
Journal of Behavioral Science Vol.22 No. 2 July 2016       ISSN 1686-1442 

Leadership, Spirituality at Work, Work-Life Balance and Job 
Performance of Operational Employees in Islamic Bank of Thailand 

(Head Office) 
 

Nurfitthree  Jeh-a wae1 
Rattigon  Chongvisal2 

 
Received: October 23, 2015   Accepted: January 13, 2016 
 
Abstract 
The objectives of this research were to study: 1) the level of leadership, spirituality at work, work-life 
balance, and job performance of operational employees of the Islamic of Thailand (Head Office); 2) the 
relationship among leadership, spirituality at work, work-life balance and the job performance of these 
operational employees; and 3) the result of multiple regression analysis among of leadership, spirituality 
at work, and work-life balance as predictors of job performance of these operational employees. The 
questionnaires were distributed to 242 operational employees of the Islamic Bank of Thailand (Head Office) 
consisted of general questionnaire for extracting personal data, leadership questionnaires, spirituality at work 
questionnaires, work-life balance questionnaires, and job performance questionnaires. The data was analyzed 
using a statistical program to assess percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment 
correlations, and multiple regression analysis. The results of the research showed as the following; 1) the 
level of leadership and spirituality at work were present at a high level among operational employees, 
furthermore, they also achieved commendable results in terms of work-life balance and job 
performance; 2) leadership, spirituality at work, and a good work-life balance had a positive relationship 
with job performance at a .01 level of significance (r =.194, .405, and .610 respectively); and 3) multiple 
regression analysis  indicated that spirituality at work, and the satisfactory work-life balance could 
predict job performance to a 38.8% (R2 =.388) degree at a .01 level of significance. 
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ภาวะผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน กับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

(สํานักงานใหญ) 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานและ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําจิตวิญญาณในท่ีทํางาน 

สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ ตลอดจนศึกษาตัว

พยากรณรวมระหวางภาวะผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานท่ีรวมกันทํานายผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (สํานักงานใหญ) กลุมตัวอยาง คือ 

พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (สํานักงานใหญ) จํานวน 242 คน เครื่องมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบวัดจํานวน 5 ชุด คือ แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบวัดภาวะผูนํา 6 

องคประกอบ แบบวัดจิตวิญญาณในท่ีทํางาน แบบวัดสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน และแบบวัดผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย สถิติท่ีใชไดแก 

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับภาวะผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน และผลการปฏิบัติงาน 

อยูในระดับสูง 2) ภาวะผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับผล

การปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .194 .405 และ .610 

ตามลําดับ และ 3) ตัวแปรจิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานสามารถรวมกันพยากรณผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสามารถรวมกันพยากรณ

ผลการปฏิบัติงานไดรอยละ 38.8 (R2 =.388) 
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บทนํา 

 สภาวะแวดลอมของทุกองคการเปลี่ยนแปลง

ไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือเอกชน 

รวมถึงองคการธนาคาร ท่ีมีการแขงขันท่ีสูงข้ึน องคการ

จึงจําเปนท่ีจะตองพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑของ

องคการ เพ่ือนํามาตอบสนองความตองการของลูกคา 

ทําใหการแขงขันในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับสถาบันการเงิน

นั้นเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงกอใหเกิดสถาบันทาง

การเงินตาง ๆ มากข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ

และขยายฐานลูกคา ธนาคารซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสถาบัน

การเงินจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากทําใหระบบ

เศรษฐกิจเจริญเติบโต ทําใหเกิดการลงทุนเพ่ิมข้ึน มีการ

จางงานสูงข้ึน ประชาชนมีรายไดดี ข้ึน และสงผลให

มาตรฐานการครองชีพของประชาชนโดยรวมดีข้ึน  

(เพลินพิศ  สัตยสงวน, 2554) 

 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยเปนสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติธนาคาร

อิสลามแหงประเทศไทย ท้ังนี้รูปแบบและเง่ือนไขของ

การใหบริการของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จะมี

ความแตกตางจากธนาคารพาณิชยท่ัวไป คือในระบบ

ธนาคารพาณิชย ท่ัวไปมีการใหดอกเบี้ ย ด วยการ

รับประกันวาจะมีการจายคืนดวยจํานวนท่ีตายตัว 

ในขณะท่ีระบบอิสลามผูลงทุนรวมกันจะไดรับกําไรตาม

เปอรเซ็นตท่ีไดกําหนดเอาไว สวนแบงของท้ังสองฝายจะ

แตกตางกันไปตามกําไรท่ีไดรับมา ธนาคารไดรับสวน

แบงจํานวนหนึ่งจากกําไรนั้นจากธุรกิจท่ีตัวเองเปน

ผูเขารวมในกรณีท่ีขาดทุนก็จะเปนการขาดทุนรวมกัน 

แมวาโดยท่ัวไปจะไมคอยเกิดข้ึนก็ตาม (ธนาคารอิสลาม

แหงประเทศไทย, 2554) 

จากสภาพแวดลอมท่ีมีการแขงขันเพ่ิมมากข้ึน

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงดาน 

ตาง ๆ ในภาคธุรกิจ ทําใหธนาคารจําเปนท่ีตองเพ่ิมขีด

ความสามารถทางดานการแขงขันเพ่ือรองรับปริมาณ 

การขยายตัวทางดานการเงิน ซ่ึงการท่ีองคการจะประสบ

ความสําเร็จไดนั้นตองประกอบไปดวยปจจัยหลาย

ประการ สิ่งหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญมาก คือ บุคลากรหรือ

พนักงานระดับปฏิบัติการขององคการ ซ่ึงเปรียบเสมือน

ทุนมนุษยขององคการท่ีจะขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

ตาง ๆ ขององคการใหประสบความสําเร็จ และสามารถ 

ท่ีจะแขงขันกับองคการอ่ืนได ปจจัยหนึ่งท่ีจะชวย

สนับสนุนใหองคการเจริญเติบโตได คือ ผูบริหารหรือ

ผูบังคับบัญชาท่ีมีภาวะผูนําขององคการในระดับตาง ๆ 

เปนสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะนําพาองคการใหเจริญ 

กาวหนาเทาทันธนาคารอ่ืน ๆ โดยอาศัยทักษะและ

ความสามารถในการเปนผูนํา ฝกฝนใหคนในองคการเกิด

ทักษะและขีดความสามารถท่ีจําเปน และเปนผู ท่ี มี

บทบาทในการพัฒนาผลการปฏิบัติ งานมากท่ีสุด  

มีการศึกษาวิจัยพบวา ภาวะผูนํ ามีความสัมพันธ

ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน (ธมล วรรณ มีเหมย, 

2553; ศิ ริชั ย ศรีประทุมวงศ , 2554; ณั ฐยาพั ชญ  

ภาวนาวิวัฒน, 2552; ปวริศา  เนียรภาค, 2551; สุภาวดี  

พูลคลาย, 2548; Geyer & Steyrer, 1998; Brett, 2005)  

นอกเหนือจากปจจัยทางดานภาวะผูนําแลว 

สิ่งสําคัญท่ีจะมีสวนชวยใหธนาคารกลายเปนองคการ 

ท่ี มี ผลการปฏิ บั ติ งานอยู ในระดั บสู งได นั้ น คื อ 

จิตวิญญาณในท่ีทํางาน (Spirituality at Work) ซ่ึงเปน 

การรับรูของบุคคลท่ีมองวาตนมีชีวิตภายในท่ีเกิดจาก

ประสบการณของการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลใน 

การทํางานและถูกหลอเลี้ยงดวยการทํางานท่ีมีคุณคา

และมี ความหมาย ทํ าให เกิ ดแรงจู งใจรวมท้ั งมี 

การปฏิบัติงานท่ีดี จิตวิญญาณในท่ีทํางานทําใหบุคคล

ทํางานไดอยางมีความสุขไดรับความรูสึกวาตนเปนคน

สําคัญขององคการและรูสึกวางานท่ีตนเองทํานั้นมี

คุณคาและมีความหมาย โดยในยุคปจจุบันหลาย

องคการเริ่มหันมาสนใจและใหความสําคัญในเรื่อง 

ของจิตวิญญาณในท่ีทํางาน เพราะจากการศึกษาพบวา

องคการท่ีใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณจะมีผล

การปฏิบัติงานท่ีดีกวาองคการท่ีพนักงานไมมีโอกาส
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พัฒนาจิตวิญญาณ (Neck & Milliman, 1994) เชน บริษัท 

