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บทคดัยอ 

การวิจัยคร้ังนีวั้ตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะหลัก เปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ

สมรรถนะหลัก ความสัมพันธระหวางปจจัยดานบรรยากาศองคการกับสมรรถนะหลัก และหาขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงสมรรถนะหลักของพนักงานฝายปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือผูประกอบการและสินเช่ือที่อยูอาศัย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยประชากรในคร้ังน้ีคือ พนักงานฝายปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือฯ จํานวน 

135 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใช คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) การวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) เมื่อพบความแตกตางจึงทําการวิเคราะหหาความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธีของ LSD และคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 

ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักในระดับมาก โดยกลุม

ตัวอยางมีความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักดานยึดมั่นในความถูกตองมากที่สุด รองลงมาคือดานการทํางานเปน

ทีม การบริการที่ด ีการมุงผลสัมฤทธิ์ ตามลําดับ สําหรับดานความเช่ียวชาญในงานอาชีพ กลุมตัวอยางเห็นดวย

กับสมรรถนะหลักดานน้ีนอยที่สุด และกลุมตัวอยางมีความเห็นตอบรรยากาศองคการในระดับสูง โดยกลุม

ตัวอยางเห็นดวยกับบรรยากาศองคการดานสัมพันธภาพภายในหนวยงานมากที่สุด รองลงมาคือ การ

บริหารงานของผูบังคับบัญชา โครงสรางองคการ ลักษณะงาน ตามลําดับ สําหรับดานคาตอบแทนและ

สวัสดิการ กลุมตัวอยางเห็นดวยกับบรรยากาศองคการดานน้ีนอยที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุม

ตัวอยางที่อายุงาน และระดับตําแหนงงานตางกัน มีสมรรถนะหลักแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตกลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมี

สมรรถนะหลักไมแตกตางกัน และบรรยากาศองคการดานโครงสรางองคการ สัมพันธภาพภายในหนวยงาน 

คาตอบแทนและสวัสดิการ และบรรยากาศองคการในภาพรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับสมรรถนะ

หลักของพนักงานฝายปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือผูประกอบการและสินเช่ือที่อยูอาศัย ธนาคารกสิกร 

จํากัด (มหาชน)   
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Abstract 

The objectives of the study were to investigate the level of core competency, 

compare the core competency classify by personal factors, and find out the relationship 

between organizational atmosphere and core competency, The suggestions regarding the 

core competency of Entrepreneurs Credit and Housing Loan Approval Officer, Kasikornbank 

Pub Co., Ltd. The 135 staffs were the sample of the study. The questionnaire was the 

instrument of the study. The percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, 

LSD and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, at the .05 level of significant. 

The research results were found that the level core competency of staffs as overall 

much level. The sample was agreed to the Integrity at most level. The rest was the 

teamwork, the service mind and the achievement motivation, respectively. On the other 

hand, the sample were least agreed to the expertise. Moreover, the sample was agreed to 

the organization atmosphere at a high level.  Also, the sample most agreed to relationships 

in the organization. The rest was the administration of commander, organizational structure 

and job characteristics, Respectively. The rest was least agreed to the employee benefits. 

The hypothesis testing found that the different duration of employment and position level 

effected to the different core competency at .05 level of significant. On the other hand, the 

different sex, age, education has no effected to core competency which rejected the 

hypothesis. The organization atmosphere in terms of relationships in the organization, 

organizational structure, employee benefits and the Overall organization atmosphere has 

the same direction of relationship with core competency of Entrepreneurs Credit and 

Housing Loan Approval Officer, Kasikornbank Pub Co., Ltd    

Keywords: Organization Atmosphere, Core Competency 

 



บทนาํ 

 ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ทั่วโลก

สูยุคขอมูลขาวสารรวมกับความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิดการแขงขันและ

พัฒนาอยางไมหยุดยั้ง การเปดเสรีทางการเงินก็

เปนอีกแนวทางหน่ึงในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ

เพ่ือตอบรับกับสถานการณปจจุบัน การเปดเสรี

ดานการธนาคารภายใตกรอบ AEC ยังกระตุนให

เกิดการแขงขันบริการทางการเงินอยางรุนแรง อีก

ทั้งโลกออนไลนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ทัศนคติของผูบริโภค มีแนวโนมที่จะใชบริการ

