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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

ช

กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรือ่ งนี้ สาเร็จได้ดว้ ยความกรุณาจากความช่วยเหลือและกรุณา
จากบุคคลหลายท่านในการให้ขอ้ มูล คาแนะนา คาปรึกษา ความคิดเห็น และกาลังใจตลอดจน
ช่วยเหลือในการประสานงานและการประมวลผลข้อมูลการวิจยั
ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สุวรจน์ เขมาวุฒานนท์ อาจารย์ท่ปี รึกษาการค้นคว้า
ด้วยตนเอง ทีค่ อยให้คาปรึกษา ชีแ้ นะ และตรวจสอบแก้ไขในส่วนทีบ่ กพร่อง ตลอดระยะเวลาใน
การทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในทุกขัน้ ตอน
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และพนักงาน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทุกท่านที่ได้ให้ความ
ช่ว ยเหลือ ในการเก็บข้อ มูล ในการทาศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเองครัง้ นี้ รวมทัง้ เจ้าหน้ า ที่บ ัณ ฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทีไ่ ด้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด
ท้ายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณมารดา พี่ชาย และญาติสนิทที่คอยสนับสนุ นส่งเสริม และ
คอยกระตุน้ เตือน อีกทัง้ เป็ นกาลังใจให้ผู้ศกึ ษาในการทาเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดมา
และพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ผูป้ ระสิทธิ ์ประสาทวิชาความรูแ้ ก่ผู้ศกึ ษา เพื่อนทุกคนที่ช่วยเหลือ
และเป็ นกาลังใจให้ผู้วจิ ยั ตลอดการศึกษาจนกระทังเล่
่ มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลง
ได้ดว้ ยดี
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและผลกระทบของปัญหาที่ เกิ ดขึ้นกับองค์กร
“มนุ ษ ย์เป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่า ” และเป็ นพื้นฐานที่ก่อ ให้เ กิดประโยชน์ ต่ างๆ อย่าง
มากมายทัง้ ในระดับครอบครัว ชุ มชน สัง คมและประเทศชาติ ซึ่ง เห็น ได้จากประเทศที่ม ี
ประชากรทีม่ คี ุณภาพจะมีอตั ราการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสูง ทรัพยากร
มนุ ษย์ท่มี คี ุณ ภาพย่อมก่อ ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และนาองค์กรไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ การให้ความสาคัญกับทุกองค์ประกอบของการบริหาร
จัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่อให้ทรัพยากรที่มคี ุณค่าเหล่านี้สามารถนาทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถทีม่ มี าใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดจึงเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความสาคัญ
การเปลีย่ นแปลงและวิกฤตการณ์ต่างๆ ทาให้องค์กรต้องปรับตัวให้สามารถตอบสนอง
ความต้อ งการขององค์กรและเพื่อ ความอยู่รอดในโลกธุ รกิจ กลยุทธ์ท่สี าคัญ ประการหนึ่งที่
องค์กรเลือกใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ และเพื่อความอยู่รอดในโลกของการแข่งขันทาง
ธุรกิจ คือการให้ความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์เนื่องจากมนุ ษย์เป็ นทรัพยากรที่ม ี
ความสาคัญทีส่ ุดขององค์กรในการตอบสนองต่อเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ด้ว ยสภาพการทางานของคนในปจั จุบนั นี้ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก ทาให้
พนักงานส่วนใหญ่ต้องทุ่มเทเวลาให้กบั การทางานมากขึน้ และหนั กขึน้ จนบางครัง้ ทาให้ไม่ม ี
เวลาสาหรับชีวติ ความเป็นอยูข่ องตนเองและครอบครัว ดังนัน้ คนเราจะต้องจัดสรรแบ่งเวลางาน
และชีวติ อย่างเหมาะสม โดยทัวไปงานและชี
่
วติ ส่วนตัวมักจะเป็ นความต้องการทีข่ ดั กันระหว่าง
องค์ก รและพนัก งาน องค์ก รต้อ งการให้พนักงานทุ่มเทกับการท างานอย่า งมีประสิท ธิภาพ
ในขณะที่พนักงานต้องการใช้เวลากับชีวติ ความเป็ นอยู่และครอบครัวอย่างมีความสุข งานและ
ชีวติ จึงมีผลกระทบซึง่ กันและกัน, Glezer H &Wolcott (2542) เมื่อชีวติ ครอบครัวมีผลกระทบต่อ
สถาบันทรัพยากรมนุ ษย์ (Family interference with work: FIW) หรืองานมีผลกระทบต่อชีวติ
ครอบครัว (Work interference with family: WIF) ก็จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างงานและ
ครอบครัว (Work-family conflict or family-work conflict) ซึ่งจะส่งผลเสียต่อทัง้ พนักงาน
ครอบครัว และองค์ก ร เช่ น ผลต่ อ ชีว ิต และครอบครัว พบว่ า มีค วามเสี่ย งด้า นสุ ข ภาพของ
พนักงานสูงขึน้ กิจกรรมและความสัมพันธ์กบั ครอบครัวลดลง ความเครียดและความเหนื่อยล้า
ทางอารมณ์สูงขึน้ ผลต่อองค์กรพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการทางานลดลง อัตราการ
ขาดงานและการลาออกของพนักงานสูงขึ้น พนักงานมีความผูกพัน ต่อ องค์กรลดลง และมี
ผลผลิตต่าลง Fu & Shaffer (2544) , Allen (2543) ดังนัน้ การทีท่ งั ้ งานและชีวติ ครอบครัวจะ
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ประสบความสาเร็จได้นัน้ จะต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกัน ระหว่างงานและชีวติ ครอบครัว
เมื่อพนักงานมีสมดุลชีวติ ดีสุขภาพจิต ก็ดตี ามความร่วมมือในการทางานก็จะสะดวกและง่ายขึน้
ความส านึ ก ในการอยู่ร่ ว มกัน เรีย นรู้ร่ ว มกัน เพื่อ องค์ก รก็จ ะเกิด ขึ้น อัน จะส่ ง ผลให้เ กิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและทาให้องค์กรพัฒนาก้าวต่อไป
ความสมดุลในชีวติ และการทางานมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลตามบทบาทที่
แตกต่างกันไปในการดาเนินชีวติ ของแต่ละบุคคล เช่น บุคคลทีส่ ถานะโสดและบุคคลทีแ่ ต่งงาน
มีครอบครัว มีบุตรหลานต้องดูแล บุคคลที่อยู่ในช่วงการทางานที่แตกต่ างกัน เช่น เริม่ งาน
ใหม่ หรือ ใกล้ ว ัย เกษี ย ณ ย่ อ มมีค วามแตกต่ า งกัน ในเรื่อ งความสมดุ ล และการท างาน
นอกจากนี้บุคคลที่ทางานในภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันย่อมมีความสมดุลในชีวติ และการ
ทางานแตกต่างกันไปตามลักษณะการทางาน และความสมดุลในชีวติ และการทางานยังขึน้ อยู่
กับวัฒนธรรมและการบริหารในแต่ละองค์กรอีกด้วย
นอกจากนี้ยงั มีก ารศึกษาที่ได้ส นับสนุ นว่าองค์กรที่มนี โยบายส่ งเสริมสมดุล ของชีว ิต
ส่ ว นตัว และการท างานของพนัก งานนัน้ จะช่ ว ยในการส่ ง เสริม กระบวนการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ เช่น กระบวนการสรรหาทีม่ ปี ระสิทธิผลสามารถธารง
รักษาพนักงานไว้ได้ และยังทาให้อตั ราการขาดงานและอัตราการลาออกลดลงได้ , Wise &
Bond (2546) Woodland ,(2546) Hutton, (2548)
จากทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความสมดุลระหว่างการทางานและชีวติ ของ
พนักงานมีความสาคัญต่อการบริหารองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้และสร้างความได้เปรียบในการแข่ งขัน สิง่ ทีอ่ งค์กรต้องคานึงถึงคือการทาอย่างไรทีจ่ ะสร้าง
สมดุลระหว่างการทางานและชีวติ ส่วนตัวของพนักงานในทุกภาคส่วนขององค์กรได้
สมดุลชีวติ กับการทางาน (Work life Balance) เป็ นปจั จัยสาคัญทีส่ ่งเสริมให้พนักงานใน
องค์กรเกิดคุณภาพชีวติ การทางานทีด่ ี ซึง่ เป็ นความคาดหวังและความต้องการของพนักงานใน
ความพยายามทีจ่ ะสร้างความสมดุลระหว่างการทางานและชีวติ ส่วนตัวของตนเองให้เพิม่ มากขึน้
มนุษย์วยั ทางานทุกคนต้องรับผิดชอบบทบาทหลายอย่างในเวลาเดียวกันเช่น ต้องทางาน ต้อง
ดูแลสมาชิกในครอบครัว ต้องดูแลชีวติ ตนเองให้มคี วามสุข ต้อ งพัฒนาความรู้ ความสามารถ
เป็ นต้น ซึง่ องค์กรไม่ควรมองข้ามและควรให้ความสาคัญต่อสิง่ เหล่านี้ เนื่องจากสิง่ เหล่านี้เป็ น
ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อขีดความสามารถของพนักงานได้, จันทร์เจริญสุข (2537)
สถาบันคุ้มครองเงิน ฝากเป็ นองค์กรหนึ่ ง ที่ ผู้บริหารของสถาบัน คุ้ม ครองเงินฝากได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลพนักงานให้มสี มดุลชีวติ กับการทางาน เพื่อให้พนักงานเกิด
ความพึงพอใจกับการทางานและเป็ นการธ ารงค์รกั ษาพนักงานของสถาบัน โดยผู้บริหารมี
นโยบายส่งเสริมให้พนักงานทางานอย่างมีสมดุล ทัง้ ชีวติ การทางานและชีว ิ ตส่วนตัวซึง่ ได้กล่าว
ไว้ในการประชุมพนักงานประเดือนกันยายน 2555 ณ วันที่ 3 กันยายน 2555 โดยเน้นให้
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พนักงานทางานในเวลางาน เพื่อไม่ให้พนักงานต้องทางานล่วงเวลา จะได้มเี วลาในการใช้ชวี ติ
ส่วนตัวของพนักงาน
จากทีม่ าและความสาคัญของปญั หา ผูศ้ กึ ษามุ่งเน้นทีจ่ ะศึกษาถึงระดับของสมดุลชีวติ
กับการทางานของพนักงานในสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก ตลอดจนศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อชีวติ การ
ทางาน ซึ่งพนักงานในองค์กรมีปจั จัยที่มผี ลต่ อสมดุลชีวติ กับการทางานแตกต่ างกัน เพื่อให้
องค์กรสามารถส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวติ การทางานทีด่ ขี น้ึ และจะได้ส่งเสริมการดูแล
พนักงานตามปจั จัยที่พนักงานในองค์กรต้องการ ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทัง้ องค์กร
และพนักงานในการนาองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
6. เพื่อศึกษาระดับสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
7. เพื่อศึกษาปจั จัยด้านส่วนบุคคลที่มผี ลต่ อสมดุลชีว ิตกับการทางานของพนักงาน
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
8. เพื่อศึกษาปจั จัยด้านการทางานที่มผี ลต่ อสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงาน
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
สมมุติฐาน
ในการศึก ษาวิจยั กรณีศึกษา ปจั จัยที่มผี ลต่ อ สมดุ ล ชีว ิต กับการทางาน กรณีศึกษา
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมุตฐิ านไว้ดงั นี้
1. ปจั จัยด้านส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของพนักงานมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ การ
ทางานทีแ่ ตกต่างกัน
2. ปจั จัยด้านการทางานทีแ่ ตกต่างกันของพนักงานมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ การ
ทางานทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครัง้ นี้ ได้ศกึ ษาระดับสมดุลชีวติ กับการทางานโดย
วิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานในสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
2. ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษา ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางาน กรณีศกึ ษา
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
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ตัวแปรอิ สระ
ปจั จัยด้านส่วนบุคคลได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรถ
4. จานวนบุตร
5. จานวนสมาชิกในครอบครัว
ปจั จัยด้านการทางาน ได้แก่
1. อายุงาน
2. ระดับตาแหน่งงาน
3. จานวนชัวโมงการท
่
างานต่อวัน
4. รายได้
5. จานวนชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลาต่อเดือน
6. จานวนครัง้ ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบพัฒนาต่อปี
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสมดุลชีวติ ในการทางาน ได้แก่
1. ด้านการทางาน
2. ด้านครอบครัว
3. ด้านเวลา
4. ด้านการเงิน
5. ด้านสติปญั ญา