Southwest Airlines มีการศึกษาจิตวิญญาณในท่ีทํางาน 

พบวา จิตวิญญาณในท่ีทํางานสามารถใหประโยชน 

แกพนักงานหรือสามารถพัฒนาเพ่ือใหเกิดประโยชนตอ

องคการไดดวย อีกท้ังคุณคาของจิตวิญญาณในท่ีทํางาน

ยังสงผลทางบวกตอผลการปฏิบัติงานขององคการและ

ทัศนคติของพนักงานในองคการ (Milliman et al. 1999) 

อยางไรก็ตามการท่ีองคการจะสามารถเพ่ิม

ความสามารถดานบุคลากรไดอยางยั่งยืนนั้น สวนหนึ่ง

ตองมุงเนนการพัฒนาบุคลากรขององคการให มีผล 

การปฏิบัติงานสูง ปจจัยหนึ่งท่ีมีการศึกษาและพบวา

บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานสูง คือ สมดุลระหวางชีวิต

และการทํางาน ซ่ึงเปนการบริหารจัดการเวลาดานงาน 

ครอบครัว เวลาสวนตัวและสังคมไดอยางเหมาะสมอัน

จะนําไปสูความสุขและความสําเร็จในชีวิต (Mark & 

MacDermid, 1996, cited in Greenhaus et al., 2003) ซ่ึงกําลัง

เป นประเด็นท่ีป จจุบั นท่ัวโลกต างให ความสนใจ 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ เชน 

การปรับโครงการขององคการ การแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน

อยางรวดเร็ว (Green, 2001; Millward et al., 2000, cited in 

Hughes & Bozionelos, 2007) รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางดานประชากรและสังคมเปลี่ยนแปลงไป เชน การท่ี

ผูหญิงทํางานนอกบานมากข้ึนหรือกําลังแรงงานท่ีมีอายุ

เฉลี่ยมากข้ึน (Aging Workforce) ทําใหองคการตองหาวิธี

ในการรักษาพนักงานขององคการหรือ “ทุนมนุษย” ท่ีมี

ความรูความสามารถให อยู กับองคการไปนาน ๆ 

ก็จําเปนตองจัดการใหบุคลากรไดมีสมดุลระหวางชีวิต

และการทํางานท่ีดี มิฉะนั้นแลวบุคลากรอาจจะรูสึก 

ไม เปนสุขกับชีวิต และลาออกจากองคการเพ่ือไป

แสวงหาทางเลือกท่ีดีกวาใหกับชีวิตของตน (ภาณุภาคย   

พงอติชาต, 2549) ซ่ึงมีงานวิจัยท่ีศึกษา พบวา องคการ

ท่ีมีการสนับสนุนสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน  

จะเปนการเพ่ิมความพึงพอใจในงาน เพ่ิมขวัญกําลังใจใน

การทํางาน ชวยลดอัตราการลาออกและอุบัติเหตุใน 

การทํางาน สงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน

องคการ (Forsthy & Polzer-Debruyne, 2007) 

จากงานวิจัยและแนวคิดขางตน จะเห็นวาภาวะ

ผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน และสมดุลระหวางชีวิต

และการทํางานท่ีเหมาะสม สงผลตอผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคการ ดังนั้น ผูวิจัย

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการ

ทํ างานกับผลการปฏิบั ติ งานของพนั กงานระดับ

ปฏิบัติการ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ท้ังนี้เพ่ือนํา

ผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนา

พนักงานในองคการ เพ่ือใหพนักงานในองคการมีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีดียิ่งข้ึน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนํา จิตวิญญาณใน 

ท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานและผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา 

จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการ

ทํางานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับ

ปฏิบัติการ 

3. เพ่ือศึกษาตัวพยากรณรวมระหวางภาวะ

ผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการ

ทํางานท่ีรวมกันทํานายผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารระดับปฏิบัติการ 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1.  ภาวะผูนํา 6 องคประกอบ มีความสัมพันธ

กับผลการปฏิบัติ งานของพนักงานธนาคารระดับ

ปฏิบัติการ 

2.  จิตวิญญาณในท่ีทํางาน มีความสัมพันธกับ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ 
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3.  สมดุ ลระหว างชี วิ ตและการทํ างาน 

มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารระดับปฏิบัติการ 

4. ภาวะผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน และ

สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน สามารถรวมกัน

ทํานายผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับ

ปฏิบัติการ 

 

การทบทวนเอกสาร 

แนวคิดทฤษฎี ท่ี เก่ียวของ และนํามาใชใน

การศึกษาครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

แนวคิดสวนใหญของภาวะผูนําเปนแนวคิดท่ีมี

เนื้ อหาและโครงสรางทฤษฎี ท่ีสรางข้ึนจากบริบท 

ของสังคมหรือองคการของประเทศทางตะวันตก จึงมี

การคาดการณวาทฤษฎีภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลท่ี

นาจะมีการนํามาประยุกตใชในประเทศไทยได นาจะมี

ความเหมือนหรือความแตกตางกัน เนื่องจากบริบททาง

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและอ่ืน ๆ ดังนั้น จึงมี

การศึกษาแนวคิดภาวะผูนําในบริบทของประเทศไทย 

ซ่ึงมีแนวคิดภาวะผูนํา 6 องคประกอบข้ึน รัตติกรณ 

จงวิศาล (2556) ไดเริ่มศึกษาวิจัยจากผูประกอบการ 

ซ่ึงเปนเจาของกิจการหรือผูบริหารกิจการโดยการสราง

และพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผูนํา และเสนอทิศทางใหม

ในการพัฒนาผูประกอบการ มีรายละเอียดดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 การสงเสริมแรงบันดาลใจให

ผูใตบังคับบัญชา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร หรือ

ผูบังคับบัญชาท่ีสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรัก

องคการ พัฒนาตนเอง และมีสวนรวมในการทํางาน อีก

ท้ังตัวผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาแสดงความสามารถ

หรือศักยภาพของตนเอง เพ่ือสรางแรงบันดาลใจให

ทีมงานและใหความสําคัญกับคนมากท่ีสุด 

องคประกอบท่ี 2  การใสใจและปรารถนาดีตอ

ผูอ่ืน หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา 

ท่ีแสดงออกซ่ึงการรักษาน้ําใจของผูใตบังคับบัญชา 

พยายามทําใหคนอ่ืนมีความสุข ออมชอมประโยชน 

แกทุกฝาย มีความเมตตา กรุณา โอบออมอารี สราง

ความสนิทสนมเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชาและให

อภัยแกความผิดพลาดของผูอ่ืน 

อ งค ป ระกอบ ท่ี  3  ก ารมี ศี ล ธรรม ใน 

การประกอบการ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารหรือ

ผูบังคับบัญชาท่ีมีความพิถีพิถันกับงาน หรือคุณภาพ

ของสินคาหรือบริการ รักษาคําพูด ยึดม่ันในศีลธรรม 

มีการดําเนินการอยางโปรงใสตรวจสอบได และมีความ

ซ่ือสัตยตอผูอ่ืน 

องคประกอบท่ี 4  ความสามารถในการคิด

เชิงกลยุทธ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารหรือ

ผูบังคับบัญชาท่ีแสดงออกซ่ึงการมีวิสัยทัศน รูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลง มองการณไกล และมีความคิดเชิง 

กลยุทธ 

องคประกอบท่ี 5  การเสริมสรางจิตสํานึกตอ

สั งคม หมายถึ ง พฤติ กรรมของผู บ ริ ห ารหรื อ

ผูบังคับบัญชาท่ียึดหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝงใหคนใน

องคการเสียสละเพ่ือสวนรวมและสั งคม ปลูกฝ ง

จริยธรรมใหกับผูใตบังคับบัญชา สรางและสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณีท่ีดี และดําเนินงานหรือดําเนินธุรกิจ

โดยมุงคืนประโยชนใหแกสังคม 

องคประกอบท่ี 6  การเปดกวางยอมรับสิ่ง 

ต าง ๆ หมายถึ ง พฤติ กรรมของผู บริ หารหรื อ

ผูบังคับบัญชาท่ีรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง และยอมรับขอดอยของตนเอง 

แนวคิดภาวะผูนํา 6 องคประกอบขางตนไดมี

ผูนําไปใชในกลุมธุรกิจตาง ๆ พบวา ภาวะผูนํ า มี

ความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (ลวิตรา  ผิวงาม, 2548; กมลกานต 

เทพธรานนท, 2548; ชาญ รัตนะพิสิฐ, 2550; พิมพร 

สงวนพงษ, 2549; หทัยกาญจน จันทะเสน, 2549) ภาวะ

ผูนํามีความสัมพันธทางบวกตอผลการปฏิบัติงานของ
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พนั กงานระดับปฏิ บั ติ การโรงงานอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส (ศิริชัย ศรีประทุมวงศ, 2554) ภาวะผูนํา

