฏบัิติงานในต าแหน่ง   
   4.1 สมรรถนะการสร้างบรรยากาศวฒันธรรมการท างานให้มีการ
สอนงาน 
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จากตาราง ท่ี 4.10 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกบั
ความสามารถในการเป็นผูน้ าของบุคลากร ในด้านบริบทการให้บริการท่ีควรพัฒนาได้แก ่ความรู้
ความสามารถในการท างาน ความสามารถในการบริหารคนบริหารงาน ความสามารถในการ
วางแผนและก  าหนดกลยุทธ์ การมคีวามเป็นผูน้ าและความสามารถในการถา่ยทอดนโยบาย  

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะรองของบุคลากรท่ีควรท าการพฒันา มดีงัตอ่ไปน้ี  
1. สมรรถนะหลักด้านความช านาญในอาชีพ ได้แก ่สมรรถนะของผู้จัดการด้านความรู้

ความเขา้ใจเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จดัการบริหารงานให้เหมาะสมกบัพนักงานควบคุม
ความเส่ียงไดดี้ สมรรถนะของผูรั้บมอบอ านาจดา้นความสามารถในการเข้าใจและส่ือสารกบัลูกค้า
กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ควบคมุอนุมติังานให้ถูกตอ้งตามระเบียบ สมรรถนะของพนักงาน
ดา้นการมคีวามรู้ดา้นเศรษฐกิจและการวเิคราะห์ 

2. สมรรถนะรอง ประกอบดว้ย  
2.1 สมรรถนะด้านความสามารถใ นหน้ าท่ีการท า งานได้แก  ่สมรรถนะ ด้าน

ความสามารถประเมนิความเชื่อมโยงสถานการณ์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองภาพรวม
เพื่อก  าหนดกลยุทธ์ได ้สมรรถนะดา้นการเขา้ใจวสัิยทศัน์พนัธกิจเ ป้าประสงค์ สมรรถนะด้านการมี
ความเป็นผูน้ าปรับเปล่ียนปลุกขวญัก  าลงัใจสร้างความเชื่อม ัน่  

2.2 สมรรถนะดา้นความสามารถในการบริหาร ได้แก ่สมรรถนะด้านการถา่ยทอด
วสัิยทศัน์พนัธกจิเป้าประสงค์ส่ือสารให้ผูอ่ื้นเข้าใจวา่ส่ิง ท่ีท านั้ นมีผลอยา่งไร สมรรถนะด้านการ
เขา้ใจจุดเดน่จุดดอ้ยผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เขา้ใจความตอ้งการของผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถชี้ แนะสร้าง
ขวญัก  าลงัใจ  

2.3 สมรรถนะดา้นความสามารถในการปฏิบติังานในต าแหน่ง ได้แก ่สมรรถนะด้าน
การสร้างบรรยากาศวฒันธรรมการท างานให้มกีารสอนงาน 

ผูว้จิยัจึงไดร้วบรวมแนวทางและสังเคราะห์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีทักษะ
ความสามารถเกีย่วกบัการเป็นผูน้ า จึงน าไปสู ่  “กลยุทธ์การพฒันาด้านภาวะผู้น า” 
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ตารางที ่4.11  แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร เกี่ยวกับการท างานร่วมกัน

และการท างานเป็นทมี 
 

บริบทการให้บริการของบุคลากรทีค่วรพฒันา สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรพฒันา 
1. ความสามารถในการท างานรว่มกบัคนอ่ืน 
2. บุคลากรมศีกัยภาพรองรับการเป็น AEC 
3. การสร้างบรรยากาศการท างานให้มีการ
แขง่ขนัและเรียนรู้ 

1. สมรรถนะดา้นการมุง่ผลสัมฤทธ์ิ (การท าผลงานให้
ไดต้ามเป้าหมาย) 

2. สมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีม(การส่ง เสริมขวญั
ก  าลงัใจรวมพลงัให้ภารกจิบรรลุ) 

3. สมรรถนะดา้นการมสีว่นร่วมในกจิกรรม 
4. สมรรถนะดา้นความสามารถในการปรับตัวยอมรับ

การเปล่ียนแปลง 

 
จากตารางแนวทางการพฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกบัการท างาน

รว่มกนัและการท างานเป็นทีมของบุคลากร ด้านบริบทการให้บริการได้แก ่ความสามารถในการ
ท างานรว่มกบัคนอ่ืน บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน การสร้าง
บรรยากาศการท างานให้มกีารแขง่ขนัและเรียนรู้ 

สมรรถนะของบุคลากรท่ีควรท าการพัฒนา ได้แก ่สมรรถนะด้านการมุง่ผลสัมฤทธ์ิท า
ผลงานให้ไดต้ามเป้าหมาย สมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีมสง่เสริมขวญัก  าลงัใจรวมพลังให้ภารกิจ
บรรลุ สมรรถนะดา้นการมสีว่นรว่มในกจิกรรม สมรรถนะดา้นความสามารถในการปรับตัวยอมรับ
การเปล่ียนแปลง ผูว้จิยัจึงไดร้วบรวมแนวทางและสังเคราะห์การพฒันาสมรรถนะของบุคลา กรให้มี
ทกัษะความสามารถเกีย่วกบัเกีย่วกบัการท างานรว่มกนัและการท างานเป็นทีม น าไปสู่  “กลยุทธ์การ
พฒันาด้านการท างานเป็นทมี” 

จากแนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรท่ีได้จากการศึกษาวิจัยทั้ง  6 
แนวทาง ไดแ้กแ่นวทางเกีย่วกบัภาษาและการส่ือสาร แนวทางเกี่ยวกบัความรู้พื้นฐานและความ
เข้าใจกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน แนวทางเกี่ยวกบัการขายผลิตภ ัณฑ์ธนาคารและการ
ให้บริการ แนวทางเกีย่วกบัการมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากร แนวทางเกี่ยวกบั
ความสามารถในการเป็นผูน้ า และแนวทางเกี่ยวกบัการท างานร่วมกนัและการท างานเป็นทีม ใน
ภาพรวมการให้บริการของบุคลากรและสมรรถนะของบุคลากรท่ีควรท าการพัฒนา ผู ้วิจัยจึงได้
รวบรวมแนวทางการพฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้ง  6 แนวทาง และสังเคราะห์
ออกมาเป็นกลยุทธ์ในการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร โดยแบง่ออกเป็น 6 กลยุทธ์ด้วยกนั ได้แก ่
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1) กลยุทธ์การพฒันาดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษากลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  2) กลยุทธ์
ดา้นความรู้ท่ีเกีย่วกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 3) กลยุทธ์ด้านการขายการบริการ  4)  กลยุทธ์
ดา้นคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ 5) กลยุทธ์ดา้นภาวะผูน้ า 6) กลยุทธ์ดา้นการท างานเป็นทีม โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 

1. กลยุทธ์การพฒันาด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษา กลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน พบวา่การส่ือสารภาษาองักฤษและภาษากลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ของบุคลากร
ธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน มีความส าคัญ 
ดงันั้นสมรรถนะการพฒันาบุคลากรดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษากลุม่ประเทศประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน ไดแ้ก ่สมรรถนะดา้นภาษาตา่งประเทศโดยเฉพาะภาษา กลุม่ประเทศประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในการส่ือสารกบัชาวตา่งประเทศ การจา่ย
ผลตอบแทนแกบุ่คลากรท่ีเหมาะสมตามความสามารถและความเชี่ยวชาญ  

2. กลยุทธ์ด้านค วาม รู้ที่เ กี่ย วกับกลุ่ มประชาคมเ ศรษฐกิ จอา เซียน  พบวา่ความรู้
ความสามารถในด้านท่ีส าคัญของบุคลากรธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนื อตอนบนเพื่ อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน มีความส าคัญตอ่การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรดา้นความรู้ความสามารถท่ีเกีย่วกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน ท่ีส าคัญได้แก ่
1)  ความรู้ด้านเ ศรษฐกิจ 2)  ความรู้ด้านสังคมวฒันธรรมกฎหมาย 3)  ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ระบบงานและผลิตภณัฑ์ธนาคาร โดยใชก้ารส่ือสารและระบบบริหารใหมม่าพ ัฒนาบุคลากร มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากรธนาคารในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

3. กลยุทธ์ด้านการขายการบริการ พบวา่การขายการบริการของบุคลากรธนาคารพาณิชย์
ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน มีความส าคัญ การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรดา้นการขายการบริการ ไดแ้ก ่1) ความรู้ด้านผลิตภ ัณฑ์ของธนาคารตนเองและ
ของคูแ่ขง่ในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  2)  ความสามารถในการน าเสนอผลิตภ ัณฑ์ให้กบั
ลูกคา้กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 3) การให้ค าแนะน าเป็นท่ีปรึกษาทางการเ งินให้กบัลูกค้ากลุม่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 4) ความรู้ความเขา้ใจในการให้บริการกบัลูกค้ากลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 5) การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ (ท าผลงานให้ไดต้ามเป้าหมายอยา่งมปีระสิทธิภาพ) 6)  การมีส่วนร่วม
ในการน าเสนอตา่ง ๆ 

4. กลยุทธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ พบวา่ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ
ของบุคลากรธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน มี
ความส าคญั การพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ ได้แก ่การสร้าง
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ความรู้สึกรับรู้คา่นิยมองค์กร การมีทัศนคติท่ีดีและศรัทธา การจา่ยผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั
ความสามารถของบุคลากร การเสียสะละและการท างานดว้ยความโปรง่ใส 

5. กลยุทธ์ด้านภาวะผู้น า พบวา่ การมภีาวะผู้น าของบุคลากรธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน มีความส าคัญ การพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาวะผูน้ า ไดแ้ก ่ความรู้ความสามารถในการท างาน การบริหารงาน การวางแผนก  าหนดกลยุทธ์ มี
ความเป็นผูน้ าสามารถถา่ยทอดนโยบายได ้ โดยมสีมรรถนะดา้นตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปน้ี  

5.1 สมรรถนะหลักด้านความช านาญในอาชีพ ได้แก ่สมรรถนะของผู้จัดการด้าน
ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จดัการบริหารงานให้เหมาะสมกบัพนักงาน
ควบคมุความเส่ียงไดดี้ สมรรถนะของผูรั้บมอบอ านาจด้านความสามารถใน การเข้าใจและส่ือสาร
กบัลูกคา้กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ควบคมุอนุมติังานให้ถูกต้องตามระเบียบ สมรรถนะของ
พนักงานดา้นการมคีวามรู้ดา้นเศรษฐกิจและการวเิคราะห์  

5.2 สมรรถนะรอง ประ กอบด้วย 1)  สมรรถนะด้านความสามารถใ นหน้าท่ีการ
ท างานไดแ้ก ่สมรรถนะด้านความสามารถประเมินความเชื่อมโยงสถานการณ์ประเด็นปัญหา
เศรษฐกจิสังคมการเมอืงภาพรวมเพื่อก  าหนดกลยุทธ์ได ้สมรรถนะด้านการเข้าใจวิสัยทัศน์  พ ันธกิจ 
เป้าประสงค์ สมรรถนะดา้นการมีความเป็นผู้น าปรับเปล่ียนปลุกขวญัก  าลังใจสร้างความเชื่อม ัน่   
2) สมรรถนะดา้นความสามารถในการบริหาร ได้แก ่สมรรถนะด้านการถา่ยทอดวิสัยทัศน์พ ันธ
กจิ เป้าประสงค์ ส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจวา่ส่ิง ท่ีท านั้ นมีผลอยา่งไร สมรรถนะด้านการเข้าใจจุดเดน่   
จุดดอ้ย ผู ้ใต้บังคับบัญชา เข้าใจความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถชี้ แน ะสร้า ง ขวญั
ก  าลังใจ 3)  สมรรถนะด้านความสามารถในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ได้แก ่สมรรถนะด้าน
การสร้างบรรยากาศวฒันธรรมการท างานให้มีการสอนงาน  

6. กลยุทธ์ด้านการท างานเป็นทมี พบวา่การท างานเป็นทีมของบุคลากรธนาคารพาณิชย์ไทย
พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มคีวามส าส าคญั และเพื่อให้บุคลากร
ท างานรว่มกบัคนอ่ืนไดดี้ มศีกัยภาพรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน บรรยากาศการ
ท างานมกีารแขง่ขันและเ รียนรู้ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรได้แก ่1)  สมรรถนะด้านการมุง่
ผลสัมฤทธ์ิท าผลงานให้ไดต้ามเป้าหมาย 2) สมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีมส่ง เสริมขวญัก  าลังใจ
รวมพลังใ ห้ภ ารกิจลุลว่ง 3)  สมรรถนะด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4)  สมรรถนะด้าน
ความสามารถในการปรับตวัยอมรับการเปล่ียนแปลง 

การสังเคราะห์ข้อมูลเพือ่พฒันาต้นแบบเค้าโครงกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร  
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันการ

ให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก ่1)  การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 
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Planning)  2)  การพัฒน ากลยุทธ์ ( Strategy Development)  3)  การปฏิบัติตามกลยุทธ์ ( Strategy 
Compliance)  4)  การประ เมิน ผลและควบคุมกลยุทธ์  ( Strategic Assessment and Controlling)          
5)  ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในแตล่ะด้าน โดยกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นการเตรียมการเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
กลยุทธ์ เร่ิมจากการศึกษาคน้ควา้เอกสารงานวจิยั ขอ้มลูตา่ง ๆ ศึกษาบริบทการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยเกีย่วกบัวสัิยทศัน์พนัธกจิเป้าประสงค์ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีแสดงถึงจุดเดน่ของธนาคาร 
และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบักลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร ศึกษาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรองของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขัน น ามาสังเคราะห์บริบทการ
ให้บริการของธนาคาร เพื่อจดัท าแบบสอบถามใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล น าข้อมูลท่ี
ไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์สรุปแนวทางการพฒันาบุคลากรของธนาคาร น าการสังเคราะห์ข้อมูล
ท่ีได ้ไปท าการสนทนากลุม่ผูบ้ริหารหรือผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการธนาคาร จ านวน 13 ทา่น เพื่อวิพากษ์กล
ยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร จากนั้นท าการวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงคณุภาพท่ีได้รวบรวมมาจาก
การสนทนากลุม่ ท าการสังเคราะห์ขอ้มลูทั้งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เพื่อพฒันาตน้แบบเคา้โครงกล
ยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร โดยไดร้วบรวมแนวทางการพฒันาสมรรถนะบุคลากรในดา้นตา่ง  ๆ 
จากภาพรวมของบุคลากรท่ีท าการพฒันา และสมรรถนะของบุคลากรท่ีท าการพัฒนาออกมาเป็น
กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร 6 กลยุทธ์ดว้ยกนั ดงัตารางสรุปตอ่ไปน้ี 

 
ตารางที ่4.12  แนวทางการพฒันากลยุทธ์ น าไปสู่กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร  
 
1. แนวทางการพฒันาด้านภาษาและการส่ือสาร 

กลยุทธ์ 
บริบทของบุคลากรทีค่วรมี

การพฒันา 
สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรมีการพฒันา 

1. การแลกเปล่ียนองค์ความรู้  
2. การพฒันาทกัษะบุคลากร 
3. ความสามารถในการส่ือสาร 
4. การส่ือสารกบัชาวตา่งชาติ 
5. การจ ่ายผลตอบแทน ท่ี
เหมาะสมตามความสามารถ
และความเชี่ยวชาญ 

1. ดา้นความรู้ความเข้าใจและการส่ือสารกบั กลุม่ 
AEC  
2. ดา้นภาษาองักฤษ 
3. ดา้นการใชค้วามรู้ความสามารถให้เต็มท่ี  
4. การพัฒนาทักษะ ด้านท่ีส าคัญ  ( เ ช ่น ภาษา , 
คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์และIT เป็นตน้) 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
พัฒนาด้านการ
ส่ื อ ส า ร
ภาษาอั ง กฤษ
และภาษากลุ ่ม 
ประเทศ AEC 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 
2. แนวทางการพฒันาด้านความรู้พืน้ฐานและความเข้าใจกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลยุทธ์ 
บริบทของบุคลากรทีค่วรมี

การพฒันา 
สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรมีการพฒันา 

1. ความรู้ดา้นกฎหมาย  
2. ความรู้ด้านการเมืองการ
ปกครอง 
3. ความรู้ด้านกฎระเบียบและ
กฎหมาย 
4. ความรู้ด้านระเบียบการใช ้
เทคโนโลยีแตล่ะประเทศ 

1. ดา้นความรู้เกี่ยวกบัเศรษฐกิจและการวิเคราะห์
เศรษฐกจิ ของกลุม่ประเทศ AEC 

2. ดา้นความรู้เกีย่วกบัธุรกจิของกลุม่ประเทศ AEC 
3. ดา้นการวเิคราะห์เชื่อมโยงอยา่งมเีหตุผล 
4. ดา้นสังคมวฒันธรรมของกลุม่ประเทศ AEC 
5. ดา้นความรู้ในงานระบบงานธนาคารกลุม่ AEC 
6. ดา้นกฎหมายขอ้บงัคบัของกลุม่ประเทศ AEC 
7. ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารของกลุม่ประเทศ AEC 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
พั ฒ น า ด้ า น
ความรู้ เกี่ยวก ับ
กลุม่ AEC 

3. แนวทางการพฒันาด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคารและการให้บริการ  

กลยุทธ์ บริบทของบุคลากรทีค่วรมี

การพฒันา 

สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรมีการพฒันา 

1.  มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก
ควบคมุการให้บริการและ
การปฏิบติังานท่ีดี 
2.  ก า ร พัฒ น า ก  า ห น ด
มาตรฐาน ของ ง านและ
บุคลากรในแตล่ะงานให้
ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง 
3. บุคลากรมีส่วนร่วมมาก
ข้ึน ใ นการน า เสนอแนว
ทางการให้บริการ (จากท่ี
ไดสั้มผสัโดยตรงกบัลูกคา้) 
4. มีความรู้ด้านผลิตภ ัณฑ์ 
ของธนาคารตนและคูแ่ขง่ขัน
ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง 

1.ดา้นการมจิีตใจให้บริการ  
2.ดา้นความสามารถในการเปรียบเทียบข้อแตกตา่งใน
ผลิตภ ัณฑ์ของตนเองและของคูแ่ขง่ขันเพื่อน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ของธนาคาร 
3.ด้านความรู้กฎระ เบียบ ความเข้า ใ จใ นการ
ให้บริการ 
4.ด้านความสามารถในการน าเ สนอผลิตภ ัณฑ์
ธนาคาร  
5.ด้านความสามารถในการให้ ค าแนะน าและเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงิน 
6.ดา้นการส่ือสารโน้มน้าวให้คล้อยตาม 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
พฒันาดา้นการ
ขายการบริการ 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 
3. แนวทางการพฒันาด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคารและการให้บริการ (ต่อ)  

กลยุทธ์ บริบทของบุคลากรทีค่วรมี

การพฒันา 

สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรมีการพฒันา 

5. การน าเสนอผลิตภ ัณฑ์
ธน าค าร  เ ป็น ท่ีป รึกษ า
ทางการเงิน 
6. ความรู้ความเข้าใจเข้าถึง
กลุม่ประเทศ AEC 

  

4. แนวทางการพฒันาด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากรธนาคาร  
กลยุทธ์ บริบทของบุคลากรทีค่วรมี

การพฒันา 
สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรมีการพฒันา 

1. ก  าหนดวธีิการปฏิบัติงาน
ชดัเจน 

2.  มี ก ล ไ ก ควบคุ มก า ร
ท างานท่ีดี 

3.  กา ร รู้แ ละ เ ข้า ใ จ ใ น
กฎระเบียบข้อบังคับของ
ธนาคารเป็นอยา่งดี 

4. กา รก  าหนดมาตรฐาน
บุคลากรและการท างาน 
ให้ชดัเจน 

5.  บุ คล า ก รมีส่ วน ร่ ว ม
เพิ่มข้ึนในการน า เสนอ
แนวทางการท างานของ
บุคลากร 

1.  ด้า นค ว าม รู้ เ กี่ย ว ก ับ คุณ ธร ร มจ ริย ธร ร ม
จรรยาบรรณ  

2. ดา้นการมุง่ม ัน่ท างานดว้ยความเสียสละ  
3. ดา้นการท างานดว้ยความโปรง่ใสซ่ือสัตย์  
4. ดา้นทศันคติท่ีดี ศรัทธาและความรัก 
5. ดา้นการสร้างความรู้สึกรับรู้คา่นิยมองค์กร 
6. ดา้นการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ 

ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น
คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 
5. แนวทางการพฒันาด้านความสามารถในการเป็นผู้น า 

 
บริบทบุคลากรควรมีการพฒันา สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรมีการพฒันา 
1. ความรู้ความสามารถใน
การท างาน 

2. ความสามารถใ นการ
บริหารคนบริหารงาน 

3. ความสามารถใ นการ
วางแผนและก  าหนดกลยุทธ์ 

4. การมคีวามเป็นผูน้ า 
5. ความสามารถใ นการ
ถา่ยทอดนโยบาย 

1. สมรรถนะหลักด้านความช านาญในอาชีพ 
1.1 สมรรถนะของผู้จัดการด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบั AEC ด้านการจัดงานให้เหมาะสมก ับ
พนักงาน ดา้นการควบคมุความเส่ียงท่ีดี 

1.2 สมรรถนะของผู้รับมอบอ านาจ ด้านความสามารถ
ในการเข้าใจและส่ือสารกบัลูกค้ากลุม่ AEC ได้ ด้าน
การควบคุมอนุมติังานให้ถูกตอ้งตามระเบียบ  

1.3 สมรรถนะพนักงานด้านการศึกษาหาความรู้
ดา้นเศรษฐกจิและการวเิคราะห์ 

2. สมรรถนะรองด้านความสามารถในหน้าทีก่ารท างาน  
2.1 ความสามารถในการประเมินความเชื่อมโยง
สถานการณ์ประเ ด็นปัญหาเ ศรษฐกิจ/สั งคม/
การเมอืง/ภาพรวมเพื่อก  าหนดกลยุทธ์ได ้

2.2 ความเขา้ใจวสัิยทศัน์พนัธกจิเ ป้าประสงค์ 
2.3 การมีความเ ป็นผู้น าปรับเปล่ียนปลุกขว ัญ
ก  าลงัใจสร้างความเชื่อม ัน่ 

3.  สมรรถนะรองด้านความสามารถในการบริหาร  
3.1 การถ ่ายทอดวิสั ยทัศ น์พ ันธกิจเ ป้าประสง ค์
(ส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีท านั้นมผีลอยา่งไร)  
3.2 การเขา้ใจจุดเดน่จุดดอ้ยผูใ้ต้บงัคับบญัชา  
3.3 การเข้าใจความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
(สามารถชี้แนะสร้างขวญัก  าลงัใจ) 
4. สมรรถนะรองด้านความสามารถในการปฏิบัติ งาน

ในต าแหน่ง  
4.1 การสร้างบรรยากาศวฒันธรรมการท างานให้มีการ
สอนงาน 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
พั ฒ น า ด้ า น
ภาวะผูน้ า 



164 

 

ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 
6. แนวทางการพฒันาด้านการท างานร่วมกันและการท างานเป็นทมี กลยุทธ์ 
บริบทของบุคลากรทีค่วรมี

การพฒันา 
สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรมีการพฒันา 

1. ความสามารถใ นการ
ท างานรว่มกบัคนอ่ืน 

2.  บุ คล า ก รมี ศั กย ภ า พ
รองรับการเป็น AEC 

3.  ส ร้ า ง บรรยากาศการ
ท างานให้มีการแขง่ขัน
และเรียนรู้ 

1. ดา้นการมุง่ผลสัมฤทธ์ิ (การท าผลงานให้ได้ตาม
เป้าหมาย) 

2. ดา้นการท างานเป็นทีม (การสง่เสริมขวญัก  าลังใจ
รวมพลงัให้ภารกจิบรรลุ) 

3. ดา้นการมสีว่นรว่มในกจิกรรม 
4. ด้านความสามารถใ นการปรับตัวยอมรับการ
เปล่ียนแปลง 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
พฒันาดา้นการ
ท างานเป็นทีม 

 
2. การพฒันากลยุทธ์ (Strategy Development)  หรือการด าเนินกลยุทธ์ (Strategic 

Implementation) ไดน้ าต้นแบบเค้าโครงกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มาพัฒนาหรือ
ปรับแกใ้ห้เหมาะสมกบัการน าไปใช ้บนรากฐานของการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาบริบทและ
สมรรถนะบุคลากร วิเคราะห์สัง เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และ จากการสนทนากลุ ่ม
ผูเ้ชี่ยวชาญ น ามาท าการก  าหนดทางเ ลือกหรือกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมและดีท่ีสุด โดยค านึงถึงความ
ไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัมาก  าหนดเป็นกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรของธนาคาร หลังจาก
นั้นท าการสังเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อพ ัฒนาต้นแบบเค้าโครงกลยุทธ์ จัดท า
แบบสอบถามเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ โดยการน ากลยุทธ์ท่ีได้ไปสอบถามกลุม่
ผูบ้ริหารธนาคาร ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวางแผนกลยุทธ์หรือบริหารพัฒนาบุคลากร และกลุม่ผู ้บริหาร
ท่ีมบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ไดแ้ก ่ประธานหอการค้า เลขานุการหอการค้า 
พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ีมชีายแดนติดกบัประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียนท่ีสมบูรณ์  

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy Compliance)  เ ป็นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติสู ่
แผนการท าง าน กระบวนการน้ีอาจจะ เกี่ยวข้องกบัการเปล่ียนแปลงภายใน ด้านวฒันธรรม 
โครงสร้างหรือกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได้อยา่งเ ป็นรูปธรรม โดย
มกีารสอดประสานท าความเขา้ใจให้ช ัดเจน มีการก  าหนดวา่จะด าเ นินเ ร่ืองใดกอ่น มีประโยชน์
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อยา่งไร มกีารจดับุคลากรให้เหมาะสมโดยผูน้ าไปปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน
การปฏิบติังานอยา่งถอ่งแท ้โดยมีหน ่วยงานและองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง เชน่ หน ่วยงานท่ีดูแล
ก  ากบับุคลากรและการพฒันาบุคลากร ผูบ้ริหารแตล่ะสว่นงาน งบประมาณ เป็นตน้  

4. การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Assessment and Controlling)  เ ป็น
เร่ืองส าคญัท่ีเกีย่วขอ้งกบัการติดตามความคืบหน้าของกลยุทธ์ จึงต้องจัดระบบการติดตามผลการ
ด าเนินงาน (Track Station)และการรายงานความคืบหน้า (Communication Progress) ให้ชดัเจนเข้าใจ
ตรงกนั ซ่ึงจะตอ้งมบุีคลากรท่ีมารับผิดชอบเต็มเวลา สามารถทุม่เทให้กบัการติดตามและประเมินผล
ไดอ้ยา่งเต็มท่ี บุคลากรท่ีรับผิดชอบนั้นควรเป็นระดบับริหารร่วมด้วย มีความจ าเ ป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือ ท่ีดีจากทุกฝ่ ายตลอดเวลา ตลอดจนการก  าหนดแนวทางในการประเมินผลระหวา่ ง
กระบวนการ (Process Evaluation) หรือประเมนิเมือ่ส้ินสุดการด าเนินงาน (Post Evaluation) 

5. ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบในแต่ละด้าน  องค์ประกอบของความสัมพันธ์ มี
ความส าคญั แสดงให้เห็นถึงการตดัสินใจเกีย่วกบัทิศทางการบรรลุเ ป้าหมายในการใช ้กลยุทธ์เพื่อ
พฒันาบุคลากรของธนาคารดว้ยเคร่ืองมือวิธีตา่ง  ๆ ซ่ึงมีหลายส่วนประกอบกนั เชน่ หน ่วยงาน
ธนาคาร (Bank) นโยบายการบริหารควบคมุ (Management) บุคลากรธนาคาร (Personal)  การบริการ
และการขาย (Sell and Service) ลูกคา้ (Customer) และเคร่ืองมอืท่ีเกีย่วขอ้ง  

การพฒันาตน้แบบเคา้โครงกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีด
ความสามารถการแขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มกีารก  าหนดทิศทางการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยการ
น าเอาผลจากการวเิคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาจัดท ากลยุทธ์ ซ่ึงผู ้วิจัยได้ศึกษากลยุทธ์ทั้ง  3 
ระดบั ไดแ้ก ่กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)  และกลยุทธ์
ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) รายละเอียดดงัน้ี    

1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate) เป็นตวัก  าหนดแนวทางการด าเ นินการระยะยาว 
เชน่ วสัิยทศัน์พนัธกจิเป้าประสงค์ ภารกจิ การก  ากบัดูแล การบริหารความเ ส่ียง ทิศทางนโยบายและ
แผนงานท่ีส าคญั จรรยาบรรณ จริยธรรม กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ โดยกลยุทธ์ระดับองค์กรจะเป็นแนวทาง
ในการก  าหนดกลยุทธ์ระดบัธุรกจิของธนาคาร ซ่ึงแตล่ะธนาคารจะมแีนวทางหรือจุดประสงค์หลักท่ี
คลา้ยคลึงกนัเน่ืองจากอยูใ่นการควบคมุของธนาคารแหง่ประเทศไทย ส่วนรายละเอียดจะแตกตา่ง
กนัออกไปบา้งตามรายละเอียดขอ้มลูพื้นฐานแตล่ะธนาคารในการสร้างกลยุทธ์ สร้างจุดเดน่และ
ลกัษณะการให้บริการท่ีแตกตา่งกนัออกไป เชน่ ธนาคารกรุงไทย ใช ้กลยุทธ์การเป็นธนาคารท่ีมี
ขนาดใหญท่ี่สุดของไทย มีเครือขา่ยครอบคลุมทุกอ าเภอ ติดตั้งระบบออนไลน์และเคร่ือง ATM 
ครบทุกจงัหวดั ธนาคารกรุงเทพใชก้ลยุทธ์การเป็นท่ีรู้จกักนัในลกัษณะท่ีเป็นธนาคารขนาดใหญช่ ั้น
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น าตลอดการ มปีระสบการณ์ดา้นการตา่งประเทศมายาวนานมากกวา่ 60 ปี มีสาขาตั้งอยูใ่นเมือง
ส าคญัของจีน มเีครือขา่ยสาขาตา่งประเทศมากกวา่ 40 แหง่ ธนาคารไทยพาณิชย์ใช ้กลยุทธ์การเป็น
ธนาคารไทยแหง่แรกของประเทศไทย มสีาขาตา่งประเทศจ านวนมากโดยเฉพาะอาเซียนและจีน  
ธนาคารกสิกรไทย ใชก้ลยุทธ์การมเีครือขา่ยและสาขาในตา่งประเทศมากมาย โดดเดน่ทางด้านลูกค้า
รายใหญท่ั้งเงินฝากและสินเชื่อ แบง่กลุม่ลูกคา้อยา่งชดัเจนเพื่อการให้บริการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาใช ้
กลยุทธ์ความโดดเดน่ในดา้นลูกคา้รายยอ่ย มสีถาบนัการเงินรายยอ่ยระดับโลกมาเป็นพันธมิตร เ ป็น
ผูน้ าดา้นบตัรเครดิต ม ีPort สินเชื่อบุคคลมากท่ีสุดของประเทศไทย และหลากหลายกลุม่ ธนาคาร
ธนชาตใชก้ลยุทธ์การเป็นผูน้ าตลาดสินเชื่อเช า่ซ้ือรถยนต์ตลอดการ มีพ ันธมิตรท่ีแข็งแกร่งจาก
ประเทศแคนาดาในการถา่ยทอดความรู้ ถา่ยทอด IT และความรู้ดา้นตลาดทองค า ธนาคารทหารไทย
ใชก้ลยุทธ์การเกดิข้ึนในกลุม่ของทหาร ธนาคารยูโอบีใชก้ลยุทธ์การรวมตัวอยูใ่นกลุม่ธนาคารยูโอบี
ประเทศสิงคโปร์ ท่ีมเีครือขา่ยมากกวา่ 500 แหง่ใน 19 ประเทศ เน้นการเข้าถึงวฒันธรรมองค์กร ให้
ความส าคญักบัภูมภิาคอาเซียน ธนาคาร ซีไอเ อ็มบีไทย ใช ้กลยุทธ์การรวมอยูใ่นกลุม่ ซีไอเ อ็ มบี
ประเทศมาเลเซีย เป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีใหญเ่ป็นอันดับสองของมาเลเซีย และอันดับ 5 ของกลุม่
อาเซียน มเีครือขา่ย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน มลูีกคา้รายยอ่ยมากท่ีสุดในอาเซียน มีเครือขา่ยธุรกิจ
ดา้นวาณิชธนกจิใหญท่ี่สุดในเอเชียแปซิฟิก ธนาคารเกียรตินาคิน ใช ้กลยุทธ์ของก ารเกิดข้ึนจาก
ธุรกจิหลกัทรัพย์ จึงเชี่ยวชาญดา้นหลกัทรัพย์ตลาดทุนและสินเชื่อรถยนต์ ถึงแมว้า่จะเป็นธนาคาร
ขนาดเล็กท่ีมปีระวติัไมย่าวนาน แตก่็เข้าถึงกลุม่ลูกค้าได้อยา่งดี ธนาคาร ไอซีบีซีใช ้กลยุทธ์การ
รวมอยูใ่นกลุม่ไอซีบีซีจีน ซ่ึงใหญท่ี่สุดของจีน มปีริมาณเงินฝากสูงท่ีสุดในโลก มีบทบาทส าคัญใน
ฐานะเป็นสะพานสูป่ระเทศจีน แข็งแกรง่ท่ีสุดในลุม่น ้ าโขง เป็นผู้น าด้าน E-Banking เชี่ยวชาญด้าน
ผลิตภณัฑ์เงินหยวน และโอนเงินหยวนเพื่อการคา้ผา่นธุรกจิบริการ CNY ธนาคารทิสโกใ้ช ้กลยุทธ์
การเป็นธนาคารสัญชาติอเมริกนัแหง่แรกของไทย รู้จกัในฐานะบริการดา้นเชา่ซ้ือรถยนต์ วาณิชธนกิจ 
และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮา้ส์ใชก้ลยุทธ์การรวมกลุม่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายใหญใ่นไทย ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ยใช ้กลยุทธ์การอยูใ่นกลุม่ไทยประกนัชีวิต เ ป็น
ธนาคารขนาดเล็กท่ีสุด มคีวามเชี่ยวชาญดา้นทองค า 

2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีก  าหนดโดยผู้บริหารระดับ
หนว่ยธุรกจิ (Business Unit Heat) เชน่ ส านักงานกลาง ส านักงานภาค ส านักงานเขต HUB สาขา 
หนว่ยงานสนับสนุนตา่ง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงจะให้ความส าคัญกบัการแขง่ขันของหน่วยธุรกิจ เพื่อให้
หนว่ยธุรกจิท างานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัภารกิจและวตัถุประสงค์ของธนาคาร 
กลยุทธ์ระดบัธุรกจิน้ีคือกลยุทธ์ท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี 
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3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy)  เ ป็นกลยุทธ์ปฏิบัติการท่ีกอ่ให้เกิดข้อ
ไดเ้ปรียบในทางแขง่ขนั ให้ธุรกจิประสบผลส าเ ร็จ ธนาคารสามารถบริการลูกค้าให้เกิดความพึง
พอใจไดโ้ดยการสนับสนุนให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับ
หน้าท่ีอาจแบง่ไดเ้ป็นกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ีดา้นเศรษฐกจิ (ดา้นการเงิน ด้านการผลิต ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และดา้นวจิยัพฒันา) กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ีด้านการจัดการ (แผนการจัดองค์กร การ
จดัคนเขา้ท างาน การจูงใจให้ท างานและการควบคุม)  

การพัฒน ากลยุทธ์การพัฒน าสมรรถนะของบุคลากร ในระดับธุรกิจ เ ร่ิมตั้งแต ่
การศึกษาคน้ควา้เอกสารงานวจิยั ขอ้มลูตา่ง  ๆ น ามาสังเคราะห์บริบทการให้บริการของธนาคาร 
เพื่อจัดท าแบบสอบถามใช ้เ ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามมาวเิคราะห์สรุปแนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรของธนาคาร 
แลว้น าการสังเคราะห์ขอ้มลูท่ีได ้ไปท าการสนทนากลุม่ผู ้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคาร 
จ านวน 13 ทา่น เพื่อวพิากษ์กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร จากนั้ นท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคณุภาพท่ีไดร้วบรวมมาจากการสนทนากลุม่ และท าการสังเคราะห์ข้อมูลทั้ง เชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพ เพื่อพฒันาตน้แบบเคา้โครงกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร และน าไปประเมินความ
เป็นไปไดข้องกลยุทธ์จนไดก้ลยุทธ์ท่ีสมบูรณ์ เป็นการพฒันากลยุทธ์ระดบัธุรกิจ  

ผู ้วิจัยศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรในการสร้า งขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จนไดก้ลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ด้วยกนัได้แก ่1)  กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
การส่ือสารภาษาองักฤษและภาษา กลุม่ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2) กลยุทธ์ด้านความรู้ท่ีเกี่ยวกบั
กลุม่ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 3) กลยุทธ์การพฒันาดา้นการขายการบริการ 4)  กลยุทธ์การพัฒนา
ดา้นคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 5) กลยุทธ์การพัฒนาด้านภาวะผู้น า 6)  กลยุทธ์การพัฒนา
ดา้นการท างานเป็นทีม 

กลยุทธ์ที ่1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษากลุ่ มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

การรวมตัวกนัของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน และกฎบัตรอาเซียนข้อท่ี 34 
ก  าหนดให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ท าให้มกีารใชภ้าษาอังกฤษกนัมากข้ึน
ทั้งเจา้หน้าท่ีรัฐบาลท่ีจะตอ้งใชป้ระชมุส่ือสารกนั นักธุรกจิคนท ามาค้าขายระหวา่งประเทศรวมทุก
คนท่ีอยูใ่นอาเซียนมกีารเดินทางไปมาหาสูก่นั ทอ่งเท่ียว เ รียนรู้ซ่ึงกนัและกนั จึงเกิดโลกแห่งการ
แขง่ขนัไร้ขอบเขตภูมศิาสตร์และวฒันธรรม ภาษาอังกฤษจึงเ ป็น ภาษาท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด 
ภาษาท่ีส าคญัรองลงมาคือ ภาษาประจ าชาติของประเทศกลุม่อาเซียนแตล่ะประเทศ ตามความจ าเ ป็น
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ของแตล่ะธนาคารแตล่ะพื้นท่ี เชน่ จงัหวดัสมุทรสาคร มีชาวเมียนมาจ านวนมากเข้ามาใช ้บริการ
บุคลากรธนาคารท่ีอยูใ่นพื้นท่ีนั้นกค็วรมคีวามสามารถในการใชภ้าษานั้นดว้ย  

พบวา่ธนาคารมโีครงการพฒันาดา้นภาษาตา่งประเทศและมีเคร่ืองมือการพัฒนาอยูแ่ล้ว 
แต ่บุคลากรธนาคารสว่นใหญก่ย็งัขาดทกัษะในการส่ือสารกบัชาวตา่งชาติ เ น่ืองจากบุคลากรขาด
แรงจูงใจไมเ่ห็นความส าคญัและความจ าเป็น ขาดการใช ้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร 
และการสนับสนุนท่ีจริงจงัจากองค์กร จึงไดม้กีลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและ
ภาษากลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน โดยใชแ้นวทางการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความ
อยากเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกดิการเรียนรู้พฒันาตนเองของบุคลากรธนาคารให้มี
ความสามารถในการส่ือสารในการให้บริการแกลู่กคา้ท่ีเป็นคนตา่งประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

เป้าหมาย  
1. บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถดา้นภาษาในการส่ือสารเ บ้ืองต้นในการให้บริการ

ของธนาคาร โดยการสร้างแรงจูงใจให้เกดิการเรียนรู้พฒันาตนเอง  
2. บุคลากรสามารถเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าผลิตภ ัณฑ์ธนาคารในการให้บริการแก ่

ลูกคา้ท่ีเป็นคนตา่งประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี โดยการสร้างแรงจูงใจให้เกดิการเรียนรู้พฒันาตนเอง  
3. บุคลากรสามารถน าเสนองานหรือโครงการแกลู่กคา้ท่ีเป็นคนตา่งประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที ่1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านภาษาในการส่ือสารเ บ้ืองต้นในการ

ให้บริการของธนาคาร โดยการสร้างแรงจูงใจให้เกดิการเรียนรู้พฒันาตนเอง  
1. บุคลากรธนาคารสามารถส่ือสารให้ค าแนะน าชาวตา่งชาติได้ครบทุกคนในสาขา  
2. บุคลากรธนาคารสามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์ธนาคารกบัชาวตา่งประเทศเ บ้ืองต้นได้

ครบทุกคนในสาขา  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด แบบประเมนิความสามารถในการส่ือสารและน าเสนอผลิตภ ัณฑ์
ของบุคลากรแกช่าวตา่งชาติ 

เป้าหมายที ่2. บุคลากรสามารถเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าผลิตภ ัณฑ์ธนาคารในการ
ให้บริการแกลู่กคา้ท่ีเป็นคนตา่งประเทศได้เ ป็นอยา่งดี โดยการสร้างแรงจูง ใจให้เกิดการเ รียนรู้
พฒันาตนเอง  

1. บุคลากรสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาชาวตา่งชาติท่ีมาใชบ้ริการไดค้รบทุกคนในสาขา  
2. บุคลากรสามารถน าเสนอ โตต้อบโน้มน้าว แสดงให้ถึงความจ าเ ป็นของงานนั้ น ได้

อยา่งน้อย สาขาละ 1 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด แบบประเมนิความสามารถในการส่ือสารและน าเสนอผลิตภ ัณฑ์
ของบุคลากรแกช่าวตา่งชาติ 

เป้าหมายที ่3. บุคลากรสามารถน าเสนองานหรือโครงการแกลู่กคา้ท่ีเป็นคนตา่งประเทศได้
เป็นอยา่งดี 

1. บุคลากร สามารถน าเสนองานแกลู่กค้าท่ีเ ป็นคนตา่งชาติ ท่ีมาใช ้บริการเข้าใจได้
ครบทุกคนในสาขา 

2. บุคลากรธนาคารสามารถ เขียน หรือน าเสนอโครงการ รวมทั้งโต้ตอบ แกลู่กค้าท่ี
เป็นคนตา่งชาติ ท่ีมาใชบ้ริการเขา้ใจไดไ้ดอ้ยา่งน้อยสาขาละ 1 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด แบบประเมนิความสามารถในการน าเสนอโครงการและการเขียนโครงการ 
จากการวเิคราะห์สังเคราะห์บุคลากรธนาคารดา้นการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษากลุม่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน พบวา่ ควรท าการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านความสามารถในการ
ส่ือสารกบัชาวตา่งชาติ ปรับปรุงระบบการจา่ยผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความสามารถความ
เชี่ยวชาญดา้นภาษาโดยใชรู้ปแบบการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้เกดิความอยากเ รียนรู้ด้วยตนเอง 
จึงมโีครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษากลุม่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน ดงัน้ี 

โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษากลุ่ มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง  
โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษากลุม่ประเทศ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน โดยใชแ้นวทางการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความอยากเ รียนรู้
ดว้ยตนเอง เป้าหมายในเบ้ืองตน้เพื่อให้บุคลากรธนาคารสามารถส่ือสารพูดคุยให้ค าแนะน าลูกค้า
ชาวตา่งชาติท่ีเขา้มาในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกจิหรือลงทุนได ้โดยเฉพาะผู้บริหารสาขาเป็นท่ี
ปรึกษาให้ค าแนะน ากบันักลงทุนเหลา่นั้ นกบัชาวตา่งชาติได้ การท่ีจะผลักดันและขับเคล่ือน
ความสามารถบุคลากรด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษากลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ให้มปีระสิทธิภาพสูงคงไมใ่ชแ่คก่ารพฒันารายบุคคลเพียงอยา่งเ ดียวต้องพ ัฒนาในระดับ
องค์กร และหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งดว้ย การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรในด้าน
การส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษากลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ให้มีการก  าหนด
แผนการพฒันาเป็นระยะ  

1. การพฒันาหรือการเรียนรู้ในระยะส้ัน และระยะกลาง ไดแ้กก่ารฝึกอบรมการเ รียนรู้ด้วย
ตนเ อง การ เ รี ยนรู้ด้านภาษาทาง Online ในรูปแบบ Applications โดยมีอุปกรณ์การส่ือสาร
หลากหลาย เชน่ Computer, Tablet, Mobile phone เป็นตน้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทันตอ่การ
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เปล่ียนแปลง เป็นการวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมและเป็นไปตามเป้าหมายปฏิบัติการท่ีวางไวโ้ดย
ปกติ แตต่อ้งสอดคลอ้งไปในทิศทางเ ดียวกบัแผนระยะยาว จะชว่ยให้การบริหารการปฏิบัติงาน
ประจ าวนัเป็นไปดว้ยความราบร่ืนเรียบร้อย 

2. โครงการพัฒนาระยะยาว ใช ้ในการวางแผนระดับกลยุทธ์หรือระดับองค์กรเพื่อ
เชื่อมโยงการบริหารและการส่ือสารภายในองค์กรเข้ากบัการให้บริการของสาขา เ ป็นการเ รียนรู้
อยา่งมแีบบแผน มเีป้าหมายท่ีชดัเจน สามารถวดัหรือตรวจสอบได้ด้วยแบบประเมินความสามารถ
ในการส่ือสารและน าเสนอผลิตภณัฑ์ของบุคลากรกบัชาวตา่งชาติ มีการก  าหนดแผนการพัฒนา
ออกเป็น 3 ปี 5 ปี 10 ปี อนาคตข้างหน้าเราจะเปล่ียนจากเดิมไปเป็นอะไร ธนาคารต้องการให้
สมรรถนะบุคลากรดา้นภาษาและการส่ือสารของธนาคารอยูร่ะดบัไหนเมือ่เ ทียบกบัธนาคารพาณิชย์
อ่ืน 15 ธนาคาร โดยมแีผนวดัความส าเร็จเป็นปีประกอบกนัไปด้วย มีกระบวนการพัฒนาและมีการ
วเิคราะห์องค์กรเน้นและให้ความส าคญักบัการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความอยากเ รียนรู้
ดว้ยตนเอง โดยองค์ประกอบและกระบวนการดงัน้ี 

2.1 ธนาคารมกีารจดัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรโดยตรงภายใน
ธนาคาร เชน่ จดัตั้งบริษทัในเครือ หรือหนว่ยงานท าหน้าท่ีค้นควา้วิจัย รับผิดชอบในการวางแผน
พฒันาบุคลากร 

2.2 การกระตุน้ให้เกดิความอยากในการเ รียนรู้ประกอบกนัไปด้วย เชน่ การก  าหนด
รายไดห้รือคา่วิชา ตามระดับช ั้นของความสามารถด้านภาษา เพื่อเ ป็นแรงจูงใจ และดึงคนท่ีมี
ความสามารถดา้นภาษาและการส่ือสารเขา้มาท างานในหนว่ยงาน มกีารก  าหนดขีดความสามารถใน
ดา้นการใชภ้าษาให้เป็นมาตรฐานกลางของธนาคาร โดยให้สอดคล้องกบัรายได้หรือผลตอบแทน 
เชน่ผูม้คีวามสามารถดา้นภาษาแตล่ะระดบั จะได้ผลตอบแทนสูงข้ึนตามระดับ (คา่วิชาชีพ)  โดยมี
กระบวนการพฒันาดงัน้ี 

2.2.1 การก  าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาในรูป
ใบอนุญาตวชิาชีพ (License) เป็นระดบั โดยมกีารทดสอบวดัระดบัในแตล่ะระดับ 

2.2.2 ก  าหนดคณุสมบติับุคลากรให้มคีวามสามารถดา้นภาษาท่ีใช ้กนัในท้องถ่ิน ใน
บางพื้นท่ี เชน่จงัหวดัสมทุรสาคร บุคลากรต้องส่ือสารภาษาเมียนมา ร์ได้ (หรือพัฒนาให้สามารถ
ส่ือสารกบัชาวเมยีนมาร์ได)้ 

2.2.3 การรวมตัวกนัของกลุม่ธนาคาร (ปัจจุบันมีการรวมตัวในรูปสมาคมหรือ
ชมรมธนาคารอยูแ่ลว้) จดัมาตรฐานความรู้ดา้นภาษาตา่งประเทศเป็นระบบสากลใช ้ยึดถือร่วมกนั
ระหวา่งธนาคาร เพื่อพฒันาบุคลากรดา้นภาษาองักฤษและการส่ือสาร โดยก  าหนดมาตรฐานความรู้
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ดา้นภาษาองักฤษและภาษากลุม่ ประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน ในรูปแบบใบอนุญาต ( License)  และ
ก  าหนดมาตรฐานบุคลากรธนาคารเพื่อท าการพฒันา 

2.2.4 ก  าหนดให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองของธนาคาร หรือก  าหนดบุคลากร
ธนาคารให้มคีวามสามารถดา้นภาษามากกวา่ 1 ภาษา เพื่อให้บุคลากรมคีวามมุง่ม ัน่ฝึกฝนตนเอง 

2.2.5 มกีารโอนยา้ยบุคลากรไปประจ าสาขาตา่งประเทศ หรือโอนย้ายไปประจ า
หนว่ยงานตา่งประเทศท่ีเป็นพนัธมติรเครือขา่ย  

2.2.6 ให้ความส าคญักบัภาษาในการคัดเ ลือกบุคลากรธนาคาร เชน่ การรับสมคัร
และคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างาน มีการก  าหนดคุณสมบัติบุคลากรใหมม่ีมาตรฐานด้านภาษาเป็น
ระดบั มกีารวดัระดบัช ั้นดา้นภาษาเพื่อน ามาพฒันาตอ่ไป  

กิจกรรมทีใ่ช้ในโครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษา

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
ใชรู้ปแบบการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้เกดิความอยากเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยสามารถ

ท าการพฒันาสมรรถนะบุคลากรหลายวิธี ได้แก ่การฝึกอบรมในห้องเ รียน การฝึกอบรมในขณะ
ปฏิบติังาน การเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ดงัน้ี 

1. กา รฝึกอบรมในห้ องเ รี ยน (Classroom Training)  โดยการก  าหนดออกมาเป็น
โครงการพฒันาดา้นภาษา (มผูีรั้บผิดชอบโครงการ มีการเชื่อมโยงกบัการก  าหนดมาตรฐานของ
ธนาคาร มกี  าหนดเป้าหมายเน้ือหาหลกัสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลาและการประเมินผลโคร งการ) 
ควรจะจา้งครูชาวตา่งชาติมาสอน 

2. การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training:  OJT)  มี 4 ขั้นตอนท่ีควร
ปฏิบติั 1) การเตรียมการ แจง้ขอบเขตงานให้รู้วา่ตอ้งเน้นย ้าสว่นไหนท าให้เกิดการสนใจการเ รียนรู้
ในส่ิงท่ีก  าลัง สอน ให้ผู ้เ รี ยนรู้อยูใ่นต า แหน่ง ท่ีถูกต้อง 2)  แสดง ให้เ ห็น ขั้นตอนท่ีส าคัญต ่อ
ความส าเร็จในการสอนไดแ้ก ่การบอก การท าให้เห็นเป็นตวัอยา่ง การอธิบายเหตุผล มีการเน้นย ้ าใน
จุดท่ีส าคญั ท าให้ชดัเจนสมบูรณ์ มกีารวางแผนเป็นอยา่งดี 3) ลองให้ปฏิบัติ มีการทบทวนจัดส าคัญ
กอ่นวา่ตอ้งท าอะไรบา้งอยา่งไร จากนั้นให้ทดลองท า หากท าผิดตอ้งแกไ้ขทันที ให้พนักงานอธิบาย
ในแตล่ะจุดส าคญั ฝึกอยา่งตอ่เน่ืองแมน่ย าจนมัน่ใจวา่สามารถปฏิบัติได้ 4)  ติดตามผล เ ป็นการระบุ
พี่เล้ียงหรือผูท่ี้ให้ความชว่ยเหลือ ท าความตรวจสอบความเขา้ใจบอ่ย ๆ เ ปิดโอกาสให้มีการสอบถาม 
ก  าหนดการเรียนรู้งานตอ่ไป 

3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)  ส่ิงส าคัญคือการท าให้เ ป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวติประจ าวนั เชน่การฟังเพลง ดูขา่ว อา่นหนังสือพิมพ์นิตยสาร เชน่ เอกสารหรือระบบ  IT ภายใน
ธนาคารไดแ้กร่ะบบ E-Learning (โดยก  าหนดวิธีการควบคุมการเ รียนการพัฒนาการทดสอบให้มี
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ประสิทธิภาพ) เรียนจากสถาบนัการศึกษา เรียนจากครูและสถาบันสอนภาษาทั่วไป หรือจากการ
สร้างหรือหาเพื่อนชาวตา่งชาติเพื่อฝึกฝน 

 
ตารางที ่4.13 กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษากลุ่ ม

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเ รียน รู้พ ัฒนาตนเองของบุคลากรธนาคารให้มี

ความสามารถในการส่ือสารในการให้บริการแกลู่กค้าท่ีเ ป็นชาวตา่งประเทศได้
อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาในการส่ือสาร เ บ้ือง ต้นใ นการ
ให้บริการของธนาคาร โดยการสร้าง
แรงจูงใจให้เกดิการเรียนรู้พฒันาตนเอง 

1. บุคลากรสามารถส่ือสารให้ค าแนะน าชาวตา่งชาติได ้
ครบทุกคนในสาขา 
2. บุคลากรสามารถน าเสนอผลิตภ ัณฑ์ธนาคาร ก ับ
ชาวตา่งชาติเบ้ืองตน้ครบทุกคนในสาขา 

เคร่ืองมือวัด : แบบประเมนิความสามารถในการส่ือสารและน าเสนอผลิตภณัฑ์ของบุคลากรกบัชาวตา่งชาติ 
2. บุคลากรสามารถเป็นท่ีปรึกษาใ ห้
ค าแนะน าผลิตภ ัณฑ์ธนาคารในการ
ให้บริการแกลู่กคา้ท่ีเป็นคนตา่งประเทศ
ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยการสร้างแรงจูงใจให้
เกดิการเรียนรู้พฒันาตนเอง 

1. บุคลากรสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาชาวตา่งชาติ
ท่ีมาใชบ้ริการไดค้รบทุกคนในสาขา 
2. บุคลากรสามารถน าเสนอ, โตต้อบโน้มน้าว แสดงให้
ถึงความจ าเป็นของงานนั้น ไดอ้ยา่งน้อยสาขาละ 1 คน 

เคร่ืองมือวัด : แบบประเมนิความสามารถในการส่ือสารและน าเสนอผลิตภ ัณฑ์ของบุคลากร 
3. บุคลากรสามารถ น าเสนองานหรือ
โครงการแกลู่กคา้ท่ีเป็นคนตา่งประเทศได ้

1. บุคลากรสามารถน าเสนองานหรือโครงการแกลู่กค้า
ท่ีเป็นคนตา่งประเทศให้เขา้ใจไดค้รบทุกคนในสาขา 
2. บุคลากรสามารถเขียนหรือน าเสนอโครงการ รวมทั้ง
โตต้อบแกลู่กค้าท่ีเ ป็นคนตา่งประเทศให้เข้าใจอยา่ง
น้อยสาขาละ 1 คน 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ)  
 
เคร่ืองมือวัด : แบบประเมนิความสามารถในการน าเสนอโครงการและการเขียนโครงการแกช่าวตา่งชาติ 
โครงการพฒันา : โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษากลุ่มประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง  
จดัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ กระตุ้นให้เกิดความอยากในการเ รียน รู้เชน่ การก  าหนด

คณุสมบติับุคลากรให้มคีวามรู้ด้านภาษาในลักษณะใบอนุญาตวิชาชีพ จัดมาตรฐานด้านภาษา 
ก  าหนดให้ภาษากลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เป็นภาษาท่ีสอง ให้ความส าคัญกบัด้าน
ภาษาในการคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างาน 

กิจกรรมในการพฒันา : 1. การฝึกอบรมในห้องเ รียน  2. การอบรมในขณะปฏิบัติการ  3. การ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 
กลยุทธ์ที ่2 กลยุทธ์การพฒันาด้านความรู้ทีเ่กี่ยวกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
การรวมตวักนัเป็นกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ท าให้ชาวตา่งชาติทั้งนักทอ่งเ ท่ียวและ

นักธุรกจิ เขา้มาประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ บุคลากรธนาคารจึงต้องมีความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวกบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ในด้านตา่ง  ๆ เชน่ ด้านประวติัศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านสังคม
วฒันธรรม ดา้นการเมอืงการปกครอง มคีวามเขา้ใจในกฎระเบียบกฎหมายในแตล่ะประเทศ รวมทั้ง
ความรู้ด้านเศรษฐกิจและระบบงานเทคโนโลยีท่ีส าคัญของแตล่ะประเทศในกลุม่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน ปัจจุบนัธนาคารมีคูแ่ขง่ใหม ่ๆ ท่ีนอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์ด้วยกนัเข้ามา
แขง่ขนัเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ แตบุ่คลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยยังไมม่ีความรู้ท่ีเกี่ยวกบัประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน เพียงพอท่ีจะให้บริการชาวตา่งช าติได้ บุคลากรธนาคารนอกจากจะมีความรู้
ความสามารถเขา้ใจในระบบธนาคารเป็นอยา่งดีแลว้ ยงัตอ้งทนัตอ่ความต้องการและพฤติกรรมของ
ลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป และรูปแบบธุรกรรมทางการเ งินท่ีเ ปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยี ท่ี
เปล่ียนแปลงไปดว้ย อีกทั้งเพื่อจะไดท้ราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของคนในแตล่ะประเทศ เพื่อจะได้
ให้บริการไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงไดน้ ากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรด้านความรู้ท่ีเกี่ยวกบั
กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มาใชใ้นการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร ซ่ึงความความรู้เกี่ยวกบั
กลุม่ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ท่ีไดจ้ากการวิจัยได้แก  ่1)  ความรู้ในด้านเศรษฐกิจ 2)  ความรู้ใน
สังคมวฒันธรรมกฎหมาย 3) ความรู้ดา้นเทคโนโลยีและระบบงาน ดงัน้ี 

1. ความรู้ด้านเศรษฐกิจ ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนทั้ง  10 ประเทศ มี
การรวมตวักนัในดา้นตา่ง ๆ แตล่ะประเทศมีความเป็นมาหรือมีพื้นฐานท่ีตา่งกนัทั้งด้านการเมือง
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สังคมและวฒันธรรม กอ็าจสง่ผลตอ่การด าเ นินการทางเศรษฐกิจท่ีแตกตา่งกนัออกไป เชน่กลุม่
ประเทศท่ีเคยเป็นอาณานิคมขององักฤษ ไดแ้ก ่เมยีนมาร์ สิงคโปร์ มาเลเซีย มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ท่ีแตกตา่งจากกลุม่ประเทศท่ีเคยเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส กลุม่ประเทศท่ีใช ้ระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย จะมเีศรษฐกิจท่ีคอ่นข้างไปในทางทุนนิยม ใช ้กลไกราคาเป็นตัวขับเคล่ือน
เศรษฐกจิ เอกชนมเีสรีภาพ มกีรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน แตอี่กกลุม่หน่ึงใช ้ระบบการปกครองแบบ
คอมมิวนิสต์ จะมีระ บบเศรษฐกิจแบบสังคมนิ ยม ท่ี รัฐเ ป็น ผู้ก  าหนดกิจกรรมและกลไกการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ เอกชนถูกจ ากดัทั้งเสรีภาพ และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน ภายหลังประเทศเหลา่น้ี
ไดม้กีารปรับระบบเศรษฐกจิท่ีให้เอกชนทั้งในประเทศและตา่งประเทศ เข้ามาเ ป็นเจ้าของได้ และ
ด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิได ้ประเทศเหลา่น้ีไดแ้ก ่ลาว กมัพ ูชา เวียดนาม การท่ีประเทศในกลุม่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มคีวามเป็นมาทางเศรษฐกิจท่ีแตกตา่งกนัในชว่งท่ีผา่นมา จะมีผลตอ่
เศรษฐกจิในปัจจุบนัของประเทศนั้น ๆ ดว้ย ลกัษณะทัว่ไปและโครงสร้างเศรษฐกิจ รวมทั้งการน า
สินคา้เขา้ สินคา้ออก การเติบโตทางเศรษฐกจิ เสรีภาพทางเศรษฐกิจ ความยากจนและการกระจาย
รายได ้ความแตกตา่งเหลา่น้ีเป็นความยกล าบากในการเขา้กนัได้ แตบุ่คลากรธนาคารสามารถศึกษา
ให้เขา้ใจพื้นฐานท่ีมาและภาพรวมทางเศรษฐกจิโดยรวมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได ้   