17

กรอบแนวความคิ ด
ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
(Personal Characteristic)
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
สถานภาพ
จานวนบุตร
จานวนสมาชิ กในครอบครัว

ปัจจัยด้านงานที่ทา
( Work Characteristic)
อายุงาน
ตาแหน่ งงาน
จานวนชัวโมงการท
่
างานต่อ
วัน
รายได้
จานวนชัวโมงการท
่
างาน
ล่วงเวลาต่อเดือน
จานวนครังที
้ ่ได้รบั การ
ฝึ กอบรมพัฒนา

ความสมดุลชีวิตในการทางาน
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านการทางาน
ด้านครอบครัว
ด้านเวลา
ด้านการเงิ น
ด้านสติ ปัญญา
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คานิ ยาม
องค์กร หมายถึง สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
พนักงาน หมายถึง พนักงานทุกระดับชัน้ ของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะบุคคลของพนักงานในองค์กร ประกอบไป
ด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรถ จานวนบุตร จานวนสมาชิกในครอบครัว
ปัจจัยด้านการทางาน หมายถึง ลักษณะเฉพาะเกีย่ วกับการทางานของพนักงานใน
องค์กร ประกอบไปด้วย อายุงาน ตาแหน่งงาน จานวนชัวโมงการท
่
างานต่อวัน รายได้ จานวน
ชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลาต่อเดือน จานวนครัง้ ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมพัฒนาต่อปี
สมดุลชีวิตการทางาน หมายถึง ความสามารถในการบริหารเวลาในการทางานที่
ก่อให้เกิดรายได้กบั เวลาของชีวติ ส่วนตัว รวมทัง้ ความต้องการทากิจกรรมอื่นๆ ของชีวติ เช่น
งานอดิเรก การเล่นกีฬา การมีปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ร่วมทัง้
กิจกรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและเกิดการเอือ้ ประโยชน์รว่ มกันทัง้ องค์กร ครอบครัว และ
ตนเอง
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทาให้ทราบถึงระดับสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงาน
2. เพื่อนาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ การทางานได้จากการศึกษา เป็นข้อมูลในส่งเสริม
พนักงานให้ได้รบั การดูแลด้านสมดุลชีวติ กับการทางานทัง้ ในชีวติ การทางาน และชีวติ ส่วนตัว
ของพนักงานทุกคน
3. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงานทุกคน ทัง้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดของ
ทัง้ องค์กรและพนักงานในการนาองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิ ดทฤษฏี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง ปจั จัยที่มผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางาน กรณีศึกษา สถาบันคุ้มครอง
เงิน ฝาก ผู้ศึก ษาได้นาแนวคิด ทฤษฏี และการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ งมาประกอบ
การศึกษาครัง้ นี้
1. ประวัตคิ วามเป็นมาขององค์กร
2. แนวคิด และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับความสมดุลชีวติ กับการทางาน
3. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ประวัติความเป็ นมาขององค์กร
ชื่อภาษาไทย
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก (สคฝ.)
ชื่อภาษาอังกฤษ
Deposit Protection Agency (DPA)
ลักษณะกิจการ
องค์กรของรัฐ

ตราสัญลักษณ์
ประวัติองค์กร
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สถาบัน) จัดตัง้ ขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงิน
ฝาก พ.ศ. 2551 ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2551 เป็ นต้นมา มีหลักการสาคัญใน
การให้ความคุม้ ครองผูฝ้ ากให้ได้รบั เงินฝากคืนโดยเร็ว ในกรณีทส่ี ถาบันการเงินล้ม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผูฝ้ ากรายย่อยทีเ่ ป็นผูฝ้ ากส่วนใหญ่ในระบบ ทีม่ เี งินฝากไม่เกินวงเงินคุม้ ครอง เพื่อไม่ให้
ั หา การก าหนดจานวนเงิน
ผู้ฝ ากได้รบั ผลกระทบเมื่อ สถาบัน การเงิน แห่ ง ใดแห่ ง หนึ่ ง มีป ญ
คุ้มครองไว้ชดั เจนจะบรรเทาความตื่นตระหนกเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ผู้ฝากไม่ม ี
ความจาเป็ นต้องเร่งถอนเงินทีอ่ าจทาให้เกิดปญั หาขาดความเชื่อมันลุ
่ กลามต่อเนื่องในลักษณะ
ลูกโซ่

