
 
บทที ่ 5 

สรุปผลการศึกษา  การอภปิรายผล  ข้อค้นพบ  และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั
(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสุขใน
การท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 
ในภาพรวม และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน  5  ด้าน  ได้แก่ ด้านผูน้ า ด้าน
ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน  ดา้นความรักในงาน  ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร  และดา้นคุณภาพชีวิต
ในการท างาน 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาท าการศึกษาจากพนักงานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด(มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 1  จ  านวนทั้งส้ิน  80  คน  ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น  2  ส่วน  คือ  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  ซ่ึงไดจ้ากการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ  
ส่ิงพิมพ ์ งานวิจยั  เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  และฐานขอ้มูลออนไลน์  และขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 
Data)  เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรพนักงานระดับปฏิบติัการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 1 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์จะน าขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามน าไปประมวลผล  
สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
เขตเชียงใหม่ 1 

พนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ท่ี
ตอบแบบสอบถามจ านวน  80  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  82.50  มีอายตุ  ่ากว่า  30 ปี ร้อย
ละ 36.25  สถานภาพสมรส  ร้อยละ  52.50  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ 78.75  ท างานดา้น
บริการลูกคา้ ร้อยละ 88.75  ต าแหน่งจา้หนา้ท่ี  ร้อยละ  63.75  รายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท  
ร้อยละ 33.75  มีอายงุาน 1 – 10 ปี  ร้อยละ 53.75 
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ส่วนที ่ 2  การวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 
 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคมีความน่าเช่ือถือในระดบัสูงทุกดา้น  ซ่ึงดา้นผูน้ า มี
ค่าความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด  เท่ากบั 0.9579  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร ค่าความ
น่าเช่ือถือเท่ากบั   0.9452  ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ค่าความน่าเช่ือถือเท่ากบั   0.9300  ดา้น
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ค่าความน่าเช่ือถือเท่ากบั   0.9295 และดา้นความรักในงาน ค่าความ
น่าเช่ือถือเท่ากับ   0.922  ส่วนด้านภาพรวมความสุขในการท างาน มีค่าความน่าเช่ือถือเท่ากับ   
0.9701    
 
ส่วนที ่ 3  การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 1 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1  มี
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน  ไดแ้ก่  ดา้นผูน้ า  ดา้นความสัมพนัธ์
ในท่ีท างาน  ดา้นความรักในงาน  ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร  และดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน  
ดงัน้ี 
 1.  ปัจจยัดา้นผูน้ า  
  พนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ส านักงานเขต
เชียงใหม่ 1  มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นภาวะความเป็นผูน้ าของหวัหนา้/ผูบ้ริหารในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.46  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ยไดด้งัน้ี 

1) การสร้างความรู้สึกใหพ้นกังานตระหนกัถึงวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร 
2) การมีบทบาทส าคญัในการสร้างและพฒันาทีมงาน 
3) การสร้างการส่ือสารแบบสองทางท่ีเปิดเผยและโปร่งใสใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร  
4) การสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัใหก้บัพนกังานทั้งองคก์ร 
5) การสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานในองคก์รเพื่อใหพ้นกังานสามารถท างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  
6) ความสามารถในการควบคุมงานท่ีท าได ้ 
7) การดึงศกัยภาพของพนักงานออกมา เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
8) เม่ือมีปัญหาในการท างาน พนกังานจะไดรั้บความช่วยเหลือจากหวัหนา้งาน 
9) การไดรั้บการยอมรับจากหวัหนา้งาน   
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10) การบริหารท่ีเป็นธรรม   
11) การอุทิศตนเองใหก้บัพนกังานและองคก์ร   
12) การกระจายอ านาจให้กบัพนักงานในการท าภารกิจและหน้าท่ีต่างๆเพื่อให้

ประสบความส าเร็จ    
13) การจดจ าและให้ความส าคัญกับความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนโดยพนักงานอย่าง

สม ่าเสมอ   
14) การรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน 
15) ความเอาใจใส่ผูร่้วมงาน 

2.  ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน   
พนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ส านักงานเขต

เชียงใหม่ 1  มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างานในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.44  เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยได้
ดงัน้ี 

