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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมในการทํางาน และการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ทีมี ผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชน เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
การศึกษาใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทดสอบความตรงของเนือหา และความ
น่าเชื อถือด้วยวิธีของครอนบาร์ ค กับพนักงานบริ ษทั เอกชน เขตสาทร จํานวน 30 คน ได้ระดับความเชื อมัน
เท่ากับ 0.977 และทดสอบกับพนักงานบริ ษทั เอกชน เขตสาทร จํานวน 400 คน วิธีการทางสถิติแบ่งเป็ น 2
ส่ วน คือ 1) สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี ย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และ 2) สถิติหาอิทธิ พล
ของตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบง่ายและแบบพหุ คูณ ผลการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมขององค์กร
ในลักษณะสร้ างสรรค์ มีผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานเอกชน เขตสาธร สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน เฉพาะ ด้านสภาพแวดล้อมทางสิ งแวดล้อมมีผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานเอกชน
เขตสาธร แต่ สภาพแวดล้อมทางสังคมไม่มีผลต่อคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานเอกชน เขตสาธร และ
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านบรรยากาศองค์กรทีเอืออํานวยต่อการพัฒนา และการให้รางวัลตอบแทน
อย่างยุติธรรม มีผลต่อคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานเอกชน เขตสาธร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
คําสํ าคัญ
พนักงานบริ ษทั เอกชน, คุณภาพชีวติ การทํางาน
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The objective of this research was to study the organization culture, working environment and
human resource management factors affecting private company employees’ quality of work life in the
Sathorn dstrict, Bangkok metropolitan area. Questionnaires were used as the data collection tool after
being tested with 30 company employees in the Sathorn district by means of Cronbach’s alpha to check
the validity and reliability, with a value of 0.977. The respondents included 400 company employees in
the Sathorn district. The statistical data analysis was conducted by using 1) the descriptive statistics
including percentage, mean, and standard deviation, and 2) the inferential statistics including Simple and
Multiple Regression Analyses. The results from the study showed that creative organizational culture had
an impact on the employees’ quality of work life. On the other hand, social environment had no influence
on their quality of work life. Lastly, human resource management factor of the atmosphere promoting
development, and fair compensation had an influence on their quality of work life at the significant level
of 0.05.
Keywords
Organizational Culture, Working Environment, Human Resource Management, Quality of Work
Life, Company Workers
1. บทนํา
การทํางานทีมีคุณภาพของพนักงานเป็ นส่ วนสําคัญในการขับเคลือนประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ขององค์การ ซึ งพนักงานทุก ๆ คนจะต้องใช้ทกั ษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการได้มาซึ งผลลัพธ์