20

ในอดีต ประเทศไทยไม่ม ีร ะบบคุ้มครองเงิน ฝากที่ชดั เจน การดูแ ลผู้ฝ ากเงิน ขึ้น กับ
นโยบายของทางการในแต่ละสถานการณ์ จวบจนปี 2540 เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินขัน้
รุนแรง คณะรัฐมนตรีจงึ ได้ประกาศให้ความคุม้ ครองผูฝ้ ากและเจ้าหนี้เต็มจานวน โดยกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผูร้ บั หน้าทีด่ งั กล่าว ซึง่ ได้ก่อภาระต่อทางการอย่าง
มาก ที่รฐั บาลต้อ งออกพัน ธบัต รชดเชยความเสียหายอันเป็ นการใช้เ งินภาษีจ านวนมากมา
สนับสนุนภาคการเงิน
ในปี 2546 ระบบเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินของประเทศไทยเริม่ ฟื้ นตัว และมี
เสถียรภาพขึน้ เป็นลาดับ ธปท. จึงได้นาเสนอกระทรวงการคลังว่าตัง้ แต่กลางปี 2547 เป็ นต้นไป
เป็นเวลาทีเ่ หมาะสมในการบังคับใช้รา่ งกฎหมายและจัดตัง้ สถาบัน อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าว
เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชนผูฝ้ ากเงินโดยตรง จึงได้มกี ารพิจารณาบทบัญญัตติ ่าง ๆ อย่าง
ละเอียดรอบคอบ และในที่สุดร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ผ่านการพิจารณา
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 และลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีผลใช้บงั คับ 180 วัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ซึง่
ตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2551
บทบาท
สถาบันคุม้ ครองเงินฝากเป็นองค์กรของรัฐทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ ปี 2551 ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพื่อ ให้ค วามคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงิน
โดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อยที่เป็ นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงข่าวสาร
ทางการเงิน ได้อ ย่า งเพีย งพอ ในกรณีท่ีส ถาบัน การเงิน ซึ่ง อยู่ภ ายใต้ ค วามคุ้ม ครองถู ก ปิ ด
กิจการ ผูฝ้ ากเงินจะได้รบั เงินฝากคืนจากสถาบันคุม้ ครองเงินฝากอย่างรวดเร็วภายใต้วงเงินและ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้ ส่วนเงินฝากที่มจี านวนเกินวงเงินจ่ายคืนดังกล่าว จะ
ได้รบั คืนเพิม่ เติมจากการชาระบัญชีสถาบันการเงินทีป่ ิดกิจการ
หน้ าที่หลักของสถาบันคุ้มครองเงิ นฝาก
1. คุ้มครองเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงิน โดยจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากโดยเร็ว เมื่อสถาบัน
การเงินปิดกิจการ
2. เก็บเงินนาส่งจากสถาบันการเงินที่ได้รบั ความคุ้มครอง เพื่อสะสมไว้เป็ นกองทุน
คุม้ ครองเงินฝาก สาหรับใช้ในการจ่ายคืนเงินให้แก่ผฝู้ ากเงินตามวงเงินและระยะเวลาทีก่ ฎหมาย
กาหนด หากสถาบันการเงินใดถูกปิด
3. ชาระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปิ ด และนาเงินที่ได้รบั จากการชาระบัญชี จ่ายคืน
ให้แก่ผฝู้ ากในกรณีทม่ี เี งินฝากเกินวงเงินทีก่ าหนด
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ประโยชน์ของการมีระบบคุ้มครองเงิ นฝาก
1. ประโยชน์ ต่อผู้ฝากเงิน : เงินฝากในสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ระบบนี้ได้รบั การ
คุม้ ครองตาม พ.ร.บ.ฯ โดยอัตโนมัติ ผู้ฝากไม่ต้องกังวล หรือ ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ได้รบั การ
คุ้มครองเงิน ฝาก เมื่อ สถาบัน การเงิน ใดถู กเพิกถอนใบอนุ ญ าต ผู้ฝ ากจะได้ร บั เงินคื น อย่า ง
รวดเร็ว อีกทัง้ จะส่งเสริมให้ผฝู้ ากเงินติดตามข่าวสารหาข้อมูลทางการเงินมากขึน้
2. ประโยชน์ ต่ อ ระบบการเงิน : สถาบันการเงินมีค วามเข้มแข็ง มีการแข่งเสรีต าม
กลไกตลาด ซึง่ จะส่งผลให้ตน้ ทุนทางการเงินมีความเหมาะสม
3. ประโยชน์ต่อภาครัฐ : ภาครัฐไม่ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนมาจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้
ฝาก
วิ สยั ทัศน์
เป็นองค์กรทีด่ าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นทีเ่ ชื่อถือ และมุ่งเสริมสร้างความมันคง
่
และความมีเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างความมันใจ
่
ของประชาชนในการออมและการใช้บริการของสถาบันการเงิน
พันธกิ จ
1. เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในระบบคุม้ ครองเงินฝากแก่ผฝู้ ากเงิน สถาบันการเงิน
และหน่วยงานทัง้ ในและต่างประเทศ
2. ประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน
3. สร้างระบบการเรียกเก็บเงินนาส่งจากสถาบันการเงินที่เหมาะสม รวมทัง้ ดูแล และ
บริหารเงินกองทุนคุม้ ครองเงินฝากให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. สร้างความพร้อมของระบบข้อมูลเพื่อความเป็ นธรรมของระบบการคุ้มครองและ
กระบวนการจ่ายคืนเงินฝากทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว
5. ดาเนินงานและบริหารสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยคานึงถึงมาตรฐานสากลทีส่ มาคมคุม้ ครองเงินฝากระหว่างประเทศเสนอแนะเอาไว้
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โครงสร้างองค์กร

จานวนพนักงาน
ผูอ้ านวยการ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสายคุม้ ครองเงินฝาก
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
ฝา่ ยสื่อสารและเลขานุ การองค์กร
ฝา่ ยบริหารความเสีย่ ง
ฝา่ ยวางแผนกลยุทธ์และวิจยั
ฝา่ ยวิเคราะห์สถาบันการเงินและจ่ายคืนผูฝ้ าก
ฝา่ ยกฎหมายและชาระบัญชี
ฝา่ ยบริหารเงินกองทุน
ฝา่ ยบริหารงานบุคคลและสานักงาน
ฝา่ ยการเงินและบัญชี
ฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทัง้ หมด