2. ด้านความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมและกฎหมายกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การ
รวมกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน เพื่อให้ประชากรมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เพื่อให้เ ป็น
ชมุชนท่ีมคีวามแข็งแกรง่ มคีวามรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเ ดียวกนั แตก่ลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มคีวามแตกตา่งกนัด้านสังคมวฒันธรรม มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนา สภาพ
ภูมศิาสตร์ การเมอืงการปกครอง มคีวามแตกตา่งทางความเชื่อวถีิชีวติภาษาขนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรม การรวมกลุม่ความรว่มมอืของประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ด้านสังคมวฒันธรรมก็เพื่อ
สังคมท่ีเอ้ืออาทร แกปั้ญหาผลกระทบตอ่สังคมอนัเน่ืองมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การจัดการ
ดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง สง่เสริมความเขา้ใจของประชาชนรวมถึงการเ รียนรู้ประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม การรับรู้ขา่วสารเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงเอกลกัษณ์อาเซียน โดยมีแผนงานการด้าน
สังคมวฒันธรรมอาเซียน 6 ดา้น ไดแ้ก ่1) การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 2)  การคุ้มครองและสวสัดิการ
สังคม 3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 4)  ความยั่ง ยืนด้านส่ิงแวดล้อม 5)  การสร้างอัตลักษณ์
อาเซียน 6) การลดชอ่งวา่งการพัฒนา ระบบกฎหมายของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน เ ร่ิมจาก
ความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมว ัฒนธรรม เ ป็นองค์กรระหวา่งประเทศ “กฎบัตร
อาเซียน”ให้สมาชิกท าตามภายใตก้ฎบตัรและพนัธกรณีอ่ืนท่ีสมาชิกมีอยูต่ามกฎหมายอาเซียนและ
กฎหมายระหวา่งประเทศ โดยใชก้ลไกปรึกษาหารือ ฉันทามติ และมติชี้ ขาดของท่ีประช ุมสุดยอด
อาเซียน หลักการพื้นฐานและกฎเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีส าคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
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ได้แก ่1)  หลักการพื้น ฐานทางกฎหมาย 2)  การ เปิดเส รีการค้าทางการ เ งิ น และการลงทุน                  
3) ความสัมพนัธ์ภายในและภายนอกของประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน เชน่ (Asean+3, Asean+6, 
Asean กบัคูเ่จรจาอ่ืน) 

ในสว่นภายในของประเทศไทยมขีอ้ตกลงด้านกฎหมาย กฎระเบียบเพิ่มข้ึนมากมาย 
เพื่อลดขอ้จ ากดัอุปสรรคในการแขง่ขนั และอุปสรรคในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน เชน่ 
พ.ร.บ.คนตา่งดา้ว พ.ร.บ.เกีย่วกบัการทอ่งเท่ียว โรงเรียนเอกชน แรงงานและการส่ง เสริมการพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน เพื่อรองรับปัญหาท่ีจะเกดิข้ึน เชน่ ปัญหาคนเขา้เมอืงผิดกฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ 
ยาเสพติด การคา้มนุษย์ การฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ การละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้น 
เป็นความรว่มมอืระหวา่งประเทศ และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้ง
การท าเป็นสนธิสัญญาอาเซียนตา่ง ๆ แตด่ว้ยกฎระเบียบตา่ง  ๆ มีการปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา จึง
ควรให้พฒันาบุคลากรให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด 

วฒันธรรมองค์กรมคีวามส าคัญตอ่การก  าหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ใน
องค์กร ท าให้องค์กรมเีอกลกัษณ์ของตนเองตา่งไปจากองค์กรอ่ืน ส่งผลตอ่ประสิทธิผล กอ่ให้เกิด
ความผูกพนัและการมสีว่นรว่มในองค์กร มกีารปรับตัวท่ีเหมาะสม ท าให้เกิดการประสานงานกนั
องค์กรมกีรอบและทิศทางท่ีชดัเจน มกีลยุทธ์การสร้างวฒันธรรมท่ีเข้มแข็งประกอบด้วย 1)  ผู ้กอ่ตั้ง
หรือผูน้ าจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถสร้างศรัทธา 2)  การให้ความส าคัญกบัระบบการให้
รางวลัเชื่อมโยงเขา้กบัการปฏิบติั 3) ตอ้งมกีารกระท าอยา่งตอ่เน่ืองส่ือสารและเสริมแรงให้เกิดความ
เชื่อและคา่นิยมรว่ม 4)  การสร้างการเ รียนรู้และถา่ยโอน โดยเ ร่ิมจากจุดเ ล็ก ๆ กอ่นขยายกวา้ง
ออกไป ท าให้สมาชิกเกดิการเ รียนรู้รับรู้ เกิดการเ ลียนแบบคา่นิยมความเชื่อสู่กนัและกนัจนเกิด
วฒันธรรมองค์กรในภาพรวม 5) การคดัเลือกสมาชิกใหมห่รือพนักงานใหมต่อ้งให้มีความเหมาะสม 
6) มคีา่นิยมความเชื่อวฒันธรรมท่ีใกล้เ คียงกบัองค์กรมากท่ีสุด แล้วน ามาถา่ยทอดหลอ่หลอมให้
ทราบถึงวฒันธรรมท่ีแทจ้ริงขององค์กร 7)  มีการจัดสรรแบง่อ านาจสถานภาพสมาชิกให้ช ัดเจน 
เพื่อให้เกดิความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 8) มกีารให้รางวลัและการลงโทษ มกีารจูงใจให้ท างานอยา่ง
มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เหตุท่ีต้องเ ปล่ียนแปลง วฒันธรรมอาจเกิดจาก วิกฤตหรือเจอปัญหาใหญ ่มีการ
เปล่ียนตวัผูน้ าระดบัสูง การควบกจิการ การมวีฒันธรรมท่ีออ่นแอ ส าหรับแนวทางการเปล่ียนแปลง 
ควรเร่ิมจากการวเิคราะห์สภาพวฒันธรรม ท าความเขา้ใจพนักงาน แตง่ตั้ง ผู ้น าท่ีมีวิสัยทัศน์ใหม ่ๆ 
ปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม เชน่ การคดัเ ลือก การเ รียนรู้ทางสังคม การประเมินผล
และระบบรางวลัจูงใจท่ีจะชว่ยให้สนับสนุนคา่นิยมปรัชญาใหม ่  ๆเพื่อสร้างวฒันธรรมใหม ่  ๆให้เกดิข้ึน 
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กระบวนการสร้างวฒันธรรมองค์กร เร่ิมจาก 1) การก  าหนดคา่นิยมเชิงกลยุทธ์ 2)  การ
พฒันาคา่นิยมทางวฒันธรรม 3)  การสร้างวิสัยทัศน์หรือภาพองค์กรวา่จะอยูจุ่ดใด 4)  การเ ร่ิม
ด าเนินการตามกลยุทธ์ เป็นการสร้างคา่นิยมและเ ร่ิมปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ท่ีก  าหนดไว ้
5) การเสริมสร้างแรงทางวฒันธรรมเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทศัน์ขององค์กร 

3. ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบงานและผลิตภัณฑ์ธนาคาร ในยุคดิจิทัล มีระบบใหม ่
เกิดข้ึนมากมาย เชน่ E-Learning , Digital Banking, Mobile Banking, Cyber Banking, E-Commerce 
รูปแบบการใชบ้ริการและการให้บริการเปล่ียนแปลงไปตามวิถีทางการด าเ นินชีวิต ( Lifestyle)  ท่ี
เปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว การพฒันาบุคลากรกต็อ้งให้สอดคล้องตามยุกต์ของ Digital Banking ไปด้วย 
ซ่ึงลูกคา้ Digital Banking เ ป็นผลมาจากกระแสความนิยมในการใช ้ Smartphone และการเ ติบโต
ของธุรกจิ E-Commerce ทั้งธุรกรรมการเงิน Online การซ้ือสินคา้ Online และการช  าระเ งินคา่สินค้า 
การบริการ Online ชว่ยให้ลูกคา้ท าธุรกรรมได้สะดวกรวดเ ร็วข้ึนตลอด 24 ช ั่วโมง จนเทคโนโลยี
กลายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของธนาคารท่ีจะตอ้งให้ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการเข้าใจ ชื่นชอบ อยาก
มาใช ้บริการด้านน้ี  ดัง นั้ นธนาคารจึง ควรให้ ความส าคัญกบัการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้
ความสามารถดา้นเทคโนโลยีระบบงานและผลิตภ ัณฑ์ธนาคารอยา่งตอ่เ น่ือง พ ัฒนาระบบพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องไปด้วยกนัเข้ากบัยุกต์  Digital Banking  สอดคล้องกบัแนวโน้มพฤติกรรม
ผูใ้ชบ้ริการท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มคีวามเป็นมาหรือพื้นฐาน
ท่ีตา่งกนัทั้งดา้นการเมอืงสังคมและวฒันธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรม ท าให้ส่งผลตอ่การด าเ นินชีวิตท่ีตา่งกนัและพฤติกรรมทางการเ งินท่ีตา่งกนัไปด้วย 
ปัจจุบนัมรีะบบเทคโนโลยีใหม ่ๆ เกิดข้ึนมากมาย มีรูปแบบการใช ้บริการและการให้บริการท่ี
เปล่ียนแปลงไป การพัฒนาบุคลากรก็ควรสอดคล้องกบัยุกต์ของ Digital Banking ไปด้วย เพื่อให้
บุคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจสร้างความนา่เชื่อถือให้กบัตนเองและธนาคาร โดยมกีระบวนการดงัน้ี  

วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุน้บุคลากรให้มกีารพฒันาความรู้ด้านเศรษฐกิจ ความรู้ด้านสังคม
วฒันธรรมกฎหมาย และความรู้ดา้นเทคโนโลยีระบบงานและผลิตภณัฑ์ธนาคารของกลุม่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

เป้าหมาย 
1. บุคลากรมคีวามรู้ และทกัษะดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมกฎหมาย เทคโนโลยี

ระบบงานและผลิตภณัฑ์ธนาคาร ของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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2. บุคลากรสามารถให้บริการลูกคา้ท่ีเป็นคนตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม บุคลากร
สามารถน าความรู้ดา้นเศรษฐกจิวเิคราะห์ไปพฒันาปรับปรุง ให้เข้ากบัการบริการและการขาย ของ
ธนาคารได ้

3. บุคลากรสามารถวิเคราะห์ลูกค้าผู ้มา ใช ้บริการท่ีเ ป็นกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ์ของธนาคารตรงตามความต้องการไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 

เ ป้าหมายที่ 1 บุคลากรมีความรู้ และทักษะด้านเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมกฎหมาย 
เทคโนโลยีระบบงานและผลิตภณัฑ์ธนาคาร ของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

1. บุคลากรมีความรู้ด้านสังคมว ัฒนธรรมและกฎหมาย มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
ระบบงานและผลิตภณัฑ์ธนาคาร ของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผา่นเกณฑ์มาตรฐานธนาคาร  

2. บุคลากรมทีกัษะและใชร้ะบบงานเทคโนโลยีตามเกณฑ์มาตรฐานของธนาคาร 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด ได้แก ่แบบประเมินความรู้ของบุคลากรด้านสังคมวฒันธรรม 

กฎหมาย เทคโนโลยี และความรู้ในผลิตภณัฑ์ธนาคารตนเองและคูแ่ขง่ 
เป้าหมายที ่2 บุคลากรสามารถให้บริการลูกคา้ท่ีเป็นคนตา่งประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. บุคลากรสามารถให้บริการอยา่งมหีลกัวชิาการ ผา่นเกณฑ์มาตรฐานธนาคาร 
2. บุคลากรสามารถแนะน าการลงทุนและผลิตภ ัณฑ์ธนาคารให้กบัลูกค้าท่ีเ ป็นคน

ตา่งประเทศ ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานธนาคาร 
3. ลูกค้าผู ้มาใช ้บริการท่ีเ ป็นคนตา่งประเทศ มีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน ผา่นเกณฑ์

มาตรฐานธนาคาร 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด ไดแ้ก ่1. แบบประเมนิการให้บริการของบุคลากรแกช่าวตา่งชาติ 

2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของธนาคาร 
เป้าหมายที ่3 บุคลากรสามารถวเิคราะห์ลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการท่ีเ ป็นกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ์ของธนาคารตรงตามความต้องการไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ  
1. บุคลากรใ ห้บริการและน า เสนอขายผลิตภ ัณฑ์ธนาคาร  แกลู่กค้าท่ี เ ป็นคน

ตา่งประเทศ เพิ่มมากข้ึนตามเกณฑ์ธนาคาร 
2. บุคลากรสร้างความประทับใจ เพิ่มยอดขายผลิตภ ัณฑ์ธนาคารแกลู่กค้าท่ีเ ป็นคน

ตา่งประเทศ ไดม้ากข้ึนตามเกณฑ์ธนาคาร 
3. จ านวนลูกคา้ท่ีเป็นคนตา่งประเทศเพิ่มมากข้ึน ตามเกณฑ์ธนาคาร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด 1.แบบประเมนิความรู้ความสามารถในการน าเสนอผลิตภ ัณฑ์
ธนาคาร 2. ผลงานดา้นการขายของบุคลากรเพิ่มข้ึน 
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ธนาคารพาณิชย์ไทยสว่นใหญม่รีะบบเทคโนโลยีท่ีบุคลากรสามารถเข้าศึกษาเ รียนรู้หา
ขอ้มลูตา่ง ๆ ไดอ้ยูแ่ลว้ แตใ่นเน้ือหาไมส่อดคล้องกบัการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และธนาคารไมใ่ห้ความส าคญัหรือสง่เสริมการเรียนรู้ในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
เทา่ท่ีควรทั้งท่ีเป็นเร่ืองส าคญั ดงันั้นจึงมโีครงการสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรมีการพ ัฒนา
สมรรถนะดา้นความรู้เกีย่วกบัเศรษฐกจิและการวเิคราะห์เศรษฐกิจเชื่อมโยงอยา่งมีเหตุผล มีความรู้
ความสามารถและเขา้ใจในระบบธนาคารเป็นอยา่งดี เพื่อให้ทนัตอ่ความต้องการและพฤติกรรมของ
ลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามรูปแบบธุรกรรมทางการเ งินและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป และได้
ทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการ กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้าน
ความรู้ท่ีเกีย่วกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  ท่ีส าคญัม ี3 ดา้นไดแ้ก ่1)  ความรู้ในด้านเศรษฐกิจ 
2) ความรู้ในสังคมวฒันธรรมกฎหมาย 3) ความรู้ดา้นเทคโนโลยีและระบบงานธนาคาร 

โครงการกระตุ้นบุคลากรให้มีการพฒันาสมรรถนะด้านความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่ มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  
การพฒันาทกัษะความรู้ของบุคลากรในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวฒันธรรมและด้าน

เทคโนโลยีระบบงานและผลิตภณัฑ์ธนาคาร ควรมกีารก  าหนดแผนการพฒันาเป็นระยะ  
1. โครงการพฒันาหรือการเ รียนรู้ในระยะส้ัน และระยะกลาง ได้แก ่การฝึกอบรมใน

ห้องเรียน การประช ุมสัมมนา การเ รียนรู้ด้วยตนเองโดยใช ้เคร่ืองมือ Computer, Tablet, Mobile 
Phone การเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองมอืธนาคาร ไดแ้ก ่E-Learning เป็นตน้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทัน
ตอ่การเปล่ียนแปลง มแีผนงานท่ีครอบคลุมและสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัแผนระยะยาว ซ่ึงจะ
ชว่ยให้การบริหารการปฏิบติังานประจ าวนั เป็นไปดว้ยความราบร่ืน  

2. โครงการพฒันาระยะยาว เพื่อพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ดา้นเศรษฐกิจ ความรู้ในสังคม
วฒันธรรมกฎหมาย และความรู้ดา้นเทคโนโลยี โดยการเรียนรู้อยา่งมแีบบแผน เ ป้าประสงค์สามารถ
วดัหรือตรวจสอบได ้มกีารก  าหนดแผนการพฒันาเป็นระยะ 3 ถึง  10 ปี มุง่อนาคตข้างหน้าในการ
พฒันาสมรรถนะบุคลากรของธนาคารดา้นความรู้เกีย่วกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน วา่จะให้
อยูร่ะดบัไหนเมือ่เทียบกบัธนาคารอ่ืนโดยมีแผนวดัความส าเ ร็จเ ป็นปีประกอบกนัไปด้วย มีการ
วเิคราะห์องค์กร มกีารสนับสนุนกระตุน้และการจูงใจ มอีงค์ประกอบและกระบวนการดงัน้ี  

2.1 ธนาคารจัดให้มีหน ่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรโดยตรงภายใน
ธนาคาร เพื่อท าหน้าท่ีค้นควา้วิจัย รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
เศรษฐกจิ ดา้นสังคมวฒันธรรมของกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และด้านเทคโนโลยีระบบงาน
และผลิตภณัฑ์ธนาคาร 
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2.2 การกระตุน้ให้เกดิความอยากในการเรียนรู้ เชน่ การประกวดการทดสอบความรู้ให้
รางวลั ให้ผลตอบแทน มกีารก  าหนดคณุสมบัติบุคลากรให้เ ป็นผู้ท่ีต้องมีความรู้ความสามารถด้าน
เศรษฐกจิ ดา้นสังคมวฒันธรรมของกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และด้านเทคโนโลยีระบบงาน
และผลิตภณัฑ์ธนาคาร  

2.3 การโอนยา้ยบุคลากรไปประจ าสาขาตา่งประเทศ หรือโอนยา้ยไปประจ าหน ่วยงาน
ตา่งประเทศท่ีเป็นพนัธมติรเครือขา่ย เพื่อเรียนรู้เศรษฐกจิ สังคมวฒันธรรมกฎหมายเทคโนโลยีและ
ระบบงานใหม ่ๆ 

2.4 การรวมตวักนัของกลุม่ธนาคาร เพื่อพฒันาบุคลากรธนาคารโดยการจัดมาตรฐาน
ให้เป็นระบบสากลใชยื้ดถือรว่มกนัระหวา่งธนาคาร ในดา้นความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคมวฒันธรรมของกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และดา้นเทคโนโลยีระบบงานและผลิตภ ัณฑ์
ธนาคาร 

2.5 การพฒันาบุคลากรดา้นความรู้เกีย่วกบักลุม่ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
2.5.1 สง่เสริมสนับสนุนให้เกิดการเ รียนรู้ เชน่ การไปเ รียนรู้ประสบการณ์ใน

ตา่งประเทศ ใชช้ีวติอยูต่า่งประเทศ ศึกษาด้วยตนเองจากระบบความรู้ท่ีมีอยูภ่ายในธนาคาร การ
เรียนรู้จากการมเีพื่อนเป็นชาวตา่งชาติ จดัให้มกีารวดัความรู้เป็นระยะ  

2.5.2 สง่เสริมสนับสนุนให้เกดิการเรียนรู้ด้านสังคมวฒันธรรมและกฎหมายกลุม่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เขา้ใจความแตกตา่งกนัดา้นสังคมวฒันธรรม มคีวามหลากหลายทางเชื้อ
ชาติศาสนา สภาพภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง ความแตกตา่งทางความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม มกีลยุทธ์การสร้างวฒันธรรมท่ีเข้มแข็ง ท าความเข้าใจบุคลากร 
แตง่ตั้งผูน้ าท่ีมวีสัิยทศัน์ใหม ่ๆ ปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม มีระบบการคัดเ ลือก
พนักงานท่ีดีเขา้กบัวฒันธรรมของธนาคาร มกีารเรียนรู้ทางสังคม การประเมินผลและระบบรางวลั
จูงใจท่ีจะชว่ยให้สนับสนุนคา่นิยมปรัชญาใหม ่ๆ เพื่อสร้างวฒันธรรมใหมใ่ห้เกิดข้ึน มีการสร้าง
วฒันธรรมการให้บริการให้เขา้ใจชาวตา่งชาติ ท าความเข้าใจแนวทางการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม 
พฒันาวฒันธรรมให้เป็นวฒันธรรมตามวสัิยทัศน์  

2.5.3 ส่ง เสริมสนับสนุนการเ รี ยนรู้ด้านเทคโนโลยีระบบงานและผลิตภ ัณฑ์
ธนาคาร เพื่อให้ทนัตอ่รูปแบบการใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป ทันตอ่กระแสคา่นิยม ทัน
ตอ่การเติบโตของธุรกจิการเงิน  
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กิจกรรมทีใ่ช้ในโครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่ มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  
การพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านความรู้ท่ีเกี่ยวกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน มี

กจิกรรมท่ีใชใ้นโครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรท่ีส าคัญได้แก ่การฝึกอบรมในห้องเ รียน การ
เรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยวธีิตา่ง ๆ การเป็นวทิยากรภายใน การประชมุสัมมนา การเ รียนรู้ด้วยเคร่ืองมือ
ภายในธนาคาร ดงัน้ี 

1. การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) เป็นการการอบรมท่ีใช ้ต าราเ รียน การ
บรรยาย การสาธิต โดยมกีารปรับปรุงขอ้มลูความรู้ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)  มีองค์ประกอบคือ การวิเคราะห์ความจ าเ ป็น 
(จุดออ่น) ตอ้งการท่ีจะพฒันาของตนเอง การวางแผนการเ รียน การแสวงหาแหลง่วิทยากร การ
ประเมนิผลตนเอง โดยองค์กรตอ้งมกีารควบคุมอยา่งไกลช้ิด 

3. การเป็นวิทยากรภายใน ( Internal Trainer)  เพื่อให้บุคลากรธนาคารเป็นผู้ถา่ยทอด
ความรู้ มคีวามเขา้ใจองค์กรทราบข้อจ ากดัตา่ง  ๆ มีความคลอ่งตัวในการบริหารการฝึกอบรม ใช ้
ทรัพยากรบุคคลให้เกดิประโยชน์สูงสุด สะดวกในการปรับปรุงพฒันาหลักสูตร ประหยัดคา่ใช ้จา่ย 
กระตุน้ให้เกดิการเรียนรู้ มจุีดประสงค์เพื่อ 1)  ให้เกิดการพัฒนาตนเอง  โดยการหาความรู้ใหม ่ๆ 
อยูเ่สมอ 2) ลดอตัราลง คือลด EGO ลงของบุคลากร ให้มีการถอ่มตัว ใจกวา้ง มีทั้ง  IQ และ EQ สูง 
3) มคีวามรอบคอบเป็นระบบมากข้ึน 4) มสีมาธิดีข้ึน ( รับฟังอยา่งเข้าอกเข้าใจมากข้ึน) 5)  คิดริเ ร่ิม
สร้างสรรค์มากข้ึน 6) เรียนรู้จากผูเ้รียน พฒันาทกัษะและการใชอ้ารมณ์ขนั  

4. การประช ุมสัมมนา (Meeting/Seminar)  เ ป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลขา่วสาร ร่วมกนั
แกปั้ญหามสีว่นรว่มในการรับผิดชอบ กอ่ให้เกดิความรู้สึกร่วมแรงร่วมใจ ชว่ยผอ่นผันทุเลาปัญหา 
ไดรั้บฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ชว่ยให้การประสานงานให้ดีข้ึน โดยมีองค์ประกอบ ได้แก ่เ น้ือหา 
บุคลากร สถานท่ี เวลา งบประมาณ ในส่วนของขั้นตอนได้แก ่การเตรียมการกอ่นสัมมนา การ
ด าเนินการระหวา่งสัมมนา การด าเนินการหลังสัมมนา โดยมีการปรับปรุงข้อมูลความรู้ให้ทันกบั
การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

5. การเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองมอืภายในธนาคาร เชน่ ระบบ E-Learning โดยปกติทุกธนาคารจะ
มรีะบบ E-Learning อยูแ่ลว้ เพียงแตธ่นาคารไหนจะให้ความส าคัญกบัระบบน้ีมากเทา่ไหร่ในการ
พฒันาบุคลากรของตนเอง ซ่ึงจะใชเ้ป็นการเรียนการสอนในลักษณะใดก็ได้ การถา่ยทอดผา่นทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มเีทคโนโลยีในการในการจดัการหลกัสูตร 
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ตารางที ่4.14 กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านความรู้เกี่ยวกับกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อกระตุน้บุคลากรให้มกีารพฒันาความรู้ด้านเศรษฐกิจ ความรู้ด้านสังคมวฒันธรรม

กฎหมาย และความรู้ดา้นเทคโนโลยีระบบงานและผลิตภ ัณฑ์ธนาคารของกลุม่ AEC 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1.  บุคลากรมีความรู้ และทักษะด้าน
เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมกฎหมาย 
เทคโนโลยีระบบงานและผลิตภ ัณฑ์
ธนาคาร ของกลุม่ AEC 

1. บุคลากรมคีวามรู้ด้านสังคมวฒันธรรมและกฎหมาย มี
ความรู้ดา้นเทคโนโลยีระบบงานและผลิตภ ัณฑ์ธนาคาร 
ของกลุม่ AEC ผา่นเกณฑ์มาตรฐานธนาคาร 
2. บุคลากรมทีกัษะและใชร้ะบบงานเทคโนโลยีตามเกณฑ์
มาตรฐานของธนาคาร  

เคร่ืองมือวัด : แบบประเมนิความรู้ของบุคลากร 
2. บุคลากรสามารถให้บริการลูกค้าท่ี
เป็นคนตา่งประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. บุคลากรสามารถให้บริการอยา่งมีหลักวิชาการ ผา่น
เกณฑ์มาตรฐานธนาคาร 
2. บุคลากรสามารถแนะน าการลง ทุนและ ผลิตภ ัณฑ์
ธนาคารให้กบัลูกค้าท่ีเ ป็นคนตา่งประเทศ ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานธนาคาร 
3 .ลูกค้าผู ้มาใช ้บริการท่ีเป็นคนตา่งประเทศ มีความพึง
พอใจเพิ่มข้ึน ผา่นเกณฑ์มาตรฐานธนาคาร  

เคร่ืองมือวัด  : แบบประเมนิการให้บริการ 
3. บุคลากรสามารถวเิคราะห์ลูกค้าผู ้มา
ใชบ้ริการท่ีเป็นกลุม่ AEC เพื่อน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ของธนาคารตรงตามความ
ตอ้งการ ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ 

1. บุคลากรให้บริการและน าเสนอขายผลิตภ ัณฑ์ธนาคาร แก ่
ลูกคา้ท่ีเป็นคนตา่งประเทศ เพิ่มมากข้ึนตามเกณฑ์ธนาคาร 
2. บุคลากรสร้างความประทบัใจ เพิ่มยอดขายผลิตภ ัณฑ์ธนาคาร
แกลู่กคา้ท่ีเป็นคนตา่งประเทศ ไดม้ากข้ึนตามเกณฑ์ธนาคาร 
3.จ านวน ลูกค้าท่ี เ ป็นคนตา่งประเทศเ พิ่มมาก ข้ึน ตาม
เกณฑ์ธนาคาร 

เคร่ืองมือวัด : 1.แบบประเมนิความรู้ความสามารถ 2. ผลงานดา้นการขายของบุคลากร 
โครงการพฒันา : โครงการกระตุ้นบุคลากรให้มีการพฒันาสมรรถนะด้านความรู้ทีเ่กี่ยวกับกลุ่ม AEC 
(ก  าหนดหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ กระตุน้ให้เกดิความอยาก จดัมาตรฐานความรู้ พฒันาความรู้)  

กิจกรรมในการพฒันา : 1.การฝึกอบรมในห้องเรียน 2.การเรียนรู้ดว้ยตนเองด้วยวิธีตา่ง  ๆ 3. การเป็น
วทิยากรภายใน 4. การประชมุ สัมมนา 5. การเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองมือภายในธนาคาร 
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กลยุทธ์ที ่3 กลยุทธ์การพฒันาด้านการขายและการบริการ  
ธนาคารพาณิชย์ไทยประกอบธุรกจิให้บริการดา้นการเงินโดยมีเ ป้าหมายหลักท่ีส าคัญคือ

ผลก  าไร ธนาคารจึงตอ้งให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากกบัการจัดการธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกบัการขาย
และการบริการ มกีารพฒันาเทคโนโลยีสร้างนวตักรรมท่ีเกีย่วขอ้งกบัการขายและการบริการเพื่อให้
ลูกคา้รู้สึกแปลก แตกตา่ง ทนัสมยั อยากจะมาลองใชบ้ริการ ดงันั้นนโยบายของธนาคารและรูปแบบ
การบริหารบุคลากรดา้นการขายและการบริการ ควรเป็นไปในลกัษณะท่ีสง่ เสริมให้มีความอยากขาย
อยากบริการ ดว้ยการสร้างแรงกระตุน้และสร้างแรงจูงใจ  

มกีารพฒันาบุคลากรนอกจากจะเป็นผูม้จิีตใจให้บริการแลว้ควรมีความรู้ด้านผลิตภ ัณฑ์ทั้ง
ของธนาคารตนเองและธนาคารอ่ืน มกีารสร้างบรรยากาศการมสัีงคมท่ีดีทั้ง เพื่อนร่วมงานและลูกค้า 
เพราะเมือ่ไดใ้จกนักจ็ะได้งานได้บรรยากาศ เกิดการท างานเป็นทีม มีความรู้เกี่ยวกบัประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน ดา้นธุรกจิ เศรษฐกจิ สังคมวฒันธรรม การส่ือสาร สามารถให้ค าแนะน าลูกค้าทั้ง
ชาวไทยและชาวตา่งชาติได้อยา่งน ่าเชื่อถือ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขายและการบริการจึงมี
ความส าคญัควรก  าหนดเป็นกลยุทธ์ในการพฒันาบุคลากร 

การขายและการบริการ นอกจากค านึงถึงรูปแบบการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย
โดยทัว่ไปไดแ้ก ่การรับฝากเงินท่ีตอ้งจา่ยคืนเมื่อทวงถาม การใช ้ประโยชน์จากเ งินในทางใดทาง
หน่ึง และการให้บริการตา่ง ๆ เชน่ การเ งิน การบัญชี การแนะน าให้ความรู้การลงทุน การจัดท า
ธุรกรรมการเงิน การวางแผนวิเคราะห์ควบคุมติดตามและจัดท ารายงาน ยังต้องน ารูปแบบการ
ให้บริการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งหลากหลายมาประกอบด้วย ส าหรับการให้บริการท่ีสาขาอาจ
แบง่เป็น การบริการกอ่นการให้บริการ การบริการระหวา่งการให้บริการ การบริการหลังการ
ให้บริการ และการจัดการบริการอยา่ง อ่ืนได้แกก่า รบริหารจัดการข้อร้องเ รียน การจัดการด้าน
จริยธรรมจรรยาบรรณพนักงาน การจดัการสว่นผสมของการส่ง เสริมการตลาด บุคลากรธนาคารท่ี
เป็นผูใ้ห้บริการจึงตอ้งมทีกัษะการให้บริการและการขายท่ีดี มีการต้อนรับทักทายด้วยความจริงใจ
แสดง ออกในท ่าทีท่ี สุภาพน ้ า เ สียงมีเ สน ่ห์ เ ป็น กนัเ อง ให้ค าปรึกษาอยา่ งมืออาชีพ ภ ายใ ต้
สภาพแวดล้อมสาขา ท่ีเหมาะสม แนวทางการบริหารคุณภาพการให้บริการเ ร่ิมต้นจากใ ห้
ความส าคญักบัผูรั้บบริการเป็นผูท่ี้ส าคญัท่ีสุด ให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ร่วมกนัเพื่อรวมพลัง  เสริมเข้า
ไปดว้ยการฝึกอบรมเรียนรู้ขอ้มลูและหาโอกาสการขายการบริการ  ปรับปรุงกระบวนการท างานให้
กระชบังา่ย มกีระบวนการแกปั้ญหาท่ีดี มผูีน้ าให้การสนับสนุนเปล่ียนบทบาทจากผู้ควบคุมส่ังการ
มาเป็นโคช้ มองหาโอกาสการพฒันาอยา่งตอ่เ น่ือง บุคลากรต้องท างานด้วยความถูกต้องแมน่ย า 
ช  านาญรวดเร็ว จดจ าชื่อลูกคา้และเร่ืองราวเกี่ยวกบัลูกค้า มีทัศนคติท่ีดีย้ิมแย้มแจม่ใส เข้าใจความ
ตอ้งการของลูกคา้ ให้ความชว่ยเหลือเพิ่มเติมนอกจากการท าธุรกรรม ไมมุ่ง่ เพียงประโยชน์ ท าด้วย
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ความจริงใจ มบุีคลิกภาพท่ีดีนา่เชื่อถือ มคีวามเป็นมอือาชีพ ดังนั้ นส่ิงส าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ให้ไดผ้ลดีท่ีสุดไดแ้กก่ารเสริมสร้างแรงจูงใจในดา้นการขายและการบริการ  

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผลงานดา้นการขายและบริการมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
1. ผลงานดา้นการขายและบริการเป็นไปตามเป้าหมายหรือเพิ่มข้ึน  
2. ลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการเกดิความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มมากข้ึน 
3. บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถในการใช ้เคร่ืองมืออยา่งมืออาชีพทั้งด้านการตลาด 

ดา้นเทคโนโลยีและการขาย 
ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที ่1 ผลงานดา้นการขายและบริการเป็นไปตามเป้าหมายหรือเพิ่มข้ึน 

1. พนักงานมผีลงานดา้นการขายดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัครบทุกคน 
2. คะแนนการให้บริการของธนาคารแตล่ะสาขาดีข้ึน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด ไดแ้ก ่1. ตวัชี้วดัผลงานรายบุคคลเพิ่มสูง ข้ึน  2. แบบส ารวจความ
พึงพอใจของธนาคาร 

เป้าหมายที ่2 ลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการเกดิความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มมากข้ึน 
1. จ านวนลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน 
2. คะแนนการให้บริการของธนาคารแตล่ะสาขาดีข้ึน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด ไดแ้ก ่1. ตวัชี้วดัผลงานรายบุคคล  2. แบบส ารวจความพึงพอใจ
ของธนาคาร 

เป้าหมายที่ 3 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช ้เคร่ืองมืออยา่งมืออาชีพด้าน
การตลาดดา้นเทคโนโลยีและการขาย 

1. บุคลากรมคีวามรู้ดา้นการตลาดดา้นเทคโนโลยี มากข้ึน 
2. บุคลากรมขีีดความสามารถในการท างานเป็นทีมมากข้ึน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด ไดแ้ก ่แบบประเมนิบุคลากร 
บุคลากรตอ้งมคีวามรู้ดา้นผลิตภณัฑ์ทั้งของธนาคารตนเองและธนาคารคูแ่ขง่  มีส่วนร่วม

ในการน าเสนอแนวทางการให้บริการจากท่ีตนเองไดสั้มผสัโดยตรงกบัลูกค้า มีสมรรถนะด้านจิตใจ
ให้บริการ  ด้านความสามารถในการน าเสนอให้ค า แนะน าเ ป็นท่ีปรึกษาทาง การ เ งิน  ด้าน
ความสามารถในการส่ือสารโน้มน้าวเปรียบเทียบขอ้แตกตา่งในผลิตภ ัณฑ์ของตนเองและของคูแ่ขง่ 
จึงมโีครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นการขายและการบริการดงัน้ี  
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โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการขายและการบริการ 
คณุสมบติัของบุคลากรธนาคารในปัจจุบันจะต้องเป็นนักบริการและนักการขาย มีจิต

บริการ มกีารรับฟังอยา่งสนใจส่ือสารดว้ยหัวใจ มีบุคลิกภาพท่ีน ่าเชื่อถือ มีกลยุทธ์การให้บริการท่ี
ประทบัใจ มทีกัษะความรู้ในการขายและความรู้ในผลิตภ ัณฑ์ ส่ิง เหลา่น้ีจะเกิดข้ึนได้เ ป็นอยา่งดีก็
ตอ่เมือ่มกีารเสริมสร้างแรงจูงใจเขา้ไปในการพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นการขายการบริการ  

1. โครงการการพฒันาหรือการเรียนรู้ในระยะส้ัน และระยะกลาง เชน่ การฝึกอบรม การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเ รียนรู้ด้วยเคร่ืองมือธนาคารโดยมีอุปกรณ์การส่ือสารหลากหลาย เชน่ 
Computer, Tablet, Mobile Phone เป็นตน้ เพื่อให้เกดิความรู้ความเขา้ใจทันตอ่การเปล่ียนแปลง เ ป็น
การวางแผน เพื่อให้ครอบคลุมและเป็น ไปตามเป้าหมายปฏิบัติการท่ีวางไวโ้ดยปกติ แตต่้อง
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัแผนระยะยาว ซ่ึงจะชว่ยให้การบริหาร การปฏิบัติงานประจ าวนั 
เป็นไปดว้ยความราบร่ืน 

2. โครงการพฒันาระยะยาว มกีารเชื่อมโยงการบริหารและการปฏิบติัการด้านการขายและ
การบริการเขา้ดว้ยกนั มกีารเรียนรู้อยา่งมแีบบแผน โดยเป้าประสงค์เมื่อปฏิบัติแล้วจะต้องสามารถ
วดัหรือตรวจสอบได ้ดว้ยตัวเลข เชน่ยอดขาย ก  าไร ผลตอบแทนการขาย เ ป็นต้น มีการก  าหนด
แผนการพฒันาออกเป็น 3 ปี 5 ปี 10 ปี ให้มคีวามเป็นรูปธรรม ก  าหนดเป้าหมายในอนาคตข้างหน้า
ธนาคารจะมผีลงานอยูร่ะดบัไหนของ 15 ธนาคาร ตอ้งการให้สมรรถนะบุคลากรด้านการขายการ
บริการของธนาคารอยูร่ะดบัไหนเมือ่เทียบกบัธนาคารอ่ืน โดยค านึงถึงความสอดคล้องกบัแนวทาง
หลกัหรือนโยบายหลกัของธนาคาร เชน่เน้นผลตอบแทน เน้นยอดขาย เน้นความเชื่อถือเชื่อม ัน่  หรือ
เน้นสว่นประกอบหลายอยา่งเป็นตน้ โดยมแีผนวดัความส าเร็จเป็นปีประกอบ มีกระบวนการพัฒนา
และวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน มกีารวเิคราะห์ มกีารเสริมสร้างแรงจูงใจระดมความคิดพลังใจปลุกเ ร้า 
ควรเป็นการคิดนอกแบบตา่งไปจากเดิม สร้างสรรค์ เ ป็นไปได้ ( Lateral Thinking)  มีองค์ประกอบ
และกระบวนการดงัน้ี 

2.1 ธนาคารจดัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการพฒันาบุคลากรโดยตรงภายในธนาคาร 
เพื่อท าหน้าท่ีคน้ควา้วจิยั รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากร นโยบายหรือการบริหารของ
ธนาคารควรให้ความส าคญักบัการก  าหนดผลตอบแทนการขายให้เป็นธรรมและจูงใจในการท างาน 
ปลูกฝังให้เป็นนักบริหารงานขาย 

2.2 การกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกดิความอยากในการเ รียนรู้พ ัฒนาตนเอง
ประกอบกนัไปดว้ย เชน่ การปรับผลตอบแทนตามความสามารถ ได้แก ่ระบบคอมมิชช ั่น โบนัส 
รายไดร้างวลัพิเศษอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามความสามารถและผลการขาย เพื่อเ ป็นแรงจูงใจ และดึงคนท่ี
มคีวามสามารถดา้นการขายเขา้มาท างานในหนว่ยงาน  
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2.3 กระบวนการพฒันาสมรรถนะบุคลากรโดยการเสริมสร้างแรงจูงใจ มดีงัน้ี  
2.3.1 สร้างบุคลากรให้เป็นผูท่ี้รักการให้บริการและการขาย คือเป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจ

และให้ความส าคญักบัลูกคา้ มคีวามกระตือรือร้นท่ีจะชว่ยเหลือ มีความย้ิมแย้มแจม่ใสเอาใจใส่ดูแล
ลูกคา้ มคีวามอดทนอดกลั้นเมือ่ถูกลูกคา้ต าหนิ รู้จกัแกปั้ญหาเฉพาะหน้าไดดี้ 

2.3.2 สร้ างและปรับบุคลิกภาพบุคลากรให้ ดูดี เ ชน่การแตง่กายดูแลสะอาด
เรียบร้อย อากปักริยาท่ีแสดงออกควรเป็นไปโดยธรรมชาติ 

2.3.3 เสริมสร้างพฒันาเทคนิคดา้นการให้บริการและการขายอยูเ่สมอ โดยเฉพาะ
การสนทนาให้ลูกคา้เกดิความประทบัใจ เชน่การสร้างความเป็นกนัเอง เน้นการฟังและทวนค าพ ูด
เพื่อให้ลูกคา้ทราบวา่ผูใ้ห้บริการก  าลงัตั้งใจฟังในเร่ืองท่ีลูกคา้พดูอยู ่

2.3.4 เสริมสร้างใ ห้เ ป็นผู้มีความรู้ทั้งผลิตภ ัณฑ์ ตัวงาน สภ าวะแวดล้อม จน
สามารถพดูคยุกบัลูกคา้สร้างความเชื่อถือได ้

2.3.5 เปล่ียนแปลงกระบวนความคิดจากค าวา่การเป็นผูน้ าให้เปล่ียนบทบาทมาเป็น
โคช้ เพื่อพฒันาบุคลากรธนาคารให้เขา้ใจเกีย่วกบัการขายและการบริการ และกระบวนการคิดท่ีวา่
ขายเพราะความจ าเป็น มาขายเพราะความรักและความอยาก 

กิจกรรมทีใ่ช้ในโครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการขายการบริการ 
การพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการขายการบริการ มีกิจกรรมท่ีใช ้ในโครงการการ

พฒันาสมรรถนะบุคลากรท่ีส าคัญได้แก ่การฝึกอบรมในห้องเ รียน การสอนงาน การฝึกอบรม
ในขณะปฏิบติังาน การเป็นพี่เล้ียง การให้ค าปรึกษาแนะน า การสังเกต การเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ดงัน้ี  

1. การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) เพื่อปรับปรุงพ ัฒนาความสามารถ 
เน้นให้เกดิความรู้ทกัษะทศันคติแรงจูงใจ ทั้งดา้นบริการและผลิตภณัฑ์ธนาคาร เป็นการเรียนรู้ระยะส้ัน 

2. การสอนงาน (Coaching) ใชก้บักลุม่เล็ก หรือรายบุคคล เชน่บุคลากรเขา้มาท างานใหม ่
บุคลากรท่ีตอ้งการพฒันาเพื่อปรับต าแหน่งและหน้าท่ี ใช ้เวลาในการพัฒนาอยา่งตอ่เ น่ือง เพื่อ
ปรับปรุงพฒันาบุคลากรให้มทีักษะสูง ข้ึน  

3. กา รฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training:  OJT)  เ ป็นการพัฒน า
บุคลากรโดยการฝึกปฏิบติัจริง จากสถานท่ีจริง เพื่อให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติในลักษณะตัวตอ่ตัว เชน่ 
การสังเกต การโคช้ บุคลากรของสาขาเพื่อพฒันา 

4. โปรแกรมพี่เล้ียง (Mentoring Program) เน้นการพฒันาแบบมีส่วนร่วม แลกเปล่ียน
ความรู้ประสบการณ์ เพื่อสง่เสริมให้อีกฝ่ายมคีวามพร้อมในการท างาน เจริญเติบโตกา้วหน้าในสาย
อาชีพ นิยมใชก้บับุคลากรท่ีท างานใหม ่
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5. การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) เพื่อสอนงานกลุม่เ ล็ก ๆ หรือรายบุคคล ใช ้
เวลาในการพฒันา และท าอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อเสริมสร้างความรู้และทกัษะด้านการขายการบริการ  

6. การติดตามสังเกต (Job Shadowing) เป็นการเ รียนรู้ในระยะส้ัน ไมต่้องลงทุนมาก 
อาศยัแมแ่บบท่ีดีท่ีสุดในการเป็นตน้แบบ สังเกต ในเวลาท างานปกติ 

7.  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self Learning)  เน้นให้บุคลากรรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง สามารถแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ 

 
ตารางที ่4.15 กลยุทธ์การพฒันาด้านการขายการบริการ 
 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผลงานดา้นการขายและบริการมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. ผลงานดา้นการขายและบริการเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือเพิ่มข้ึน 

1. บุคลากรมผีลงานดา้นการขายเพิ่มมากข้ึนครบทุกคน 
2. คะแนนการให้บริการของธนาคารแตล่ะสาขาสูงข้ึน 

2. ลูกค้า ผู ้มาใช ้บริการเกิดความพึ ง
พอใจในการให้บริการมากข้ึน 

1. จ านวนลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน 
2. คะแนนการให้บริการของธนาคารแตล่ะสาขาสูงข้ึน 

เคร่ืองมือวัด : 1. ตวัชี้วดัของบุคลากรรายบุคคล 2. แบบส ารวจความพึงพอใจธนาคาร 
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ใช ้เคร่ืองมืออย ่างมืออาชีพทั้ งด้าน
การตลาด ดา้นเทคโนโลยี 

1. บุคลากรมคีวามรู้ดา้นการตลาด, เทคโนโลยี มากข้ึน 

2. บุคลากรมขีีดความสามารถในการท างานเป็นทีมมากข้ึน  

เคร่ืองมือวัด  :  แบบประเมนิบุคลากร 
โครงการพฒันา : โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการขายและการ

บริการ 
(จดัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ กระตุน้สร้างแรงจูงใจให้เกดิความอยาก กระบวนการพัฒนาให้เป็นผู้รักการบริการ 
เขา้ใจการขาย พฒันาบุคลิกภาพและเทคนิคการให้บริการ มคีวามรู้ดา้นผลิตภณัฑ์และความรู้ทั่วไปท่ีเกีย่วข้อง) 

กิจกรรมในการพฒันา : 1.การฝึกอบรมในห้องเรียน 2. การสอนงาน 3. การอบรมในขณะปฏิบัติการ 
4.โปรแกรมพี่เล้ียง 5.การให้ค าแนะน าปรึกษา 6. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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กลยุทธ์ที ่4 กลยุทธ์การพฒันาด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ธนาคารพาณิชย์ไทยประกอบธุรกิจด้านการขายและการบริการสินค้าท่ีไมม่ีตัวตน ใช ้

ความเชื่อถือและเชื่อม ัน่เป็นส าคญั จึงมหีลกัการยึดมัน่ภายใตค้า่นิยมขององค์กร (Core Value)  โดยมี
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งและองค์ประกอบท่ีเกีย่วขอ้งท่ีส าคญัไดแ้ก ่ลูกค้า ผู ้ถือหุ้น บุคลากร พ ันธมิตรและ
คูแ่ขง่ทางการคา้ เจา้หน้ีการคา้ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูล
ขา่วสาร และการก  ากบัดูแลกจิการ เพื่อให้บุคลากรสร้างความรับรู้คา่นิยมองค์กร มีทัศนคติท่ีดีและมี
ศรัทธา  มีการ เสียสละท าง านด้วยความโปร่งใ ส  มีจิตใ จดีงาม มีความซ่ือสัตย์ไมแ่สวงห า
ผลประโยชน์จากผูอ่ื้น รวมทั้งธนาคารมกีารจา่ยผลตอบแทนท่ีเหมาะสม บุคลากรธนาคารเป็นผู้ท่ี
สัมผสัโดยตรงกบัลูกคา้ สามารถส่ือถึงลูกคา้โดยตรง สร้างความเชื่อถือเชื่อม ัน่ให้กบัผู ้มาใช ้บริการ 
สามารถให้คณุให้โทษกบัธนาคารได ้กลยุทธ์การพฒันาดา้นคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ จึง
มคีวามส าคญัในการก  าหนดเป็นกลยุทธ์การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  

คณุธรรมจริยธรรม หมายถึงสภาพคณุงามความดี จิตใจดีงาม มีความปรารถนาดี เ ป็นมิตร 
อยากให้ผูอ่ื้นมคีวามสุข มนี ้ าใจเสียสละไมเ่ห็นแกต่วั สว่นจรรยาบรรณหมายถึง  หลักความประพฤติ
ปฏิบติัอนัเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมจริยธรรมท่ีควรปฏิบัติในการประกอบวิชาอาชีพ เพื่อให้
บุคลากรธนาคารไดยึ้ดถือปฏิบติั คณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ จึงเ ป็นรากฐานของการพัฒนา
คนให้เป็นผูม้ปัีญญา มคีวามรู้ มทีกัษะของคนทุกคนตามแตว่ิชาอาชีพและสังคม มีความซ่ือสัตย์ตอ่
ตนเอง ตอ่ลูกคา้ ตอ่องค์กร ตอ่สังคม ไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากผูอ่ื้น มคีวามอดทนตอ่การท างานหนกั 
ตอ่การให้บริการลูกคา้ ตอ่แรงกดดนัภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ความซ่ือสัตย์ ( Integrity) 
เป็นสว่นหน่ึงของจรรยาบรรณและหลกัการท่ียืดม ัน่ของธนาคารพาณิชย์ไทยให้บุคลากรทุกระดับขั้น
ยึดม ัน่ในความซ่ือสัตย์และโปร่งใส เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจอยา่ง
เหมาะสม ดูแลขอ้มลูของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั มกีารตรวจสอบภายใน และการบริหารความเ ส่ียงท่ี
มปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างวฒันธรรมองค์กรให้บุคลากรมีมาตรฐานสูง ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

เป้าหมาย 
1. บุคลากรเขา้ใจและเห็นความส าคญัของคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
2. บุคลากรธนาคารท างานด้วยความตั้งใจ มีความสุข เข้าใจทั้ง ลูกค้า ธนาคาร และ

เพื่อนรว่มงานเป็นอยา่งดี 
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ตัวช้ีวัด 

เ ป้าหมายที่ 1 บุคลากร เ ข้าใ จและเ ห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

1. บุคลากรมจิีตใจดีงาม เป็นมติรกบัลูกคา้เพื่อนรว่มงานและผู้ท่ีพบเห็นตามมาตรฐาน
ของธนาคาร 

2. ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ และท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเ งินอยา่งมืออาชีพ
มากข้ึนตามเกณฑ์มาตรฐานของธนาคาร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด ไดแ้ก ่  
1. แบบประเมนิบุคลากรดา้นคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ 
2. แบบประเมนิการท างานโดยรวม 

เป้าหมายที ่2 บุคลากรธนาคารท างานดว้ยความตั้งใจ มีความสุข เข้าใจทั้ง ลูกค้า ธนาคาร 
และเพื่อนรว่มงานเป็นอยา่งดี 

1. บุคลากรให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แกลู่กคา้ และท าหน้าท่ีเ ป็นท่ีปรึกษาทางการ
เงินอยา่งมอือาชีพตามมาตรฐานธนาคาร 

2. บุคลากรท างานเป็นทีมรว่มกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน   
3. บุคลากรท างานดว้ยความตั้งใจ มีความสุข จงรักภ ักดีกบัธนาคารจนผลงานดีข้ึน

เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร 
เค ร่ือง มือที่ใ ช้ในการวัด  ได้แก  ่1. แบบประ เมินบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ 2. แบบประเมนิการท างานโดยรวม 
การพฒันาโดยการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้บุคลากรคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ มี

ความรู้เขา้ใจในกฎระเบียบข้อบังคับของธนาคารเป็นอยา่งดี มุง่ม ัน่ท างานด้วยความเสียสละ 
ท างานดว้ยความโปรง่ใสซ่ือสัตย์ มทีศันคติท่ีดีท างานด้วยความศรัทธาและความรัก ภายใต้กลไก
ควบคุมการท างานท่ีดี มีมาตรฐานบุคลากรและมาตรฐานงานท่ีช ัดเจน จึงมีโครงการพัฒนา
สมรรถนะ บุคลากร เพื่อปลูกฝังบุคลากรให้เ ป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณให้เ ป็ น
วฒันธรรมองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณให้เป็น

วัฒนธรรมองค์กร 
การพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความจ าเ ป็นและ

ส าคญัตอ่ธนาคาร เน่ืองจากธนาคารประกอบธุรกจิการขายการบริการทางการเ งินท่ีไมม่ีตัวตน ของ
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สินคา้ ตอ้งใชค้วามเชื่อถือ ของผูม้าใชบ้ริการท่ีมตีอ่ธนาคาร และตอ่บุคลากรผู้ให้บริการ การพัฒนา
บุคลากรจึงก  าหนดเป็นแผนการพฒันา 

1. โครงการพฒันาหรือการเรียนรู้ในระยะส้ัน และระยะกลาง เชน่ การฝึกอบรม การ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองมอืธนาคาร ไดแ้ก ่E-Learning วางแผนเพื่อให้ครอบคลุมและ
เป็นไปตามเป้าหมายปฏิบติัการท่ีวางไว ้ให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัแผนระยะยาว ซ่ึงจะชว่ย
ให้การบริหาร การปฏิบติังานประจ าวนั เป็นไปดว้ยความราบร่ืน  

2. โครงการพฒันาระยะยาว เพื่อเชื่อมโยงการบริหารและการปฏิบัติการภายในองค์กร
เขา้กบัการพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณให้เ ป็นวฒันธรรมองค์กร 
อยา่งมแีบบแผน สามารถวดัหรือตรวจสอบได้ด้วยแบบประเมินบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณ มกีารก  าหนดแผนการพฒันาออกเป็น 3 ปี 5 ปี 10 ปี พ ัฒนาบุคลากรให้เ ป็นผู้จิตใจดี
งามมคีวามปรารถนาดีเป็นมติร อยากให้ผูอ่ื้นมคีวามสุข มีน ้ าใจเ สียสละไมเ่ห็นแกต่ัว พ ัฒนาคนให้
เป็นผูม้ปัีญญามคีวามรู้มทีกัษะด้านคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ มีความซ่ือสัตย์ตอ่ตนเอง ตอ่
ลูกคา้ ตอ่องค์กร ตอ่สังคม ไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากผู้อ่ืน มีความอดทนตอ่การท างานหนัก ตอ่
การใ ห้บริการ ลูกค้า ต ่อแรงกดดันภ ายใ นอง ค์กรและภายนอกองค์กร มีอง ค์ประกอบและ
กระบวนการดงัน้ี 

2.1 มกีารรวมตัวกนัของกลุม่ธนาคาร เพื่อจัดมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณของบุคลากรธนาคารไทยให้เป็นระบบเดียวกนั ใช ้ยืดถือร่วมกนัระหวา่งธนาคาร เพื่อ
พฒันาบุคลากรให้มคีณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ 

2.2 ธนาคารควรจดัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรโดยตรงภายใน
ธนาคาร เพื่อท าหน้าท่ีคน้ควา้วจิยั รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเ อียดการ
พฒันาดา้นคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ ดงัน้ี 

2.2.1 ใชเ้ป็นเคร่ืองมือให้พนักงานท างานด้วยความระมดัระวงั  ป้องกนัการ
กระท าใด ๆ ท่ีเป็นการละเมดิกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัน าความเ ส่ือมเสียมาสู่ชื่อเ สียงของธนาคาร 
โดยการปลูกจิตส านึกดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

2.2.2 ก  าหนดให้เป็นคา่นิยมของธนาคาร คือความยุติธรรม ซ่ือสัตย์ น ่าเชื่อถือ 
ไดรั้บความไวว้างใจ เป็นรากฐานของความส าเ ร็จของธนาคาร ปลูกฝังให้เกิดความเข้าใจเ น้ือหา
คณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคาร ท าให้ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้อยา่งเ ต็มท่ี 
ให้ขอ้มลูกบัลูกคา้ท่ีเป็นจริง ถูกตอ้ง เป็นประโยชน์และท าหน้าท่ีเ ป็นท่ีปรึกษาด้านการเ งินอยา่งมือ
อาชีพ มจิีตส านึกท่ีดีตอ่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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2.2.3 ปลูกฝังการมคีณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากรธนาคารตอ่ผู ้ท่ีมี
สว่นไดเ้สีย ไดแ้ก ่1) ลูกคา้ มกีารน าเสนอให้บริการดว้ยความเป็นธรรม 2)  ผู ้ถือหุ้น ค านึงถึงการได้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 3) พนักงานมคีวามสามารถ พฒันาให้มคีวามกา้วหน้าม ัน่คง 4) พนัธมิตรและ
คูแ่ขง่ ปฏิบติัตอ่กนัอยา่งเป็นธรรม 5) เจา้หน้ีและคูค่า้มกีารปฏิบติัตามเง่ือนไข รวมทั้งสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
การเปิดเผยขอ้มลู และการก  ากบัดูแลท่ีดี สร้างความเชื่อม ัน่ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สียให้เป็นไปตามสากล 

2.2.4 กระบวนการในการพัฒนา บุคลากรให้ มีคุณธรรมจริยธร รมและ
จรรยาบรรณ 1) การจัดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 2)  การสรรหาบุคลากรท่ี
เหมาะสมสามารถปรับตวัเขา้ไดก้บัวฒันธรรม 3) การปฐมนิเทศให้แนวคิดการท างาน 4)  การสร้าง
ความรู้ปรับทศันคติปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 5) การยกยอ่งให้รางวลั 6)  การสร้าง
แบบอยา่งท่ีดี 7) การประชาสัมพนัธ์และกระท าอยา่งตอ่เน่ือง  

กิจกรรมทีใ่ช้ในโครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ 
การพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ มีกิจกรรมในโครงการ

พฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ ท่ีส าคัญได้แก ่การฝึก อบรมใน
ห้องเรียน การสอนเงิน การเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ดงัน้ี  

1. การฝึกอบรมในห้องเ รียน (Classroom Training)  เน้นให้เกิดความรู้ทักษะทัศนคติ
แรงจูงใจและบุคลิกภาพท่ีเปล่ียนไปจากเดิม เป็นการเ รียนรู้ระยะส้ัน ควรมีการวดัความเข้าใจด้าน
คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณดว้ย 

2. การสอนงาน (Coaching) เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหวา่งผู้สอนกบับุคลากร 
โดยจะใชก้บักลุม่เล็ก ๆ หรือรายบุคคล ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ปลูกฝังพฒันาให้เป็นผูม้คีณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ โดยมขีั้นตอนในการสอนงาน 

3. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self Learning)  เ ป็นเทคนิคการพัฒนาท่ีเน้นให้บุคลากรมี
ความรับผิดชอบเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไมจ่ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการปฏิบัติ โดยใช ้ชอ่งทางและส่ือ
ตา่ง ๆ มกีารทดสอบเป็นระยะ 
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ตารางที ่4.16 กลยุทธ์การพฒันาด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อสร้างวฒันธรรมองค์กรให้บุคลากรมมีาตรฐานสูงด้าน คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. บุคลากร  เข้าใ จและเ ห็นความ 
ส าคญัของคณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

1. บุคลากรมจิีตใจดีงาม เป็นมติรกบัลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้ท่ี
พบเห็นตามมาตรฐานของธนาคาร 
2. บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริตไมแ่สวงหาผลประโยชน์ 
ภาพลกัษณ์ของธนาคารดีข้ึนตามเกณฑ์มาตรฐานของธนาคาร 

2. บุคลากรธนาคารท างานด้วยความ
ตั้ง ใจ  มีความสุข เข้า ใจทั้ง ลูกค้า 
ธนาคาร และ เพื่อนร่วมง าน เป็น
อยา่งดี 

1. บุคลากรให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แกลู่กค้า และท าหน้าท่ี
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอยา่งมอือาชีพตามมาตรฐานธนาคาร 
2. บุคลากรท างานเป็นทีมร่วมกบัคนอ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐาน   
3. บุคลากรท างานด้วยความตั้ งใจ มีความสุข จงรักภ ัก ดีก ับ
ธนาคารจนผลงานดีข้ึนเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร 

เคร่ืองมือวัด : 1. แบบประเมนิบุคลากรดา้นคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ 2. แบบประเมนิการท างานโดยรวม 