1) ความรู้สึกดี สนุก เพลิดเพลินเม่ืออยูก่บัเพื่อนร่วมงาน  
2) การมีเพื่อนร่วมงานท่ีสามารถท างานร่วมกนัได ้   
3) การเป็นส่วนหน่ึงของทีมท่ีท าใหห้น่วยงานประสบความส าเร็จ   
4) การไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเสมอ   
5) เพื่อนร่วมงานต่างกท็  างานส่วนท่ีตนเองรับผดิชอบ   
6) เพื่อนร่วมงานใหค้วามส าคญั  
7) การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน  
8) การไดรั้บค าชมเชย สรรเสริญ เม่ือประสบผลส าเร็จ   
9) ความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัเพื่อนร่วมงาน   
10) การมีเพื่อนร่วมงานท่ีไวใ้จได ้  
11) เม่ือมีปัญหา สามารถปรึกษากบัเพื่อนร่วมงานไดทุ้กเม่ือ   

3.  ปัจจยัดา้นความรักในงาน   
พนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ส านักงานเขต

เชียงใหม่ 1  มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความรักในงานในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  4.33  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 

1) การมีโอกาสติดต่อกบับุคคลภายนอก 
2) ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในสายงาน 
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3) ความเป็นระบบระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอน  
4) ความรู้สึกสนุกและร่ืนเริงกบัการท างาน   
5) ความหลากหลายของงาน 
6) การไดรั้บการอ านวยการและสนบัสนุนต่างๆ ในการท างาน    
7) โอกาสใชท้กัษะความสามารถในการท างาน    
8) การไดรั้บการยอมรับนบัถือต าแหน่งคุณค่าทางสงัคม    
9) การมีโอกาสในการควบคุม/บงัคบับญัชา/ตดัสินใจในงาน    
10) การไดท้ างานท่ีตนชอบ ช านาญ   
11) การมีอิสระในการท างานอยา่งเตม็ท่ี   

4.  ปัจจยัดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร   
พนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ส านักงานเขต

เชียงใหม่ 1  มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นค่านิยมร่วมขององคก์รในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.46  เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยได้
ดงัน้ี 

1) การรับรู้ถึงวฒันธรรมองคก์รท่ีเพื่อนร่วมงานยดึถือและปฏิบติัร่วมกนัมาอยา่ง
ต่อเน่ือง   

2) ความเช่ือวา่สามารถท างานไดอ้ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด    
3) ความเช่ือในค่านิยมขององคก์รและไดน้ าไปปฏิบติั    
4) การยดึถือเป้าหมายและคุณค่าขององคก์รประหน่ึงเป็นเป้าหมายของตวัเอง   
5) การรับรู้ถึงคุณค่าของการบรรลุในผลส าเร็จของงานร่วมกนั  

5.  ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน 
พนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ส านักงานเขต

เชียงใหม่ 1  มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.35  เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยได้
ดงัน้ี 

1) สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ  
2) การจดัการตนเองใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มการท างาน  
3) ความสมดุลระหวา่งชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างาน  
4) ความเจริญกา้วหน้าในตนเอง มีโอกาสพฒันา และเปิดรับประสบการณ์ใหม่

อยา่งต่อเน่ือง  



76 

 

5) การมีอิสระในการปกครองตนเองในการอยู่ในสังคม ทั้งการท างานและชีวิต
ส่วนตวั  

6) ระบบการใหค่้าตอบแทนจากการท างาน เหมาะสมกบัหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ   
 6.  ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ดา้นภาพรวม 
  เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่ามีระดบัความคิดเห็นในระดบัความเห็นดว้ยอย่างยิ่ง
ทุกขอ้ สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นผูน้ า  
2) ปัจจยัดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร  
3) ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  
4) ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน   
5) ปัจจยัดา้นความรักในงาน  

