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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความสัมพันธ์ของการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานกับผลิตภาพของพนักงาน เพื่อวิเคราะห์ผลของ

การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานของพนักงานต่อผลิตภาพของพนักงาน อาศัยแนวคิดการลดต้นทุนการผลิตส่วนเพิ่ม

จากการเพิ่มผลิตภาพแรงงานท าให้ได้ผลผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน ผลการศึกษาพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และ

ขนาดเล็กในประเทศไทยระหว่างพ.ศ. 2552 - 2561 ด้วยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว (Panel Data Analysis) โดย

ก าหนดให้ก าไรสุทธิต่อปีของธนาคารแสดงถึงผลิตภาพของพนักงานพบว่า กรณีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ หาก

ธนาคารให้พนักงานฝึกอบรมเพิ่มขึ้นปีละ 1 ช่ัวโมง จะท าให้มีก าไรสุทธิลดลง 427.8739 ล้านบาท ก าไรสุทธิท่ี

ลดลงอาจเป็นค่าเสียโอกาสท่ีพนักงานสละเวลาท างานไปฝึกอบรม หากพนักงานใช้เวลาท่ีฝึกอบรมมาท างานอาจ

ท าให้ธนาคารมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าตอบแทนพนักงานมีความสัมพันธ์กับก าไรสุทธิ หาก

ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานเพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านบาท จะท าให้มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 676,800 บาท ส าหรับ

ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กนั้น ถ้ามีพนักงานเพิ่มข้ึนปีละ 1 คน ธนาคารจะมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1.0039 ล้านบาทต่อ

ปี และถ้าพนักงานได้ฝึกอบรมเพิ่มข้ึนปีละ 1 หลักสูตร ธนาคารจะมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนถึง 10.2665 ล้านบาท จะเห็น

ได้ว่า การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานส่งผลต่อก าไรสุทธิท้ังธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก แต่ส่งผลต่อ

ธนาคารขนาดใหญ่มากกว่าจากการท่ีธนาคารขนาดใหญ่จ่ายค่าฝึกอบรมให้กับพนักงานมากกว่า ซึ่งมี จ านวน

พนักงาน จ านวนช่ัวโมงอบรมต่อปีและจ านวนหลักสูตรต่อปีมากกว่าธนาคารขนาดเล็ก 
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Abstract 

 The study of the effects of on-the-job training on productivity of Thai commercial bank 

officers is based on the conceptual framework of greater labor productivity and reduced 

marginal cost. Results of panel data analysis on large and small Thai commercial banks from 

2009 to 2018 find that for large banks, an additional training hour in a year will depress net 

profits (assumed to be a proxy for labor productivity here) 427.8739 million Thai Baht. Such 

drop could be interpreted as the opportunity cost of trainees rather than performing the tasks 

and generating revenues and profits for the banks.  On the other hand, an annual pay raise of 1 

Million Thai Baht will lead to higher net profits for an amount of 676,800 Thai Baht. For small 

Thai banks, an additional officer employed in a year will result in an increase in net profits for 

an amount of 1.0039 million Thai Baht. Profits will be much higher for an amount of 10.2665 

million Thai Baht if small bank officers take 1 additional training lesson annually.  Evidently, on-

the-job training affects Thai banks’ net profits, particularly large banks possibly because they 

pay for the training, in terms of training courses and hours, more than their small counterparts. 
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