ดังกล่าว โดยการทํางานทีมีคุณภาพจะส่ งผลต่อประสบการณ์โดยตรงและเพิมคุณค่าของชี วิตของพนักงาน
นอกจากนี การทํางานทีมีคุณภาพจะเป็ นสิ งทีแสดงออกถึ งสติปัญญาความคิดริ เริ มอันนํามาสู่ เกี ยรติยศเมื อ
ผลงานนันประสบความสําเร็ จ ทําให้ตนเองเกิ ดความพอใจ มีสุขภาพจิตทีดี และส่ งผลให้เกิดอารมณ์ ทีดี ใน
การทํางานในครังต่อๆ ไป รวมทังผลงานทีประสบความสําเร็ จจะเป็ นตัวอย่างทีดีให้สมาชิ ก หรื อพนักงาน
คนอืนๆ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิต่อไปในอนาคต ดังนันจึงจําเป็ นอย่างยิงทีแต่ละองค์กรจะต้องให้
ความสําคัญในประเด็นของสภาพแวดล้อมทีเกิดขึนระหว่างพนักงานกับองค์กร เพือให้องค์กรสามารถบรรลุ
เป้ าหมายสู งสุ ด (สุ เนตร นามโคตรศรี , 2553) แต่ทงนี
ั เนื องจากธุ รกิ จในปั จจุบนั มีการแข่งขันอย่างรุ นแรง
หลายองค์การได้มีการพัฒนาประเด็นของสภาพแวดล้อมที เกิ ดขึ นระหว่างพนักงานกับองค์การ เพือเพิม
ศักยภาพการทํางานให้องค์กร พร้ อมกับการขับเคลื อนศัก ยภาพเหล่ า นันไปสู่ ความสําเร็ จในการแข่งขัน
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ดังนันหลาย ๆ องค์การได้เริ มคํานึ งถึ งคุ ณภาพชี วิตที ดี ในการทํางานของพนักงานมากขึน โดยใช้เป็ นการ
ขับเคลือนในการสร้ างแรงจูงใจให้กบั พนักงานในองค์การ แต่ทงนี
ั เพือให้คุณภาพชี วิตทีดี ของพนักงานใน
องค์กรดี ขึนจะต้องอาศัยวัฒนธรรมองค์กร สิ งแวดล้อมในการทํางานและการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ใน
องค์กร ทังนี วัฒนธรรมองค์กรทีพนักงานมีความคุน้ เคยและเป็ นประเด็นในการขับเคลือนคุณภาพชี วิตทีดี
ของพนักงานจะเป็ นประเด็นของการทีองค์กรให้ความสําคัญในการยอมรับค่านิยมร่ วมกันระหว่างองค์กรกับ
พนักงาน การให้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทนทีได้รับจากการทํางาน การจัดสภาพแวดล้อมสถานทีทํางาน
ให้ปลอดภัย เป็ นต้น โดยสิ งเหล่านี ก่อให้เกิดคุณภาพชี วิตของพนักงานทีดี และเป็ นบทบาทในการแสดงถึง
วัฒนธรรมองค์กรทีองค์กรได้มอบให้กบั พนักงาน ซึ งมีบทบาทสําคัญต่อการขับเคลือนองค์กรไปในทิศทาง
ทีก้าวหน้า (สมยศ นาวีการ, 2540)
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น องค์กรจึงจําเป็ นต้องให้ความสนใจกับวัฒนธรรมองค์กร ซึ งเป็ นสิ งที
สะท้อนให้เห็ นถึ งความต้องการของพนักงานและเป็ นสิ งที องค์กรสามารถจัดหาหรื อตอบสนองได้ เป็ น
ลัก ษณะของการให้ค วามสํา คัญซึ งกันและกัน ก่ อให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลในงาน รวมทัง
การศึ ก ษาของ ศศิ ธ ร ทิ พ โชติ และมนู ลี น ะวงศ์ (2557) ระบุ ว่า ความต้อ งการของสมาชิ ก ขององค์ก ร
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ทีองค์กรกําหนดขึนมา จะช่วยหล่อหลอมให้พนักงานมีกาํ ลังใจในการ
ทํางานและกล้าคิดกล้าทํา ก่อให้เกิดความรักและความผูกพันในองค์กร มีจิตสํานึ กทีดี สามารถร่ วมคิดร่ วม
ทําเพือความก้าวหน้าของตนเอง กลุ่มและองค์กร รวมทังความสําเร็ จขององค์กรจะขึนอยูก่ บั ความต้องการ
และความเข้าใจวัฒนธรรมของสมาชิ กของแต่ละองค์กร ซึ งจะมีผลต่อการเปลี ยนแปลงและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสถานทีทํางาน รวมถึงการแข่งขันทางธุ รกิจ นอกจากนี ยอดบุญ ลิมอรุ ณ (2554) กล่าวว่า
สภาพแวดล้อมตังแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั เริ มมีวิวฒั นาการของสภาพแวดล้อมทีซับซ้อนและ แตกต่างกันไป
การปรั บ ตัว เพื อการดํา รงอยู่ใ นสั ง คม จากเริ มแรกที ต้องมี ก ารปรั บ ตัว ในบางส่ วน จนกระทังเริ มมี ก าร