 
ส่วนที่  4  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของ  โดยใช้สถิติ  ค่าเฉลี่ย  
Crosstabulation และหาความสัมพนัธ์โดยใช้ Chi-Square 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขใน
การท างานในดา้นต่าง ๆ 5  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นผูน้ า  ดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน  ดา้นความรักใน
งาน  ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร  และดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน พบวา่ 
 1)  เพศมีผลต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดับปฏิบติัการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 1 ปัจจยัหลกัดา้นผูน้ าในปัจจยัย่อยการ
สร้างและพฒันาทีมงาน การสร้างการส่ือสารแบบสองทางท่ีเปิดเผยและโปร่งใส การเอาใจใส่
ผูร่้วมงาน และการช่วยเหลือพนกังานเม่ือมีปัญหาในการท างาน  และมีผลต่อปัจจยัหลกัดา้นความ
รักในงานในปัจจยัย่อยความรู้สึกสนุกและร่ืนเริงกบัการท างานโดยเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05   
 2)  อายุไม่มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในทุกดา้น 
 3)  สถานภาพสมรสมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในปัจจยัหลกัดา้นความรักใน
งานในปัจจยัยอ่ยการมีอิสระในการท างานอยา่งเตม็ท่ี และปัจจยัหลกัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน
ในปัจจยัยอ่ยการมีอิสระในการปกครองตนเองในการอยูใ่นสงัคมทั้งการท างานและชีวิตส่วนตวั 
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 4)  ระดับการศึกษามีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในปัจจยัหลกัดา้นผูน้ าใน
ปัจจยัยอ่ยความเอาใจใส่ผูร่้วมงาน ปัจจยัหลกัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานในปัจจยัยอ่ยการ
ไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน การไดรั้บค าชมเชย สรรเสริญ เม่ือประสบผลส าเร็จ และ
การท่ีเพื่อนร่วมงานใหค้วามส าคญั  ปัจจยัหลกัดา้นความรักในงานในปัจจยัยอ่ยความรู้สึกสนุกและ
ร่ืนเริงกบัการท างาน 
 5)  ลกัษณะงานท่ีท ามีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในปัจจยัหลกัดา้นผูน้ าใน
ปัจจยัยอ่ยดา้นความเอาใจใส่ผูร่้วมงาน  ปัจจยัหลกัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานในปัจจยัยอ่ย
การเป็นส่วนหน่ึงของทีมท่ีท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ สามารถท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานได ้และการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 
 6)  ต  าแหน่งงานมีผลต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในปัจจยัหลกัดา้นคุณภาพ
ชีวิตในการท างานในปัจจัยย่อยระบบการให้ค่าตอบแทนจากการท างานเหมาะสมกับหน้าท่ีท่ี
รับผดิชอบ 
 7)  รายได้ต่อเดือนมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในปัจจยัหลกัดา้นค่านิยมร่วม
ขององคก์รในปัจจยัยอ่ยการยดึถือเป้าหมายและคุณค่าทางองคก์รประหน่ึงเป็นเป้าหมายของตน 
 8)  อายุงานมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในปัจจยัหลกัดา้นผูน้ าในปัจจยัยอ่ยการ
สร้างความรู้สึกให้พนกังานตระหนักถึงวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร การรับฟังความคิดเห็น
ของผูร่้วมงาน  
 
ส่วนที่  5  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อระดับความสุขในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 1 

 การวดัระดบัความสุขในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั
(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 วเิคราะห์จากค่าเฉล่ียความสุขในการท างานในดา้นภาพรวม
ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบัความสุขในการท างานของจ านวน  3  ขอ้ยอ่ยไดแ้ก่ 

1)                                                                              
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2) ความรู้สึกเพลิดเพลิน  พอใจ  เตม็ใจ  สนใจ มีความถูกใจ  และยนิดีในการปฏิบติังาน
ของตน 

3) ความรู้สึกกระตือรือร้นในการท างาน  มีความต่ืนตวั  ท างานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  
รวดเร็ว   กระฉบักระเฉง  มีชีวิตชีวาในการท างาน 

 ผลการศึกษาระดบัความสุขในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ผูต้อบแบบสอบถามมีความสุขในการท างานในระดับมาก 
โดยพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 รู้สึกสนุก
กบังาน  ไม่มีความ                            รู้สึก                                          
และยนิดีในการปฏิบติังานของตน  ตลอดจนมีความรู้สึกกระตือรือร้นในการท างาน  มีความต่ืนตวั  
สามารถท างานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  รวดเร็ว   กระฉบักระเฉง  มีชีวิตชีวาในการท างาน 
 
ส่วนที่  6  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสุขในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 1 พบว่า โดยใช้สถิติ   ค่าเฉลี่ย  
Crosstabulation และหาความสัมพนัธ์โดยใช้ Chi-Square 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์คุณลกัษณะส่วนบุคคลต่อระดบัความสุขในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 1  ได้ผล
การศึกษาดงัน้ี 

  1)   เพศ  ไม่มีผลต่อระดบัความสุขในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 