โครงการพฒันา : โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร 
(ก  าหนดหนว่ยงานรับผิดชอบ ก  าหนดให้เป็นคา่นิยมของธนาคาร จัดและพัฒนามาตรฐานด้าน
คณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ ปลูกฝังและพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองจนเป็นวฒันธรรมองค์กร)  

กิจกรรมในการพฒันา : 1. การฝึกอบรมในห้องเรียน 2. การสอนงาน 3. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 
กลยุทธ์ที ่5 กลยุทธ์การพฒันาด้านภาวะผู้น า  
บุคลากรธนาคารเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของกระบวนการให้บริการ ธนาคารจึงต้องมี

แผนและกระบวนการพฒันาบุคลากรท่ีเดน่ช ัด ส่ง เสริมให้เ รียนรู้ทั้งด้านการปฏิบัติงาน ด้านการ
พฒันาตนเอง มกีารใชเ้ทคโนโลยีในการเ รียนรู้หลากหลาย มีการน าระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีหลากหลายมาใช ้เปิดโอกาสให้บุคลากรเ ติบโตในสายอาชีพ สร้างผู้น าท่ีเ ป็นแบบอยา่งท่ี
สามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานเพื่อให้เกดิการมุง่ม ัน่สร้างสรรค์ พบวา่ปัจจุบันบุคลากรยังขาด
คณุสมบติัดา้นภาวะผูน้ าและมคีวามจ าเป็นตอ้งพฒันาให้เป็นผูม้คีณุสมบติัดา้นภาวะผู้น า  กลยุทธ์การ
พฒันาดา้นภาวะผูน้ าจึงมคีวามส าคญั 
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ภาวะผูน้ าหมายถึง  บุคลท่ีเ ป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมพลของกิจกรรมภายในกลุม่ เ ป็น
แบบอยา่งท่ีดีสามารถสร้างแรงจูงใจ เป็นผูท่ี้มโีอกาสติดตอ่ส่ือสารกบัผู้อ่ืนมากกวา่ทุกคนในกลุม่ มี
ความสามารถในการใชอิ้ทธิพลชกัจูงให้คนอ่ืนท างานในระดบัตา่ง  ๆ ท่ีต้องการให้บรรลุเ ป้าหมาย
และวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ มอีงค์ประกอบและกระบวนการดงัน้ี  

คณุลกัษณะภาวะผูน้ าของบุคลากรธนาคาร เป็นผูท่ี้มวีสัิยทศัน์มองเห็นภาพของเป้าหมาย
ท่ีวางไว ้ลงมอืท าดว้ยการทุม่เท มกีารส่ือสารท่ีดีถา่ยทอดให้เข้าใจได้ง ่าย มีมนุษย์สัมพันธ์เอาใจใส่
คนท่ีท างานรว่มกนั มนี ้ าใจตอ่ผูอ่ื้น มกีารควบคมุตนเองทั้งอารมณ์ กายวาจาใจ มีการเ รียนรู้ด้านการ
ฟังอา่น มองโลกในแงดี่หรือมทีศันคติท่ีดี กลา้ตัดสินใจเมื่อเกิดปัญหาหรือมีความจ าเ ป็น ถึงแมว้า่
การตดัสินใจนั้นจะถูกหรือผิดกต็ามกจ็ะท าให้เกดิความศรัทธาของผู้ตาม แตก่ารตัดสินใจของผู้น าท่ี
ดีตอ้งมกีารตดัสินใจท่ีถูกมากกวา่ผิด  

ผูน้ าท่ีดีในองค์กรธนาคาร เป็นผูท่ี้มปีระสิทธิภาพในการท าผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย มี
ความสามารถในการถา่ยทอดให้ขอ้มลูขา่วสารความรู้ประสานงาน สร้างความประทับใจ ส่ง เสริม
ขวญัก  าลงัใจภายในสาขารวมพลงักนัให้ภารกจิบรรลุผล มีความเสียสละความสุขสบาย และความ
พึงพอใจสว่นตวัโดยมุง่ภารกิจให้สัมฤทธ์ิผล การประเมินเชื่อมโยงสถานการณ์ประเด็นปัญหา
เศรษฐกจิ สังคม การเมอืง และภาพรวมเพื่อใชก้  าหนดกลยุทธ์ มีความเข้าใจและถา่ยทอดวิสัยทัศน์
พนัธกจิเป้าประสงค์ของธนาคาร การเป็นผูน้ าปรับเปล่ียนปลุกขวญัก  าลังใจ มีความสามารถในการ
ส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีตนเองท าอยูน่ั้นมีผลอยา่งไร การสนับสนุนส่งเสริมสร้างบรรยากาศ
วฒันธรรมการท างานเป็นทีมมีการสอนงานกนั การเข้าใจข้อเดน่ข้อด้อยผู้ใต้บังคับบัญชา จน
สามารถชี้แนะเขาได ้และสามารถสร้างขวญัก  าลงัใจในการปฏิบัติงาน ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา
แสดงศกัยภาพเต็มท่ี การปฏิบติังานดว้ยความโปรง่ใสซ่ือสัตย์ มคีวามรู้ดา้นเศรษฐกิจทั่วไป  

บุคลากรในองค์กรธนาคารพาณิชย์ไทยท่ีประจ าอยูส่าขา มีหน้าท่ีและท าหน้าท่ีตาม
ต าแหนง่ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย การวดัผลงานของสาขาธนาคารประกอบด้วยผลงาน
ของ บุคลากรรายต าแหนง่ของแตล่ะต าแหนง่มารวมกนั ไดแ้ก ่ผูจ้ดัการหรือผู้บริหารสาขา ผู ้รับมอบ
อ านาจสาขา และผูป้ฏิบติังานทัว่ไป 

1. ผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารสาขา ท าหน้าท่ีบริหารจัดการลูกค้า บริหารบุคลากรภายใน
สาขา งานภายใน เชน่ ความเส่ียง กฎระเบียบ ประสารงานกบัหน่ายงานอ่ืน เพื่อก  าหนดวิเคราะห์
ประเมนิ และปฏิบติัตามกระบวนการท างาน รวมทั้ งแกปั้ญหาตา่ง  ๆ บริหารสาขาให้เ ป็นไปตาม
เป้าหมายและไดผ้ลงานตามเป้าหมายทั้งระบบงานภายในการขายการบริการ 

2. ผูรั้บมอบอ านาจสาขา ไดแ้กผู่ช้ว่ยผูจ้ัดการ สมุห์บัญชี ผู ้ช ว่ยสมุห์ รวมทั้ง ผู ้รับมอบ
อ านาจผา่นระบบงานตา่ง ๆ ท าหน้าท่ีวางแผนการขาย ชว่ยสนับสนุนบริหารสาขาให้มีประสิทธิภาพ 
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สนับสนุนพนักงานสาขา ควบคุมภายใน ดูแลภาพรวมของสาขา ให้ค าแนะน า แกพ่นักงาน 
ตรวจสอบความพร้อมการให้บริการทั้งพนักงานและเคร่ืองมือ รวมทั้งท างานให้เ ป็นไปตาม
เป้าหมายและไดผ้ลงานตามเป้าหมาย แชร์ประสบการณ์ รวมทั้งระบบงานภายในสาขา การขายการ
บริการให้ไดต้ามเป้าหมายตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ผูป้ฏิบติังานทัว่ไป ไดแ้กพ่นักงานประจ าเคาน์เตอร์ สินเชื่อ การตลาด ท าหน้าท่ี
ให้บริการลูกคา้ดา้นธุรกรรมการเงินตา่ง ๆ จดัท ารายงาน ให้บริการอ่ืน  ๆ เชน่ ขาย/แนะน าสินค้า
บริการของธนาคาร ศึกษาหาความรู้ รวมทั้งท างานให้เ ป็นไปตามเป้าหมายและได้ผลงานตาม
เป้าหมาย เพื่อน าเสนอและแกปั้ญหาให้กบัผูม้าใชบ้ริการ บริหารการท างานของตนเองให้เ ป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมาย  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมคีวามสามารถในการบริหารและการท างานในการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

เป้าหมาย 
1. บุคลากรมคีวามเขา้ใจและถา่ยทอดวสัิยทศัน์พนัธกจิเป้าประสงค์ของงานไดดี้ 
2. บุคลากรมวีฒันธรรมการท างานท่ีดีและท างานดว้ยความทุม่เท  
3. บุคลากรมคีวามสามารถในการชี้แนะสร้างขวญัก  าลงัใจ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายที ่1 : บุคลากรมคีวามเขา้ใจและถา่ยทอดวสัิยทศัน์พนัธกจิเป้าประสงค์ของงานไดดี้ 

1. บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะ วางแผน เพื่อให้ภารกิจ
บรรลุเป้าหมายไดค้รบทุกคน 

2. บุคลากรสามารถถา่ยทอดวสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดค้รบทุกคน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด ไดแ้ก ่1. แบบประเมินบุคลากร  2. แบบประเมินภาวะผู้น าและ

การบริหาร 
เป้าหมายที ่2 : บุคลากรมวีฒันธรรมการท างานท่ีดีและท างานดว้ยความทุม่เท 

1. บุคลากรท างานดว้ยความทุม่เทจนบรรลุวตัถุประสงค์ไดค้รบทุกคน   
2. บุคลากรมคีวามสามารถในการสอนงานและท างานรว่มกบัคนอ่ืนไดค้รบทุกคน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด ไดแ้ก ่1. แบบประเมนิบุคลากร   2. แบบประเมินภาวะผู้น าและ
การบริหาร 

เป้าหมายที ่3 : บุคลากรมคีวามสามารถในการชี้แนะสร้างขวญัก  าลงัใจ 
1. บุคลากรสามารถโน้มน้าวให้คนอ่ืนหรือผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ปฏิบัติงานให้ส าเ ร็จตาม

เป้าหมายไดค้รบทุกคน 
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2. บุคลากรสามารถใชก้ลยุทธ์ท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนร่วมงานท างานส าเ ร็จ
ดว้ยความภูมใิจได้ครบทุกคน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด ไดแ้ก ่1. แบบประเมนิบุคลากร   2. แบบประเมินภาวะผู้น าและ
การบริหาร 

ภาวะผูน้ าเป็นคณุสมบติัท่ีจะต้องอยูก่บับุคลากรธนาคาร จึงควรได้รับการพัฒนาด้าน
ความรู้ความสามารถในการท างาน การบริหารงาน การวางแผนก  าหนดกลยุทธ์ สามารถถา่ยทอด
นโยบายไดอ้ยา่งเขา้ใจ ผูจ้ดัการและผูรั้บมอบอ านาจสาขาพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ควบคมุความเส่ียงไดดี้ เข้าใจสามารถส่ือสารกบัลูกค้ากลุม่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน และควบคมุอนุมติังานให้ถูกตอ้งตามระเบียบ บุคลากรธนาคารควรมีความรู้ด้าน
เศรษฐกจิและการวเิคราะห์ สามารถประเมนิเชื่อมโยงสถานการณ์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจสังคม
การเมอืงและภาพรวมเพื่อก  าหนดกลยุทธ์ได ้มคีวามเป็นผู้น าปรับเปล่ียนปลุกขวญัก  าลังใจ สร้าง
ความเชื่อม ัน่ สามารถถา่ยทอดวสัิยทศัน์พนัธกจิเป้าประสงค์ ส่ือสารให้ผู ้อ่ืนเข้าใจได้วา่ส่ิง ท่ีท าอยู ่
นั้นมผีลอยา่งไร เขา้ใจจุดเดน่จุดดอ้ยของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เข้าใจความต้องการของผู้บังคับบัญชา 
สามารถชี้แนะสร้างขวญัก  าลงัใจ จึงมโีครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นภาวะผูน้ า  

โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านภาวะผู้น า 
1. โครงการพฒันาหรือการเ รียนรู้ในระยะส้ัน และระยะกลาง เชน่ การฝึกอบรม การ

เ รียนรู้ด้วยตนเอง การเ รียนรู้ด้านภาษาทาง Online ในรูปแบบ Applications โดยมีอุปกรณ์การ
ส่ือสารหลากหลาย เชน่ Computer, Tablet, Mobile Phone เป็นตน้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทัน
ตอ่การเปล่ียนแปลง ครอบคลุมและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้แตต่้องสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกบัแผนระยะยาว ซ่ึงจะชว่ยให้การบริหาร การปฏิบติังานประจ าวนั เป็นไปดว้ยความราบร่ืน  

2. โครงการพฒันาระยะยาว มกีารเรียนรู้อยา่งมีแบบแผน สามารถวดัหรือตรวจสอบได้
ดว้ยแบบประเมนิบุคลากร หรือแบบประเมนิภาวะผูน้ าและการบริหาร มีการก  าหนดแผนการพัฒนา
เป็น 3 ปี 5 ปี 10 ปี โดยมแีผนวดัความส าเ ร็จเ ป็นปีประกอบกนัไปด้วย มีกระบวนการพัฒนา และ
วตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน มกีารวเิคราะห์องค์กร มกีารจูงใจ ระดมความคิดพลังใจปลุกเ ร้า ควรเป็นการ
คิดนอกแบบตา่งไปจากเดิม สร้างสรรค์ เป็นไปได ้ (Lateral Thinking) 

2.1 ธนาคารจดัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการพฒันาบุคลากรโดยตรงภายในธนาคาร 
เชน่ จดัตั้งบริษทัในเครือ หรือหนว่ยงาน ท าหน้าท่ีคน้ควา้วจิยั รับผิดชอบในการวางแผนพฒันาบุคลากร 

2.2 กระตุน้และจูงใจให้เกดิความอยากในการเรียนรู้พฒันาตนเอง ประกอบกนัไปด้วย 
เชน่ การปรับต าแหนง่ให้สอดคลอ้งกบัความสามารถดา้นภาวะผูน้ า การปรับคุณสมบัติบุคลากรด้าน
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ต าแหนง่และความกา้วหน้าโดยให้ความส าคัญกบัภาวะผู้น า เพื่อเ ป็นแรงจูงใจ และดึงคนท่ีมี
ความสามารถเขา้มาท างานในหนว่ยงาน  

2.3 การรวมตวักนัของกลุม่ธนาคาร เพื่อจดัมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านภาวะผู้น า 
ใชยื้ดถือรว่มกนัระหวา่งธนาคาร เพื่อพฒันาบุคลากรให้มภีาวะผูน้ าอยา่งสมบูรณ์แบบตามมาตรฐาน  

3. กระบวนการเรียนรู้ การเป็นผู้น ามีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนองค์กร และควรจะมี
ทกัษะการบริหารรว่มดว้ย เพื่อเชื่อมโยงกบัจิตใจของบุคคล การเป็นผู้น าถือเ ป็นทักษะท่ีออ่นโยนแต ่
มพีลงัสูง การเสริมสร้างทกัษะจึงตอ้งท าอยา่งตอ่เน่ืองบนหลกัการและวธีิท่ีถูกต้องเพื่อความยั่ง ยืน มี
วธีิการพฒันาหลายวธีิ โดยมกีระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ในการพฒันาสมรรถนะบุคลากร 

กิจกรรมทีใ่ช้ในโครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านภาวะผู้ น าเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

การพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นภาวะผูน้ า ให้ความส าคญักบัทักษะการส่ือสาร ลีลาการ
เป็นผูน้ าและการกระตุน้ การบริหารงานบริหารคนบริหารเวลา การก  าหนดเป้าหมายและความ
รับผิดชอบ การวางแผนกลยุทธ์ การสร้างความเห็นพ้องต้องกนัเ ป็นทีม โดยกิจกรรมในโคร งการ
พฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นภาวะผูน้ าท่ีส าคญัไดแ้ก ่การฝึกอบรมในห้องเ รียน การเพิ่มคุณคา่ใน
งาน การเพิ่มปริมาณงาน การมอบหมายโครงการ การสอนงาน การเ รียนรู้ด้วยตัวเอง การเป็น
วทิยากรภายใน การประชมุสัมมนา การให้ทุนการศึกษา ดงัน้ี  

1. การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) เพื่อปรับปรุงพฒันาความสามารถ เน้น
ให้เกดิความรู้ทกัษะทศันคติแรงจูงใจ เป็นการเรียนรู้ระยะส้ัน 

2. การเพิ่มคุณคา่ใ นงาน (Job Enrichment)  เ ป็นลักษณะงานท่ีมีความส าคัญ มีอิสระ
สามารถบริหารจดัการงานดว้ยตนเอง และไดรั้บข้อมูลป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชาเป็นระ ยะ เน้น
การออกแบบงานให้เกดิความช  านาญท่ีหลากหลาย 

3. การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) เป็นการมอบหมายงานเพิ่มข้ึน เ ป็นการฝึกฝน
แกปั้ญหา 

4. การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เป็นการมอบหมายโครงการท่ีมีขอบเขต
ไมก่วา้งมากนัก ระยะเวลาส้ัน ๆ 

5. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Learning) เน้นให้บุคลากรรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 
สามารถแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ 

6. การเป็นวทิยากรภายใน (Internal Trainer) บุคลากรผูม้ทีกัษะความช  านาญเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
พร้อมท่ีจะถา่ยทอดให้บุคคลตา่ง ๆ 
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7. การประชมุสัมมนา (Meeting/Seminar)  เ ป็นการเ รียนรู้จากการรับฟังแนวคิดใหม ่ๆ 
เพื่อให้เกดิความรู้และประสบการณ์จากผูอ่ื้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

8. การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) เป็นการพฒันาบุคลากรในชว่งเวลาท างานปกติ หรือ
นอกเวลาท างาน ให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดบัสูงข้ึน 

 
ตารางที ่4.17 กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะด้านภาวะผู้น า 
 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้บุคลากรมคีวามสามารถในการบริหารและการท างานในการรองรับ AEC 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1. บุคลากรมีความเข้าใจและถา่ยทอด
วิสัยทัศน์ พ ันธกิจเป้าประสงค์ของ
งานไดดี้ 

1. บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะ 
วางแผน เพื่อให้ภารกจิบรรลุเป้าหมายไดค้รบทุกคน  
2. บุคลากรสามารถถา่ยทอดวสัิยทัศน์พ ันธกิจเ ป้าประสงค์ให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจไดค้รบทุกคน 

2. บุคลากรมวีฒันธรรมการท างานท่ีดี
และท างานดว้ยความทุม่เท 

1. บุคลากรท างานดว้ยความทุม่เทจนบรรลุวตัถุประสงค์ไดค้รบทุกคน 
2. บุคลากรมคีวามสามารถในการสอนงานและท างานร่วมกบั
คนอ่ืนไดค้รบทุกคน 

3. บุคลากรมีความสามารถในการ
ชี้แนะสร้างขวญัก  าลงัใจ 

1. บุคลากรสามารถโน้มน้าวให้คนอ่ืนหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
ปฏิบติังานให้ส าเร็จตามเป้าหมายไดค้รบทุกคน 
2. บุคลากรสามารถใชก้ลยุทธ์ให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อน
รว่มงานท างานส าเร็จดว้ยความภูมใิจไดค้รบทุกคน  

เคร่ืองมือวัด : 1. แบบประเมนิบุคลากร 2. แบบประเมนิภาวะผูน้ าและการบริหาร 

โครงการพฒันา : โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านภาวะผู้น า 
(จัดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กระตุ้นให้เกิดความอยาก เชน่ ปรับต าแหน่ งให้สอดคล้องกบั
ความสามารถการเป็นผูน้ า จดัมาตรฐานและคณุสมบติัดา้นผูน้ า กระบวนการเรียนรู้พฒันา) 

กิจกรรมในการพฒันา : 1. การฝึกอบรมในห้องเรียน 2. การสอนงาน 3. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

กลยุทธ์ที ่6 กลยุทธ์การพฒันาด้านการท างานเป็นทมี  
ธนาคารพาณิชย์ไทยในปัจจุบนัใช ้เคร่ืองมือในการวดัผลงานบุคลากรด้วยตัวชี้ วดัท่ีได้

ก  าหนดข้ึนและสอดคลอ้งกบัวสัิยทศัน์พนัธกจิเป้าประสงค์ของธนาคาร โดยผลของตัวชี้ วดัจะมีส่วน
ส าคญัอยา่งย่ิงในการพิจารณาผลงานประจ าปี เชน่ การข้ึนเ งินเ ดือน การเ ล่ือนต าแหน่ง  การจา่ย



197 

 

โบนัส จึงท าให้บุคลากรมกีารแยง่ชิงกนัท าผลงานของตนเอง จนไมเ่ห็นถึงความส าคัญในการท างาน
เป็นทีม ดงันั้นธนาคารควรสง่เสริมให้บุคลากรมคีวามตอ้งการท างานร่วมกบัคนอ่ืนและมีทักษะใน
การท างานเป็นทีม เป็นผูม้นี ้ าใจตอ่เพื่อนรว่มงาน ตอ่ลูกคา้ และตอ่องค์กรธนาคาร สร้างบรรยากาศ
การท างานท่ีดี เกดิระบบการท างานเป็นทีม ให้ความร่วมมือกบัผู้อ่ืน มีการให้ก  าลังใจในทีมอยา่ง
จริงใจ มคีวามรู้สึกเป็นเจา้ของและภาคภูมิใจ การวิจัยพบวา่แนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีส าคัญ
ไดแ้กค่วามสามารถในการท างานรว่มกบัคนอ่ืน การสร้างบรรยากาศการท างานให้มีการแขง่ขันและ
เรียนรู้ สมรรถนะของบุคลากรท่ีควรท าการพัฒนา ได้แก ่1. สมรรถนะด้านการมุง่ผลสัมฤทธ์ิท า
ผลงานให้ไดต้ามเป้าหมาย สมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีมสง่เสริมขวญัก  าลงัใจรวมพลังให้ภารกิจ
บรรลุ สมรรถนะดา้นการมสีว่นรว่มในกจิกรรม สมรรถนะดา้นความสามารถในการปรับตัวยอมรับ
การเปล่ียนแปลง การท างานเป็นทีมเป็นเ ร่ืองส าคัญ ต้องอาศัยเทคนิคและกระบวนการให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มจุีดโฟกสัในการท างานเพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยดีราบร่ืนไมเ่ สียเวลาไป
กบัส่ิงท่ีไมม่ปีระโยชน์ กลยุทธ์การพฒันาดา้นการท างานเป็นทีมจึงมีความส าคญั 

กลยุทธ์การพฒันาดา้นการท างานเป็นทีมหรือความร่วมแรงร่วมใจ หมายถึ งพฤติกรรมท่ี
แสดงถึง 1) ความตั้งใจท่ีจะท างานรว่มกบัคนอ่ืน การเป็นสว่นหน่ึงในทีมงาน หน ่วยงานหรือองค์กร 
โดยผูป้ฏิบติัมฐีานะเป็นสมาชิกในทีมมใิชฐ่านะหัวหน้าทีม 2) ความสามารถในการสร้างและด ารง
รักษาสัมพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม ประโยชน์ของการท างานเป็นทีมชว่ยให้การท างานเป็นระบบท่ีดี 
มกีารแบง่งานตามหน้าท่ี ท าให้งานบรรลุเป้าหมาย ชว่ยให้มกีารน าหลกัมนุษย์สัมพันธ์มาใช ้ในกลุม่ 
เชน่ การรู้ตวัเรา รู้เขา ท าให้งานด าเนินไปดว้ยดี ชว่ยให้เกดิรู้รักสามคัคี สร้างขวญัก  าลังใจการท างาน
ในกลุม่และทีมงาน ชว่ยให้เกดิความมัน่คงในอาชีพเพราะท าให้ เกิดความเป็นปึกแผน่ ชว่ยให้เกิด
ความรู้สึกยอมรับนับถือของสมาชิกในทีมงานกอ่ให้เกิดการถ้อยทีถ้อยอาศัย ทีมงานท่ีดีควรมี
ลกัษณะดงัน้ี 

1. การบริหารทีมงานในสาขาท่ีสมบูรณ์ ผู ้บริหารสาขาควรจัดให้มีสัดส่วนของนัก
ปฏิบติั นักคิด นักจดัองค์กร นักตรวจสอบ นักประเมนิผล และนักอ่ืน ๆ ประกอบกนั ซ่ึงจะสนับสนุน
ซ่ึงกนัและกนัและตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัโดยให้มสัีดสว่นเป็นไปตามความเหมาะสม เชน่นักคิดใน
กลุม่อาจจะมหีน่ึงหรือสองคน นักปฏิบติัอาจจะมีสองถึง 4 คน นอกนั้ นเ ป็นนักอ่ืน ๆ กระตุ้นให้มี
ความกระตือรือร้นในการท างานเพื่อให้ทีมงานประสบความส าเร็ว สนับสนุนสามคัคีกลมเกลียวกนั 
พฒันาและให้สมาชิกเสนอแนวความคิดของกลุม่มากกวา่ของผู้บริหารสาขา เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อ
ขดัแยง้ จะตอ้งกระตุน้และชกัจูงให้เขามสีว่นรว่มเสนอความคิดเห็น มองในดา้นบวกอยูเ่สมอ  
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2. การเห็นชอบในเป้าหมาย สมาชิกในสาขาทุกคนรู้วา่งานของตนเองคืออะไร 
มาตรฐานและเป้าหมายคืออะไร จะไปในทิศทางใด กระตุ้นสมาชิกให้มีการจัดรูปแบบการท างาน
ของตนเพื่อให้เขา้กบังานของคนอ่ืน 

3. รู้จกัสมาชิกเ ป็นรายตัว ผู ้บริหารสาขาต้อง รู้จักสมาชิกแตล่ะคนเป็นอยา่งดี วา่มี
ลกัษณะอยา่งไร องค์ประกอบอยา่งไร จุดแข็งจุดออ่นของแตล่ะคน คนท่ีเ ป็นนักปฏิบัติต้องกระตุ้น
ให้คิดและรับฟังคนอ่ืนกอ่นท่ีจะท าตอ่ บางคร้ังตอ้งเขา้ไปไกลเ่กล่ียสมาชิกท่ีมีความคิดตา่งกนับา้ง  

4. การติดตอ่ส่ือสารเพื่อน าไปสู่การท างานเป็นทีม เพื่อลดความสับสนระงับปัญหา 
ฟ้ืนฟูสัมพนัธภาพอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การท างานบรรลุเป้าหมายรว่มกนั 
เป้าประสงค์  

1. บุคลากรมคีวามสามคัคีสร้างขวญัก  าลงัใจในการท างาน  
2. มกีระบวนการท างานและการตัดสินใจถูกต้องเหมาะสมรวมพลงัให้ภารกิจบรรลุผล  

ตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์ที ่1 : บุคลากรมีความสามัคคีสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน  
1. งานท่ีไดรั้บมอบหมายบรรลุเป้าหมายครบทุกคน 
2. เกดิการยอมรับนับถือเ ต็มใจมีส่วนร่วมจากการสร้างขวญัก  าลังใจในกลุม่จนท า

ให้ผลงานของทีมบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด ไดแ้ก ่1. แบบประเมนิบุคลากรด้านการท างานเป็นทีม 2. ผลงาน

ขายโดยรวมของสาขา 3. รายงานผลงานของสาขารายเดือน 
เป้าประสงค์ที ่2 : มีกระบวนการท างานและการตัดสินใจถูกต้องเหมาะสมรวมพลั งให้

ภารกิจบรรลุผล  
1. ไดรั้บความรว่มมอืและสนับสนุนเต็มท่ีจากทีมงานจนท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย 
2. มกีารประสานงานเสริมสร้างขวญัก  าลงัใจ รวมพลงัให้ภารกจิบรรลุผลตามเป้าหมาย 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวัด ไดแ้ก ่1. แบบประเมนิบุคลากรด้านการท างานเป็นทีม 2. ผลงาน
ขายโดยรวมของสาขา 3. รายงานผลงานของสาขารายเดือน 

ปัญหาการขาดทกัษะดา้นการท างานเป็นทีมของบุคลากรธนาคาร เกิดจากการบริหาร
เป้าหมายของธนาคารท่ีมุง่ให้เกิดความส าเ ร็จตามนโยบาย (ได้ก  าไรสูงสุด) จนละเลย การให้
ความส าคญักบัการท างานเป็นทีม จึงตอ้งมกีารพฒันาทกัษะด้านการท างานเป็นทีม โดยการพัฒนา
บุคลากรให้มคีวามสามารถในการท างานรว่มกบัคนอ่ืน สร้างบรรยากาศการแขง่ขันและเ รียนรู้ การ
มุง่ผลสัมฤทธ์ิให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย การส่ง เสริมขวญัก  าลังใจรวมพลังให้ภารกิจลุลว่ง กา รมี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมของธนาคาร ความสามารถในการปรับตัวยอมรับการเปล่ียนแปลง จึง มี
โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรดงัน้ี 

โครงการส่งเสริมพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการท างานเป็นทมี 
1. โครงการพฒันาหรือการเรียนรู้ในระยะส้ัน และระยะกลาง เชน่ การฝึกอบรม การ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง การให้ค าปรึกษาแนะน า การเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองมือภายในธนาคาร เชน่ E-Learning 
เป็นตน้ เพื่อให้เกดิความรู้ความเขา้ใจ มทีกัษะดา้นการท างานเป็นทีม เ ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
โดยปกติ แตต่้องสอดคล้องไปในทิศทางเ ดียวกบัแผนระยะยาว ซ่ึงจะชว่ยให้การบริหาร การ
ปฏิบติังานประจ าวนั เป็นไปดว้ยความราบร่ืน 

2. โครงการพฒันาระยะยาว มกีารพฒันาเรียนรู้อยา่งมีแบบแผน โดยเป้าหมายเพื่อให้
การท า งานบรรลุผลร่วมกนั  การวดัผลง านวดัได้จากรายง านผลง านสาขาราย เ ดือน  ( Key 
Performance Indicator : KPI) ให้ความส าคญักบัผลงานรวมของสาขามากกวา่ผลงานรายบุคคล มี
การก  าหนดแผนการพฒันาออกเป็น 3 ปี 5 ปี 10 ปี อนาคตขา้งหน้าธนาคารเราจะเปล่ียนจากเดิมไป
เป็นอะไร ระดับไหนของ 15 ธนาคาร มีกระบวนการพัฒนา และวตัถุประสงค์ท่ีช ัดเจน มีการ
วเิคราะห์องค์กร มกีารจูงใจ ระดมความคิดพลงัใจ ปลุกเร้า ควรเป็นการคิดนอกแบบตา่งไปจากเดิม 
สร้างสรรค์ เป็นไปได ้ (Lateral Thinking) 

2.1 ธนาคารควรจดัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรโดยตรงภายใน
ธนาคาร ท าหน้าท่ีคน้ควา้วจิยั รับผิดชอบในการวางแผนพฒันาบุคลากรให้ไปในทางท่ีธนาคารก  าหนด 

2.2 การกระตุน้และจูงใจให้เกดิทกัษะในการท างานรว่มกบัคนอ่ืน  
2.3 กระบวนการการท างานเป็นทีมท่ีมปีระสิทธิภาพ มวีตัถุประสงค์ท่ีช ัดเจน ได้รับ

การสนับสนุนและไวว้างใจกนั มคีวามรว่มมอื ถา้หากมกีารขัดแย้งควรเป็นการขัดแย้ง ท่ีสร้างสรรค์ 
มกีระบวนการท างานและการตดัสินใจท่ีถูกต้องเหมาะสม หัวหน้าทีมหรือผู้บริหารสาขาควรท า
หน้าท่ีเป็นผูช้ี้แนะประเด็นส าคญั มกีารตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการท างาน มีการพัฒนา
ตนเองอยูเ่สมอ ส่ิงส าคญัในกระบวนการพฒันาการท างานเป็นทีมมีดงัน้ี 

2.3.1 มขีั้นตอนการสง่เสริมให้มกีารท างานเป็นทีม เชน่ 1) การปฐมนิเทศ 2)  การ
สร้างความเขา้ใจรว่มกนั วเิคราะห์งาน ก  าหนดเป้าหมายรว่มกนั วางแผนรว่มกนั 3)  การหาข้อยุติหรือ
ขอ้สรุป แบง่งานให้สมาชิกของทีม 4) การปฏิบติังานจริงตามแผน ติดตามผลและประเมนิขั้นสุดทา้ย 

2.3.2 มีการก  าหนดจุดเป้าหมายของกิจกรรมหรือโครงการร่วมกนั ในการ
ท างานเป็นทีมส่ิงส าคญัคือ การสร้างจุดโฟกสัให้กบัการท างาน เพื่อให้การท างานเป็นไปอยา่ง
ราบร่ืน ไมเ่สียเวลากบัส่ิงท่ีไมเ่กดิประโยชน์ การรู้ทิศทางท าให้การท างานง ่ายข้ึน การท างานอยา่งมี
จุดโฟกสั ชว่ยให้เกดิความรู้สึกรว่มน าไปสูค่วามส าเร็จไดง้า่ยข้ึน ทีมงานท่ีดีควรมลีักษณะดงัน้ี 
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1) มวีตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน ใช ้เ ป็นเคร่ืองมือในการวดัความส าเ ร็จหรือ
ลม้เหลวของงาน มีเ ป้าหมายท่ีสมาชิกในทีมเห็นด้วย และมีส่วนร่วมในการท าหน้าท่ีก  าหนด
จุดหมาย มกีารเ ขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เข้าใจง ่ายปฏิบัติได้จริง ไมข่ัดข้อบังคับนโยบายของ
ธนาคาร 

2) เปิดเผยเผชิญหน้าเพื่อแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งเ ต็มใจและจริงใจ และ
สบายใจ มกีารเรียนรู้บุคคลอ่ืนด้านความต้องการ ความชอบไมช่อบ ความคาดหวงั ความสนใจ 
ความถนัด ความรู้ความสามารถ นิสัยใจคอ 

3) ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั มกีารสนับสนุนชว่ยเหลือกนัในการท างาน มี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมา กลา้ท่ีจะเผชิญหน้าเพื่อแกปั้ญหาทุกอยา่ง  

2.3.3 ให้ความส าคัญกบัความร่วมมือ หากมีความขัดแย้งควรจะเป็นในทาง
สร้างสรรค์ ผูท่ี้ขอความรว่มมอืกบัผู ้ท่ีให้ความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายต้องเ ต็มใจให้ความร่วมมือ การ
ขดัแยง้เป็นความเห็นท่ีไมล่งรอยกนั อาจจะเกิดจากผลประโยชน์ขัดกนั องค์กรขัดแย้งกนั ความรู้
ความสามารถตา่งกนั ควรแกปั้ญหารว่มกนั โดยไมพ่ ูดในลักษณะท่ีแปลความหมายหรือมุง่ตัดสิน 
ไมพ่ดูในเชิงวเิคราะห์ให้ผูอ่ื้นเสียหน้าเจ็บใจหรือใครผิดใครถูก 

2.3.4 มกีารตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม มุง่งานท่ีมปีระสิทธิภาพ มีการวางแผน
เป็นอยา่งดี ทุกคนเขา้ใจเป้าหมายรว่มกนั มกีารแบง่งาน การกระจา่ยงานตามความรู้ค วามสามารถ 
สง่เสริมบรรยากาศท่ีดีในการท างานรว่มกนั 

2.3.5 มกีารตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิการท างาน ทีมงานมีการเ รียนรู้จาก
ประสบการณ์ เสนอแนวคิด รับรู้ข้อมูลป้อนกลับของแตล่ะคนหรือของทีม จากลักษณะทีมและ
วธีิการท างาน 

2.3.6 มกีารพฒันาตนเอง ความรู้ของทุกคนท่ีมอียูแ่ลว้รวบรวมทักษะตา่ง  ๆ ของ
แตล่ะคน น ามาเสริมพฒันาให้มคีวามสามารถสูงข้ึน 

กิจกรรมทีใ่ช้ในโครงการการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการท างานเป็นทมี 
การพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการท างานเป็นทีม มีกิจกรรมในการพัฒนาท่ีส าคัญ

ไดแ้ก ่การฝึกอบรมในห้องเรียน การสอนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า  การเ รียนรู้ด้วยเคร่ืองมือ
ภายในธนาคาร 

1. การฝึกอบรมในห้องเรี ยน (Classroom Training) เน้นให้เกิดความรู้ทักษะทัศนคติแรงจูงใจ
และบุคลิกภาพท่ีเปล่ียนไปจากเดิม เป็นการเรียนรู้ระยะส้ัน อธิบายให้เขา้ใจถึงผลดีของการท างานเป็นทีม 
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2. การสอนงาน (Coaching) เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหวา่งผู้สอนกบับุคลากร ใช ้
กบักลุม่เล็ก ๆ หรือรายบุคคล ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อเสริมสร้างทักษะพัฒนาให้
มคีวามรู้ความสามารถเฉพาะตวั เกดิทกัษะในการท างานรว่มกบัคนอ่ืนหรือการท างานเป็นทีม  

3. การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) เป็นการสอนงานกลุม่เ ล็ก ๆ หรือรายบุคคล ต้อง
อาศยัระยะเวลาในการพฒันาให้ตอ่เน่ืองจนกวา่จะเกดิทกัษะดา้นการท างานเป็นทีม 

4. การเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองมือภายในธนาคาร เชน่ E-Learning เ ป็นการเ รียนการสอนใน
ลกัษณะใดกไ็ด ้ ซ่ึงการถา่ยทอดผา่นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มเีทคโนโลยีในการในการจดัการหลกัสูตร 
 
ตารางที ่4.18 กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะด้านการท างานเป็นทมี 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การท างานบรรลุเป้าหมายรว่มกนั 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1. บุคลากรมคีวามสามคัคีสร้างขวญั
ก  าลงัใจในการท างาน 

1. งานท่ีไดรั้บมอบหมายบรรลุเป้าหมายครบทุกคน 
2. เกดิการยอมรับนับถือเต็มใจมีส่วนร่วมจากการสร้างขวญั
ก  าลงัใจในกลุม่จนท าให้ผลงานของทีมบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

2. มีกระบวนการท างานและการ
ตดัสินใจถูกตอ้งเหมาะสมรวมพลัง
ให้ภารกจิบรรลุผล 

1. ไดรั้บความรว่มมอืและสนับสนุนเต็มท่ีจากทีมงานจนท า
ให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย 
2. มกีารประสานงานเสริมสร้างขวญัก  าลังใจ รวมพลังให้
ภารกจิบรรลุผลตามเป้าหมาย 

เคร่ืองมือวัด : 1. แบบประเมนิบุคลากรดา้นการท างานเป็นทีม 2. ผลงานขายโดยรวมของสาขา  
3. รายงานผลงานของสาขารายเดือน 

โครงการพฒันา : โครงการส่งเสริมพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการท างานเป็นทมี  
(จดัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ พฒันากระบวนการท างานเป็นทีมโดยการส่ง เสริม ก  าหนดเป้าหมายท่ี
เดน่ชดั เปิดเผยเผชิญหน้าเพื่อแกปั้ญหารว่มกนั ให้ความส าคญักบัความร่วมมือ มีกระบวนการ การ
ตดัสินใจ การตรวจสอบ การพฒันาตนเอง) 

กิจกรรมในการพฒันา : 1. การฝึกอบรมในห้องเรียน 2. การสอนงาน 3. การให้ค าปรึกษาแนะน า  
4. การเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองมอืภายในธนาคาร 
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กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในการ
ให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ท่ี
ไดจ้ากการคน้ควา้วจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์สังเคราะห์และสรุปผลจากการวิจัยจนได้กลยุทธ์
การพัฒน าสมรรถนะของบุคลากร 6 กลยุทธ์ ได้แก  ่ 1)  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่ือสาร
ภาษาองักฤษและภาษา กลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน   2)  กลยุทธ์ด้านความรู้ท่ีเกี่ยวกบักลุม่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 3) กลยุทธ์ด้านการขายการบริการ  4)  กลยุทธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณ 5) กลยุทธ์ดา้นภาวะผูน้ า 6) กลยุทธ์ดา้นการท างานเป็นทีม  

องค์ประกอบท่ีส าคัญของกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรได้แก  ่1)ธน าคาร 
ประกอบด้วยหลาย ฝ่าย เชน่ ผู ้ถือหุ้น  คูค่ ้า พนักงาน พ ันธมิตรและคูค่้า เ จ้าหน้ีการค้า สั งคม 
ส่ิงแวดลอ้ม การก  ากบัดูแล 2)  นโยบายด้านบุคลากร มีแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกนั
ระหวา่งสาขากบัส านักงานใหญ ่จดัแบง่บุคลาตามความรู้ความสามารถตามสายงาน โดยเฉพาะสาขา
จะมคีวามส าคญัอยา่งมาก เพราะเป็นศูนย์กลางการให้บริการลูกค้า การต้อนรับส่ือสารสร้างความพึงพอใจ 
และความเชื่อถือให้กบัหนว่ยงานธนาคาร 3) บุคลากร ตอ้งมกีารพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองทันตอ่ส่ิงใหม ่ๆ 
ท่ีเกดิข้ึน ให้มคีวามรู้และทกัษะ ให้มีความรู้ความสามารถในเ ร่ืองงานของธนาคารอยา่งละเ อียด 
สร้างพนักงานให้เกดิความถนัดความช  านาญ มกีารส่ือสารท่ีมปีระสิทธิภาพ 4) การบริการและการขาย 
บุคลากรธนาคารมกีารตอ้นรับส่ือสารสร้างความพึงพอใจและความเชื่อถือให้กบัลูกค้า ต้องมีความรู้
ดา้นการบริการและการขาย มีความรู้ด้านผลิตภ ัณฑ์ธนาคารเข้าใจด้านสังคมวฒันธรรม สร้าง
บรรยากาศให้เกดิการท างานเป็นทีม 5) ลูกคา้ เ ป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญในการเป็นตัวแปร
ส าห รับพัฒนาองค์ประ กอบอ่ืน  ดัง นั้ นบุคลากรธนาคารต้อง เ ป็น ผู้มีจิตใจการให้บริการ มี
ความสามารถในการบริหารลูกคา้ มคีวามรู้ สามารถแนะน าลูกค้าได้อยา่งน ่าเชื่อถือ ให้บริการแก ่
ลูกคา้ธนาคารให้เกดิความพึงพอใจ  
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ภาพที ่4.1 การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันใน
การให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 
การประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ 
การวจิยัเร่ืองกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการ

แขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน เร่ิมจากการศึกษาคน้ควา้เอกสารงานวจิยัขอ้มูลตา่ง  ๆ น ามาสังเคราะห์บริบทการ
ให้บริการของธนาคาร เพื่อจดัท าแบบสอบถามใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล น าข้อมูล
ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ

การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและ

ภาษากลุ่ม AEC 

การพฒันา

สมรรถนะของ
บุคลากรธนาคาร 

การขาย  

การบริการ 

 

ความรู้เกี่ยวกับ

กลุ่ม AEC 

 

ภาวะผู้น า 

การท างานเป็น

ทมี 

 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

จรรยาบรรณ 
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ธนาคาร แลว้น าการสังเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดไ้ปท าการสนทนากลุม่ผู ้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ธนาคาร จ านวน 13 คน เพื่อวิพากษ์แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
จากนั้ น ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภ าพท่ีได้รวบรวมมาจากการสนทนากลุม่ และท าการ
สังเคราะห์ขอ้มลูทั้งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เพื่อพ ัฒนาเค้าโครงกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร จากนั้ นจัดท าแบบประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ น าไปสอบถามกลุม่ผู ้บริหาร
ธนาคารจ านวน 36 คน กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวางแผนกลยุทธ์หรือบริหารพัฒนาบุคลากรจ านวน 
14 คน กลุม่ผูบ้ริหารท่ีมบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนจ านวน 10 คน รวมทั้ง ส้ิน 
60 คน แลว้น าขอ้มลูท่ีไดม้าวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์ในการน าไปปฏิบัติ และหาคา่ความ
สอดคลอ้งกนั ผลการวเิคราะห์เป็นดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.19  ระดับความเป็นไปได้และความสอดคล้องของกลยุทธ์ ในการพัฒนาบุคลากรตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารธนาคาร ในการประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ไปสู่

การปฏบัิติ 

 

กลยุทธ์   S.D. 
ระดับความ
เป็นไปได้ 

กลยุทธ์ท่ี 1ดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษา กลุม่ AEC 3.92 0.55 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 2 ดา้นความรู้ความสามารถ 3.80 0.75 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 3 ดา้นการขายการบริการ 3.96 0.66 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 4 ดา้นคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ 4.16 0.56 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 5 ดา้นภาวะผูน้ า 4.01 0.59 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 6 ดา้นการท างานเป็นทีม 3.96 0.61 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ คา่เฉล่ียของระดบัความเป็นไปได้ทั้ง  6 กลยุทธ์ ตามความคิดเห็น
ของกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร มคีา่อยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่ความคิดเห็นตอ่กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
ทั้ง 6 กลยุทธ์ มรีะดบัความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติในระดับมาก ส่วนคา่ IQR ทั้ง  6 กลยุทธ์
ตามความคิดเห็นของกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร มีคา่น้อยกวา่ 1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นตอ่กลยุทธ์การ
พฒันาบุคลากรทั้ง 6 กลยุทธ์ มคีวามสอดคล้องกนั (ภาคผนวก ข) 
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ตารางที ่4.20 ระดับความเป็นไปได้และความสอดคล้องของกล ยุทธ์ ในการพัฒนาบุคลากรตาม

ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์หรือบริหารพฒันาบุคลากร ใน
การประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ไปสู่การปฏบัิติ  

 

กลยุทธ์   S.D. 
ระดับความ
เป็นไปได้ 

กลยุทธ์ท่ี 1 ดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษา กลุม่ AEC 4.07 0.80 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 2 ดา้นความรู้ความสามารถ 4.14 0.78 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 3 ดา้นการขายการบริการ 4.36 0.66 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 4 ดา้นคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ 4.33 0.70 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 5 ดา้นภาวะผูน้ า 4.43 0.50 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 6 ดา้นการท างานเป็นทีม 4.44 0.62 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.20 พบวา่คา่เฉล่ียของระดบัความเป็นไปได้ทั้ง  6 กลยุทธ์ ตามความคิดเห็น

ของกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวางแผนกลยุทธ์หรือบริหารพฒันาบุคลากร  มีคา่อยูใ่นระดับมาก แสดง
วา่ความคิดเห็นตอ่กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรทั้ง 6 กลยุทธ์ มคีวามเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบัติ  

คา่ IQR ของกลยุทธ์ดา้นความรู้เกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  พบวา่มีคา่มากกวา่ 
1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์หรือบริหารพัฒนาบุคลากร 
ตอ่กลยุทธ์ดา้นความรู้เกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ไมม่คีวามสอดคลอ้งกนั  

สว่นกลยุทธ์อ่ืน ๆ คา่ IQR มคีา่น้อยกวา่ 1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วางแผนกลยุทธ์หรือบริหารพฒันาบุคลากร มคีวามสอดคลอ้งกนั (ภาคผนวก ค) 
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ตารางที ่4.21 ระดับความเป็นไปได้และความสอดคล้องของกลยุทธ์ ในการพัฒนาบุคลากรตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารทีมี่บทบาทเกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
การประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ไปสู่การปฏบัิติ 

 

กลยุทธ์   S.D. 
ระดับความ
เป็นไปได้ 

กลยุทธ์ท่ี 1 ดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษา กลุม่ AEC 3.96 0.27 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 2 ดา้นความรู้ความสามารถ 4.09 0.22 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 3 ดา้นการขายการบริการ 4.12 0.18 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 4 ดา้นคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ 4.18 0.14 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 5 ดา้นภาวะผูน้ า 4.10 0.13 มาก 
กลยุทธ์ท่ี 6 ดา้นการท างานเป็นทีม 4.20 0.13 มาก 

 

 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่คา่เฉล่ียของระดบัความเป็นไปได้ทั้ง  6 กลยุทธ์ ตามความคิดเห็น
ของกลุม่ผูบ้ริหารท่ีมบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน  มีคา่อยูใ่นระดับมาก แสดงวา่
ความคิดเห็นของกลุม่ผูบ้ริหารท่ีมบีทบาทเกีย่วข้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ตอ่กลยุทธ์การ
พฒันาบุคลากรทั้ง 6 กลยุทธ์ มรีะดบัความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ ส่วนคา่ IQR ทั้ง  6 กลยุทธ์ 
ของกลุม่ผูบ้ริหารท่ีมบีทบาทเกี่ยวข้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน มีคา่น้อยกวา่ 1.5 แสดงวา่
ความคิดเห็นตอ่กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรทั้ง 6 กลยุทธ์ มคีวามสอดคลอ้งกนั (ภาคผนวก ข) 

สรุปการประเมินความเป็นไปได้และความสอดคล้องของกลยุทธ์ 
จากการน ากลยุทธ์ทั้ง 6 กลยุทธ์ ไดแ้ก ่1) กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ

และภาษา กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2) กลยุทธ์ดา้นความรู้ท่ีเกี่ยวกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 3) กลยุทธ์การพฒันาดา้นการขายการบริการ 4)  กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 5) กลยุทธ์การพฒันาดา้นภาวะผูน้ า 6) กลยุทธ์การพฒันาด้านการท างานเป็นทีม ท่ี
ไดจ้ากการวิจัยมาท าการประเมินความเป็นไปได้โดยการน าไปสอบถามกลุม่ผู ้บริหารธนาคาร 
จ านวน 36 คน กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวางแผนกลยุทธ์หรือบริหารพัฒนาบุคลากร จ านวน 14 คน 
กลุม่ผูบ้ริหารท่ีมบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน จ านวน 10 คน รวมทั้ง ส้ิน 60 คน 
แลว้น าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ในการน าไปปฏิบัติ และหาคา่ความ
สอดคลอ้งกนั ผลการวเิคราะห์พบวา่ทั้ง 6 กลยุทธ์มคีวามเป็นไปได้ในระดับมากในการน าไปปฏิบัติ 
และผูบ้ริหารหรือผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการธนาคารมคีวามเห็นสอดคลอ้งกนั  



 

 

 

 
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 

การวจิยัเร่ือง “กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการ
แขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน”  มวีตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาบริบทและกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรองของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 3)  เพื่อพ ัฒนากลยุทธ์
และแนวทางการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขัน ในการ
ให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก ่บุคลากรซ่ึงเป็นพนักงานของธนาคารพาณิชย์ไทย
ทั้งหมด จ านวน 3,740 คน ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 8 จังหวดั ได้แก ่เชียงใหม ่เชียงราย พะเยา 
แมฮ่อ่งสอน นา่น แพร ่ล าปาง ล าพนู กลุม่ตวัอยา่งคือ พนักงานธนาคารพาณิชย์ไทย ท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่น
จงัหวดัท่ีมอีาณาเขตติดกบัประเทศเพื่อนบ้าน พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ได้แก ่จังหวดัเชียงใหม ่
เชียงราย พะเยา แมฮ่อ่งสอน น ่าน จ านวน  361 คน หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit Of Analysis) คือ
บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่นจังหวดัท่ีมีอาณาเขตติดกบั
ประเทศเพื่อนบ้าน เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวิจัย ได้แก ่แบบสอบถามบุคลากรธนาคาร และแบบ
ประเมนิความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์ วเิคราะห์ขอ้มลูโดยใช ้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) การหา
คา่ร้อยละ (Percentage) การหาคา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดับของไรเคอร์ท (Likert Scale) และ
การแบง่ชว่งคะแนนเฉล่ีย ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มลูเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบกบัคา่คะแนน
ท่ีค านวณได ้ตามขั้นตอนท่ีระบุไวโ้ดยเกณฑ์ของเบสท์ (Best) การสนทนากลุม่ ใช ้การวิเคราะห์เชิง
คณุภาพ ซ่ึงสามารถสรุปผลของการวจิัยตามขอ้คน้พบไดด้งัตอ่ไปน้ี  
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สรุปผลการวิจัย 
การวจิยัคร้ังน้ีม ี3 ขั้นตอนได้แก ่1) การศึกษาบริบทและกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร 2) การศึกษาสมรรถนะบุคลากร 3) การพฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ได้ผล
สรุปดงัน้ี 

บริบทและกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทย 
บริบทการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย มีรูปแบบการให้บริการท่ีเน้นจุดเดน่และ

ลกัษณะการให้บริการท่ีตา่งกนัออกไป เชน่ บางธนาคารเน้นการเป็นธนาคารขนาดใหญ ่มีเครือขา่ย
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี บางธนาคารเน้นการให้บริการครบวงจร บางธน าคารเน้นการมีเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั มปีระสบการณ์ดา้นใดดา้นหน่ึงมายาวนาน บางธนาคารเน้นการมีเครือขา่ยอยูต่า่งประเทศ
จ านวนมาก บางธนาคารยึดแนวเศรษฐกจิพอเพียง บางธนาคารมุง่ เน้นการบริการในระดับสากล 
สว่นกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร แตล่ะธนาคารมีหลากหลายรูปแบบ เชน่ เ ปิดโอกาสให้
บุคลากรเติบโตในสายอาชีพ มแีผนและกระบวนการพฒันาบุคลากรท่ีเดน่ช ัด เชน่อบรม ให้ทุนไป
ศึกษาตา่งประเทศ สง่เสริมให้เรียนรู้ทั้งดา้นการปฏิบติังาน การพฒันาตนเอง มีวิทยากรภายในและ
ภายนอกมาพฒันา ใชเ้ทคโนโลยีในการเ รียนรู้หลากหลาย มีการน าระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีหลากหลายมาใช ้บริบทและกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรได้สังเคราะห์ออกเป็น 6 
ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก ่  

1. บริบทการให้บริการของธนาคาร 
1.1 ดา้นทัว่ไปเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ธนาคารและบุคลากรมีการยอมรับ

ในความแตกตา่งของศาสนา ควรพัฒนาบุคลากรธนาคารให้มีควา มรู้ในด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาตา่งประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้มีศักยภาพรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

1.2 ดา้นสังคม (Society) มคีวามหลากหลายทางด้านวฒันธรรม ควรส่ง เสริมพัฒนา
บุคลากรให้มกีารเรียนรู้ความเป็นอยู ่วถีิชีวติ ขนบธรรมเนียมของประเทศกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พฒันาบุคลากรให้มศีกัยภาพทดัเทียมหรือกา้วไกลกวา่กลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

1.3 ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) บุคลากรธนาคารสามารถใช ้เทคโนโลยี
คน้ควา้หาความรู้ท่ีเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ได้สะดวก ธนาคารควรส่ง เสริมการพัฒนา
บุคลากรให้มคีวามรู้ดา้นกฎหมาย  ระเบียบของการใช ้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และธนาคารควรจดัท าส่ือตา่ง ๆ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เพิ่มมากข้ึน 

1.4 ดา้นเศรษฐกจิ (Economy) การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน จะเกิดประโยชน์
ดา้นการให้บริการกบัธนาคาร ธนาคารควรให้สิทธิพิเศษตา่ง  ๆ  กบัลูกค้ากลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน มากข้ึนและธนาคารควรมพีนัธมิตรหรือผู้ถือหุ้นท่ีแข็งแกร่งสอดคล้องกบัการให้บริการ
กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

1.5 ดา้นสภาพแวดลอ้มการบริการ (Environment) ธนาคารให้ความส าคัญกบันโยบาย
ดา้นพลงังาน เชน่การประหยดัไฟและน ้ า เ ป็นต้น ธนาคารควรให้ความส าคัญกบัการมีป้ายหรือ
สัญลกัษณ์เป็นภาษาของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)  เชน่ 
ATM Internet เป็นภาษากลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพิ่มมากข้ึน   

1.6 ดา้นการเมอืงและกฎระเบียบ (Politics/Regulation) ธนาคารควรให้ความส าคัญกบั
การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการเมืองการปกครองของประเทศกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มกีารก  าหนดวธีิการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานกลุม่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเ ซียน มีกลไกควบคุมติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐาน ท่ี
ก  าหนดให้ถูกตอ้งตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2. สมรรถนะบุคลากรของธนาคารพาณชิย์ไทย  
2.1 สมรรถนะหลักของบุคลากร เป็นสมรรถนะท่ีบุคลากรธนาคารทุกต าแหน่งต้องมี

เหมอืนกนั บุคลากรธนาคารประกอบด้วย ผูจ้ดัการ ผูรั้บมอบอ านาจและพนักงาน  
2.1.1 ดา้นการมุง่สัมฤทธ์ิ 

1) สภาพปัจจุบนั บุคลากรขาดสมรรถนะดา้นการท างานให้ได้ตามเป้าหมาย  
2) สภาพพึงประสงค์ บุคลากรควรมีสมรรถนะด้านการท างานให้ดีเ ร็วมี

ประสิทธิภาพ 
2.1.2 ดา้นการบริการท่ีดี  

1) สภาพปัจจุบนั บุคลากรขาดสมรรถนะดา้นการให้ข้อมูลขา่วสารความรู้แก ่
ผูรั้บบริการ  

2) สภาพพึงประสงค์ บุคลากรควรมีสมรรถนะด้านการบริการด้วยอัธยาศัย
ไมตรีอนัดี สร้างความประทบัใจ  

2.1.3 ดา้นการท างานเป็นทีม  
1) สภาพปัจจุบนั บุคลากรขาดสมรรถนะด้านการรายงานหรือการให้ข้อมูล

กบัทีมงานอยา่งตอ่เน่ือง  
2) สภาพพึงประสงค์ บุคลากรควรมสีมรรถนะดา้นการสร้างขวญัก  าลงัใจ 
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 2.1.4 ดา้นจริยธรรม   
1) สภาพปัจจุบนั บุคลากรขาดสมรรถนะดา้นการมุง่ภารกิจให้สัมฤทธ์ิ  
2) สภาพพึงประสงค์ บุคลากรควรมสีมรรถนะด้านการปฏิบัติงานด้วยความ

โปรง่ใสซ่ือสัตย์ 
 2.1.5 ดา้นความช  านาญในอาชีพ 

1) สภาพปัจจุบนัของผูจ้ดัการและผูรั้บมอบอ านาจสาขา 
ก) ขาดสมรรถนะดา้นความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน   
ข) ขาดสมรรถนะด้านความเข้าใจและการส่ือสารแกลู่กค้าประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน 
2) สภาพพึงประสงค์ของผูจ้ดัการและผูรั้บมอบอ านาจสาขา ควรมสีมรรถนะดา้น  

ก) การบริหารจัดการภายในสาขา เชน่ การจัดให้พนักง านท างานให้
เหมาะสมกบัปริมาณงาน  

ข) การประสานงานสง่เสริมขวญัก  าลงัใจ 
ค) การควบคมุความเ ส่ียง ได้แก ่การตรวจสอบ ตรวจเช็ค สุ ่มตรวจ การ

ท างานของพนักงานสาขา 
ง) การควบคมุระบบงาน ไดแ้กก่ารดูแลควบคุมการท างานให้เ ป็นไปตาม

ระเบียบของธนาคาร 
จ) การบริการท่ีดี   

3) สภาพปัจจุบนัของพนักงานสาขา 
ก) ขาดสมรรถนะดา้นความรู้ดา้นเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ข) ขาดสมรรถนะดา้นการวเิคราะห์เศรษฐกจิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

4) สภาพพึงประสงค์ของพนักงานสาขา ควรมสีมรรถนะดา้น  
ก) การให้บริการดว้ยความถูกตอ้งรวดเร็ว 
ข) การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
ค) การบริการท่ีดี ไดแ้ก ่มอีธัยาศยัไมตรีอนัดี สร้างความประทบัใจ 

2.2 สมรรถนะรองของบุคลากร สมรรถนะรองของบุคลากรธนาคาร (บุคลากร
ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการ ผูรั้บมอบอ านาจ และพนักงาน) 
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2.2.1 ดา้นความสามารถในหน้าท่ีการท างาน    
1) สภาพปัจจุบนัของบุคลากรธนาคาร 

ขาดสมรรถนะด้านการประเมินเชื่อมโยงสถานการณ์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองและภาพรวมเพื่อใชใ้นการก  าหนดกลยุทธ์บุคลากรด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2) สภาพพึงประสงค์ของบุคลากรธนาคาร ควรมสีมรรถนะดา้น  
ก) ความเขา้ใจวสัิยทศัน์พนัธกจิเป้าประสงค์ของธนาคารอยา่งถอ่งแท ้  
ข) การเป็นผูน้ าปรับเปล่ียนปลุกขวญัก  าลงัใจสร้างความเชื่อม ัน่มากย่ิง ข้ึน 

2.2.2 สมรรถนะดา้นความสามารถในการบริหารงาน 
1) สภาพปัจจุบนัของบุคลากรธนาคาร 

ผูจ้ดัการสาขาขาดสมรรถนะดา้นการถา่ยทอดวสัิยทัศน์พ ันธกิจเ ป้าประสงค์ 
ของธนาคารดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