เปลี ยนแปลงจนสามารถทําให้ตนเองดํารงอยู่ได้อย่างเป็ นปกติในกรอบของสภาพแวดล้อมในองค์กรนัน
รวมถึง วัฒนธรรมองค์กร หรื อระบบกระบวนการต่างๆ ของสภาพแวดล้อมในองค์กรเป็ นเสมือนพลังเงียบที
เพิมประสิ ทธิ ผลของพนักงานภายในองค์กร ทําให้องค์กรดําเนิ นงานได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และ
เกิดผลสําเร็ จทีได้รับการนับถือ
ส่ วนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เป็ นอีกปั จจัยหนึงทีองค์กรให้ความสําคัญอย่างยิง เพราะ
ทรั พยากรมนุ ษย์เปรี ยบเสมื อนสิ นทรั พย์ที ทรงคุ ณค่า มากที สุ ดขององค์กร ในการขับเคลื อนกลยุทธ์ ของ
องค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ อีกทังการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กรทีดีจะเป็ นการรับประกันในความสําเร็ จ
ทีจะเกิ ดขึนในอนาคตได้เป็ นอย่างดี ภูวิชยั ชัยมณี และ สําราญ กําจัดภัย (2556) ระบุวา่ องค์กรจะบรรลุ
เป้ าหมายได้จะต้องมี การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์อย่างสร้ างสรรค์และชาญฉลาด โดยใช้การวางรู ปแบบ
บุคคลให้เหมาะสมกับชนิดงานทีทํา เพือจะได้ผลักดันคุณสมบัติและความสามารถของพนักงานมาใช้ให้เกิด
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ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางานให้มากทีสุ ด รวมทังองค์กรจะต้องพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื อง
และเป็ นระบบเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางาน รวมทังเพือรักษาทรัพยากรบุ คคลที มี
ความสามารถให้อยูก่ บั องค์กร ด้วยสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ดงั นี
1. เพือศึ กษาวัฒนธรรมองค์กร ทีมี ต่อคุ ณชี วิตการทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชน เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
2. เพือศึกษาสภาพแวดล้อมในการทํางานทีมีต่อคุณชี วิตการทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชน เขต
สาทร กรุ งเทพมหานคร
3. เพือศึกษาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มีทีมีต่อคุณชี วิตการทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชน เขต
สาทร กรุ งเทพมหานคร
2. การทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัย
2.1 แนวคิดเกีย] วกับด้ านวัฒนธรรมองค์ กร
สมเดช มุ ง เมื อง (2544) และ จารรุ วรรณ ประดา (2545) กล่ า วว่า วัฒ นธรรมองค์ก รลัก ษณะ
สร้างสรรค์ (The Constructive Culture) เป็ นองค์กรทีมีลกั ษณะของการให้ความสําคัญในค่านิ ยมการทํางาน
ทีจะส่ งเสริ มให้สมาชิ กในองค์กรมี ปฏิ สัมพันธ์ระว่างบุ คลากรด้วยกันเอง เพือให้เกิ ดการกล้าคิดและกล้า
ทํางานด้วยกันมากขึน และส่ งผลให้พนักงานทํางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของงานทีวางไว้ และความพึงพอใจ
ของบุ คลากรที ต้องการให้ง านบรรลุ ผ ลตามวัตถุ ป ระสงค์ และความพึง พอใจของบุ ค ลากรที ได้รับ จาก
ความสําเร็ จของงานทีทํา ซึ งส่ งผลทําให้มีไมตรี สัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน ซึ งลักษณะพืนฐานของ
วัฒนธรรมองค์กรเชิ งสร้ างสรรค์ แบ่งเป็ น 4 มิติ คือมิติมุ่งความสําเร็ จ มิติมุ่งสัจการแห่ งตน มิติมุ่งบุคคล
และ มิติมุ่งไมตรี รวมทังการศึกษาของ กรรณิ การ์ โพธิoลงั กา (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื องการศึกษาลักษณะส่ วน
บุคคล วัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้ างสรรค์ และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ทีมีผลต่อประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การในย่านธุ รกิ จอโศก กรุ ง เทพมหานคร พบว่า วัฒนธรรมองค์ก ร
