
 

 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ในปัจจุบนัธุรกิจต่างๆมีการแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน และต่างก็พยายามพฒันาธุรกิจ
ของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะสามารถแข่งขนัและอยูร่อดได ้ โดยพยายามสร้างขอ้ไดเ้ปรียบ
ให้ต่างออกไป ทั้งในด้านการลงทุนทางการเงิน พฒันาโครงสร้างขององค์กรและพฒันาระบบ
เทคโนโลยี แต่ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งในดา้นทรัพยากรมนุษย ์  
มากนัก  ซ่ึงเป็นส่ิงใกลต้วัท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าขององคก์าร มีความสามารถ มีพลงั และสามารถ
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในโลกธุรกิจปัจจุบนั  คนในองคก์รมีชีวิต มีสุข มีทุกข ์ถา้องคก์ร
สนใจแต่อยากใหค้นเก่งในงาน แต่ลม้เหลวในการด าเนินชีวิต คนเก่งงานอยา่งเดียวจะช่วยใหอ้งคก์ร
ยิง่ใหญ่ไดจ้ริงหรือ คนเรามีสองดา้น ตอ้งบริหารใหไ้ดท้ั้งสองดา้น คือ งานกบัชีวิตตอ้งสมดุลกนั จึง
จะท าใหค้นในองคก์รมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุข เกิดความร่วมมือ เกิดความคิดสร้างสรรค ์น าไปสู่
การเปล่ียนแปลงปรับปรุงเพื่อสร้างสินคา้และบริการท่ีดี เพื่อความพึงพอใจของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ 
และองคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวใ้นท่ีสุด(บมจ.ธนาคารกรุงไทย, 2552: ออนไลน)์ 

ส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งคือ การท่ีผูบ้ริหารจะต้องให้ความส าคัญและสนใจในด้าน
ความสุขในการท างานของบุคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรมนุษยแ์ละเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือน
ธุรกิจไปสู่ความส าเร็จทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ในแต่ละบุคคลย่อมมีระดบัความสุขท่ี
แตกต่างกนั พนกังานท่ีมีความสุข มีสุขภาพทางจิตท่ีดีจะสามารถพฒันาความรู้ความสามารถ พฒันา
สติปัญญา สามารถดึงศกัยภาพท่ีมีมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และเป็นท่ียอมรับ
ของผูอ่ื้นนั้นจะสามารถเขา้ใจถึงธรรมชาติและความแตกต่างของมนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดีอนัจะน ามาสู่
การมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา อีกทั้งจะส่งผลต่อการมีสุขภาพกายท่ีดีอีก
ดว้ย ดงันั้นองคก์รจึงตอ้งมุ่งสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รผา่นการท างานดว้ยความสุข (ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552: 16) 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) เป็นองคก์รหน่ึงท่ีไดใ้ห้ความส าคญักบัความสุข
ในการท างานของพนักงาน โดยในปี 2552 ได้จัดให้มีการประชาสัมพนัธ์โครงการ Happy 
Workplace องคก์รแห่งความสุขแก่พนกังานของธนาคารซ่ึงปัจจุบนัมีจ านวนทั้งหมด 18,341 คน
(บมจ.ธนาคารกรุงไทย, 2554: ออนไลน์) เน้ือหาประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆท่ีจะก่อใหเ้กิดความสุขใน
การท างาน และแนวทางการสร้างความสุขในการท างาน เพราะเน่ืองจากว่าธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์น
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ปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง และผลิตภณัฑ์ของแต่ละธนาคารมีความคลา้ยคลึงกนัดงันั้น
ธนาคารจึงตอ้งให้ความส าคญักบัคุณภาพการบริการซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัภารกิจของธนาคาร ท าให้
ลูกคา้ของธนาคาร เกิดความพึงพอใจและประทบัใจมากท่ีสุด จะเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้ลูกคา้กลบัมา
ใชบ้ริการอีกและเกิดการบอกต่อ สร้างลูกคา้รายใหม่ให้กบัธนาคาร  ธนาคารจึงจะสามารถอยู่รอด
และแข่งขนัได ้การสร้างคุณภาพการให้บริการท่ีดีจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัผูใ้ห้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ
ดว้ย เพราะผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูท่ี้ตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้โดยตรง  การมีความสุขในการท างานจะ
ท าให้พนกังานนั้นมีวิธีการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการให้บริการไดดี้ ซ่ึงบางคร้ังเกิด
จากผูรั้บบริการมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัหรือเกิดจากผูใ้ห้บริการเองดว้ย อีกทั้งพนักงานท่ีมี
ความสุขนั้นจะให้ความช่วยเหลือและเอาใจใส่กบัลูกคา้ดว้ยความยินดีและเต็มใจซ่ึงจะส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการท่ีดี  จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีลกัษณะของพนักงานท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจแก่
ลูกคา้และสร้างคุณภาพการให้บริการท่ีดี ควรจะเป็นลกัษณะการแสดงออกในการท างานอย่างมี
ความสุข  