มีความสัมพันธเชิงบวกกับความยึดม่ันผูกพันตอองคการ 

(นิธิพรรณ พิทักษ , 2553; ธัญวรัศม์ิ เพียววาณิช, 2554) 

ภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวกตอผลการปฏิบัติงาน

ของหัวหนาแผนกขายของบริษัทคาปลีก (ณัฐยาพัชญ 

ภาวนาวิวัฒน, 2552) ภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวก

ตอผลการปฏิบัติงานของหัวหนาพนักงานตอนรับบน

เครื่องบิน (ปวริศา  เนียรภาค, 2551) และภาวะผูนํา

สงผลทางบวกตอผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา 

(รสสุคนธ  วีระเสถียร, 2553) ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย

ไดเลือกแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนํา 6 องคประกอบ มาใช

ในการศึกษาเนื่องจากเปนแนวคิดท่ีพัฒนาข้ึนมาจาก

บริบทของคนไทยและมีความเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง

ท่ีจะทําการศึกษา 

แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณในท่ีทํางาน 

Ashmos & Duchon (2000) ไดอธิบายความสําคัญ

ของจิตวิญญาณในท่ีทํางานโดยอธิบายวาไมใชการเขาใจถึง

ชีวิตภายในหรือเพียงแคการหาความหมายของงานท่ีทํา

เทานั้น แตยังตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับบุคคล 

อ่ืน ๆ ภายในองคการหรือหนวยงานซ่ึงเก่ียวของกับการ

รับรูสิ่งแวดลอมในหนวยงานนั้น การศึกษาของเขา  

จึงมุงอธิบายวาจิตวิญญาณในท่ีทํางานท่ีสําคัญเนนท่ี

การรับรูของบุคคลท่ีมองท้ังตนเองและสิ่งแวดลอม

รอบตัวท่ีอยูในองคการ องคประกอบสําคัญของจิต

วิญญาณในท่ีทํางานมี 3 องคประกอบ ดังนี้ 

1. ชีวิตภายใน หมายถึง จิตวิญญาณในท่ี

ทํางานเปนเรื่องท่ีตองเริ่มตนจากการเรียนรูและยอมรับ

วามนุษยมีชีวิตสวนท่ีอยูภายในและสวนท่ีอยูภายนอก  

รวมท้ังการเติมเต็มชีวิตภายในเพ่ือนําไปสูชีวิตภายนอก

ท่ีมีประสิทธิผล 

2. ความหมายของงาน หมายถึง การท่ีบุคคล

แสดงการรับรูถึงสิ่งท่ีมีความหมายท่ีตองการใหเกิดการ

ยอมรับ ซ่ึงงานนั้นมีความหมาย การมีสวนรวมในงาน 

เพ่ือใหรูวางานท่ีทํานั้นใหความหมาย และมีคุณคาตอ

ชีวิตท้ังตอตนเองและผูอ่ืนรวมท้ังหนวยงานของตน 

3.  ความสัมพันธกับหนวยงาน หมายถึง จิต

วิญญาณในท่ีทํางานไมใชการเพียงแคแสดงออกมาจาก

ภายในเทานั้น แตยังมีการแสวงหาความหมายของงาน 

ท่ีทําอยูและควบคูไปกับการดํารงชีวิต สิ่งท่ีตองการคือ 

การมีสัมพันธกับผูอ่ืนท่ีอยูในสังคมหรือกลุมเดียวกัน 

ดังนั้นบุคคลท่ีทํางานจึงมองวาหนวยงานมีความหมาย

สําหรับตนหรือผู ท่ีปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความผูกพัน

ระหวางหนวยงานและผู ท่ีปฏิบัติงาน ทําใหเกิดการ

พัฒนาในหนาท่ีเพ่ือความกาวหนา 

นอกจากนี้ Heaton et al., (2004) ไดทําการศึกษา

เก่ียวกับการวัดและพัฒนาจิตวิญญาณในท่ีทํางาน ซ่ึง

ทําการศึกษากับกลุมธุรกิจในประเทศอังกฤษ โดยมี

โมเดลทางจิตวิญญาณ 3 ประเภท ไดแก จิตวิญญาณ

บริสุทธิ์ (Pure Spirituality) เปนจิตวิญญาณท่ีปราศจาก

ความรูสึก และเปนการตระหนักรูจากประสบการณ

ภายใน จิตวิญญาณประยุกต (Applied Spirituality) เปน

ขอบเขตของการปฏิบัติท่ีสามารถวัดผลไดอยางอัตโนมัติ

จากประสบการณภายในท่ีเกิดจากจิตวิญญาณบริสุทธิ์  

และการพัฒนาจิตวิญญาณ (Spirituality Development) 

เปนกระบวนการองครวมของการเปลี่ยนแปลงใน

ทางบวกผานประสบการณของจิตวิญญาณบริสุทธิ์  ซ่ึง

ทําการศึกษาท้ังในรูปแบบนามธรรมและรูปธรรม โดย

พบวามีตัวชี้วัดทางจิตวิญญาณ 5 องคประกอบ ไดแก 

สุขภาพ (Health) ความสุข (Happiness) ปญญา (Wisdom) 

ความสํ าเร็ จ (Success) และความตั้ งใจการบรรลุ

เปาหมาย (Fulfillment) ซ่ึงผลจากการคนควาวิจัยได

แสดงใหเห็นวาการวัดจากท้ัง 5 องคประกอบ จะชวย

เพ่ิมจิตวิญญาณใหบุคคล องคการและสังคม จาก

การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับจิตวิญญาณในท่ีทํางาน

ดังกลาวขางตน สรุปไดวา ผูวิจัยเลือกใชแนวคิดของ 

Ashmos & Duchon (2000) ซ่ึงวัดจิตวิญญาณในท่ีทํางาน

ท่ีประกอบด วย 3 องคประกอบ คือ ชี วิตภายใน 
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ความหมายของงาน และความสัมพันธกับหนวยงาน โดย

ผูวิจัยไดแปลและพัฒนาแบบสอบถามใหเหมาะสมกับ

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

แนวคิดเกี่ยวกับสมดุลระหวางชีวิตและ 

การทํางาน 

ในสภาพการทํางานของคนในปจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงจากอดีตอยางมาก ทําใหพนักงานสวนใหญ

ตองทุมเทใหกับงานมากข้ึนและหนักข้ึน ทําใหบุคคล 

ไมมีเวลาสําหรับชีวิตความเปนอยูของตนเอง และการท่ี

บุคคลตางมีความตองการและบทบาทหนาท่ีท่ีแตกตาง

กันออกไปนั้น หากองคการตองการท่ีจะดึงดูดและรักษา

ทรัพยากรบุคคลนั้นไว ก็จําเปนท่ีจะตองมีการจัดการ

บุคลากรใหมีสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานท่ีดี 

มิฉะนั้นแลวบุคลากรอาจจะรูสึกไมเปนสุขกับชีวิตและ

ออกจากองคการเพ่ือไปแสวงหาทางเลือกท่ีดีกวาใหกับ

ชีวิตของตน (ภาณุภาคย พงศอติชาต, 2549) 
Marks & MacDermid (1996, cited in Greenhaus 

et al., 2003) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางสมดุล

ระหวางชีวิตและการทํางานและคุณภาพชีวิตของ

พนักงานบัญชี ในบริษัทแหงหนึ่งซ่ึงประกอบดวย 3 

องคประกอบดังนี้ 

1. สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานดานเวลา 

หมายถึง จํานวนของเวลาในการใหความสนใจหรือการ

สละเวลาของตนเองท้ังในบทบาทของงานและครอบครัว

ใหมีความเทาเทียม หรือการท่ีสามารถแบงเวลาการ

ทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัวและสังคมไดอยาง

เหมาะสม 

2. สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานดานการมี

สวนรวม หมายถึง ระดับของการมีสวนรวมท้ังทางจิตใจ

และทางกายท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในบทบาทของการ

ทํางานและครอบครัวมีความเทาเทียมกัน 

3. สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานดานความ

พึงพอใจ หมายถึง ระดับของความพึงพอใจท้ังในบทบาท

หนาท่ีในการทํางานและบทบาทของครอบครัว และการ

ท่ีบุคคลไมมีความขัดแยงกันท้ังสองบทบาทหรือการท่ีมี

ความขัดแยงกันท้ังสองบทบาทนอยท่ีสุด 

นอกจากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสมดุลระหวาง

ชีวิตและการทํางานแลว Warner (2005 อางถึงใน ศยามล 

เอกะกุลานันต, 2554) ไดมีการศึกษาถึงท่ีมาของสมดุล

ระหวางชีวิตและการทํางานวามีสาเหตุมาจากปจจัย

สําคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

1.  สาเหตุจากตัวบุคคล (Person Factor) ไดแก 

ลักษณะของครอบครัว การสนับสนุนจากคนใน

ครอบครัว การจัดตารางการทํางาน ความชัดเจนใน

บทบาทการทํางาน เปนตน 

2.  สาเหตุจากองคการ (Organization Factor) 