ลักษณะสร้างสรรค์ในมิติเน้นความสําเร็ จ มิติเน้นสัจจะแห่ งตน มิติเน้นให้ความสําคัญกับบุคลากร และมิติ
เน้นไมตรี สัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กปั ระสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
2.2 แนวคิดเกีย] วกับสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
สภาพแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อการเปลี ยนแปลงพฤติกรรมของมนุ ษย์ให้มีความประสงค์ทีจะทํางาน
หรื อ เกิ ดความเบื อหน่ า ยในการทํา งานได้ ดัง นัน การจัด สภาพแวดล้อ มให้ เ อื อต่ อ การทํา งานจะทํา ให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความสุ ขในการทํางาน ทังนี พิสมัย แจ้งสุ ทธิ วรวัฒน์ (2549)
ได้ก ล่ า วถึ งสิ งแวดล้อมในการทํา งานที มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมและความรู ้ สึกนึ กคิ ดของมนุ ษ ย์โดยแบ่ ง
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ออกเป็ น สิ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) สิ งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment)
สิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment) และ สิ งแวดล้อมย่อย (Segmented Environment)
นอกจากนี ขนิษฐา นิมแก้ว (2554) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยสภาพแวดล้อมทีมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของ
บุคลากรในองค์การ กรณี ศึกษา สํานักบริ หารโครงการ กรมชลประทาน สามเสน พบว่า ด้านเพศ ด้านอายุ
ด้านการศึกษา ด้านประเภทตําแหน่งงาน ด้านอายุการทํางาน มีความผูกผันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน ปั จจัย
ส่ วนบุคคลด้านกลุ่มงาน และรายได้ มี ความผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน ปั จจัยสภาพแวดล้อมกับความ
ผูกพันในองค์การทังความผูกพันเชิงต่อเนืองและความผูกพันเชิงค่านิยม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
2.3 แนวคิดเกีย] วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Likert (1981) กล่าวถึ งความสําคัญของปั จจัยด้านบุคคลในองค์กร ว่าเป็ น “กิ จกรรมทังปวงของ
ธุ รกิจใดๆ ก็ตาม ต่างก็ถูกริ เริ มและพิจารณาโดยบุคคลต่างๆ ทีเป็ นผูส้ ร้างองค์การ สําหรับปั จจัยอืนๆ เช่น ตัว
โรงงาน สํานักงาน เครื องจักรสมองกลเครื องมือ เครื องใช้ทีทันสมัย และสิ งอืนใดอีกก็ตามทีธุ รกิจสมัยใหม่
มี อยู่นัน จะไม่มีส่ วนสําคัญ ในการช่ วยเร่ งผลผลิ ตได้เท่ากับความพยายาม และการที ปรากฏออกมาจาก
บุคคล มนุษย์จะเป็ นผูอ้ อกแบบหรื อ ออกคําสังให้แก่เครื องจักรเครื องมือกําหนดจุดทีต้องใช้เครื องจักรสมอง
กล นําเอาเทคนิ คการผลิ ตใหม่ ๆ มาใช้หรื อไม่ก็ทาํ การจัดหาทุน และกําหนดวิธีการเงิ นและระเบียบการ
บัญ ชี ที จะใช้ทุ ก กรณี ข องกิ จ กรรม ขององค์ก รล้วนแต่ ขึ นอยู่ก ับ ความสามารถแรงจู ง ใจและความมี
ประสิ ทธิ ผลขององค์การในส่ วนที เกียวกับมนุ ษย์ นอกจากนี สมเดช มุงเมือง (2544) อธิ บายว่าในการสร้าง
ตัวแบบสําหรั บการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ในองค์การนันจําเป็ นต้องเข้า ใจว่า ทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นสิ งที
สําคัญทีสุ ดและต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การอย่างต่อเนื อง เพือใช้สิงเหล่านี ในการขับเคลือน
องค์ก รไปสู่ ค วามสํา เร็ จ รวมถึ ง การศึ ก ษาของ สุ นันทา มิ งเจริ ญพร (2556) ที ศึ ก ษาเกี ยวกับ การบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์กบั ผลการดําเนิ นงานขององค์การ ของธนาคารออมสิ น สํานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั ผลการดําเนินงานขององค์การ ของธนาคารออมสิ น สํานักงานใหญ่ มีคะแนน