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
3
6
4
4
8
4
4
8
6
6
55

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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แนวคิ ดและทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับสมดุลชีวิตกับการทางาน
1. ความหมายของสมดุลชีวิตกับการทางาน
Walton (2518) กล่าวว่า ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน หมายถึงการเปิ ด
โอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้ใช้ชวี ติ ในการทางานและชีวติ ส่วนตัวได้อย่างสมดุลกันโดยเกี่ยวข้องกับ
การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทางสัดส่วนของการใช้เวลาว่างของบุคคลและการใช้เวลาว่างกับ
ครอบครัว รวมทัง้ ความก้าวหน้าและการได้รบั ความดีความชอบ
Huse&Cumming (2523) กล่าวว่าความสมดุลของเวลาที่ใช้ในการทางานและเวลา
พักผ่อนส่วนตัว หมายถึง ภาวะ ของบุคคลทีม่ คี วามสมดุล ของช่วงเวลาการทางานกับช่วงเวลา
ดาเนินชีวติ การใช้เวลาว่าง การใช้เวลากับครอบครัว รวมไปถึงการมีเวลาทีไ่ ด้คลายเครียดจาก
หน้าทีก่ ารงานทีร่ บั ผิดชอบ
Delamotte&Takezawa (2527) กล่ า วว่ า ความสมดุล ระหว่ างชีว ิต กับ การท างาน
หมายถึง คุณภาพชีวติ ในการทางานทีใ่ ห้ความสาคัญกับการทางานและชีวติ ส่วนตัวของพนักงาน
อย่างกลมกลืนกัน โดยการทางานเป็นสิง่ ทีพ่ นักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิ ขณะเดียวกันต้องพยายาม
รักษาความสมดุลของความสัมพันธ์กบั ครอบครัวและสังคมของพนักงานให้มคี วามสอดคล้องกัน
มากทีส่ ุด
Unstot (2527) กล่าวว่าการใช้ชวี ติ ในการทางานและชีวติ ส่วนตัว หมายถึง ปฏิสมั พันธ์
ระหว่ า งงานกับ ชีว ิต ส่ ว นตัว ได้แ ก่ การใช้ชีว ิต ครอบครัว กลุ่ ม เพื่อ น สุ ข ภาพร่า งกาย
สุขภาพจิตใจ ความเครียดจากการทางาน รวมถึงสภาพทางภูมศิ าสตร์ และทาเลทีต่ งั ้ โดยสิง่
เหล่านี้มผี ลต่อคุณภาพชีวติ การทางาน
Hymen & Summers (2547) กล่าวว่า สมดุลชีวติ กับการทางานมีความหมายที่
ประกอบด้วย 3 คาได้แก่คาว่า "งาน" "ชีวติ " และ "สมดุล" คาว่า "งาน" หมายถึงกิจกรรม
ต่างๆ เกีย่ วกับงานทีค่ รอบคลุมทัง้ การทางานตามเวลางานปกติและกิจกรรมอื่น ทีต่ ้องทานอก
เวลางาน เช่นกิจกรรมทีท่ าต่อเนื่องเกินเวลางานปกติ กิจกรรมในงานบางประเภททีไ่ ม่สามารถ
แบ่งแยกเวลางานจากชีวติ ครอบครัว ได้ เช่น เกษตรกรรม, งานค้าขายปลีก คาว่า "ชีวติ "
หมายถึงการใช้ชวี ติ กับครอบครัว การมีอิสระในการใช้เวลาพักผ่อนส่วนตัว หรือการใช้เวลา
สาหรับการสานสัมพันธ์ในครอบครัว คาว่า "สมดุล" หมายถึงการแบ่งเวลาให้แก่งานและชีวติ
อย่างเหมาะสม ซึง่ ความสมดุลนี้อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แต่ละสถานการณ์
Greenhaus (2546) กล่าวว่าสมดุลชีวติ กับการทางาน คือ ความสามารถในการจัดการ
บทบาทและความต้องการด้านต่างๆ ของชีวติ ให้มคี วามพอเหมาะพอดีกนั (Fit) หรือมีดุลยภาพ
(Equilibrium)
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Hutton (2548) กล่าวว่าความมีสมดุลชีวติ กับการทางานหมายถึง สมดุลใน 3 ส่วน คือ
สมดุลด้านเวลาทีใ่ ห้ระหว่างงานกับชีวติ (Time balance) สมดุลด้านการมีส่วนร่วมในงานและ
ชีวติ (Involvement balance) และสมดุลด้านระบบความพึงพอใจในงานและชีวติ (satisfaction
balance)
Edwards & Rothbard (2543) กล่าวว่า สมดุลชีวติ กับการทางานคือ การไม่มคี วาม
ขัดแย้งในชีวติ การทางาน (Work-life conflict) เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว ถึงแม้จะมีสมดุล
ชีวติ กับการทางาน คนส่วนใหญ่อาจไม่สามารถรับรูค้ วามสมดุลนัน้ ได้ แต่หากมีความไม่สมดุล
หรือความขัดแย้งระหว่างชีวติ กับการทางานก็จะสามารถรับรูไ้ ด้ง่ายกว่า เช่นเมื่อเกิดความรูส้ กึ
เหนื่อยล้าจากงาน ไม่มคี วามสุขในงาน หรือมีปญั หาในชีวติ ครอบครัวทีเ่ กิดจากงาน ก็จะรูส้ กึ
ว่ามีความขัดแย้งระหว่างงานกับชีวติ ครอบครัว ดังนัน้ จึงมีผใู้ ห้คาจากัดความของ สมดุลชีวติ
กับการทางานโดยมองในด้านความขัดแย้งในชีวติ การทางาน
Hudson Highland Group (2548) กล่าวว่า สมดุลชีวติ กับการทางานเป็ นระดับความพึง
พอใจของการมีส่วนร่วมในหลากหลายบทบาทของชีวติ บุคคล
กรมแรงงานของประเทศนิวซีแลนด์ (Department of Labor of New Zealand; 2006)
กล่าวถึงสมดุล ชีวติ และการทางานไว้ว่าเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการที่มปี ระสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ริ ะหว่างการทางานและกิจกรรมอื่นๆ ทีม่ คี วามสาคัญซึง่ ควรจะแบ่งงานต่างๆ ออกจากสิง่
อื่นๆ อย่างเหมาะสม เช่นการใช้เวลากับครอบครัวการมีส่วนร่วมในชุมชน งานอาสาสมัค ร
งานพัฒนาตนเอง เวลาว่างและการพักผ่อน
สานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล สานักข้าราชการพลเรือน (2548) ได้อธิบายถึง
ความสมดุ ล ระหว่ า งชีว ิต กับ งาน กล่ า วคือ การมีท างเลือ กในการสร้า งความยืด หยุ่ น มี
สภาพแวดล้อมสนับสนุ น ส่งเสริมและทาให้คนมุ่งความสนใจในงานขณะทางาน รวมไปถึงการ
สร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมสนับสนุ น สิง่ ที่จะทาให้บุคคลากรบรรลุความต้องการของชีวติ และ
ความยืดหยุน่ ดังกล่าวเป็นเสมือนกลยุทธ์ให้ความต้องการของบุคคลและธุรกิจมาบรรจบกัน
ดังนัน้ สามารถสรุปความหมายของสมดุลชีวติ กับการทางาน กล่าวคือความสามารถของ
แต่ละบุคคลในการบริหารและจัดสรรเวลาในการทางานและกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าชีวติ ส่วนตัว
ครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในสังคมและกิจกรรมในยามว่างให้มคี วามพอเหมาะพอดี แต่
การจัดการกับบทบาททัง้ ด้า นชีว ิต และการทางานไม่ได้หมายความว่าเวลาที่ใ ช้ไ ปกับแต่ ล ะ
บทบาทต้องแบ่งสัดส่วนละเท่าๆกัน แต่ขน้ึ อยู่กบั ความสาเร็จ คุณค่าประสิทธิภาพของบทบาท
นัน้ ๆ และสามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพชีวติ ของคนๆนัน้ ได้หรือไม่เพียงใด
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แนวคิ ดเกี่ยวกับความสมดุลชีวิตกับการทางาน
Merrill & Merrill (2546) กล่าวว่าองค์ประกอบของชีวติ คนทัวไปมี
่ องค์ประกอบทีส่ าคัญ
5 ด้านดังนี้
1. ด้านการทางาน หมายถึง หน้าทีก่ ารงาน หรืออาชีพ ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ช่วยผลักดันให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์
2. ด้านครอบครัว เป็นการสร้างความสุขส่วนบุคคลทีน่ าไปสู่ความสาเร็จ ทีช่ ่วยผลักดันให้
เกิดความสุขในการใช้ชวี ติ ภายในสังคม
3. ด้านเวลา เวลาเป็ นสิง่ สาคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับการตัดสินใจในทุกๆอย่างของชีวติ ดังนัน้ ทุก
คนจึงต้องทาให้เกิดสมดุลกับด้านอื่นๆของชีวติ
4. ด้านการเงิน เป็ นเครือ่ งมืออย่างหนึ่งทีช่ ่วยให้บุคคลสามารถทีจ่ ะดารงชีวติ ได้ในปจั จุบนั
และอนาคต และเกีย่ วข้องกับ การทางาน ครอบครัว และเวลา
5. ด้านสติปญั ญา เนื่องจากชีวติ ของคนเราไม่หยุดนิ่ง สิง่ ทีเ่ ราควรต้องทาคือการพัฒนา
ด้านสติปญั ญาและการสร้างสมดุลให้กบั ชีวติ เพื่อเติมเต็มชีวติ ทุกด้าน และทาให้ทุก
ฝา่ ยเกิดความพึงพอใจ
ความสาคัญของความสมดุลชีวิตกับการทางาน
จากความหมายความสมดุล ชีว ิต กับการทางานข้างต้นนัน้ จะเห็นได้ว่าความสมดุล
ระหว่ า งชีว ิต กับ การท างานเป็ น สิ่ง ส าคัญ และจ าเป็ น ส าหรับ คนท างานในการปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมและแนวคิด และสาหรับองค์กรในปจั จุบนั การปรับรูปแบบการบริหารการทางานของ
พนักงานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจเพื่อให้พนักงานได้บ ริหารหน้าที่และบทบาทต่างๆ ของ
ตนเองได้อย่างสมบูรณ์ โดยการส่งเสริมการสร้างสมดุลระหว่างชีวติ และการทางาน สามารถ
รักษาพนักงานไว้กบั องค์กรได้ อีกทัง้ ยังสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงาน และสามารถ
ลดต้นทุนขององค์กรได้อกี ด้วย, จวงตระกูล (2552)
ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางานส่ งผลโดยตรงในการเพิม่ ประสิท ธิภาพในการ
บริห ารจัดการความหลากหลายของพนักงานภายในองค์กร จากการวิจยั เรื่อ งความสมดุ ล
ระหว่างชีวติ และงาน : ความท้าทายและแนวทางแก้ปญั หา ที่กล่าวถึงการใช้ความสมดุล
ระหว่างชีวติ และการทางานในการสนับสนุ นความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการเติบโตทางด้าน
การสร้างครอบครัว ความหลากหลากในความแตกต่างกันระหว่างลูกจ้างนายจ้าง โอกาสในการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม สิง่ เหล่านี้จะนามาซึง่ ความต้องการทีห่ ลากหลายของบุคคลากรในองค์กร,
Lockwood (2546)
นอกจากนี้ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางานยังสนับสนุ นกระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อกี ด้วย เช่น องค์กรสามารถดึงดูดและรักษาคนทีม่ ี
ความรู้ค วามสามารถให้เ ข้า มาและคงอยู่กับ องค์ก รได้ สามารถลดอัต ราการขาดงานการ
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เปลี่ยนแปลงงานและอัตราการลาออกของพนักงาน พนักงานมีวฒ
ั นธรรมการทางานที่ดแี ละ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กรและพนักงาน รวมไปถึง องค์กรสามรถสร้างความ