  2)  อายุ  ไม่มีผลต่อระดบัความสุขในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 

  3)  สถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อระดบัความสุขในการท างานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 

  4)  ระดับการศึกษา  มีผลต่อระดับความสุขในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในดา้นความรู้สึกพึงพอใจใน
งานโดยเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน พอใจ เตม็ใจ สนใจ มีความถูกใจและยินดีในการปฏิบติังานของ
ตนเอง 
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  5)  ลักษณะงาน ไม่มีผลต่อระดับความสุขในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 

  6)  ต าแหน่งงาน  ไม่มีผลต่อระดบัความสุขในการท างานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 

  7)  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ไม่มีผลต่อระดบัความสุขในการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 

  8)  อายงุาน  ไม่มีผลต่อระดบัความสุขในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 
 
ส่วนที ่ 7  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของระดับความสุขในการท างานต่อองค์กร 

ค่าเฉล่ียคะแนนของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน เรียงจากมากไปน้อย ไดด้งัน้ี 
ด้านผูน้ า ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน คุณภาพชีวิตในการ
ท างาน  และดา้นความรักในงาน 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานทั้ง 5 
ปัจจยั ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นผูน้ า ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความรักในงาน ดา้นค่านิยมร่วม
ขององค์กรและดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน เทียบกบัค่าเฉล่ียของระดบัความสุขโดยใช้ Chi-
Square พบวา่ ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นผูน้ า ดา้นความรักในงาน ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์รและ
ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
 
5.2  การอภิปรายผล 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระยุกต์ใชเ้คร่ืองมือวดัการท างานอย่างมีความสุขของรวมศิริ  เมนะ
โพธิ (2550)  ท่ีศึกษาเร่ืองเคร่ืองมือวดัการท างานอย่างมีความสุข  กรณีศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ
ระดบัปริญญาโท  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale)  5  
ขั้น  ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยั  5  ดา้น  คือ ดา้นผูน้ า  ดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน  ดา้นความรัก
ในงาน  ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร  และดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน  โดยผลการศึกษาพบว่า  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานทั้ง 5 ดา้น  และใน
ภาพรวมในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่และมีระดบัความสุขในการท างานในระดบัมาก ดงัน้ี 
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 1)  เพศมีผลต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดับปฏิบติัการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 1 ปัจจยัหลกัดา้นผูน้ าในปัจจยัย่อยการ
สร้างและพฒันาทีมงาน การสร้างการส่ือสารแบบสองทางท่ีเปิดเผยและโปร่งใส การเอาใจใส่
ผูร่้วมงาน และการช่วยเหลือพนกังานเม่ือมีปัญหาในการท างาน  และมีผลต่อปัจจยัหลกัดา้นความ
รักในงานในปัจจยัย่อยความรู้สึกสนุกและร่ืนเริงกบัการท างานโดยเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05   
 2)  อายุไม่มีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในทุกดา้น 
 3)  สถานภาพสมรสมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในปัจจยัหลกัดา้นความรักใน
งานในปัจจยัยอ่ยการมีอิสระในการท างานอยา่งเตม็ท่ี และปัจจยัหลกัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน
ในปัจจยัยอ่ยการมีอิสระในการปกครองตนเองในการอยูใ่นสงัคมทั้งการท างานและชีวิตส่วนตวั 
 4)  ระดับการศึกษามีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในปัจจยัหลกัดา้นผูน้ าใน
ปัจจยัยอ่ยความเอาใจใส่ผูร่้วมงาน ปัจจยัหลกัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานในปัจจยัยอ่ยการ
ไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน การไดรั้บค าชมเชย สรรเสริญ เม่ือประสบผลส าเร็จ และ
การท่ีเพื่อนร่วมงานใหค้วามส าคญั  ปัจจยัหลกัดา้นความรักในงานในปัจจยัยอ่ยความรู้สึกสนุกและ
ร่ืนเริงกบัการท างาน 
 5)  ลกัษณะงานท่ีท ามีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในปัจจยัหลกัดา้นผูน้ าใน
ปัจจยัยอ่ยดา้นความเอาใจใส่ผูร่้วมงาน  ปัจจยัหลกัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานในปัจจยัยอ่ย
การเป็นส่วนหน่ึงของทีมท่ีท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ สามารถท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานได ้และการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 
 6)  ต  าแหน่งงานมีผลต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในปัจจยัหลกัดา้นคุณภาพ
ชีวิตในการท างานในปัจจัยย่อยระบบการให้ค่าตอบแทนจากการท างานเหมาะสมกับหน้าท่ีท่ี
รับผดิชอบ 
 7)  รายได้ต่อเดือนมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในปัจจยัหลกัดา้นค่านิยมร่วม
ขององคก์รในปัจจยัยอ่ยการยดึถือเป้าหมายและคุณค่าทางองคก์รประหน่ึงเป็นเป้าหมายของตน 
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 8)  อายุงานมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ในปัจจยัหลกัดา้นผูน้ าในปัจจยัยอ่ยการ
สร้างความรู้สึกให้พนกังานตระหนักถึงวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร การรับฟังความคิดเห็น
ของผูร่้วมงาน  

ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกบัความสุขในการท างานคร้ังน้ี พบว่า  
สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของสุกัญญา  อินต๊ะโดด (2550)  ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ความตอ้งการมีส่วนร่วมในองคก์รและความสุขในการ
ท างาน ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างาน และ
สอดคคลอ้งกบัผลงานวิจยัของรวมศิริ  เมนะโพธิ (2550)ไดศึ้กษาเร่ือง เคร่ืองมือวดัการท างานอยา่ง
มีความสุข กรณีศึกษานักศึกษาภาคพิเศษระดบัปริญญาโทสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ี
กล่าววา่เคร่ืองมือนั้นท่ีใชศึ้กษามีค่าความน่าเช่ือถือสูงทั้งระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการท างานอยา่ง
มีความสุขและจากระดบัความสุขจากการท างานท่ีไดรั้บในปัจจุบนั  นอกจากน้ีในส่วนของระดบั
ความสุขของกลุ่มตวัอย่างพบว่าภาพรวมของระดบัความสุขในการท างานปัจจุบนัของนักศึกษา
ระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ สถาบนัพฒันบณัฑิตบริหารศาสตร์มีระดบัความสุขในการท างานอยูใ่น
ระดบัมาก 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 มีการคน้พบดงัน้ี 

1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นผูน้ าและปัจจยัดา้น
ค่านิยมร่วมขององคก์ร 

2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานนอ้ยท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นความรักในงาน 
3) ปัจจยัดา้นผูน้ ามีปัจจยัยอ่ยท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 ระหว่าง

เพศชายและเพศหญิงอยูห่ลายปัจจยั โดย เพศชายมีคะแนนค่าเฉล่ียท่ีเห็นดว้ยกบัปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความสุขน้อยกว่าเพศหญิงในดา้นการส่ือสารแบบสองทางท่ีเปิดเผยและ
โปร่งใสภายในองคก์ร การเอาใจใส่ผูร่้วมงาน และการช่วยเหลือพนกังานเม่ือมีปัญหา
ในการท างาน 

4) การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขตามสถานภาพการสมรส พบว่าพนักงานท่ี
สมรสแลว้มีค่าคะแนนเฉล่ียเห็นด้วยน้อยกว่าสถานภาพอ่ืนๆและท าให้เกิดความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัของขอ้มูล ในปัจจยัยอ่ยดา้นความมีอิสระ ทั้งอิสระในการ
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ท างานอย่างเต็มท่ี อิสระในการปกครองตนเองในการอยู่ในสังคมทั้งการท างานและ
ชีวิตส่วนตวั 

5) พนักงานท่ีมีอายุงาน 1-10 ปี มีค่าคะแนนเฉล่ียเห็นด้วยสูงมากจนท าให้เกิดความ
แตกต่างกนัของชุดขอ้มูลอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือเทียบกบักลุ่มพนกังานท่ีมีอายงุาน 11 ปี
ข้ึนไป ในปัจจัยด้านผูน้ าท่ีว่า ผูน้ าเป็นผูท่ี้สร้างความรู้สึกให้พนักงานตระหนักถึง
วิสยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์รและรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน 

6) จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
พบว่า พนกังานท่ีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าคะแนนเห็นดว้ยเฉล่ียนอ้ยกว่า
ระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนไป โดยท่ีเห็นไดช้ดัเจนไดแ้ก่ การเอาใจใส่ผูร่้วมงานของผูน้ า 
และความรู้สึกสนุก ร่ืนเริง ในการท างาน 

7) จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
พบว่า ปัจจยัย่อยดา้นการเอาใจใส่ผูร่้วมงานของปัจจยัดา้นผูน้ า เป็นปัจจยัท่ีเกิดความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจ าแนกตามเพศ จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใครขอเสนอแนะความคิดเห็นซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่1 ในการสร้างความสุขในการท างานของ
พนกังานไดด้งัน้ี 

1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานดา้นผูน้ า เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขใน
การท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ผูน้ าจึงเปรียบเหมือนแกนหลกัของ
หน่วยงาน เน่ืองจากผูน้ าเป็นผูมี้หน้าท่ีในการวางแผนสั่งการ มอบหมาย และประเมินผลงานของ
พนักงานเพื่อให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ฉะนั้นผูน้ าจะเป็นเพียงช้ีแนะ  ให้
ค  าปรึกษา ก ากบัดูแล เพื่อท่ีจะดึงศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นแต่ละบุคคลออกมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ีใหพ้นกังานได้
มีส่วนร่วมกับงาน หากผูน้ ามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานท่ีดี มีการแจ้งผลการ
ประเมินงานทุกคร้ัง มีการรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องโดยจดัให้มีการประชุมพนักงานเป็น
ประจ าเพื่อช้ีแจงนโยบาย ระเบียบปฏิบติังาน ช้ีแจงรายละเอียดผลิตภณัฑใ์หม่ๆของธนาคาร และ
มอบหมายงาน รวมถึงจะไดเ้ป็นการรับฟังปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน การให้บริการลูกคา้ และ
เป็นการระดมความคิดในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผูน้ าควรจะจดจ าความส าเร็จในผลงานท่ีเกิด
ข้ึนกบัพนกังานแต่ละคนอยา่งสม ่าเสมอ โดยจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัทั้ง
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พนักงานชายและหญิง   มีความเป็นกลาง ทุกอย่างท่ีท าสามารถอธิบายไดด้ว้ยเหตุผล อย่ายึดถือ
มุ่งหวงัเพื่อเป้าหมายจนลืมท่ีจะเอาใจใส่ดูแลผูร่้วมงาน ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้พนกังานมีความรู้สึกใน
ทางบวกกับผูน้ าของตน ด้วยเหตุน้ีผูน้ าจึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการโน้มน้าวให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกผกูพนัเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เกิดความภาคภูมิใจและเตม็ใจสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีใหเ้กิดข้ึน
ในการท างาน เพื่อท าใหพ้นกังานมีระดบัความสุขในการท างานเพิ่มมากข้ึน 

2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ทุก
ปัจจยัย่อยมีผลต่อความสุขในการท างานอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากการท างานร่วมกนันั้น การมี
สัมพนัธภาพอนัดีต่อกนันอกจากจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของงานแลว้ยงัส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต 
ของบุคคลท่ีมาท างานร่วมกนัดว้ย การสร้างสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน นอกจากจะเป็นแนวทางให้
วิเคราะห์เพื่อนร่วมงานและเขา้ใจเพื่อนร่วมงานใหม้ากข้ึนแลว้ ยงัช่วยยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  เม่ือมนุษยสัมพนัธ์ในองคก์รดี ก็จะท าให้บุคคล เป็นสุข เพื่อนร่วมงานสุข และส่ิงแวดลอ้ม
ในท่ีท างานดี ซ่ึงหมายถึงประสิทธิภาพท่ีดีขององคก์ร แต่ในระหว่างปฏิบติังานหรือในเวลางานนั้น 
พนกังานจะตอ้งให้บริการลูกคา้อย่างเต็มท่ี การสร้างความสัมพนัธ์หรือพูดคุยแลกเปล่ียนทศันคติ
กนัอาจเป็นไปอย่างผิวเผิน ดงันั้นการจดัให้มีการท ากิจกรรมร่วมกนัของพนกังานทั้งภายในสาขา
และระหว่างสาขาอยา่งสม ่าเสมอจะเป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์อนัดี เกิดความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั สร้างเครือข่ายขององคก์รท่ีเขม้แขง็ เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งใน
การช่วยใหบ้รรยากาศในการท างานมีความสุขมากข้ึน 