เฉลี ยอยู่ในระดับมาก ซึ งแสดงให้เห็ นถึ งบทบาทของการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์มีผลโดยตรงกับผลการ
ดําเนินงานทีแสดงถึงระดับความสําเร็ จในการดําเนินธุ รกิจ
2.4 แนวคิดเกีย] วกับคุณภาพชี วติ ในการทํางาน
Saraji และ Dargahi (2006) อธิ บายว่าคุณภาพชี วิตในการทํางาน จะเป็ นเรื องของความสุ ขใจและ
ความพึงพอใจการทํางานของสมาชิ กในองค์กร โดยเป็ นการแสดงให้เห็ นถึงความรู ้สึกของตนเองต่องานที
่ ในสถานการณ์การเปลียนแปลง หากสิ งที
ได้รับมอบหมาย รวมทังความสามารถของบุคคลทีจะปรับตัวอยูได้
ได้รับไม่ได้ตอบสนองต่อความสุ ขและความพึงพอใจทีได้รับจากการทํางาน ซึ งรวมทังความสุ ขใจและความ
พึงพอใจทีได้จากสังคมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการทํางาน รวมทังการศึกษาของ Walton (1975) ได้
เสนอแนวคิดเกี ยวกับลักษณะสําคัญทีประกอบขึนเป็ นคุณภาพชี วิตในการทํางานทีดีในองค์การ ควรมีดงั นี
1199

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

คื อ มี ค่า ตอบแทนที เป็ นธรรมและเพี ย งพอ มี สิ งแวดล้อมที ถู กลัก ษณะและปลอดภัย การเปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ฏิ บตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ ความสามารถได้เป็ นอย่างดี มีลกั ษณะงานที ส่ งเสริ มความเจริ ญเติ บโตและ
ความมันคงให้แก่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน มี ลกั ษณะงานมี ส่วนส่ งเสริ มด้า นบูรณาการทางสังคมของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน มี
ลักษณะงานทีตังอยู่บนฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองค์การ มี
ความสมดุ ลระหว่างชี วิตกับการทํางานโดยส่ วนรวม และมีลกั ษณะงานมี ส่วนเกี ยวข้องและสัมพันธ์กบั
สังคมโดยตรง โดยผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานจะต้องรู ้ สึก และเกิ ดการยอมรั บว่าองค์การที ตนปฏิ บตั ิ งานอยู่นันมี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ทังในด้านผลผลิ ต การจํากัดของเสี ย การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิบตั ิ
เกียวกับการจ้างงาน และเทคนิคด้านการตลาด คุณภาพชีวติ การทํางาน เป็ นต้น
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
งานวิจยั นี เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) ทีมีรูปแบบการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิ ด (Closed-end Questionnaire) ประกอบด้วยข้อมูลทังหมด 5 ส่ วน คื อ ส่ วนที 1 แบบสอบถาม
เกี ยวกับ ข้อมู ล ทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที 2 แบบสอบถามด้า นวัฒนธรรมองค์ก ร ส่ วนที 3
แบบสอบถามด้านสิ งแวดล้อมในการทํางาน ส่ วนที 4 แบบสอบถามด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และ
ส่ วนที 5 แบบสอบถามด้านคุณภาพชี วิตในทํางาน ทังนี เนื องจากกลุ่มประชากรมีจาํ นวนไม่จาํ กัดจํานวนคน
ผูว้ ิจยั จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที
ระดับความเชื อมัน 95% ระดับความคลาดเคลื อน +- 5% ซึ งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน และ
ผูว้ ิจยั จะกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในพืนทีเขตสาทร 400 คน จากจํานวนพนักงานในพืนเขตสาทร มี
จํา นวนประชากรหนาแน่ น เป็ นศู นย์ก ลางการขยายเจริ ญเติ บ โตของสํา นัก งานและบริ ษ ทั ค่ อนข้า งสู ง