2) สภาพพึงประสงค์ของบุคลากรธนาคาร 
ผูจ้ดัการควรมสีมรรถนะดา้นความสามารถในการส่ือสารให้ผู ้อ่ืนเข้าใจวา่

ส่ิงท่ีตนเองท าอยูน่ั้นมผีลอยา่งไร 
2.2.3 สมรรถนะดา้นความสามารถในการปฏิบติังาน 

1) สภาพปัจจุบนัของบุคลากรธนาคาร 
ขาดการสร้างบรรยากาศวฒันธรรมการท างานให้มีการสอนงานกนัในด้าน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
2) สภาพพึงประสงค์ของบุคลากรธนาคาร  

ก) ผูจ้ดัการควรมสีมรรถนะดา้นความเขา้ใจข้อเดน่ข้อด้อยผู้ใต้บังคับบัญชา 
จนสามารถชี้แนะเขาได ้  

ข) ผูจ้ดัการควรมสีมรรถนะดา้นความสามารถในการสร้างขวญัก  าลังใจใน
การปฏิบติังาน ให้โอกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงศกัยภาพเต็มท่ี  

ค) ผูจ้ดัการควรมสีมรรถนะดา้นการเป็นผู้น าปรับเปล่ียนปลุกขวญัก  าลังใจ
สร้างความเชื่อม ัน่  

3. กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร   
3.1 สภาพปัจจุบนัของกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร 

3.1.1 ธนาคารให้ความส าคญัน้อยกบัการวเิคราะห์จุดออ่นจุด  แข็งของกลยุทธ์การ
พฒันาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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1) ขาดการสง่เสริมพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถในระบบงานด้าน
เทคโนโลยีของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยา่งตอ่เน่ือง   

2)  ขาดการจัดท ารายง านผลการพัฒนาและมีการประ เมิน ผลส าเ ร็ จของ
แผนพฒันาบุคลากรท่ีสอดคล้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

3) ขาดการสง่เสริมบุคลากรให้มสีว่นร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
เกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน   

3.2 สภาพพึงประสงค์ของของกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร 
1) ควรให้ความส าคญักบัการก  าหนดวสัิยทศัน์พนัธกจิเป้าประสงค์ท่ีเกี่ยวกบัการ

วางแผนพฒันาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงจากการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
2) ควรให้ความส าคญักบัการจดัท ากลยุทธ์เตรียมความพร้อมด้านพนักงานเพื่อ

รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
3)  ควรให้ความส าคัญก ับการสร้าง วฒันธรรมท่ี ดีสอดคล้อง กบัประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน เชน่ความจงรักภกัดี การท างานเป็นทีม  
4) ควรให้ความส าคญักบัการทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกบั

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
5) ควรสง่เสริมบุคลากรให้ใช ้ความสามารถของตนเองท่ีมีในการแขง่ขันได้

อยา่งมปีระสิทธิภาพ  
6) ควรสง่เสริมบุคลากรให้มสี่วนรว่มในกิจกรรมตา่ง  ๆ ของธนาคาร  
7) ควรสง่เสริมบุคลากรให้มีมาตรฐานการให้บริการท่ีดี  
8) ควรสง่เสริมบุคลากรให้มคีวามสามารถในการให้ค าปรึกษาทางการเ งินท่ีดี

สอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอดคลอ้งกบัองค์ประกอบของกลยุทธ์  

แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร 
พบวา่ทุกธนาคารมีโครงการพัฒนาบุคลากรของตนเองอยูแ่ล้ว แตถึ่งอยา่งไรก็ตาม

บุคลากรธนาคารยงัขาดความสามารถหลายอยา่งในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
เน่ืองจากธนาคารให้ความส าคญักบัการพฒันาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ไม ่
สอดคลอ้งกบัสมรรถนะบุคลากรท่ีควรท าการพฒันา ไมเ่ข้าใจความต้องการท่ีแท้จริงของบุคลากร 
ใชว้ธีิการท่ีไมเ่หมาะสมในการพัฒนา ไมท่ันตอ่การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีตอ่รูปแบบการ
แขง่ขนัและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร ขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นบุคลากรในการ
เรียนรู้พฒันาตนเอง จากการวจิยั จึงไดแ้นวทางการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 6 
แนวทางดว้ยกนัไดแ้ก ่  
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1. แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับภาษาและการส่ือสาร 
บริบทการให้บริการและสมรรถนะของบุคลากรท่ีควรท าการพัฒนาได้แก ่1) การพัฒนาทักษะ
บุคลากรดา้นการส่ือสารกบัชาวตา่งชาติ เพื่อให้มศีกัยภาพ มคีวามรู้ความเข้า ใจความสามารถในการ
ส่ือสารกบัชาวตา่งชาติอยา่งม ัน่ใจ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 2) การจา่ยผลตอบแทนแกบุ่คลากรให้
เหมาะสมตามความสามารถและความเชี่ยวชาญดา้นภาษา 

2. แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
และความเข้าใจกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้มีศักยภาพด้าน 1) ความรู้ด้านเศรษฐกิจ 
2) ความรู้ดา้นสังคมวฒันธรรมกฎหมาย 3) ความรู้ดา้นเทคโนโลยีระบบงานและผลิตภ ัณฑ์ธนาคาร 
โดยใชก้ารส่ือสารและระบบบริหารใหมม่าพ ัฒนาบุคลากร มีการแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากร
ธนาคารในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

3. แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์

ธนาคารและการให้บริการ เพื่อให้มศีกัยภาพดา้น 1) ความรู้ด้านผลิตภ ัณฑ์ของธนาคารตนเองและ
ของคูแ่ขง่ในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 2) ความสามารถในการน าเสนอผลิตภ ัณฑ์ให้กบั
ลูกคา้กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 3) การให้ค าแนะน าเป็นท่ีปรึกษาทางการเ งินให้กบัลูกค้ากลุม่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 4) ความรู้ความเขา้ใจในการให้บริการกบัลูกค้ากลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 5) การมุง่ผลสัมฤทธ์ิโดยท าผลงานให้ได้ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 6) การมีส่วน
รว่มในการน าเสนอตา่ง ๆ  

4. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับการมีคุณธรรม
จริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากร เพื่อพฒันาและปลูกฝังบุคลากรดา้น 1) การสร้างความรู้สึกรับรู้
คา่นิยมองค์กร 2) การสร้างทศันคติท่ีดีและศรัทธา 3) การเสียสละ 4) การท างานด้วยความโปร่งใส 
บริหารการจา่ยผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของบุคลากร  

5. แนวทางการพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับความสามารถในการ

เป็นผู้ น าข อง บุค ลากร  มีกา รพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใ ห้มีทักษะความสามารถเ กี่ยวก ับ
ความสามารถในการเป็นผูน้ า เพื่อพ ัฒนาศักยภาพด้าน 1) การสร้างวฒันธรรมการเ รียนรู้  2) การ
คดัเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกบังาน 3) การใช ้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการพัฒนา  4) มีวิธีปฏิบัติ
และกลไกการควบคุมการติดตาม 5) การก  าหนดมาตรฐานของแตล่ะงานท่ีชดัเจน 

6. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับการมีคุณธรรม
จริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากร มกีารพฒันาสมรรถนะบุคลากรให้มทีกัษะความสามารถเกี่ยวกบั
เกีย่วกบัการท างานรว่มกนัและการท างานเป็นทีม เพื่อเพิ่มศกัยภาพและพฒันาดา้น 1) การท างานเป็น
ทีมสง่เสริมขวญัก  าลงัใจให้ภารกจิลุลว่ง 2) การมมีาตรฐานการให้บริการ 3) การมสีว่นรว่มในกจิกรรม 
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ภาพที ่5.1 กลยุทธ์และองค์ประกอบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีด

ความสามารถการแขง่ขัน  ในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

 
 
 
 

กา ร ส่ื อ ส า ร

ภาษาอังกฤษ 
และภาษากลุ่ม

ประเทศAEC 

ความรู้

เก่ียวกับ
กลุ่ม AEC 

การท างาน
เป็นทีม 

 

การขาย 

การบริการ 
 

 

ภาวะผู้น า 
 

คุณธรรม
จริยธรรม 
จรรยา 
บรรณ 

 

 
 
 

องค์ประกอบ 
การ 

ให้บริการ 
ของธนาคาร 

          
 

 

ลูกค้า 

 

นโยบายด้าน
บุคลากร 

 

การบริการและ
การขาย 

 

บุคลากร
ธนาคาร 

 

ธนาคาร 
 



215 

 

จากแนวทางการพฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท่ีเกี่ยวกบัภาษาและการ
ส่ือสาร เกีย่วกบัความรู้พื้นฐานและความเข้าใจกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน เกี่ยวกบัการขาย
ผลิตภ ัณฑ์ธนาคารและการใ ห้บริการ การมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากร 
ความสามารถในการเป็นผูน้ า และการท างานรว่มกนัและการท างานเป็นทีม ได้ท าการ สังเคราะห์
การศึกษาออกมาเป็นกลยุทธ์ในการพฒันาสมรรถนะบุคลากร 6 กลยุทธ์ ไดแ้ก ่  

1. กลยุทธ์ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษา กลุ่ มกลุ่ มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน การพฒันาใชโ้ครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษา
กลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน โดยใชรู้ปแบบการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความ
อยากเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2. กลยุทธ์ด้านความรู้ความสามารถ  การพัฒนาใช ้โครงการกระตุ้นบุคลากรให้มีการ
พฒันาสมรรถนะดา้นความรู้ท่ีเกีย่วกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน เพื่อพ ัฒนาสมรรถนะด้าน  
1) ความรู้ในดา้นเศรษฐกจิ 2) ความรู้ในสังคมวฒันธรรมกฎหมาย 3) ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
ระบบงานธนาคาร   

3. กลยุทธ์ด้านการขายการบริการ  การพัฒนาใช ้โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
พฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นการขายและการบริการ 1) สร้างบุคลากรให้เ ป็นผู้ท่ีรักการให้บริการ
และการขาย 2) สร้างและปรับบุคลิกภาพบุคลากรให้ดูดี  3) เสริมสร้างพ ัฒนาเทคนิคด้านการ
ให้บริการและการขายอยูเ่สมอ 4) เสริมสร้างให้เป็นผูม้คีวามรู้ทั้งผลิตภ ัณฑ์  ตัวงาน สภาวะแวดล้อม 
5) เปล่ียนแปลงกระบวนความคิดจากค าวา่การเป็นผูน้ าให้เปล่ียนบทบาทมาเป็นโคช้  

4. กลยุทธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ การพฒันาใช ้โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดา้นคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณให้เป็นวฒันธรรมองค์กร 

5. กลยุทธ์ด้านภาวะผู้น า การพฒันาใชโ้ครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านภาวะผู้น า
โดยการกระตุ้นและจูงใจให้เกิดความอยากเ รียนรู้พ ัฒนาตนเอง  การปรับต าแหน่งหน้าท่ีให้
สอดคลอ้งกบัความสามารถด้านภาวะผู้น า  เพื่อเ ป็นแรงจูงใจและดึงคนท่ีมีความสามารถเข้ามา
ท างานในหนว่ยงาน 

6. กลยุทธ์ด้านการท างานเป็นทีม  การพัฒนาใช ้โครงการส่ง เสริมพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดา้นการท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้บุคลากรมีความต้องการท างานร่วมกบัคนอ่ืนและมี
ทกัษะในการท างานเป็นทีมให้ความส าคญักบัผลงานรวมของสาขามากกวา่ผลงานรายบุคคล 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทั้ง  6 กลยุทธ์ในการน าไปฏิบัติและหาคา่ความ
สอดคลอ้ง พบวา่ทั้ง 6 กลยุทธ์ มคีวามเป็นไปไดใ้นระดบัมากในการน าไปปฏิบัติ และผู้บริหารหรือ
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการธนาคารมคีวามเห็นสอดคล้องกนั  
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ภาพที ่5.2 กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  

1.กลยทุธ์ด้าน
การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ
และภาษากลุ่ม
ประเทศ AEC 
 

6.กลยทุธ์ด้านการ
ท างานเป็นทีม 

 

2.กลยทุธ์ด้าน
ความรู้
ความสามารถ 
 

3.กลยทุธ์
ด้านการ
ขายการ
บริการ 
 

4.กลยทุธ์ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

จรรยาบรรณ 
 

5.กลยทุธ์ด้าน
ภาวะผู้น า 

 

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษากลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิด
ความอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สมรรถนะที่จะพฒันา 1)ภาษาตา่งประเทศ  2)ความรู้ความเข้าใจการส่ือสาร 
 

2.โครงการกระตุ้นบุคลากรให้มีการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สมรรถนะที่จะพัฒนา  1)ความรู้ด้านเ ศรษฐกิจ 2) ความรู้ด้านสั งคม
วฒันธรรม 3) ความรู้ด้านเทคโนโลย ี
 

3.โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการขายและการบริการ 
สมรรถนะที่จะพฒันา 1)ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ 2)ความสามารถในการน าเ สนอ
ผลิตภัณฑ์  3)การให้ค าแนะน าเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 4)ความรู้ความเข้าใจใน
การให้บริการ 5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์   6)การมีส่วนร่วมในการน าเสนอ 

 

 

4.โครงการพั ฒนาสมรรถ นะบุคลากร ด้านคุณธรร มจริยธรร ม
จรรยาบรรณให้เป็นวฒันธรรมองค์กร 
สมรรถนะที่จะพฒันา 1)การสร้างความรู้สึกรับรู้ค่านิยมองค์กร 2)การมี
ทัศนคติที่ดีและศรัทรา 3) การจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสม  4.เ สี ยสละ 
ท างานด้วยความโปร่งใส 

5.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาวะผู้น าโดยการกระตุ้นและจูงใจให้
เกิดความอยากเรียนรู้พัฒนาตนเอง 
สมรรถนะที่จะพฒันา  
1.สมรรถนะหลัก ด้านความช านาญในอาชีพ 1) ผู้จัดการมีความรู้เกี่ยวกับAEC
การบริหาร การควบคุมความเส่ียง 2) ผู้รับมอบอ านาจ ความเข้าใจ/ความรู้ 
ส่ือสารกับลูกค้า 3) พนักงาน  
2.สมรรถนะรอง ด้านเศรษฐกิจ/วเิคราะห์ 1) ความสามารถในหน้าที่การงาน 2) 
ความสามารถในการบริหาร 3) ความสามารถในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

 

6.โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบคุลากรด้านการท างานเป็นทีม 
สมรรถนะที่จะพฒันา 
1) การมุ่งสัมฤทธิ์ผลให้ได้ตามเป้าหมาย 2) การท างานเป็นทีมส่งเสริม
ขวญัก าลังใจ 3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4) ความสามารถในการ
ปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ได้จากการวิจัย        

 

แผนการพัฒนา               
 

บริบทการให้บริการ 
1. ด้านทั่วไปเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

2. ด้านสังคม 
3. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. ด้านเศรษฐกิจ 
5. ด้านสภาพแวดล้อมบริการ 
6. ด้านการเมือง/กฎระเบียบ 

สมรรถนะของบุคลากร 
1.สมรรถนะหลัก 
1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์    
2) ด้านการบริการที่ดี 
3) ด้านการท างานเป็นทีม 
4) ด้านจริยธรรม 
5) ด้านความช านาญในอาชีพ 
2.สมรรถนะรอง 
1) ด้านค วามสามารถใ น
หน้าที่การท างาน 

2) ด้านความสามารถในการ
บริหาร  

3) ด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

การพฒันากลยุทธ์ 
1) การวางแผน 
2) การพัฒนา 
3) การปฏิบัติตาม 
4) การประเมินผลและควบคุม 
5) ค ว า ม สั มพั น ธ์ ข อ ง
องค์ประกอบในแต่ละด้าน 
 
 

 
 

บริบทและกลยุทธ์
การพัฒนา

สมรรถนะบคุลากร 
 

แน
วท

าง
กา
รพ

ัฒน
าก
ลย
ุทธ์
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การอภิปรายผล  
การวจิยัเร่ืองกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการ

แขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ไดด้งัน้ี  

บริบทและกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร  
มปีระเด็นคน้พบสามารถอภิปรายผลการวจิยั โดยภาพรวมการให้บริการทั้ง  6 ด้าน ได้แก ่

1) ดา้นทัว่ไปเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  2) ด้านสังคม 3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ดา้นเศรษฐกจิ 5) ดา้นสภาพแวดลอ้มการบริการ 6) ดา้นการเมืองและกฎระเบียบ พบวา่ธนาคาร
ให้ความส าคญักบัการให้บริการท่ีเกีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน แตใ่ห้ความส าคัญในด้าน
สังคมน้อย และอยากให้ธนาคารให้ความส าคญักบัด้านการเมืองและกฎระเบียบของกลุม่ประเทศ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เพิ่มมากข้ึน รายละเอียดในแตล่ะดา้นการให้บริการมีดงัน้ี 

1. ด้านทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน  ตั้ งแตม่ีการรวมตัวกนัเ ป็นกลุ ่ม
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ท าให้ชาวตา่งชาติทั้งนักทอ่งเท่ียวและนักธุรกิจ เข้ามาประเทศไทยเพิ่ม
สูงข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เข้ามามีบทบาทด้านการธนาคารเพิ่มข้ึน 
บุคลากรธนาคารจึงควรมคีวามรู้พื้นฐานท่ีเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ในด้านตา่ง  ๆ เชน่ 
ดา้นประวติัศาสตร์ ดา้นภูมศิาสตร์ ดา้นสังคมวฒันธรรม ดา้นการเมอืงการปกครอง มีความเข้าใจใน
กฎระเบียบกฎหมายในแตล่ะประเทศ มคีวามรู้ดา้นเศรษฐกิจและระบบท่ีส าคัญของแตล่ะประเทศ
ในกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และมีความรู้ในภาษาอังกฤษและภาษากลุม่ประเทศ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เพื่อจะไดเ้ขา้ใจพื้นฐานและทราบความต้องการท่ีแท้จริงของผู้มาใช ้
บริการของแตล่ะประเทศ สามารถให้บริการได้อยา่งเหมาะสม ท านองเ ดียวกนั ตรีเพ็ช ร์ อ ่าเมือง 
(2557, 12 - 15) กลา่ววา่ การเป็นผูใ้ห้บริการท่ีเป็นเลิศนั้น ผูป้ฏิบติังานทุกทา่นทุกส่วนงานควรต้อง
มคีวามรู้ในงานท่ีให้บริการ (Knowledge) ผูใ้ห้บริการตอ้งมคีวามรู้ในงานท่ีตนรับผิดชอบท่ีสามารถ
ตอบขอ้ซกัถามจากผูรั้บบริการได้อยา่งถูกต้องและแมน่ย า ในเ ร่ืองของสินค้าท่ีน าเสนอประวติั
องค์กร ระเบียบ นโยบายและวธีิการตา่ง ๆ ในองค์กร เพื่อมใิห้เกิดความผิดพลาดเสียหาย และ ต้อง
ขวนขวายหาความรู้จากเทคโนโลยีใหม ่ ๆ เพิ่มข้ึนอยา่งสม า่เสมอ 

2. ด้านสังคม บุคลากรธนาคารนอกจากมีสังคมวฒันธรรมเป็นของตัวเองแล้ว ยังต้อง
เรียนรู้ท าความเขา้ใจในสังคมวฒันธรรมชนชาติอ่ืนดว้ย การรวมตวักนัของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ท าให้มชีาวตา่งชาติ มาใชบ้ริการธนาคารพาณิชย์ไทยเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งคนไทยเดินทาง
ออกไปตา่ง ประเ ทศท า ให้มีการติดตอ่ส่ือสารกนัเพิ่ มมาก ข้ึน ดังนั้ น บุคลากรธน าคารควรมี
ความสามารถดา้นการส่ือสารกบัชาวตา่งชาติเป็นพื้นฐาน โดยภาษาส าคัญท่ีใช ้ในการส่ือสารมาก
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ท่ีสุดไดแ้ก ่ภาษาองักฤษ เน่ืองจากเป็นภาษาท่ีใชเ้ป็นภาษาประจ ากลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซีย น 
สว่นภาษาอ่ืนควรให้ความส าคัญตามความจ าเ ป็นของแตล่ะพื้นท่ี เพื่อให้สามารถบริการและ
น าเสนอผลิตภณัฑ์ของธนาคารไดอ้ยา่งเขา้ใจและประทบัใจ มีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกบัทุกคน 
เพื่อขยายฐานลูกคา้ของธนาคารไปยงัลูกคา้ชาวตา่งชาติให้มากข้ึน สอดคลอ้งกบัจิราวดี รัตนไพฑรูย์ช ัย 
สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา : ITD (2558) ให้ความเห็นวา่เมื่อได้เข้าสู ่อาเ ซียน 
ไมว่า่คนของประเทศนั้นจะใชภ้าษาอะไรเป็นภาษาราชการ และภาษาประจ าชาติ เมื่อต้องติดตอ่กบั
คนอ่ืนท่ีตา่งภาษา ตา่งวฒันธรรม ทุกคนตอ้งใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั บุคลากรของรัฐหรือของ
ธนาคาร ตอ้งเรียนรู้และใชภ้าษาองักฤษให้ได ้เพราะเป็นภาษาบงัคบัอนัดบัแรกท่ีประชาชนพลเมือง
ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ตอ้งฝึกฝนพฒันาขีดความสามารถในการใชภ้าษา  

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในยุคดิจิทัล ธนาคารมีคูแ่ขง่ใหม ่ๆ ท่ีนอกเหนือจาก
ธนาคารพาณิชย์ด้วยกนัเข้ามาแขง่ขันให้บริการเพิ่มมากข้ึนเ ร่ือย ๆ เชน่ Financial Technology 
(FinTech), Startup, Paypal, Abay, e-Wallet, 7-Eleven เป็นต้น อยา่งไรก็ตามธนาคารพาณิชย์ไทยก็
ยงัเป็นสถาบนัหลกัในการให้บริการทางด้านการเ งินอยูดี่ เพราะมีความน ่าเชื่อถือ ควบคุมโดย
ธนาคารแหง่ประเทศไทยโดยตรง ในระบบธนาคารก็เชน่เ ดียวกนั มีการพัฒนาและน าระบบงาน
ใหม ่ๆ เข้ามาใช ้ในธนาคารตลอดเวลา เชน่ ระบบบาร์โค้ด 2 มิติ (Quick Response : QR Code) 
ระบบการบริการทางอินเทอร์เ น็ต  (I-Banking) ระบบ Electronic Data Capture : EDC มาทดแทน
การท าธุรกรรมดว้ยระบบเงินสด บุคลากรธนาคารทุกต าแหน่งนอกจากจะมีความรู้ความสามารถ
และเขา้ใจในระบบงานธนาคารเป็นอยา่งดีแลว้ ยังต้องพ ัฒนาตนเองให้ทันตอ่ความต้องการหรือ
พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป และรูปแบบธุรกรรมการให้บริการทางการเ งินท่ีเปล่ียน
รูปแบบไปตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องกบัแนวความคิดจิตให้บริการของ
ธนาคารธนชาต (2553, 19) กลา่วถึงการบริการวา่ มิใช เ่ ป็นเพียงแตก่ารตอบสนองความต้องการ
เทา่นั้น ผูใ้ห้บริการตอ้งมกีารฝึกฝนการสร้างน ้ าใจการให้บริการให้เกดิข้ึนกบัทุกคนในองค์กร และ
ตอ้งมคีณุสมบติัความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยี การใช ้เคร่ืองมือและเทคนิคทางเทคโนโลยี 
เพื่อชว่ยอ านวยสะดวกในดา้นขอ้มลูขา่วสาร และเสริมสร้างให้การบริการเป็นไปด้วยดี 

4. ด้านเศรษฐกิจ ขนาดของพื้นท่ีและประชากรแตล่ะประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เมือ่รวมกนัแลว้จะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ ่การรวมตัวกนัเ ป็นกลุม่ประ ชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในแตล่ะประเทศจะมคีวามไดเ้ปรียบเสียเปรียบตา่งกนัในแตล่ะด้าน โดยเฉพาะด้านท าเล
ท่ีตั้งของประเทศไทย มคีวามไดเ้ปรียบในด้านยุทธศาสตร์การคมนาคม เพราะเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมการบินทั้งกลุม่อาเซียนดว้ยกนัและเชื่อมตอ่กบัคาบสมุทรอินโดจีนเชื่อมโยงเอเชี ยเหนือ 
จีน เอเชียตะวนัตก อินเดีย จากการวจิยัพบวา่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน จะเกิดประโยชน์
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กบัธนาคารดา้นการให้บริการเพิ่มข้ึน มขีนาดของตลาดท่ีใหญข้ึ่น สอดคล้องกบั พรเพ็ญ วรสิทธา 
และจิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ (2557, 183 – 184) ศึกษาเ ร่ืองความพร้อมในสาขาการธนาคารของไทย 
ภายใตก้ารแขง่ขนัในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  อธิบายวา่ ภาพรวมเศรษฐกิจของอาเซียนเมื่อ
ปีพ.ศ. 2555 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนมปีระชากรรวมกนัประมาณ  615.60 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
8.8 ของประชากรโลก มีผลิตภ ัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (GDP) รวมกนั  10 ประเทศ ราว 3.60 
ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน จะชว่ยให้อาเ ซียนมีขนาดทาง
เศรษฐกจิมากเป็นอนัดบั 8 ของโลก ไทยมผีลิตภ ัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (GDP: PPP) มากเป็น
อนัดบั 2 รองจากอินโดนีเซีย การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จะเป็นผลดีกบัประเทศไทยมากข้ึน 

5. ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ ในอนาคตธุรกรรมทางดา้นเงินสดบางรายการจะลดลง
หรือหายไป จะมธุีรกรรมดา้นไอที (ดิจิตอลแบ๊งค์กิง้ และอิเลกทรอนิกส์)  เข้ามาแทนท่ี ลักษณะการ
ให้บริการและระบบงานจะเปล่ียนแปลงไป คณุสมบัติของบุคลากรธนาคารก็จะเปล่ียนไปด้วย จึง
ควรมกีารปรับตวัและเตรียมความพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงนั้น สอดคลอ้งกบั เศรษฐพงค์ มะละสุวรรณ 
(2560) บทความเร่ืองธนาคารจะอยูร่อดด้วยวิธีใด จากการเปล่ียนแปลงพลิกโฉมอุตสาหกรรม 
Industrial 4.0 ท าให้ธนาคารตอ้งก  าหนดรูปแบบใหม ่ให้สอดคลอ้ง ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ปรับกลยุทธ์
ให้ทันตอ่การเปล่ียนแปลงเพราะมีคูแ่ขง่ใหมเ่กิดข้ึน เชน่ Paypal, Amazon, Apple ได้สร้างการ
บริการทางการเงินท่ีใชง้านได้ดีกวา่การให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย ดังนั้ นธนาคารต้อง
ตอบสนองตอ่การพลิกโฉมดว้ยการน าเสนอดิจิทลัท่ีเพิ่มมลูคา่ใชง้านเรียบง ่าย ขณะเดียวกนัก็เปล่ียน
ธุรกจิหลกัไปสูอ่นาคต มกีารพฒันาบุคลากรควบคูก่นัไป โดยอาจจะมีการก  าหนดมาตรฐานงาน 
มาตรฐานบุคลากร เป็นระบบสากลใชยื้ดถือรว่มกนัระหวา่งธนาคาร ออกมาในรูปแบบมาตรฐาน
ใบอนุญาต (License) เป็นตน้ 

6. ด้านการเมืองและกฎระเบียบ บุคลากรธนาคารนอกจากจะมกีารเรียนรู้วฒันธรรม ภาษา
การส่ือสาร เพื่อให้การบริการน าเสนอผลิตภณัฑ์ไดต้รงตามความต้องการ สร้างความประทับใจกบั
ลูกค้า  องค์ประ กอบส าคัญ ท่ีมีความสัมพันธ์กบัการให้บริการของธน าคาร อีกอยา่งห น่ึงคือ 
กฎระเบียบภายในธนาคารและภายนอกธนาคารของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน เพื่อให้การ
บริการและท าธุรกรรมตา่ง  ๆ ของธนาคารและบุคลากร เ ป็นไปอยา่งถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายของแตล่ะประเทศ บุคลากรธนาคารจึงควรมีการพัฒนาให้มีความรู้ด้านน้ี  สอดคล้องกบั พรเพ็ญ 
วรสิทธา และจิราพร สุเมธีประสิทธ์ิ (2557) วิจัยเ ร่ืองโครงการศึกษาความพร้อมในสาขาการ
ธนาคารของไทย ภายใตก้ารแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนปีพ.ศ. 2015 พบวา่การพัฒนา
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ไทยมีจุดออ่นด้าน  1) คุณภาพบุคลากรและศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกบั
ความรู้ความสามารถและความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการ 2) โครงสร้างการให้บริการทาง
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การเงิน ไทยตอ้งมกีารพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถอย ่างตอ่เ น่ืองเพื่อรองรับลูกค้าท่ีมี
ความซบัซอ้นและหลากหลาย 

สมรรถนะของบุคลากรในการให้บริการ  
สมรรถนะของบุคลากรในการเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของ

ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ประกอบด้วยสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรอง ดงัน้ี 

1. สมรรถนะหลั ก (Core Competency) ได้แบง่ออกเป็น 5 ด้านได้แก ่1) ด้านการมุง่
ผลสัมฤทธ์ิของบุคลากร 2) ดา้นการบริการท่ีดีของบุคลากร  3) ด้านการท างานเป็นทีมของบุคลากร 
4) ดา้นจริยธรรมของบุคลากร 5) ดา้นความช  านาญในอาชีพของบุคลากร รายละเอียดดงัน้ี  

1.1 สมรรถนะดา้นการมุง่ผลสัมฤทธ์ิของบุคลากร ควรมกีารปรับปรุงวิธีการท างานให้
ดีเร็วและมปีระสิทธิภาพ ท าผลงานให้ได้ตามเป้าท่ีผู ้บังคับบัญชามอบหมาย พ ัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถดา้นการก  าหนดเป้าหมายของตนเอง การมุง่ท างานให้ได้ตามเป้าหมาย การทุม่เท
เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูง สุด สอดคล้องกบัธนาคารธนชาต (2553, 19)  แนวคิดเ ร่ืองจิต
ให้บริการโดยกลา่วถึงการบริการวา่ มิใช เ่ ป็นเพียงแตก่ารตอบสนองความต้องการเทา่นั้ น ผู ้
ให้บริการตอ้งกระท าดว้ยจิตส านึกในการให้บริการ มีความสุข มีส่วนร่วม มีกระบวนการคิดการ
ตอบสนอง ทุม่เท จึงมกีระบวนการสร้างจิตส านึกในการให้บริการ แนวคิดด้านกลยุทธ์ส าคัญในการ
สร้างจิตใจให้บริการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

1.2 สมรรถนะดา้นการบริการท่ีดีของบุคลากร ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้เ ป็นผู้ให้
บริการท่ีดี มคีวามรู้ดา้นผลิตภณัฑ์ของตนเองและคูแ่ขง่  มีความรู้ด้านการขายและบริการ เพื่อให้
สามารถเปรียบเทียบการให้บริการและผลิตภณัฑ์ได ้สามารถน าเสนอผลิตภ ัณฑ์ท่ีดีให้กบัลูกค้า และ
เป็นท่ีปรึกษาการลงทุนแกลู่กคา้ชาวตา่งชาติไดอ้ยา่งเขา้ถึงความตอ้งการท่ีแท้จริง โดยใช ้การส่ือสาร
อยา่งมปีระสิทธิภาพ ดว้ยทกัษะการขายการให้บริการท่ีกอ่เกิดความประทับใจอยา่งน ่าเชื่อถือแก ่
ลูกคา้ท่ีเป็นคนไทยและชาวตา่งชาติ รวมทั้งมกีารพฒันาความรู้ทกัษะนั้น ๆ จนเกิดความช  านาญเป็น
พิเศษ สอดคลอ้งกบั ตรีเพ็ชร์ อ ่าเมอืง (2557, 12 - 15) เร่ืองแนวคิดการบริการท่ีเ ป็นเ ลิศ กลา่ววา่ การ
เป็นผูใ้ห้บริการท่ีเป็นเ ลิศนั้ น ผู ้ปฏิบัติงานทุกทา่นทุกส่วนงานต้องมีความรู้ในงานท่ีให้บริการ 
(Knowledge) ตอ้งมคีวามรู้ในงานท่ีตนรับผิดชอบท่ีสามารถตอบข้อซักถามจากผู้รับบริการได้อยา่ง
ถูกตอ้งและแมน่ย าในเร่ืองของสินคา้บริการท่ีน าเสนอ รู้ประวติัองค์กร ระเบียบ นโยบายและวิธีการ
ตา่ง ๆ ในองค์กร สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาได ้และตอ้งขวนขวายหาความรู้จากเทคโนโลยีใหม ่ๆ 
เพิ่มข้ึนอยา่งสม า่เสมอ  
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1.3 สมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีมของบุคลากร ควรมกีารพฒันาบุคลากรให้เ ป็นผู้มี
น ้ าใจตอ่เพื่อนรว่มงาน ลูกคา้ และองค์กรธนาคาร เพื่อท าให้บรรยากาศการท างานดี เกิดการท างาน
เป็นทีม มคีวามเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผใ่ห้ความร่วมมือกบัผู้อ่ืนในหน่วยงานด้วยดี ให้ก  าลังใจในทีมอยา่ง
จริงใจ มคีวามรู้สึกเป็นเจา้ของและภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรธนาคาร สอดคล้องกบัแนวคิด
ทฤษฎี  ของ Elton Mayo บิดาการบริห ารงานแบบมนุษย์สัมพันธ์  ในหั วข้อการสร้าง ทีมท่ี ดี
ประกอบดว้ย 1)  การมีความสัมพันธ์ท่ีดีและได้รับการสนับสนุนระหวา่งสมาชิก 2)  การเข้าใจ
บทบาทและกติกา กฎระเบียบกระบวนการท างาน 3) การติดตอ่ส่ือสารท่ีดี 4)  สมาชิกมีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้และปรับตวัยอมรับการเปล่ียนแปลง 5)  ความร่วมมือในการท างานใน
การท างานเป็นทีม พึ่ งพาอาศัยกนั 6)  มีการเพิ่มพ ูนทักษะความรู้ความสามารถโดยต้องมีความ
รับผิดชอบ พฒันาความเขา้ใจ เกดิความรว่มมอืในการท างาน มกีารแขง่ขนั มแีรงจูงใจในการท างาน  

1.4 สมรรถนะด้านจริยธรรมของบุคลากร  ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้ เ ป็นผู้มี
คณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีทัศนคติท่ีดี มีความซ่ือสัตย์ มีความรักความศรัทธาเพื่ อน
รว่มงาน หัวหน้างาน และองค์กรธนาคาร สร้างความเป็นเจ้าของ การท างานของบุคลากรก็จะท า
ดว้ยความสุข ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัการวจิัยของ จิราภรณ์ ศรีศิล ( 2549) กลยุทธ์
การพฒันาบุคลากรดา้นประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ พบวา่  ปัจจัยท่ีเ ป็นปัญหาอุปสรรคตอ่การ
พัฒน าบุคลากร อีกประ การหน่ึ งคือการปลูกจิตส า นึกให้มีทัศนคติ ท่ีดีต ่อองค์กร ค านึ งถึง
ความส าคญัของการสง่เสริมให้มสีภาพปัจจยัแวดลอ้มแหง่ความส าเร็จ โดยการพัฒนากระบวนทัศน์
ด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีมุง่ เน้นคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์วฒันธรรมการมีส่วนร่วม มี
จิตส านึกเพื่อสว่นรวม ยึดม ัน่ผูรั้บบริการเป็นศูนย์กลาง 

1.5 สมรรถนะดา้นความช  านาญในอาชีพ ควรมีการพัฒนาบุคลากรดัง น้ี  ในระดับ
ผูจ้ดัการ พฒันาให้มคีวามรู้ความเข้าใจด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน สามารถจัดให้พนักงาน
ท างานให้เหมาะสมกบัปริมาณงานสาขา ควบคมุความเ ส่ียงให้มีประสิทธิภาพมากย่ิง ข้ึน ในระดับ
ผูรั้บมอบอ านาจ พฒันาให้มีความเข้าใจและส่ือสารกบัลูกค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน มีการ
ควบคมุระบบงานเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ในระดับพนักงาน พ ัฒนาให้มีความรู้ด้าน
เศรษฐกจิ การวเิคราะห์เศรษฐกจิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน การให้บริการได้อยา่งถูกต้องรวดเ ร็ ว
และการสร้างสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นอยา่งดีมากย่ิงข้ึน 

2. สมรรถนะรอง ประกอบดว้ย 3 สมรรถนะ  ได้แก ่1) สมรรถนะด้านความสามารถใน
หน้าท่ีการท างานของบุคลากร  (Functional Competency) 2) สมรรถนะด้านความสามารถในการ
บริหารของบุคลากร (Management Competency) 3) สมรรถนะดา้นความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในต า แหน่ง ของ บุคลากร  (Job Competency) โดยรวมบุคลากรส่วน ใหญ ่ให้ความส าคัญก ับ
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สมรรถนะดา้นความสามารถในการปฏิบติังานในต าแหนง่ของบุคลากรและอยากให้สมรรถนะด้าน
น้ีมคีวามส าคญัมากย่ิงข้ึน 

2.1 สมรรถนะดา้นความสามารถในหน้าท่ีการท างานของบุคลากร ควรมีการพัฒนา
บุคลากรให้มคีวามสามารถในการเขา้ใจวิสัยทัศน์พ ันธกิจเ ป้าประสงค์ของธนาคาร มีความรู้ด้าน
การเงิน การเมอืง เศรษฐกจิสังคมวฒันธรรม สามารถน ามาเชื่อมโยงในหน้าท่ีการท างาน จนสามารถ
น ามาก  าหนดเป็นเป้าหมายวตัถุประสงค์หรือกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกิจ อาเ ซียนได ้
สอดคลอ้งกบั ขจรศักด์ิ ศิริมยั (2554) กลา่วไวว้า่ ผู ้บริหาร (Executive) 1) สามารถเชื่อมโยงหรือ
แปลงวสัิยทศัน์ พนัธกจิ วฒันธรรมองค์กร หรือยุทธศาสตร์ของ องค์กรมาสู่กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไดอ้ยา่งชดัเจน 2) สามารถใชส้มรรถนะเป็นตวัผลกัดนั (Driver) ให้วสัิยทศัน์ พ ันธกิจ 
วฒันธรรมองค์กรหรือ ยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุเป้าหมายในการด าเ นินงาน  3) สามารถประเมิน
จุดแข็งและจุดออ่นในศกัยภาพของบุคลากรในองค์กร และ สามารถน าไปใช ้ในการก  าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก  าลังคน ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 4) สามารถน าไปใช ้วดัผลการ
ด าเนินงานขององค์กรไดอ้ยา่งเป็นระบบและชดัเจน และควรใชค้วามได้เปรียบด้านบุคลิกภาพและ
วฒันธรรมของคนไทย ท่ีเป็นคนย้ิมแยม้แจม่ใส โดยเฉพาะคนทางเหนือมีวฒันธรรมท่ีมีเสน ่ห์ ใน
การให้บริการแกลู่กค้ากลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน เ ป็นผู้มีความสามารถในการเป็นผู้น า
ปรับเปล่ียนปลุกขวญัก  าลงัใจ สร้างความเชื่อม ัน่  

2.2 สมรรถนะดา้นความสามารถในการบริหารงาน ควรมีการพัฒนาผู้จัดการสาขาให้
มคีวามสามารถในการเขา้ใจและถา่ยทอดนโยบายของธนาคารด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
อยา่งเขา้ถึง ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี มคีวามสามารถในการส่ือสารปรับทัศนคติและ
สร้างศรัทธา เป็นผูท่ี้มจิีตใจดี มคีวามสามารถด้านการเชื่อมโยงเหตุการณ์ตา่ง  ๆ อยา่งมีเหตุผล มี
ความสามารถในการก  าหนดกลยุทธ์ด้านตา่ง  ๆ สอดคล้องกบั Kennedy and Dresser (2005) วิจัย
เร่ือง การสร้างสมรรถนะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน Creating a Competency Based Workplace ใน
การบริหารงาน สรุปวา่ความฉลาดและความสามารถของมนุษย์จะท าให้องค์การไปสู่เ ป้าหมายท่ีตั้ง
ไว ้ความสามารถท่ีน ามาใช ้ในการจัดงานท าให้งานเกิดความรวดเ ร็วและมีประสิทธิภาพ การ
ขับเคล่ือนการท างานขององค์กรต้องอาศัยความสามารถของคณะท า งาน การจัดการโดยใ ช ้
ความสามารถและยุทธศาสตร์ทางธุรกจิ การก  าจดัจุดออ่นและก  าจัดคูแ่ขง่ขันเพื่อให้บรรลุผลส าเ ร็จ 
ตอ้งอาศยักระบวนการและความสามารถ กญุแจส าคญัส าหรับองค์การท่ีจะประสบผลส าเ ร็จจะต้อง
มกีารวางแผนจดับุคลากรให้ตรงกบัความสามารถ ซ่ึงตอ้งค านึงถึงมีวิธีการจัดการกบัความสามารถ
อยา่งไร จะจัดรูปแบบความสามารถเฉพาะได้อยา่งไรให้เหมาะสมกบังาน และจะจัดการกบั
ผลกระทบตอ่ความสามารถด้วยโปรแกรมอะไร  
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2.3 สมรรถนะด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ควรมีการพัฒนาผู้จัดการให้มี
ความสามารถในการบริหารงานเขา้ใจจุดเดน่จุดด้อยผู้ใต้บังคับบัญชาของตนจนสามารถวางแผน
บริหารพฒันาและสร้างขวญัก  าลงัใจได ้บุคลากรธนาคารมกีารส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรู้ทั้ง
ดา้นผลิตภณัฑ์และธุรกจิ มคีวามรู้ดา้นเศรษฐกจิทัว่ไป สร้างบรรยากาศการท างานและวฒันธรรมท่ีดี 
ให้โอกาสผูใ้ตบ้ังคับบัญชาแสดงศักยภาพเต็มท่ี สอดคล้องกบั ขจรศักด์ิ ศิริมยั  ( 2554) กลา่วถึง
สมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงานท่ีจ าเ ป็นต้องมี ดัง น้ี  1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง 
ความรู้ท่ีจ าเ ป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี เชน่ ความรู้ในหน่วยงาน ในหน้าท่ีรับผิดชอบ ความรู้ใน
ผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ 2) ทักษะ (Skills) หมายถึงทักษะ ความสามารถเฉพาะท่ีจ าเ ป็นในการปฏิบัติ
หน้าท่ี เชน่ทกัษะในการให้บริการของธนาคาร ตอ้งมคีณุสมบติัอยา่งไรบา้ง ถ้าไมม่ีทักษะแล้ว ก็ยาก
ท่ีท าให้พนักงานท างานให้มผีลงานออกมาดีและตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไวไ้ด้ ทักษะน้ีมกัจะได้มา
จากการฝึกฝน หรือกระท าซ ้า ๆ อยา่งตอ่เน่ือง จนท าให้ เกิดความช  านาญในส่ิงนั้ น 3) คุณลักษณะ
สว่นบุคคล (Personal Attribute) หมายถึง คณุลกัษณะ ความคิด ทศันคติ คา่นิยม แรงจูงใจและความ
ตอ้งการสว่นตวัของบุคคล คณุลกัษณะเป็นส่ิงท่ีติดตวัและ เปล่ียนแปลงได้ไมง่ ่ายนัก การจัดคนให้
เหมาะกบังานแลว้คอ่ยพฒันาหรือเปล่ียนแปลงในสว่นปลีกยอ่ย นา่จะเป็นแนวทางท่ีดี  

การพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร 
ขั้นตอนของกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร  (Competency Strategic) ประกอบด้วย 

5 ขั้นตอน ได้แก ่1) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 2) การพัฒนากลยุทธ์ (Strategic 
Development) 3) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ (Strategic Compliance) 4) การประเมนิผลและควบคมุกลยุทธ์ 
(Strategic Assessment and Controlling) 5) ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบในแตล่ะด้าน สอดคล้อง
กบั วีลเลน และฮ ัง เกอร์ (Wheelen and Hunger, 2000, 3) ก  าหนดองค์ประกอบพื้นฐานของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental 
Scanning) 2) การจัดท ากลยุทธ์  ( Strategy Formulation) 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์  ( Strategy 
Implementation) 4) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) และสอดคล้องกบั
รอบบินส์ และคลูเทอร์ (Robbins and Coulter, 2007, 91 - 94) ก  าหนดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
มีล าดับขั้นตอน ดัง น้ี  1) การระบุพ ันธกิจ วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การ ( Identify the 
Organization’ s Current Mission, Objectives and Strategies) 2) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอก 
(Doing an External Analysis) 3) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายใน (Doing an Internal Analysis) 
4) ก  าหนดกลยุทธ์ (Formulating Strategies) 5) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ( Implementing Strategies) 
6) การประเมนิผลงาน (Evaluating Results) โดยขั้นตอนของกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
มดีงัตอ่ไปน้ี 
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1. การวางแผนกลยุทธ์ ธนาคารควรก  าหนดกลยุทธ์ และเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นเชิงระบบจากนโยบายส านักงานใหญ ่ให้ผูบ้ริหารแตล่ะระดบัเขา้ใจกลยุทธ์วิสัยทัศน์พ ันธกิจ
เป้าประสงค์ของธนาคารอยา่งถอ่งแท้และตอ่เ น่ือง แล้วส่งผา่นลงมาตามระดับขั้น ส่ิงส าคัญคือ
ผูจ้ดัการสาขาควรศึกษาจุดแข็งจุดออ่นของบุคลากรตนเองเป็นรายบุคคล ใครท่ีชอบพระเดชใครท่ี
ชอบพระคณุมกีารก  าหนดตวังานแลว้พฒันาบุคลากร ก  าหนดให้ช ัดเจนวา่ตัวงานนั้ นหวงัผลระยะ
ส้ันหรือระยะยาว ให้บุคลากรแสดงออกตามความถนัดของเขาอยา่งเ ต็มท่ีเพื่อจะได้รู้วา่คนนั้ นเ ป็น
อยา่งไร แลว้คอ่ยวางแผนปรับแตล่ะคนให้ท างานตามความเหมาะสม  

2. การพฒันากลยุทธ์ การพฒันากลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรควรปรับเปล่ียนให้
ทนักบัเหตุการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ปัจจุบนัมชีาวตา่งชาติมาเท่ียวและมาลงทุนในไทยจ านวนมาก 
รวมทั้งคนไทยเดินทางออกไปตา่งประเทศจ านวนมากเชน่เ ดียวกนั บุคลากรธนาคารต้องชว่ยคิด 
ชว่ยเสนอในส่ิงท่ีมองเห็นหรือพบเจอ เพื่อน าขอ้มลูไปพฒันากลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
กลยุทธ์ควรท าความเข้าใจพฤติกรรมนิสัยของคนในปัจจุบัน เ ร่ิมตั้งแตก่ารรับบุคลากรท่ีมีความ
แตกตา่งจากเดิม คนรุน่ใหมม่แีนวความคิดเป็นของตนเอง จึงควรมีการแจ้ง เ ป้าหมายให้ทราบอยา่ง
ชดัเจนตั้งแตก่ารสัมภาษณ์ วา่เมือ่เขา้มาท างานแลว้เขาจะไดอ้ะไร อนาคตขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร ให้
โอกาสการมสีว่นรว่ม ให้การยอมรับในตวัเขา น าส่ิงเหลา่น้ีมาเ ป็นตัวก  าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรธนาคาร มกีารประเมนิสมรรถนะรายบุคคลวา่ใครถนัดในเ ร่ืองใด เพื่อน าไป
พฒันากลยุทธ์ให้เหมาะสม  

3. ดา้นการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ธนาคารควรให้ความส าคัญกบัการสร้างวฒันธรรมท่ีดี
สอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน เชน่ความจงรักภ ักดี การท างานเป็นทีม มากข้ึน มีการ
สร้างบรรยากาศการท างานให้มกีารแขง่ขันมีการเ รียนรู้และมีการพัฒนาบุคลากรอยา่งมีความสุข 
บุคลากรควรมคีวามรู้ด้านกฎระเบียบสังคมวฒันธรรมของตา่งชาติ มีความรู้ความสามารถด้าน
ผลิตภณัฑ์ธนาคาร มีใบอนุญาตตา่ง  ๆ ครบและใบอนุญาตนั้ นเ ป็นท่ียอมรับของตา่งชาติหรือ
สามารถน าใบอนุญาตไปใชก้บัชาติอ่ืนได ้มกีารสอดประสานท าความเข้าใจกบับุคลากรให้ช ัดเจน 
ก  าหนดวา่จะด าเนินเร่ืองใดกอ่นหรือด าเนินการไปพร้อมกนัเพื่อให้สอดคล้องกบักลยุทธ์  

4. ดา้นการประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ ธนาคารควรมีการทบทวนแผนการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน มีการจัดท ารายงานผลการพัฒนาและมีการ
ประเมนิผลส าเร็จของแผนพฒันาบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน มีการวดัผล
การปฏิบติังานตามกลยุทธ์อาจจะท าในรูปแบบรายงานตัวชี้ วดัผลงาน  (Key Performance Indicator: 
KPI) ใชต้วัเลขในการวดั ก  าหนดตัวท่ีใช ้วดัเ ป็นรายตัวตามกลยุทธ์ท่ีท าการพัฒนา มีการก  าหน ด
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ หรือก  าหนดตัวผู ้รับผิดชอบโครงการท่ีเ ป็นอิสระ และเป็นผู้ท่ีอยูร่ะดับ
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บริหารงานข้ึนไป มกีารก  าหนดระยะเวลาความส าเร็จหรือระยะเวลาการวดัผล นอกจากน้ีควรมีการ
กระตุน้การท างานให้มคีวามคิดริเร่ิม บริหารการเขา้ออกของพนักงานให้ดี 

5. ดา้นความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบแตล่ะดา้นของกลยุทธ์ องค์ประกอบของกลยุทธ์มี
ความส าคญั แสดงให้เห็นถึงการตดัสินใจเกีย่วกบัทิศทางการบรรลุเ ป้าหมายในการใช ้กลยุทธ์เพื่อ
พฒันาบุคลากรของธนาคารด้วยเคร่ืองมือตา่ง  ๆ ซ่ึงมีหลายองค์ประกอบกนั กลยุทธ์การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรมอีงค์ประกอบท่ีส าคัญได้แก ่1) ธนาคาร 2) นโยบายด้านบุคลากร 3) บุคลากร 
4) การบริการและการขาย 

การวจิยัคร้ังน้ี ไดข้อ้สรุปแนวทางการพฒันากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 6 
แนวทางดว้ยกนั ไดแ้ก ่1) แนวทางเกีย่วกบัภาษาและการส่ือสาร  2) แนวทางเกี่ยวกบัความรู้พื้นฐาน
และความเขา้ใจกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 3) แนวทางเกีย่วกบัการ ขายผลิตภ ัณฑ์ธนาคารและ
การให้บริการ 4) แนวทางเกีย่วกบัการมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากร  5) แนวทาง
เกีย่วกบัความสามารถในการเป็นผูน้ า 6) แนวทางเกีย่วกบัการท างานร่วมกนัและการท างานเป็นทีม 
จึงไดร้วบรวมแนวทางและท าการสังเคราะห์ออกมาเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
6 กลยุทธ์ดว้ยกนัไดแ้ก ่1) กลยุทธ์การพฒันาดา้นการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษา กลุม่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน  2) กลยุทธ์ดา้นความรู้ความสามารถ 3) กลยุทธ์ด้านการขายการบริการ  4) กลยุทธ์
ดา้นคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ 5) กลยุทธ์ดา้นภาวะผูน้ า 6) กลยุทธ์ด้านการท างานเป็นทีม โดย
มรีายละเอียดของแตล่ะกลยุทธ์ดงัตอ่ไปน้ี 

1. กลยุทธ์การพฒันาด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษากลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การพฒันาท่ีมคีวามส าคญัตอ่บุคลากรธนาคาร ได้แก  ่การพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้าน
ภาษาองักฤษและภาษากลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ซ่ึงทุกธนาคารมีโครงการพัฒนาด้าน
ภาษาตา่งประเทศอยูแ่ลว้แตบุ่คลากรธนาคารยงัขาดทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสารกบัชาวตา่งชาติ
เน่ืองจากขาดแรงจูงใจไมเ่ห็นความส าคญัและความจ าเ ป็น  ขาดการใช ้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการ
พฒันาบุคลากร และการสนับสนุนท่ีจริงจงัจากองค์กร  จึงได้มีโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ดา้นการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษากลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน โดยใช ้แนวทางการสร้าง
แรงจูงใจและกระตุน้ให้เกดิความอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง  ท านองเ ดียวกนั  จิราวดี รัตนไพฑูรย์ช ัย 
สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา  : ITD (2558) กลา่วไวว้า่เมื่อได้เข้าสู ่อาเ ซียน  ไม ่
วา่คนของประเทศนั้นจะใชภ้าษาอะไรเป็นภาษาราชการ และภาษาประจ าชาติ เมื่อต้องติดตอ่กบัคน
อ่ืนท่ีตา่งภาษา ตา่งวฒันธรรม ทุกคนตอ้งใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก บุคลากรของรัฐหรือของ
ธนาคาร ตอ้งเรียนรู้และใชภ้าษาองักฤษให้ได ้เพราะเป็นภาษาบงัคบัอนัดบัแรกท่ีประชาชนพลเมือง
ในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ตอ้งฝึกฝนพฒันาขีดความสามารถในการใชภ้าษา   
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2. กลยุทธ์ด้านความรู้ความสามารถ  สมรรถนะของบุคลากรท่ีควรท าการพัฒนาได้แก ่
1) ความรู้ดา้นเศรษฐกจิ พฒันาให้มคีวามรู้เกีย่วกบัเศรษฐกิจและการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชื่อมโยง
อยา่งมเีหตุผล ของกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 2) ความรู้ด้านสังคมวฒันธรรมและ
กฎหมายกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน มีการแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากรธนาคารแตล่ะ
ประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 3) ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบงานและผลิตภ ัณฑ์
ธนาคาร จึงควรมกีารพฒันาบุคลากรในดา้นความรู้ความสามารถ ท านองเ ดียวกนั  พรเพ็ญ  วรสิทธา 
และจิราพร สุเมธีประสิทธ์ิ (2557) วจิยัเร่ืองโครงการศึกษาความพร้อมในสาขาการธนาคารของไทย 
ภายใตก้ารแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนปีพ.ศ.  2015 พบวา่การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกจิไทยมจุีดออ่นดา้น 1) คณุภาพบุคลากรและศกัยภาพบุคลากรเกี่ยวกบัความรู้ความสามารถและ
ความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการ 2) โครงสร้างการให้บริการทางการเ งิน  ไทยต้องมีการ
พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอยา่งตอ่เ น่ืองเพื่อรองรับลูกค้าท่ีมีความซับซ้อนและ
หลากหลาย การพฒันาสมรรถนะบุคลากร แตเ่ น่ืองจากกลยุทธ์ด้านความรู้ความสามารถ  ท่ีค้นพบ
จากการวจิยัในคร้ังน้ี มปัีจจยัท่ีเกีย่วขอ้งมาก เชน่ ผู ้บริหาร นโยบาย สภาพแวดล้อม  และผู้ท่ีมีส่วน
ไดเ้สียตา่ง ๆ อาจจะมปัีญหาในการน าไปใช  ้ จึงควรท าความเขา้ใจกอ่นน าไปใช  ้