ไดแก ปริมาณงาน ลักษณะการควบคุมการทํางาน 

การสนับสนุนจากองคการและหัวหนางาน เปนตน 

จากการศึกษาแนวคิดและปจจัยของความ

สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานขางตน สรุปไดวา 

สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานนั้นเก่ียวของกับความ

สมดุลในดานตาง ๆ และมีหลายปจจัยท่ีสงผลทําให

สมดุลชีวิตและการทํางานลดนอยลง ดังนั้นจึงเปนหัวขอ

ท่ีกําลังไดรับความสนใจเปนอยางมากในหลายองคการ 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมดุลระหวางชีวิตและ

การทํางาน ตามแนวคิดของ Marks & MacDermid (1996, 
cited in Greenhaus et al., 2003)  
 

วิธีการวิจัย  

กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงในภาพท่ี 1 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ จํานวน 4 

สายงานท่ีปฏิบัติงานในป 2555 ของธนาคารอิสลามแหง

ประเทศไทย สํานักงานใหญ ซ่ึงมีประชากรท้ังสิ้น 677 

คน (ขอมูลเดือนธันวาคม 2555) การศึกษาวิจัยครั้งนี้

ศึกษาจากกลุมตัวอยาง โดยใชขนาดของกลุมตัวอยาง

จากการเปดตารางประมาณขนาดกลุมตัวอยางสําเร็จรูป
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ของ Krejcie & Morgan’s (1970 อางถึงใน บุญธรรม จิตต

อนันต, 2540, หนา 117)  

กลุ มตั วอย าง: พนั กงานธนาคารระดั บ

ปฏิบัติการ จํานวน 242 คน จํานวน 4 สายงาน โดย

วิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) และ 

การเทียบบัญญัติไตรยางศแยกตามสายงาน สําหรับการ 

 

 

 

 

 

 

 

แบงกลุมตัวอยางแตละสายงานจากรายชื่อพนักงานแยก

ตามสายงานของฝายทรัพยากรบุคคลและจากนั้นใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือใหไดขนาดของกลุม

ตัวอยางท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ

วิจัยแบ งออกเปน 5 สวน และได มีการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย คือ การทดสอบความ 

 

 

เท่ี ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Validity) โดยให ผู เชี่ ยวชาญ

ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้ อหา ภาษาท่ี ใช  

ตลอดจนความถูกตองเหมาะสม และหาคาความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ 

ภาวะผูนํา 6 องคประกอบ  

1.  การสงเสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับบัญชา  

2.  การใสใจและปรารถนาดีตอผูอ่ืน  

3.  การมีศลีธรรมในการประกอบการ  

4.  ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ   

5.  การเสรมิสรางจิตสํานึกตอสังคม 

6.  การเปดกวางยอมรับสิ่งตาง ๆ 

 

สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

1.  สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานดานเวลา  

2.  สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานดานการมสีวนรวม  

3.  สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานดานความพึงพอใจ 

 

 

 

จิตวิญญาณในท่ีทํางาน   

1. ชีวิตภายใน 

2. ความหมายของงาน 

3. ความสัมพันธกับหนวยงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 
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แอลฟาของครอนบาค และหาคาอํานาจจําแนกรายขอ 

โดยการหาคา Item Total Correlation ไดแก 

 1. แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล เปน

แบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของพนักงานธนาคารระดับ

ปฏิบัติการ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อายุการทํางาน เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ

และเติมขอความลงในชองวาง จํานวน 5 ขอ 

 2. แบบวั ดภาวะผู นํ า เพ่ื อใช ประเมิ น

พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาของพนักงาน

ธนาคารระดับปฏิบัติการ ซ่ึงใชผูวิจัยได ใชแบบวัด 

ของ รัตติกรณ จงวิศาล (2553) ประกอบดวยขอคําถาม

ท้ังหมด 30 โดยแบงเปน 6 องคประกอบ คือ ดานการสง

เสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับบัญชา ดานการใสใจและ

ปรารถนาดี ต อผู อ่ื น ด านการมี ศี ลธรรมในการ

ประกอบการ ดานความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ  

ดานการเสริมสรางจิตสํานึกตอสังคม และดานการเปด

กวางยอมรับสิ่งตาง ๆ แบบสอบถามมีลักษณะของขอ

คําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยมีคา

สัมประสิทธิ์ แอลฟาเทากับ .982 และมีคา Item Total 

Correlation อยูระหวาง .548 - .865 

 3. แบบวัดจิตวิญญาณในท่ีทํางาน จํานวน 

48 ขอ เพ่ือวัดจิตวิญญาณในท่ีทํางาน ซ่ึงผูวิจัยไดแปล

และพัฒนาแบบสอบถามตามแนวคิดของ Ashmos & 

Duchon (2000) โดยแบงเปน 3 องคประกอบ คือ ดาน

ชี วิ ตภายใน ด านความหมายของงาน และด าน

ความสัมพันธกับหนวยงาน แบบสอบถามมีลักษณะของ

ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 7 ระดับ 

ตั้งแต เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เห็นดวยปานกลาง ไม

แนใจ ไมเห็นดวยปานกลาง ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยาง

ยิ่ง โดยมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .964 และมีคา 

Item Total Correlation อยูระหวาง .282 - .809  สําหรับ

ขอท่ี มีค า Item Total Correlation น อยจํ านวน 1 ข อ 

ผูวิจัยไดมีการปรับแกเนื้อหากอนนําไปใชจริง 

 4. แบบวัดสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

จํานวน 25 ขอ ซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนตามแนวคิดของ 
Marks & MacDermid (1996, cited in Greenhaus et al., 2003) 
โดยแบงเปน 3 องคประกอบ คือ ดานเวลา ดานการมี

ส วนรวม และด านความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

มีลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ ตั้งแต มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .905 และมี

คา Item Total Correlation อยูระหวาง .353 - .630   

 5. แบบวัดผลการปฏิบัติงานจํานวน 26 ขอ 

ซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนโดยใชหัวขอการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ 

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ โดย

แบงเปน 5 องคประกอบ คือ ดานความรับผิดชอบใน

งานและความรับผิ ดชอบในหน าท่ี  ด านความมี

ประสิทธิภาพ ดานความรูและทักษะเก่ียวกับการเงิน

อิสลาม ดานการมีจิตใจในการใหบริการท่ีดี ดานการ

ทํางานเปนทีมและการประสานงาน แบบสอบถาม 

มีลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ ตั้งแต มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ  .954 และมี

คา Item Total Correlation อยูระหวาง .491 - .730 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลดวย

วิธีการทางสถิติ โดยคาสถิติท่ีใช ไดแก คาเฉลี่ย คารอย

ละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหขอมูล

พ้ืนฐาน และใชสถิติวิเคราะหหาคาความสัมพันธดวยคา

สหสัมพันธแบบเพียรสัน และสถิติวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณในการพยากรณตัวแปรตามหนึ่งตัวซ่ึงไดรับผลมา

จากตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรข้ึนไป การวิเคราะหท้ังหมด

ใชการคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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ผลการศึกษา 

 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษากลุมตัวอยางท่ี ทําการวิจัย 

พบวา พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการจํานวน 242 

คนนั้น พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการท่ีทําการวิจัย

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 152 คน (รอยละ 62.81) 

สวนใหญมีอายุ 30-36 ป จํานวน 94 คน (รอยละ38.84) 

สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 137 (รอยละ 56.61) 

สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 163 คน 

(รอยละ 67.36) โดยมีอายุการทํางานกับองคการสวน

ใหญจํานวน 3-5 ป (รอยละ 43.39) 