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสุขในการท างาน ตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) โดยเลือก
ศึกษาในสังกดัส านกังานเขตเชียงใหม่ 1  ซ่ึงมีจ านวนสาขาทั้งหมด 12 สาขา และมีพนกังานระดบั
ปฏิบติัการจ านวน 81 คน (บมจ.ธนาคารกรุงไทย, 2554: ออนไลน์) เน่ืองจากจะเป็นส่วนหน่ึงการ
ของพฒันาบุคลากรของธนาคาร โดยผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารของธนาคารใน
การก าหนดแนวทางการด าเนินงานและกลยุทธ์ เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคาร
ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 

2.   เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 
 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1.  ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 
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2.  ท าให้ทราบถึงระดบัความสุขในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการธนาคาร 
กรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 

3. สามารถน าขอ้มูลใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการและพฒันาใหเ้กิดความสุขในการ
ท างานอย่างย ัง่ยืนของพนักงานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านักงานเขต
เชียงใหม่ 1 เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารต่อไป 
 
1.4 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 ควำมสุขในกำรท ำงำน หมายถึง การท่ีบุคคลไดก้ระท าในส่ิงท่ีตนเองรักและพึงพอใจ ชอบ
และศรัทธาในงานท่ีท า พึงพอใจในประสบการณ์ชีวิตท่ีตนเองได้รับ ตลอดจนประสบการณ์
เหล่านั้ น ให้ผลต่ออารมณ์ความรู้สึกทางบวกมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกทางลบ ท าให้เกิดการ
สร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงาม บนพื้นฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม 

ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำน ของพนักงานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ทั้ง 5 ปัจจยั คือ 

1. ปัจจยัดา้นผูน้ า (Leadership) ไดแ้ก่ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน เห็นใจ
ผู ้ใต้บังคับบัญชา กระตุ้นให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาเกิดทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติหน้า ท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน (Relationship) ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากคน      
รอบขา้ง   การไดรั้บความเอาใจใส่ดูแล การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีในทางสงัคม 

3. ปัจจยัดา้นความรักในงาน (Job Inspiration) ไดแ้ก่ การปฏิบติัหนา้ท่ีให้บรรลุผล
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.       ปัจจยัดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร  (Organization’s Share Value) ไดแ้ก่  พฤติกรรม 
ของคนในองคก์รท่ียึดถือเป็นพฤติกรรมร่วมและมีการปฏิบติักนัอย่างเน่ืองจนเกิดเป็นวฒันธรรม
ขององคก์รนั้น 

5. ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม 
การใหค้วามส าคญัแก่เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

พนักงำนระดับปฏิบัติกำร  หมายถึง เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า และเจ้าหน้าท่ีธุรกิจและ
การตลาดท่ีปฏิบติังานใหบ้ริการลูกคา้ในส่วนงานสาขาของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน)สังกดั
ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 

ธนำคำร หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) สาขาในสงักดัส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 
 