3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานดา้นความรักในงาน ทุกปัจจยัยอ่ยมีผลต่อ
ความสุขในการท างานในระดบัมาก ผูน้ ามีบทบาทอยา่งมากในการกระตุน้ใหพ้นกังานในสงักดัรักท่ี
จะเรียนรู้งานใหม่ๆ เพิ่มทกัษะในการท างาน ทดลองเวียนงานให้ทุกคนไดท้ าทุกๆงาน เพื่อจะได้
ส่งเสริมพนกังานตามงานท่ีมีความถนดั จดัต าแหน่งงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของพนกังาน 
และสร้างการมีส่วนร่วมระหวา่งต าแหน่งงานทุกต าแหน่งใหช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั พนกังานจะได้
รู้สึกสนุกกบัการท างานเพื่อผลงานท่ีมีประสิทธิภาพขององคก์ร และเม่ือมีการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้
หรือพฒันาทกัษะในการท างานถา้เป็นไปไดค้วรจดัให้มีการไปอบรมโดยครบถว้นอาจจะเป็นทาง
VDO Conference ซ่ึงไม่เสียเวลาเดินทางและไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีธนาคาร
ไดล้งทุนไปดว้ยเงินจ านวนมาก ฉะนั้นควรจะไดใ้ชอ้ยา่งคุม้ค่า การท่ีทุกคนไดไ้ปอบรมจะท าใหไ้ด้
รู้ถึงเน้ือหาอยา่งชดัเจนกว่าการท่ีส่งเพียงแค่ตวัแทนไปอบรม เพราะหากเป็นเพียงแค่การส่งตวัแทน
ไปกจ็ะหมายถึงวา่พนกังานผูน้ั้นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในงานดา้นนั้นไปโดยปริยายและก็จะเขา้ใจ
อย่างถ่องแทเ้พียงผูเ้ดียว นอกจากน้ีธนาคารควรตระหนักถึงความส าคญัในการสร้างทศันคติและ
ความรู้สึกท่ีดีของพนกังานต่อธนาคาร ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในงาน ปรับมุมมอง
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ดา้นการจดัการองคก์รสมยัใหม่ เน่ืองจากองคก์รในยคุปัจจุบนัตอ้งมีการเปล่ียนแปลงใหส้อดรับกบั
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ไม่ยึดติดกบัการเลือกแนวทางในการปฏิบติัอยา่งใด
อยา่งหน่ึงเท่านั้น ตอ้งมีความยดืหยุน่ในการท างานและสามารถปรับเปล่ียนไดใ้นแต่ละสถานการณ์  

4) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร เม่ือพิจารณา
ปัจจยัยอ่ยพบวา่ทุกปัจจยัมีผลต่อความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัมาก แต่เพื่อระดบัความสุขท่ีมาก
ข้ึนในการท างานนั้น องคก์รควรตระหนกัถึงการสร้างค่านิยม ความภูมิใจในต าแหน่งงาน โดยท าให้
พนกังานเขา้ใจความส าคญัของงานในหนา้ท่ีวา่มีผลต่อจุดมุ่งหมายของธนาคารอยา่งไร อยูใ่นส่วนท่ี
สร้างความน่าเช่ือถือ หรืออยูใ่นส่วนใดท่ีจะตอ้งสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ พนกังานมีความ
ชดัเจนวา่หนา้ท่ีอยูต่รงส่วนไหนในภาพรวมของธนาคาร จะง่ายต่อการขบัเคล่ือนองคก์รในภาพรวม 
ดงันั้นควรมีการกระตุน้ใหพ้นกังานไดรั้บรู้ถึงความหมายท่ีแทจ้ริงของค่านิยมร่วมท่ีองคก์รไดส้ร้าง
ข้ึน อยา่งเช่นท่ีธนาคารไดก้ าหนดค่านิยมร่วมออกมาเป็นภาษาองักฤษว่า “FIRST” เพราะล าพงัการ
น าเสนอเพียงแค่อกัษรย่อท่ี ถึงแมพ้นักงานส่วนใหญ่ได้รับรู้ แต่มีเพียงน้อยมากท่ีจะเขา้ใจ
ความหมายของอกัษรยอ่แต่ละตวัอยา่งลึกซ้ึง อาจท าโดยมีการสุ่มถามทางโทรศพัทห์รือ สุ่มถามเม่ือ
มีการตรวจเยี่ยมสาขา จะเป็นการกระตุน้ให้พนักงานเกิดการท่ีจะตอ้งขวนขวาย เรียนรู้ และจดจ า 
จนกลายเป็นการท่องจ าไดแ้ละเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง หากพนกังานทุกคนไดต้ระหนกัถึงค่านิยมร่วมของ
องค์กรอย่างเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันแล้ว จะเป็นพลังขับเคล่ือนเพื่อส่งเสริมให้องค์กรเกิด
ความกา้วหนา้และเกิดแนวทางการท างานตามการจดัการองคก์รสมยัใหม่ เพื่อใหส้ามารถปรับตวัได้
เหมาะสม สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและอยู่รอดในภาวะท่ีมีการ
แข่งขนัอยา่งรุนแรง 

5) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ทุกปัจจยั
ย่อยมีผลต่อความสุขในการท างานในระดับมาก ในการท่ีหน่วยงานหรือองค์กรจะประสบ
ความส าเร็จในภาพรวมนั้น ย่อมเกิดจากหน่วยเล็กๆ นั่นก็คือพนักงาน ซ่ึงหากพนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตทั้ งชีวิตส่วนตัวและในท่ีท างานท่ีดี คือ ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มองเห็นหนทาง
ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีท าอยู่ มีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ย่อมท าให้พนักงาน
สามารถใชเ้วลางานทุ่มเทให้กบัการท างานอยา่งเตม็ท่ี ดงันั้นการจะเพิ่มความสุขในการท างานให้
มากข้ึนควรจะพิจารณาจากทุกปัจจยัยอ่ย ไดแ้ก่ การท าใหพ้นกังานรู้สึกว่าระบบการใหค่้าตอบแทน
จากการท างานเหมาะสมกบัหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ และตระหนักว่างานท่ีท ามีความเจริญกา้วหน้าใน
ตนเองมีโอกาสพฒันาและเล่ือนต าแหน่งตามเส้นทางความกา้วหนา้ของสายงาน ส่ิงส าคญัอีกอยา่ง
คือพื้นท่ีในการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ควรจะมีแสงสว่างเพียงพอและการถ่ายเทของ
อากาศท่ีเหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยสร้างความผอ่นคลายในการท างาน เพราะพื้นท่ีเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็น
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เพียงพื้นท่ีในการท างานของพนักงานเท่านั้น หากยงัเป็นพื้นท่ีในการให้บริการลูกคา้ ติดต่อกับ
บุคคลภายนอก อนัจะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี  สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอีก
ดว้ย 

6) ระดบัความสุขในการท างาน จากผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวม
ของพนกังานอยูใ่นระดบัท่ีมีความสุขมากนบัว่าเป็นส่ิงท่ีดีมาก ซ่ึงการท่ีพนกังานมีความสุขในการ
ท างานนั้นจะท าใหพ้นกังานสามารถดึงศกัยภาพท่ีมีอยูภ่ายในบุคคลมาใชก้บังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีอนัจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของผลงานและการบริการ นั่นก็หมายถึงว่า กิจกรรม สวัสดิการ 
สภาพแวดลอ้มแวดลอ้มของการท างานทุกๆอยา่งท่ีเป็นอยูไ่ดร้วมเป็นปัจจยัท่ีก่อใหค้วามสุขในการ
ท างานอย่างแทจ้ริง ธนาคารควรจะพฒันาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานเหล่าน้ีให้ดี
ยิง่ๆข้ึนไป เพื่อประสิทธิผลขององคก์รท่ีดียิง่ข้ึน หากองคก์รใหค้วามส าคญัต่อการสร้างใหพ้นกังาน
รู้สึกมีความสุขในการท างานอยา่งยิ่ง ยอ่มจะส่งผลต่อระดบัความสุขในการท างานของพนกังานใน
องคก์รโดยภาพรวมสูงข้ึนดว้ย 

7) เ พื่ อ ให้ ร ะดับคว าม สุข ในการท า ง านของพนัก ง านระดับป ฏิบั ติ ก า ร 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 อยูใ่นระดบัท่ีมากยิ่งๆข้ึนไป ธนาคาร
ควรจะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน ทั้งดา้นผูน้ า ดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน ดา้นความรักในงาน ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร และดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยพฒันาอย่างบูรณาการไปพร้อมๆกนัในทุกๆดา้น ซ่ึงจะท าให้เห็นระดบัความสุขท่ีเพิ่มข้ึนของ
พนกังานอยา่งชดัเจนและยัง่ยนื 

 


