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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก กลุ่มประชากรศาสตร์เ ป็ นพนักงานจานวน 55 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็ น
เครือ่ งมือในการวิจยั ทีค่ รอบคลุมใน 4 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูล
ด้านการทางานของผู้ต อบแบบสอบถาม แบบสอบถามความคิดเห็นที่มผี ลต่อ สมดุลชีวติ กับการ
ทางานผู้ต อบแบบสอบถามและข้อ เสนอแนะของผู้ต อบแบบสอบถาม ซึ่ง วิเ คราะห์ข้อ มลจาก
แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows และทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
18 คน เป็นพนักงาน 15 คน ผูบ้ ริหาร 3 คน โดยใช้คาถามให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัย
ทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานของของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ซึ่งนาข้อมูลทีไ่ ด้มาการวิเคราะห์ประเด็น
ต่างๆ ที่เ กี่ยวข้อ งกับการศึกษาเรื่องสมดุลชีวติ กับการทางานและประมวลผลหาปจั จัยที่มผี ลต่ อ
สมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก

ง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
2. เพื่อศึกษาปจั จัยด้านส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝาก
3. เพื่อศึกษาปจั จัยด้านการทางานทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝาก
จากการศึกษาพบว่า
จากผลการศึกษาในเชิงปริมาณโดยการตอบแบบสอบถามพบว่าพนักงานสถาบันคุม้ ครอง
เงินฝากมีสมดุลชีวติ ในด้านครอบครัวและสติปญั ญาอยู่ในระดับปานกลาง และจากการศึกษาในเชิง
คุณภาพโดยวิธกี ารสัมภาษณ์พนักงานของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก พบว่า พนักงานสถาบันคุม้ ครอง
เงินฝากมีความเห็นเกี่ยวกับปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานอยู่ในระดับดีแต่มใี นบางด้านที่
ต้องมีการส่งเสริมให้กบั พนักงานเพิม่ เติม เช่นในด้านสุขภาพอนามัย ในการส่งเสริมในเรื่องการออก
กาลังกาย สถานทีใ่ นการผ่อนคลายในระหว่างวัน ทัง้ ยังแสดงความคิดเห็นในเรื่องเวลาทางาน ทีค่ วร
มีการยืดหยุ่นเวลาการทางานเพื่อให้พนักงานสมารถจัดการชีวติ ส่วนตัว และชีวติ การทางานได้ดี
ยิง่ ขึน้
จากการศึกษาทัง้ ในเชิงปริมาณโดยการทาแบบสอบถามและเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์
พนักงานและผู้บริหารของสถาบันคุ้ มครองเงินฝากนัน้ พนักงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากส่วน
ใหญ่มรี ะดับสมดุลชีวติ กับการทางานอยูใ่ นระดับดี แต่ยงั มีดา้ นทีพ่ นักงานเห็นว่ายังมีน้อยไปควรทีจ่ ะ
มีการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน เช่นในด้านครอบครัว ควรมีการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานและครอบครัวพนักงานเพิม่ ขึน้ ด้านสติปญั ญา ควรมีการ
พัฒนาทัก ษะความรู้ท่มี ปี ระโยชน์ และตรงกับสายงานที่ต้อ งปฏิบตั ิเ พื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน และด้านการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่นการจัดให้มสี ถานทีอ่ อกกาลังกาย การส่งเสริม
กิจกรรมที่ทาให้พนักงานได้ผ่อนคลายเพื่อสุขภาพกายที่ดี สุขภาพใจที่ดี ให้พนักงานพร้อ มที่จะ
ทางานทุ่มเทให้กบั องค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ

จ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จาการศึกษาพบว่าปจั จัยที่มผี ลต่ อสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝากนัน้ สามารถนาไปจัดทาแผนกลยุ ทธ์ในการส่งเสริมให้พนักงานเกิดสมดุล
ชีวติ กับการทางานได้โดยการส่งเสริมปจั จัยด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านครอบครัว การจัดให้อ งค์กรและครอบครัวพนักงานได้มกี ิจกรรมร่วมกัน
และการจัดสวัสดิการทีค่ ลอบคลุมไปถึงคนในครอบครัว เช่น ค่ารักษาพยาบาล การส่งเสริม
การทากิจกรรมร่วมกันของครอบครัวพนักงาน
2.
ด้านสติปญั ญา ควรมีการจัดให้มกี ารพัฒนาความรู้ให้ตรงกับงานที่ได้รบั
มอบหมายเพื่อประสิทธิภาพการทางานทีท่ ดั เทียบกับองค์กรชัน้ นาอื่นๆ ดังตัวอย่าง ส่งเสริม
และสนับสนุนความรูต้ ่าง ๆ เพื่อการทางานของพนักงาน เช่น ส่งไปอบรม และพัฒนาต่าง ๆ
ให้ทุนการศึกษาหรือเงินเพิม่ ตามวิชาชีพ
3. ด้านสุขภาพอนามัย การให้ความสาคัญเรื่องการดูแลสุขภาพของพนักงานทีม่ าก
ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการออกกาลังกาย การจัดหาสถานทีใ่ ห้พนักงานได้ผ่อนคลายใน
เวลางาน เช่น การจัดหาส่ว นหย่อ ม การสร้างบรรยากาศที่ท่ใี นที่ทางานเพื่ อลดความตึง
เครียดจากการทางานของพนักงาน
ในส่วนปจั จัยด้านอื่นๆ ถึงแม้จากผลการศึกษาพนักงานจะมีระดับสมดุลชีวติ กับการ
ทางานอยูใ่ นระดับดี แต่ควรมีนามาทบทวนและผลักดันนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานมี
สมดุลชีวติ กับการทางานทีด่ อี ย่างสม่าเสมอ โดยการสารวจความต้องการและสอบถามความ
พึงพอใจของพนักงานต่อนโยบายปจั จุบนั ทีม่ อี ยู่เพื่อการปรับปรุงให้พนักงานมีความสุขกับ
การท างาน มีส มดุ ล ชีว ิต กับ การท างานในทุ ก ๆ ด้ า น เช่ น ด้า นการท างาน จากการ
สัมภาษณ์นนั ้ พนักงานได้ยกตัวอย่างการจัดการการทางานไว้ว่า "ในการทางานการกระจาย
งานและปริมาณพนักงานที่มากเพียงพอต่อปริมาณงาน โดยทาการศึกษาและวิเคราะห์หา
ค่างาน และกาหนดการทางานในแต่ละตาแหน่ งที่ชดั เจน เพื่อไม่ให้พนักงานรับผิดชอบ
งานมากเกินไป"
ด้านเวลาการทางาน พนักงานได้ให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า "หากมีมกี ารปรับเวลา
การทางานให้ยดื หยุ่นขึน้ โดยไม่ต้องลดชัวโมงการท
่
างาน แต่ปรับเปลี่ยนเวลาเข้าออกได้
ตามความเหมาะสมแต่พนักงานยังคงต้องทางานให้ครบชัวโมงตามที
่
อ่ งค์กรกาหนด ก็จะทา
ให้การทางานและการบริหารจัดการชีวติ ส่วนตัวดีขน้ึ อีก"

ฉ

ด้านการเงิน พนักงานมีความเห็นเพิม่ เติมว่า "ควรมีการทาสารวจความต้องการ
ของพนักงานเพื่อการจัดสวัสดิการด้านต่างๆให้พนักงานให้ครอบคลุมความจาเป็ นและความ
ต้องการของพนักงาน"
ทัง้ นี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีการสารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆของพนักงาน
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และร่วมเป็ นส่วนหนึ่งใน
การกาหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ในการบริหารคนขององค์กร เพื่อการธารงค์รกั ษา และการ
ดูแลพนักงานต่อไป