แตกต่างและความสามารถในการแข่งขันได้อกี ด้วย, Wise & Bond (2546), Woodland (2546) ,
Hutton (2548)
ผลกระทบของความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
การบริหารจัดการบุคคลากรสมัยใหม่ ไม่ได้เป็ นเพียงแค่การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และการให้รางวัลแก่พนักงานเท่านัน้ แต่การดูแลใส่ใจในคุ ณภาพชีวติ ของพนักงานและการ
จัดการกับปญั หาทางอารมณ์ รวมถึงการจูงใจพนักงาน เป็ นข้อที่ควรปฏิบตั ิท่สี าคัญ เพราะ
ทัง้ หมดจะส่งผลกระทบโดยรวมต่อทัง้ พนักงานและองค์กรในที่สุด เพราะหากผู้บริหารสนใจ
เพียงตัวเลขการเติบโตหรือผลกาไรเพียงอย่างเดียวโดยละเลยกาลังคนทีม่ อี ยู่ ซึง่ ทาให้พนักงาน
มีความเครียดสะสม ความเครียดในระดับทีเ่ หมาะสมจะส่งผลให้ทางานได้ดี แต่หากพนักงาน
เครียดมากเกินไป จะส่งผลให้ผลงานตก รวมทัง้ จะนาไปสู่การทางานเป็ นทีมที่แย่ลง ขวัญ
กาลังใจของพนักงานตกต่ า หรือหากไม่มคี วามเครียดเลย พนักงานจะกลายเป็ นคนเฉื่อยชา
เพราะฉะนัน้ หัวหน้าคือคนทีส่ ามารถบริหารจัดการความเครียดของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้โดยการ
กระตุ้น ให้เ กิด ความเครียดในระดับ ที่พอดี จะทาให้พนัก งานรู้ส ึกสนุ ก ท้าทาย ผลงานจะ
ออกมาเป็ นทีน่ ่ าพอใจกระทัง่้ ท้ายทีส่ ุด คือ ผลประกอบการเป็ นไปตามเป้าหมาย, ผูจ้ ดั การราย
สัปดาห์; ออนไลน์, (2553)
จากการศึกษาการทางาน ชีวติ สุขภาพ (Work, Life & Health) ของประเทศ
ออสเตรเลีย ได้กล่าวถึงแนวทางการสร้างสมดุลระหว่างชีวติ และการทางานไว้หลากหลายวิธ ี
เช่น การเพิม่ ความยืดหยุ่นของการทางานเป็ นกะมากขึน้ สามารถแลกเปลี่ยนกะได้ การลด
ชัวโมงการท
่
างานทีย่ าวนาน ลดปริมาณงานทีม่ ากและมีความซับซ้อนลง จากการศึกษาพบว่า
ความเข้มข้นของงานและปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้พนักงานปฏิบตั กิ ารและผู้บริหาร สามารถ
บริหารจัดการปริมาณงานเหล่านัน้ ให้เหมาะสมกับงานด้านอื่นๆได้ยาก อีกทัง้ ยังส่งผลต่อความ
กดดันในการทางานและยังส่งผลต่อการสรรหาและการเก็บรักษาพนักงานไว้กบั องค์กรอีกด้วย
,Jocelyn& Jude (2547)
เพราะฉะนัน้ ผลของการขาดความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางานสามารถกล่าวโดย
สรุปได้หลายประการ กล่าวคือ การทาให้ขวัญและกาลังใจของพนักงานตกต่ า ทาให้พนักงาน
ไม่มแี รงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ก่อให้เกิดปญั หาด้านสุขภาพกายและจิตใจของพนักงาน ไม่ว่า
จะเป็ นโรคภัยไข้เจ็บ ความเหนื่อยล้าและความเครียด การทางานมีโอกาสเกิดความผิดพลาด
และเกิดอุ บตั ิเ หตุ ใ นการทางานเพิ่มมากขึ้น ก่ อ ให้เ กิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพการ
ทางานของพนักงานลดลง อัตราการลาออกหรือเปลีย่ นงานสูง ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคัดเลื อก
และการฝึกอบรมบุคคลากรเพิม่ ขึน้ ทาให้ผลผลิตหรือผลประกอบการขององค์กรตกต่ า ทาลาย
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ความสุ ขของพนัก งานสมาชิก ในครอบครัว บุค คลรอบข้างของพนักงานไม่ว่าจะเป็ น เพื่อ น
ร่วมงาน เพื่อนฝูง เกิดปญั หาความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลในครอบครัว หรือองค์กรและอาจ
ก่อให้เกิดปญั หาครอบครัวตามมา ไม่ว่าจะเป็ น ลูกติดยาเสพติด มีพฤติกรรมทีก่ ้าวร้าว การ
ติดเพื่อน ติดเกมส์ การทะเลาะเบาะแว้ง เป็นต้น
ประโยชน์ของสมดุลชีวิตกับการทางาน
แก้วเกียรติคุณ (2551) ปจั จุบนั องค์กรจะได้รบั ประโยชน์จากการมีนโยบายด้านสมดุล
ชีวติ การทางาน โดยการปรับปรุงสิง่ แวดล้อมในการทางานที่ส่งเสริมชีว ิตความเป็ นอยู่ท่ดี ขี อง
พนั ก งาน พร้อ มๆ กับ การส่ ง เสริม ให้พ นั ก งานใช้ค วามสามารถในการท างานอย่ า งเต็ม ที่
ประโยชน์ของสมดุลชีวติ การทางานทีม่ ตี ่องพนักงานและองค์กรมีหลายประการ ดังนี้
1. ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานเพิม่ ขึน้ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมดุลชีวติ การทางาน และความพึงพอใจในการทางานมีรายงานส่วนใหญ่ พบว่า สมดุลชีวติ การ
ทางานทาให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานทีส่ งู ขึน้
2. พนักงานมีความสุขในชีวติ การทางาน จากการศึกษาของ Burke ในกลุ่มผูบ้ ริหาร
ชาย จานวน 283 คน พบว่า ผูบ้ ริหารทีม่ สี มดุลชีวติ การทางานจะมีความสุขในชีวติ การทางาน
มากว่าวผูบ้ ริหารทีไ่ ม่มสี มดุลชีวติ การทางาน ได้แก่ มีความสุขในการทางานมากกว่า มีความพึง
พอใจในอาชีพ มากกว่ า มีค วามพึง พอใจในชีว ิต มากกวา มีช ัว่ โมงการท างานน้ อ ยกว่ า มี
ความเครียดในงานน้อยกว่า มีความสุขกายและอารมณ์ดกี ว่า , Burke (2553), Hacker &doolen,
(2546) สาหรับพนักงานหญิง รายงานส่วนใหญ่พบว่า สมดุลชีวติ การทางานมีความสัมพันธ์กบั
ความสุขในชีวติ การทางาน Bardoel (2542), Toth (2548)
3. พนัก งานและองค์ก รมีผ ลิต ภาพเพิ่ม ขึ้น มีร ายงานจากการศึก ษาความสัมพัน ธ์
ระหว่างบริษทั ทีม่ สี มดุลชีวติ การทางานกับผลิตภาพของบริษทั พบว่า บริษทั ทีม่ สี มดุลชีวติ การ
ทางานจะมีการเติบโตของยอดขาย ผลตอบแทนของสินทรัพย์ และกาไรสูงกว่าบริษทั ทีม่ สี มดุล
ชีวติ การทางาน ส่งผลให้ผลิตภาพของพนักงานและองค์การเพิม่ ขึน้ เนื่องจากเหตุผล 3 ประการ
ดังต่อไปนี้
3.1. โปรแกรมสมดุลชีวติ การทางานเป็ นกิจกรรมที่มกี ารปรับเปลี่ยนการทางาน
และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทาให้การสื่อสาร และการประสานงานของพนักงานดีขน้ึ ทาให้ม ี
บูรณาการของงานทุก ๆ แผนกอย่างดี จึงส่งผลให้ผลิตภาพโดยรวมเพิม่ ขึน้
3.2. โปรแกรมสมดุ ล ชีว ิต การท างานหลาย ๆ กิจ กรรม เป็ นกิจ กรรมที่ สร้า ง
แรงจูงใจในการทางานแก่พนักงาน เช่น เวลาทางานที่ยดื หยุ่น สวัสดิการที่ส่งเสริมชีวติ ความ
เป็ นอยูท่ ด่ี ขี องพนักงาน
3.3. โปรแกรมการดูแลสมาชิกในครอบครัว หรือ การอานวยความสะดวกต่างๆ
แก่พนักงาน โปรแกรมเหล่านี้จะตอบสนองความต้องการของพนักงานทาให้เกิดความพึงพอใจ
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และแรงจูงใจในการทางาน การมีส่ วนร่วมและการตัดสินใจในการทางานมีเ พิ่มมากขึ้น และ
ความสามารถในการทางานของพนักงานดีขน้ึ
4. สนับสนุ นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ มีรายงานการศึกษาที่สนับสนุ นว่า
องค์กรมีนโยบายด้านสมดุลชีวติ การทางาน จะช่วยส่งเสริมกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ เช่น กระบวนการสรรหาทีม่ ปี ระสิทธิผล สามารถธารงรักษาพนักงานไว้
ได้ อัตราการขาดงาน ลาออกลดลง พนักงานมีวฒ
ั นธรรมการทางานที่ดี มีความมุ่งมันผู
่ กพัน
จงรักภักดีต่อองค์กร มีความเสมอภาพในงาน และองค์กรมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั พนักงาน
Saltzstein (2544) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวติ การทางานและความ
พึงพอใจในการทางานของพนักงานมีรายงานมากมาย ส่วนใหญ่ พบว่า สมดุลชีวติ การทางานทา
ให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานสูงขึน้
ผลงานวิ จยั ต่างประเทศ
Warwich (2546) ได้กล่าวถึงสมดุลชีวติ กับการทางาน ว่าเราให้คุณค่าและรางวัลกับ
พนักงานทีม่ คี วามมุ่งมันในการท
่
างาน แต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าคนเรายังต้องมีชวี ติ ด้าน
อื่นๆ ที่นอกเหนือการใช้ชวี ติ ในสถานที่ทางานด้วย จึง ทาให้นโยบายขององค์กรมีขอบเขตที่
ครอบคลุมไปถึงการช่วยให้ความต้องการทางธุรกิจและความต้องการส่วนบุคคลสอดคล้องลงตัว
ร่วมกัน โดยทางองค์กรกาหนดให้การทางานมีลกั ษณะที่ยดื หยุ่นเพื่อให้พนักงานสามารถสร้าง
สมดุลระหว่างอาชีพและชีวติ ส่วนตัวได้อย่างลงตัว
Canadian (2546) จากผลการวิจยั พบว่าพนักงานชาวแคนนาดาส่วนใหญ่ต้องการความ
สมดุลในด้านชีวติ การทางาน ครอบครัว และชีวติ ส่วนตัว และงานวิจยั เกี่ยวกับเรื่องสมดุลชีวติ
การทางานส่วนใหญ่ยงั ชีใ้ ห้เห็นว่าการลดช่องว่างของชีวติ การทางานทีข่ าดความสมดุลสามารถ
ช่วยให้พนักงานใช้ชวี ติ ได้อย่างมีความสุขมากขึน้ ขณะเดียวกันยังสามารถเพิม่ ผลิตผลในการ
ทางานได้มากขึน้ อีกด้วย
Kirsty (2547) เขียนบทความเรื่อง Juggling your job and family กล่าวว่า
นักวิชาการผูท้ ศ่ี กึ ษาและวิจยั เกีย่ วกับสมดุลชีวติ การทางาน หรือสมดุลระหว่างงานและครอบครัว
ในช่ว ง 3-4 ปี ท่ผี ่ านมาจะมีแ นวคิดและแนวทางในการสร้างสมดุล ชีว ิตการทางาน ซึ่งเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ทีน่ อกเหนือ การทางานไว้ได้อย่างน่ าสนใจ ได้แก่
การทางานแบบยืดหยุ่น ซึง่ มีหลายวิธ ี เช่น การทางานแบบ Part-time การกระจายงาน การลด
ช่วงเวลาทางานในแต่ล ะสัปดาห์ ให้สนั ้ ลงด้วยการเพิม่ เวลาทางานในแต่ละวันให้มากขึ้น การ
ทางานจากที่บา้ น จากการศึกษาพบว่าบริษทั เหล่านัน้ สามารถทาให้พนักงานเกิดความสุข และ
เป็ นการกระตุน้ พนักงานทีท่ างานในตาแหน่ งเดิมมานาน และลดอัตราการลาปว่ ย
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ผลงานวิ จยั ภายในประเทศ
จิโนวัฒน์ (2549) ทาการศึกษาเรื่องการเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้กลยุทธ์