ดิจิตอลแบงก้ิง (Digital Banking) สูงขึ้นขอมูล

ระหวางป 2557 และ 2558 โดยเฉพาะการใช

บริการ Internet Banking  เพ่ิมขึ้น 17.76% และ 

Mobile Banking เพ่ิมขึ้น 67.40% (ธนาคารแหง

ประเทศไทย, 2559) ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกดาน

การเงินและมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ไดรับ

ระหวางสถาบันมากขึ้น ดังน้ัน ธนาคารตองมีการ

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ สรางนวัตกรรม

ใหมๆ เพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดและรับมือ

กับการแขงขันที่สูงขึ้น โดยประการสําคัญในการ

นําพาองคการไปสูความสําเ ร็จคือ  บุคลากร

องคการตองสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเขา

มาปฏิบัติงาน เม่ือบุคคลจํานวนมากมาทํางาน

รวมกันจึงจําเปนตองมีกฎระเบียบเขามาชวยให

การดําเนินงานเปนไปดวยความราบร่ืน และยังเปน

ตัวกําหนดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน สงผลใน

ทางบวกแกองคการ (ชอทิพย บรมธนรัตน, 2557) 

และตามความเห็นของ Slocum and Hellriegel 

(2011) กลาววา การรับรูบรรยากาศองคการที่ดี

ของพนักงานตอองคการตนเอง ทําใหพนักงานเกิด 

ความพึงพอใจสงผลใหองคการสามารถบรรลุ

เปาหมายตามที่ตองการได 

 นอกจากน้ี สมรรถนะหลักก็เปนประเด็น

หนึ่งที่มีความสําคัญ Hay Group (2005) ให

ความหมายวาสมรรถนะหลักคือ ชุดของแบบแผน

พฤติกรรม ความสามารถ และคุณลักษณะ ที่

ผูปฏิบัติงานควรมีในการปฏิบัติหนาที่ใหประสบ

ผลสําเร็จ องคการตางๆ พยายามเอาสมรรถนะ

หลักมาใช เปนปจจัย ในการบริหารองคการ 

โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย เปนปจจัยชวยใหพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรเพ่ือใหสงผลไปสูองคกรแหงความเปน

เลิศ (นิสดารก เวชยานนท, 2549) 

 บรรยากาศองคการเปนปจจัยสถานการณ

ชนิดหน่ึงที่อาจมีผลตอสมรรถนะหลักของพนักงาน 

บรรยากาศองคการคือ สภาพแวดลอมภายใน

องคการซ่ึงสมาชิกภายในองคการสามารถเรียนรู มี

อิทธิพลตอพฤตกิรรมของบคุลากร บรรยากาศทีด่มีี

สวนในการกําหนดพฤติกรรมของพนักงานใน

องคการ แสดงถึงผลการปฏิบัติงานที่สูง และชวย

ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหแก

องคการ ตัวอยางที่เห็นไดชัดในทุกวันนี้คืออัตรา

การเปลี่ยนงานสูง  ซ่ึงหากพนักงานที่ รับรูตอ

บรรยากาศองคการที่ดีก็จะมีแนวโนมที่จะอยูกับ

องคการนานกวา และเต็มใจทีจ่ะทํางานอยางเต็มที่

เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

 ธนาคารกสิกรไทยเปนองคการเอกชน

ขนาดใหญ เปนองคการทีใ่หบริการทางการเงินทั้ง

ภายในประเทศและระหวางประเทศ มีผลิตภัณฑที่

หลากหลาย สินเ ช่ือก็เปนผลิตภัณฑหนึ่ งที่ มี

ความสําคัญตอผูบริโภค และเปนชองทางในการ 



สรางรายไดหลักใหกับธนาคาร โดยมีพนักงานที่

ปฏิบัติงานฝายปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือฯ จํานวน 

205 คน ผูบริหารตระหนักถึงบรรยากาศภายใน

องคการเพ่ือในพนักงานทํางานอยางมีความสุข 

และปฏิบัติ ง าม เ ต็ มสมรรถนะ ผลจ ากการ

ปฏิบัติงานก็ยอมมีคุณภาพสูง ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจในการศึกษาเร่ืองสมรรถนะหลักของพนักงาน

ฝายปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือผูประกอบการและ

สินเ ช่ือที่อยู อาศัย ธนาคารกสิกรไทย จํา กัด 

(มหาชน)  และผลจากงาน วิจัยค ร้ังนี้จ ะเปน

ประโยชนตอผูบริหารและฝายพัฒนาทรัพยากร

บุคคล เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางบรรยากาศ

ในองคการและสมรรถนะหลักของพนักงานตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย   

 1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะหลักของ

พ นั ก ง า น ฝ า ย ป ฏิ บั ติ ก า ร อ นุ มั ติ สิ น เ ช่ื อ

ผูประกอบการและสินเช่ือที่อยูอาศัย ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

 2. เพ่ือเปรียบเทียบระหวางปจจัยสวน

บุคคลกับสมรรถนะหลักของพนัก งานฝ า ย

ปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือผูประกอบการและสินเช่ือ

ที่อยูอาศัย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย

ดานบรรยากาศองคการกับสมรรถนะหลักของ

พ นั ก ง า น ฝ า ย ป ฏิ บั ติ ก า ร อ นุ มั ติ สิ น เ ช่ื อ

ผูประกอบการและสินเช่ือที่อยูอาศัย ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