3. กลยุทธ์ด้านการขายการบริการ พฒันาดา้น 1) ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์ของธนาคารตนเอง
และของคูแ่ขง่ในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2) ความสามารถในการน าเสนอผลิตภ ัณฑ์ให้กบั
ลูกคา้กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 3) การให้ค าแนะน าเป็นท่ีปรึกษาทางการเ งินให้กบัลูกค้ากลุม่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 4) ความรู้ความเขา้ใจในการให้บริการกบัลูกค้ากลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 5) การมุง่ผลสัมฤทธ์ิดว้ยการท าผลงานให้ได้ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  6) การมี
สว่นรว่มในการน าเสนอตา่ง ๆ โดยบริบทและสมรรถนะของบุคลากรท่ีท าการพัฒนาได้แก ่การ
ก  าหนดมาตรฐานของงานและมาตรฐานของบุคลากรให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง  ภายใต้กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบักลไกควบคมุของธนาคาร มีความรู้ด้านผลิตภ ัณฑ์และทันตอ่การเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ของธนาคารตนเองและธนาคารคูแ่ขง่อยูต่ลอดเวลา มสีว่นรว่มในการน าเสนอแนวทางการ
ให้บริการจากท่ีตนเองจากท่ีได้สัมผัสโดยตรงกบัลูกค้า  1) มีสมรรถนะด้านการมีจิตใจให้บริการ 
2) สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ  3) สมรรถนะด้านความสามารถในการ
น าเสนอให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน  4) สมรรถนะด้านความสามารถในการส่ือสาร
โน้มน้าวเปรียบเทียบขอ้แตกตา่งในผลิตภณัฑ์ของตนเองและของคูแ่ ขง่ขันเพื่อน าเสนอผลิตภ ัณฑ์
ของธนาคาร สอดคล้องกบั ไซมอน โชติอนันต์ พลต้ือ (2555) อธิบายถึงส่วนผสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หรือท่ี เ รียกวา่  8p’s โดยอาศัย เคร่ือง มือติดต ่อส่ือสารกบัผู้บ ริโภคสมยัใหม ่
เชื่อมโยงสู่การท าธุ รกิจ  เน้นการสร้างผลก  าไรสูงสุดบนความพอใจของผู้ บริโภค พร้อมทั้ ง
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พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผู้บริโภค  แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช ้  8p’s 
ในหัวข้อ กลยุทธ์ผลิตภ ัณฑ์ (Product Strategy) จะเกี่ยวข้องกบักระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกบั 
1) คณุสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product Attribute) 2) สว่นผสมผลิตภ ัณฑ์  (Product Mix) 3) สายผลิตภ ัณฑ์ 
(Product Line) บุคลากรจะต้องมีความรู้ด้านผลิตภ ัณฑ์ ลักษณะของผลิตภ ัณฑ์  1) รู้แนวความคิด
ดา้นผลิตภ ัณฑ์  (Product Concept) หรือ คุณสมบัติผลิตภ ัณฑ์หรือส่วนส าคัญของผลิตภ ัณฑ์  2) รู้
ลกัษณะเดน่ของผลิตภณัฑ์ (Product Feature) เมือ่เปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่แตกตา่งกนัอยา่งไร  ของเรามี
อะไรเดน่กวา่ 3) รู้ประโยชน์ของผลิตภ ัณฑ์  (Product Benefit) บุคลากรสามารถอธิบายได้วา่สินค้า
เรามลีกัษณะเดน่อยา่งไร ให้ประโยชน์อยา่งไรระหวา่งการให้สัญญากบัลูกค้ากบัการพิสูจน์ด้วย
ลกัษณะเดน่ของสินคา้ ในหัวข้อกลยุทธ์การใช ้พนักงาน  (Personal Strategy) การใช ้บุคลากรเป็น
รูปแบบการปฏิบัติตัวตอ่ตัว กลยุทธ์การขายน้ีหวงัผลเพื่อสร้างสัมพันธภาพระยะยาวกบัลูกค้า  
สอดคลอ้งกบัธนาคารธนชาต (2553, 19) ไดใ้ห้แนวคิดเร่ืองจิตให้บริการโดยกลา่วถึงการบริการวา่ 
มใิชเ่ป็นเพียงแตก่ารตอบสนองความตอ้งการเทา่นั้ น  ผู ้ให้บริการต้องกระท าด้วยจิตส านึกในการ
ให้บริการ มคีวามสุข มีกระบวนการคิดการตอบสนอง จึงมีกระบวนการสร้างจิตส านึกในการ
ให้บริการ แนวคิดด้านกลยุทธ์ส าคัญในการสร้างจิตใจให้บริการ  เ ร่ิมจาก 1) การจัดบรรยากาศ
สถานท่ีท างาน หมายถึงการจัดสถานท่ีท างานให้สะอาดเ รียบร้อย  บรรยากาศร่มเ ย็น มีสถานท่ี
พกัผอ่นให้เพียงพอ จุดการให้บริการควรเป็น One Stop Service คือไปแห่งเ ดียวงานเสร็จ  2) เ ต็มใจ
ให้บริการ ตอ้งปฏิบติัตอ่ลูกคา้อยา่งเทา่เ ทียมกนั หน้าตา่งบานแรกของหัวใจในการให้บริการคือ  
ความรู้สึก ความเต็มใจ และความกระตือรือร้นท่ีจะให้บริการ  ความรู้สึกดังกลา่วน้ีจะสะท้อนมาสู่
ภาพท่ีปรากฏในใบหน้าและกริิยาทา่ทางของผู้ให้บริการ  คือการย้ิมแย้มแจม่ใส 3) ย้ิมแย้มแจม่ใส 
ต้องระลึก เสมอวา่การย้ิมแย้มคือการเปิดหัวใจการให้บริการท่ี ดีและเป็นบันไดท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จ 4) ไมน่ิ่งดูดาย คือเป็นฝ่ายรุก คิดหาชอ่งทางท่ีจะรับใช ้ให้ลูกค้าอยูเ่สมอ คิดแทนลูกค้า  
ให้บริการลูกคา้กอ่นท่ีลูกคา้จะเ รียกบอกให้ท า  5) รู้สึกอยา่งแรงกล้าและลึกซ้ึงถึงความส าคัญตอ่
ลูกคา้ เพราะความรู้สึกเชน่น้ีจะกอ่ให้เกิดการบริการท่ีดีข้ึนได้เอง  6) มีปฏิสัมพันธ์กบัลูกค้าด้วย
ความรวดเร็วและเต็มใจ เ ร่ิมต้นทักทายลูกค้าหรือผู้ท่ีมาติดตอ่ด้วยการซักถามด้วยภาษาท่ีสุภาพ  
แสดงความกระตือรือร้นและเป็นมติร เชน่มอีะไรให้รับใชค้รับ (คะ)  อยา่งปลอ่ยให้ผู ้ท่ีมาติดตอ่ถาม
กอ่น หากไมส่ามารถท าได้รวดเ ร็วตามลูกค้าต้องการ  ต้องชี้ แจงด้วยถ้อยค าหรือภาษาท่ีแสดงถึง
ความกงัวลเป็นหว่งอยา่งจริงใจ 7) การส่ือสารท่ีดี เ ป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  ตั้งแตก่าร
ตอ้นรับหรือการรับโทรศพัท์ดว้ยน ้ าเสียงและภาษาท่ีให้ความหวงั ให้ก  าลังใจ  ความรู้สึกหรือจิตใจท่ี
มุง่บริการจะตอ้งมากอ่นแลว้แสดงออกทางวาจา 8) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของ
คนมาติดตอ่ขอรับบริการ เราจึงควรอธิบายในส่ิงท่ีผูม้ารับบริการไมรู้่ด้วยความช ัดเจน  โดยใช ้ภาษา
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ท่ีเป่ียมไปดว้ยไมตรีจิตมคีวามเ อ้ืออาทร ติดตามงาน  และให้ความสนใจตอ่งานท่ีรับบริการอยา่ง
เต็มท่ี 9) การพฒันาเทคโนโลยี หมายถึงเคร่ืองมอืและเทคนิค วธีิการให้บริการ เพื่อสร้างน ้ าใจท่ีจะ
ให้บริการให้เกดิข้ึนกบัทุกคนในองค์กร ทางเทคโนโลยี เชน่ เวบ็ไซด์ตา่ง  ๆ ท่ีจะชว่ยอ านวยสะดวก
ในดา้นขอ้มลูขา่วสาร และเสริมสร้าง ให้การบริการเป็นไปด้วยดี  10) การติดตามประเมินผลและ
มาตรการประกนัคณุภาพการให้บริการ  มีการติดตามประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าเ ป็นช ่วง  ๆ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะทอ้นกลบัวา่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร สอดคลอ้งกบัตรีเพ็ชร์  อ ่าเมอืง 
(2557, 12 - 15) เ ร่ืองแนวคิดการบริการท่ีเ ป็นเ ลิศ  กลา่ววา่ การเป็นผู้ให้บริการท่ีเ ป็นเ ลิศนั้ น 
ผูป้ฏิบติังานทุกทา่นทุกส่วนงานควรค านึงถึง  1) ต้องมีความรู้ในงานท่ีให้บริการ  (Knowledge) 
สามารถตอบขอ้ซกัถามจากผูรั้บบริการได้อยา่งถูกต้องและแมน่ย า  ในเ ร่ืองของสินค้าท่ีน าเสนอ
ประวติัองค์กร ระเบียบ นโยบายและวธีิการตา่ง  ๆ ในองค์กร  เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย 
และตอ้งขวนขวายหาความรู้จากเทคโนโลยีใหม ่ๆ  เพิ่มข้ึนอยา่งสม ่า เสมอ 2) มีความชา่งสังเกต 
(Observe) เพราะหากมกีารรับรู้วา่บริการอยา่งไรจึงจะเป็นท่ีพอใจของผูรั้บบริการก็จะพยายามน า มา
คิดสร้างสรรค์ให้เกดิบริการ ท่ีดีย่ิงข้ึน เกดิความพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือ
ผูรั้บบริการไดม้ากย่ิง ข้ึน  3) ต้องมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) แสดงถึงความมีจิตใจในการ
ตอ้นรับ ให้ชว่ยเหลือแสดงความหว่งใย จะท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี ในการชว่ยเหลือผู้รับบริการ  
4) ตอ้งมกีริิยาวาจาสุภาพ (Manner) เป็นส่ิง ท่ีแสดงออกจากความคิด ความรู้สึก และส่งผลให้เกิด
บุคลิกภาพท่ีดี 5) ตอ้งมีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ (Creative) ผู ้ให้บริการควรมีความคิดใหม ่ๆ ไม ่
ควรยึดติดกบัประสบการณ์หรือบริการท่ีท าอยูใ่นการปฏิรูปงานบริการ  6) ต้องสามารถควบคุม
อารมณ์ได ้(Emotional Control) งานบริการเป็นงานท่ีให้ความชว่ยเหลือจากผู้อ่ืน  ต้องพบปะผู้คน
มากมายหลายชนช ั้น กริิยามารยาทจากผูรั้บบริการจะแตกตา่งกนั  เมื่อผู ้รับบริการไมไ่ด้ตั้งใจ อาจจะ
ถูกต าหนิพดูจากา้วร้าวกริิยามารยาทไมดี่ซ่ึงผูใ้ห้บริการตอ้งสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เ ป็นอยา่งดี  
7) ตอ้งมสีติในการแกปั้ญหาท่ีเกดิข้ึน (Calmness) ผูรั้บบริการส่วนใหญจ่ะติดตอ่ขอความชว่ยเหลือ
ตามปกติแตบ่างกรณีลูกคา้ท่ีมปัีญหาเรง่ดว่น ผูใ้ห้บริการจะต้องสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิด
หาวิธีในการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีสติ  อาจจะเ ลือกทางเ ลือกท่ีดีท่ีสุดจากหลายทางเ ลือกในการ
ให้บริการแกลู่กคา้ 8) มทีศันคติตอ่งานบริการดี (Attitude) การบริการเป็นการชว่ยเหลือ  ผู ้ท างาน
บริการเป็นผูใ้ห้จึงตอ้งมคีวามคิดความรู้สึกตอ่งานบริการในทางท่ีชอบ และเต็มใจท่ีจะให้บริการ  ถ้า
บุคคลใดมทีศันคติตอ่งานบริการดีกจ็ะให้ความส าคญัตอ่งานบริการและปฏิบัติงานอยา่งเ ต็มท่ี  เ ป็น
ผลให้งานบริการมคีณุคา่และน าไปสูค่วามเป็นเ ลิศ  9) มีความรับผิดชอบตอ่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
(Responsibility) ในดา้นงานทางการตลาด และการขาย และงานบริการ  การปลูกฝังทัศนคติให้เ ห็น
ความส าคญัของลูกคา้หรือผูรั้บบริการดว้ยการยกยอ่งวา่  “ลูกค้าคือบุคคลท่ีส าคัญท่ีสุด” และ  “ลูกค้า
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เป็นฝ่ายถูกเสมอ” ทั้ง น้ีก็เพื่อให้ผู ้ให้บริการมีความรับผิดชอบตอ่ลูกค้าอยา่งดีท่ีสุด ศิลปะการ
ให้บริการท่ีควรยึดถือปฏิบติัคือ “SERVICE MIND” สูก่ารบริการท่ีเ ป็นเ ลิศ  ส่ือความหมาย ได้ดัง น้ี 
S = Smile ย้ิมแย้ม E = Enthusiasm ความกระตือรือร้น  R = Rapidness ความรวดเ ร็ว ครบถ้วน มี
คณุภาพ  V = Value มีคุณคา่  I = Iimpression ความประทับใจ C = Courtesy มีความสุภาพออ่นโยน 
E = Endurance ความอดทน เกบ็อารมณ์ ส าหรับค าวา่  “Mind” ก็ได้ให้ความหมายไวด้ัง น้ี  M = Make 
Believe มคีวามเชื่อ I = Insist ยืนยนั/ยอมรับ N = Necessitate การให้ความส าคญั D = Devote อุทิศตน  

4. กลยุทธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ  บริบทและสมรรถนะของบุคลากรท่ีท า
การพฒันาไดแ้ก ่1) การก  าหนดวธีิการปฏิบติังานให้ชดัเจน มกีลไกควบคุมการท างานท่ีดีให้เ ป็นไป
ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของธนาคาร 2) การก  าหนดมาตรฐานบุคลากรและการท างานให้ช ัดเจน รู้
และเขา้ใจในกฎระเบียบขอ้บงัคบัของธนาคารเป็นอยา่งดี โดยมสีมรรถนะดังตอ่ไปน้ี 1) สมรรถนะ
ดา้นความรู้เกีย่วกบัคณุธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ 2) สมรรถนะด้านการมุง่ม ัน่ท างานด้วยความ
เสียสละ 3) สมรรถนะด้านการท างานด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ 4) สมรรถนะด้านทัศนคติท่ีดี
ท างานดว้ยความศรัทธาและความรัก 5) สมรรถนะด้านการสร้างความรู้สึกรับรู้คา่นิยมองค์กร 
6) สมรรถนะดา้นการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัการวิจัยของ จิราภรณ์ ศรีศิล ( 2549) 
กลยุทธ์การพฒันาบุคลากรดา้นประชาสัมพนัธ์กองทพัอากาศ พบวา่ปัจจัยท่ีเ ป็นปัญหาอุปสรรคตอ่
การพัฒนาบุคลากร อีกประการหน่ึงคือการปลูกจิตส านึกให้มีทัศนคติท่ีดีตอ่อง ค์กร ค านึงถึง
ความส าคญัของการสง่เสริมให้มสีภาพปัจจยัแวดลอ้มแหง่ความส าเ ร็จ โดยการพัฒนากระบวนการ
ทศัน์ดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมุง่เน้นคณุธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์วฒันธรรมการมีส่วนร่วม มี
จิตใจส านึกเพื่อสว่นรวม ยึดม ัน่ผูรั้บบริการเป็นศูนย์กลาง 

5. กลยุทธ์ด้านภาวะผู้น า ไดแ้ก ่1) การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้  2) การคัดเ ลือกบุคลากร
ให้เหมาะสมกบังาน 3) การใชเ้คร่ืองมอืท่ีเหมาะสมกบัการพฒันา 4) วธีิปฏิบัติและกลไกการควบคุม
การติดตาม 5) การก  าหนดมาตรฐานของแตล่ะงานท่ีช ัดเจน  6) การมุง่ผลสัมฤทธ์ิท าผลงานให้ได้
ตามเป้าหมาย 7) ความรู้ดา้นเศรษฐกจิและการวิเคราะห์เกี่ยวกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
8) การใชค้วามรู้ความสามารถท่ีตนมใีห้เต็มท่ี 9) การส่ือสารการวางแผน  10) การพัฒนาบุคลากรผู้ท่ี
มคีวามสามารถพิเศษสูผู่เ้ชี่ยวชาญ  สอดคล้องกบั Porter (1980) กลา่วถึงองค์ประกอบของกลยุทธ์ 
ประกอบดว้ยกระบวนการสร้างกลยุทธ์เ ป็นการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม  การ
วนิิจฉัยพฒันานโยบายหลกัโดยใชก้ารวางแผนกลยุทธ์และการคิดเชิงกลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติั ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการมองอนาคตจากผลการกระท าในปัจจุบัน  โดยอาศัยปัจจัย
ส าคญัคือ ความรู้ความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทางการตลาดและคูแ่ขง่  ความสามารถในการน าความรู้
ไปปรับใช  ้องค์ประกอบไดแ้ก ่1) การสร้างกลยุทธ์ ท่ีมปีระสิทธิภาพในการใช ้วางแผนกลยุทธ์ต้อง
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พิจารณาถึงองค์ประกอบส่ีประการ  1.1) จุดออ่นจุดแข็งขององค์กร ซ่ึง เ ป็นปัจจัยภายในองค์กร  
ไดแ้กส่ภาพแวดลอ้มภายใน 1.2) คณุคา่ส่วนบุคคลของผู้เ ป็นหลักในการด าเ นินกลยุทธ์  เชน่ฝ่าย
บริหาร ผูบ้ริหาร 1.3) โอกาสและภ ัยคุกคามของอุตสาหกรรมซ่ึงเ ป็นปัจจัยภายนอกองค์กร  เชน่
สภาพแวดลอ้มภายนอก 1.4) ความคาดหวงัทางสังคมโดยรวม 2) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ เ ป็น
ขอ้มลูท่ีรวบรวมมาจากแหลง่ตา่ง  ๆ  เพื่อให้เข้าใจสภาพแวดล้อม โอกาสในการแขง่ขัน  รวมทั้ง
ขอ้มลูอ่ืนท่ีมปีระโยชน์ท่ีชว่ยให้เขา้ใจคา่นิยมขององค์กร เชน่  วิสัยทัศน์พ ันธกิจเ ป้าประสงค์ของ
องค์กร 3) การก  าหนดกลยุทธ์ เพื่อท าให้เกดิความไดเ้ปรียบในการแขง่ขัน  ท าให้องค์กรสามารถยืน
หยดัในทุก ๆ สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในท านองเ ดียวกนั 
พงษ์ศกัด์ิขนุพิลึก (2553, 391-399) กลา่ววา่ องค์กรโดยทั่วไปจะมีกลยุทธ์อยู  ่3 ระดับ คือ 1. กลยุทธ์
ระดบัองค์กร จะถูกก  าหนดโดยผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงให้ความส าคัญกบัการด าเ นินงานในระยะยาว  
มุง่พิจารณาถึงธุรกจิท่ีองค์กรสมควรจะด าเนินการและจดัสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตอ่
การด าเ นินงาน  ซ่ึง เ ป็นแนวทางในการก  าหนดกลยุทธ์  2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ถูกก  าหนดโดย
ผูบ้ริหารหนว่ยธุรกจิท่ีให้ความส าคญักบัการแขง่ขนัของหนว่ยธุรกจินั้น เพื่อให้ด าเ นินการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัภารกิจวตัถุประสงค์ขององค์กร  3. กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี ก  าหนดโดย
หัวหน้าหนว่ยงานท่ีจ าแนกตามหน้าท่ีทางธุรกิจ เชน่การผลิต การเ งิน การบัญชี  การตลาด และ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยจะสนับสนุนและสอดคล้องกบัภารกิจและวตัถุประสงค์ขององค์กร  4) การ
ด าเนินกลยุทธ์ เป็นการน าแผนท่ีก  าหนดไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเ ร็จ การก  าหนดกลยุทธ์เพื่อให้
สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยทั่วไปประกอบด้วย 4.1) การก  าหนดแผน
และการจดัสรรทรัพยากร 4.2) การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของการใช ้
กลยุทธ์และการใช ้ทรัพยากร  4.3) การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 4.4) การกระจายกลยุทธ์ เพื่อให้เกดิผลท่ีเป็นจริง จึงตอ้งมีการกระจายแผนไปยังทุก
สว่นอยา่งชดัเจนเขา้ใจ อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายยอ่ย ก  าหนดเป้าหมายประจ าปี แล้วแตกออกเป็น
เป้าหมายของแตล่ะกลุม่งาน 5) การประเมนิผลและควบคมุกลยุทธ์ เพื่อเ ป็นแนวทางในการวดัและ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัมาตรฐานท่ีก  าหนดไว  ้โดยมีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมนิผล ตอ้งมกีารจดัตั้งหนว่ยงานข้ึนมาก  ากบัดูแลแผนกลยุทธ์  เพื่อให้สามารถทุม่เทให้กบัการ
ติดตามและประเมนิผลไดอ้ยา่งเต็มท่ี หน ่วยงานน้ีควรอยูใ่นฝ่ายวางแผนท่ีมีผู ้บริหาร  ในท านอง
เดียวกนั ทวพีรรณ อินดา (2552) วจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบท่ีมปีระสิทธิภาพของการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ พบวา่ หัวขอ้วฒันธรรมองค์กร มีการส่ง เสริมวฒันธรรมมุง่ไปสู่
เป้าหมาย สนับสนุนวฒันธรรมใหมใ่ห้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ การก  าหนดวตัถุประสงค์ให้มคีวามทา้ทาย
พอท่ีจะท าให้เกดิความสนใจและจูงใจ  เ ปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมก  าหนดวตัถุประสงค์ 
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หัวขอ้การจูงใจ มกีารจูงใจโดยการให้รางวลั เล่ือนต าแหนง่ ข้ึนเงินเดือน ประสิทธิภาพการน ากลยุทธ์
ไปปฏิบติั มคีวามสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบดา้นความสามารถขององค์กร  การจัดการความขัดแย้ง 
การก  าหนดว ัตถุประสงค์ระยะส้ัน  การมอบหมายกลยุทธ์ให้ ผู ้รับผิดชอบ การบริหารการ
เปล่ียนแปลง วฒันธรรมองค์กร การจูงใจ  

ในท านองเดียวกนั Ennis (2008) ศึกษาและจดักลุม่สมรรถนะของผู้บริหาร ผลสรุปดัง น้ี 
1) สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Capable) ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีมคีณุลกัษณะตามกรอบสมรรถนะระดับน้ีจะเป็นผู้
ท่ีมคีวามรู้ และทกัษะท่ีส าคัญใน 4 ด้านได้แกด่้านการจัดการทั่วไป (Broad Management Skill and 
Knowledge) ซ่ึงประกอบดว้ย การคิดเชิงกลยุทธ์การตดัสินใจอยา่งมีกระบวนการ การวางแผน การ
จดัองค์การ การจดัการบุคลากรกระบวนการพฒันา และการบริหารโครงการ ด้านการจัดการบุคคล 
(Personnel Management Skill)  การติดตอ่ส่ือสาร การสร้างความเชื่อม ัน่  และการจัดการเวลา เ ป็น
ตน้ ดา้นความเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นความรู้ความสามารถในทักษะเฉพาะท่ีสามารถขยายคุณคา่ของ
การจัดการองค์กรได้ 2) สมรรถนะระดับเชี่ยวชาญ (Executive) โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ท่ีมี
คณุลกัษณะและความรู้ความสามารถในดา้นตา่ง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการวฒันธรรม
องค์กร ซ่ึงสามารถสร้างความแข็งแกรง่ให้กบัองค์กรได้ด้านการบริหารจัดการความเปล่ียนแปลง
ขององค์กร และด้านการสร้างความน่า เ ชื่อถือส่วนบุคคล และ 3) สมรรถนะ ระดับนโยบาย 
(Governance) คือความสามารถในการมองภาพรวมขององค์กร และก  ากบัดูแลบนพื้นฐานท่ีเกี่ยวกบั
ภาระหน้าท่ีท่ีส าคญัไดแ้ก ่การก  าหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์พ ันธกิจ ขององค์กร การก  าหนดรูปแบบ
วฒันธรรมองค์กรและพฤติกรรมท่ีองค์กรคาดหวงั ซ่ึง เ ป็นพฤติกรรมท่ีมุง่ เสริมสร้างคุณคา่ทาง
จริยธรรมตามจุดเน้นหรือความต้องการของสังคม การก  ากบัติดตามการปฏิบัติและทบทวนการ
ปฏิบติังานขององค์กร และการก  ากบัติดตาม รวมทั้งการสอนงานให้กบัผูบ้ริหารระดบัรองลงมา 

6. กลยุทธ์ด้านการท างานเป็นทีม  บริบทและสมรรถนะของบุคลากรท่ีพ ัฒนาได้แก  ่
1)  การท างานเป็นทีมสง่เสริมขวญัก  าลงัใจให้ภารกจิลุลว่ง  2) การมีมาตรฐานการให้บริการ  3) การ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 4) การท างานร่วมกบัคนอ่ืนได้ดีมีศักยภาพรองรับการเป็น ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 5) สร้างบรรยากาศการท างานให้มีการแขง่ขันและเ รียนรู้  โดยมีสมรรถนะดัง น้ี 
1) สมรรถนะดา้นการมุง่ผลสัมฤทธ์ิ ด้วยการท าผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย  2) สมรรถนะด้านการ
ท างานเป็นทีม ดว้ยการสง่เสริมขวญัก  าลงัใจรวมพลงัให้ภารกจิบรรลุ 3) สมรรถนะดา้นการมีส่วนร่วม
ในกจิกรรม 4) สมรรถนะดา้นความสามารถในการปรับตัวยอมรับการเปล่ียนแปลง  สอดคล้องกบั
แนวคิดทฤษฎี ของ เอลตนั มาโย (Mayo, 1954) บิดาการบริหารงานแบบมนุษย์สัมพันธ์ ในหัวข้อ
การสร้างทีม ไดแ้ก ่1) มคีวามสัมพนัธ์ท่ีดีและไดรั้บการสนับสนุนระหวา่งสมาชิก  2) เข้าใจบทบาท
และกติกากฎระเบียบกระบวนการท างาน 3) การติดตอ่ส่ือสารท่ีดี 4) สมาชิกมีความสามารถในการ
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แกปั้ญหาความขดัแยง้ 5) มคีวามรว่มมอืในการท างานในการท างานเป็นทีม พึ่ งพาอาศัยกนั  6) มีการ
เพิ่มพนูทกัษะความรู้ความสามารถ โดยตอ้งมคีวามรับผิดชอบ พัฒนาความเข้าใจ เกิดความร่วมมือ
ในการท างาน มกีารแขง่ขนั มแีรงจูงใจในการท างาน   

การประเมินความเป็นไปได้ 
การประเมนิความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์ โดยการน าผลการประเมินท่ีได้จากการสอบถาม

กลุม่ผูบ้ริหารธนาคารจ านวน 36 คน กลุม่ผู ้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์หรือบริหารพัฒนา
บุคลากรจ านวน 14 คน กลุม่ผูบ้ริหารท่ีมบีทบาทเกีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนจ านวน  10 คน 
รวมทั้งส้ิน 60 คน แลว้ท าการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ในการน าไปปฏิบัติ  และหาคา่
ความสอดคลอ้งกนั ผลการวเิคราะห์พบวา่ คา่เฉล่ียของระดับความเป็นไปได้ทั้ง  3 กลุม่ มีคา่อยูใ่น
ระดบัมาก แสดงถึงกลยุทธ์การพฒันาบุคลากรทั้ง  6 กลยุทธ์  มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
เมือ่น าไปวเิคราะห์หาคา่ความสอดคล้อง ( IQR) พบวา่กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทั้ง  6 กลยุทธ์ 
ผูบ้ริหารหรือผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการธนาคารมคีวามเห็นสอดคลอ้งกนั  จึงสรุปได้วา่  กลยุทธ์การพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์
ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนเป็นกลยุทธ์ท่ีดีในการน าไปปฏิบติั 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
จากผลการวิจัยเ ร่ือง กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรใ นการสร้ าง ขีด

ความสามารถการแขง่ขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน ได้ข้อค้นพบท่ีเ ป็นองค์ความรู้ท่ีเ ป็นประโยชน์ในการน าไป
ปฏิบติัในธนาคารพาณิชย์ไทย แบง่ออกเป็น ขอ้เสนอแนะระดับองค์กร ข้อเสนอแนะระดับธุรกิจ 
และขอ้เสนอแนะระดบัหน้าท่ี ดงัน้ี 

1 ข้อเสนอแนะระดับองค์กร ผูบ้ริหารและหนว่ยงานตน้สังกดัท่ีน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติใน
หนว่ยงานธนาคาร ควรศึกษาในรายละเอียดของกลยุทธ์ให้เขา้ใจ ในการตัดสินใจในระดับนโยบาย 
โดยการประยุกต์ใชบ้ริหารจดัการกบัสาขาธนาคารพาณิชย์ไทย ให้สอดคล้องกบัสภาพธนาคารใน
ปัจจุบนั โดยตอ้งให้ความส าคัญกบัการพัฒนาบุคลากรอยา่งจริงจัง  ทันตอ่การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีรูปแบบการแขง่ขนัและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจและแรง
กระตุน้ให้เกดิการพฒันา 

2 ข้อเสนอแนะระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ การน ากลยุทธ์การพัฒนาไปปฏิบัติใน
หนว่ยงานสาขาของธนาคาร ควรสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีตรงกนัแกผู่้เกี่ยวข้องทุกส่วนงาน มีการ
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ติดตามประเมนิผลการประยุกต์ใชเ้ป็นระยะ เพื่อชว่ยให้เกดิความมัน่ใจในการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจะสง่ผลตอ่ผลงานและเป้าหมายของธนาคารท่ีดีข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
เน่ืองจากมกีารเปล่ียนแปลงของระบบงาน รูปแบบการบริการ เทคโนโลยีและพฤติกรรม

ความตอ้งการของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการกบัธนาคารอยูต่ลอดเวลา ผูว้จิยัเห็นควรให้มีการศึกษาเพิ่มเ ติมใน
แตล่ะชว่งเวลาการเปล่ียนแปลงนั้น  

1. ควรมกีารศึกษาบริบทและกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากรในการให้บริการให้
ทนัตอ่รูปแบบการให้บริการ แผนและกระบวนการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และผลกระทบจากการรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

2. ควรมกีารศึกษาสมรรถนะของบุคลากรในการให้บริการเพิ่มเ ติม ในส่วนท่ีบุคลากร
ธนาคารยงัขาดสมรรถนะ เพื่อท าการพฒันาตอ่ไป 

3. ควรมีการศึกษาพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรใ นกา ร
ให้บริการเพิ่มเติม เพื่อให้ทันตอ่การเปล่ียนแปลง ด้านเทคโนโลยีของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดา้นการมสีว่นรว่มในการวางแผนและกิจกรรมของธนาคาร 

4. ควรศึกษาเพิ่มเ ติมในแนวทางการน ากลยุทธ์ไปปรับใช ้ และศึกษาสภาพปัญหา
อุปสรรคในการน ากลยุทธ์ไปปรับใช  ้
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วนั เดือน ปีเกดิ  10 กรกฎาคม 2509 
 
ประวตัิการศึกษา พ.ศ.2533 ปริญญาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ประสบการณ์การท างาน 
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 - กรรมการร่วมภาคเอกชนจงัหวดัเชียงใหม่ (กรอ.) 
 - กรรมการร่วมภาคเอกชนและการศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



245 
 

ภาคผนวก ก 
 
 

รายนามผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญด้านการธนาคารของธนาคารพาณชิย์ไทยและนักวชิาการ 
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4. คุณอนนัต ์บุญมหาธนากร    ท่ีปรึกษาชมรมธนาคารภาคเหนือ 

และท่ีปรึกษาชมรมธนาคารเชียงใหม่ 
5. คุณคนึงนิจ ไพรศรี ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายวางแผน ธนาคาร

ธนชาต 
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รายนามผู้วพิากษ์การสนทนากลุ่ม กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะบุคลากร 
ในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 

 
 

1. คุณศิริพร ตนัติพงศ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 
2. คุณณรงค ์ตนานุวฒัน์  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิหอการคา้เชียงใหม่ 
3. ดร.บุญทา ชยัเลิศ  รองประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
4. คุณณพชร ค าภีระปัญญา  ประธานชมรมธนาคารจงัหวดัเชียงใหม่ 
5. คุณวฒิุชยั จึงเจริญ    ผูอ้  านวยการภาคอาวุโส ธนาคาร UOB จ  ากดั (มหาชน) 
6. คุณอญัชญั เหล็กดี    ผูอ้  านวยการภาค ธนาคาร CIMB จ  ากดั (มหาชน) 
7. คุณอนนัต ์บุญมหาธนากร  ท่ีปรึกษาชมรมธนาคารภาคเหนือและท่ีปรึกษาชมรม

ธนาคารเชียงใหม่ 
8. คุณวโรดม ปิฎกานนท ์  รองประธานหอการคา้เชียงใหม่ 
9. คุณจุลนิตย ์วงัววิฒัน์   เลขาธิการหอการคา้เชียงใหม่ 
10. คุณสุวรัตนา ยาวเิลิศ  นายกสมาคมส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

เชียงใหม่ 
11. คุณประจกัษ ์ฟ้ันพรม  เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 
12. คุณราชนัย ์มณีกาญจน์     ผูจ้ดัการอาวุโสธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
13. คุณชาติชาย สมุดความ  ผูจ้ดัการอาวุโสธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
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ภาคผนวก ข 

 

 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

 

 
ประชากร ไดแ้กพ่นักงานของธนาคารพาณิชย์ไทย พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ท่ีมีพื้นท่ีติด

กบัประเทศเพื่อนบ้าน จ านวนรวมทั้ง ส้ิน 3,740 คน จากธนาคารพาณิชย์ไทยจ านวน 15  แห่ง
ประกอบด้วยผู้จัดการ ผู ้รับมอบอ านาจ (ผู ้ช ว่ยผู ้จัดการ , แคชเชียร์ และออเทอร์ไรซ์)  พนักงาน
ผูป้ฏิบติัการ กลุม่ตวัอยา่งเป็นพนักงานธนาคารประจ าสาขาทุกต าแหนง่ ประกอบด้วยผู้จัดการ 1 คน 
ผูรั้บมอบอ านาจ 108 คน และพนักงานผูป้ฏิบติังาน 217 คน รวมจ านวน 361 คน  

 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

การก  าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro  Yamane (1973 : 125 อา้งใน ธานินทร์  
ศิลป์จารุ, 2550 : 49) โดยไดก้ลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 368 คน โดยไดก้  าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ดงัน้ี  

 
 
 

n   =     N 
1 + (Ne²) 
 

 เมือ่ n คือขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
      N   คือขนาดของประชากร 
           e   คือ ความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตัวอยา่งซ่ึงในรายงานการวิจัยก  าหนดให้

มคีวามคลาดเคล่ือนได้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 
 
 
 

ดงันั้น ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง    
n   =                3,740 

1 + (3,740 × 0.05²) 
=           361.35 หรือ 361 
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ในการวิจัยคร้ั ง น้ี  ผู ้วิจัยได้ท าการ เ ลือกกลุม่ตัวอยา่งโดยใช ้วิธีการ สุ่มแบบแบง่ช ั้ น 
(Stratified Random Sampling) จากพนักงานของธนาคารพาณิชย์ไทย ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ีมี
พื้นท่ีติดกบัประเทศเพื่อนบา้น โดยค านวณหาจ านวนกลุม่ตัวอยา่งแตล่ะช ั้นแบบสัดส่วน โดยใช ้
สูตรของ Nagtalon (กลัยา วาณิชย์บญัญา  2548, 19)  โดยมีความคลาดเคล่ือน .05 จากจ านวนกลุม่
ตวัอยา่งทั้งหมดตอ่จ านวนประชากรทั้งหมด คณูดว้ยจ านวนกลุม่ตัวอยา่งคูณด้วยจ านวนประชากร
ในแตล่ะกลุม่ แลว้น ามาหาอตัราสัดสว่นของประชากร ( Proportional to Size)  เพื่อหากลุม่ตัวอยา่ง
แยกแตล่ะชว่งช ั้น เมื่อได้กลุม่ตัวอยา่งดังกลา่วแล้ว จึงใช ้วิธีการเ ลือกสุ่มแบบเจาะจง (Simple 
Random Sampling) จึงได ้กลุม่ตวัอยา่งในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ตามสูตรน้ี  

 
 

สูตร  n1   =  
Ν

Ν1n  

 
  ก  าหนดให้ n1  = จ านวนกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะหมู ่
    N  = จ านวนประชากรทั้งหมด 
    n   = จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทั้งหมด 

   N1 = จ านวนประชากรในแตล่ะกลุม่       
 
 
การก  าหนดกลุม่ตัวอยา่ง ในสัดส่วนท่ีเทา่กนัจ าแนกในแตล่ะกลุม่ของประชากรจะได้กลุ ่ม

ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
จ านวนสาขาธนาคารในภาคเหนือตอนบนทีมี่พืน้ทีต่ิดกับประเทศเพือ่นบ้าน  

 
ล าดับ ธนาคาร เชียงใหม่ เขียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน รวม 

1 กรุงไทย 40 16 7 4 4 71 
2 กรุงเทพ 41 15 7 3 2 68 
3 ไทยพาณชิย์ 40 14 3 3 1 21 
4 กสิกรไทย 62 15 4 2 3 86 
5 กรุงศรี 16 8 1 1 2 28 

6 ธนชาต 12 3 1 1 1 18 
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ตาราง (ต่อ) 
 
ล าดับ ธนาคาร เชียงใหม่ เขียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน รวม 

7 ทหารไทย 12 7 1 2 0 22 

8 ยูโอบี 4 1 0 0 0 5 
9 ซีไอเอ็มบี 4 2 0 0 0 6 
10 ไอซีบีซี 1 0 0 0 0 1 
11 ทสิโก้ 1 0 0 0 0 1 
12 เกียรตินาคิน 1 1 0 0 0 2 

13 แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2 1 0 0 0 3 
14 ไทยเครดิต 1 0 0 0 0 1 
15 แสตนดาร์ดชาเตอร์ 1 0 0 0 0 1 

รวมสาขา 238 83 24 16 13 374 

รวมจ านวนธนาคาร 15 11 7 7 6 46 

 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของบุคลากรของธนาคารพาณชิย์ไทย ในพืน้ทีภ่าคเหนือ

ตอนบน ทีมี่พืน้ทีต่ิดกับประเทศเพือ่นบ้าน 
 

จังหวัด จ านวนประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n) 

1. เชียงใหม่ 2,380 
3740

)2380(361   = 229.73≈230 

2. เชียงราย 830 
3740

)830(361   = 80.11≈80 

3. พะเยา 240 
3740

)240(361   = 23.16≈23 

4. น่าน 160 
3740

)160(361   = 15.44≈15 

5. แม่ฮ่องสอน 130 
3740

)130(361   = 12.55≈-13 

รวมทั้งส้ิน 3,740 361 
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 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามต าแหน่ง/หน้าทีรั่บผิดชอบของบุคลากรของธนาคาร

พาณชิย์ไทย ในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน ทีมี่พืน้ทีต่ิดกับประเทศเพือ่นบ้าน  
 

จังหวัด ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ผู้ รับมอบอ านาจ ผู้ปฏบัิติงาน รวม 

เชียงใหม่ 23 69 138 230 

เชียงราย 8 24 48 80 

พะเยา 2 6 12 20 

น่าน 1 4 6 11 

แม่ฮ่องสอน 2 6 12 20 

รวม 36 109 216 361 
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ภาคผนวก ค 
 
 

ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 
ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก ่เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ตอ่เดือน (เงินเดือนรวมคอมมิชช ั่นอ่ืน ๆ) 

ต าแหนง่ในปัจจุบนั และอายุงานในต าแหนง่ น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที ่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม                      จ านวน  ร้อยละ 

     เพศ 
   ชาย      131   36.3 
   หญิง      230   63.7 

     รวม      361   100.0 

    อายุ 
   อายุ 20 – 30 ปี     121   33.5 
   อายุ 31 – 40 ปี     103   28.5 
   อายุ 41 – 50 ปี     102   28.3 
   อายุ 51  ปีข้ึนไป      35    9.7 

     รวม      361   100.0 

     ระดบัการศึกษา 
   ต ่ากวา่ปริญญาตรี     13   3.6 
   ปริญญาตรี     267  74.0 
  ปริญญาโท      79  21.9  
   ปริญญาเอก       2   0.6 

     รวม      361  100.0 
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ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม             จ านวน  ร้อยละ 
รายไดต้อ่เดือน (เงินเดือนรวมคอมมชิช ัน่อ่ืน ๆ) 

   น้อยกวา่ 20,000 บาท     87   24.1 
   20,001 – 40,000บาท    139  38.5 
     40,001 – 60,000บาท     77  21.3 
  60,001 – 100,000บาท     46  12.7 
  มากกวา่   100,000บาท     12   3.3 

     รวม      361  100.0 

 ต าแหนง่ในปัจจุบนั 
       ผูจ้ดัการ/ผูท้ าหน้าท่ีผูจ้ดัการสาขา   45   12.5 
       ผูรั้บมอบอ านาจสาขา (ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ,สมห์ุ ,แคชเชียร์) 85   23.5 
      พนักงาน      221   61.2 
      อ่ืน ๆ      10    2.8  

     รวม      361   100.0 

  อายุงานในต าแหนง่ 
         1 – 10 ปี      228   63.2 
  11 – 20 ปี       52   14.4 
  20 – 30 ปี       72   19.9 
  31  ปีข้ึนไป         9    2.5 

     รวม      361   100.0 

  
จากตารางท่ี 1 พบวา่บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน กลุม่

ตัวอยา่ง ท่ีเ ป็นผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยค ร้ัง น้ีส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง 63% ชว่งอายุผู ้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญอ่ยูใ่นชว่งอายุ 20-30 ปี จ านวน 33.5%รองลงมาคือชว่งอายุ 31-40 ปี และ 
41-50 ปี ชว่งอายุผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีน้อยท่ีสุดคือ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 9.7% ระดับการศึกษา
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ ่อยูร่ะดบัปริญญาตรี 74% ส่วนระดับการศึกษาท่ีน้อย ท่ีสุดคือระดับ 
ปริญญาเอก มเีพียง 0.6% รายไดต้อ่เดือนสว่นใหญจ่ะอยูใ่นชว่ง 20,000 -40,000 บาท จ านวน 38.5% 
รายไดน้้อยท่ีสุดอยูใ่นชว่ง 100,000 บาทข้ึนไป มจี านวน 3.3% ต าแหน่งงานปัจจุบันส่วนใหญเ่ป็น
ต าแหนง่พนักงาน จ านวน 61.2% ต าแหนง่งานปัจจุบนัท่ีน้อยท่ีสุด คือ ต าแหน่ง อ่ืน ๆ จ านวน 2.8% 
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อายุงานในต าแหนง่สว่นใหญอ่ยูใ่นชว่ง 1-10 ปี จ านวน 63.2%  อายุงานในต าแหน่งน้อยท่ีสุดอยู ่
ในชว่ง 31 ปีข้ึนไป จ านวน 2.5% 

 
ตอนที ่2 บริบทการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การวเิคราะห์บริบทการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  แบง่เ ป็น 6 ด้าน บริบททั่วไปเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน,มติิดา้นสังคม, มติิดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ , มิติด้านเศรษฐกิจ, มิติด้านสภาพแวดล้อม
การให้บริการ และมติิดา้นการเมอืงและกฎระเบียบ ใชก้ารวเิคราะห์หาคา่เฉล่ีย (  )  ส่วนเ บ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดงัตารางตอ่ไปน้ี  
 

ตารางที ่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บริบทการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย
พืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวม 6 ด้าน 

 

 

ข้อ 

 
บริบทการให้บริการ 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ดา้นทัว่ไปเกีย่วกบั AEC 3.16 0.59 ปานกลาง 4.06 0.78 มาก 
2 ดา้นสังคม 2.97 0.79 ปานกลาง 4.02 0.84 มาก 
3 ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.06 0.83 ปานกลาง 4.06 0.83 มาก 
4 ดา้นเศรษฐกจิ 3.09 0.82 ปานกลาง 4.08 0.85 มาก 
5 ดา้นสภาพแวดลอ้มการบริการ 3.13 0.82 ปานกลาง 4.09 0.82 มาก 
6 ดา้นการเมอืงและกฎระเบียบ 3.07 0.87 ปานกลาง 4.11 0.82 มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.08 0.67 ปานกลาง 4.07 0.75 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  มกีารให้
ความส าคญัในการให้บริการสภาพปัจจุบัน โดยรวมทั้ง  6 ด้าน อยูใ่นระดับปานกลาง  และพบวา่ 
บริบทดา้นทัว่ไปเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนมีคา่เฉล่ียสูงสุด (   =  3.16)   รองลงมาคือ มิติ

ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป (  = 3.13) และมติิดา้นสังคมมคีา่เฉล่ียต ่าสุด (   = 2.97) 
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สว่นบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  มีการให้ความส าคัญใน
การให้บริการสภาพท่ีประสงค์ โดยรวมทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ มิติด้านการเมืองและ
กฎระเบียบมคีา่เฉล่ียสูงสุด (   = 4.11)  รองลงมาคือ มติิดา้นสภาพแวดล้อมทั่วไป (   =  4.09)  และ

มติิดา้นสังคมมคีา่เฉล่ียต ่าสุด (   = 4.02) 

 
ตารางที ่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บริบทการให้บริการของธนาคาร

พาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน
บริบททัว่ไปเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

           
 

ข้อ 

 
บริบทด้านทัว่ไปเกี่ยวกับ AEC 

ระดับความส าคัญ  

แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล  สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ทา่นเข้าใจความหมายประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN) เพียงใด 
 

3.09 
 

0.74 
 

ปานกลาง 
 

4.04 
 

0.85 
 

มาก 
2 ทา่นตระหนักถึงความส าคัญของ 

AEC ตอ่ธนาคารเพียงใด 
 

3.45 
 

0.81 
 

ปานกลาง 
 

4.14 
 

0.83 
 

มาก 
3 ทา่นตระหนักถึงปัญหาอุปสรรค

การให้บริการของธนาคารในการ
เป็น AEC เพียงใด 

 
 

3.38 

 
 

0.82 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.02 

 
 

0.92 

 
 

มาก 
4 ทา่นมคีวามรู้ในภาษาตา่งประเทศ

ในกลุม่ AEC เพียงใด 
 

2.70 
 

0.88 
 

ปานกลาง 
 

3.99 
 

0.98 
 

มาก 
5 ทา่นมคีวามรู้ด้านศาสนา วฒันธรรม 

ของกลุม่ AEC เพียงใด 
 

2.72 
 

0.82 
 

ปานกลาง 
 

3.91 
 

0.95 
 

มาก 
6 ทา่นยอมรับความแตกตา่งในการ

นับถือศาสนา 
 

3.60 
 

0.96 
 

ปานกลาง 
 

4.14 
 

0.87 
 

มาก 
7 ทา่นรู้และเข้าใจระบบเศรษฐกิจ

ของกลุม่ AEC เพียงใด 
 

2.96 
 

0.80 
 

ปานกลาง 
 

4.06 
 

0.89 
 

มาก 
8 ธนาคารของทา่นมีศักยภาพรองรับ

การเป็น AEC 
 

3.35 
 

0.93 
 

ปานกลาง 
 

4.18 
 

0.88 
 

มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.16 0.59 ปานกลาง 4.06 0.78 มาก 



255 
 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  มคีวามรู้
ในบริบททัว่ไปเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในสภาพปัจจุบนั มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดับปานกลาง 
และพบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 6 ได้แก ่การยอมรับความแตกตา่งในการนับถือศาสนา 
(   =  3.60)  รองลงมาคือ ข้อท่ี 2 ได้แก ่การตระหนักถึงความส าคัญของประ ชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ตอ่ธนาคารเพียงใด (   = 3.45) และขอ้ท่ีมีค่า่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 4 ได้แก ่การมีความรู้ใน

ภาษาตา่งประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เพียงใด (  = 2.70)  

 
ตารางที ่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  บริบทการให้บริการของธนาคาร

พาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในบริบท

ด้านสังคม 
 

 
ข้อ 

 
บริบทด้านสังคม 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ธนาคารของท ่านให้ ความส าคัญด้านการ

พฒันาบุคลากร เพื่อให้ทดัเทียมกบักลุม่ AEC 
 
3.32 

 
0.91 

 
ปานกลาง 

 
4.17 

 
0.84 

 
มาก 

2 การเป็น AEC ท าให้พนักงานมีรายได้
และความเป็นอยูดี่ข้ึน 

 
3.03 

 
0.87 

 
ปานกลาง 

 
4.06 

 
0.95 

 
มาก 

3 ธนาคารของทา่นสง่เสริมให้มีการพัฒนา
ดา้นภาษาและติดตอ่ส่ือสารกบักลุม่ AEC 

 
2.97 

 
0.97 

 
ปานกลาง 

 
4.06 

 
0.94 

 
มาก 

4 ธนาคารของทา่นมีการปรับตัวให้เข้ากบั
สังคม วฒันธรรมการเมืองกบักลุม่ AEC 

 
3.11 

 
0.96 

 
ปานกลาง 

 
4.07 

 
0.90 

 
มาก 

5 ธนาคารของทา่นมกีารแลกเปล่ียนความรู้
ระหวา่งธนาคารในกลุม่ AEC  

 
2.88 

 
0.96 

 
ปานกลาง 

 
4.03 

 
0.94 

 
มาก 

6 พนักงานธนาคารทา่นมีการโอนหรือย้าย
ไปท างานในธนาคารกลุม่ประเทศ AEC 
(ไมใ่ชธ่นาคารในไทย) 

 
 

2.51 

 
 

1.12 

 
 

น้อย 

 
 

3.75 

 
 

1.13 

 
 

มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 2.97 0.79 ปานกลาง 4.02 0.84 มาก 
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จากตารางท่ี 4 พบวา่ บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  มกีารให้
ความส าคญัในบริบทดา้นสังคมในสภาพปัจจุบนั มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดับปานกลาง และพบวา่ ข้อท่ีมี
คา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 1 ไดแ้ก ่ธนาคารให้ความส าคญัด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทัดเ ทียมกบั
กลุม่ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (  = 3.32) รองลงมาคือ ข้อท่ี 4 ได้แก ่ธนาคารมีการปรับตัวให้

เขา้กบัสังคม วฒันธรรมการเมอืงกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (   =  3.11)  และข้อท่ีมี่คา่เฉล่ีย

ต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 6 ไดแ้ก ่พนักงานธนาคารมีการโอนหรือย้ายไปท างานในธนาคารกลุม่ประเทศ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ไมใ่ชธ่นาคารในไทย) (  = 2.51)  

สว่นบริบทดา้นสังคมในสภาพประสงค์ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมาก และพบวา่ ข้ อท่ีมี
คา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 1 ไดแ้ก ่ธนาคารให้ความส าคญัด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทัดเ ทียมกบั
กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (  = 4.17) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 4 ไดแ้ก ่ธนาคารมีการปรับตัวให้เข้า

กบัสังคม วฒันธรรมการเมอืงกบักลุม่ AEC (   =  4.07)  และข้อท่ีมี่คา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 6 ได้แก ่

พนักงานมกีารโอนหรือยา้ยไปท างานในธนาคารกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  (ไมใ่ช ่
ธนาคารในไทย) (   = 3.75) 

 
ตารางที ่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บริบทการให้บริการของธนาคาร

พาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในบริบท
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 

ข้อ 

 
บริบทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ธนาคารของท ่านมีการใช ้เทคโนโลยี

ส่ือสารให้กบัลูกคา้ในกลุม่ AEC เขา้ใจ 
 
3.11 

 
1.44 

 
ปานกลาง 

 
4.06 

 
0.91 

 
มาก 

2 ธนาคารของทา่นมรีะบบฐานข้อมูลลูกค้า
ท่ีดีเพื่อรองรับ AEC ได ้

 
3.13 

 
1.00 

 
ปานกลาง 

 
4.09 

 
0.90 

 
มาก 

3 ธนาคารของทา่นมกีารจดัท าส่ือด้านตา่ง  ๆ
เพื่ อรองรับ AEC เช ่น Social Network, 
Facebook, Blog, Member Page เป็นตน้ 

 
 

3.13 

 
 

1.02 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.11 

 
 

0.92 

 
 

มาก 
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ตารางที ่5 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

 
บริบทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
4 ทา่นศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยี ท่ี

เกีย่วขอ้งกบั AEC อยูเ่สมอ 
 
3.01 

 
0.95 

 
ปานกลาง 

 
4.04 

 
0.92 

 
มาก 

5 ทา่นสามารถใชเ้ทคโนโลยีคน้ควา้หาความรู้
เกีย่วกบั AEC ไดส้ะดวก 

 
3.19 

 
0.90 

 
ปานกลาง 

 
4.09 

 
0.88 

 
มาก 

6 ทา่นมีการน า เทคโนโลยีมาใช ้และ
ถา่ยทอดความรู้เกี่ยวกบั AEC 

 
3.01 

 
0.95 

 
ปานกลาง 

 
4.03 

 
0.91 

 
มาก 

7 ทา่นมีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ
ของการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเกีย่วกบั AEC 

 
2.82 

 
1.04 

 
ปานกลาง 

 
4.01 

 
0.92 

 
มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.06 0.83 ปานกลาง 4.06 0.83 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  มกีารให้
ความส าคญัในบริบทดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในสภาพปัจจุบนั อยูใ่นระดับปานกลาง และพบวา่ 
ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 5 ได้แก ่สามารถใช ้เทคโนโลยีค้นควา้หาความรู้เกี่ยวกบัประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียนไดส้ะดวก (   =  3.19)  รองลงมาคือ ข้อท่ี 2 และข้อท่ี 3 ได้แก ่ธนาคารมีระบบ

ฐานขอ้มลูลูกคา้ท่ีดีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนได ้และธนาคารมีการจัดท าส่ือด้านตา่ง  ๆ 
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน เชน่ Social Network, Facebook, Blog, Member Page เ ป็น
ตน้ (   = 3.13) และขอ้ท่ีมีค่า่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 7 ได้แก ่การมีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบของ

การใชเ้ทคโนโลยีท่ีเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (  = 2.82) 

สว่นบริบทดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในสภาพประสงค์ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมาก และ
พบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 3 ไดแ้ก ่ธนาคารมกีารจัดท าส่ือด้านตา่งๆ เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอา เ ซียน เ ชน่  Social Network, Facebook, Blog, Member Page เ ป็น ต้น  (   =  4.11) 

รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 2 และข้อท่ี 5 ได้แก ่ธนาคารมีระบบฐานข้อมูลลูกค้าท่ีดีเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียนได ้และการสามารถใชเ้ทคโนโลยีค้นควา้หาความรู้เกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียนไดส้ะดวก (  = 4.09) และขอ้ท่ีมีค่า่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 7 ได้แก ่การมีความรู้ด้านกฎหมาย 

ระเบียบของการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (  = 4.01) 

 
ตารางที ่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บริบทการให้บริการของธนาคาร

พาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในบริบท

ด้านเศรษฐกิจ  
 

 
ข้อ 

 
บริบทด้านเศรษฐกิจ 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ธนาคารของทา่นให้สิทธิพิเศษตา่ง  ๆ 

แกลู่กคา้ในกลุม่ AEC นอกเหนือจาก
การเอ้ือประโยชน์ทางธุรกจิทัว่ไป 

 
 

2.90 

 
 

0.98 

 
 

ปานกลาง 

 
 

3.95 

 
 

0.92 

 
 

มาก 
2 ธนาคารของทา่นมกีารพฒันา/ส่ง เสริม

พนักงานให้ มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ
ของกลุม่ AEC 

 
 

2.99 

 
 

0.99 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.05 

 
 

0.89 

 
 

มาก 
3 ธนาคารของทา่นมคีวามพร้อมตอ่การ

ปรับระบบการช  าระเงินให้เ ป็นระบบ
เดียวกนัในกลุม่ AEC 

 
 

3.05 

 
 

0.94 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.11 

 
 

0.89 

 
 

มาก 
4 ธ น า ค า ร ท ่า น เ ต รี ย มพ ร้ อ มก ับ

ผลกระทบจากการเคล่ือนย้ายทุนเต็ม
รูปแบบในปี 2563 เพียงใด 

 
 

3.05 

 
 

0.92 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.05 

 
 

0.89 

 
 

มาก 
5 ธน าคารของทา่น เตรียมพ ร้อมต ่อ

ผลกระทบในการเชื่อมโยงตลาดเ งิน
และตลาดทุนในกลุม่ AEC เพียงใด 

 
 

3.10 

 
 

0.91 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.04 

 
 

0.87 

 
 

มาก 
6 ธนาคารของทา่นมีการใช ้เทคโนโลยี

ในการส่ือสารด้านเศรษฐกิจในกลุม่ 
AEC 

 
 

3.16 

 
 

1.03 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.10 

 
 

0.87 

 
 

มาก 
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ตารางที ่6 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

 
บริบทด้านเศรษฐกิจ 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
7 

 
 

8 

ธนาคารของทา่นมพี ันธมิตรหรือผู้ถือ
หุ้น ท่ีแ ข็ง แกร่ง สอดคล้องก ับการ
ให้บริการในกลุม่ AEC 
การเป็น AEC เกดิประโยชน์ด้านการ
ให้บริการกบัธนาคาร 

 
 

3.20 
 
3.27 

 
 

0.96 
 
0.94 

 
 

ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

 
 

4.20 
 
4.14 

 
 

2.29 
 
0.85 

 
 

มาก 
 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.09 0.82 ปานกลาง 4.08 0.85 มาก 

 
จากตารางท่ี 6 พบวา่ บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  มกีารให้

ความส าคญัในบริบทด้านเศรษฐกิจในสภาพปัจจุบัน อยูใ่นระดับปานกลาง และพบวา่ ข้อท่ีมี
คา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 8 ไดแ้ก ่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนเกดิประโยชน์ด้านการให้บริการ
กบัธนาคาร ( = 3.27)  รองลงมาคือ ข้อท่ี 7 ได้แก ่ธนาคารมีพ ันธมิตรหรือผู้ถือหุ้นท่ีแข็งแกร่ง

สอดคลอ้งกบัการให้บริการในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน(  = 3.20)  และข้อท่ีมี่คา่เฉล่ียต ่าสุด

คือ ข้อท่ี 1 ได้แก  ่ธนาคารให้สิทธิพิ เศษตา่ง  ๆ แกลู่กค้าในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
นอกเหนือจากการเอ้ือประโยชน์ทางธุรกจิทัว่ไป (  = 2.90)  

สว่นบริบทดา้นเศรษฐกจิในสภาพท่ีประสงค์ มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมาก และพบวา่ ข้อท่ีมี
คา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 7 ได้แก ่ธนาคารมีพ ันธมิตรหรือผู้ถือหุ้นท่ีแข็งแกร่งสอดคล้องกบัการ
ให้บริการในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน (   =  4.20)  รองลงมาคือ ข้อท่ี 8 ได้แก ่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เกดิประโยชน์ด้านการให้บริการกบัธนาคาร (   =  4.14)  และข้อท่ีมี่

คา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 1 ไดแ้ก ่ธนาคารให้สิทธิพิเศษตา่งๆ แกลู่กค้าในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนนอกเหนือจากการเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจทั่วไป (  = 3.95) 
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ตารางที ่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บริบทการให้บริการของธนาคาร
พาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในบริบท

ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ 
           
 

ข้อ 

 
บริบทด้านสภาพแวดล้อมการบริการ 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ธนาคารของทา่นปรับสภาพแวดล้อม

การท างานให้มีบรรยากาศเหมาะสม 
เอ้ือตอ่การปฏิบติังานเพื่อรองรับ AEC 

 
 

3.09 

 
 

0.94 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.07 

 
 

0.90 

 
 

มาก 
2 ธนาคารของทา่นมป้ีายหรือสัญลักษณ์

เป็นภาษาของ AEC 
 

2.92 
 

1.06 
 

ปานกลาง 
 

4.03 
 

0.91 
 

มาก 
3 ธน าคารของท ่านมีน โยบายด้าน

พลงังาน เชน่ ให้พนักงานมีส่วนร่วม
ประหยดัไฟฟ้า, กระดาษ 

 
 

3.38 

 
 

0.96 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.13 

 
 

0.85 

 
 

มาก 
4 ธน าคารของท ่านมีการปรับปรุ ง

เอกสารการท าธุ รกรรมเพื่อรองรับ
กลุม่ AEC 

 
 

3.07 

 
 

0.97 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.06 

 
 

0.92 

 
 

มาก 
5 ธน าคารของท ่านมีระ บบ IT เ ช ่น 

ATM, Internet เป็นภาษาในกลุม่AEC 
 
3.21 

 
1.04 

 
ปานกลาง 

 
4.14 

 
0.86 

 
มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.13 0.82 ปานกลาง 4.09 0.82 มาก 
 
จากตารางท่ี 7 พบวา่ บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  มกีารให้

ความส าคญัในบริบทดา้นสภาพแวดลอ้มการบริการ ในสภาพปัจจุบัน อยูใ่นระดับปานกลาง พบวา่ 
ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 3 ไดแ้ก ่ธนาคารมนีโยบายด้านพลังงาน เชน่ ให้พนักงานมีส่วนร่วม
ประหยดัไฟฟ้า , กระดาษ (  =  3.38)  รองลงมาคือ ข้อท่ี 5 ได้แก ่ธนาคารมีระบบ IT เชน่ ATM, 

Internet เป็นภาษาในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (  = 3.21) และข้อท่ีมี่คา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 

2 ไดแ้ก ่ธนาคารมป้ีายหรือสัญลกัษณ์เป็นภาษาของ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (  = 2.92) 
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สว่นบริบทดา้นสภาพแวดลอ้มการบริการ ในสภาพท่ีประสงค์ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมาก 
พบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 5 ได้แก ่ธนาคารมีระบบ IT เชน่ ATM, Internet เ ป็นภาษาใน
กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน  (   =  4.14)  รองลงมาคือ ข้อท่ี 3 ได้แก ่ธนาคารมีนโยบายด้าน

พลงังาน เชน่ ให้พนักงานมสีว่นรว่มประหยดัไฟฟ้า, กระดาษ (  =  4.13)  และข้อท่ีมี่คา่เฉล่ียต ่าสุด

คือ ขอ้ท่ี 2 ไดแ้ก ่ธนาคารมป้ีายหรือสัญลกัษณ์เป็นภาษาของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (  = 4.03) 

 
ตารางที ่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บริบทการให้บริการของธนาคาร

พาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในบริบท

ด้านการเมืองและกฎระเบียบ  
 

 
ข้อ 

 
บริบทด้านการเมืองและกฎระเบียบ 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ธนาคารของท ่านมีนโยบายพัฒน า

ฝึกฝนพนักงานให้ปฏิบติัตามกฎหมาย
และจรรยาบรรณท่ีดีถูกตอ้งตาม AEC 

 
 

3.13 

 
 

0.99 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.12 

 
 

0.86 

 
 

มาก 
2 ธนาคารของทา่นมกีารก  าหนดวิธีการ

ปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
และมาตรฐานของกลุม่ AEC 

 
 

3.14 

 
 

1.00 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.14 

 
 

0.87 

 
 

มาก 
3 ธน าคารของท ่านมีกลไกควบคุม 

ติดต ามกา รปฏิบัติ ตา มก ฎห มา ย 
ข้อบังคับและมาตรฐาน ท่ีก  าหนด 
ถูกตอ้งตาม AEC 

 
 
 

3.24 

 
 
 

0.95 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 

4.14 

 
 
 

0.87 

 
 
 

มาก 
4 ท ่าน มีค วา มรู้ด้ าน กา ร เ มื อง กา ร

ปกครองประเทศในกลุม่ AEC 
 
2.92 

 
0.99 

 
ปานกลาง 

 
4.07 

 
0.87 

 
มาก 

5 ท ่า น มี ค ว า ม รู้ ด้ า น ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 
วฒันธรรมของธนาคารในกลุม่ AEC 
เพียงใด 

 
 

2.93 

 
 

0.99 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.06 

 
 

0.90 

 
 

มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.07 0.87 ปานกลาง 4.11 0.82 มาก 
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จากตารางท่ี 8 พบวา่ บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  มกีารให้
ความส าคญัในบริบทดา้นการเมอืงและกฎระเบียบ  ในสภาพปัจจุบัน อยูใ่นระดับปานกลาง และ
พบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 3 ไดแ้ก ่ธนาคารมกีลไกควบคุม ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัและมาตรฐานท่ีก  าหนด ถูกตอ้งตามประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  (  =  3.24)  รองลงมาคือ 