 ผลการศึกษาระดับภาวะผูนํา จิตวิญญาณ

ในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน และ

ผลการปฏิบัติงาน พบวา ตัวแปรตาง ๆ มีคาเฉลี่ย ดังนี้ 

 ผูบังคับบัญชาของพนักงานธนาคารระดับ

ปฏิบัติการมีภาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับสูง โดยมี

คาเฉลี่ย 3.46 ซ่ึงองคประกอบของภาวะผูนําท่ีมีระดับ

สูงสุด คือ ดานการมีศีลธรรมในการประกอบการ 

 พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการมีจิต

วิญญาณในท่ีทํางานท่ีมีคาเฉลี่ย 4.70 ซ่ึงองคประกอบ

ของจิตวิญญาณในท่ีทํางานท่ีมีระดับสูงสุดคือ ดาน

ความหมายของงาน 

 พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการมีสมดุล

ระหวางชีวิตและการทํางานโดยรวมอยูในระดับสูง โดยมี

คาเฉลี่ย 3.66 ซ่ึงองคประกอบของสมดุลระหวางชีวิต

และการทํางานท่ีมีระดับสูงสุด คือ ดานการมีสวนรวม 

ดานความพึงพอใจ 

 พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการมีผลการ

ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับสูงโดยมีคาเฉลี่ย 3.73 ซ่ึง

องคประกอบของผลการปฏิบัติงานท่ีมีระดับสูงสุด คือ 

ดานความรับผิดชอบในงานและความรับผิดชอบใน

หนาท่ีสูงท่ีสุด  (รายละเอียดดังตาราง 1) 

 

 

 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุล

ระหวางชีวิตและการทํางานกับผลการปฏิบัติงาน 

พบวา ภาวะผูนําโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับผล

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .194) และ

ภาวะผูนําดานการสงเสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับ 

บัญชามีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .158) ท้ังนี้ 

ภาวะผูนําดานความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ ไมมี

ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

 จิตวิญญาณในท่ีทํางานโดยรวมมีความสัมพันธ

ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร

ระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

(r = .405) เม่ือพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา 

ทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน 

 สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานโดยรวม 

มี ความสั มพั นธ ทางบวกกับผลการปฏิ บั ติ งาน 

ของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .610)  (รายละเอียดดงัตาราง 2) 

 ผลการศึกษาตัวพยากรณรวมระหวางภาวะ

ผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและ

การทํางานท่ีรวมกันทํานายผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ พบวา จิตวิญญาณ

ในท่ีทํางานและสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน

สามารถรวมกันทํานายผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารระดับปฏิบัติการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .01 โดยสามารถอธิบายหรือพยากรณผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการได 

รอยละ 38.8 ตัวแปรสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน

สามารถทํ านายผลการปฏิ บั ติ งานได มากท่ี สุ ด 

(รายละเอียดดังตาราง 3) 
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ตาราง 1  คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของภาวะผูนํา 6 องคประกอบจิตวิญญาณ

ในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน และระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับ

ปฏิบัติการ (n=242) 

 

ตัวแปร       x  S.D. ระดับ 

ภาวะผูนําโดยรวม 3.46 0.75 สูง 

 
ดานการสงเสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับบัญชา 3.38 0.72 ปานกลาง 

 
ดานการใสใจและปรารถนาดีตอผูอ่ืน 3.46 0.80 สูง 

 
ดานการมีศีลธรรมในการประกอบการ 3.59 0.85 สูง 

 
ดานความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ  3.57 0.92 สูง 

 
ดานการเสริมสรางจิตสํานึกตอสังคม 3.39 0.82 ปานกลาง 

 
ดานการเปดกวางและยอมรับสิ่งตาง ๆ 3.43 0.89 สูง 

จิตวิญญาณในท่ีทํางานโดยรวม 4.70 0.78   สูง 

 
ดานชีวิตภายใน 4.79 1.09 สูง 

 
ดานความหมายของงาน 4.81 0.85 สูง 

 
ดานความสัมพันธกับหนวยงาน 4.57 0.84 ปานกลาง 

สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานโดยรวม 3.66 0.45   สูง 

 
ดานเวลา 3.57 0.51 สูง 

 
ดานการมีสวนรวม 3.70 0.51 สูง 

 
ดานความพึงพอใจ 3.70 0.55 สูง 

ผลการปฏิบัติงานโดยรวม 3.73     0.45 สูง 

 ดานความรับผิดชอบในงานและความรับผิดชอบในหนาท่ี    3.94     0.51 สูง 

 ดานความมีประสิทธิภาพ 3.87     0.57 สูง 

 ดานความรูและทักษะเก่ียวกับการเงินอิสลาม 3.46     0.52 สูง 

 ดานการมีจิตใจในการใหบริการท่ีดี      3.79     0.62 สูง 

 ดานการทํางานเปนทีมและการประสานงาน  3.73     0.54 สูง 
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ตาราง 2  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการ

ทํางาน กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (n=242) 

  ตัวแปร 
คาสัมประสิทธสหสัมพันธกับ 

ผลการปฏิบัติงาน 

  
r 

ภาวะผูนําโดยรวม .194** 

 
ดานการสงเสริมแรงบันดาลใจผูใตบังคับบัญชา .158* 

 
ดานการใสใจและปรารถนาดีตอผูอ่ืน .219** 

 
ดานการมีศีลธรรมในการประกอบการ .191** 

 
ดานความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ  0.102 

 
ดานการเสริมสรางจิตสํานึกตอสังคม .187** 

 
ดานการเปดกวางและยอมรับสิ่งตางๆ .202** 

จิตวิญญาณในท่ีทํางานโดยรวม .405** 

 
ดานชีวิตภายใน .266** 

 
ดานความหมายของงาน .408** 

 
ดานความสัมพันธกับหนวยงาน .353** 

สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานโดยรวม .610** 

 
ดานเวลา .438** 

 
ดานการมีสวนรวม .590** 

  ดานความพึงพอใจ .538** 

**p < .01  *p < .05  
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ตาราง 3 วิเคราะหตัวพยากรณรวมท่ีสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ 
(n=242) 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากสมมติฐานท่ี 1 พบวา ภาวะผูนํ า

โดยรวม มีความสัมพันธทางบวก (r = .194) กับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาองคประกอบของภาวะ

ผูนําในแตละดานพบวา ภาวะผูนําดานการใสใจและ

ปรารถนาดีตอผูอ่ืน การเปดกวางและยอมรับสิ่งตาง ๆ 

การมีศีลธรรมในการประกอบการ การเสริมสราง

จิตสํานึกตอสังคม และการสงเสริมแรงบันดาลใจ

ผูใตบังคับบัญชา มีความสัมพันธทางบวกกับผลการ

ปฏิบัติงาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบังคับบัญชาของ

พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการซ่ึงผูบังคับบัญชา

โดยตรง เป นผู มี อิทธิพลในการกระตุ นจู งใจและ

สนับสนุนพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการใหสามารถ

ดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการทํางานได 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริชัย ศรีประทุมวงศ (2554) 

ท่ีไดศึกษาพบวา ภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวกตอ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส งานวิจัยของ รสสุคนธ  วีระ

เสถียร (2553) ท่ีไดศึกษาพบวา ภาวะผูนําสงผลทางบวก

ตอผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา บริษัท เอ็นเอ็ม

บี-มินีแบ ไทย จํากัด และงานวิจัยของ ณัฐยาพัชญ  

ภาวนาวิวัฒน (2552) ท่ีไดศึกษาพบวา ภาวะผูนํามี

ความสัมพันธทางบวกตอผลการปฏิบัติงานของหัวหนา

แผนกขายของบริษัทคาปลีก  

 สําหรับภาวะผูนําดานความสามารถในการ

คิดเชิงกลยุทธ ท่ีไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ และไมเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ลักษณะงาน

ในบางตําแหนงของผูบังคับบัญชาของพนักงานธนาคาร

ระดับปฏิบัติการซ่ึงอยูในระดับการบังคับบัญชาระดับ

ตน อาจจะเนนแคตัวเนื้องานแตยังไมเก่ียวของกับงาน

ในดานความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ จึงอาจสงผล

ใหภาวะผูนําดานความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ 

ไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ

บริบทของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (2553) ท่ีได

มีการกําหนดความสามารถเชิงสมรรถนะวา พนักงาน

ผูจัดการระดับตน จะยังไมรับผิดชอบในสวนของการคิด

เชิงกลยุทธ การวางแผน และการกําหนดเปาหมายของ

องคการใหสอดคลองกับนโยบายโดยตรง   

 

 2. จากสมติฐานท่ี 2 พบวา จิตวิญญาณในท่ี

ทํางานมีความสัมพันธทางบวก (r = .405) กับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน

      ตัวแปรพยากรณ b SE b Beta t p 

จิตวิญญาณในท่ีทํางาน .087 .041 .152 2.115* .035 

สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน .531 .058 .539 9.233* .000 

(Constant) = 1.403  

     R=.623                 R2 Adj = .388 F= 50.307 Sig = .000   

* p <  .05 
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ท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดาน พบวา 