สมดุลชีวติ กับการทางาน : เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพจากการทบทวนวรรณกรรม หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับแรงจูงใจและกลยุทธ์ของการนาสมดุลชีวติ กับการทางานมาใช้ เพื่อ
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
ผลการศึกษาพบว่า สมดุลชีวติ กับการทางาน (Work Life Balance) หมายถึง สภาวะ
ที่บุคคลสามารถบริหารจัดการรูปแบบการทางานให้สอดคล้องกับสภาพการทางาน สุขภาพ
การใช้เวลาว่าง ชีวติ ครอบครัวและความรับผิดชอบด้านอื่น ๆ ของตนเองได้อย่างลงตัว และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้สมดุลทางผลประโยชน์ระหว่างองค์กรและตนเอง และในประเทศ
ตะวันตก ทีไ่ ด้นาเอากลยุทธ์สมดุลชีวติ กับการทางานไปใช้ในองค์กรพบว่าการจัดการทางานที่
ยืดหยุ่นนัน้ องค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งของกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรมนุ ษย์ ทีส่ ามารถทาให้
พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทางาน ลดการลางาน การขาดงาน การลาออก อีกทั ้งยังเป็ น
ส่วนสาคัญในการเพิม่ ความพึงพอใจในการทางานและสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
ของพนักงานได้
มณีนุตร และ มุททารัตน์ (2548) ทาการศึกษาเรือ่ งปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ การทางาน
ของนักศึกษาภาคพิเศษ : ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท
ของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ยงั คงสภาพเป็ นนักศึกษาในปี การศึกษา 2547 และกาลัง
ศึกษาในหลักสูตรต่างๆของสถาบันจานวน 9 หลักสูตร จานวน 5,472 คน
ผลการศึกษาพบว่า สมดุลชีวติ การทางานเป็ นสภาวะของการบริหารจัดการรูปแบบการ
ทางานให้สอดคล้องกับสภาพการทางาน สุขภาพ การใช้เวลาว่าง ชีวติ ครอบครัวและภาระความ
รับผิดชอบด้านอื่นๆ ของตนเองได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ความสมดุลทาง
ผลประโยชน์ระหว่างองค์กรและตนเอง ซึ่ง จากการศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อสมดุลชีวติ การทางาน
ของนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคล
ด้านเพศ อายุ สถานภาพ จานวนบุตร อายุการทางาน ระดับตาแหน่ งงาน และประเภทองค์กรไม่
มีผลต่ อสมดุลชีว ิตการทางานของนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศาสตร์ ส่วนปจั จัยทางด้านจานวนสมาชิกในครอบครัว เวลาการทางาน และสถานทีท่ างานเป็ น
ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อสมดุลชีวติ การทางาน และชีวติ ส่วนตัวของนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในระดับปานกลาง
หนูบุตร (2553) ทาการศึกษาเรือ่ งความสมดุลระหว่างชีวติ และการทางาน กรณีศกึ ษา:
โรงพยาบาลวิภาวดี: เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ รูปแบบของการวิจยั เชิงสารวจ ซึง่ เก็บข้อมูลโดย
แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัว อย่าง ซึ่งเป็ นบุคคลากรของโรงพยาบาลวิภาวดี 39 ฝ่าย/แผนก
จานวน 218 คน
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ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลวิภาวดีมคี วามสมดุลระหว่างชีวติ และการ
ทางานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ สถานภาพสมรส ที่ม ี
ของรายได้ท่นี ามาเลี้ยงดู คนในครอบครัว ระดับตาแหน่ ง เวลาการปฏิบตั ิงาน และระยะเวลา
เดินทางระหว่างที่พกั กับที่ทางาน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั สภาพความสมดุลระหว่างชีวติ และการ
ทางาน แต่อายุ จานวนบุคคลทีอ่ ยู่ในอุปการะ ฝ่าย/แผนกและจานวนชัวโมงในการท
่
างานเฉลี่ย
ต่อสัปดาห์ มีความสัมพันธ์กบั สภาพความสมดุลระหว่างชีวติ และการทางาน สาเหตุความไม่
สมดุ ล ระหว่ า งชีว ิต และการท างาน เวลาการปฏิบ ัติง าน และหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ ในงาน
ตามลาดับ
สรุปจากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจ ยั ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน มี
ความสาคัญต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงาน ทัง้ ยังเป็ นกลยุท ธ์ในการธารงค์รกั ษาพนักงานให้
คงอยู่และมีความผูกพันธ์กบั องค์กรได้อกี ด้วย จากการศึกษาผลงานวิจยั นัน้ พบว่า ปจั จัยที่ม ี
ผลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานนัน้ ขึน้ อยู่กบั หลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะของงานที่
ทา การใช้ชวี ติ ของพนักงานแต่ละคนมีรปู แบบและความพึงพอใจที่แตกต่างกันทาให้แต่ละคนมี
สมดุลชีวติ ที่แตกต่างกัน ทัง้ นี้ผลวิจยั ที่ได้ศกึ ษายังพบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลไม่มผี ลต่อสมดุลชีวติ
กับการทางาน แต่ปจั จัยด้านการทางานเช่น เวลาการทางาน สถานทีท่ างาน เป็ นปจั จัยทีส่ ่งผล
ต่อสมดุชวี ติ กับการทางานของพนัก
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บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีการศึกษา
การศึกษาและวิจยั เรื่อง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก แบ่งการศึกษาเป็ น 2 วิธ ี ได้แก่ เชิงปริมาณโดยการทาแบบสอบถาม เชิง
คุณภาพ โดยวิธกี ารสัมภาษณ์
1. การศึกษาเชิงปริมาณโดยการทาแบบสอบถาม (Quantitative Research) เพื่อทีจ่ ะ
นาข้อ มูล ที่ไ ด้จากการศึก ษาวิจยั มาวิเ คราะห์เ พื่อ ให้ได้ข้อ สรุปที่ส มบูรณ์ โดยผู้ว ิจยั มี ว ิธ ีการ
ดาเนินการวิจยั ตามลาดับขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.3 การออกแบบเครือ่ งมือและพัฒนาเครือ่ งมือ
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานพนักงานสถาบันคุ้มครองเงิ นฝากจานวน
ทัง้ สิน้ 55 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแจกให้แก่
ผู้ต อบแบบสอบถาม และให้ผู้ต อบแบบสอบถามเป็ น กรอกค าตอบ โดยแบ่ง เนื้ อ หาค าถาม
ออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ย วกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ของผู้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, จานวนบุตร, จานวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็ น
ลักษณะคาถามแบบให้เลือกตอบ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านการทางาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย อายุงาน, ตาแหน่งงาน, ชัวโมงการท
่
างาน, รายได้, ชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลา,
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จานวนการฝึ กอบรมพัฒนา ซึ่งเป็ นลักษณะคาถามแบบให้เลือกตอบ ประกอบด้วยข้อคาถาม
จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ีต่อปจั จัยด้านสมดุลชีวติ กับการทางาน ซึ่ง
ครอบคลุมตัวแปร ซึ่งเป็ นลักษณะคาถามแบบให้เลือกตอบประกอบด้วยคาถามจานวน 30 ข้อ
โดยถามเรือ่ งดังต่อไปนี้
1. ด้านการทางาน
จานวน
6
ข้อ
2. ด้านครอบครัว
จานวน
6
ข้อ
3. ด้านเวลา
จานวน
6
ข้อ
4. ด้านการเงิน
จานวน
6
ข้อ
5. ด้านสติปญั ญา
จานวน
6
ข้อ
โดยในแต่ละข้อมีคาตอบให้เลือกตอบตามลาดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิง่ , เห็นด้วย, ปานกลาง, ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ มีการให้คะแนนดังต่อไปนี้
ค่าระดับ 5 หมายความว่า
ความสมดุลชีวติ กับการทางานในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
ค่าระดับ 4 หมายความว่า
ความสมดุลชีวติ กับการทางานในระดับเห็นด้วย
ค่าระดับ 3 หมายความว่า
ความสมดุลชีวติ กับการทางานในระดับปานกลาง
ค่าระดับ 2 หมายความว่า
ความสมดุลชีวติ กับการทางานในระดับไม่เห็นด้วย
ค่าระดับ 1 หมายความว่า
ความสมดุลชีวติ กับการทางานไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกีย่ วกับ ด้านความคิดเห็นอื่นๆ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ให้มคี ุณภาพ ผู้วจิ ยั ได้ ดาเนินการ
ตามขัน้ ต่อดังต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารด้านวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทาง
ด าเนิ น การสร้า งแบบสอบถาม ผู้ว ิจ ัย ได้แ บ่ ง ลัก ษณะของข้อ ความในแบบสอบถามเป็ น 2
ประเภท คือ ข้อความเชิงบวก (Positive) และข้อความเชิงลบ (Negative) ซึง่ เป็ นลักษณะคาถาม
แบบให้เลือกตอบโดยคาถามแต่ละข้อในแบบสอบถามส่วนที่ 3 มีคาตอบให้เลือกตอบในลักษณะ
ประเมินค่า เป็ น 5 ระดับ ซึ่งลักษณะของเครื่องมือเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
scale) การตอบคาถามให้ผตู้ อบลงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความแต่ละข้อโดยคาตอบทีก่ าหนด
ไว้ 5 ระดับ ประกอบด้วย เห็นด้วยอย่างยิง่ , เห็นด้วย, ปานกลาง, ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ เป็นมาตรวัด พร้อมให้คะแนนในแต่ละข้อคาถาม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นดังนี้
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ระดับความเห็น
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ปานกลาง
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