แบบสอบถามทีสร้างขึนมาถูกนําไปทดสอบความตรงของเนือหา (Content Validity Test) จากผูท้ รงคุณวุฒิที
มีความเชียวชาญ ตลอดทังมีความรู ้ ความเข้าใจในบริ บทของงานวิจยั ได้ตรวจสอบและลงความเห็นถึงความ
เหมาะสม และนําความคิดเห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิมาพิจารณา ปรับปรุ งและแก้ไขให้แบบสอบถามมี ความ
ถูกต้องและเหมาะสมต่อการวิจยั และทดสอบความน่าเชื อถือ (Reliability Test) กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ งได้แก่
พนักงานบริ ษทั เอกชน เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร จํานวน 30 คน เพือตรวจสอบความน่ าเชื อถื อโดยการ
วิเคราะห์ประมวลหาค่าครอนบาร์ คแอลฟ่ า (Cronbach’s Alpha Analysis Test) ซึ งได้ค่าเท่ากับ 0.997
หลังจากนันแบบสอบถามจะนําไปให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบตามระยะเวลาที กําหนดไว้ในการศึกษาโดยใช้
เวลาตังแต่ วันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 200 คน และ วันที 10 มีนาคม พ.ศ.2558 จํานวน 200 คน
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4. สรุ ปและอภิปรายผล (Results and Discussion)
สํา หรั บ การสรุ ป และอภิ ป รายผลงานวิ จ ัย นี สามารถสรุ ป ข้อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) และข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
พบว่า ส่ วนมากเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 68 อายุ 21-35 ปี ร้อยละ 59.5 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 73.5
สถานภาพโสด ร้ อยละ 69.3 ประเภทตําแหน่งงาน พนักงานระดับหัวหน้า ร้ อยละ 41.5 ระดับรายได้ต่อ
เดือน 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 38.4 ข้อมูลสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) โดยการทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์สมมุติฐานทัง 3 ข้อ โดยมีการใช้สถิติวจิ ยั ดังนี
สมมติฐานข้อที 1 วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชน
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
ตารางที 1: แสดงค่าอิ ทธิ พลของปั จจัยวัฒนธรรมองค์กรทีมี ผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษ ัท เอกชน เขตสาทร กรุ ง เทพมหานคร ด้ว ยวิ ธี วิเ คราะห์ ก ารถดถอยแบบง่ า ย (Simple
Regression Analysis)
ด้ านวัฒนธรรมองค์ กร
สั มประสิ ทธิcการถดถอย (Beta)
ค่ า t
Sig (P - Value)
ด้านวัฒนธรรมลักษณะสร้างสรรค์
.187
3.808
.000*
R2 = .035, F-Value = 14.497, n = 400, P-Value ≤0.05*
จากตารางที 1 พบว่าด้านวัฒนธรรมองค์กร ในด้านวัฒนธรรมลักษณะสร้างสรรค์ มีผลต่อคุณภาพ
ชีวติ การทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชน เขตสาทร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
สมมติ ฐานข้อที 2 สิ งแวดล้อมในการทํางานมี อิทธิ พลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั เอกชน เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
ตารางที 2: แสดงค่าอิทธิ พลของปั จจัยสิ งแวดล้อมการทํางาน ประกอบด้วย ด้านสิ งแวดล้อมทางกายภาพและ
ด้านสิ งแวดล้อมทางสัง คม ที มี ผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนัก งานบริ ษทั เอกชน เขต
สาทร กรุ งเทพมหานคร ด้วยวิธีวเิ คราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ด้ านสิ] งแวดล้ อมการทํางาน
สั มประสิ ทธิcการถดถอย (Beta)
ค่ า t
Sig (P - Value)
1. ด้านสิ งแวดล้อมทางกายภาพ
.121
2.311
.021*
2. ด้านสิ งแวดล้อมทางสังคม
.067
1.281
.201
R2 = .025, F-Value = 5.023, n = 400, P-Value ≤0.05*
