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บทที่ 1  
บทน า 

 

ความส าคัญของการวิจัย 
ธนาคารกรุงไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวม 2 ธนาคารที่รัฐบาล

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ธนาคารเกษตร จ ากัด และ ธนาคารมณฑล จ ากัด โดยมีสาขาแรกอยู่ที่ 
เยาวราช ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่มีทรัพย์สินมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ สามารถตอบสนอง
นโยบายการเงินการคลังของประเทศ ในปี พ.ศ. 2531 ธนาคารกรุงไทยได้ขยายสาขาออกไป
ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ ถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวที่สามารถขยายศักยภาพ             
การให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกก้าวที่ส าคัญคือธนาคารกรุงไทยได้น าหุ้นออกจ าหน่ายใน
ตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2532 จนกระท่ังในวันที่ 24 มีนาคม 2537 ธนาคารกรุงไทยได้
เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนภายใต้ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ปัจจุบันธนาคารได้ปรับ
วิสัยทัศน์ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน โดยเปลี่ยนจากธนาคารแสนสะดวก ถือเป็น
มาตรฐานการบริการของธนาคารในปัจจุบัน สู่แนวคิดกรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ หรือ Growing 
Together เป็นความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และ สร้างการบริการที่มีคุณค่า                 
เพ่ือสนับสนุนการเติบโต และความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม ตลอดจนสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น (ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน), 2557) 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มีส่วนส าคัญในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างผู้ออมเงินกับ  
ผู้ต้องการกู้เงินมาลงทุน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ เติบโต ปัจจุบันธุรกิจธนาคารมี                 
การแข่งขันสูง ในแต่ละธนาคารจะเน้นบริการลูกค้าให้ดีที่สุด เพ่ือจะได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
ให้มาใช้บริการให้ได้มากท่ีสุด ดังนั้นการบริการที่ดีมีผลให้ธุรกิจธนาคารมีรายได้จากค่าธรรมเนียมมาก
ขึ้น ปัจจุบันธนาคารเปลี่ยนกระบวนท างาน (Transformation) โดยพนักงานท างานด้านการตลาด
มากขึ้น เพ่ือเป้าหมายส าคัญคือการสร้างผลก าไรให้ทัดเทียมคู่แข่ง และมีการแบ่งงานที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจนส าหรับพนักงานแต่ละคน และมีการปรับระบบบริหารจัดการคือทรัพยากรมนุษย์ (HR)              
มีการพัฒนาผลงานให้สัมพันธ์กับการท างานมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันโดยมุ่งเน้น                
การพัฒนาทักษะผู้บริหารและพนักงานอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกสายงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลมากข้ึน เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีแนวทางการด าเนินงาน
โดยมุ่งที่ผลส าเร็จของงาน (Performance Driven Organization) ภายใต้ปรัชญา “งานได้ผล                  
คนเป็นสุข” (ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน), 2557) 
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      จากที่กล่าวมาทั้งหมดพอจะสรุปผลลัพธ์ที่พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)                     
จะได้รับจากการด าเนินโครงการ KTB Transformation ได้ดังนี้ โอกาสที่ได้ท างานที่ชอบ โอกาสใน
การเพ่ิมทักษะใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง โอกาสในความก้าวหน้า รวมถึงผลตอบแทนที่ดีขึ้นและ 
ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จากที่กล่าวมา
ท าให้ผู้วิจัยได้สนใจที่จะศึกษาถึงลักษณะคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย  
จ ากัด (มหาชน) ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัด 
ส านักงานเขตล าปางว่ามีความผูกพันอยู่ระดับใด น าผลการศึกษาน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง                   
การ คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือช่วยให้ธนาคารบรรลุเป้าหมาย 
และก้าวไปสู่การเป็นธนาคารอันดับหนึ่งในใจลูกค้า 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

สังกัดส านักงานเขตล าปางที่มีต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
      2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์กร 

ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สังกัดส านักงานเขต
ล าปาง มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
     2. เพ่ือน าผลศึกษาที่ได้ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร                

ในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานและมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น                    
ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีอัตราการเข้า-ออกงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการน้อยลง และท าให้องค์กรมี
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานเข้าใหม่ได้น้อยลง เพราะพนักงานออกจากงานน้อยลง 

     3. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา เพ่ือน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยในอุตสาหกรรม 
ประเภทอ่ืนๆ ต่อไป 
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ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ พนักงานของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัด 

ส านักงานเขตล าปาง โดยมีสาขาซึ่งมีทั้งหมด 16 สาขา ส านักงาน 2 ส านักงาน และศูนย์ธุรกิจ 2 ศูนย์ 
มีพนักงานทั้งหมด จ านวน 249 คน 
ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

พนักงานธนาคารกรุงไทยส านักงานเขตล าปาง จ านวนประชากร (คน) 
ส านักงานเขตล าปาง 20 

ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์ล าปาง 9 
ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญาล าปาง 7 
ส านักงานธุรกิจล าปาง 18 
สาขาล าปาง 23 
สาขาประตูชัย 17 
สาขาแม่เมาะ 12 
สาขาเถิน 11 
สาขาเขลางค์นคร 11 
สาขาเทสโก้โลตัส ล าปาง  11 
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ล าปาง 11 
สาขาวังเหนือ 10 
สาขาแม่ทะ 9 
สาขาศูนย์ราชการจังหวัดล าปาง 6 
สาขาบิ๊กซี ล าพูน 10 
สาขาโลตัสป่าซาง 11 
สาขาบ้านโฮ่ง 12 
สาขาแม่ทา 9 
สาขานิคมอุตสาหกรรมล าพูน 10 
สาขาล าพูน 22 

รวม 249 
ที่มา: http:www.ktb.co.th 
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 ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปร ดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการท างาน 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านรายได้และ 

ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความ
เสมอภาคและความยุติธรรมในองค์การ ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน และด้านความภูมิใจ            
ในองค์การ 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน ประกอบด้วย ความเชื่อมั่นและยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ และความต้องการที่จะ
รักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 

 

นิยามศัพท์ 
พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัด ส านักงานเขตล าปาง หมายถึง พนักงานของ

ธนาคารกรุงไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ในแต่ละสาขา และส านักงานที่ข้ึนกับส านักงานเขตล าปาง  
คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลในการท างานกับ

สิ่งแวดล้อมในการท างาน เพ่ือช่วยส่งเสริมให้การท างานนั้นประสบผลส าเร็จพร้อมมีความพอใจและ
ภูมิใจในงานท่ีตนท าอยู่ ซึ่งประกอบด้วยดัชนีชี้วัด 8 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้และค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้า 
และความมั่นคงในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรม
ในองค์การ ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน และด้านความภูมิใจในองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ             
เต็มใจที่จะท างานเพ่ือองค์การอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถเพ่ือประโยชน์ขององค์การ และ
จงรักภักดีต่อองค์การไม่คิดจะละทิ้งไปจากองค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย 3 
ลักษณะดังต่อไปนี้ ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์การ และความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 

ส านักงานเขตล าปาง หมายถึง สาขาของธนาคารกรุงไทย ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด คือ 
จังหวัดล าปาง และ จังหวัดล าพูน มีทั้งหมด 16 สาขา ส านักงาน 2 ส านักงาน และศูนย์ธุรกิจ 2 ศูนย์ 