คะแนนเชิ งบวก
5
4
3
2
1

คะแนนเชิ งลบ
1
2
3
4
5

จากแบบสอบถามส่ วนที่ 3 ซึ่ง เป็ นการวัดปจั จัยด้านสมดุล ชีวติ กับการทางาน จะพบ
ข้อความเชิงบวก และข้อความเชิงลบ ดังนี้ คือ
ข้อความเชิงบวก ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13,16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29
ข้อความเชิงลบ ได้แก่ 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 30
แบบสอบถามที่ส ร้างขึ้นในขัน้ ต้นได้ผู้ทรงคุ ณวุฒ ิ พิจ ารณาตรวจสอบเนื้อ หาเพื่อ ให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่องทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษา และเพื่อเป็ นการพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ให้มคี ุณภาพมากยิง่ ขึน้ แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒแิ ล้ว และพร้อมที่จะ
นาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง นอกจากนี้ยงั มีการทดสอบหาความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟ่า (Alpha Correlation) ตามวิธ ี Cronbachซึง่ ได้ค่าความเชื่อมันตาม
่
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมันปั
่ จจัยด้านความสมดุลชี วิตกับการทางาน
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
0.606
35
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันพบว่า แบบสอบถามปจั จัย
ด้านความสมดุลชีวติ กับการทางาน มีค่าความน่ าเชื่อถือเท่ากับ 0.606 แสดงว่าแบบสอบถามมี
ความน่ าเชื่อถือ เพราะค่าสัมประสิทธิ ์ความน่ าเชื่อถือเท่ ากับ 0.606 ซึ่งเป็ นค่าบวกและค่ า
ใกล้เคียง 1
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การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ศึก ษาวิเ คราะห์ข้อ มูล ด้ว ยเครื่อ งคอมพิว เตอร์โ ดยใช้โ ปรแกรม
สาเร็จรูป ซึ่งมีก ารประมวลข้อ มูล เป็ น ขัน้ ตอน คือ หลังจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จะนาข้อมูลที่ได้มาทัง้ หมดมาเปลี่ยนแปลงเป็ นรหัสตัวเลข (Code)
แล้วบันทึกรหัสลงในคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมการสังงานโดยใช้
่
สถิติ เพื่ออธิบายลักษณะ
ของข้อมูลประชากร และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามดังนี้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วธิ กี ารแจกแจง
ค่าความถี่ ( Frequency) โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ ( Percentage) และค่าเฉลีย่ ( Mean)
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านการทางานของผูต้ อบแบบสอบถามใช้วธิ กี ารแจก
แจงค่าความถี่ ( Frequency) โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ ( Percentage) และค่าเฉลีย่ ( Mean)
3. แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ป จั จัย ด้ า นความสมดุ ล ชีว ิต กับ การท างานของผู้ ต อบ
แบบสอบถามใช้วธิ กี ารหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)
4. การเปรียบเทียบระดับ ความสมดุลชีวติ กับการทางานตามตัวแปรปจั จัยส่วนบุคคล
ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ด้วย
4.1. ค่า t test ใช้ในการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่
ของตัวแปรอิสระทีม่ กี ารแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม
4.2. ค่า F test ใช้ในการทดสอบความเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรทีม่ กี ารแบ่งกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป
5. การเปรียบเทียบระดับความสมดุลชีวติ กับการทางานตามตัวแปรปจั จัยด้านงานที่
ทาใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ด้วย
5.1. ค่า t test ใช้ในการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่
ของตัวแปรอิสระทีม่ กี ารแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม
5.2. ค่า F test ใช้ในการทดสอบความเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลีย่ ของตัวแปรทีม่ กี ารแบ่งกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป
6. การวิเคราะห์เกีย่ วกับปจั จัยด้านความสมดุลชีวติ ในการทา มี 5 องค์ประกอบโดยหา
ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) กาหนดช่วงการวัดโดยใช้
สูตรคานวณความกว้างของชัน้ ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้

= คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=
5–1
= 0.8
5
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การอภิปราบผลการวิจบั ของลักษณะแบบสอบถามทีใ่ ช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใช้เกณฑ์เฉลีย่ ดังนี้
ค่าเฉลีย่
4.21 – 5.00
หมายถึง
ระดับเห็นด้วยมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่
3.41 – 4.20
หมายถึง
ระดับเห็นด้วยมาก
ค่าเฉลีย่
2.61 – 3.40
หมายถึง
ระดับเห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลีย่
1.81 – 2.60
หมายถึง
ระดับเห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลีย่
1.00 – 1.80
หมายถึง
ระดับเห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ทาการแจกแบบสอบถามด้วย
ความมือจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยวิธแี จกแบบสอบถามจานวน 55 ชุด ตัง้ แต่เดือน
ธันวาคม2555 และทาการตรวจคะแนน และวิเคราะห์ผลในเดือน มกราคม 2556
2. การศึกษาเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธกี ารสัมภาษณ์ (Interview)
โดยการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาเรือ่ งสมดุลชีวติ กับการทางาน โดย
วิธกี ารสัมภาษณ์ แล้วมาวิเคราะห์ตามแนวคิดเดียวกับการศึกษาตามข้อ 1 การศึกษาเชิง
ปริมาณโดยการตอบแบบสอบถาม ซึง่ อ้างอิงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางาน 5 ด้าน
ด้านการทางาน ด้านครอบครัว ด้านเวลา ด้านการเงิน และด้านสติปญั ญา Merrill & Merril
(2546) โดยผูว้ จิ ยั มีวธิ กี ารดาเนินการวิจยั ตามลาดับขัน้ ดังต่อไปนี้
2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
2.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3 การออกแบบเครือ่ งมือ
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.5 การวิเคราห์ขอ้ มูล
ประชากร
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ ค ือ พนัก งานสถาบัน คุ้ม ครองเงิน ฝาก โดยการสุ่ ม
ตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ระดับพนักงาน และระดับผูบ้ ริหาร จานวนหนึ่ง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการศึก ษาวิจ ยั ครัง้ นี้ ค ือ การสัม ภาษณ์ (Intervirew) โดยให้ผู้ต อบ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสสระ โดยแบ่งคาถามออกเป็น 2 ระดับ คือ
คาถามระดับพนักงาน ได้แก่
1. ปจั จัยใดบ้างทีช่ ่วยส่งเสริมให้เกิดสมดุลชีวติ กับการทางานในการปฏิบตั งิ าน
2. องค์กรควรปรับปรุงหรือส่งเสริมปจั จัยด้านใดเพื่อสร้างความพึงพอใจ และทาให้เกิด
สมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงาน
3. ปจั จัยใดทีไ่ ม่มผี ลให้เกิดสมดุลชีวติ กับการทางาน
4. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
คาถามระดับผูบ้ ริ หาร ได้แก่
1. ในการบริหารงานในปจั จุบนั นโยบายใดทีส่ ่งเสริมให้พนักงานมีสมดุลชีวติ กับการ
ทางานแล้ว
2. ในอนาคตควรเพิม่ เติมนโยบายด้านใดเพื่อช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีสมดุลชีวติ กับ
การทางานมากขึน้
3. ปจั จัยใดบ้างทีช่ ่วยส่งเสริมให้เกิดสมดุลชีวติ กับการทางานในการปฏิบตั งิ าน
4. องค์กรควรปรับปรุงหรือส่งเสริมปจั จัยด้านใดเพื่อสร้างความพึงพอใจ และทาให้เกิด
สมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงาน
5. ปจั จัยใดทีไ่ ม่มผี ลให้เกิดสมดุลชีวติ กับการทางาน
6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ทาการสัมภาษณ์พนักงานใน 2 ระดับ
โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ในเดือนมกราคมพ.ศ. 2556 และทาการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่
ได้รบั โดยการรวบรวมข้อมูลมาเก็บให้เป็นระบบ จาแนกและจัดระบบข้อมูล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาของผู้วจิ ยั แล้ว นาข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเรื่องสมดุลชีวติ กับการทางานทัง้ 5 ด้าน ด้านการทางาน ด้านครอบครัว ด้าน
เวลา ด้านการเงิน และด้านสติปญั ญา Merrill & Merrill (2546) ตามทีไ่ ด้ศกึ ษาแบบเชิง
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ประริมาณโดยการทาแบบสอบถาม และปจั จัยอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบและลาดับเหตุการณ์
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์พนักงานสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เพื่อหาและสรุประดับสมดุล
ชีวติ กับการทางานของพนักงานและปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงาน
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บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาและวิจยั เรื่อง ปจั จัยที่มผี ลต่ อสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานสถาบัน
คุ้ ม ครองเงิน ฝาก ในครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ัย เชิง ปริม าณโดยการท าแบบสอบถามเชิง ส ารวจ
(Quantitative Research) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสมดุลชีวติ ในการทางานของพนักงานที่มตี ่อ
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงาน
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, เพื่อศึกษาปจั จัยด้านส่วนบุคคลที่มผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานของ
พนักงานสถาบันคุ้มครองเงินฝาก, เพื่อศึกษาปจั จัยด้านการทางานที่มผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการ
ทางานของพนักงานสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก ซึง่ ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามจานวน 55 ชุด และได้รบั
กลับคืนมาทัง้ หมด จานวน 55 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
รูปของตารางประกอบคาบรรยาย
4.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานสถาบันคุ้มครองเงินฝากนัน้ ได้
ศึก ษารวบรวมข้อ มูล จากแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, จานวนบุต ร,
จานวนสมาชิก ในครอบครัว และปจั จัยด้านการทางานโดยรวบรวมข้อ มูล จากแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ อายุงาน, ระดับตาแหน่ งงาน, ชัวโมงการท
่
างานต่อวัน, รายได้, ชัวโมงการท
่
างาน
ล่วงเวลาต่อเดือน, จานวนครัง้ ที่ได้รบั การฝึ กอบรมเพื่อการพัฒนาต่อปี โดยใช้การวิเคราะห์
ด้วยสถิตคิ ่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage)
ตารางที่ 2 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
เพศ
ชาย
หญิ ง
รวม