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จากตารางที 2 พบว่าด้านสิ งแวดล้อมการทํางานด้านสิ งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อคุณภาพชีวติ
การทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชน เขตสาทร แต่ ด้านสิ งแวดล้อมทางสังคม ไม่มีผลต่อคุณภาพชี วิตการ
ทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชน เขตสาทรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที 3 บริ หารทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชน
เขตสาทรกรุ งเทพมหานคร
ตารางที 3: ตารางแสดงค่ า อิ ท ธิ พ ลด้า นบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ประกอบด้ว ย ด้า นบรรยากาศองค์ก ร
เอื ออํา นวยต่ อการพัฒนา และด้า นการกํา หนดการให้รางวัลตอบแทนอย่า งยุติธ รรมมี ผ ลต่ อ
คุ ณภาพชี วิตของพนักงานในบริ ษ ทั เอกชนเขต สาทร กรุ งเทพมหานครด้วยวิธี วิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ด้ านบริหารทรัพยากรมนุษย์
สั มประสิ ทธิcการถดถอย (Beta)
ค่ า t Sig (P - Value)
1. ด้านบรรยากาศองค์กรเอืออํานวย
.109
2.176
.030*
ต่อการพัฒนา
2. ด้านการกําหนดการให้รางวัล
.111
2.221
.027*
ตอบแทนอย่างยุติธรรม
R2 = .027, F-Value = 5.602, n = 400, P-Value ≤0.05*
จากตารางที 3 พบว่าบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ด้านบรรยากาศองค์กรเอืออํานวยต่อการ
พัฒนา และด้า นการกํา หนดการให้รางวัล ตอบแทนอย่า งยุติธ รรมมี ผ ลต่ อคุ ณภาพชี วิตของพนัก งานใน
บริ ษทั เอกชน เขตสาทร กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากผลการวิจยั ประเด็นของวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิ พลต่อคุ ณภาพชี วิตการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั เอกชนเขตสาทร กรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับแนวคิดของสมเดช มุงเมือง (2544) จารุ วรรณ ประดา
2545) ทีกล่าวว่าวัฒนธรรมลักษณะสร้างสรรค์ (The Constructive Culture) เป็ นองค์กรทีมีลกั ษณะของการ
มุ่งส่ งเสริ มให้สมาชิกในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนช่วยเหลือซึ งกันและให้ความสําคัญกับค่านิ ยมใน
การทํางาน โดยทํางานมีลกั ษณะทีส่ งผลให้สมาชิกภายในองค์กรประสบความสําเร็ จในการทํางาน และมุ่งที
ความพึงพอใจของบุคคลเกียวกับความต้องการความสําเร็ จในการทํางาน และมุ่งทีความพึงพอใจของบุคคล
เกียวกับความต้องการความสําเร็ จ และความต้องการไมตรี สัมพันธ์ ซึ งลักษณะพืนฐานของวัฒนธรรมองค์กร
เชิงสร้างสรรค์ แบ่งเป็ น 4 มิติ มิติมุ่งความสําเร็ จ มิติมุ่งสัจการแห่งตน มิติมุ่งบุคคล มิติมุ่งไมตรี สัมพันธ์
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นอกจากนี ยัง สอดคล้องกับงานวิจยั ของกรรณิ การ์ โพธิo ลังกา (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื องการศึกษา
ลักษณะส่ วนบุคคล วัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้ างสรรค์ และสภาพแวดล้อม ภายในองค์กร ทีมี ผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานระดับ ปฏิ บ ตั ิ ก ารในย่า นธุ ร กิ จอโศก กรุ ง เทพมหานคร พบว่า
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ในมิติเน้นความสําเร็ จ มิติเน้นสัจจะแห่ งตน มิติเน้นให้ความสําคัญกับ
บุ ค ลากร และมิ ติ เ น้น ไมตรี สั ม พัน ธ์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัป ระสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานระดับ
ปฏิบตั ิการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ในส่ วนอิทธิ พลของปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมีผลต่อระดับคุณภาพชี วิตของพนักงาน