ขอ้ท่ี 2 ไดแ้ก ่ธนาคารมกีารก  าหนดวธีิการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานของ
กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (  = 3.14) และขอ้ท่ีมีค่า่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 4 ได้แก ่การมีความรู้

ดา้นการเมอืงการปกครองประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (  = 2.92) 

สว่นบริบทดา้นการเมอืงและกฎระเบียบ ในสภาพท่ีประสงค์ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมาก 
และพบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 2 และขอ้ท่ี 3 ไดแ้ก ่ธนาคารมีการก  าหนดวิธีการปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัและมาตรฐานของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  และธนาคารมีกลไก
ควบคมุ ติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานท่ีก  าหนด ถูกต้องตามประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน (  = 4.14) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 1 ไดแ้ก ่ธนาคารมีนโยบายพัฒนาฝึกฝนพนักงาน

ให้ปฏิบติัตามกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีดีถูกตอ้งตามประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  (   =  4.12)  และ

ขอ้ท่ีมีค่า่เฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 5 ไดแ้ก ่การมคีวามรู้ด้านกฎระเบียบ วฒันธรรมของธนาคารในกลุม่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนเพียงใด (  = 4.06) 

บริบทการให้บริการของธนาคาร สรุปไดว้า่ พนักงานธนาคารสว่นใหญจ่ะให้ความส าคญักบั
การให้บริการท่ีเกีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนมากท่ีสุด พนักงานธนาคารสว่นใหญย่อมรับใน
ความแตกตา่งดา้นศาสนาวฒันธรรม ธนาคารให้ความส าคัญกบัการพัฒนาบุคลากร มีเทคโนโลยี
สามารถคน้หาความรู้ในมติิตา่ง ๆ ท่ีเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนได้สะดวก ธนาคารมีกลไก
ควบคมุการปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบั รวมทั้งมาตรฐานของประเทศตนเอง 

ส่วนด้านท่ีธนาคารให้ความส าคัญน้ อยได้แก  ่มิติด้านสังคม ด้านความรู้ในภาษากฎหมาย
ระเบียบขอ้บังคับการเมืองการปกครอง รวมทั้งสัญลักษณ์หรือป้ายท่ีเป็นภาษาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สภาพท่ีพึงประสงค์ พนักงานอยากให้ธนาคารให้ความส าคัญในมิติด้านการเมืองและ
กฎระเบียบของกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนมากข้ึน อยากให้ธนาคารมศีกัยภาพรองรับการ
เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มกีารจดัท าเคร่ืองหมายส่ือตา่ง ๆ ให้สามารถอ านวยความสะดวกแก ่
ลูกคา้กลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนส่ือสารเขา้ใจไดง้า่ย มรีะบบ IT เป็นภาษากลุม่ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน เพื่อความสะดวกงา่ยตอ่การส่ือสาร มพีนัธมติรท่ีแข็งแกรง่หรือผูถื้อหุ้นท่ีสามารถแลกเปล่ียน
ถา่ยทอดเทคโนโลยีหรือกลยุทธ์ท่ีมปีระสิทธิภาพเพื่อพฒันาตนเองให้มปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในมิติ
ของดา้นเศรษฐกจิ เห็นวา่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนจะเกดิประโยชน์กบัธนาคารมากข้ึน 
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 ตอนที ่3 สมรรถนะของบุคลากรในการเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันใน การให้บริการ
ของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

ตารางที ่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สมรรถนะของบุคลากรในการเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากร 
 

 
ข้อ 

สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
บุคลากร 

 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล  สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ทา่นก  าหนดเป้าหมาย ท่ีท้าทาย

เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีดีกวา่เดิม 
 

3.55 
 

0.82 
 

มาก 
 

4.26 
 

0.79 
 

มากท่ีสุด 
2 ทา่นมีการก  าหนดมาตรฐานหรือ

เป้าหมายตามนโยบายของธนาคาร 
 

3.57 
 

0.86 
 

มาก 
 

4.26 
 

0.78 
 

มากท่ีสุด 
3 ท ่า น ท าผ ล ง า น ไ ด้ ต าม เ ป้ า ท่ี

ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
 

3.47 
 

0.78 
 
มาก 

 
4.27 

 
0.79 

 
มากท่ีสุด 

4 ทา่นมคีวามละเอียดรอบคอบเอาใจ
ใสง่านเพื่อให้ผลงานมคีณุภาพ 

 
3.73 

 
0.80 

 
มาก 

 
4.35 

 
0.77 

 
มากท่ีสุด 

5 ทา่นปรับปรุงวิธีการท างานให้ดี/
เร็ว/มปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

 
3.73 

 
0.82 

 
มาก 

 
4.36 

 
0.77 

 
มากท่ีสุด 

6 ทา่นเสนอหรือทดลองวธีิการท างาน
แบบใหม ่ ๆ  ท่ีมี ประ สิ ทธิ ภ าพ
มากกวา่เดิมเพื่อให้ได้ผลงานตามท่ี
ก  าหนด 

 
 
 

3.62 

 
 
 

0.85 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.29 

 
 
 

0.78 

 
 
 

มากท่ีสุด 
7 ทา่นตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมโดย

มกีารค านวณผลได/้เสียอยา่งช ัดเจน
และด าเนินการเพื่อให้หนว่ยงานได้
ประโยชน์สูงสุด 

 
 

 
3.59 

 
 

 
0.82 

 
 

 
มาก 

 
 

 
4.31 

 
 

 
0.76 

 
 

 
มากท่ีสุด 
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ตารางที ่ 9 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
บุคลากร 

 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล  สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
8 ทา่นบริหารจัดการและทุม่เทเวลา 

ต ล อ ด จน ท รั พ ย า ก ร อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุดตอ่หนว่ยงาน 

 
 
 

3.65 

 
 
 

0.87 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.34 

 
 
 

0.79 

 
 
 

มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.62 0.71 มาก 4.31 0.71 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 9 พบวา่ การเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของบุคลากร

ของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมสีมรรถนะดา้นการมุง่ผลสัมฤทธ์ิในสภาพปัจจุบัน 
มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมาก และพบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 4 และข้อท่ี 5 ได้แก ่มีความ
ละเอียดรอบคอบเอาใจใสง่านเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพและมีปรับปรุงวิธีการท างานให้ดี/ เ ร็ว/มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (   =  3.73)  รองลงมาคือ ข้อท่ี 8 ได้แก ่การบริหารจัดการและทุม่เทเวลา 

ตลอดจนทรัพยากรอยา่งมปีระสิทธิภาพ เพื่อให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดตอ่หนว่ยงาน (   =  3.65)  และข้อ

ท่ีมคีา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 3 ไดแ้ก ่การท าผลงานไดต้ามเป้าท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย (   = 3.47) 

สว่นสมรรถนะดา้นการมุง่ผลสัมฤทธ์ิในสภาพท่ีประสงค์ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมากท่ีสุด 
และพบวา่  ข้อ ท่ีมีค ่าเฉ ล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี  5 ได้แก ่มีการปรับปรุง วิธีการท างานให้ ดี/ เ ร็ว/ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (  = 4.36) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 4 ได้แก ่การมีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่

งานเพื่อให้ผลงานมคีณุภาพ (   = 4.35) และขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 ได้แก ่การ

ก  าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีดีกวา่เดิมและมกีารก  าหนดมาตรฐานหรือเป้า หมายตาม
นโยบายของธนาคาร (   = 4.26) 
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ตารางที ่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สมรรถนะของบุคลากรในการเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือ

ตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการบริการทีด่ีของบุคลากร 
        
 

ข้อ 
สมรรถนะด้านการบริการทีด่ี 

ของบุคลากร (ต่อ) 
 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ทา่นให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี 

สร้างความประทบัใจ 
 

4.03 
 

0.80 
 

มาก 
 

4.47 
 

0.73 
 

มากท่ีสุด 
2 ทา่นให้ค าแนะน า แจง้ความคืบหน้า คอย

ติดตามเร่ือง เมือ่ผูรั้บบริการมคี าถาม 
 

3.93 
 

0.75 
 

มาก 
 

4.44 
 

0.74 
 

มากท่ีสุด 
3 ทา่นประสานงานทั้งหน ่วยงานภายใน

และภายนอก เพื่อให้ผู ้รับบริการได้รับ
บริการอยา่งตอ่เน่ือง 

 
 

3.84 

 
 

0.82 

 
 

มาก 

 
 

4.38 

 
 

0.77 

 
 

มากท่ีสุด 
4 ทา่นเป็นธุระชว่ยแกปั้ญหาหรือหาแนว

ทางแกไ้ขอยา่งรวดเ ร็ว เ ต็มใจไมบ่า่ ย
เบ่ียงไมแ่กต้วัหรือปัดภาระ 

 
 

3.85 

 
 

0.81 

 
 

มาก 

 
 

4.43 

 
 

0.75 

 
 

มากท่ีสุด 
5 ท ่านเคยให้ ข้อมูลข ่าวสาร ความรู้แก ่

ผูรั้บบริการ ถึงแมผู้รั้บบริการจะไมถ่ามถึง 
 

3.79 
 

0.83 
 

มาก 
 

4.37 
 

0.78 
 

มากท่ีสุด 
6 ทา่นให้บริการลูกค้าเกินความคาดหวงั

ในระดบัทัว่ไป 
 

3.81 
 

0.83 
 

มาก 
 

4.35 
 

0.79 
 

มากท่ีสุด 
7 ท ่าน เ ข้า ใ จ ความจ า เ ป็ นห รือ ควา ม

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ 
 

3.84 
 

0.81 
 

มาก 
 

4.39 
 

0.76 
 

มากท่ีสุด 
8 ทา่นให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แกผู่้รับ 

บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 
 
3.91 

 
0.83 

 
มาก 

 
4.42 

 
0.78 

 
มากท่ีสุด 

9 ทา่นเล็งเห็นประโยชน์ท่ีเกิดแกผู่้รับบริการ 
และเปล่ียนแปลงวิธีการ การให้บริการ 
เพื่อให้ผูรั้บบริการได้ประโยชน์สูงสุด 

 
 
3.92 

 
 
0.82 

 
 
มาก 

 
 
4.46 

 
 
0.74 

 
 
มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.88 0.71 มาก 4.41 0.70 มากทีสุ่ด 



266 
 

 

 จากตารางท่ี 10 พบวา่ การเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของบุคลากร
ของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมสีมรรถนะดา้นการบริการท่ีดีในสภาพปัจจุบัน มี
คา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 1 ได้แก ่การให้บริการด้วยอัธยาศัย
ไมตรีอนัดี สร้างความประทบัใจ (  = 4.03) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 2 ได้แก ่การให้ค าแนะน า แจ้งความ

คืบหน้า คอยติดตามเร่ือง เมือ่ผูรั้บบริการมีค าถาม (   =  3.93)  และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 5 

ไดแ้ก ่ เคยให้ขอ้มลูขา่วสาร ความรู้แกผู่รั้บบริการ ถึงแมผู้รั้บบริการจะไมถ่ามถึง (   = 3.79) 

สว่นสมรรถนะดา้นการบริการท่ีดีในสภาพท่ีประสงค์ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมากท่ีสุด 
และพบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 1 ได้แก ่ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี สร้างความ
ประทบัใจ (  =  4.47)  รองลงมาคือ ข้อท่ี 9 ได้แก ่เ ล็ง เ ห็นประโยชน์ท่ีเกิดแกผู่้รับบริการ และ

เปล่ียนแปลงวธีิการ การให้บริการ เพื่อให้ผู ้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด (   =  4.46)  และข้อท่ีมี

คา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 6 ไดแ้ก ่การให้บริการลูกคา้เกนิความคาดหวงัในระดบัทั่วไป (  = 4.35) 
 

ตารางที ่ 11  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สมรรถนะของบุคลากรในการเพิม่

ขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือ
ตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการท างานเป็นทมีของบุคลากร 

           
 
ข้อ 

สมรรถนะด้านการท างานเป็นทมีของ
บุคลากร 

 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปล

ผล 
สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ทา่นรายงานให้ทีมง านทราบความ

คืบหน้าอยา่งตอ่เน่ือง 
 

3.67 
 

0.80 
 

มาก 
 

4.33 
 

0.76 
 

มากท่ีสุด 
2 ทา่นเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผใ่ห้ความร่วมมือกบั

ผูอ่ื้นในทีมดว้ยดี 
 

3.85 
 

0.81 
 

มาก 
 

4.38 
 

0.74 
 

มากท่ีสุด 
3 ทา่นรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 

เต็มใจเรียนรู้จากผูอ่ื้น 
 

3.87 
 

0.84 
 

มาก 
 

4.38 
 

0.77 
 

มากท่ีสุด 
4 ทา่นประมวลความคิดเห็นตา่ง  ๆ มา

ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผน
รว่มกบัทีมงาน 

 
 

3.80 

 
 

0.81 

 
 
มาก 

 
 

4.37 

 
 

0.76 

 
 

มากท่ีสุด 
5 ทา่นกล ่าวชื่ นช มให้ ก  า ลังใ จเ พื่อน

รว่มงานไดอ้ยา่งจริงใจ 
 

3.91 
 

0.81 
 

มาก 
 

4.41 
 

0.76 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่ 11 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

สมรรถนะด้านการท างานเป็นทมีของ
บุคลากร 

 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปล

ผล 
สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
6 ทา่นแสดงน ้ าใจเมื่อมีเหตุวิกฤติ โดย

การใ ห้ คว ามช ่วย เ ห ลือแก เ่ พื่ อ น
รว่มงานโดยไมต่อ้งร้องขอ 

 
 

3.96 

 
 

0.79 

 
 

มาก 

 
 

4.41 

 
 

0.74 

 
 

มากท่ีสุด 
7 ทา่นประสาน ง าน  ส่ง เ ส ริมขว ัญ

ก  าลัง ใจใ นสาขา  ร่วมพลัง ก ัน ใ ห้
ภารกจิบรรลุผล 

 
 

3.91 

 
 

0.82 

 
 

มาก 

 
 

4.44 

 
 

0.74 

 
 

มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 0.73 มาก 4.39 0.71 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 11 พบวา่ การเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของบุคลากร

ของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีมในสภาพ
ปัจจุบนั มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 6 ได้แก ่ทา่นแสดงน ้ าใจ
เมือ่มเีหตุวกิฤติ โดยการให้ความชว่ยเหลือแกเ่พื่อนรว่มงานโดยไมต่อ้งร้องขอ (   =  3.96)  รองลงมา

คือ ขอ้ท่ี 5 และขอ้ท่ี 7 ได้แก ่การกลา่วชื่นชมให้ก  าลังใจเพื่อนร่วมงานได้อยา่งจริงใจและทา่น
ประสานงาน สง่เสริมขวญัก  าลงัใจในสาขา รว่มพลงักนัให้ภารกิจบรรลุผล (   =  3.91)  และข้อท่ีมี

คา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 1 ไดแ้ก ่การรายงานให้ทีมงานทราบความคืบหน้าอยา่งตอ่เน่ือง (   = 3.67) 

สว่นสมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีมในสภาพท่ีประสงค์ มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมากท่ี สุด 
และพบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 7 ได้แก ่การประสานงาน ส่ง เสริมขวญัก  าลังใจในสาขา 
รว่มพลงักนัให้ภารกจิบรรลุผล (   = 4.44) รองลงมาคือ ข้อท่ี 5 และข้อท่ี 6 ได้แก ่การกลา่วชื่นชม

ให้ก  าลงัใจเพื่อนร่วมงานได้อยา่งจริงใจและการแสดงน ้ าใจเมื่อมีเหตุวิกฤติ โดยการให้ความ
ชว่ยเหลือแกเ่พื่อนรว่มงานโดยไมต่อ้งร้องขอ (   = 4.41) และขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 1 ได้แก ่

การรายงานให้ทีมงานทราบความคืบหน้าอยา่งตอ่เน่ือง (  = 4.26) 
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ตารางที ่ 12  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สมรรถนะของบุคลากรในการเพิม่
ขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือ

ตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านจริยธรรมของบุคลากร 
         
 

ข้อ 
 

สมรรถนะด้านจริยธรรมของบุคลากร 
 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปล

ผล 
สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ทา่นปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส 

ซ่ือสัตย์ 
 

4.14 
 

0.90 
 

มาก 
 

4.49 
 

0.74 
 

มากท่ีสุด 
2 ท ่านมี จิตส า นึ ก ภ าคภู มิใ จ ท่ี เ ป็ น

บุคลากรของธนาคาร 
 

4.09 
 

0.89 
 

มาก 
 

4.45 
 

0.76 
 

มากท่ีสุด 
3 ทา่นเสียสละความสุขสบาย และความ

พึ ง พ อใ จส่ วน ตัวโ ดย มุง่ ภ า รกิ จ
สัมฤทธ์ิผลเป็นส าคญั 

 
 

4.00 

 
 

0.82 

 
 

มาก 

 
 

4.43 

 
 

0.75 

 
 

มากท่ีสุด 
4 ท ่า นธ า รง ค วา ม ถูก ต้ อง  พิ ทั ก ษ์

ผลประโยชน์ชื่อเ สียงหน่วยงานแม้
สถานการณ์ท่ีสร้างความล าบากใจ 

 
 

4.06 

 
 

0.84 

 
 
มาก 

 
 

4.47 

 
 

0.74 

 
 

มากท่ีสุด 
5 ทา่นตัดสิน ใจใ นหน้ า ท่ีด้วยความ

ถูกตอ้งโปรง่ใส เป็นธรรม 
 

4.12 
 

0.84 
 

มาก 
 

4.48 
 

0.75 
 

มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.08 0.80 มาก 4.46 0.70 มากทีสุ่ด 

 

จากตารางท่ี 12 พบวา่ การเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของบุคลากร
ของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมีสมรรถนะด้านจริยธรรมในสภาพปัจจุบัน มี
คา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 1 ได้แก ่การปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความโปรง่ใส ซ่ือสัตย์ (   =  4.14)  รองลงมาคือ ข้อท่ี 5 ได้แก ่การตัดสินใจในหน้าท่ีด้วยความ

ถูกตอ้งโปร่งใส เ ป็นธรรม (   =  4.12)  และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 3 ได้แก ่การเสียสละ

ความสุขสบาย และความพึงพอใจในสว่นตวัโดยมุง่ให้ภารกิจให้สัมฤทธ์ิผลเป็นส าคญั (   = 4.00) 

สว่นสมรรถนะดา้นจริยธรรมในสภาพท่ีประสงค์ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมากท่ีสุด และ
พบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 1 ได้แก ่การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ (   = 
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4.49) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 5 ไดแ้ก ่การตดัสินใจในหน้าท่ีด้วยความถูกต้องโปร่งใส เ ป็นธรรม (   = 
4.48) และขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 3 ไดแ้ก ่การเสียสละความสุขสบาย และความพึงพอใจใน
สว่นตวัโดยมุง่ให้ภารกจิให้สัมฤทธ์ิผลเป็นส าคญั (   = 4.43) 
 

ตารางที ่ 13  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สมรรถนะของบุคลากรในการเพิม่
ขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือ

ตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านความช านาญในอาชีพของบุคลากร 
 

 
ข้อ 

 
สมรรถนะด้านความช านาญในอาชีพ 

ของบุคลากร  

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปล

ผล 
สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ผูจ้ดัการสามารถวางแผนสร้างกลยุทธ์

การขายผลิตภณัฑ์ของธนาคารได้อยา่ง
มปีระสิทธิภาพ 

 
 

3.78 

 
 

0.84 

 
 

มาก 

 
 

4.39 

 
 

0.77 

 
 

มากท่ีสุด 
2 ผูจ้ดัการจดัให้พนักงานท างานเหมาะสม

กบัปริมาณงานสาขา 
 

3.72 
 

0.86 
 

มาก 
 

4.41 
 

0.74 
 

มากท่ีสุด 
3 ผู ้จัดการบริหารสาขาใ ห้ส าเ ร็ จตาม

เป้าหมายโดยภาพรวม 
 

3.77 
 

0.83 
 

มาก 
 

4.39 
 

0.77 
 

มากท่ีสุด 
4 

 
ผูจ้ดัการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน
ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ 

 
3.73 

 
0.84 

 
มาก 

 
4.38 

 
0.82 

 
มากท่ีสุด 

5 
 

ผู ้จัดการปฏิบัติง าน ได้ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

 
3.81 

 
0.91 

 
มาก 

 
4.40 

 
0.80 

 
มากท่ีสุด 

6 
 

ผู ้จัดการควบคุมความเ ส่ียง ด้านตา่ง ๆ 
เชน่ เ งินสด, เอกสาร, กระบวนการ
ท างาน ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ 

 
 

3.79 

 
 

0.91 

 
 

มาก 

 
 

4.41 

 
 

0.79 

 
 

มากท่ีสุด 
7 
 

ผูจ้ดัการอนุมติัรายการตา่งๆ ของตนเอง
และพนักงานให้เ ป็นไปตามระเบียบ
ของธนาคาร 

 
 

3.85 

 
 

0.92 

 
 

มาก 

 
 

4.40 

 
 

0.80 

 
 

มากท่ีสุด 
8 
 

ผูจ้ดัการบริหารลูกคา้ดา้นการให้บริการ
แกก่ลุม่ AEC ไดดี้ 

 
3.65 

 
0.87 

 
มาก 

 
4.34 

 
0.81 

 
มากท่ีสุด 
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ตารางที ่13 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

 
สมรรถนะด้านความช านาญในอาชีพ 

ของบุคลากร (ต่อ) 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปล

ผล 
สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
9 ผู ้จัดการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวก ับ 

AEC 
 

3.64 
 

0.87 
 

มาก 
 

4.37 
 

0.79 
 

มากท่ีสุด 
10 ผู ้รับมอบอ านาจสาขามีความสามารถ

ในการเชื่อมความสัมพันธ์กบัลูกค้าได้
อยา่งดี 

 
 

3.76 

 
 

0.87 

 
 

มาก 

 
 

4.43 

 
 

0.79 

 
 

มากท่ีสุด 
11 ผูรั้บมอบอ านาจสาขาดูแลแกไ้ขปัญหา

ภายในสาขาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

3.78 
 

0.81 
 

มาก 
 

4.44 
 

0.77 
 

มากท่ีสุด 
12 ผูรั้บมอบอ านาจสาขาตรวจสอบความ

พร้อมของพนักงานอยูเ่สมอ 
 

3.81 
 

0.82 
 

มาก 
 

4.42 
 

0.75 
 

มากท่ีสุด 
13 ผูรั้บมอบอ านาจสาขาควบคุมความเ ส่ียง

ด้านต ่าง  ๆ  เช ่น  เ งิ นสด , เ อกสาร , 
กร ะ บ วน ก า ร ท า ง า น  ไ ด้ อ ย ่า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

3.85 

 
 
 

0.82 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.42 

 
 
 

0.77 

 
 
 

มากท่ีสุด 
14 ผูรั้บมอบอ านาจสาขาควบคุมเ งินสดให้

เป็นไปตามอ านาจของตนและพนักงาน
แตล่ะคน 

 
 

3.86 

 
 

0.83 

 
 

มาก 

 
 

4.44 

 
 

0.73 

 
 

มากท่ีสุด 
15 ผู ้รับมอบอ านาจสาขาอนุมติัรายการ

ตา่ งๆ  ของ ตน เ อง และพนักง าน ให้
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร 

 
 

3.93 

 
 

0.80 

 
 

มาก 

 
 

4.46 

 
 

0.74 

 
 

มากท่ีสุด 
16 
 

ผู ้ รับ มอ บอ าน า จส าข าควบคุ มใ ห้
ระบบงาน เชน่ ATM และรหัสตา่ง  ๆ 
ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร 

 
 

4.01 

 
 

0.84 

 
 

มาก 

 
 

4.47 

 
 

0.72 

 
 

มากท่ีสุด 
17 

 
ผูรั้บมอบอ านาจสาขามีความเข้าใจและ
ส่ือสารกบัลูกคา้ AEC ได ้

 
3.67 

 
0.86 

 
มาก 

 
4.37 

 
0.76 

 
มากท่ีสุด 
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ตารางที ่13 (ต่อ) 
  

 
ข้อ 

 
สมรรถนะด้านความช านาญในอาชีพ 

ของบุคลากร (ต่อ) 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปล

ผล 
สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
18 

 
พนักงานจดัท าเอกสาร เชน่ หนังสือค ้ า
ประกนั ภาษี ไดถู้กตอ้ง 

 
3.82 

 
0.83 

 
มาก 

 
4.45 

 
0.72 

 
มากท่ีสุด 

19 
 

พนักงานให้บริการดา้น ฝาก/ถอน/ช  าระ
เงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 

 
3.95 

 
0.83 

 
มาก 

 
4.49 

 
0.75 

 
มากท่ีสุด 

20 พนัก ง า น ใ ห้ ค า แน ะน าด้า นข้ อมู ล
ผลิตภณัฑ์ธนาคารไดอ้ยา่งถูกต้อง 

 
3.92 

 
0.84 

 
มาก 

 
4.46 

 
0.75 

 
มากท่ีสุด 

21 พนักงานสร้างความสัมพันธ์กบัลูกค้าได้
เป็นอยา่งดี 

 
4.04 

 
0.84 

 
มาก 

 
4.49 

 
0.76 

 
มากท่ีสุด 

22 พนักงานควบคุมเ งินสดได้ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
3.98 

 
0.85 

 
มาก 

 
4.48 

 
0.73 

 
มากท่ีสุด 

23 พนักงานจดัท ารายการท่ีส าคญั เชน่ ปปง. 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงเวลา 

 
4.00 

 
0.86 

 
มาก 

 
4.48 

 
0.76 

 
มากท่ีสุด 

24 พนักงานมคีวามรู้เกี่ยวกบัผลิตภ ัณฑ์ของ
ธนาคารเป็นอยา่งดี 

 
3.86 

 
0.83 

 
มาก 

 
4.47 

 
0.75 

 
มากท่ีสุด 

25 พนักงานมคีวามรู้เกี่ยวกบัผลิตภ ัณฑ์ของ
คูแ่ขง่เป็นอยา่งดี 

 
3.72 

 
0.87 

 
มาก 

 
4.43 

 
0.75 

 
มากท่ีสุด 

26 พนักงานมีความสามารถใ นการขาย
ผลิตภณัฑ์ของธนาคารไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
3.85 

 
0.81 

 
มาก 

 
4.46 

 
0.75 

 
มากท่ีสุด 

27 พนักง าน ให้บริการด้าน  IT เ ช ่น  E-
banking แกลู่กคา้ AEC ได ้

 
3.74 

 
0.85 

 
มาก 

 
4.43 

 
0.74 

 
มากท่ีสุด 

28 พนักงานมคีวามรู้ดา้นเศรษฐกจิ/วิเคราะห์
เศรษฐกจิ AEC ได ้

 
3.53 

 
0.88 

 
มาก 

 
4.37 

 
0.79 

 
มากท่ีสุด 

29 พนักงานสามารถปฏิบัติงานบริการลูกค้า 
AEC ไดดี้ 

 
3.62 

 
0.87 

 
มาก 

 
4.41 

 
0.77 

 
มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.81 0.68 มาก 4.43 0.67 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 13 พบวา่ การเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขันในการให้บริการของบุคลากร
ของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมสีมรรถนะด้านความช  านาญในอาชีพในสภาพ
ปัจจุบนั มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

ระดบัผูจ้ดัการ พบวา่ สมรรถนะดา้นความช  านาญในอาชีพขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 7 
ไดแ้ก ่ผูจ้ดัการอนุมติัรายการตา่ง ๆ ของตนเองและพนักงานให้เ ป็นไปตามระเบียบของธนาคาร 
(   =  3.85)  รอง ลงมา คือ  ข้อท่ี  5 ได้แก  ่ผู ้จัดการปฏิบัติง าน ได้ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

ผูบ้งัคบับญัชา (   = 3.81) และขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 9 ได้แก ่ผู ้จัดการมีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (  = 3.64) 

ผูรั้บมอบอ านาจสาขา พบวา่ มสีมรรถนะดา้นความช  านาญในอาชีพข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุด
คือ ขอ้ท่ี 16 ไดแ้ก ่ผูรั้บมอบอ านาจสาขาควบคมุให้ระบบงาน เชน่ ATM และรหัสตา่งๆ ให้เ ป็นไป
ตามระเบียบของธนาคาร (  = 4.01) รองลงมาคือ ข้อท่ี 23 ได้แก ่พนักงานจัดท ารายการท่ีส าคัญ 

เชน่ ปปง. ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงเวลา (   = 4.00) และขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 17 ได้แก ่ผู ้รับมอบ

อ านาจสาขามคีวามเขา้ใจและส่ือสารกบัลูกค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้ (  = 3.67) 

ระดบัพนักงาน พบวา่ มสีมรรถนะดา้นความช  านาญในอาชีพข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อ
ท่ี 21 ไดแ้ก ่พนักงานสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้าได้เ ป็นอยา่งดี (   =  4.04)  รองลงมาคือ ข้อท่ี 15 

ไดแ้ก ่ผูรั้บมอบอ านาจสาขาอนุมติัรายการตา่งๆ ของตนเองและพนักงานให้เ ป็นไปตามระเบียบของ
ธนาคาร (  = 3.93) และขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 28 ได้แก ่พนักงานมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ/

วเิคราะห์เศรษฐกจิประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้ (  = 3.53)  

สว่นสมรรถนะดา้นความช  านาญในอาชพีในสภาพท่ีประสงค์ มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ระดบัผูจ้ดัการ พบวา่ สมรรถนะดา้นความช  านาญในอาชีพขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 2 

และขอ้ท่ี 6 ไดแ้ก ่ผูจ้ดัการจดัให้พนักงานท างานเหมาะสมกบัปริมาณงานสาขาและผู้จัดการควบคุม
ความเส่ียงดา้นตา่ง ๆ เชน่ เงินสด, เอกสาร, กระบวนการท างาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (   =  4.41) 

รอง ลงมา คือ  ข้อท่ี  5 และ ข้อ ท่ี 7 ได้แก ่ ผู ้จัดการปฏิบัติง าน ได้ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชา และผูจ้ดัการอนุมติัรายการตา่ง ๆ ของตนเองและพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของ
ธนาคาร (   =  4.40)  และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 8 ได้แก ่ผู ้จัดการบริหารลูกค้าด้านการ

ให้บริการแกก่ลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดดี้ (  = 4.34) 

ผูรั้บมอบอ านาจสาขา พบวา่ มสีมรรถนะดา้นความช  านาญในอาชีพข้อท่ีมีคา่เฉ ล่ียสูงสุด
คือ ขอ้ท่ี 16 ไดแ้ก ่ผูรั้บมอบอ านาจสาขาควบคมุให้ระบบงาน เชน่ ATM และรหัสตา่ง  ๆ ให้เ ป็นไป
ตามระเบียบของธนาคาร (   =  4.47)  รองลงมาคือ ข้อท่ี 15 ได้แก ่ผู ้รับมอบอ านาจสาขาอนุมติั
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รายการตา่ง ๆ ของตนเองและพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร (   =  4.46)  และข้อท่ีมี

คา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 17 ไดแ้ก ่ผูรั้บมอบอ านาจสาขามีความเข้าใจและส่ือสารกบัลูกค้า ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน ได ้(  = 4.37) 

ระดบัพนักงาน พบวา่ สมรรถนะดา้นความช  านาญในอาชีพข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 
19 และขอ้ท่ี 21 ไดแ้ก ่พนักงานให้บริการด้าน ฝาก/ถอน/ช  าระเ งินได้อยา่งถูกต้อง รวดเ ร็วและ
พนักงานสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี (   =  4.49)  รองลงมาคือ ข้อท่ี 22 และข้อท่ี 23 

ไดแ้ก ่พนักงานควบคมุเงินสดไดต้ามท่ีได้รับมอบหมายและพนักงานจัดท ารายการท่ีส าคัญ เชน่ 
ปปง. ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงเวลา (   = 4.48)  และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 28 ได้แก ่พนักงานมี

ความรู้ดา้นเศรษฐกจิ/วเิคราะห์เศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนได ้ (  = 4.37) 

สรุปดา้นสมรรถนะของบุคลากร พนักงานธนาคารส่วนใหญเ่ห็นวา่ ปัจจุบันพนักงานมี
ความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่งาน บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีสร้างความประทับใจ แสดงน ้ าใจ
ชว่ยเหลือเพื่อนโดยไมต่อ้งร้องขอ ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสซ่ือสัตย์ ผู ้จัดการหรือผู้รับมอบ
อ านาจสาขา มกีารอนุมติัรายการตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามระบบระเบียบ  

สว่นสมรรถนะของบุคลากรดา้นท่ียงัอยูร่ะดบัต ่า ได้แก ่การท างานได้ตามเป้าหมาย การ
ให้ขอ้มลูแกลู่กคา้ครบถว้น การเสียสะละความสุขและความพอใจส่วนตัวเพื่อมุง่ภารกิจให้สัมฤทธ์ิ 
การมคีวามรู้ความเขา้ใจดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน รวมทั้งการมคีวามรู้ด้านเศรษฐกิจวเิคราะห์ 

สภาพท่ีพึงประสงค์ของพนักงาน อยากให้ธนาคารปรับปรุงวิธีการท างานให้ดี/ เ ร็ว/มี
ประสิทธิภาพ สง่เสริมให้เกิดขวญัก  าลังใจรวมพลังให้ภารกิจลุลว่ง ให้ข้อมูลขา่วสารแกลู่กค้า
ถึงแมว้า่จะไมไ่ดร้้องขอ ผูจ้ดัการควรจดัสรรงานให้เหมาะสมกบังานสาขา ควบคุมความเ ส่ียงท่ีเกิด
จาการท างานให้ดี พนักงานให้บริการถูกตอ้งแมน่ย า มกีารสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นอยา่งดี  
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ปัจจัยส่วนบุคคล (ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามทีอ่ยู่ ในต าแหน่งผู้จัดการ/ผู้จัดการสาขา )  
ปัจจยัสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  

ดงัตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที ่ 14 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม                    จ านวน  ร้อยละ 

     เพศ 
   ชาย      20   55.6 
   หญิง      25   44.4 
   อายุ 
   อายุ 20 – 30 ปี     3      6.7 
   อายุ 31 – 40 ปี     4      8.9 
   อายุ 41 – 50 ปี     27    60.0 
   อายุ 51  ปีข้ึนไป      11    24.4 
    ระดบัการศึกษา 
   ต ่ากวา่ปริญญาตรี     2   4.4 
   ปริญญาตรี     23  51.1 
  ปริญญาโท      20  44.4 
 รายไดต้อ่เดือน (เงินเดือนรวมคอมมชิช ัน่อ่ืนๆ) 
   20,001 – 40,000บาท      2  4.4 
     40,001 – 60,000บาท     12  26.7 
  60,001 – 100,000บาท     23  51.1 
  มากกวา่   100,000บาท      8  17.8 
 อายุงานในต าแหนง่ 
          1 – 10 ปี     18   40.0 
   11 – 20 ปี      7   15.6 
   20 – 30 ปี     17   37.8 
   31  ปีข้ึนไป       3    6.7 

     รวม      45   100.0 
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จากตารางท่ี 14 พบวา่บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามในต าแหน่งผู ้จัดการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เป็นหญิง 25 คนเป็นชาย 20 คน สว่นใหญอ่ายุอยูใ่นชว่ง 41-50 ปี 
จ านวน 60.0% ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด 51.1% รองลงมาระดับปริญญาโท 44.4%  
ต ่ากวา่ปริญญาตรีมีเพียง 4.4% ส่วนใหญจ่ะมีรายได้ตอ่เ ดือน มากกวา่ 60,000 -100,0001 บาท 
จ านวน 51.1% จ านวนท่ีน้อยท่ีสุดคือผูท่ี้มรีายไดต้อ่เดือนระหวา่ง 20,000-40,000 บาท จ านวน  4.4% 
อายุงานในต าแหนง่สว่นใหญ ่20-30 ปี จ านวน 37.8% จ านวนท่ีน้อยท่ีสุดได้แกผู่ ้ท่ีมีอายุมากกวา่ 31 
ปีข้ึนไป จ านวน 6.7% 
 
ตารางที ่ 15   แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สมรรถนะของบุคลากรในการสร้าง

ขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวม 3 ด้าน 
 
 

 
ข้อ 

 
สมรรถนะ 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ดา้นความสามารถในหน้าท่ีการท างาน

ของบุคลากร 
 

3.83 
 

0.65 
 

มาก 
 

4.59 
 

0.55 
 

มากท่ีสุด 
2 ด้านความสามารถใ นการบริหารของ

บุคลากร 
 

3.79 
 

0.70 
 

มาก 
 

4.61 
 

0.53 
 

มากท่ีสุด 
3 ดา้นความสามารถในการปฏิบัติงานใน

ต าแหนง่ของบุคลากร 
 

4.04 
 

0.62 
 

มาก 
 

4.66 
 

0.52 
 

มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.90 0.61 มาก 4.62 0.52 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 15 พบวา่ บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  มี

สมรรถนะในปัจจุบนั โดยรวมทั้ง 3 ดา้น มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ ด้านความสามารถใน
การปฏิบติังานในต าแหนง่ของบุคลากร มคีา่เฉล่ียสูงสุด (  = 4.04)  รองลงมาคือ ด้านความสามารถ

ในหน้าท่ีการท างานของบุคลากร (  = 3.83) และดา้นความสามารถในการบริหารของบุคลากร  มี

คา่เฉล่ียต ่าสุด (   = 3.79) 
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สว่น บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  มีสมรรถนะ สภาพท่ี
ประสงค์ โดยรวมทั้ง 3 ดา้น มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมากท่ีสุด และพบวา่ ด้านความสามารถในการ
ปฏิบติังานในต าแหนง่ของบุคลากร มคีา่เฉล่ียสูงสุด (  = 4.66)  รองลงมาคือ ด้านความสามารถใน

การบริหารของบุคลากร (   =  4.61)  และด้านความสามารถในหน้าท่ีการท างานของบุคลากรมี

คา่เฉล่ียต ่าสุด (   = 4.59) 

 
ตารางที ่ 16 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีด

ความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านความสามารถในหน้าที่การท างานของบุคลากร 
           

 
ข้อ 

สมรรถนะด้านความสามารถในหน้าทีก่าร
ท างานของบุคลากร 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ท ่า น เ ข้ า ใ จ วิ สั ย ทั ศ น์  พ ัน ธ กิ จ 

เป้าประสงค์ของธนาคาร 
 

4.26 
 

0.75 
 

มากท่ีสุด 
 

4.68 
 

0.51 
 

มากท่ีสุด 
2 ทา่นวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค โอกาส

ใ น กา รบ รร ลุผ ลใ ห้ เ ป็น ไป ตา ม
เป้าหมายของธนาคาร 

 
 

4.06 

 
 

0.75 

 
 

มาก 

 
 

4.64 

 
 

0.57 

 
 

มากท่ีสุด 
3 ทา่นประยุกต์ประสบการณ์ในอดีตมา

ใช ้ก  าหนดกลยุทธ์ใ นธน าคารด้าน 
AEC ได ้

 
 

3.88 

 
 

0.77 

 
 

มาก 

 
 

4.60 

 
 

0.61 

 
 

มากท่ีสุด 
4 ทา่นคิดแผนกลยุทธ์เ ชิง รุกในการ

ปฏิบติังานกบั AEC 
 

3.64 
 

0.71 
 

มาก 
 

4.55 
 

0.62 
 

มากท่ีสุด 
5 ทา่นกระตุน้และชว่ยให้ผู ้อ่ืนเข้าใจถึง

การปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนในธนาคาร
ดา้น AEC 

 
 

3.71 

 
 

0.69 

 
 

มาก 

 
 

4.51 

 
 

0.66 

 
 

มากท่ีสุด 
6 ทา่น เปรียบเ ทียบใ ห้ เ ห็ น ถึงความ

แตกตา่งกนัของโทษและประโยชน์
ของการเปล่ียนแปลงเกีย่วกบั AEC ไดดี้ 

 
 

3.66 

 
 

0.73 

 
 

มาก 

 
 

4.53 

 
 

0.66 

 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่16 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

สมรรถนะด้านความสามารถในหน้าทีก่าร
ท างานของบุคลากร 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
7 ทา่นเป็นผู้น าปรับเปล่ียน ปลุกขว ัญ

ก  าลงัใจ สร้างความเชื่อม ัน่ 
 

4.00 
 

0.76 
 

มาก 
 

4.68 
 

0.51 
 

มากท่ีสุด 
8 ทา่นก  าหนดกลยุทธ์ แผนงานอยา่ ง

เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติ
ไดก้บั AEC 

 
 

3.71 

 
 

0.81 

 
 

มาก 

 
 

4.55 

 
 

0.62 

 
 

มากท่ีสุด 
9 ทา่นประเมนิและเชื่อมโยงสถานการณ์ 

ประเ ด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ภาพรวมเ พื ่อใ ช ้ก  าหนด
กลยุทธ์ AEC 

 
 
 

3.60 

 
 
 

0.86 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.55 

 
 
 

0.62 

 
 
 

มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.83 0.65 มาก 4.59 0.55 มากทีสุ่ด 
 
 

จากตารางท่ี 16 พบวา่ บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  มี
สมรรถนะดา้นความสามารถในหน้าท่ีการท างานของบุคลากร ในปัจจุบนั มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมาก
และพบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี  1 ได้แก ่การเข้าใจวิสัยทัศน์ พ ันธกิจ เ ป้าประสงค์ของ
ธนาคาร (  = 4.26) รองลงมาคือขอ้ท่ี 2 ไดแ้ก ่การวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค โอกาสในการบรรลุผล

ให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร (   =  4.06)  และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 9 ได้แก ่การ

ประเมนิและเชื่อมโยงสถานการณ์ ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาพรวมเพื่อใช ้
ก  าหนดกลยุทธ์ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน(  = 3.60) 

ส่วน บุคลากรของ ธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนื อตอนบน  มีสมรรถนะ ด้าน
ความสามารถในหน้าท่ีการท างานของบุคลากร ในสภาพท่ีประสงค์ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมากท่ีสุด 
และพบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 7 ไดแ้ก ่การเขา้ใจวสัิยทศัน์ พ ันธกิจ เ ป้าประสงค์
ของธนาคารและการเป็นผูน้ าปรับเปล่ียน ปลุกขวญัก  าลงัใจ สร้างความเชื่อม ัน่  (   =  4.68)  รองลงมา

คือขอ้ท่ี 2 ไดแ้ก ่การวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค โอกาสในการบรรลุผลให้เ ป็นไปตามเป้าหมายของ
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ธนาคาร (  = 4.64) และขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 5 ไดแ้ก ่การกระตุ้นและชว่ยให้ผู ้อ่ืนเข้าใจถึง

การปรับเปล่ียนท่ีเกดิข้ึนในธนาคารดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (  = 4.51) 

 
ตารางที ่ 17 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   สมรรถนะของบุคลากรในการ

สร้างขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นที่

ภาคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านความสามารถในการ
บริหารของบุคลากร 

 
 

ข้อ 
สมรรถนะด้านความสามารถในการบริหาร 

ของบุคลากร 
ระดับความส าคัญ  

แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ทา่นสามารถส่ือสารให้ผูอ่ื้นเข้าใจวา่ส่ิง

ท่ีท าอยูน่ั้นมผีลอยา่งไร 
 

3.91 
 

0.76 
 

มาก 
 

4.71 
 

0.50 
 

มากท่ีสุด 
2 ทา่นโน้มน้ าวพนักงานให้ เกิดความ

กระตือรือร้น  และร่วมแรงร่วมใจใ ห้
บรรลุเป้าหมาย 

 
 

3.93 

 
 

0.71 

 
 

มาก 

 
 

4.64 

 
 

0.52 

 
 

มากท่ีสุด 
3 ทา่นถา่ ยทอดวิสัยทัศน์ /พ ันธกิจ ของ

ธนาคารดา้น AEC ไดดี้ 
 

3.62 
 

0.77 
 

มาก 
 

4.55 
 

0.62 
 

มากท่ีสุด 
4 ท ่าน เ ชื่ อ มโย ง วิสั ยทัศ น์  พ ัน ธกิ จ 

เป้าประสงค์ของธนาคารเข้ากบักลยุทธ์
ของทา่นดา้น AEC ไดดี้ 

 
 

3.71 

 
 

0.81 

 
 

มาก 

 
 

4.55 

 
 

0.62 

 
 

มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 0.70 มาก 4.61 0.53 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 17 พบวา่ บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  มี

สมรรถนะด้านความสามารถในการบริหารของบุคลากรในปัจจุบัน มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมากและ
พบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 2 ไดแ้ก ่การโน้มน้าวพนักงานให้เกิดความกระตือรือร้น และ
รว่มแรงรว่มใจให้บรรลุเป้าหมาย (   =  3.93)  รองลงมาคือข้อท่ี 1 ได้แก ่สามารถส่ือสารให้ผู ้อ่ืน

เขา้ใจวา่ส่ิง ท่ีท าอยูน่ั้ นมีผลอยา่งไร (   =  3.91)  และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 3 ได้แก ่การ

ถา่ยทอดวสัิยทศัน์/พนัธกจิ ของธนาคารดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนไดดี้ (  = 3.62) 
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ส่วน บุคลากรของธนาคารพาณิช ย์ไทยพื้นท่ีภ าคเห นือตอนบน  มีสมรรถนะด้าน
ความสามารถในการบริหารของบุคลากร ในสภาพท่ีประสงค์ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมากท่ีสุด และ
พบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 1 ได้แก ่สามารถส่ือสารให้ผู ้อ่ืนเข้าใจวา่ส่ิง ท่ีท าอยูน่ั้ นมีผล
อยา่งไร (  = 4.71) รองลงมาคือขอ้ท่ี 2 ไดแ้ก ่การโน้มน้าวพนักงานให้เกิดความกระตือรือร้น และ

รว่มแรงรว่มใจให้บรรลุเป้าหมาย (   = 4.64) และขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 3 และข้อท่ี 4 ได้แก ่

การถา่ยทอดวสัิยทศัน์/พนัธกจิ ของธนาคารดา้นประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียนได้ดีและทา่นเชื่อมโยง
วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ของธนาคารเขา้กบักลยุทธ์ของทา่นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน
ไดดี้ (   = 4.55) 

 
ตารางที ่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สมรรถนะของบุคลากรในการ

สร้างขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านความสามารถในการ

ปฏบัิติงานในต าแหน่งของบุคลากร 
           

 
ข้อ 

สมรรถนะด้านความสามารถในการ
ปฏบัิติงานในต าแหน่งของบุคลากร 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ทา่นเขา้ใจขอ้เดน่ ข้อด้อย ผู ้ใต้บังคับ 

บญัชาจนสามารถชี้แนะเขาได ้
 

4.13 
 

0.72 
 

มาก 
 

4.71 
 

0.50 
 

มากท่ีสุด 
2 ทา่นมจิีตวิทยาเข้าถึงจิตใจพนักงาน 

เพื่อน ามาปรับในการลม้ล้างความเชื่อ
และคา่นิยมในทางลบของเขาได ้

 
 

4.00 

 
 

0.85 

 
 

มาก 

 
 

4.68 

 
 

0.51 

 
 

มากท่ีสุด 
3 ทา่นสร้างความรู้ สึกรับผิดชอบงาน

ให้แกผู่อ่ื้นไดแ้สดงฝีมอื 
 

4.08 
 

0.63 
 

มาก 
 

4.68 
 

0.51 
 

มากท่ีสุด 
4 ท ่า นส ร้ า ง ขว ัญ ก  า ลัง ใ จใ นก า ร

ปฏิบติังาน ให้โอกาสผูใ้ตบ้งัคับบัญชา
แสดงศกัยภาพเต็มท่ี 

 
 

4.13 

 
 

0.69 

 
 

มาก 

 
 

4.71 

 
 

0.50 

 
 

มากท่ีสุด 
5 ท ่า น เ ป็ น ท่ี ป รึ กษ า ใ ห้ ก า ร ดู แ ล

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 

4.15 
 

0.63 
 

มาก 
 

4.68 
 

0.55 
 

มากท่ีสุด 



280 
 

 

ตารางที ่ 18 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

สมรรถนะด้านความสามารถในการ
ปฏบัิติงานในต าแหน่งของบุคลากร 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
6 ทา่นส่ือสารวสัิยทศัน์ท่ีมพีลัง  สามารถ

รวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานไดลุ้ลว่ง 

 
 

4.11 

 
 

0.68 

 
 

มาก 

 
 

4.68 

 
 

0.55 

 
 

มากท่ีสุด 
7 ทา่นเปิดโอกาสให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา

ริเร่ิมส่ิงใหม ่ๆ  ดา้น AEC ดว้ยตนเอง 
 

3.91 
 

0.76 
 

มาก 
 

4.57 
 

0.65 
 

มากท่ีสุด 
8 ท ่า น ส นั บ ส นุ น ส่ง เ ส ริ ม  ส ร้ า ง

บรรยากาศวฒันธรรมการท างานให้มี
การสอนงานกนัในดา้น AEC 

 
 

3.80 

 
 

0.81 

 
 

มาก 

 
 

4.57 

 
 

0.62 

 
 

มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.04 0.62 มาก 4.66 0.52 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 18 พบวา่ บุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  มี

สมรรถนะดา้นความสามารถในการปฏิบติังานในต าแหนง่ของบุคลากรในปัจจุบัน มีคา่เฉล่ียอยูใ่น
ระดับมากและพบวา่ ข้อ ท่ีมีค ่าเฉ ล่ียสูงสุดคือ ข้อ ท่ี  5 ได้แก ่การ เป็นท่ีปรึกษาให้ การ ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา (   =  4.15)  รองลงมาคือข้อท่ี 1 และข้อท่ี 4 ได้แก ่การเข้าใจข้อเดน่ ข้อด้อย 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจนสามารถชี้แนะเขาไดแ้ละทา่นสร้างขวญัก  าลังใจในการปฏิบัติงาน ให้โอกาส
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงศกัยภาพเต็มท่ี (   =  4.13)  และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 8 ได้แก ่การ

สนับสนุนสง่เสริม สร้างบรรยากาศวฒันธรรมการท างานให้มีการสอนงานกนัในด้านประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน (  = 3.80) 

ส่วน บุคลากรของธนาคารพาณิช ย์ไทยพื้นท่ีภ าคเห นือตอนบน  มีสมรรถนะด้าน
ความสามารถในการปฏิบติังานในต าแหนง่ของบุคลากรในสภาพท่ีประสงค์ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับ
มากท่ีสุด และพบวา่ ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 1 และข้อท่ี 4 ได้แก ่การเข้าใจข้อเดน่ ข้อด้อย 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจนสามารถชี้แนะเขาไดแ้ละทา่นสร้างขวญัก  าลังใจใ นการปฏิบัติงาน ให้โอกาส
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงศักยภาพเต็มท่ี (   =  4.71)  รองลงมาคือข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 5 และข้อท่ี 6 

ไดแ้ก ่การมจิีตวทิยาเขา้ถึงจิตใจพนักงาน เพื่อน ามาปรับในการล้มล้างความเชื่อและคา่นิยมในทาง
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ลบของเขาได,้ การสร้างความรู้สึกรับผิดชอบงานให้แกผู่อ่ื้นไดแ้สดงฝีมือ , เ ป็นท่ีปรึกษาให้การดูแล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและทา่นส่ือสารวสัิยทศัน์ท่ีมพีลัง  สามารถรวมใจคนและสร้างแรงบันดาลใจให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานได้ลุลว่ง (   =  4.68)  และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 7 และข้อท่ี 8 

ไดแ้ก ่การเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาริเร่ิมส่ิงใหม ่ๆ  ด้าน  AEC ด้วยตนเองและทา่นสนับสนุน
สง่เสริม สร้างบรรยากาศวฒันธรรมการท างานให้มีการสอนงานกนัในด้าน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (  = 4.57) 

สรุปสมรรถนะของบุคลากรในความคิดเห็นของผูจ้ดัการเกี่ยวกบัสมรรถนะของบุคลากร 
มคีวามเห็นวา่ ปัจจุบนั ธนาคารจะให้ความส าคัญกบัความสามารถในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
บุคลากรมากท่ีสุด โดยเฉพาะมติิดา้นการเป็นท่ีปรึกษาให้การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา  เข้าใจวิสัยทัศน์
พนัธกจิเ ป้าประสงค์ธนาคาร โน้มน้าวพนักงานให้เกิดความกระตือรือร้น ร่วมแรงร่วมใจให้
บรรลุผล สว่นสมรรถนะของบุคลากรท่ีมีน้อยได้แกด่้านความสามารถในการบริหาร ด้านการ
ถา่ยทอดวสัิยทศัน์ พนัธกจิ สร้างบรรยากาศวฒันธรรมการท างานให้มกีารสอนงาน  

สภาพท่ีพึงประสงค์ ผูจ้ดัการมีความเห็นวา่ อยากให้พนักงานเข้าใจวิสัยทัศน์พ ันธกิจ
เป้าประสงค์ สามารถโน้มน้าวให้เกดิความกระตือรือร้นร่วมแรงร่วมใจ   อยากให้ผู ้จัดการทุกคน
เขา้ใจถึง จุดดอ้ย จุดเดน่ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถชี้แนะแนวทาง/การแกปั้ญหาได้รวมทั้งการ
สร้างขวญัก  าลงัใจในการปฏิบติังานให้โอกาสเขาแสดงศักยภาพตนเองอยา่งเต็มท่ี 
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ตอนที่ 4 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ตารางที ่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของ

บุคลากรในการเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทย

พืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการวางแผนกลยุทธ์  
           
 

ข้อ 
 

ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 
 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ธนาคารของทา่นมีการวางแผนการ

เตรียมความพร้อมพนั กง านเ พื่ อ
รองรับการเปล่ียนแปลงจากการเป็น 
AEC 

 
 
 

3.34 

 
 
 

0.90 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 

4.25 

 
 
 

0.79 

 
 
 

มากท่ีสุด 
2 ธน าคารของท ่านมีการก  าหนด

วิสัยทัศ น์ พ ัน ธกิจ  เ ป้าประสง ค์ 
เกีย่วกบัการพัฒนาบุคลากรในการ
เป็น AEC ไวอ้ยา่งชดัเจน 

 
 
 

3.32 

 
 
 

0.93 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 

4.22 

 
 
 

0.80 

 
 
 

มากท่ีสุด 
3 ธนาคารของทา่นมีการวิเ คราะ ห์

จุดอ ่อน  จุดแ ข็งของ กลยุทธ์การ
พฒันาพนักงานเพื่อรองรับ AEC 

 
 

3.31 

 
 

0.90 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.22 

 
 

0.78 

 
 
มากท่ีสุด 

4 ธนาคารของทา่นมีการวิเ คราะ ห์
อุปสรรค โอกาสการพฒันาพนักงาน
เพื่อรองรับ AEC 

 
 

3.34 

 
 

0.90 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.25 

 
 

0.79 

 
 

มากท่ีสุด 
5 ธนาคารของทา่นมีการวางแผนการ

เตรียมความพร้อมพนักงานเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงจากการเป็น AEC 

 
 

3.33 

 
 

0.89 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.24 

 
 

0.81 

 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่ 19 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

 
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 

 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
6 ธน าคารของท ่านมีการก  าหนด

วิสัยทัศ น์ พ ัน ธกิจ  เ ป้าประสง ค์ 
เ กี่ ย ว ก ับ ก า ร ว า ง แ ผ น พัฒ น า
สมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงจากการเ ป็น AECไว ้
อยา่งชดัเจน 

 
 
 
 
 

3.34 

 
 
 
 
 

0.88 

 
 
 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 

4.27 

 
 
 
 
 

0.79 

 
 
 
 
 

มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.33 0.85 ปานกลาง 4.24 0.76 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 19 พบวา่ กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทย

พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนดา้นการวางแผนกลยุทธ์ในสภาพปัจจุบัน มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับปานกลาง
และพบวา่ ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 4 และข้อท่ี 6 ได้แก ่ธนาคารมีการวางแผนการ
เตรียมความพร้อมพนักงานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน , 
ธนาคารมกีารวเิคราะห์อุปสรรค โอกาสการพฒันาพนักงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 
และธนาคารมกีารก  าหนดวสัิยทศัน์ พนัธกิจ เ ป้าประสงค์ เกี่ยวกบัการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงจากการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนไวอ้ยา่งชดัเจน (  = 3.34) 

รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 5 ไดแ้ก ่ธนาคารมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมพนักงานเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงจากการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน(  = 3.33) และขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 3 

ไดแ้ก ่ธนาคารมกีารวเิคราะห์จุดออ่น จุดแข็งของกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน (  = 3.31) 

สว่นกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรดา้นการวางแผนกลยุทธ์ ในสภาพปัจจุบัน
ในสภาพท่ีประสงค์ มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และพบวา่ ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 6 ได้แก ่
ธนาคารมกีารก  าหนดวสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ เกีย่วกบัการวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนไวอ้ยา่งช ัดเจน (   =  4.27) 

รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 4 ไดแ้ก ่ธนาคารมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมพนักงานเพื่อ
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รองรับการเปล่ียนแปลงจากการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนและธนาคารมกีารวิเคราะห์อุปสรรค 
โอกาสการพฒันาพนักงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน (   =  4.25)  และข้อท่ีมีคา่เฉล่ีย

ต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 2 และขอ้ท่ี 3 ไดแ้ก ่ธนาคารมกีารก  าหนดวสัิยทศัน์ พนัธกจิ เ ป้าประสงค์ เกี่ยวกบัการ
พฒันาบุคลากรในการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนไวอ้ยา่งช ัดเจนและธนาคารมีการวิเคราะห์
จุดออ่น จุดแข็งของกลยุทธ์การพฒันาพนักงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (  = 4.22) 

 
ตารางที ่ 20 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของ

บุคลากรในการเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์
ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการพัฒนา

กลยุทธ์ 
           
 

ข้อ 
 

ด้านการพฒันากลยุทธ์ 
 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปล

ผล 
สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ธนาคารของทา่นมกีารจดัท ากลยุทธ์การ

เตรียมความพร้อมพนักงานเพื่อรองรับ
กลุม่ AEC 

 
 

3.32 

 
 

0.91 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.23 

 
 

0.82 

 
 

มากท่ีสุด 
2 ธนาคารของทา่นมีการจัดท าแผนด้าน

การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้บริหาร
และพฒันาพนักงานให้เขา้กบั AEC  

 
 

3.31 

 
 

0.93 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.22 

 
 

0.81 

 
 

มากท่ีสุด 
3 ธนาคารของทา่นมกีารพัฒนาเคร่ืองมือ

การพฒันาพนักงานให้เขา้กบั AEC 
 

3.28 
 

0.95 
 

ปานกลาง 
 

4.21 
 

0.81 
 

มากท่ีสุด 
4 ธนาคารของทา่นมกีระบวนการบริหาร

และ ควบคุมคุณภ า พพนั กง า น ใ ห้
เหมาะสมกบัการเป็น AEC 

 
 

3.31 

 
 

0.95 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.21 

 
 

0.83 

 
 

มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.39 0.88 ปานกลาง 4.22 0.78 มากทีสุ่ด 

  
จากตารางท่ี 20 พบวา่ กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทย

พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนดา้นการพฒันากลยุทธ์ในสภาพปัจจุบนั มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดับปานกลางและ
พบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 1 ได้แก ่ธนาคารของทา่นมีการจัดท ากลยุทธ์การเตรียมความ
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พร้อมพนักงานเพื่อรองรับกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน(   =  3.32)  และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ 

ขอ้ท่ี 3 ไดแ้ก ่ธนาคารมีการพัฒนาเคร่ืองมือการพัฒนาพนักงานให้เข้ากบัประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (  = 3.28)  

สว่นกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรดา้นการพฒันากลยุทธ์ในสภาพท่ีประสงค์ มี
คา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และพบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 1 ไดแ้ก ่ธนาคารของทา่นมีการ
จดัท ากลยุทธ์การเตรียมความพร้อมพนักงานเพื่อรองรับกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  (   =  4.23) 

และขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 3 และข้อท่ี 4 ได้แก ่ธนาคารมีการพัฒนาเคร่ืองมือการพัฒนา
พนักงานให้เขา้กบั ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  และธนาคารมีกระบวนการบริหารและควบคุม
คณุภาพพนักงานให้เหมาะสมกบัการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (  = 4.21) 