 4. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในการปรับปรุง

สมรรถนะหลักของพนักงานฝายปฏิบัติการอนุมัติ

สินเ ช่ือผู ประกอบการและสินเ ช่ือที่ อยูอาศัย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ขอบเขตการศึกษา   

 ผู วิ จั ย กําหนดขอบเขตขอ งการวิจั ย

การศึกษาประชากรในคร้ังน้ีคือ พนักงานฝาย

ปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือผูประกอบการและสินเช่ือ

ที่อยูอาศัย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ตั้งแตตําแหนงพนักงานช้ันตน-ผูชวยผูอํานวยการ

ฝาย จํานวน 205 คน        

วิธีการศึกษา    

 ในการศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงาน

ฝายปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือผูประกอบการและ

สินเ ช่ือที่อยู อาศัย ธนาคารกสิกรไทย จํา กัด 

(มหาชน) ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการและอุปกรณที่ใช

ในการวิจัย ประกอบดวย ประชากรที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา การ

ทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม

ขอมูลการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ดังน้ี         

ประชากรที่ใชในการศึกษา 

 ประชากรที่ใชศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงาน

ฝายปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือผูประกอบการและ

สินเ ช่ือที่อยู อาศัย ธนาคารกสิกรไทย จํา กัด 

(มหาชน) จํานวน  205 คน (ขอมูล ณ วันที่ 20 

กุมภาพันธ 2560 จากทะเบียนพนักงาน ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)) โดยทําการเก็บขอมูล

การศึกษาระหวางเดือนมีนาคม ถึงเมษายน พ.ศ. 

2560       

กรอบแนวคิดในการวิจัย   

 จ ากการศึ กษ าแนวคิ ดทฤษ ฎี  แล ะ

ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรเพ่ือ

ใชในการศึกษาในคร้ังน้ี โดยแบงออกเปนตัวแปร

อิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคํานวณกลุมตัวอยาง   

 ผูวิจัยไดทําการหาจํานวนกลุมตัวอยาง 

(Sample Size) ที่เหมาะสมที่จะใชเปนตัวแทน

ของประชากรสําหรับการศึกษา ใชสูตรของ 

Yamane ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 135 คน   

วิธีการสุมตัวอยาง  

 ขั้นตอนที่ 1 ทําการหาจํานวนประชากรที่

ตองการสุมตัวอยางในแตละประเภท โดยใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบช้ันภูมิตามสัดสวน โดยจําแนกตาม

สวนงาน คือ สวนวางแผนและประกันคุณภาพ 9 

คน สวนวิเคราะหขอมูล 78 คน สวนสนับสนุนงาน

อนุมัติ 14 คน และสวนอนุมัติ 24 คน

 ขั้นตอนที่ 2 จากการหาจํานวนตัวอยาง

ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิตามสัดสวนแลว

จึงทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 เ ค ร่ือ ง มือที่ ใช ในการวิ จั ย ค ร้ังนี้  ใ ช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล โดย

สรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงแบบสอบถาม

ออกเปน 4 สวน คือ   

 สวนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยดานบุคคล

ของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระดับตําแหนง อายุงาน ลักษณะของ

คําถามเปนแบบเลอืกตอบ  

 สวนที่  2 แบบสอบถามบรรยากาศ

องคการ ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดเปน

ขอความเชิงบวกและเชิงลบ ใน 5 ดานคือ (1) 

โครงสรางองคการ (2) ลักษณะงาน (3) การ

บริหารงานของผูบังคับบัญชา(4) สัมพันธภาพ

ภายในหนวยงาน (5) คาตอบแทนและสวัสดิการ 

ตัวแปรอสระ: X1 ปจจัยสวนบคุคล  

1. เพศ  

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อายงุาน 

5. ระดับตําแหนง 

ตัวแปรอิสระ: X2 บรรยากาศองคการ 

1. โครงสรางองคการ                      

2. ลักษณะงาน 

3. การบริหารงานของผูบังคับบัญชา  

4. สัมพันธภาพภายในหนวยงาน 

5. คาตอบแทนและสวัสดิการ    

ตัวแปรตาม:Y สมรรถนะหลกั 

1. การมุงผลสมัฤทธ์ิ   

2. การบริการท่ีด ี   

3. ความเช่ียวชาญในอาชีพ 

4. ยดึม่ันในความถูกตอง  

5. การทํางานเปนทีม  



สรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s Scale เปน

มาตรวัด โดยมีการแบงคะแนน 5 ระดับ  

 สวนที่ 3 แบบสอบถามปลายปดเกี่ยวกับ 

ระดั บสมรรถนะหลัก  เ ปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา(Rating Scale) โดยใช Likert’s  