ในบริ ษ ทั เอกชน เขตสาทร ในด้านสิ งแวดล้อมทางกายภาพมี ผ ลต่อระดับคุ ณ ภาพชี วิตของพนัก งานใน
บริ ษทั เอกชน เขตสาทร สอดคล้องกับแนวคิดของพิสมัย แจ้งสุ ทธิ วรวัฒน์ (2549) ได้กล่าวถึงสิ งแวดล้อมใน
การทํางาน ทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและความรู ้สึกนึ กคิดของมนุ ษย์โดย สิ งแวดล้อมทางกายภาพ เป็ นสิ งที
ไม่มีชีวิตทีมีอยู่โดยทัวไปแต่เป็ นสิ งแวดล้อมทีมีความสําคัญใน แง่ของการเป็ นรู ปแบบการปฏิสัมพันธ์กบั
มนุษย์ในอันดับแรก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของขนิ ษฐา นิมแก้ว (2554) ทีกล่าวว่าปั จจัยสภาพแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของบุคลากรในองค์การ กรณี ศึกษา สํานักบริ หารโครงการ กรมชลประทาน
สามเสน โดยพบว่าข้อมูลส่ วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านประเภทตําแหน่ งงาน ด้านอายุ
การทํางาน มีผลต่อความผูกผันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านกลุ่มงาน และรายได้ มีความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปั จจัยสภาพแวดล้อมกับความผูกพันในองค์การทังความผูกพันเชิ งต่อเนื อง
และความผูกพันเชิงค่านิยม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในเรื องของความผูกพันต่อองค์การ
ในส่ วนอิทธิ พลของปั จจัยด้านบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในการทํางานมีผลต่อระดับคุณภาพชี วิตของ
พนัก งานในบริ ษ ัท เอกชน เขตสาทร โดยด้า นการกํา หนดการให้ ร างวัล ตอบแทนอย่า งยุ ติ ธ รรม ด้า น
บรรยากาศองค์กรเอืออํานวยต่อการพัฒนา มี ผลต่อระดับคุ ณภาพชี วิตของพนักงานในบริ ษทั เอกชน เขต
สาทร ซึ งแสดงให้เห็ นว่าพนักงานในบริ ษทั เอกชน เขตสาทร ในด้านบรรยากาศองค์กรเอืออํานวยต่อการ
พัฒนาและด้านการกําหนดการให้รางวัลตอบแทนอย่างยุติธรรม นันมีผลต่อระดับคุณภาพชี วิตของพนักงาน
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Likert (1981) และ สมเดช มุงเมื อง (2544) อธิ บายว่าในการสร้ างตัวแบบ
สําหรับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การนันจําเป็ นต้องเข้าใจว่าทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสิ งทีสําคัญทีสุ ด
และต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างต่อเนือง เพือใช้สิงเหล่านี ในการขับเคลือนองค์กรไปสู่
ความสําเร็ จ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์จะประสบความสําเร็ จได้ขึนอยูก่ บั ปั จจัย 6 ประการ ได้แก่ การ
ให้บรรยากาศองค์กรเอืออํานวยต่อการพัฒนา การให้ความสําคัญกับปั จจัยทีเกียวข้องกับการอธิ บายงาน การ
ให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เกียวกับการคัดเลือกบุคคล การกําหนดระดับศักยภาพของพนักงาน การให้
โอกาสสําหรับการพัฒนามนุษย์ และการกําหนดระดับศักยภาพของพนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ นนั ทา มิงเจริ ญพร (2556) ทีศึกษาเกี ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กบั ผลการดําเนิ นงานขององค์การ
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ของธนาคารออมสิ น สํานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กบั ผลการดําเนิ นงานของ
องค์การ ของธนาคารออมสิ น สํานกงานใหญ่ มีคะแนนเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ซึ งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มีผลโดยตรงกับผลการดําเนิ นงานทีแสดงถึ งระดับความสําเร็ จในการดําเนิ น
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