จิตวิญญาณในท่ีทํางานดานชีวิตภายใน ดานความหมาย

ของงาน และด านความสั มพั นธ กั บหน วยงาน 

มี ความสั มพั นธ ทางบวกกับผลการปฏิ บั ติ งาน 

อาจเนื่องมาจากการท่ีองคการมีจิตวิญญาณในท่ีทํางาน 

การมีวัฒนธรรมองคการ คานิยมท่ีสงเสริมใหพนักงาน 

มีคุณธรรม มีความไวใจ ซ่ือสัตย มีการสรางบรรยากาศ

ในการทํางาน สงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

(Robbins, 2005 อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล, 2554) 

นอกจากนี้ ผลการวิจั ยของ Neck & Milliman (1994)  

พบวา จิตวิญญาณในท่ีทํางานเปนสิ่งท่ีสงผลทางบวกตอ

ความสามารถในการปฏิบัติงานในหลายรูปแบบ ไดแก 

การสงเสริมให เกิดความสามารถในการคิดริเริ่มให

ผูปฏิบัติงานสามารถพัฒนาตนเองอยางมีจุดมุงหมาย

และเปนไปตามวิสัยทัศนขององคการเปนการเพ่ิม

นวั ตกรรมใหม  ๆ  ให กั บองค การและแนวคิ ด 

ข อ ง  Marques et al., (2005, cited in Badrinarayan, 2009)  

ท่ีกลาววา จิตวิญญาณในท่ีทํางานวา เปนประสบการณ

ของการติดตอสื่ อสาร การมีส วนรวมแบ งป นใน

กระบวนการทํางาน เปนการตระหนักรูโดยความรูสึก

ภายในของบุคคลซ่ึงเปนชวยรักษาความรูสึกซ่ือสัตย 

ความตั้งใจดีและการใหกําลังใจ ชวยเสริมสรางผลการ

ปฏิบัติงานของทีมและสรางความรวมมือท้ังหมด 

 

 3. สมมติฐานท่ี 3 พบวา สมดุลระหวางชีวิต

และการทํางาน มีความสัมพันธทางบวก (r = .610) กับผล

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเนื่องมาจากสาเหตุ 2 ปจจัย 

(Warner, 2005 อางถึงใน ศยามล  เอกะกุลานันต, 2554)  

คือ ปจจัยดานองคการและดานบุคลากร ปจจัยดาน

องคการท่ีใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเวลาของ

พนักงาน มีตารางการทํางานท่ีชัดเจนในแตละวัน และ

ภาระงานท่ีไดรับมอบหมายมีความสอดคลองกับเวลา

และความสามารถของพนั กงาน นอกจากนี้ อาจ

เนื่องมาจากองคการมีแนวทางการพัฒนาสมดุลระหวาง

ชีวิตและการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการโดย

มุงเนนในเรื่องของรายไดและสวัสดิการท่ีเพียงพอตอคา

ครองชีพในปจจุบัน องคการยังใหความสําคัญตอการ

สรางแรงบันดาลใจใหกับพนักงาน เพ่ือใหบุคลากร

มองเห็นเสนทางและโอกาสความกาวหนาของตน ซ่ึงสิ่ง

ตอบแทนเหลานี้ชวยจูงใจและทําใหพนักงานมีความสุข

กับการทํางานในองคการ (ศิรภัสสร วงศทองดี, 2552) 

จึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน

และสงผลให มีผลการปฏิบัติงานสูง สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Lockwood (2003) พบวา สมดุลระหวางชีวิต

และการทํางานสามารถทําการวัดไดจากหลายปจจัย 

เชน การรักษาเวลาของพนักงาน การรักษาพนักงานใน

องคการ การเพ่ิมแรงจูงใจและการผลิต การขาดงานและ

การลดคาใชจาย สําหรับดานบุคลากร อาจจะเนื่องมาจาก

พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการมีการยอมรับและพึงพอใจ

ตอสิ่งท่ีเปนอยู มีความพึงพอใจในหนาท่ีการงานและ

หนาท่ีท่ีนอกเหนือจากงาน และมีความสุขในทุกดาน 

และเกิดจากการท่ีพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ

สามารถบริหารจัดการสิ่งตาง ๆ ในชีวิตและการทํางาน 

รวมท้ังสามารถกําหนดสัดสวนสําหรับงาน ครอบครัว 

สังคม และตนเองไดอยางเหมาะสม จึงเปนสวนหนึ่งท่ี

สงผลใหสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานของพนักงาน

ธนาคารระดับปฏิบั ติ การอยู ในระดับสู งทุกด าน 

สอดคลองกับแนวคิดของ Marks & MacDermid (1996, 

cited in Greenhaus et al., 2003) ท่ีการศึกษาองคประกอบ

เก่ียวกับสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน พบวาสมดุล

ระหวางชีวิตและการทํางานประกอบไปดวยสมดุล

ระหวางชีวิต 3 ดาน ไดแก ดานเวลา ดานการมีสวนรวม

และดานความพึงพอใจ 

 

 4. สมมติฐานท่ี 4 ผลจากการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณของตัวแปรภาวะผูนํา จิตวิญญาณใน 
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ท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน กับผลการ

ปฏิบัติงาน พบวา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน และสมดุล

ระหวางชีวิตและการทํางานสามารถทํานายผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ ไดรอย

ละ 38.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ผลจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของ

ตัวแปรภาวะผูนํา จิตวิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวาง

ชีวิตและการทํางานกับผลการปฏิบั ติ งาน พบวา 

จิตวิญญาณในท่ีทํางาน และสมดุลระหวางชีวิตและการ

ทํางานสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารระดับปฏิบัติการ โดยสมดุลระหวางชีวิตและการ

ทํางานสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานไดมากท่ีสุด 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการท่ีพนักงานในองคการสามารถ

บริหารจัดการสิ่งตาง ๆ ในชีวิตและการทํางาน และการ

กําหนดสัดสวนสําหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง

ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้สมดุลระหวางชีวิตและการ

ทํางานยังเชื่อมโยงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
(Allen et al., 2000; Kossek & Ozeki, 1999, cited in Carlson 
& Grzywacz, 2007) ซ่ึงพนักงานในองคการมีความสมดุล

ในดานตาง ๆ ท้ังในดานเวลา การมีสวนรวมและความ

พึงพอใจ (Greenhaus et al., 2003) โดยองคการสงเสริมให

พนักงานทํากิจกรรมและมีสวัสดิการท่ีสนับสนุน ใสใจ 

เรื่องตางๆ ของพนักงานและพบวาพนักงานท่ีมีผลการ

ปฏิบัติงานสูง สวนมากจะสามารถจัดการใหมีความ

สมดุลระหวางชีวิตและการทํางานได และตัดสินใจท่ีจะ

ทํางานกับองคการตอไป (Lockwood, 2003) สอดคลอง

กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  Beauregard & Henry (2009) ได

ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเชื่อมโยงระหวางการ

วางแผนสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานและผลการ

ปฏิบัติงานขององคการ พบวา การวางแผนสมดุล

ระหวางชีวิตและการทํางานมีการสนับสนุนในหลาย

องคการ ซ่ึงจะชวยลดความขัดแยงระหวางชีวิตและการ

ทํางานและเพ่ิมผลการปฏิบัติงานขององคการ 

 จิตวิญญาณในท่ีทํางานสามารถพยากรณผล

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ 

อาจเนื่องมาจากการท่ีองคการมีจิตวิญญาณในท่ีทํางาน

สามารถพัฒนาเพ่ือใหเกิดประโยชนตอองคการ อีกท้ัง

คุณคาของจิตวิญญาณในงานยังสงผลทางบวกตอผลการ

ปฏิบัติงานขององคการ (Milliman et al., 1999) รวมถึงการ

ท่ีองคการใหความสําคัญมีสวนรวมในการทํางาน มองวา

พนักงานมีคุณคาตอชีวิต ท้ังตอตนเองและผูอ่ืนรวมท้ัง

หนวยงานของตน และสงเสริมความสัมพันธในองคการ 

ทําให เกิดความผูกพันระหวางหน วยงานและผู ท่ี

ปฏิบัติงาน จึงเปนสิ่งท่ีชวยกระตุนเรื่องของสัมพันธภาพ

และเกิดการแสวงหาความหมายในงาน (Ashmos & 

Duchon, 2000) สงผลใหพนักงานชวยเสริมสรางผลการ

ปฏิบัติงานของทีมและสรางความรวมมือ (Marques et al., 

2005, cited in Badrinarayan, 2009) ซ่ึ งส อ ด ค ล อ ง กั บ

งานวิจัยของ ธมลวรรณ มีเหมย (2553) ท่ีพบวา จิต

วิญญาณในองคการมีความสัมพันธทางบวกกับผลการ

ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกท้ังพบวาจิต

วิญญาณในองคการ สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานได 

โดยสามารถทํานายไดรอยละ 20.10  

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนํา จิต

วิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน

กับผลการปฏิบัติ งานของพนักงานธนาคารระดับ

ปฏิบัติการ ซ่ึงผูวิจัยขอเสนอความคิดเห็นท่ีไดจากการ

วิจัยดังนี้ 

 1. จากผลการวิจัยพบวา ระดับสมดุลระหวาง

ชี วิตและการทํ างานของพนั กงานธนาคารระดับ

ปฏิบัติการโดยรวมอยูในระดับสูง และมีความสัมพันธ

ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร

ระดับปฏิบัติการ รวมท้ังสมดุลระหวางชีวิตและการ

ทํางานสามารถรวมกันทํานายผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการไดมากท่ีสุด ดังนั้น 