Scale เปนมาตรวัด แบง เปน 5 ด าน ซึ่ ง

ประกอบดวย (1) การมุงผลสัมฤทธิ์ (2) การบริการ

ที่ดี (3) ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (4) ยึดมั่นใน

ความถูกตอง (5) การทํางานเปนทีม 

 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด 

เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะตางๆ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนา

สมรรถนะหลักของตนเองเพ่ือสนองตอบสมรรถนะ

หลักขององคการ        

การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 1. การหาความแมนยํา (Validity) โดยนํา

แบบสอบถามที่ ผู ศึ กษ าไดสร างขึ้ นไปเสนอ

คณะกรรมการที่ปรึกษาการการศึกษาคนควาอิสระ 

เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหาของ

คําถามในแตละขอวาตรงตามวัตถุประสงคของ

การศึกษาคร้ังน้ีหรือไม และนํามาแกไขปรับปรุง

เพ่ือดําเนินการขั้นตอไป   

 2. การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) 

ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุม

ตัวอยางที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมที่จะศึกษา 

30 คน จากน้ันนําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะห

เพ่ือหาคาความเช่ือม่ันเปนรายขอ โดยใชการ

ทดสอบคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ันของครอนบาด 

(Cronbarch’s reliability coefficient alpha) 

ไดคา ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามบรรยากาศ

องคการในภาพรวม = .818 และความเช่ือมั่นของ 

แบบสอบถามสมรรถนะหลักในภาพรวม = .793 

การวิเคราะหขอมูล   

 ในการศึ กษ าค ร้ัง น้ี ผู วิ จั ย ได ทํ ากา ร

วิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามที่

ไดมาวิเคราะหและประมวลผลโดยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ      

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 1. คาสถิติรอยละและคาเฉลี่ย ใชสําหรับ

อธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวน

บุคคล     

 2. คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใช

อธิบายขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอบรรยากาศ

องคการและสมรรถนะหลักของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือผูประกอบการและสินเช่ือ

ที่อยูอาศัย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 3. การทดสอบที ใชในการทดสอบหา

คาเฉลี่ยของสมรรถนะหลักของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือผูประกอบการและสินเช่ือ

ที่อยูอาศัย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึง

เปนตัวแปรตามที่มีตัวแปรอิสระจําแนกเปน 

2 กลุม     

 4. การวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว 

ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสมรรถนะหลักของ

พนักงาน ซึ่งจําแนกตัวแปรอิสระออกเปน 3 กลุม

ขึ้นไป เม่ือพบความแตกตางจึงทําการวิเคราะหหา

ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธีของ LSD  

 5. คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน ใช

หาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับ

สมรรถนะหลักของพนักงานฝายปฏิบัติการอนุมัติ

สินเ ช่ือผู ประกอบการและสินเ ช่ือที่ อยูอาศัย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

 



สรุปผลการวิจัย          

 1.ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม

 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ีสวนใหญเปน

เพศหญิง อยูในกลุมอายุระหวาง 31-40 ป สวน

ใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุงาน 1-5 ป 

และระดับตําแหนงตําแหนงหัวหนาสวน 

 2. ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ

ฝายปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อผูประกอบการและ

สินเชื่อที่อยูอาศัย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)    

 ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความเห็นดวยตอ

บรรยากาศองคการในระดับสูง โดยกลุมตัวอยาง

เห็นดวยกับบรรยากาศดานสัมพันธภาพภายใน

หนวยงานมากที่สุด รองลงมาคือ การบริหารงาน

ของผูบังคับบัญชา โครงสรางองคการ ลักษณะงาน 

ตามลําดับ สําหรับดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

กลุมตัวอยางเห็นดวยกับบรรยากาศองคการดานน้ี

นอยที่สุด ดังตารางที่ 1    

 ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการรวม

ทุกดาน 

ความคิดเหน็ตอ

บรรยากาศองคการ 
x ̅ S.D. 

ระดบัความ

คิดเหน็ 

โครงสรางองคการ  3.84 0.42 มาก 

ลักษณะงาน 3.32 0.49 ปานกลาง 

การบริหารงานของ

ผูบังคับบัญชา 

3.86 4.44 มาก 

สัมพันธภาพภายใน

หนวยงาน 

4.20 0.48 มาก 

คาตอบแทนและ

สวัสดิการ 

3.00 0.69 ปานกลาง 

รวมทุกดาน 3.64 0.32 มาก 

 

 3.ความ คิด เห็น ตอส มร รถนะหลักของ

พ นั ก ง า น ฝ า ย ป ฏิ บั ติ ก า ร อ นุ มั ติ สิ น เ ชื่ อ

ผูประกอบการและสินเชื่อที่อยูอาศัย ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

 ภาพรวมกลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นตอ

สมรรถนะหลักของพนักงานฝายปฏิบัติ การ 

อนุมัติสินเช่ือผูประกอบการและสินเช่ือที่อยูอาศัย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในระดับมาก 

โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสมรรถนะ 

หลักดานยึดม่ันในความถูกตองมากที่สุด รองลงมา

คือดาน การทํ าง านเปนที ม  การบ ริการที่ ดี 

กา รมุ ง ผลสัมฤทธิ์  ต าม ลํ าดั บ  สํ าห รับด าน 

ความเ ช่ียวชาญในงานอาชีพ  กลุมตั วอย า ง 

เ ห็นด วย กับสมรรถนะหลักดาน น้ีน อยที่ สุ ด 

ดังตารางที ่2     

 ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และระดับความคิดเห็นตอสมรรถนะหลักรวม 

ทุกดาน 

ความคิดเหน็ตอ

สมรรถนะหลัก 
x ̅    S.D. 

ระดบัความ

คิดเหน็ 

การมุงผลสัมฤทธ์ิ 3.71 0.42 มาก 

การบริการที่ดี 4.04 0.49 มาก 

ความเ ช่ียวชาญใน

งานอาชีพ 

3.59 4.44 ปานกลาง 

ยึดมั่นในความ

ถูกตอง 

4.53 0.48 มาก 

การทํางานเปนทีม 4.23 0.69 มาก 

รวมทุกดาน 4.02 0.32 มาก 
 

4. การทดสอบสมมติฐาน  

 กลุ มตัวอ ย า งที่ มี อ ายุง าน  และระดั บ

ตําแหนงงานตางกัน มีสมรรถนะหลักแตกตาง 

 



กัน อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ซ่ึ ง เ ป น ไ ปต า ม ส ม ม ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไ ว  แ ต ก ลุ ม 

ตั วอ ย างที่ มี เพศ  อายุ  และระดับการศึกษา 

ที่ แ ตกต า ง กัน มีส มรรถนะหลั ก ไม แ ตกต า ง 

กั น ซ่ึ ง ไ ม เ ป น ไ ป ต า ม ส ม ม ติ ฐ า น ที่ ตั้ ง ไ ว 

และบรรยากาศองคการ ดานโครงสรางองคการ 

สัมพันธภาพภาย ในหนวยงาน คาตอบแทน 

และส วัสดิการ  และบรรยากาศอ งคก ารใน 

ภาพรวมมีความสัมพันธ ในทิศทางเ ดียว กัน 

กับสมรรถนะหลักของพนักงานฝายปฏิบัติการ

อนุมัติสินเ ช่ือผูประกอบการและสินเ ช่ือที่อยู 

อาศัย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ดัง

ตารางที่ 3      

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สมรรถนะหลักของพนกังาน 

คานัย 

สําคัญ 

เปนไป

ตาม

สมมตฐิาน 

ไมเปน 

ไปตาม

สมมติฐาน 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 

 

.367 

  

 

2.อายุ .065   

3.ระดบัการศึกษา .376   

4.อายุงาน .021   

5.ระดับตําแหนง .044   

ปจจัยดาน

บรรยากาศ

องคการ 

 .002   

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเกีย่วกบัการศกึษาครั้งนี ้

 จากผลการศึกษาเร่ือง “สมรรถนะหลัก

ขอ งพนัก งานฝ ายปฏิ บั ติ การอ นุ มัติ สิ น เ ช่ือ

ผูประกอบการและสินเช่ือที่อยูอาศัย ธนาคาร

กสิก รไทย  จํ า กัด  ( มหาชน ) ”ผู ศึ กษ า เ สนอ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังน้ี 

1. จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมี

ความคิด เ ห็นกับสมรรถนะหลักในดานความ

เช่ียวชาญในงานอาชีพในระดับปานกลาง ขณะที่

สมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่

ดี ยึดม่ันในความถูกตอง การทํางานเปนทีม อยูใน

ระดับสูง ทั้ง น้ีอาจเปนเพราะดวยลักษณะงาน

คอนขางจาํเจ ทําใหพนักงานไมคอยกระตือรือรนที่

จะศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการทํางาน

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ันเพ่ือใหพนักงานได

แสดงออกถึงสมรรถนะดานนี้มากขึ้น ควรที่จะมี 

การสรางแรงจูงใจในการทํางานในกับพนักงาน 

สนับสนุนใหพนักงานแสดงความสามารถของ

ตนเองเพิ่มมากขึ้น จัดหลักสูตรอบรมเพ่ิมทักษะให

พนักงานอาจจะมอบหมายโครงการพิเศษให

พนักงานแสดงศักยภาพ หรือมีการกําหนดนโยบาย

ในเร่ืองของการโอนยายงาน การหมุนเวียนงานกัน

ภายใน (Job Rotation) ใหพนักงานไดมีโอกาสใน

การหมุนเวียนเปลี่ยนงานในตําแหนงอื่นๆ ทั้งน้ีก็

เพื่อที่จะทําใหพนักงานใหมีทักษะและความรูในแง

กวางมากขึ้น 

2. จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นกับบรรยากาศองคการของฝาย

ปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือผูประกอบการและสินเช่ือ

ที่อยูอาศัย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก แตขณะที่บรรยากาศ

องคการดานลักษณะงานและคาตอบแทนและ

สวัสดิการอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสะทอนใหเห็น

วาฝายยังมีการจัดการทางดานของเขตของการ

ทํางาน คูมือในการปฏิบัติงานยังไมชัดเจน ปริมาณ

ไมเหมาะสมกับพนักงาน จึงควรมีการพัฒนาใน



สวนน้ี และทางดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

ค วร เนนที่ ก า รสร า ง ค วาม เ ช่ือ ม่ัน ในร ะบ บ

คาตอบแทนการเลือ่นขั้นเงินเดอืนรวมถึงสวัสดิการ

ตาง ๆ ที่เหมาะสมใหกับพนักงาน ในขณะเดียวกัน

องคการควรผลักดันใหพนักงานทุกคนมีโอกาส

กาวหนาในหนาที่การงานโดยทัดเทียมกัน และ

สรางระบบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เปน

ธรรมตามหลกัความสามารถซ่ึงจะเปนการกระตุน

ใหพนักงานปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

3. จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่

อายุงาน 25 ปขึ้นไป มีสมรรถนะหลักนอยที่สุด 

ทั้ง น้ีอาจเปนเพราะกลุมตัวอยางกลุม น้ีเปนมี

ความคิด เปนของตัวเอง ด วยความที่ทํา งาน 

มานาน มีประสบการณการทํางานสูงกวา ทําให

พนักงานยึดความคิดของตัวเองเปนหลัก จนปดกั้น

แนวทางการทํางานใหม ๆ  สวนหน่ึงดวยความที่

ตองทํางานเดิม ๆ ซํ้า ๆ ทําใหไมคอยไดสรางสรรค

ผลงานใหม ๆ ผูบริหารควรสรางคุณคาของ

พนักงานกลุ มนี้  เช น เ ปนบุคค ลที่ สอนงาน 

ใหกับพนักงานใหม เปนที่ปรึกษาในการทํางาน 

การแยกเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะ

กลุม หรือทําการจัดการความรู  (Knowledge 

Management) ภายในองคการ 

4. จากการศึกษา พบวา บรรยากาศของ

ฝายปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือผูประกอบการและ

สินเ ช่ือที่อยู อาศัย ธนาคารกสิกรไทย จํา กัด 

(มหาชน) มีความสัมพันธไปในทางเดียวกันกับ

สมรรถนะหลัก ดังน้ันควรพัฒนาบรรยากาศของ

องคการในภาพรวมใหดีขึ้น เชน ควรมีการสราง

บรรยากาศภายในองคการ เอื้ออํานวยใหเกิดการ

ปฏิบัติงาน ใหพนักงานไดใชศักยภาพที่มีอยูอยาง

เต็มความสามารถ โดยสงเสริมบรรยากาศทางดาน

สัมพันธภาพภายในหนวยงานใหดียิ่งขึ้น เพราะ

ปจจุบันพนักงานมีความเห็นกับบรรยากาศดานน้ี

มากที่สุดและมีความสัมพันธกับสมมรรถนะหลัก

มากกวาบรรยากาศองคการดานอื่นๆ เพื่อเปนการ

พัฒนาสมรรถนะหลักใหสูงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดาน

ความเช่ียวชาญในอาชีพที่ยังอยูในระดับปานกลาง 

ขอวิจารณ    

 1. ภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับสมรรถนะหลักในระดับมาก โดยสมรรถนะ

หลักในดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี ยึด

มั่นในความถูกตอง การทํางานเปนทีม อยูใน

ระดั บสู ง  สวนสมรรถนะหลั ก ในด านความ

เช่ียวชาญในงานอาชีพอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี

เนื่องจากองคการธราคารกสิกรไทย เปนสถาบัน

การเงินขนาดใหญ ที่ ตองป รับตัวคอย รับกับ

สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วทางการแขงขันทางธุรกิจ  ทําให