 
ตารางที ่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของ

บุคลากรในการเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์

ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ 

           
 

ข้อ 
 

ด้านการปฏบัิติตามกลยุทธ์ 
 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ธนาคารมกีารพฒันาทักษะ เชน่ ด้าน

การขาย  การบริการ / สิน เ ชื่ อ  ใ ห้
สัมพนัธ์กบั AEC อยูเ่สมอ 

 
 

3.33 

 
 

0.96 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.22 

 
 

0.84 

 
 

มากท่ีสุด 
2 ธน าคารมีการส่ง เ ส ริมพัฒน าใ ห้

พนักงานมีความรู้ความสามารถใ น
ระบบงานด้าน  IT ของกลุ ่ม AEC 
อยา่งตอ่เน่ือง 

 
 
 

3.26 

 
 
 

0.95 

 
 
 

ปานกลาง 

 
 
 

4.25 

 
 
 

0.82 

 
 
 

มากท่ีสุด 
3 ธนาคารมกีารสร้างวฒันธรรมท่ีดีและ

สอ ดค ล้ อง ก ับ  AEC เ ช ่น  คว า ม
จงรักภกัดี/การท างานเป็นทีม 

 
 

3.40 

 
 

0.96 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.27 

 
 

0.82 

 
 
มากท่ีสุด 
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ตารางที ่ 21 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

 
ด้านการปฏบัิติตามกลยุทธ์ 

 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
4 ธนาคารมีการกระตุ้นพนักงานให้มี

ความพร้อมในการเ รียนรู้กลุม่ AEC 
อยูต่ลอดเวลา 

 
 

3.37 

 
 

0.91 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.24 

 
 

0.81 

 
 

มากท่ีสุด 
5 ธนาคารมกีารปรับเปล่ียนกระบวนการ

ท างานให้สอดคลอ้งกบั AEC 
 
3.38 

 
0.94 

 
ปานกลาง 

 
4.25 

 
0.83 

 
มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.35 0.89 ปานกลาง 4.25 0.79 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 21 พบวา่ กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทย

พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนดา้นการปฏิบติัตามกลยุทธ์ในสภาพปัจจุบนั มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดับปานกลาง
และพบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 3 ได้แก ่ธนาคารมีการสร้างวฒันธรรมท่ีดีและสอดคล้อง
กบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนเชน่ ความจงรักภกัดี/การท างานเป็นทีม (   =  3.40)  รองลงมาคือ ข้อ

ท่ี 5 ไดแ้ก ่ธนาคารมีการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานให้สอดคล้องกบัประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (  = 3.38) และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 2 ได้แก ่ธนาคารมีการส่ง เสริมพัฒนาให้

พนักงานมคีวามรู้ความสามารถในระบบงานด้าน IT ของกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนอยา่ง
ตอ่เน่ือง (   = 3.26) 

สว่นกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ในสภาพท่ี
ประสงค์ มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และพบวา่ ขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 3 ได้แก ่ธนาคารมี
การสร้างวฒันธรรมท่ีดีและสอดคล้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  เชน่ ความจงรักภ ักดี/การ
ท างานเป็นทีม (   = 4.27) และขอ้ท่ีมีคา่ เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 1 ได้แก ่ธนาคารมีการพัฒนาทักษะ 

เชน่ ดา้นการขาย การบริการ/สินเชื่อ ให้สัมพนัธ์กบั AEC อยูเ่สมอ (  = 4.22) 
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ตารางที ่ 22 
 
 

แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของ
บุคลากรในการเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์

ไทยพื้นที่ภาค เหนือตอนบน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ด้านการ

ประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ 
       

 
ข้อ 

ด้านการประเมินผล  
และควบคุมกลยุทธ์ 

 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ธนาคารของทา่นมีการจัดท ารายงาน

ผลการพฒันาพนักงานท่ีสอดคล้องกบั 
AEC 

 
 

3.24 

 
 

0.96 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.13 

 
 

0.85 

 
 

มาก 
2 ธนาคารของท ่านมีการประ เมินผล

ส าเร็จของแผนการพัฒนาพนักงานท่ี
สอดคลอ้งกบั AEC 

 
 

3.24 

 
 

0.93 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.14 

 
 

0.83 

 
 

มาก 
3 ธนาคารของทา่นมีการประเมินการ

บริห ารความเ ส่ี ยง ท่ี เ กิดจากกา ร
ปฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง พ นั ก ง า น แ ล ะ
สอดคลอ้งกบั AEC 

 
 
 

3.25 

 
 
 

0.96 

 
 

 
ปานกลาง 

 
 
 

4.18 

 
 
 

0.82 

 
 
 

มาก 
4 ธน าคารของท ่า นมีการประ เ มิน

พนั กง านด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณท่ีสอดคลอ้งกบั AEC 

 
 

3.27 

 
 

0.98 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.16 

 
 

0.84 

 
 

มาก 
5 ธน าค ารข องท ่านมีก ารทบทวน

แผนการพฒันาพนักงานท่ีสอดคล้อง
กบั AEC 

 
 

3.29 

 
 

0.98 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.19 

 
 

0.82 

 
 

มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.26 0.91 ปานกลาง 4.16 0.80 มาก 

 

จากตารางท่ี 22 พบวา่ กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทย
พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนดา้นการประเมนิผลและควบคุมกลยุทธ์ในสภาพปัจจุบัน มีคา่เฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลางและพบวา่ ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 5 ได้แก ่ธนาคารมีการทบทวนแผนการ
พฒันาพนักงานท่ีสอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน(   =  3.29)  รองลงมาคือ ข้อท่ี 4 ได้แก ่
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ธนาคารมกีารประเมนิพนักงานด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณท่ีสอดคล้องกบัประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน (  = 3.27) และขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 ได้แก ่ธนาคารมีการ

จดัท ารายงานผลการพฒันาพนักงานท่ีสอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  และธนาคารมีการ
ประเมนิผลส าเร็จของแผนการพฒันาพนักงานท่ีสอดคลอ้งกบั ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (  = 3.24) 

 สว่นกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรดา้นการประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ใน
สภาพท่ีประสงค์ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับมากท่ีสุด พบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี 5 ได้แก ่
ธนาคารมกีารทบทวนแผนการพฒันาพนักงานท่ีสอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (  =  4.19) 

รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 3 ไดแ้ก ่ธนาคารมกีารประเมนิการบริหารความเ ส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบัติการของ
พนักงานและสอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (  = 4.18) และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อ

ท่ี 1 ไดแ้ก ่ธนาคารมกีารจดัท ารายงานผลการพัฒนาพนักงานท่ีสอดคล้องกบั ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (  = 4.13) 

 
ตารางที ่ 23 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรในการเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์
ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านความสัมพันธ์

ขององค์ประกอบแต่ละด้านของธนาคาร 
           

 
ข้อ 

ด้านความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ 
แต่ละด้านของธนาคาร 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
1 ทา่นทราบถึงทิศทางท่ีทุกคนจะด าเ นิน

ไปอยา่งชดัเจนสอดคลอ้งกบั AEC 
 

3.23 
 

0.95 
 

ปานกลาง 
 

4.16 
 

0.84 
 

มาก 
2 ทา่นสามารถใชค้วามสามารถท่ีตนมีใน

การแข ่งขันได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบั AEC 

 
 

3.30 

 
 

0.93 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.22 

 
 

0.80 

 
 

มากท่ีสุด 
3 ทา่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ของ

ธนาคาร ท่ีเกีย่วขอ้งกบั AEC 
 

3.28 
 

0.95 
 

ปานกลาง 
 

4.22 
 

0.79 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่ 23 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

ด้านความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ 
แต่ละด้านของธนาคาร 

ระดับความส าคัญ  
แปลผล สภาพปัจจุบัน แปลผล สภาพประสงค์ 

X  S.D X  S.D 
4 พนักงานมสีว่นรว่มในการวางแผนกล

ยุทธ์ของธนาคารท่ีเกีย่วขอ้งกบั AEC 
 

3.22 
 

0.94 
 

ปานกลาง 
 

4.19 
 

0.83 
 

มาก 
5 ทา่นมีทักษะและค้นห าแนวทางวาง

แผนการเสนอขายผลิตภ ัณฑ์ธนาคาร
สอดคลอ้งกบั AEC 

 
 

3.27 

 
 

0.93 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.21 

 
 

0.80 

 
 

มากท่ีสุด 
6 ทา่นมมีาตรฐานการให้บริการและการ

ให้ค าปรึกษาทางการเ งินท่ีดีสอดคล้อง
กบั AEC 

 
 

3.28 

 
 

0.96 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.22 

 
 

0.82 

 
 

มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.27 0.88 ปานกลาง 4.21 0.77 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 23 พบวา่ กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ไทย

พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนดา้นความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบแตล่ะดา้นของธนาคารในสภาพปัจจุบัน 
มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดับปานกลางและพบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุดคือ ข้อท่ี  2 ได้แก ่สามารถใช ้
ความสามารถท่ีตนมีในการแขง่ขันได้อยา่งมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (  = 3.30) และขอ้ท่ีมคีา่เฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 4 ได้แก ่พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผน

กลยุทธ์ของธนาคารท่ีเกีย่วข้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (  = 3.22) 

สว่นกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรดา้นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแตล่ะ
ดา้นของธนาคารในสภาพท่ีประสงค์ มคีา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และพบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุด
คือ ข้อท่ี 2 ข้อท่ี  3 ข้อ ท่ี 6 ได้แก  ่สามารถใช ้ความสามารถท่ีตนมีใ นการแข ่งขัน ได้อยา่ง มี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มสีว่นรว่มในกิจกรรมตา่งๆ ของธนาคาร ท่ี
เกีย่วขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และการมีมาตรฐานการให้บริการและการให้ค าปรึกษา
ทางการเงินท่ีดีสอดคลอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  (   =  4.22)  และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสุดคือ 

ขอ้ท่ี 1 ไดแ้ก ่การท่ีไดท้ราบถึงทิศทางท่ีทุกคนจะด าเ นินไปอยา่งช ัดเจนสอดคล้องกบัประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน (  = 4.16) 
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การวเิคราะห์ขอ้มลูจากการประเมนิความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ผู ้ประเมินประกอบด้วย  
3 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่ท่ี 1 ผูบ้ริหารธนาคาร จ านวน 36 คน กลุม่ท่ี 2 ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์
หรือบริหารพฒันาบุคลากร จ านวน 14 คน กลุม่ท่ี 3 ผู ้บริหารท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกบัประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน จ านวน 10 คน รวมทั้งส้ิน 60 คน ผลการประเมนิดงัน้ี 
 

ตารางที ่ 24 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยม
กับมัธยฐาน และค่าพสัิยระหว่างควอร์ไทน์ (IQR) เพือ่ตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
กลยุทธ์การพฒันาด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษากลุ่ม AEC 

 

การพฒันาด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ
และภาษากลุ่ ม AEC 

 

  

 

S.D. 

ระดับความ

เป็น 
ไปได้ 

IQR 

กลุ่ม 
1 

IQR 

กลุ่ม 
2 

IQR 

กลุ่ม 
3 

 

แปลผล 

1. บริบทบุคลากรทีค่วรพฒันา   
1) ดา้นความสามารถในการส่ือสารกบั
ตา่งชาติ 

 
3.55 

 
0.96 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 

สอดคลอ้ง 

2) การจา่ยผลตอบแทนเหมาะสมตาม
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ 

 
3.55 

 
0.60 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

2. สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรท าการพฒันา 
1) สมรรถนะดา้นการส่ือสารกบัลูกค้า
กลุม่  AEC 

 
3.88 

 
0.66 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

2) สมรรถนะดา้นภาษาองักฤษ 4.05 0.53 มาก 0.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

3) สมรรถนะด้านการใช ้ความรู้ด้าน
เกีย่วกบัการส่ือสารให้เต็มท่ี 

 
3.55 

 
0.69 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

3. กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารด้านพฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 
1) มคีวามสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
ดา้นการพฒันาบุคลากรของธนาคาร 

 
4.11 

 
0.66 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

สอดคลอ้ง 

2) มคีวามสอดคล้องกบัเ ป้าหมายด้าน
การพฒันาบุคลากรของธนาคาร 

 
4.22 

 
0.72 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่24  (ต่อ) 
 

การพฒันาด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ

และภาษากลุ่ ม AEC (ต่อ) 

 

  

 

S.D. 

ระดับความ

เป็น 
ไปได้ 

IQR 

กลุ่ม 
1 

IQR 

กลุ่ม 
2 

IQR 

กลุ่ม 
3 

 

แปลผล 

     3. กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารด้านพฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 

3)  ตัวชี้ วดัด้านการพัฒนาบุคลากร
ของกลยุทธ์ชดัเจน 

 
3.66 

 
0.75 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

4) เคร่ืองมอืในการวดัผลของกลยุทธ์
เหมาะสม 

 
3.77 

 
0.63 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
 สอดคลอ้ง 

5) โครงการพฒันาสมรรถนะ
บุคลากรเหมาะสม 

 
3.77 

 
0.79 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

6) เคร่ืองมอืท่ีใช ้ในโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเหมาะสม 

 
3.83 

 
0.60 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

7)  กลยุทธ์มีความส าคัญจ าเ ป็นต้อง
น ามาใช  ้

 
4.05 

 
0.86 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

8) สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือพ ัฒนา
บุคลากรไดจ้ริง 

 
4.00 

 
0.67 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

9) กลยุทธ์มรูีปแบบท่ีดี 3.94 1.04 มาก 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 
10) กลยุทธ์มกีรอบท่ีชดัเจนเหมาะสม 3.88 

 
0.94 

 
มาก 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

 
ไม ่

สอดคลอ้ง 
11)  ก ล ยุ ทธ์ สา มา รถ ว ัด ผล ห รื อ
ประเมนิผลไดช้ดัเจน 

 
4.05 

 
0.71 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

12) กลยุทธ์มปีระโยชน์ตอ่การแขง่ขัน
ของธนาคาร 

 
4.27 

 
0.8 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

13) กลยุทธ์รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได ้

 
4.27 

 
0.81 

 
มาก 

 
0.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

14) กลยุทธ์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 
การวจิยั 

 
4.00 

 
0.89 

 
มาก 

 
1.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 
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จากตารางท่ี 24 พบวา่คา่เฉล่ียของระดบัความเป็นไปได ้มคีา่อยูใ่นระดับมากทุกข้อ แสดง

วา่ความคิดเห็นของกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร ตอ่กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและ
ภาษากลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มคีวามเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบัติในระดบัมาก 

คา่ IQR ดา้นบริบทบุคลากรท่ีควรพฒันา  และด้านสมรรถนะของบุคลากรท่ีควรท า การ
พัฒนา พบวา่มีคา่น้อยกวา่ 1.5 ทุกข้อ แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผู ้บริหารธนาคารมีความ
สอดคลอ้งกนั 

คา่ IQR ดา้นกลยุทธ์มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของธนาคารด้านพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน  พบวา่ข้อ กลยุทธ์มีกรอบท่ีช ัดเจนเหมาะสม  มีคา่  IQR 
มากกวา่  1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร ในประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาด้านการ
ส่ือสารภาษาองักฤษและภาษากลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ไมม่คีวามสอดคลอ้งกนั ส่วนข้ออ่ืน  ๆ 
IQR มคีา่น้อยกวา่  1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร มคีวามสอดคลอ้งกนั  
 

ตารางที ่ 25 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยม
กับมัธยฐานและค่าพสัิยระหว่างควอร์ไทน์ (IQR) เพือ่ตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
กลยุทธ์การพฒันาด้านความรู้เกี่ยวกับ AEC 

 

การพฒันาด้านความรู้เกี่ยวกับ AEC  
  S.D. 

ระดับความ

เป็น 
ไปได้ 

IQR 

กลุ่ม 
1 

IQR 

กลุ่ม 
2 

IQR 

กลุ่ม 
3 

แปลผล 

1. บริบทบุคลากรทีค่วรพฒันา   
1)  ความรู้ ด้านกฎระ เ บียบแล ะ
กฎหมายระหวา่งประเทศของกลุม่ 
AEC 

 
 
3.50 

 
 
0.97 

 
 

มาก 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
2) ความรู้ดา้นการเมืองการปกครอง
ของกลุม่ AEC 

 
3.44 

 
0.90 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

3)  ค วาม รู้ด้า น ระ เ บีย บกา รใ ช ้
เทคโนโลยีของกลุม่ AEC 

 
3.66 

 
0.95 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 



293 
 

 

ตารางที ่25  (ต่อ) 

 

การพฒันาด้านความรู้เกี่ยวกับ AEC  
  S.D. 

ระดับความ
เป็น 

ไปได้ 

IQR 
กลุ่ม 

1 

IQR 
กลุ่ม 

2 

IQR 
กลุ่ม 

3 

แปลผล 

2. สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรท าการพฒันา 
1)  ความรู้ด้านเ ศรษฐกิจและ การ
วเิคราะห์เศรษฐกจิของกลุม่ AEC 

 
4.00 

 
0.67 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

2)  ความรู้ เกี่ยวกบัธุ รกิจของ กลุ ่ม 
AEC 

 
3.83 

 
0.77 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

3) ความสามารถด้านการวิเคราะห์
เศรษฐกจิเชื่อมโยงอยา่งมเีหตุผล 

 
3.66 

 
1.01 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

4)  ด้านสัง คมวฒันธรรมของกลุ ่ม 
AEC 

 
3.66 

 
0.95 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

5) ความรู้ในงาน ระบบงานธนาคาร
ของกลุม่ AEC 

 
3.94 

 
0.92 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

6) ความรู้ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร
งานธนาคารของกลุม่ AEC 

 
3.88 

 
0.94 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

3. กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารด้านพฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 

1) มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ดา้นการพฒันาบุคลากรของธนาคาร 

 
4.05 

 
0.86 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

2)  มีความสอดคล้องก ับเป้าหมาย
ดา้นการพฒันาบุคลากรของธนาคาร 

 
3.94 

 
0.86 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

3) ตัวชี้ วดัด้านการพัฒนาบุคลากร
ของกลยุทธ์ชดัเจน 

 
3.77 

 
0.92 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

4)  เ คร่ืองมือในการวดัผลของกล
ยุทธ์เหมาะสม 

 
3.83 

 
0.77 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่25  (ต่อ) 

 

การพฒันาด้านความรู้เกี่ยวกับ AEC  
  S.D. 

ระดับความ
เป็น 

ไปได้ 

IQR 
กลุ่ม 

1 

IQR 
กลุ่ม 

2 

IQR 
กลุ่ม 

3 

แปลผล 

3. กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารด้านพฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 

5) โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากร
เหมาะสม 

 
3.83 

 
0.91 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

6) เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเหมาะสม 

 
3.77 

 
0.79 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

7) กลยุทธ์มีความส าคัญจ าเ ป็นต้อง
น ามาใช  ้

 
3.88 

 
0.94 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

8)  สามารถน า ไปเ ป็นเ ค ร่ือง มือ
พฒันาบุคลากรไดจ้ริง 

 
3.6 

 
0.89 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

9) กลยุทธ์มรูีปแบบท่ีดี 3.83 0.77 มาก 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 
10) กลยุทธ์มกีรอบท่ีชดัเจนเหมาะสม 3.88 0.94 มาก 0.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 
11)  กล ยุทธ์ สามารถ ว ัดผลห รื อ
ประเมนิผลไดช้ดัเจน 

 
3.66 

 
1.06 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

12) กลยุทธ์มีประโยชน์ตอ่การแขง่ขัน
ของธนาคาร 

 
4.00 

 
0.75 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

13)  ก ล ยุ ท ธ์ ร อ ง รั บปร ะ ช า ค ม
เศรษฐกจิอาเซียนได ้

 
3.94 

 
0.98 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

14)  ก ล ยุ ท ธ์ ส อ ด ค ล้ อ ง ก ั บ
วตัถุประสงค์การวิจัย 

 
3.88 

 
0.88 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 25 พบวา่คา่เฉล่ียของระดบัความเป็นไปได ้มคีา่อยูใ่นระดับมากทุกข้อ แสดง

ถึงความคิดเห็นของกลุม่ผู ้บริหารธนาคาร ตอ่กลยุทธ์การพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกบัประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน มคีวามเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบัติในระดบัมาก 
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คา่ IQR ในเร่ืองบริบทบุคลากรท่ีควรพัฒนา เ ร่ืองสมรรถนะของบุคลากรท่ีควรท าการ
พฒันา และเร่ืองกลยุทธ์มคีวามสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของธนาคารด้านพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน พบวา่มีคา่น้อยกวา่ 1.5 ทุกข้อ แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่
ผูบ้ริหารธนาคาร มคีวามสอดคล้อง 
 

ตารางที ่ 26 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยม
กับมัธยฐาน และค่าพสัิยระหว่างควอร์ไทน์ (IQR) เพือ่ตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
กลยุทธ์การพฒันาด้านการขายและการบริการ 

 

การพฒันาด้านการขายและการ

บริการ   S.D. 

ระดับความ

เป็น 
ไปได้ 

IQR 

กลุ่ม 
1 

IQR 

กลุ่ม 
2 

IQR 

กลุ่ม 
3 

แปลผล 

1. บริบทบุคลากรทีค่วรพฒันา 

1) ระบบกลไกควบคุมการให้บริการ
และการปฏิบติัการท่ีดี 

 
3.83 

 
0.60 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

2) การก  าหนดมาตรฐานของงานและ
ของบุคลากรในแตล่ะงานให้ทันตอ่
การเปล่ียนแปลง 

 
 

4.05 

 
 

0.62 

 
 

มาก 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
3)  บุคลากร  (ผู ้สัมผัสโดยตรง ก ับ
ลูกค้า )  ส่ วน ร่วมมา ก ข้ึน ใ นกา ร
น าเสนอแนวทางการให้บริการ 

 
 

4.16 

 
 

0.60 

 
 

มาก 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
4) ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์ของธนาคาร
ตนเองและคูแ่ขง่ 

 
4.22 

 
0.79 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

5)  การน าเสนอผลิตภ ัณฑ์ ธนาคาร
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 
4.22 

 
0.63 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

6)  มี คว า มรู้ ค วา ม เ ข้ า ใ จ เ ข้า ถึ ง
ผูใ้ชบ้ริการกลุม่ AEC 

 
3.83 

 
0.77 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่26 (ต่อ) 
 

การพฒันาด้านการขายและการ
บริการ (ต่อ) 

  S.D. 
ระดับความ

เป็น 

ไปได้ 

IQR 
กลุ่ม 

1 

IQR 
กลุ่ม 

2 

IQR 
กลุ่ม 

3 

แปลผล 

2. สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรท าการพฒันา 
1) ดา้นการมจิีตใจให้บริการ 4.16 0.60 มาก 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 
2) ดา้นความสามารถในการเปรียบเทียบ
ขอ้แตกตา่งในผลิตภณัฑ์ของตนเอง/ของ
คูแ่ขง่และน าเสนอผลิตภณัฑ์ของธนาคาร 

 
 
4.33 

 
 
0.47 

 
 

มาก 

 
 
1.00 

 
 
1.00 

 
 
1.00 

 
 
สอดคลอ้ง 

3) ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ
การให้บริการกลุม่ AEC 

 
3.94 

 
0.92 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

4)  ความสามารถใ นการน า เสนอ
ผลิตภณัฑ์ของธนาคาร 

 
4.05 

 
0.71 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

5) ความสามารถในการให้ค าแนะน า
และเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 
4.27 

 
0.81 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

6) การส่ือสารโน้มน้าวผู้มาใช ้บริการ
ให้คลอ้ยตาม 

 
3.88 

 
0.88 

 
มาก 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

ไม ่
สอดคลอ้ง 

3. กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารด้านพฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 
1) มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ดา้นการพฒันาบุคลากรของธนาคาร 

 
4.05 

 
0.62 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

2) มคีวามสอดคลอ้งกบัเ ป้าหมายด้าน
การพฒันาบุคลากรของธนาคาร 

 
4.00 

 
0.67 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

3)  ตัวชี้ วดัด้านการพัฒนาบุคลากร
ของกลยุทธ์ชดัเจน 

 
3.72 

 
0.88 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

4) เคร่ืองมอืวดัผลของกลยุทธ์เหมาะสม 3.77 0.98 มาก 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 
5) โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากร
เหมาะสม 

 
3.88 

 
0.94 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

6) เคร่ืองมอืท่ีใช ้ในโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเหมาะสม 

 
3.72 

 
0.88 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่26 (ต่อ) 
 

การพฒันาด้านการขายและการ
บริการ (ต่อ) 

  S.D. 
ระดับความ

เป็น 

ไปได้ 

IQR 
กลุ่ม 

1 

IQR 
กลุ่ม 

2 

IQR 
กลุ่ม 

3 

แปลผล 

3. กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารด้านพฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 
7)  กลยุทธ์มีความส าคัญจ าเ ป็นต้อง
น ามาใช  ้

 
3.88 

 
1.00 

 
มาก 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

ไมส่อด 
คลอ้ง 

8) สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือพ ัฒนา
บุคลากรไดจ้ริง 

 
3.88 

 
0.94 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

9) กลยุทธ์มรูีปแบบท่ีดี 3.83 0.91 มาก 0.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 
10) กลยุทธ์มกีรอบท่ีชดัเจนเหมาะสม 3.72 0.99 มาก 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 
11)  ก ล ยุ ทธ์ สา มา รถ ว ัด ผล ห รื อ
ประเมนิผลไดช้ดัเจน 

 
3.77 

 
0.92 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

12) กลยุทธ์มปีระโยชน์ตอ่การแขง่ขัน
ของธนาคาร 

 
3.88 

 
0.94 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

13)  ก ล ยุ ท ธ์ ร อ ง รั บป ร ะ ช า ค ม
เศรษฐกจิอาเซียนได ้

 
4.00 

 
0.89 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

14) กลยุทธ์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
การวจิยั 

 
3.83 

 
0.91 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 26 พบวา่คา่เฉล่ียของระดบัความเป็นไปได ้มคีา่อยูใ่นระดับมากทุกข้อ แสดง

ถึงความคิดเห็นของกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร ตอ่กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการขายการ
บริการ มคีวามเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบัติในระดบัมาก 

คา่ IQR ในเร่ืองบริบทบุคลากรท่ีควรพฒันา พบวา่มีคา่น้อยกวา่ 1.5 ทุกข้อ แสดงวา่ความ
คิดเห็นของกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร ตอ่กลยุทธ์การพฒันาดา้นการขายการบริการมีความสอดคลอ้งกนั  

คา่ IQR ในเร่ืองสมรรถนะของบุคลากรท่ีควรท าการพฒันา พบวา่ข้อ การส่ือสารโน้มน้าว
ผูม้าใชบ้ริการให้คลอ้ยตาม มคีา่ IQR มากกวา่ 1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผู ้บริหารธนาคาร 
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ตอ่กลยุทธ์การพฒันาดา้นการขายการบริการ ไมม่ีความสอดคล้องกนั ข้ออ่ืน  ๆ IQR มีคา่น้อยกวา่ 
1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร มคีวามสอดคลอ้งกนั 

คา่ IQR ในเ ร่ืองกลยุทธ์มีความสอดคล้องกบัวตั ถุประสงค์ของธนาคารด้านพัฒน า
บุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน พบวา่ขอ้กลยุทธ์มคีวามส าคัญจ า เ ป็นต้องน ามาใช ้ มี
คา่ IQR มากกวา่ 1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผู ้บริหารธนาคารตอ่กลยุทธ์การพัฒนาด้านการ
ขายการบริการไมม่คีวามสอดคล้องกนั ข้ออ่ืน  ๆ IQR มีคา่น้อยกวา่ 1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของ
กลุม่ผูบ้ริหารธนาคารมีความสอดคลอ้งกนั 
 
ตารางที ่ 27 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยม

กับมัธยฐาน และค่าพสัิยระหว่างควอร์ไทน์ (IQR) เพือ่ตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
กลยุทธ์การพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

การพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ 

 
  S.D. 

ระดับความ

เป็น 
ไปได้ 

IQR 

กลุ่ม 
1 

IQR 

กลุ่ม 
2 

IQR 

กลุ่ม 
3 

แปลผล 

1. บริบทบุคลากรทีค่วรพฒันา   

1)  การก  าหนดวิธีการท างานของ
บุคลากรให้ชดัเจน 

 
4.16 

 
0.69 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 

สอดคลอ้ง 

2) มกีลไกควบคุมการท างานท่ีดี 3.94 0.79 มาก 0.10 0.10 0.10 สอดคลอ้ง 

3)  บุ ค ล า ก ร รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ใ น
กฎระเบียบข้อบังคับของธนาคาร
เป็นอยา่งดี 

 
4.16 

 
0.77 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

4) การก  าหนดมาตรฐานบุคลากรและ
มาตรฐานงานแตล่ะงานให้ชดัเจน 

 
4.27 

 
0.65 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 

สอดคลอ้ง 

5)  บุคลากรมีส่วนร่วมมากข้ึนใ น
การน าเสนอแนวทางการท างานของ
บุคลากร 

 
 

4.33 

 
 

0.75 

 
 

มาก 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่27 (ต่อ) 
 

การพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ (ต่อ)   S.D. 

ระดับความ
เป็น 

ไปได้ 

IQR 
กลุ่ม 

1 

IQR 
กลุ่ม 

2 

IQR 
กลุ่ม 

3 

แปลผล 

2. สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรท าการพฒันา (ต่อ) 

1)  ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว ก ั บ คุณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมจรรยาบรรณ 

 
4.44 

 
0.60 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

2) การมุง่ม ัน่ท างานดว้ยการเสียสละ 4.44 0.69 มาก 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 
3)  การท า งานด้วยความโปร่งใ ส
ซ่ือสัตย์ 

 
4.44 

 
0.60 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

4)  การมีทัศนคติท่ี ดี  ศ รัทธาและ
ความรัก 

 
4.38 

 
0.59 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

5)  การสร้างความรู้สึกรับรู้คา่นิยม
องค์กร 

 
4.44 

 
0.60 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

6) การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ 4.38 0.59 มาก 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

3. กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารด้านพฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 
1) มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ดา้นการพฒันาบุคลากรของธนาคาร 

 
4.27 

 
0.56 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

2)  มีความสอดคล้องก ับเป้าหมาย
ดา้นการพฒันาบุคลากรของธนาคาร 

 
4.16 

 
0.50 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

3) ตัวชี้ วดัด้านการพัฒนาบุคลากร
ของกลยุทธ์ชดัเจน 

 
4.05 

 
0.79 

 
มาก 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

ไม ่
สอดคลอ้ง 

4)  เ คร่ืองมือในการวดัผลของกล
ยุทธ์เหมาะสม 

 
3.88 

 
0.82 

 
มาก 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

ไม ่
สอดคลอ้ง 

5)  โค รง ก ารพัฒน า สมร รถน ะ
บุคลากรเหมาะสม 

 
4.00 

 
0.82 

 
มาก 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

ไม ่
สอดคลอ้ง 

6) เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเหมาะสม 

 
4.00 

 
0.89 

 
มาก 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

ไม ่
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่27 (ต่อ) 
 

การพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ (ต่อ) 

  S.D. 
ระดับความ

เป็น 

ไปได้ 

IQR 
กลุ่ม 

1 

IQR 
กลุ่ม 

2 

IQR 
กลุ่ม 

3 

แปลผล 

3. กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารด้านพฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 
7) กลยุทธ์มีความส าคัญจ าเป็นต้อง
น ามาใช  ้

 
4.00 

 
0.75 

 
มาก 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

ไม ่
สอดคลอ้ง 

8) สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือพ ัฒนา
บุคลากรไดจ้ริง 

 
4.05 

 
0.79 

 
มาก 

 
1.00 

 
2.00 

 
2.00 

ไม ่
สอดคลอ้ง 

9) กลยุทธ์มรูีปแบบท่ีดี 3.94 0.71 มาก 2.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

10) กลยุทธ์มกีรอบท่ีชดัเจนเหมาะสม 3.88 
 

0.82 
 

มาก 
 

2.00 
 

2.00 
 

2.00 
 

ไม ่
สอดคลอ้ง 

12) กลยุทธ์มีประโยชน์ตอ่การแขง่ขัน
ของธนาคาร 

 
4.16 

 
0.69 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

13) กลยุทธ์รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได ้

 
4.16 

 
0.60 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

14) กลยุทธ์สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
การวจิยั 

 
4.00 

 
0.82 

 
มาก 

 
2.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 27 พบวา่คา่เฉล่ียของระดบัความเป็นไปได ้มคีา่อยูใ่นระดับมากทุกข้อ แสดง

ถึงความคิดเห็นของกลุม่ผู ้บริหารธนาคาร ตอ่กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ มคีวามเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัในระดับมาก 

คา่ IQR ในเร่ืองบริบทบุคลากรท่ีควรพัฒนา  และสมรรถนะของบุคลากรท่ีควรท าการพัฒนา 
พบวา่ IQR มคีา่น้อยกวา่ 1.5 ทุกขอ้ แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผู ้บริหารธนาคาร มคีวามสอดคล้องกนั 

คา่ IQR ในเ ร่ืองกลยุทธ์มีความสอดคล้องกบัวตั ถุประสงค์ของธนาคารด้านพัฒน า
บุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน พบวา่ข้อ มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ด้าน
การพฒันาบุคลากรของธนาคาร,มคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นการพัฒนาบุคลากรของธนาคาร , 
กลยุทธ์มปีระโยชน์ตอ่การแขง่ขันของธนาคาร,กลยุทธ์รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนได้ , 
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กลยุทธ์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจัย มีคา่ IQR น้อยกวา่ 1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่
ผูบ้ริหารธนาคาร ตอ่กลยุทธ์การพฒันาดา้นคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความสอดคล้อง
กนั ขอ้อ่ืน ๆ IQR มคีา่มากกวา่ 1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผู ้บริหารธนาคาร ตอ่กลยุทธ์การ
พฒันาดา้นคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ไมม่คีวามสอดคลอ้งกนั  
 

ตารางที ่ 28 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยม
กับมัธยฐาน และค่าพสัิยระหว่างควอร์ไทน์ (IQR) เพือ่ตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
กลยุทธ์การพฒันาด้านภาวะผู้น า 

 

การพฒันาด้านภาวะผู้น า 
  S.D. 

ระดับความ

เป็น 
ไปได้ 

IQR 

กลุ่ม  
1 

IQR 

กลุ่ม 
2 

IQR 

กลุ่ม 
3 

แปลผล 

1. บริบทบุคลากรทีค่วรพฒันา   
1) ความรู้ความสามารถโดยรวมในการ
ท างาน 

 
4.05 

 
0.53 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

สอดคลอ้ง 

2) ความรู้ความสามารถในการบริหาร
คนบริหารงาน 

 
4.00 

 
0.67 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

3) ความสามารถในการวางแผนและก  าหนด
กลยุทธ์รองรับการเปล่ียนแปลง 

 
4.16 

 
0.60 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

4) การมีภาวะผู้น าท่ีสอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลง 

 
4.16 

 
0.60 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 

สอดคลอ้ง 

5)  ความสามารถในการถา่ยทอด (นโยบาย) 4.16 0.60 มาก 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2. สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรท าการพฒันา 

2.1 ด้านความช านาญในอาชีพ 

2.1.1) สมรรถนะของผู้จัดการ 
 
- มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั AEC 

 
3.94 

 
0.86 

 
มาก 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

ไม ่
สอดคลอ้ง 

- การจดังาน/ระบบงาน/ปริมาณงานให้
เหมาะสมกบัพนักงาน 

 
4.00 

 
0.75 

 
มาก 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

ไม ่
สอดคลอ้ง 

- การควบคุมความเส่ียงท่ีดี 4.27 0.65 มาก 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่28 การพฒันาด้านภาวะผู้น า (ต่อ) 
 

การพฒันาด้านภาวะผู้น า (ต่อ) 
  S.D. 

ระดับความ
เป็น 

ไปได้ 

IQR 
กลุ่ม  

1 

IQR 
กลุ่ม 

2 

IQR 
กลุ่ม 

3 

แปลผล 

2.1.2) สมรรถนะของผู้ รับมอบอ านาจ 
- มีความสามารถด้านการส่ือสารก ับ
ลูกคา้กลุม่ AEC 

 
3.88 

 
0.74 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

- การส่งเสริมควบคุมอนุ มติังานให้
ถูกตอ้งตามระเบียบ 

 
4.05 

 
0.71 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

2.1.3) สมรรถนะของพนักงาน 
-  ดา้นการศึกษาหาความรู้/ด้านเศรษฐกิจ
และการวเิคราะห์ 

 
3.77 

 
0.86 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

2.2 ด้านความสามารถในหน้าทีก่ารงาน 
- ความสามารถในการประเมินความ
เชื่อมโยงสถานการณ์ประเด็นปัญหา
เศรษฐกจิ/สังคม/การเมือง/ภาพรวม
เพื่อก  าหนดกลยุทธ์ 

 
 
 

3.94 

 
 
 

0.79 

 
 
 

มาก 

 
 
 

2.00 

 
 
 

2.00 

 
 
 

2.00 

 
 

ไม ่
สอดคลอ้ง 

-  ความเข้าใจวิ สั ยทัศน์ /พ ันธกิจ /
เป้าประสงค์ของธนาคาร 

 
4.05 

 
0.62 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

-  การมีความเป็นผู้น าปรับเปล่ียน/
ปลุกขวญัก  าลังใจสร้างแรงบันดาล
ใจให้เกดิความเชื่อถือ 

 
 

4.11 

 
 

0.74 

 
 

มาก 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
2.3 สมรรถนะด้านความสามารถในการบริการของบุคลากร 

- การถ ่ายทอดวิสั ยทัศน์ /พ ันธกิจ/
เป้าประสงค์ (ส่ือให้ผูอ่ื้นเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีท า
นั้นมผีลอยา่งไร) 

 
 

4.27 

 
 

0.56 

 
 

มาก 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
-  กา ร เ ข้าใ จจุด เ ด ่นจุดด้อย ของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 
4.33 

 
0.58 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 
 

การพฒันาด้านภาวะผู้น า (ต่อ) 

 
  S.D. 

ระดับความ

เป็น 
ไปได้ 

IQR 

กลุ่ม  
1 

IQR 

กลุ่ม 
2 

IQR 

กลุ่ม 
3 

แปลผล 

                         2.3 สมรรถนะด้านความสามารถในการบริการของบุคลากร 
-  กา ร เ ข้ า ใ จความต้ อง การของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (สามารถชี้ แนะสร้าง
ขวญัก  าลงัใจ) 

 
 

4.38 

 
 

0.59 

 
 

มาก 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 

2.4 สมรรถนะด้านความสามารถในการปฏบัิติงานในต าแหน่ง  

-  การสร้างวฒันธรรมการท างานให้
มกีารสอนงาน 

 
4.22 

 
0.63 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

3. กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารด้านพฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 
1) มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
ดา้นการพฒันาบุคลากรของธนาคาร 

 
4.11 

 
0.74 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

2) มคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายด้านการ
พฒันาบุคลากรของธนาคาร 

 
4.16 

 
0.69 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

3) ตวัชี้วดัด้านการพัฒนาบุคลากรของ
กลยุทธ์ชดัเจน 

 
3.88 

 
0.88 

 
มาก 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

ไม ่
สอดคลอ้ง 

4) เคร่ืองมือในการวดัผลของกลยุทธ์
เหมาะสม 

 
3.77 

 
0.79 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

5) โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากร
เหมาะสม 

 
3.77 

 
0.79 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

6) เคร่ืองมื อท่ีใช ้ในโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเหมาะสม 

 
3.83 

 
0.84 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

7) กลยุทธ์มีความส าคัญจ าเ ป็นต้อง
น ามาใช  ้

 
3.88 

 
0.82 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

8)  สามารถน า ไปเ ป็นเ ค ร่ือง มือ
พฒันาบุคลากรไดจ้ริง 

 
3.88 

 
0.88 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

9) กลยุทธ์มรูีปแบบท่ีดี 3.83 0.84 มาก 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่28 (ต่อ) 
 

การพฒันาด้านภาวะผู้น า (ต่อ) 

 
  S.D. 

ระดับความ
เป็น 

ไปได้ 

IQR 
กลุ่ม  

1 

IQR 
กลุ่ม 

2 

IQR 
กลุ่ม 

3 

แปลผล 

10) กลยุทธ์มกีรอบท่ีชดัเจนเหมาะสม 3.94 
 

0.86 
 

มาก 
 

2.00 
 

2.00 
 

2.00 
 

ไม ่
สอดคลอ้ง 

11)  กล ยุทธ์ สามารถ ว ัดผลห รื อ
ประเมนิผลไดช้ดัเจน 

 
3.77 

 
0.79 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

12) กลยุทธ์มีประโยชน์ตอ่การแขง่ขัน
ของธนาคาร 

 
3.88 

 
0.74 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

13)  ก ล ยุ ท ธ์ ร อ ง รั บปร ะ ช า ค ม
เศรษฐกจิอาเซียนได ้

 
3.94 

 
0.79 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

14) กลยุทธ์สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
การวจิยั 

 
3.77 

 
0.79 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

  

จากตารางท่ี 28 พบวา่คา่เฉล่ียของระดบัความเป็นไปได ้มคีา่อยูใ่นระดับมากทุกข้อ แสดง
ถึงความคิดเห็นของกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร ตอ่กลยุทธ์การพฒันาด้านภาวะผู้น า มีความเป็นไปได้ใน
การน าไปปฏิบติัในระดบัมาก 

คา่ IQR ในเร่ืองบริบทบุคลากรท่ีควรพฒันา พบวา่มีคา่น้อยกวา่ 1.5 ทุกข้อ แสดงวา่ความ
คิดเห็นของกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร ตอ่กลยุทธ์ดา้นการพฒันาดา้นภาวะผูน้ า มคีวามสอดคลอ้งกนั  

คา่ IQR ในเร่ืองสมรรถนะของบุคลากรท่ีควรท าการพัฒนา พบวา่ข้อ สมรรถนะความ
ช  านาญในอาชีพของผูจ้ดัการดา้นการมคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน ,การ
จดังาน/ระบบงาน/ปริมาณงานให้เหมาะสมกบัพนักงาน , ความสามารถในหน้าท่ีการงานของ
บุคลากรดา้นความสามารถในการประเมินความเชื่อมโยงสถานการณ์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ/
สังคม/การเมอืง/ภาพรวมเพื่อก  าหนดกลยุทธ์ มีคา่  IQR มากกวา่ 1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่
ผูบ้ริหารธนาคาร ตอ่กลยุทธ์ดา้นการพฒันาดา้นภาวะผู้น า ข้อดังกลา่วไมม่ีความสอดคล้องกนั ข้อ
อ่ืน ๆ IQR มคีา่น้อยกวา่ 1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร มคีวามสอดคลอ้งกนั  

คา่ IQR ในเ ร่ืองกลยุทธ์มีความสอดคล้องกบัวตั ถุประสงค์ของธนาคารด้านพัฒน า
บุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน พบวา่ข้อ กลยุทธ์มีกรอบท่ีช ัดเจนเหมาะสม มีคา่ 
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IQR มากกวา่ 1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร ตอ่กลยุทธ์การพัฒนาด้านภาวะ
ผู้น า ไมม่ีความสอดคล้อง กนั ข้ออ่ืน  ๆ  IQR มีคา่น้อยกวา่ 1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุ ่ม
ผูบ้ริหารธนาคาร มคีวามสอดคล้องกนั 

 

ตารางที ่ 29 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยม
กับมัธยฐาน และค่าพสัิยระหว่างควอร์ไทน์ (IQR) เพือ่ตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
กลยุทธ์การพฒันาด้านการท างานเป็นทมี 

 

การพฒันาด้านการท างานเป็นทมี 
  S.D. 

ระดับความ
เป็น 

ไปได้ 

IQR 
กลุ่ม  

1 

IQR 
กลุ่ม 

2 

IQR 
กลุ่ม 

3 

แปลผล 

1. บริบทบุคลากรทีค่วรพฒันา   
1) ความสามารถด้านการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น 

 
4.11 

 
0.57 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

2) บุคลากรธนาคารมีศักยภาพรองรับ
การเป็น AEC 

 
3.72 

 
0.81 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

3) มกีารสร้างบรรยากาศการท างานให้มี
การแขง่ขนั การร่วมมือร่วมใจและการ
เรียนรู้ 

 
 

4.11 

 
 

0.57 

 
 

มาก 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
2. สมรรถนะของบุคลากรทีค่วรท าการพฒันา 

1) การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ (ท าผลงานให้ได้
ตามเป้าหมาย) 

 
4.05 

 
0.71 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

2) การท างานเป็นทีม (ส่งเสริมขว ัญ
ก  าลงัใจรวมพลงัให้ภารกจิลุลว่ง) 

 
4.11 

 
0.74 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 

สอดคลอ้ง 

3) การมสีว่นรว่มในกิจกรรม 4.00 0.67 มาก 0.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

4)  ความสามารถในการปรับตัว
ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

 
4.16 

 
0.77 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

3. กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารด้านพฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 
1) มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ดา้นการพฒันาบุคลากรของธนาคาร 

 
4.11 

 
0.82 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่29 (ต่อ) 
 

การพฒันาด้านภาวะผู้น า (ต่อ) 
  S.D. 

ระดับความ
เป็น 

ไปได้ 

IQR 
กลุ่ม  

1 

IQR 
กลุ่ม 

2 

IQR 
กลุ่ม 

3 

แปลผล 

3. กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารด้านพฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 

2)  มีความสอดคล้องก ับเป้าหมาย
ดา้นการพฒันาบุคลากรของธนาคาร 

 
4.00 

 
0.75 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

3) ตวัชี้วดัด้านการพัฒนาบุคลากรของ
กลยุทธ์ชดัเจน 

 
3.94 

 
0.86 

 
มาก 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.00 

ไม ่
สอดคลอ้ง 

4) เคร่ืองมือในการวดัผลของกลยุทธ์
เหมาะสม 

 
3.83 

 
0.84 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

5) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เหมาะสม 

 
3.83 

 
0.84 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

6) เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเหมาะสม 

 
3.83 

 
0.69 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

7) กลยุทธ์มีความส าคัญจ าเ ป็นต้อง
น ามาใช  ้

 
4.11 

 
0.74 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

8)  สามารถน า ไปเ ป็นเ ค ร่ือง มือ
พฒันาบุคลากรไดจ้ริง 

 
4.11 

 
0.74 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

9) กลยุทธ์มรูีปแบบท่ีดี 3.83 0.77 มาก 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 
10) กลยุทธ์มกีรอบท่ีช ัดเจนเหมาะสม 3.72 0.81 มาก 1.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 
11)  กล ยุทธ์ สามารถ ว ัดผลห รื อ
ประเมนิผลไดช้ดัเจน 

 
3.83 

 
0.84 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

12) กลยุทธ์มีประโยชน์ตอ่การแขง่ขัน
ของธนาคาร 

 
4.00 

 
0.82 

 
มาก 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

13) กลยุทธ์รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได ้

 
4.00 

 
0.75 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 

14) กลยุทธ์สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
การวจิยั 

 
3.88 

 
0.74 

 
มาก 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
สอดคลอ้ง 
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จากตารางท่ี 29 พบวา่คา่เฉล่ียของระดบัความเป็นไปได ้มคีา่อยูใ่นระดับมากทุกข้อ แสดง
ถึงความคิดเห็นของกลุม่ผู ้บริหารธนาคาร ตอ่กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท างานเป็นทีม มีความ
เป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัในระดบัมาก 

คา่ IQR ในเร่ืองบริบทบุคลากรท่ีควรพัฒนา และสมรรถนะของบุคลากรท่ีควรท าการ
พฒันา พบวา่มีคา่น้อยกวา่ 1.5 ทุกข้อ แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผู ้บริหารธนาคาร มีความ
สอดคลอ้งกนั 

คา่ IQR ในเ ร่ืองกลยุทธ์มีความสอดคล้องกบัวตั ถุประสงค์ของธนาคารด้านพัฒน า
บุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเ ซียน พบวา่ข้อ ตัวชี้ วดัด้านการพัฒนาบุคลากรของกล
ยุทธ์ชดัเจน มคีา่ IQR มากกวา่ 1.5 แสดงวา่ความคิดเห็นของกลุม่ผู ้บริหารธนาคาร ตอ่กลยุทธ์การ
พฒันาดา้นการท างานเป็นทีมไมม่คีวามสอดคลอ้งกนั ข้ออ่ืนๆ  IQR มีคา่น้อยกวา่ 1.5 แสดงวา่ความ
คิดเห็นของกลุม่ผูบ้ริหารธนาคาร ตอ่กลยุทธ์การพฒันาดา้นการท างานเป็นทีมมคีวามสอดคลอ้งกนั  
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ภาคผนวก ง 
 
 

การสนทนากลุ่มผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญด้านการธนาคาร เมื่อวนัที ่17 ธันวาคม  2559 
ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ 

 
 

 
ภาพที ่1 ผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญด้านการธนาคาร 
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ภาพที ่2 ผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญด้านการธนาคาร 

 

 
 

ภาพที ่3 ผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญด้านการธนาคาร 
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ภาพที ่4 ผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญด้านการธนาคาร 

 

 
 

ภาพที ่5 ผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญด้านการธนาคาร 
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ภาพที ่6 ผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญด้านการธนาคาร 

 

 
 

ภาพที ่7 ผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญด้านการธนาคาร 
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ภาพที ่8 ผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญด้านการธนาคาร 

 

 
 

ภาพที ่9 ผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญด้านการธนาคาร 
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ภาพที ่10 ผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญด้านการธนาคาร 
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ภาพที ่11 ผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญด้านการธนาคาร 
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ภาคผนวก จ 

 

 

เคร่ืองมือเกบ็ข้อมูล 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

เร่ือง 

กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการ
ของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร
ในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. แบ่งออกเป็น  3  ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามดา้นสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถ

การแข่งขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามดา้นกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้าง

ขีดความสามารถการแข่งขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

การตอบแบบสอบถามใช้ส าหรับหาข้อมูลเพื่อการวิจัยเท่านั้ น ค าตอบของผู ้ตอบไม่มี

ผลกระทบใดๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถาม เป็นความคิดเห็นของผูต้อบ ซ่ึงตอบไดอ้ยา่งอิสระตามความรู้สึก

ของตนอยา่งแทจ้ริง ผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามไปวิเคราะห์ในขอบเขตทางวิชาการ

เท่านั้ น ด้วยเหตุผลน้ี จึงขอความกรุณาให้ผู ้ตอบแบบสอบถามตอบตามความเป็นจริง โดยตอบ

แบบสอบถามทุกขอ้ เพื่อใหส้มบูรณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ ท่ีน้ี 

 

      ประชนั  หนัชยัเนาว ์
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาผูน้ าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 



317 
 

ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 โปรดแสดงเคร่ืองหมาย    ลงใน  [   ]  หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 

 

1) เพศ  

  [   ]  ชาย   [   ]  หญิง 

2) อายุ 

  [   ] 20 – 30  ปี     [   ]  31 - 40 ปี      

[   ] 41 - 50  ปี    [   ]  51 ปี ข้ึนไป 

3) ระดบัการศึกษา 

  [   ]  ต ่าปริญญาตรี  [   ]  ปริญญาตรี [   ]  ปริญญาโท   [   ]  ปริญญาเอก 

 4) รายไดต่้อเดือน (เงินเดือนรวมคอมมิชชัน่อ่ืนๆ) 

   [   ]  นอ้ยกวา่ 20,000 บาท [   ]  20,001-30,000 บาท 
  [   ]  30,001-40,000 บาท            [   ]  40,001 บาท ข้ึนไป 
 5) ต าแหน่งในปัจจุบนั 

[   ]  ผูจ้ดัการ   [   ]  ผูช่้วยผูจ้ดัการ,สมุห์ฯ,แคชเชียร์ 
[   ]  พนกังาน   [   ]  ต าแหน่งอ่ืนๆ (ระบุ)............... 

6) อายกุารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 

  [   ]  1 – 10  ปี     [   ]  11-20  ปี       
[   ]  21-30  ปี          [   ]  31  ปีข้ึนไป 

7) อายกุารท างานทั้งหมด (รวมธนาคารเดิมทุกธนาคาร) 

  [   ]  1 – 10  ปี     [   ]  11-20  ปี       
 [   ]  21-30  ปี           [   ]  31  ปีข้ึนไป  

8) ประสบการณ์การท างานในธนาคารต่างๆ 

  [   ]  1 – 10  ปี     [   ]  11-20  ปี       
[   ]  21-30  ปี           [   ]  31  ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2 ค าถามเกีย่วกบับริบทการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพืน้ที่ภาคเหนือ

ตอนบน เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

โปรดแสดงเคร่ืองหมาย      ในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 

 

 
บริบทการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

             1. บริบทเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน AEC 
1.  ท่ านทราบ/เข้าใจความหมายประชาคม
อาเซียน (ASEAN) เพียงใด 

          

2.ท่านเขา้ใจค าวา่”หน่ึงวสิัยทศัน์ หน่ึงอตัลกัษณ์ 
หน่ึงประชาคม” เพียงใด 

          

3.ท่านเขา้ใจ “สามเสาหลกั” เพียงใด           
4. ท่านมีความรู้เก่ียวกบัความเป็นมาของ AEC           
5. ท่านรู้ถึงความส าคญัของธนาคารต่อ AEC           
6. ท่านเขา้ใจปัญหาอุปสรรคท่ีส าคญัของAEC           
7. ท่านรู้ประโยชน์และคุณค่าของการเป็น AEC           
8. ท่ า น เ ต รี ย มพ ร้อมผลก ระทบจ าก ก า ร
เคล่ือนยา้ยทุนเตม็รูปแบบในปี 2563เพียงใด 

          

9. ท่านรู้ผลดา้นดี ดา้นเสียของการเป็นAEC           
10. ท่านมีความเข้าใจการเมืองการปกครอง
ประเทศในกลุ่มAEC 

          

11. ท่านมีความรู้ดา้นกฎหมายระหวา่งประเทศ
ของกลุ่มประเทศAEC 

          

12. ท่านมีความรู้ระบบการเงินของกลุ่ม AEC           
13. ท่านรู้/เขา้ใจระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม AEC           
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บริบทการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

             บริบทเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน AEC (ต่อ) 
14.ท่านมีความรู้ภาษาประเทศในกลุ่มAEC           
15. ท่านมีความรู้เก่ียวกบัศาสนาวฒันธรรมของ
กลุ่มประเทศAEC 

          

16. ท่านมีความรู้ภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศAEC           
17. ท่ านมีความรู้ เก่ี ยวกับบุคคลส าคัญและ
ประวติัศาสตร์ของกลุ่มประเทศ AEC 

          

18. ท่านสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา (ภาษาองักฤษ
และภาษาประเทศกลุ่มAEC อีกอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

          

19. ท่านมีความภูมใจในความเป็นไทยและAEC           
20. ท่านยอมรับความแตกต่างในการนบัถือศาสนา           
21. ท่านมีจิตส านึกร่วมสร้างความเข้มแข็งของ
ประเทศในกลุ่ม AEC 

          

22. ธนาคารเปิดโอกาสให้บุคลากรอบรมเรียนรู้
ภาษากลุ่มประเทศAEC 

          

23. ท่านมีโอกาสไดไ้ปศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้
วฒันธรรมระหวา่งธนาคารกลุ่ม AEC 

          

24. ธนาคารมีการจดัใหค้วามรู้เก่ียวกบักลุ่มประเทศ AEC           
25. ธนาคารมุ่งหวงัท่ีจะมีเครือข่ายอยูใ่นกลุ่มAEC           
26. ธนาคารมีศกัยภาพรองรับการเป็นAEC           
 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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บริบทการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

 บริบทด้านสังคม (บริการ) 
1. ท่านใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจ เป็นมิตร สุภาพ           
2.ท่านช่วยแกปั้ญหาให้กบัผูรั้บบริการรวดเร็วไม่
บ่ายเบ่ียง 

          

3. ท่านน าเสนอการให้บริการท่ีผูรั้บบริการจะได้
ประโยชน์สูงสุด  

          

4. ท่านใหข้อ้มูลข่าวสารถูกตอ้งชดัเจนแก่ลูกคา้           
5. ท่านช่วยประสานงานทั้งภายในและหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บบริการต่อเน่ือง รวดเร็ว 

          

บริบทด้านสังคม (บุคลากร) 
1. ท่านมีความรู้ในผลิตภณัฑธ์นาคารและการบริการ           
2. ท่านซ่ือสัตวเ์คร่งครัดจริยธรรมจรรยาบรรณ           
3. ท่านมีการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้กนั           
4. ท่านมีจิตส านึกภาคภูมิใจท่ีเป็นพนักงานของ
ธนาคาร 

          

5. ท่านพิทกัษผ์ลประโยชน์ช่ือเสียงของธนาคาร           
6. ท่านสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น/ทีม/สาขาไดดี้           
7. ท่ านมีการแจ้งรายงานให้ ทีม/สาขาทราบ
ความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 

          

8. ท่านมีการส่งเสริมสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงเดียวกนั           
 
 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน 

.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
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บริบทการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

             บริบทด้านสังคม (การท างานเป็นทมี) 
1. ท่านมีการสร้างสัมพนัธ์เขา้กบัผูอ่ื้นในกลุ่มไดดี้            
2. ท่านมีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก และเตม็ใจเรียนรู้           
3. ท่านมีการตดัสินใจร่วมกนั วางแผนร่วมกนั           
4. ท่านการช่ืนชมใหก้ าลงัใจเพื่อร่วมงาน           
5. ท่านมีการแสดงน ้ าใจให้ความช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงาน 

          

6. ท่านมีการประสานงาน ส่งเสริมขวญัก าลงัใจ รวม
พลงัในภารกิจใหบ้รรลุผล 

          

บริบทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           
1. มีเทคโนโลยสีมยัใหม่และส่ือสารใหลู้กคา้เขา้ใจ           
2. มีระบบฐานข้อมูลลูกคา้ เพื่อให้การบริการ
อยา่งครบวงจรตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

          

3. มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ           
4. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

          

5. มีการจดัท าส่ือด้านต่างๆ เช่น Social Network, 
Facebook, Blog, Member Page เป็นตน้ 

          

6. พนกังานรอบรู้ทนัเทคโนโลย ี           
7. ใฝ่ศึกษาหาความรู้สนใจเทคโนโลยใีหม่  ๆอยูเ่สมอ           

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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บริบทการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

             4. บริบทด้านเศรษฐกจิ 

1. ธนาคารรักษาค ามัน่สัญญาท่ีให้ไวต่้อลูกคา้ ไม่น า

ขอ้มูลลูกคา้ไปแสวงหาผลประโยชน์ 
          

2. ธนาคารมีเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ใน
การพฒันาบุคลากร 

          

3. ธนาคารได้หาวิธีการเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับ
ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ เช่นการผอ่นผนัเง่ือนไขต่าง  ๆ 

          

4. ธนาคารให้สิทธิพิ เศษต่างๆแก่คู่ค้า/ดีลเลอร์

นอกเหนือจากการเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจ 
          

5.ธนาคารให้มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ใน

องคก์ร เพื่อพฒันาประสบการณ์ 
          

6. ธนาคารมีการพัฒนา/ส่งเสริมพนักงานให้มี

ความรู้ดา้นเศรษฐกิจสามารถแนะน าลูกคา้ได ้
          

7. ธนาคารโดดเด่นเนน้ดา้นสินเช่ือบา้นเป็นพิเศษ           
8. ธนาคารโดดเด่นเนน้ดา้นสินเช่ือธุรกิจเป็นพิเศษ           
9. ธนาคารโดดเด่นเนน้ดา้นเช่าซ้ือเป็นพิเศษ           
10. ธนาคารโดดเด่นเนน้ดา้นการลงทุน/กองทุนเป็น
พิเศษ 

          

11. ธนาคารโดดเด่นเนน้ใหบ้ริการการเงินครบวงจร           
12. ธนาคารโดดเด่นเน้นด้านการให้บริการและ
นวตักรรมใหม่ เๆป็นพิเศษ 
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บริบทการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

           4. บริบทด้านเศรษฐกจิ (ต่อ) 
13. ธนาคารโดดเด่นเนน้ดา้นธุรกรรมค่าธรรมเนียม
เป็นพิเศษ (ลูกคา้มาใชบ้ริการมาก) 

          

14. ธนาคารโดดเด่นดา้นการบริการลูกคา้รายใหญ่           
15. ธนาคารโดดเด่นดา้นการบริการลูกคา้รายยอ่ย           
16. ธนาคารมีการจดักลุ่มลูกคา้ท่ีเด่นชดัเพื่อให้ง่าย
ต่อการใหบ้ริการ 

          

17. ธนาคารมีพนัธมิตรหรือผูถื้อหุน้ท่ีแขง็แกร่ง           
18. ธนาคารมีการป้องกนัขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ 

อยา่งเคร่งครัด 
          

19. พนกังานปฏิบติัตามระเบียบธนาคารในการ
ป้องกนัขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้  

          

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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บริบทการให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

5. บริบทด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไป 

1. ธนาคารปรับสภาพแวดลอ้มการท างานให้มี
บรรยากาศเหมาะสม  

          

2. ธนาคารมีการเฝ้าระวงัสภาพแวดลอ้มภายใน/
นอกอาคาร เพื่อความปลอดภยัและสุขอนามยั 

          

3. ธนาคารมีการให้ความรู้ในเร่ืองความปลอดภยั 
สุขอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

          

4. ธนาคารมีนโยบายด้านพลังงาน เช่นให้
พนกังานมีส่วนร่วมประหยดัไฟฟ้า, กระดาษ  

          

6. บริบทด้านการเมอืงและกฎระเบียบ 
1. ธนาคารมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการ ป้องกนั
การหาผลประโยชน์ในหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

          

2. ธนาคารมีการพฒันาฝึกฝนและอบรมพนักงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

          

3. ธนาคารจัดอบรมและผลิตส่ือเก่ียวกับการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

          

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3 ค าถามเกีย่วกบัสมรรถนะของบุคลากรในการเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันในการ
ให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

 
สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของบุคลากร 

(Achievement Motivation) 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ท่านขยนัอดทน มีความรับผิดชอบในงาน 
ส่งงานไดต้รงตามเวลา ถูกตอ้ง 

          

2. ท่านมีการแสดงออกว่าตนเองท างานได้ดี
ข้ึน เช่น การขอค าแนะน าวิธีการท างานท่ีตน
ยงัไม่มีความสามารถ 

          

3.ท่านมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงปรับปรุง
พฒันา เม่ือเห็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเปล่า 

          

4. ท่านมีการก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมาย
การท างาน 

          

5. ท่านท าผลงานได้ตามเป้าท่ีผูบ้งัคบับญัชา
มอบหมาย 

          

6.  ท่านมีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่
เพื่อใหผ้ลงานมีคุณภาพ 

          

7.  ท่ า น ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร ท า ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

          

8. ท่านเสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบ
ใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม เพื่อให้ได้
ผลงานตามท่ีก าหนด 

          

9. ท่านก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย และเป็นไป
ได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานท่ีดีกว่า เดิมอย่าง
ชดัเจน 
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สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของบุคลากร (Achievement Motivation) (ต่อ) 
 

 
สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของบุคลากร 

(Achievement Motivation) 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

10. ท่านตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม โดยมีการ
ค านวณผลได/้เสียอยา่งชดัเจน และด าเนินการ 
เพื่อใหห้น่วยงานไดป้ระโยชน์สูงสุด 

          

11.  ท่ านบริหารจัดการและทุ่ม เท เวลา  /
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

          

สมรรถนะด้านการบริการทีด่ีของบุคลากร (Service Mind) 
1. ท่านให้บริการด้วยอธัยาศยัไมตรีอนัดี สร้าง
ความประทบัใจ 

          

2. ท่านให้ค  าแนะน า แจ้งความคืบหน้า คอย
ติดตามเร่ือง เม่ือผูรั้บบริการมีค าถาม 

          

3. ท่ านประสานงานทั้ งหน่วยงานภายใน/
ภายนอก เพื่อให้ผูรั้บบริการได้รับบริการอย่าง
ต่อเน่ือง 

          

4. ท่านเป็นธุระช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไข 
อยา่งรวดเร็วเตม็ใจ ไม่บ่ายเบ่ียง ไม่แกต้วั หรือปัดภาระ   

          

5. ท่านคอยดูและผูรั้บบริการให้ไดรั้บความพึงพอใจ  
และน าขอ้ขอ้งใจไปพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

          

6.  ท่ านคอยให้ข้อมูลข่ าวสาร ความรู้  แก่
ผูรั้บบริการ ถึงแมผู้รั้บบริการจะไม่ถามถึง 

          

7. ท่านให้บริการเกินความคาดหวงัในระดับ
ทัว่ไป 
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สมรรถนะด้านการบริการทีด่ีของบุคลากร 
(Service Mind) 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

8. ท่านเข้าใจความจ าเป็นหรือความต้องการท่ี
แทจ้ริงของผูรั้บบริการ 

          

9. ท่านให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บบริการ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริง  

          

10. ท่านเล็งเห็นประโยชน์ท่ีเกิดแก่ผูรั้บบริการใน
ระยะยาว และเปล่ียนแปลงวิธีการ หรือขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ เพื่อใหผู้รั้บบริการไดป้ระโยชน์สูงสุด 

          

สมรรถนะด้านการท างานเป็นทมีของบุคลากร(Team work) 
1. ท่านรายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าอย่าง
ต่อเน่ือง 

          

2. ท่านเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทีม
ดว้ยดี 

          

3. ท่านรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เต็มใจเรียนรู้จาก
ผูอ่ื้น 

          

4. ท่านประมวลความคิดเห็นต่าง  ๆมาประกอบการ
ตดัสินใจหรือวางแผนร่วมกบัทีมงาน 

          

5. ท่านกล่าวช่ืนชมให้ก าลงัใจเพื่อนร่วมงานไดอ้ย่าง
จริงใจ 

          

6. ท่านแสดงน ้าใจเหตุวกิฤติ ใหค้วามช่วยเหลือแก่
เพื่อนร่วมงาน โดยไม่ตอ้งร้องขอ 

          

7. ท่านส่งเสริมความสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงเดียวกนัในทีม           
8. ท่านช่วยประสานรอยร้าว หรือคล่ีคลายแก้ขอ้
ขดัแยง้ในทีม 

          

9. ท่านประสานงาน ส่งเสริมขวญัก าลงัใจในทีม 
ร่วมพลงักนัใหภ้ารกิจบรรลุผล 
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สมรรถนะด้านจริยธรรมของบุคลากร 
(Integrity) 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

 1. ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง           
2. ท่านมีจิตส านึกภาคภูมิใจท่ีเป็นบุคลากรของ
หน่วยงาน 

          

3. ท่านเสียสละความสุขสบาย และความพึงพอใจ
ในส่วนตวั โดยมุ่งให้ภารกิจให้สัมฤทธ์ิผลเป็น
ส าคญั 

          

4. ท่านธ ารงความถูกต้อง พิทักษ์ผลประโยชน์
ช่ือเสียงหน่วยงานแม้สถานการณ์ท่ีสร้างความ
ล าบากใจ 

          

5. ท่ านตัดสินใจในหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง
โปร่งใสเป็นธรรม แม้ผลของมันอาจท าให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งไม่พอใจ/เสียผลประโยชน์ 

          

สมรรถนะด้านความช านาญในอาชีพของบุคลากร (Expertise) 
1. ท่านกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจ
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพ
ของตน 

          

2. ท่านขยนัหาวิธี ทดลองงานแบบใหม่ๆ เพื่อ
พฒันาประสิทธิภาพความรู้ ความสามารถของตน
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

          

3. ท่านติดตามแนวโน้มวิทยาการท่ีทันสมัย และ
เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบังานอยา่งต่อเน่ือง 
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สมรรถนะด้านความช านาญในอาชีพของ
บุคลากร (Expertise) 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

4. ท่านสามารถน าวิชาการความรู้ เทคโนโลยี
ใหม่ๆมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

          

5. ท่านมีความรู้เช่ียวชาญในเร่ืองเก่ียวกับงาน
หลายดา้น สามารถน าไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

          

6. ท่านขวนขวายหาความรู้ท่ีเก่ียวกบังานทั้งเชิง
กวา้งและต่อเน่ือง 

          

7. ท่านสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการพฒันา
ความเช่ียวชาญ โดยการจดัสรรทรัพยากร เคร่ืองมือ 
ท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 

          

8. ท่านใหก้ารสนบัสนุนชมเชย เม่ือมีผูแ้สดงออกถึง
ความตั้งใจท่ีจะพฒันาความเช่ียวชาญในงาน 

          

9. ท่านมีวิสัยทศัน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของ
เทคโนโลยี  ความรู้  วิทยาการใหม่ๆ ต่อการ
ปฏิบติังานในอนาคต 

          

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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(ส าหรับต าแหน่งผู้จัดการเท่าน้ัน) 
 
 

สมรรถนะด้านความสามารถในหน้าทีก่าร
ท างานของบุคลากร (Functional Competency) 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ท่านเข้าใจวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์
ของหน่วยงาน 

          

2. ท่านวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โอกาสในการ
บรรลุผล 

          

3. ท่านประยุกต์ประสบการณ์ในอดีตมาใช้
ก าหนดกลยทุธ์ในหน่วยงาน 

          

4.  ท่านประเมินและเช่ือมโยงสถานการณ์ 
ประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ภาพรวม เพื่อใชก้ าหนดกลยทุธ์ 

          

5. ท่านคิดแผนกลยุทธ์เชิงรุกในการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน 

          

6. ท่านเห็นและเข้าใจถึงความจ าเป็นในการ
ปรับเปล่ียนและปรับพฤติกรรมใหส้อดคลอ้ง 

          

7. ท่านกระตุ้นและช่วยให้ผู ้อ่ืนเข้าใจถึงการ
ปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร 

          

8. ท่านเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างกนั
อย่างไรแสดงให้เห็นโทษ/ประโยชน์ ของการ
เปล่ียนแปลง 

          

9. ท่านเป็นผูน้ าปรับเปล่ียน ปลุกขวญัก าลงัใจ 
สร้างศรัทธา ความเช่ือมั่น ก าหนดกลยุทธ์ 
แผนงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน าไป
ปฏิบติัได ้
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สมรรถนะด้านความสามารถในการบริหารของ

บุคลากร (Management Competency) 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ท่านส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจว่าส่ิงท่ีท าอยู่นั้นมี
ผลอยา่งไร 

          

2. ท่านเช่ือมโยงวิสัยทศัน์พนัธ์กิจ เป้าประสงค์
ของธนาคารกบัเป้าหมายวตัถุประสงค์ กลยุทธ์ 
ไดโ้ดยรวม 

          

3. ท่านถ่ายทอดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์
ท่ีดูแลรับผิดชอบอยู ่ดว้ยวิธีสร้างแรงบนัดาลใจ 
กระตือรือร้น และร่วมแรงร่วมใจใหบ้รรลุ 

          

4. ท่านก าหนดจุดร่วมและทิศทาง ในสภาวะท่ี
ก าลงัเผชิญการเปล่ียนแปลง 

          

5. ท่ านก าหนดเป้าหมายทิศทางชัดเจนและ
สอดคลอ้งบริบท 

          

 
 

 

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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สมรรถนะด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งของบุคลากร (Job Competency) 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ท่านเขา้ใจขอ้ดี ขอ้ดอ้ยผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ช้ีน าให้โดดเด่น           
2. ท่านมีจิตวิทยาเขา้ถึงจิตใจ เพื่อน ามาปรับในการ
ลม้ลา้งความเช่ือและค่านิยมในทางลบ 

          

3. ท่านเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ริเร่ิมส่ิง
ใหม่ๆ ดว้ยตนเอง 

          

4. ท่านสร้างความรู้สึกรับผิดชอบในงานให้แก่
ผูอ่ื้นไดแ้สดงฝีมือ 

          

5. ท่ านสนับสนุนส่งเสริม สร้างบรรยากาศ
วฒันธรรมการท างานใหมี้การสอนงานกนั 

          

6. ท่านแจง้ข่าวสารความเป็นไปใหผู้ท่ี้ไดรั้บผลกระทบทราบ           
7. ท่านก าหนดเป้าหมาย เลือกคน เพื่อสร้างสภาวะการท างาน           
8. ท่านสร้างขวญัก าลงัใจการปฏิบติังาน ให้โอกาส
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงศกัยภาพเตม็ท่ี 

          

9. ท่านเป็นท่ีปรึกษาใหก้ารดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา           
10. ปกป้องผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และช่ือเสียงขององคก์ร           
11. ท่านจดัหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอ้มูลท่ีส าคญั 
เพื่อสนบัสนุนท่ีจ าเป็นแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

          

12. ท่านเสนอวิสัยทศัน์ท่ีมีพลงั สามารถรวมใจคน/สร้าง
แรงบนัดาลใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานไดลุ้ล่วง 

          

13.ท่านเป็นผูน้ าปรับเปล่ียนองคก์ร ไดอ้ยา่งราบร่ืน           
14. ท่านมีวิสัยทศัน์เล็งเห็นถึงการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต และเตรียมกลยทุธ์รับมือ 
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ตอนที ่4 ค าถามเกีย่วกบักลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการเพิม่ขีด
ความสามารถการแข่งขันการให้บริการของธนาคารพาณิชไทยพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน
เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 
 
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ธนาคารมีการวางแผนและกระบวนการพฒันา
บุคลากรอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

          

2. ธนาคารมีการก าหนดวิสั ยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์ เก่ียวกับการพฒันาบุคลากรไวอ้ย่าง
ชดัเจน 

          

3. ธนาคารมีเคร่ืองมือประเมินศกัยภาพพนกังานท่ี

มีประสิทธิภาพ 
          

4. ธนาคารระบบการสรรหา/คดัเลือกบุคลากรท่ี
มีประสิทธิภาพ 

          

5. ธนาคารมีขอ้ก าหนดหรือจรรยาบรรณเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน 
          

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ด้านการพฒันากลยุทธ์ (Strategy Development) 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ธนาคารมีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ และ

ฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 
          

2. ธนาคารมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัการ

หาประโยชน์ในหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
          

3. ธนาคารมีการพฒันาทักษะด้านการขาย การ

บริการ สินเช่ือ อยูเ่สมอ 
          

4. ธนาคารมีการให้มีความรู้ความสามารถตามทัน

ระบบงานดา้น Online , I Banking , E-learning และ IT 

ต่างๆ  

          

5. ธนาคารมีการจดัอบรมหรือให้ความรู้ดา้นความ

รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสังคม 
          

6. ธนาคารมีการเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมให้
พนกังานยึดถือนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่อย่าง
จริงจงั 

          

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ด้านการการปฏิบัติตามกลยุทธ์  
(Strategy Compliance) 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ธนาคารมีการเวยีนงานกนัเพื่อพฒันาแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ 
          

2. ธนาคารมีการสับเปล่ียนต าแหน่งหน้าท่ีตาม

ความถนดั 
          

3. ธนาคารมีการกระตุ้นพนักงานให้มีความ
พร้อมในการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา  

          

4. ธนาคารมีการน าข้อมูลท่ีจัดเก็บไวใ้นระบบ

ข้อมูลของธนาคารมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ

ธนาคาร 

          

5. ธนาคารมีการน าเสนอนวตักรรมใหม่ เช่นการออม 

การลงทุนการน าเสนอผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและหน่วย

ลงทุน 

          

6. ธนาคารมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

          

 
 
 
 

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ด้านการประมวลผลและควบคุมกลยุทธ์ 
(Strategic Assessment and Controlling) 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ธนาคารมีการคดัเลือกพนกังานท่ีมีผลงานดี มา
พฒันาศกัยภาพใหสู้งยิง่ข้ึน 

          

2.ธนาคารมีการทบทวนแผนปฏิบติังานเป็นระยะ           
3. ธนาคารมีการประเมินผลแผนการพัฒนา
พนกังาน 

          

4. ธนาคารมีการประเมินและปรับปรุงเคร่ืองมือใน
การพฒันาพนกังาน 

          

5. ธนาคารมีการประเมินผลการบริหารความเส่ียงอยู่
เสมอ 

          

6. ธนาคารมีการทดสอบความรู้ความสามารถพนกังาน 
เป็นระยะ 

          

7. ธนาคารมีการประเมินพนักงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 

          

8. ธนาคารมีการประเมินผลพนักงานด้านความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

          

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ด้านความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบแต่ละด้าน

ของธนาคาร 

ระดับความส าคัญ 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีป่ระสงค์ 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

  น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. พนักงานมีทกัษะและคน้หาแนวทางในการวาง
แผนการเสนอขายผลิตภณัฑธ์นาคาร 

          

2. พนักงานมีความรู้สึกว่าธนาคารปฏิบัติกับ
ตนเองอยา่งเป็นธรรม 

          

3. พนกังานมีมาตรฐานการใหบ้ริการและการให้
ค  าปรึกษาทางการเงิน 

          

4. ธนาคารส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

          

5 ธนาคารมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภยัของพนกังานสม ่าเสมอ 

          

6. ธนาคารมีการบริจาคเงินสนบัสนุนองค์กรสาธารณ
กุศล และสถาบนัการศึกษาหรือการพฒันาเยาวชน 

          

7. ธนาคารมีการปลูกฝังความจงรักภักดีของ
พนกังานต่อธนาคาร 

          

8. ธนาคารปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ ในการ
ส่งเสริมพนกังานให้มีใบอนุญาต ประกนัภยั, ประกนั
ชีวติ และซ้ือขายหลกัทรัพย ์

          

9. ธนาคารให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
และจดัใหมี้ช่องทางรับขอ้ร้องเรียนจากบุคคลภายนอก 

          

10. ธนาคารมีการประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชัน่ผา่นส่ือทั้งภายในหรือภายนอก  
          

11. ธนาคารมีบทบาทส าคญัในการช่วยแกปั้ญหาวกิฤตเศรษฐกิจ           
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แบบประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ 

เร่ือง กลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในการ

ให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

1) ช่ือผู้ประเมิน................................................................................................................. 

2) อาชีพ/หน่วยงานของผู้ประเมิน..................................................................................... 

3) ต าแหน่งงานในปัจจุบันของผู้ประเมิน………………………………………….……. 

4) อายุในต าแหน่ง/ประสบการณ์....................................................................................... 
 

 ความเห็นของท่านต่อความเป็นไปได้ในการน ากลยุทธ์ทีผู้่วจัิยได้พฒันาขึน้ไปสู่การปฏิบัตจิริง 

โปรดแสดงเคร่ืองหมาย      ในช่องว่างทีต่รงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ประเด็นการประเมินส่วนเน้ือหาของกลยทุธ์ 
ระดบัความเป็นไปไดสู่้การ

ปฏิบติั 

มาก
สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
สุด 

1. กลยุทธ์การพฒันาด้านการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษา กลุ่ม AEC 

1.1 บริบทของบุคลากรทีค่วรท าการพฒันา      
1) ดา้นความสามารถในการส่ือสารกบัชาวต่างชาติ      
2) ปรับปรุงการจ่ายผลตอบแทนใหเ้หมาะสมตามความสามารถ
และความเช่ียวชาญ 

     

1.2 สมรรถนะของบุคลากรที่ควรท าการพฒันา      
1) สมรรถนะดา้นการส่ือสารกบักลุ่ม AEC      
2) สมรรถนะดา้นภาษาองักฤษ      
3) สมรรถนะดา้นการใชค้วามรู้เก่ียวกบัการส่ือสารให้เตม็ท่ี      
1.3 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของธนาคารด้านการ
พฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 

     

1) มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์า้นการพฒันาบุคลากรของ
ธนาคาร 
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2) มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นการพฒันาบุคลากรของธนาคาร      
3) ตวัช้ีวดัดา้นการพฒันาบุคลากรของกลยทุธ์ชดัเจน      
4) เคร่ืองมือในการวดัผลของกลยทุธ์เหมาะสม      
5) โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเหมาะสม      
6) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นโครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเหมาะสม      
7) กลยทุธ์มีความส าคญัจ าเป็นตอ้งน ามาใช ้      
8) สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือพฒันาบุคลากรไดจ้ริง      
9) กลยทุธ์มีรูปแบบท่ีดี      
10) กลยทุธ์มีกรอบท่ีชดัเจนเหมาะสม      
11) กลยทุธ์สามารถวดัผลหรือประเมินผลไดช้ดัเจน      
12) กลยทุธ์มีประโยชน์ต่อการแข่งขนัของธนาคาร      
13) กลยทุธ์รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้      
14) กลยทุธ์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั      

2. กลยุทธ์ด้านความรู้เกีย่วกับกลุ่ม AEC      

2.1 บริบทของบุคลากรทีค่วรท าการพฒันา      
1) ความรู้ดา้นกฎระเบียบและกฎหมายระหวา่งประเทศของกลุ่ม AEC      
2) ความรู้ดา้นการเมืองการปกครองของกลุ่ม AEC      
3) ความรู้ดา้นระเบียบการใชเ้ทคโนโลยขีองกลุ่ม AEC      
2.2 สมรรถนะของบุคลากรที่ควรท าการพฒันา      
1) ความรู้ดา้นเศรษฐกิจและการวเิคราะห์เศรษฐกิจของกลุ่ม AEC      
2) ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของกลุ่มประเทศAEC      
3) ความสามารถดา้นการวเิคราะห์เศรษฐกิจเช่ือมโยงอยา่งมีเหตุผล      
4) ดา้นสังคมวฒันธรรมของกลุ่ม AEC      
5) ความรู้ในงาน ระบบงานธนาคารของกลุ่ม AEC      
6) ความรู้ดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสารงานธนาคารของกลุ่ม AEC      
2.3 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของธนาคารด้านการ
พฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 

     

1) มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์า้นการพฒันาบุคลากรของ
ธนาคาร 
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2) มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นการพฒันาบุคลากรของ
ธนาคาร 

     

3) ตวัช้ีวดัดา้นการพฒันาบุคลากรของกลยทุธ์ชดัเจน      
4) เคร่ืองมือในการวดัผลของกลยทุธ์เหมาะสม      
5) โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเหมาะสม      
6) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นโครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเหมาะสม      
7) กลยทุธ์มีความส าคญัจ าเป็นตอ้งน ามาใช ้      
8) สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือพฒันาบุคลากรไดจ้ริง      
9) กลยทุธ์มีรูปแบบท่ีดี      
10) กลยทุธ์มีกรอบท่ีชดัเจนเหมาะสม      
11) กลยทุธ์สามารถวดัผลหรือประเมินผลไดช้ดัเจน      
12) กลยทุธ์มีประโยชน์ต่อการแข่งขนัของธนาคาร      
13) กลยทุธ์รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้      
14) กลยทุธ์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั      
             3. กลยุทธ์การพฒันาด้านการขายการบริการ      
3.1 ด้านบริบทของบุคลากรที่ควรท าการพฒันา      
1) ระบบกลไกควบคุมการให้บริการและการปฏิบติังานท่ีดี      
2) การก าหนดมาตรฐานของงานและของบุคลากรในแต่ละงานให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

     

3) บุคลากร(ผูส้ัมผสัโดยตรงกบัลูกคา้)มีส่วนร่วมมากข้ึนในการ
น าเสนอแนวทางการใหบ้ริการ 

     

4) ความรู้ดา้นผลิตภณัฑข์องธนาคารตนเองและคู่แข่ง      
5) การน าเสนอผลิตภณัฑธ์นาคารเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน      
6) มีความรู้ความเขา้ใจเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม AEC      
3.2 สมรรถนะของบุคลากรที่ควรท าการพฒันา      
1) ดา้นการมีจิตใจใหบ้ริการ      
2) ดา้นความสามารถในการเปรียบเทียบขอ้แตกต่างในผลิตภณัฑ์
ของตนเอง/ของคู่แข่งและน าเสนอผลิตภณัฑธ์นาคาร 

     

3) ความรู้ความเขา้ใจในกฎระเบียบการใหบ้ริการกลุ่ม AEC      
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4) ความสามารถในการน าเสนอผลิตภณัฑธ์นาคาร      
5) ความสามารถในการใหค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน      
6) การส่ือสารโนม้นา้วผูม้าใชบ้ริการใหค้ลอ้ยตาม      
3.3 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของธนาคารด้านการ
พฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 

     

1) มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ด้านการพฒันาบุคลากรของ
ธนาคาร 

     

2) มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นการพฒันาบุคลากรของธนาคาร      
3) ตวัช้ีวดัดา้นการพฒันาบุคลากรของกลยทุธ์ชดัเจน      
4) เคร่ืองมือในการวดัผลของกลยทุธ์เหมาะสม      
5) โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเหมาะสม      
6) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นโครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเหมาะสม      
7) กลยทุธ์มีความส าคญัจ าเป็นตอ้งน ามาใช ้      
8) สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือพฒันาบุคลากรไดจ้ริง      
9) กลยทุธ์มีรูปแบบท่ีดี      
10) กลยทุธ์มีกรอบท่ีชดัเจนเหมาะสม      
11) กลยทุธ์สามารถวดัผลหรือประเมินผลไดช้ดัเจน      
12) กลยทุธ์มีประโยชน์ต่อการแข่งขนัของธนาคาร      
13) กลยทุธ์รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้      
14) กลยทุธ์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั      

4. กลยุทธ์การพฒันาด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

4.1 ด้านบริบทของบุคลากรที่ควรท าการพฒันา      
1) การก าหนดวธีิการท างานของบุคลากรใหช้ดัเจน      
2) มีกลไกควบคุมการท างานท่ีดี      
3) บุคลากรรู้และเขา้ใจในกฎระเบียบขอ้บงัคบัของธนาคารเป็น
อยา่งดี 

     

4) การก าหนดมาตรฐานบุคลากรและมาตรฐานงานแต่ละงานใหช้ดัเจน      
5) บุคลากรมีส่วนร่วมมากข้ึนในการน าเสนอแนวทางการท างาน
ของบุคลากร 
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4.2 สมรรถนะของบุคลากรที่ควรท าการพฒันา      
1) ความรู้เก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ      
2) การมุ่งมัน่ท างานดว้ยความเสียสะละ      
3) การท างานดว้ยความโปร่งใสซ่ือสัตย ์      
4) การมีทศันคติท่ีดี ศรัทธาและความรัก      
5) การสร้างความรู้สึกรับรู้ค่านิยมองคก์ร      
6) การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้      
4.3 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของธนาคารด้านการ
พฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 

     

1) มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ด้านการพฒันาบุคลากรของ
ธนาคาร 

     

2) มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นการพฒันาบุคลากรของธนาคาร      
3) ตวัช้ีวดัดา้นการพฒันาบุคลากรของกลยทุธ์ชดัเจน      
4) เคร่ืองมือในการวดัผลของกลยทุธ์เหมาะสม      
5) โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเหมาะสม      
6) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นโครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเหมาะสม      
7) กลยทุธ์มีความส าคญัจ าเป็นตอ้งน ามาใช ้      
8) สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือพฒันาบุคลากรไดจ้ริง      
9) กลยทุธ์มีรูปแบบท่ีดี      
10) กลยทุธ์มีกรอบท่ีชดัเจนเหมาะสม      
11) กลยทุธ์สามารถวดัผลหรือประเมินผลไดช้ดัเจน      
12) กลยทุธ์มีประโยชน์ต่อการแข่งขนัของธนาคาร      
13) กลยทุธ์รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้      
14) กลยทุธ์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั      

5. กลยุทธ์การพฒันาด้านภาวะผู้น า      
5.1 บริบทของบุคลากรทีค่วรท าการพฒันา      
1) มีความรู้ความสามารถโดยรวมในการท างาน      
2) ความรู้ความสามารถในการบริหารคนบริหารงาน      
3) ความสามารถในการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์      
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4) การมีภาวะผูน้ า      
5) ความสามารถในการถ่ายทอด (นโยบาย)      
5.2 สมรรถนะของบุคลากรที่ควรท าการพฒันา      
1) ด้านความช านาญในอาชีพ      
1.1) สมรรถนะของผู้จัดการ      
- มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั AEC      
- จดังาน/ระบบงาน/ปริมาณงานใหเ้หมาะสมกบัพนกังาน      
- การควบคุมความเส่ียงท่ีดี      
1.2) สมรรถนะของผู้รับมอบอ านาจ      
- ความสามารถดา้นการส่ือสารกบัลูกคา้กลุ่ม AEC      
- การควบคุมอนุมติังานใหถู้กตอ้งตามระเบียบ      
1.3) สมรรถนะของพนักงาน      
- ดา้นการศึกษาหาความรู้ดา้นเศรษฐกิจและการวเิคราะห์      
2) ด้านความสามารถในหน้าทีก่ารท างาน      
2.1) ความสามารถในการประเมินความเช่ือมโยงสถานการณ์ประเด็น
ปัญหาเศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/ภาพรวมเพื่อก าหนดกลยทุธ์ 

     

2.2) ความเขา้ใจวสิัยทศัน์พนัธกิจเป้าประสงคข์องธนาคาร      
2.3) การมีความเป็นผูน้ าปรับเปล่ียนปลุกขวญัก าลงัใจสร้างความเช่ือถือ      
3) สมรรถนะด้านความสามารถในการบริการ       
3.1) การถ่ายทอดวสิัยทศัน์พนัธกิจเป้าประสงค(์ส่ือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่
ส่ิงท่ีท านั้นมีผลอยา่งไร) 

     

3.2) การเขา้ใจจุดเด่นจุดดอ้ยของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      
3.3) การเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา(สามารถช้ีแนะ
สร้างขวญัก าลงัใจ) 

     

4) สมรรถนะด้านความสามารถในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง      
4.1) การสร้างวฒันธรรมการท างานใหมี้การสอนงาน      
5.3 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของธนาคารด้านการ
พฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 

     

1) มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์า้นการพฒันาบุคลากรของธนาคาร      
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2) มีความสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพฒันาบุคลากรของ
ธนาคาร 

     

3) ตวัช้ีวดัดา้นการพฒันาบุคลากรของกลยทุธ์ชดัเจน      
4) เคร่ืองมือในการวดัผลของกลยทุธ์เหมาะสม      
5) โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเหมาะสม      
6) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นโครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเหมาะสม      
7) กลยทุธ์มีความส าคญัจ าเป็นตอ้งน ามาใช ้      
8) สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือพฒันาบุคลากรไดจ้ริง      
9) กลยทุธ์มีรูปแบบท่ีดี      
10) กลยทุธ์มีกรอบท่ีชดัเจนเหมาะสม      
11) กลยทุธ์สามารถวดัผลหรือประเมินผลไดช้ดัเจน      
12) กลยทุธ์มีประโยชน์ต่อการแข่งขนัของธนาคาร      
13) กลยทุธ์รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้      
14) กลยทุธ์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั      
            6. กลยุทธ์การพฒันาด้านการท างานเป็นทมี      
6.1 บริบทของบุคลากรทีค่วรท าการพฒันา      
1) ความสามรถในการท างานร่วมกบัคนอ่ืน      
2) บุคลากรธนาคารมีศกัยภาพรองรับการเป็นAEC      
3) การสร้างบรรยากาศการท างานใหมี้การแข่งขนัและเรียนรู้      
6.2 สมรรถนะของบุคลากรที่ควรท าการพฒันา      
1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (ท าผลงานใหไ้ดต้ามเป้าหมาย)      
2) การท างานเป็นทีม( ส่งเสริมขวญัก าลงัใจรวมพลงัใหภ้ารกิจลุล่วง)      
3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม      
4) ความสามารถในการปรับตวัยอมรับการเปล่ียนแปลง      
6.3 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของธนาคารด้านการ
พฒันาบุคลากรเพือ่รองรับ AEC 

     

1) มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์า้นการพฒันาบุคลากรของ
ธนาคาร 

     

2) มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นการพฒันาบุคลากรของธนาคาร      
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3) ตวัช้ีวดัดา้นการพฒันาบุคลากรของกลยทุธ์ชดัเจน      
4) เคร่ืองมือในการวดัผลของกลยทุธ์เหมาะสม      
5) โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเหมาะสม      
6) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นโครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเหมาะสม      
7) กลยทุธ์มีความส าคญัจ าเป็นตอ้งน ามาใช ้      
8) สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือพฒันาบุคลากรไดจ้ริง      
9) กลยทุธ์มีรูปแบบท่ีดี      
10) กลยทุธ์มีกรอบท่ีชดัเจนเหมาะสม      
11) กลยทุธ์สามารถวดัผลหรือประเมินผลไดช้ดัเจน      
12) กลยทุธ์มีประโยชน์ต่อการแข่งขนัของธนาคาร      
13) กลยทุธ์รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้      
14) กลยทุธ์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั      

 

.ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ................................................. 

 (ผูท้รงคุณวฒิุ) 
ประชนั  หนัชยัเนาว ์

นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาผูน้ าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ประเด็นการประเมินส่วนจดัพิมพ ์
ระดบัความพึงพอใจในการ

จดัท ารูปเล่ม 

มาก
สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
สุด 

1. การเขียนท่ีมาของกลยทุธ์ เขา้ใจง่าย ตรงประเด็น      

2. การออกแบบสวยงามน่าสนใจ      

3. รูปเล่มมีความแขง็แรง      

4. ตวัอกัษร ขนาดตวัอกัษร ชดัเจน อ่านง่าย      

5. การเขียนค าน า สารบญั ชดัเจน ถูกตอ้ง      

6. รูปภาพมีสีสันชดัเจน เขา้ใจง่าย      

7. การน าเสนอตารางสรุปกลยทุธ์ ชดัเจน      

8. การจดัท าบรรณานุกรมมีความชดัเจน ถูกตอ้ง      

9. ประวติั สถานท่ีติดต่อชดัเจน      

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ฉ 

 
 

วเิคราะห์ความเที่ยงตรงทางเนือ้หาของแบบสอบถามเพือ่การวจัิย (IOC) 

 

 

ค าช้ีแจง 

แบบวดัของการวจิยัท าข้ึนเพื่อให้ผูต้อบไดว้ดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักลยุทธ์การพฒันา

สมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขนัในการให้บริการของธนาคาร

พาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ละหัวขอ้หากท่าน

ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาเห็นว่าค าถามในขอ้ใดท่ีตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัตามความคิดเห็น

ของท่าน โปรดท าเคร่ืองหมาย ( / ) ลงในช่องความคิดเห็น 

 

ให้คะแนน   1   หมายถึง  แน่ใจวา่แบบสอบถามน้ีมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

ให้คะแนน    0   หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามน้ีมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

ให้คะแนน  -1    หมายถึง แน่ใจวา่แบบสอบถามน้ีไม่มีความเหมาะกบัเน้ือหาและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น  3  ตอนคือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามดา้นสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถ

การแข่งขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามดา้นกลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้าง
ขีดความสามารถการแข่งขนัในการให้บริการของธนาคารพาณิชยไ์ทยพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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ตอนที ่2 ค าถามเกีย่วกบับริบทการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพืน้ที่ภาคเหนือ

ตอนบน เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

รายการขอความคิดเห็น ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

1. บริบทเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน AEC 

1 ท่านทราบ/เข้าใจความหมายประชาคมอาเซียน
(ASEAN) เพียงใด 

    

2 ท่านเข้าใจค าว่า”หน่ึงวิสัยทศัน์ หน่ึงอตัลักษณ์ หน่ึง
ประชาคม” เพียงใด 

    

3 ท่านเขา้ใจ “สามเสาหลกั” เพียงใด     
4 ท่านมีความรู้เก่ียวกบัความเป็นมาของ AEC     
5 ท่านรู้ถึงความส าคญัของธนาคารต่อ AEC     

6 ท่านเขา้ใจปัญหาอุปสรรคท่ีส าคญัของAEC     

7 ท่านรู้ประโยชน์และคุณค่าของการเป็น AEC     
8 ท่านเตรียมพร้อมผลกระทบจากการเคล่ือนยา้ยทุนเต็ม

รูปแบบในปี 2563เพียงใด 
    

9 ท่านรู้ผลดา้นดี ดา้นเสียของการเป็นAEC     
10 ท่านมีความเขา้ใจการเมืองการปกครองประเทศในกลุ่มAEC     
11 ท่านมีความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศของกลุ่ม

ประเทศAEC 
    

12 ท่านมีความรู้ระบบการเงินของกลุ่ม AEC     
13 ท่านรู้/เขา้ใจระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม AEC     
14 ท่านมีความรู้ภาษาประเทศในกลุ่มAEC     
15 ท่านมีความรู้เ ก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมของกลุ่ม

ประเทศAEC 
    

16 ท่านมีความรู้ภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศ AEC     
17 ท่านมีความรู้เก่ียวกบับุคคลส าคญัและประวติัศาสตร์ของ

กลุ่มประเทศ AEC 
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รายการขอความคิดเห็น ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

1. บริบทเกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน AEC (ต่อ) 
18 ท่านสามารถส่ือสารไดอ้ย่างน้อย 2 ภาษา(ภาษาองักฤษและ

ภาษาประเทศกลุ่มAEC อีกอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
    

19 ท่านมีความภูมใจในความเป็นไทยและAEC     
20 ท่านยอมรับความแตกต่างในการนบัถือศาสนา     
21 ท่านมีจิตส านึกร่วมสร้างความเข้มแข็งของประเทศใน

กลุ่ม AEC 
    

22 ธนาคารเปิดโอกาสให้บุคลากรอบรมเรียนรู้ภาษากลุ่ม
ประเทศAEC 

    

23 ท่านมีโอกาสไดไ้ปศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรม
ระหวา่งธนาคารกลุ่ม AEC 

    

24 ธนาคารมีการจดัใหค้วามรู้เก่ียวกบักลุ่มประเทศ AEC     
25 ธนาคารมุ่งหวงัท่ีจะมีเครือข่ายอยูใ่นกลุ่มAEC     
26 ธนาคารมีศกัยภาพรองรับการเป็นAEC     

2.1 บริบทด้านสังคม (บริการ) 
1 ท่านใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจ เป็นมิตร สุภาพ     
2 ท่านช่วยแกปั้ญหาใหก้บัผูรั้บบริการรวดเร็วไม่บ่ายเบ่ียง     
3 ท่านน าเสนอการใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการไดป้ระโยชน์สูงสุด      
4 ท่านใหข้อ้มูลข่าวสารถูกตอ้งชดัเจนแก่ลูกคา้     
5 ท่านช่วยประสานงานทั้ งภายในและหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้

ผูรั้บบริการไดรั้บบริการต่อเน่ือง รวดเร็ว 
    

2.2 บริบทด้านสังคม (บุคลากร)  
1 ท่านมีความรู้ในผลิตภณัฑธ์นาคารและการบริการ     
2 ท่านซ่ือสัตวเ์คร่งครัดจริยธรรมจรรยาบรรณ     
3 ท่านมีการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้กนั     
4 ท่านมีจิตส านึกภาคภูมิใจท่ีเป็นพนกังานของธนาคาร     
5 ท่านพิทกัษผ์ลประโยชน์ช่ือเสียงของธนาคาร     
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รายการขอความคิดเห็น ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

2.2 บริบทด้านสังคม (บุคลากร) (ต่อ) 
6 ท่านสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น/ทีม/สาขาไดดี้     
7 ท่านมีการแจ้งรายงานให้ทีม/สาขาทราบความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเน่ือง 
    

8 ท่านมีการส่งเสริมสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงเดียวกนั     
2.3 บริบทด้านสังคม (การท างานเป็นทมี) 

1 ท่านมีการสร้างสัมพนัธ์เขา้กบัผูอ่ื้นในกลุ่มไดดี้      
2 ท่านมีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก และเตม็ใจเรียนรู้     
3 ท่านมีการตดัสินใจร่วมกนั วางแผนร่วมกนั     
4 ท่านมีการช่ืนชมใหก้ าลงัใจเพื่อร่วมงาน     
5 ท่านมีการแสดงน ้ าใจใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน     
6 ท่านมีการประสานงาน ส่งเสริมขวญัก าลงัใจ รวมพลงัใน

ภารกิจใหบ้รรลุผล 
    

3.  บริบทด้านไอที 
1 ธนาคารมีเทคโนโลยสีมยัใหม่และส่ือสารใหลู้กคา้เขา้ใจ     

2 ธนาคารมีระบบฐานขอ้มูลลูกคา้ เพื่อให้การบริการอยา่งครบ
วงจรตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

    

3 ธนาคารมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ     
4   ธนาคารมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้ดี

ยิง่ข้ึน 
    

5 ธนาคารมีการจัดท าส่ือด้านต่างๆ เช่น Social Network, 
Facebook, Blog, Member Page เป็นตน้ 

    

6 พนกังานรอบรู้ทนัเทคโนโลย ี     
7 พนกังานใฝ่ศึกษาหาความรู้สนใจเทคโนโลยใีหม่  ๆอยูเ่สมอ     
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รายการขอความคิดเห็น ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

             4. บริบทด้านเศรษฐกจิ 
1 ธนาคารรักษาค ามัน่สัญญาท่ีให้ไวต่้อลูกค้า ไม่น าข้อมูล

ลูกคา้ไปแสวงหาผลประโยชน์ 
    

2 ธนาคารมีเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ในการพฒันา
บุคลากร 

    

3 ธนาคารได้หาวิธีการเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับผูบ้ริโภค
หรือลูกคา้ เช่นการผอ่นผนัเง่ือนไขต่าง  ๆ 

    

4 ธนาคารใหสิ้ทธิพิเศษต่างๆ แก่คู่คา้/ดีลเลอร์นอกเหนือจากการ
เอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจ 

    

5 ธนาคารให้มีการหมุนเวียนการปฏิบติังาน ในองค์กร เพื่อ
พฒันาประสบการณ์ 

    

6 ธนาคารมีการพฒันา/ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ด้าน
เศรษฐกิจสามารถแนะน าลูกคา้ได ้

    

7 ธนาคารโดดเด่นเนน้ดา้นสินเช่ือบา้นเป็นพิเศษ     
8 ธนาคารโดดเด่นเนน้ดา้นสินเช่ือธุรกิจเป็นพิเศษ     
9 ธนาคารโดดเด่นเนน้ดา้นเช่าซ้ือเป็นพิเศษ     

  10 ธนาคารโดดเด่นเนน้ดา้นการลงทุน/กองทุนเป็นพิเศษ     
  11 ธนาคารโดดเด่นเนน้ใหบ้ริการการเงินครบวงจร     
  12 ธนาคารโดดเด่นเน้นด้านการให้บริการและนวตักรรม

ใหม่  ๆเป็นพิเศษ 
    

  13 ธนาคารโดดเด่นเน้นดา้นธุรกรรมค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ 
(ลูกคา้มาใชบ้ริการมาก) 

    

  14 ธนาคารโดดเด่นดา้นการบริการลูกคา้รายใหญ่     
  15 ธนาคารโดดเด่นดา้นการบริการลูกคา้รายยอ่ย     
  16 ธนาคารมีการจดักลุ่มลูกคา้ท่ีเด่นชดัเพื่อใหง่้ายต่อการ

ใหบ้ริการ 
    

  17 ธนาคารมีพนัธมิตรหรือผูถื้อหุน้ท่ีแขง็แกร่ง     
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รายการขอความคิดเห็น ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

             4. บริบทด้านเศรษฐกจิ (ต่อ) 
18 ธนาคารมีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า อย่าง

เคร่งครัด 

    

19 พนักงานปฏิบติัตามระเบียบธนาคารในการป้องกัน
ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้  

    

5. บริบทด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไป 
1 ธนาคารปรับสภาพแวดลอ้มการท างานให้มีบรรยากาศ

เหมาะสม  
    

2 ธนาคารมีการเฝ้าระวงัสภาพแวดล้อมภายใน/นอก
อาคาร เพื่อความปลอดภยัและสุขอนามยั 

    

3 ธนาคารมีการใหค้วามรู้ในเร่ืองความปลอดภยั สุขอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

    

4 ธนาคารมีนโยบายดา้นพลงังาน เช่นให้พนกังานมีส่วน
ร่วมประหยดัไฟฟ้า, กระดาษ  

    

6. บริบทด้านการเมอืงและกฎระเบียบ 
1 ธนาคารมีการให้ความรู้เก่ียวกับการ ป้องกันการหา

ผลประโยชน์ในหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
    

 2 ธนาคารมีการพัฒนาฝึกฝนและอบรมพนักงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

    

  3 ธนาคารจัดอบรมและผลิตส่ือ เก่ียวกับการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 
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ตอนที่ 3 ค าถามเกีย่วกบัสมรรถนะของบุคลากรในการเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันในการ
ให้บริการของธนาคารพาณชิย์ไทยพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

รายการขอความคิดเห็น ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของบุคลากร (Achievement Motivation) 
1 ท่านขยนัอดทน มีความรับผดิชอบในงาน ส่งงานไดต้รงตามเวลา 

ถูกตอ้ง 
    

2 ท่านมีการแสดงออกว่าตนเองท างานไดดี้ข้ึน เช่น การขอค าแนะน า
วธีิการท างานท่ีตนยงัไม่มีความสามารถ 

    

3 ท่านมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพฒันา เม่ือเห็น
ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเปล่า 

    

4 ท่านมีการก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายการท างาน     
5 ท่านท าผลงานไดต้ามเป้าท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย     
6    ท่านมีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่เพื่อใหผ้ลงานมีคุณภาพ     
7 ท่านปรับปรุงวธีิการท างานใหดี้/เร็ว/มีประสิทธิภาพมากข้ึน     
8 ท่านเสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่  ๆท่ีมีประสิทธิภาพ

มากกวา่เดิม เพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามท่ีก าหนด 
    

9 ท่านก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย และเป็นไปไดย้าก เพื่อให้ได้
ผลงานท่ีดีกวา่เดิมอยา่งชดัเจน 

    

10 ท่านตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีการค านวณผลได/้เสียอยา่ง
ชดัเจน และด าเนินการ เพื่อใหห้น่วยงานไดป้ระโยชน์สูงสุด 

    

11 ท่านบริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

    

สมรรถนะด้านการบริการทีด่ีของบุคลากร (Service Mind) 
1 ท่านใหบ้ริการดว้ยอธัยาศยัไมตรีอนัดี สร้างความประทบัใจ     
2 ท่านใหค้  าแนะน า แจง้ความคืบหนา้ คอยติดตามเร่ือง เม่ือ

ผูรั้บบริการมีค าถาม 
    

3 ท่านประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน/ภายนอก เพื่อให้
ผูรั้บบริการไดรั้บบริการอยา่งต่อเน่ือง 
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รายการขอความคิดเห็น ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

สมรรถนะด้านการบริการทีด่ีของบุคลากร (Service Mind) (ต่อ) 
4 ท่านเป็นธุระช่วยแกปั้ญหาหรือหาแนวทางแกไ้ข อยา่งรวดเร็วเต็ม

ใจ ไม่บ่ายเบ่ียง ไม่แกต้วั หรือปัดภาระ   
    

5 ท่านคอยดูและผูรั้บบริการให้ไดรั้บความพึงพอใจ  และน าขอ้
ขอ้งใจไปพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

    

6 ท่านคอยให้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ แก่ผูรั้บบริการ ถึงแม้
ผูรั้บบริการจะไม่ถามถึง 

    

7 ท่านใหบ้ริการเกินความคาดหวงัในระดบัทัว่ไป     
8 ท่านเขา้ใจความจ าเป็นหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ     
9 ท่านให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บบริการ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริง  
    

10 ท่านเล็งเห็นประโยชน์ท่ีเกิดแก่ผูรั้บบริการในระยะยาว และ
เปล่ียนแปลงวิธีการ หรือขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้
ผูรั้บบริการไดป้ระโยชน์สูงสุด 

    

สมรรถนะด้านการท างานเป็นทมีของบุคลากร(Team work) 
1 ท่านรายงานใหส้มาชิกทราบความคืบหนา้ อยา่งต่อเน่ือง     
2 ท่านเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผใ่หค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทีมดว้ยดี     
3 ท่านรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เตม็ใจเรียนรู้จากผูอ่ื้น     
4 ท่านประมวลความคิดเห็นต่างๆ มาประกอบการตดัสินใจ

หรือวางแผนร่วมกบัทีมงาน 
    

5 ท่านกล่าวช่ืนชมใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งจริงใจ     
6 ท่านแสดงน ้ าใจเหตุวิกฤติ ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อน

ร่วมงาน โดยไม่ตอ้งร้องขอ 
    

7 ท่านส่งเสริมความสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงเดียวกนัในทีม     
8 ท่านช่วยประสานรอยร้าว หรือคล่ีคลายแกข้อ้ขดัแยง้ในทีม     

9 ท่านประสานงาน ส่งเสริมขวญัก าลงัใจในทีม ร่วมพลงั
กนัใหภ้ารกิจบรรลุผล 
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รายการขอความคิดเห็น ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

สมรรถนะด้านจริยธรรมของบุคลากร (Integrity) 
1 ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง     
2 ท่านมีจิตส านึกภาคภูมิใจท่ีเป็นบุคลากรของหน่วยงาน     
3 ท่านเสียสละความสุขสบาย และความพึงพอใจในส่วนตวั 

โดยมุ่งใหภ้ารกิจใหส้ าฤทธ์ิผลเป็นส าคญั 
    

4 ท่านธ ารงความถูกต้อง พิทักษ์ผลประโยชน์ช่ือเสียง
หน่วยงานแมส้ถานการณ์ท่ีสร้างความล าบากใจ 

    

5 ท่านตดัสินใจในหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้งโปร่งใสเป็นธรรม 
แมผ้ลอาจท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไม่พอใจ/เสียผลประโยชน์ 

    

สมรรถนะด้านความช านาญในอาชีพของบุคลากร (Expertise) 
1 ท่านกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยี

และองคค์วามรู้ใหม่  ๆในสาขาอาชีพของตน 
    

2 ท่านขย ันหาวิ ธี  ทดลองงานแบบใหม่ๆ เพื่ อพัฒนา
ประสิทธิภาพความรู้ ความสามารถของตนใหดี้ยิง่ข้ึน 

    

3 ท่านติดตามแนวโน้มวิทยาการท่ีทนัสมยั และเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานอยา่งต่อเน่ือง 

    

4 ท่านสามารถน าวิชาการความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆมา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

    

5 ท่านมีความรู้เช่ียวชาญในเร่ืองเก่ียวกับงานหลายด้าน 
สามารถน าไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

    

6 ท่านขวนขวายหาความรู้ท่ีเก่ียวกบังานทั้งเชิงกวา้งและต่อเน่ือง     

7 ท่านสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการพฒันาความเช่ียวชาญ 
โดยการจดัสรรทรัพยากร เคร่ืองมือ ท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 

    

8 ท่านให้การสนับสนุนชมเชย เม่ือมีผูแ้สดงออกถึงความ
ตั้งใจท่ีจะพฒันาความเช่ียวชาญในงาน 

    

9 ท่านมีวิสัยทศัน์ในการเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลย ี
ความรู้ วทิยาการใหม่ๆ ต่อการปฏิบติังานในอนาคต 
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(ส าหรับต าแหน่งผู้จัดการเท่าน้ัน) 
 

รายการขอความคิดเห็น ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

สมรรถนะด้านความสามารถในหน้าทีก่ารท างานของบุคลากร(Functional Competency) 
1 ท่านเขา้ใจวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ของหน่วยงาน     
2 ท่านวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค โอกาสในการบรรลุผล     
3 ท่านประยกุตป์ระสบการณ์ในอดีตมาใชก้ าหนดกลยทุธ์ใน

หน่วยงาน 
    

4 ท่านประเมินและเช่ือมโยงสถานการณ์ ประเด็น ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาพรวม เพื่อใชก้ าหนดกล
ยทุธ์ 

    

5 ท่านคิดแผนกลยทุธ์เชิงรุกในการปฏิบติังานของหน่วยงาน     
6 ท่านเห็นและเขา้ใจถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนและ

ปรับพฤติกรรมใหส้อดคลอ้ง 
    

7 ท่านกระตุ้นและช่วยให้ผูอ่ื้นเข้าใจถึงการปรับเปล่ียนท่ี
เกิดข้ึนในองคก์ร 

    

8 ท่านเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างกนัอย่างไรแสดงให้
เห็นโทษ/ประโยชน์ ของการเปล่ียนแปลง 

    

9 ท่านเป็นผูน้ าปรับเปล่ียน ปลุกขวญัก าลังใจ สร้างศรัทธา 
ความเช่ือมัน่ ก าหนดกลยทุธ์ แผนงานอยา่งเป็นรูปธรรม และ
สามารถน าไปปฏิบติัได ้

    

สมรรถนะด้านความสามารถในการบริหารของบุคลากร (Management Competency) 
1 ท่านส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีท าอยูน่ั้นมีผลอยา่งไร     
2 ท่านเช่ือมโยงวิสัยทศัน์พนัธ์กิจ เป้าประสงคข์องธนาคาร

กบัเป้าหมายวตัถุประสงค ์กลยทุธ์ ไดโ้ดยรวม 
    

3 ท่านถ่ายทอดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ท่ี ดูแล
รับผิดชอบอยู่ ดว้ยวิธีสร้างแรงบนัดาลใจ กระตือรือร้น และ
ร่วมแรงร่วมใจใหบ้รรลุ 
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รายการขอความคิดเห็น ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

สมรรถนะด้านความสามารถในการบริหารของบุคลากร (Management Competency) 
4 ท่านก าหนดจุดร่วมและทิศทาง ในสภาวะท่ีก าลงัเผชิญ

การเปล่ียนแปลง 
    

5 ท่านก าหนดเป้าหมายทิศทางชดัเจนและสอดคลอ้งบริบท     
สมรรถนะด้านความสามารถในการปฏิบัติงานในต าแหน่งของบุคลากร (Job Competency) 

1 เขา้ใจขอ้ดี ขอ้ดอ้ยผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ช้ีน าใหโ้ดดเด่น     
2 ท่านมีจิตวทิยาเขา้ถึงจิตใจ เพื่อน ามาปรับในการลม้ลา้งความ

เช่ือและค่านิยมในทางลบ 
    

3 ท่านเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา ริเร่ิมส่ิงใหม่  ๆดว้ยตนเอง     

4 ท่านสร้างความรู้สึกรับผิดชอบในงานให้แก่ผูอ่ื้นไดแ้สดง
ฝีมือ 

    

5 ท่านสนับสนุนส่งเสริม สร้างบรรยากาศวฒันธรรมการ
ท างานใหมี้การสอนงานกนั 

    

6 ท่านแจง้ข่าวสารความเป็นไปใหผู้ท่ี้ไดรั้บผลกระทบทราบ     
7 ท่านก าหนดเป้าหมาย เลือกคน เพื่อสร้างสภาวะการท างาน     
8 ท่ านสร้ างขวัญก าลังใจการปฏิบัติ งาน ให้ โอกาส

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงศกัยภาพเตม็ท่ี 
    

9 ท่านเป็นท่ีปรึกษาใหก้ารดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา     
10 10. ท่านปกป้องผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และช่ือเสียงขององคก์ร     
11 ท่านจัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลท่ีส าคัญ เพื่อ

สนบัสนุนท่ีจ าเป็นแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
    

12 ท่านส่ือสารวิสัยทศัน์ท่ีมีพลงั สามารถรวมใจคนและสร้างแรง
บนัดาลใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานไดลุ้ล่วง 

    

13 ท่านเป็นผูน้ าปรับเปล่ียนองคก์ร ไดอ้ยา่งราบร่ืน     
14 ท่านมีวสิัยทศัน์เล็งเห็นถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคต และ

เตรียมกลยทุธ์รับมือ 
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ตอนที ่4 ค าถามเกีย่วกบักลยุทธ์การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการเพิม่ขีด
ความสามารถการแข่งขันการให้บริการของธนาคารพาณิชไทยพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน
เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

รายการขอความคิดเห็น ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
1 ธนาคารมีการวางแผนและกระบวนการพฒันาบุคลากรอย่าง

ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
    

2 ธนาคารมีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์เก่ียวกบั
การพฒันาบุคลากรไวอ้ยา่งชดัเจน 

    

3 ธนาคารมีเคร่ืองมือประเมินศกัยภาพพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ     

4 ธนาคารมีระบบการสรรหา/คดัเลือกบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ     
5 ธนาคารมีขอ้ก าหนดหรือจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบติังานของพนกังาน 

    

ด้านการพฒันากลยุทธ์ (Strategy Development) 
1 ธนาคารมีการพฒันาหลกัสูตรต่างๆ และฝึกอบรมพนกังาน

อยา่งต่อเน่ือง 

    

2 ธนาคารมีการให้ความรู้ เก่ี ยวกับการป้องกันการหา

ประโยชน์ในหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

    

3 ธนาคารมีการพฒันาทกัษะดา้นการขาย การบริการ สินเช่ือ อยูเ่สมอ     

4 ธนาคารมีการให้มีความรู้ความสามารถตามทนัระบบงานด้าน 

Online , I Banking , E-learning และ IT ต่างๆ  

    

5 ธนาคารมีการจดัอบรมหรือให้ความรู้ดา้นความรับผิดชอบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม และสังคม 

    

6 ธนาคารมีการเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมให้พนกังานยึดถือ
นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงั 
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รายการขอความคิดเห็น ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

ด้านการการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy Compliance) 
1 ธนาคารมีการเวี ยนงานกันเพื่ อพัฒนาแลกเปล่ี ยน

ประสบการณ์ 

    

2 ธนาคารมีการสับเปล่ียนต าแหน่งหนา้ท่ีตามความถนดั     

3 ธนาคารมีการกระตุ้นพนักงานให้มีความพร้อมในการ
เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา  

    

4 ธนาคารมีการน าข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้ในระบบข้อมูลของ

ธนาคารมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัธนาคาร 

    

5 ธนาคารมีการน าเสนอนวตักรรมใหม่ เช่นการออม การลงทุนการ

น าเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและหน่วยลงทุน 

    

6 ธนาคารมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

    

ด้านการประมวลผลและควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Assessment and Controlling) 
1 ธนาคารมีการคัดเลือกพนักงานท่ีมีผลงานดี มาพัฒนา

ศกัยภาพใหสู้งยิง่ข้ึน 

    

2 ธนาคารมีการทบทวนแผนปฏิบติังานเป็นระยะ     

3 ธนาคารมีการประเมินผลแผนการพฒันาพนกังาน     

4 ธนาคารมีการประเมินและปรับปรุงเคร่ืองมือในการพฒันา

พนกังาน 

    

5 ธนาคารมีการประเมินผลการบริหารความเส่ียงอยูเ่สมอ     

6 ธนาคารมีการทดสอบความรู้ความสามารถพนกังาน เป็นระยะ     

7 ธนาคารมีการประเมินพนักงานด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ 

    

8 ธนาคารมีการประเมินผลพนกังานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม     
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รายการขอความคิดเห็น ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

ด้านความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบแต่ละด้านของธนาคาร 
1 พนกังานมีทกัษะและคน้หาแนวทางในการวางแผนการเสนอ

ขายผลิตภณัฑธ์นาคาร 
    

2 พนกังานมีความรู้สึกวา่ธนาคารปฏิบติักบัตนเองอยา่งเป็นธรรม     
3 พนกังานมีมาตรฐานการให้บริการและการให้ค  าปรึกษา

ทางการเงิน 
    

4 ธนาคารส่งเสริมให้เกิดการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

    

5 ธนาคารมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัของ
พนกังานสม ่าเสมอ 

    

6 ธนาคารมีการบริจาคเงินสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล และ
สถาบนัการศึกษาหรือการพฒันาเยาวชน 

    

7 ธนาคารมีการปลูกฝังความจงรักภกัดีของพนกังานต่อธนาคาร     
8 ธนาคารปฏิบติัตามกฎระเบียบของภาครัฐ ในการส่งเสริมพนกังาน

ใหมี้ใบอนุญาต ประกนัภยั, ประกนัชีวติ และซ้ือขายหลกัทรัพย ์
    

9 ธนาคารให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและจดัให้มี
ช่องทางรับขอ้ร้องเรียนจากบุคคลภายนอก 

    

10 ธนาคารมีการประชาสัมพนัธ์นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ผ่านส่ือ

ทั้งภายในหรือภายนอก  

    

11 ธนาคารมีบทบาทส าคญัในการช่วยแกปั้ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ     
 

ขอแสดงความขอบคุณอยา่งยิง่ 
 

........................................................ 
(......................................................) 
ลงช่ือ................................................. 
........................................................ 

(ผูท้รงคุณวฒิุ) 