องคการควรสงเสริมเรื่องของสมดุลระหวางชีวิตและการ

ทํางานเปนอันดับแรก โดยสงเสริมใหพนักงานเกิดการ
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ตระหนักรูในนโยบายดานความสมดุลระหวางชีวิตและ

การทํางานใหมากยิ่งข้ึน ใหความสําคัญกับพนักงานโดย

จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวม  เชน การจัด

กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility)  

การจัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ   กิจกรรมสัมมนาวิชาการ

นอกสถานท่ีรวมถึงการเปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็น และการสรางบรรยากาศในการทํางาน

ใหผอนคลายมากข้ึน นอกจากนี้องคการควรสงเสริมให

พนักงานไดเรียนรู ทักษะใหม ๆ ในการทํางาน การ

มอบหมายงานท่ีมีความทาทายและงานท่ีตองรับผิดชอบ

มากข้ึน  

 2.  จากผลการวิจัยพบวา ระดับของจิต

วิญญาณในท่ีทํางาน (Spirituality at Work) ของพนักงาน

ธนาคารระดับปฏิบัติการโดยรวมอยูในระดับสูง และมี

ความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

สามารถรวมกันทํานายผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารระดับปฏิบัติการดังนั้น องคการควรมีการรักษา

มาตรฐานของจิตวิญญาณในท่ีทํางานใหอยูในระดับนี้

หรือพัฒนาใหอยูในระดับท่ีสูงข้ึนไป ดังนี้ 

 ดานชีวิตภายใน องคการควรใหความใสใจท้ัง

ในเรื่องงานและเรื่องสวนตัวตามความเหมาะสม และ

ยอมรับในตัวพนักงาน รับฟงความคิดเห็นตาง ๆ เพ่ือ

นํามาปรับใชในองคการ อันจะสงผลใหพนักงานรูสึกมี

คุณคาและมีความหมาย 

  ดานความหมายของงาน ผูบังคับบัญชา ควร

มีการสื่อสารกับพนักงานเพ่ือใหทราบถึงความสําคัญของ

งานท่ีพนักงานรับผิดชอบ โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีของ

พนักงานใหชัดเจน รวมไปถึงการสอนงานใหมีความ

เขาใจท่ีถูกตองในงานท่ีตนเองไดรับมอบหมาย และมอบ

อํานาจในการตัดสินใจใหกับพนักงาน เพ่ือใหพนักงาน

เกิดความรูสึกวางานนั้นมีคุณคา มีความหมาย 

 ดานความสัมพันธกับหนวยงาน องคการควร

ใหความสําคัญในการพัฒนาจิตวิญญาณดานนี้ใหมากข้ึน 

โดยส งเสริมให พนั กงานระดั บปฏิ บั ติ การจนถึ ง

ผูบังคับบัญชาสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกัน

กับหนวยงานอ่ืน มีการใหเกียรติซ่ึงกันและกัน อันจะ

สงผลใหเกิดความราบรื่นในการทํางานรวมกับหนวยงาน

อ่ืน 

 3. จากผลการวิจัยพบวาระดับภาวะผูนําของ

ผูบังคับบัญชาของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ

โดยรวมอยูในระดับสูง และภาวะผูนําท้ัง 6 องคประกอบ

มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ ดังนั้น องคการควร

สงเสริมและพัฒนาภาวะผูนําใหกับพนักงานทุกระดับให

มากข้ึน โดยเฉพาะในดานการสงเสริมแรงบันดาลใจ

ผู ใตบั งคับบัญชาและการสรางจิตสํานึกตอสังคม 

องค การควรส งเสริ มการพั ฒ นาภาวะผู นํ าให

ผูบังคับบัญชาระดับตน โดยการมอบหมายงานท่ีทาทาย

ความสามารถ งานท่ีกระตุนใหมีการแสดงศักยภาพของ

ตนเอง ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหผูบังคับบัญชาระดับตน

เรียนรูวิธีการบริหารจัดการทีมงาน นอกจากนี้การ

พัฒนาภาวะผูนําดวยวิธีการเรียนรูจากผูอ่ืน จะเปนการ

เปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาระดับตนไดเรียนรูจาก

ผูบังคับบัญชาระดับสูงในดานตาง ๆ ซ่ึงจะเปนตัวแบบท่ี

ดี (Role Model) ซ่ึงจะชวยสรางแรงบันดาลใจให กับ

ผูบังคับบัญชาระดับตน เนื่องจากไดเห็นและสัมผัส

โดยตรง นอกจากนี้ควรสงเสริมใหผูบังคับบัญชาระดับ

ตนท่ีประจําสํานักงานใหญ มีสวนในการรับผิดชอบ

โครงการหรือกิจกรรมท่ีเขาไปมีสวนรวมกับสังคมและ

ชุมชมภายนอก หรือกิจกรรมท่ีจะชวยปลูกฝงหลักธรร

มาภิบาล ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา

ภาวะผูนําในดานการสงเสริมจิตสํานึกตอสังคมได 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 ผู วิ จั ยขอเสนอความคิ ดเห็ น เพ่ื อเป น

ประโยชนในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 1.  ควรทําการศึกษาตัวแปรภาวะผูนํา จิต

วิญญาณในท่ีทํางาน สมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน
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กับผลการปฏิบัติ งานของพนักงานธนาคารระดับ

ปฏิบัติการ ท่ีทํางานประจําสาขา เนื่องจากมีบริบทการ

ทํางานสภาพแวดลอมท่ีแตกตางออกไป 

 2.  ควรทําการศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีจะสงผล

ตอผลการปฏิบัติ งานของพนักงานธนาคารระดับ

ปฏิบัติการ เชน จริยธรรมองคการ (Business Ethics) เปน

ตน 

 3.  ควรทําการศึกษาโดยวิธีการเก็บขอมูลใน

รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการแบบสอบถาม เชน 

การสัมภาษณ ซ่ึงจะชวยใหทราบถึงปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสงผล

ตอการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปนการเปดโอกาสใหพนักงาน

ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

  

เอกสารอางอิง 

กมลกานต  เทพธรานนท. (2548).  ความสัมพันธ 

 ระหวางภาวะผูนํา แรงจูงใจภายใน  

 คุณลักษณะของผูประกอบการ กับ 

 ความสําเร็จในการประกอบการของ 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม.   

 วิทยานพินธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 

 องคการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ชาญ  รัตนะพิสิฐ. (2550). ปจจัยท่ีสงผลตอ 

 ประสิทธิผลขององคการของ 

 ผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 

 กลางและขนาดยอมในเขต 

 กรงุเทพมหานครและปริมณฑล.   

 วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 

 องคการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ณัฐยาพัชญ  ภาวนาวิวัฒน. (2552). ความสัมพันธ 

 ระหวางภาวะผูนํา เชาวนอารมณ  

 ความสามารถในการเผชิญและฟนฝา 

 อุปสรรคกับผลการปฏิบัติงานของหัวหนา 

 แผนกขาย บริษัทคาปลีกแหงหนึ่ง.  

 วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 

 องคการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ธนาคารอิสลามแหงประเทศ. (2554).  ประวัต ิ

 ธนาคาร. สืบคนจาก 
 http://www.ibank.co.th 
ธนาคารอิสลามแหงประเทศ. (2553).  คูมือการใช 

 พจนานุกรมความสามารถเชิงสมรรถนะ.   

 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  

 (อัดสําเนา) 

ธมลวรรณ  มีเหมย. (2553). ภาวะผูนําแบบผูรับใช  

 จิตวิญญาณในองคการและผลการ 

 ปฏิบัติงานของ ผูบริหารระดับตนธุรกิจ 

 อุตสาหกรรมอาหารแหงหนึ่งในเขต 

 กรุงเทพมหานคร. 

 วิทยานิพนธวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และ 

 องคการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ธัญวรัศม์ิ เพียววาณิช. (2554).  ภาวะผูนํา  

 วัฒนธรรมองคการ จิตวิญญาณองคการ 

 ท่ีมีอิทธิพลตอความยึดม่ันผูกพันตอ 

 องคการ ของผูจัดการบริษัท แอดวานซ  

 อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน). 

 วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และ 

 องคการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นิธิพรรณ  พิทักษ. (2553).  ภาวะผูนํา 

 ความพึงพอใจในงานและความยึดม่ัน 

 ผูกพันของพนักงานระดับบังคับบัญชาใน 

 กลุมบริษัทพลาสติกอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง. 

 วิทยานิพนธวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  

 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และ 

 องคการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

บุญธรรม  จิตตอนันต. (2540).  การวิจัยทาง 

วารสารพฤติกรรมศาสตร ปที่ 22 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม 2559 ลิขสิทธิโ์ดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 45 



Journal of Behavioral Science Vol.22  No.2 July 2016 ISSN 1686-1442 

 สังคมศาสตร.  กรุงเทพมหานคร:  

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ปวริศา  เนียรภาค. (2551).  ภาวะผูนํา บุคลิกภาพ 

 การเห็นคุณคาแหงตน ความสามารถใน 

 การตัดสินใจกับผลการปฏิบัติงานของ 

 หัวหนาพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน  

 บริษัท การบินไทย (มหาชน) จํากัด.   

  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และ 

 องคการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พิมพร  สงวนพงษ. (2549).  ความสัมพันธระหวาง 

 ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ ทัศนคติตอ 

 ระบบคุณภาพ ISO 9000 และความสําเร็จ 

 ในการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาด 

 กลางและขนาดยอม ศึกษาเฉพาะกรณี:  

 ผูประกอบการท่ีเปนสมาชิกของสมาคม 

 สงเสริมรับชวงการผลติไทย. 

 วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 

 องคการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เพลินพิศ  สัตยสงวน. (2554).  เศรษฐศาสตร 

 การเงินและการธนาคาร. กรุงเทพฯ : 

 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ภาณุภาคย  พงอติชาต. (2549). ความสมดุล 

 ระหวางชีวิตและการทํางานของบุคลากร 

 ภาครัฐ ของไทย.  ผูจัดการรายสัปดาห  

 (Online).  สืบคนจาก www.ocsc.go.th. 

รสสุคนธ  วีระเสถียร. (2553).  ความสัมพันธระหวาง 

 การรับรูความสามารถของตนเอง ภาวะ 

 ผูนํา ความเหนียวแนนภายในกลุมกับ 

 ผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา  

 บริษัท เอ็มเอ็มบี-มินิแบ ไทย จํากัด.   

  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 

 องคการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

รัตติกรณ  จงวิศาล. (2553). การศึกษาภาวะผูนํา 

 และทิศทางใหม เพ่ือการพัฒนา 

 ผูประกอบการ  SMEs. วารสารพัฒนบริหาร

ศาสตร, 50 (1), 81-99. 

รัตติกรณ  จงวิศาล. (2554).  มนุษยสัมพันธ 

 พฤติกรรมมนุษยในองคการ. พิมพครั้งท่ี 3.  

กรุงเทพมหานคร:  

 สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

รัตติกรณ  จงวิศาล. (2556). ภาวะผูนํา ทฤษฎี การ 

 วิจัย และแนวทางสูการพัฒนา.   

 กรุงเทพมหานคร:  

  สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ลวิตรา  ผิวงาม. (2548). ปจจัยดานภาวะผูนํา เชาว 

 อารมณ และความสามารถในการเผชญิ 

 และฟนฝาอุปสรรคท่ีมีผลตอความสําเร็จ 

 ในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 

 และขนาดยอม.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตร 

  มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

 อุตสาหกรรมและองคการ,  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ศยามล  เอกะกุลานันต. (2554).  รูปแบบความ 

 สัมพันธเชิงสาเหตุของสมดุลระหวางงาน 

 และชีวิตท่ีสงผลตอพฤติกรรมการทํางาน 

 ท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงานโรงงาน 

 อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต 

 เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย.  

 วารสารพฤติกรรมศาสตร, 17 (2), 

 85-102. 

ศิรภัสสร  วงศทองดี.  (2552). การสรางสมดุล 

 ระหวางชีวิตกับการทํางาน. 

 กรุงเทพมหานคร:  

 สถาบันดํารงราชานุภาพ. 

 46 | วารสารพฤติกรรมศาสตร ปที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



Journal of Behavioral Science Vol.22 No. 2 July 2016       ISSN 1686-1442 

ศิริชัย  ศรปีระทุมวงศ.  (2554).  ภาวะผูนํา  

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

องคการแหงการเรียนรู  ความไววางใจใน

หั วหน างานและผลการปฏิบั ติ งานของ

พนั กงานระดั บปฏิ บั ติ การใน โรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส.  วิทยานิพนธ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ,  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุภาวดี  พูลคลาย. (2548). ความสัมพันธระหวาง 

 ภาวะผูนํา การเสริมสรางพลังอํานาจใน 

 งาน และความสามารถในการตัดสินใจกับ 

 ผลการปฏิบัติของหัวหนางานระดับตนใน 

 โรงงานอุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวน 

 อิเล็กทรอนิกส. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร 

 มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

 อุตสาหกรรมและองคการ, 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

หทัยกาญจน จันทะเสน. (2549). ปจจัยท่ีมีอิทธิพล 

 ตอความสําเร็จในการประกอบการธุรกิจ 

 ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 

 และขนาดยอม ประเภทการผลิตในเขต 

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  

 วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 

 องคการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
Ashmos, D. P. and D. Duchon.  (2000).   
 Spirituality at work: a 
 conceptualization and measure.   
 Journal of Management Inquiry,  
 9(2), 131-145. 
Badrinarayan, S.P.  (2009).  Workplace  
 spirituality facilitation A  
 comprehensive model.  
   Journal of Business Ethics, 90, 375- 
 386. 
Brett, A.  (2005).  Relationship between 
 Employee performance, Leadership 
 and Emotional Intelligence in 
 A South African Parastatal  
 Organization. Master of Commerce  

 Thesis in Management Department,  
 RHODES University. 
Beauregard, T. A. and L. C. Henry.  (2009). 
 Making the link between work-life  
 balance practices and organization 
 performance. Human Management  
 Review,  19, 9-22.  
  doi:10.1016/2008.09.001 
Carlson, S. D. and  G. J. Grzywacz.  (2007).   
 Conceptualizing work-family  
 balance: Implications for  
  Practice and Research.  Advances 
 in Developing Human Resources,  
 9(4), 455-471. 
Forsthy, S. and Polzer-Debruyne, A.  (2007).   
 The organizational pay-offs for  
 perceived work-life  
  balance support. Asia Pacific  
 Journal of Human Resources, 
 45 (1), 113-123. 
Geyer, A. L. J. and J. M. Steyrer. (1998).  
 Transformational leadership and  
 objective performance in bank. 
 Journal of Applied Psychology,  
 47(3), 397-420. 
Greenhaus et al.  (2003).  The between 
 work-family balance and quality of  
 life. Journal of Vacational Behavior  
 63, 510-531. doi:10.1016/S0001- 
 8791(02) 00042-8. 
Heaton, D.P., S.W. Jane and T. Frederick.   
 (2004).  Constructs, methods, and 
 measures for researching  
 spirituality in organizations. Journal  
 of Organizational Change  
  Management, 17 (1), 62-82. 
Hughes, J. and  N. Bozionelos.  (2007).   
 Work – life balance as source of  
 Job dissatisfaction and  
  Withdrawal attitudes: an  
 exploratory study on the views of  
 male workers.  Personal  
  Review, 36 (1), 145-154. 
Lockwood, N.R. (2003).  Work/Life Balance: 
 Challenges and Solutions.  SHRM  
 Research. 
Milliman, J., Ferguson, J., Trickett, D. &  
 Condemi, B., (1999).  Spirit and  
 community at Southwest  
  Airlines: Aninvestigation of a  
 spiritual values based model.   
 Journal of Organization  
  Change Management, 12(3), 
 221-233. 
Neck, C.P. and J. F. Milliman.  (1994).   
 Thought self-leadership: finding  
 spiritual fulfillment in  
  organization life.  Journal of 
 Managerial Psychology,  9 (6), 9-16. 
 

 

วารสารพฤติกรรมศาสตร ปที่ 22 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม 2559 ลิขสิทธิโ์ดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 47 



Journal of Behavioral Science Vol.22  No.2 July 2016 ISSN 1686-1442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48 | วารสารพฤติกรรมศาสตร ปที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