องคการตองมีการสงเสริมใหพนักงานมีสมรรถนะ

หลักในการปฏิบัติงานอยู ในระดับสูง เ พ่ือให

องคการสามารถอยูรอด และสรางความมั่งคง 

ความกาวหนาใหแกพนักงานได 

 กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยกับสมรรถนะ

หลักดานยึดม่ันในความถูกตองมากที่สุด ทั้งน้ีอาจ

เนื่องมาจากฝายปฏบิัตกิารอนุมัตสินิเช่ือฯ เปนฝาย

ที่มีภารกิจหลักในการอนุมัติสินเช่ือ ซึ่งพนักงานทุก

คนตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ ซื่อสัตย 

โปรงใส พิจารณางานสินเช่ือบนขอมูลที่เปนจริง 

และไม เปดเผยความลับขององคการ เพราะ

เนื่องจากหากมีการปลอยสินเช่ือที่ไมมีคุณภาพ 

เกิดเปนหนี้เสีย ก็จะสงผลตอสถานการณที่ไมดีตอ

องคการรวมไปถึ งความ ม่ันค งของประเทศ 

ประกอบกับทางฝายจะมีสวนงานควบคุณภาพ 



(QC) ควบคุมการปฏิบัตใินทุกขั้นตอน และรายงาน

ผลการปฏิบัติงานใหทราบอยางตอเนื่อง ดังน้ัน

พนักงานทุกคนจึงตระหนักหนาที่ในสวนน้ี จึง

แสดงออกถึงสมรรถนะหลักในดานนี้มากที่สุด 

 กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยกับสมรรถนะ

หลักดานความเช่ียวชาญในงานอาชีพนอยที่สุด 

เนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เปนการ

ทํางานที่คอนขางแขงกับเวลา เพื่อแจงผลการ

พิจารณาสินเช่ือใหทันตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไว 

ทําใหสามารถแขงกับธนาคารคูแขงได ขั้นตอนใน

การปฏิบัติงานก็จะถูกกําหนดไวแลว ไมสามารถ

ปรับเปลี่ยนได และลักษณะของงานที่ทําก็จะ

คอนขางเหมือนเดิมในแตละงาน ทําใหพนักงานไม

คอยมีความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรู

ใหมๆ เพ่ือพัฒนาทักษะตนเอง สงผลใหพนักงาน

แสดงออกในสมรรถนะหลักดานน้ีนอยที่สุด 

 2. จากการศึกษาบรรยากาศขององคการ 

พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับบรรยากาศองคการในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เน่ืองมาจากฝายใหความสําคัญกับการพัฒนา

บรรยากาศภายในองคการใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน 

 ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง มี ค ว า ม เ ห็ น ด ว ย กั บ

บรรยากาศดานสัมพันธภาพภายในหนวยงานมาก

ที่ สุ ด  ทั้ งนี้ เ น่ือ ง จากลักษณะงานตอ ง มีการ

ปรึกษาหารือ ตัดสินใจรวมกัน ทั้งเพ่ือนรวมงาน

ผูบังคับบัญชา ทําใหบรรยากาศภายในองคการมี

ความเปนกันเอง ชวยเหลือ ใหคําแนะนําซึ่งกันและ

กัน ทําใหพนักงานเห็นดวยกับบรรยากาศองคการ

ดานนี้มากที่สุด 

 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นกับบรรยากาศ

องคการดานคาตอบแทนและสวัสดิการนอยที่สุด 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ปริมาณงานที่พนักงานตอง

รับผิดชอบในแตละวันคอนขางมาก อาจมีการ

ทํางานลวงเวลางานปกติ ทําใหพนักงานรูสึกถึง

คาตอบแทนที่นอยเกินไปสําหรับภาระหนาที่ที่ตอง

รับผิดชอบ รวมไปถึงฝายปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือฯ 

เปนฝายที่ มีพ นักงานจํานวนมาก การเ ลื่ อน

ตําแหนงในแตละปซ่ึงมีอยางจํากัด ทําใหมีการ

แขงขันการคอนขางสูง พนักงานในฝายจึงอาจคิด

วามีความไมยุติธรรมในการประเมินผล จึงทําให

พนักงานเห็นดวยกับบรรยากาศองคการในดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการนอยที่สุด 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถ

วิเคราะหไดดังนี้    

 3.1 ทั้งภาพรวมรายดาน บุคลากรที่มีเพศ

ตางกัน มีสมรรถนะหลักไมแตกตาง กัน ซึ่งไม

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

องคการไดเปดโอกาสใหพนักงานทั้งชายและหญิง

เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน 

สงผลใหพนักงานแสดงออกในสมรรถนะหลักไดไม

แตกตางกัน    

 3.2 ภาพรวมและรายดาน จําแนกตาม

อายุ พบวา ทั้งภาพรวมรายดานบุคลากรที่มีอายุ

ตางกัน มีสมรรถนะหลักไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจ

เนื่องมาจากพนักงานทุกคนในฝายทํางานใน

ลักษณะที่คลาย ไดรับการอบรม พัฒนาทักษะที่

เหมือนกันทําใหพนักงานที่มีอายุแตกตางกันมี

สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

3.3 ทั้งภาพรวมรายดาน บุคลากรที่ มี

ระดับการศึกษาตาง กัน มีสมรรถนะหลักไม

แตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระดับการศึกษาของพนักงาน

ไมไดเปนเกณฑในการแยกพนักงานถึงหนาที่ที่ตอง

รับผิดชอบ หรือแยกลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ทํา



ใหพนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี

สมรรถนะหลักไมแตกตางกัน  

 3.4 ภาพรวมและรายดาน จําแนกตาม

อายุงาน พบวาบุคลากรที่มีอายุงานตางกัน มี

สมรรถนะหลักแตกตางกัน อยางมีนัยยะสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ อายุงานแสดงถึงประสบการณ

ในงานที่ปฏิบัติ และรับรูถึงเปาหมายและ ผลจาก

การปฏิบัติงานในปที่ผานๆ ตางกัน อายุการทํางาน

เปนบอเกิดของความรู ทักษะ ความชํานาญ มี

โอกาสไดศึกษา เรียนรู ทําความเขาใจในงานที่

รับผิดชอบจนมีความเช่ียวชาญ ซ่ึงนาจะมีผลตอ

สมรรถนะจึงแสดงออกตอสมรรถนะหลักแตกตาง

กัน     

 3.5 ภาพรวมและรายดาน จําแนกตาม

ระดับตําแหนง พบวาบุคลากรที่มีระดับตําแหนง

ตางกัน มีสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์

แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเพราะระดับตําแหนงตั้งแต

พนักงานช้ันตน-ผูชวยผูอํานวยการฝาย สะทอนถึง

อายุงานและการเลื่อนขัน้ผลจากการปฏิบัติงาน ซ่ึง

ทําใหทําใหมีการเรียนรูและแสดงออกตอสมรรถนะ

หลักแตกตางกัน    

 3.6 ในภาพรวมปจจัยดานบรรยากาศ

องคการมีความสัมพันธในทางบวก  กับสมรรถนะ

หลักของพนักงานฝายปฏิบัติการอนุมัติสินเช่ือ

ผูประกอบการและสินเช่ือที่อยูอาศัย ธนาคาร

กสิกรไทย  จํ า กัด  (มหาชน ) ซึ่ ง เ ปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบรรยากาศ

องคการมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากร 

บรรยากาศขององคการที่ดีจะสงผลใหบุคลากรมี

การทํางานที่ดียิ่งขึ้น และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี 

ชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถในการทํางาน 

บุคลากรสามารถแสดงออกและพัฒนาตนเอง ซ่ึง

สอดคลองกับสตริงเจอร (Stringer, 2002) ที่กลาว

วา บรรยากาศองคการที่ดีจะเปนตัวกระตุนใหเกิด

สมรรถนะในบุคลากรและหนวยงานได โครงสราง

ที่ดีทําใหบุคลากรรูสึกวางานของทุกคนมีการระบุ

หนาที่ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 ผูศึกษาขอเสนอแนะแนวทางสําหรับ

ผูสนใจที่จะทําการศึกษาในคร้ังตอไป ดังน้ี 

1. การศึกษาในคร้ังตอไป ควรมีการเก็บ

รวบรวมขอ มูลโดยวิ ธีอื่ นๆ นอกจากการใช

แบบสอบถาม เชนการสัมภาษณ และการสังเกต

แบบมีสวนรวม รวมทั้งควรมีการเพ่ิมระยะเวลาใน

การรวบรวมขอมลูใหสูงขึ้น เพ่ือใหไดกลุมตัวอยาง

ที่ครอบคลุมและมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะกลุม

ตัวอยางที่เปนพนักงานของฝายปฏิบัติการอนุมัติ

สินเ ช่ือผู ประกอบการและสินเ ช่ือที่ อยูอาศัย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่เปนพนักงาน

ประจําสังกัดธนาคารกสิกรไทย เทานั้น ซ่ึงใน

การศึกษาคร้ังตอไป ควรจะทําการศึกษากับ

บุคลากรที่เปนพนักงาน Outsource เพ่ือจะไดนํา

ผลการศึกษามาเปรียบเทียบกันและสามารถ

นําไปใชไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น 

3. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรศึกษา

ปจ จัยอื่ นๆ  ที่ ค าด ว าจ ะ มีค วามสั ม พันธ กับ

สมรรถนะหลักของพนักงานฝายปฏิบัติการอนุมัติ

สินเ ช่ือผู ประกอบการและสินเ ช่ือที่ อยูอาศัย 

ธนาคารกสิกรไทย จํา กัด (มหาชน)  เชน 

ความเครียดในการปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน อํานาจในการตัดสินใจ ความจงรักภักดีตอ

องคการ ความผูกพันขององคการ เปนตน 
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