จานวน

ร้อยละ

14
41
55

25.50
74.50
100.00
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
อายุ
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป
รวม
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
รวม
จานวนบุตร
ไม่มีบตุ ร
1 คน
2 คน
มากกว่า 2 คนขึ้นไป
รวม
จานวนสมาชิ กที่อยู่ในความดูแล
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
มากกว่า 4 คน ขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

3
9
12
10
10
11
55

5.50
16.40
21.80
18.20
18.20
20.00
100.00

32
23
55

58.20
41.80
100.00

38
6
9
2
55

69.10
10.90
16.40
3.60
100.00

6
9
14
15
11
55

10.90
16.40
25.50
27.30
20.00
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 เฉพาะทีเ่ กี่ยวกับ
เพศ อายุ สถานภาพสมรส จานวนบุตร และจานวนสมาชิกทีอ่ ยูใ่ นความดูแล สรุปได้ว่า
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1. เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ
74.50 และเพศชายจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ตามลาดับเนื่องจากเป็นธุรกิจการ
บริการให้ความคุม้ ครองผูฝ้ ากให้ได้รบั เงินฝากคืนโดยเร็ว ในกรณีทส่ี ถาบันการเงินล้ม
2. อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มชี ่วงอายุระหว่าง 31 – 35 ปี จานวน12 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.80 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 46 ปีขน้ึ ไป จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20
รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 36 – 40 ปี และช่วงอายุระหว่าง 41 – 45 ปี มีจานวนเท่ากัน 10
คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 26 – 30 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.40 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 21 – 25 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50
ตามลาดับ
3. สถานภาพสมรส ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด จานวน 32 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.20 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส มีจานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80
ตามลาดับ
4. จานวนบุตร ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงั ไม่มบี ุตร จานวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.10 รองลงมา คือ มีบุตรจานวน 2 คน จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 รองลงมา
คือ มีบุตรจานวน 1 คน จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 รองลงมา คือ มีบุตรมากกว่า 2 คน
ขึน้ ไป จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามลาดับ
5. จานวนสมาชิกในครอบครัว ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มจี านวนสมาชิก
ทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นความดูแล 4 คน จานวน 15 คน คิดเป็นเป็นร้อยละ 27.30 รองลงมา คือ
จานวนสมาชิกทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นความดูแล 3 คน จานวน 14 คน คิดเป็นเป็ นร้อยละ 26.50
รองลงมา คือ จานวนสมาชิกทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นความดูแล มากกว่า 4 คนขึน้ ไป จานวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 รองลงมา คือ จานวนสมาชิกทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นความดูแล 2 คน จานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.40 รองลงมา คือ จานวนสมาชิกทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นความดูแล 1 คน จานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.90 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลการทางาน
ข้อมูลการทางานของพนักงาน
อายุงาน
1 ขึ้นไป แต่ไม่เกิ น 2 ปี
2 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิ น 3 ปี
3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิ น 4 ปี
4 ปี ขึ้นไป
รวม
ตาแหน่ งงาน
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
ผูบ้ ริ หารระดับต้น
เจ้าหน้ าที่ชานาญงาน
เจ้าหน้ าที่อาวุโส
เจ้าหน้ าที่
รวม
จานวนชัวโมงในการท
่
างานต่อวัน
7 ชัวโมง
่
ต่อวัน
8 ชัวโมง
่
ต่อวัน
9 ชัวโมง
่
ต่อวัน
10 ชัวโมง
่
ต่อวัน
รวม
รายได้
10,000 – 30,000 บาท
30,001 – 50,000 บาท
50,001 – 70,000 บาท
70,001 – 90,000 บาท
มากกว่า 90,001 บาท
รวม

จานวน

ร้อยละ

14
13
14
14
55

25.50
23.60
25.50
25.50
100.00

3
9
3
26
14
55

5.50
16.40
5.50
47.30
25.50
100.00

9
31
6
9
55

16.40
56.40
10.90
16.40
100.00

16
13
14
4
8
55

29.10
23.60
25.50
7.30
14.50
100.00
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลการทางาน (ต่อ)
ข้อมูลการทางานของพนักงาน
จานวนชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลาต่อเดือน
ไม่ทางานล่วงเวลา
1 – 10 ชัวโมง
่
11 – 20 ชัวโมง
่
รวม
จานวนครัง้ ในการฝึ กอบรมพัฒนาต่อปี
ไม่เคยฝึ กอบ
1 – 2 ครัง้
3 – 4 ครัง้
5 – 6 ครัง้
รวม

จานวน

ร้อยละ

27
10
18
55

49.10
18.20
32.70
100.00

4
18
24
9
55

7.30
32.70
43.60
16.30
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 เฉพาะทีเ่ กี่ยวกับ
อายุงาน ตาแหน่งงาน ชัวโมงการท
่
างานต่อวัน รายได้ จานวนชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลาต่อ
เดือน และจานวนครัง้ ในการรับการฝึกอบรมพัฒนาต่อปี สรุปได้ว่า
1. อายุงาน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มชี ่วงอายุงานระหว่าง 1 ปีขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 2
ปี , ช่วงอายุงานระหว่าง 3 ปีขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 4 ปี และ อายุงาน 4 ปีขน้ึ ไป มีจานวนเท่ากัน 14
คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 รองลงมา คือ ช่วงอายุงานระหว่าง 2 ปีขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 3 ปี จานวน 13
คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 ตามลาดับ
2. ตาแหน่งงาน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มตี าแหน่งงานระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 รองลงมา คือ ตาแหน่งงานระดับเจ้าหน้าที่ จานวน 14
คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 รองลงมา คือ ตาแหน่งงานระดับผูบ้ ริหารระดับต้น จานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.40 รองลงมา คือ ตาแหน่งงานระดับผูบ้ ริหารระดับระดับสูง และตาแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าทีช่ านาญงาน จานวนเท่ากัน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามลาดับ
3. จานวนชัวโมงการในท
่
างานต่อวัน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มจี านวนชัวโมงใน
่
การทางานต่อวัน จานวน 8 ชัวโมง
่ จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 56.40 รองลงมา คือ มีจานวน
ชัวโมงในการท
่
างานต่อวัน จานวน 7 ชัวโมง
่ และมีจานวนชัวโมงในการท
่
างานต่อวัน จานวน 10
ชัวโมง
่ มีจานวนเท่ากัน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 รองลงมา คือ มีจานวนชัวโมงในการท
่
างาน
ต่อวัน จานวน 9 ชัวโมงจ
่
านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 ตามลาดับ
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4. รายได้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มชี ่วงรายได้ระหว่าง 10,000 - 30,000 บาท
จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 รองลงมา คือ ช่วงรายได้ระหว่าง 50,001 – 70,000 บาท
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 รองลงมา คือ ช่วงรายได้ระหว่าง 30,001 – 50,000 บาท
จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 รองลงมา คือ ช่วงรายได้มากว่ากว่า 90,001 บาท ขึน้ ไป
จานวนเท่ากัน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 รองลงมา คือ ช่วงรายได้ระหว่าง 70,001 – 90,000
บาท จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ตามลาดับ
5. จานวนชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลาต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ม ี
ทางานล่วงเวลา จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10 รองลงมา คือ มีช่วงจานวนชัวโมงการ
่
ทางานล่วงเวลาต่อเดือนระหว่าง 11 – 20 ชัวโมง
่ จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70
รองลงมา คือ ช่วงจานวนชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลาต่อเดือนระหว่าง 1 - 10 ชัวโมง
่ จานวน 10
คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 ตามลาดับ
6. จานวนครัง้ การฝึกอบรมพัฒนาต่อปี ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มจี านวนครัง้ การ
ฝึกอบรมพัฒนาต่อปี จานวน 3 - 4 ครัง้ จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60 รองลงมา คือ
จานวนครัง้ การฝึกอบรมพัฒนาต่อปี จานวน 1 – 2 ครัง้ จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70
รองลงมา คือ จานวนครัง้ การฝึกอบรมพัฒนาต่อปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 รองลงมา
คือ ไม่เคยได้รบั ฝึกอบรมเลย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 ตามลาดับ
4.2 การวิ เคราะห์ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านความสมดุลชีวิตในการทางาน
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านความสมดุลชีวิตในการทางาน
ปัจจัยด้านความสมดุลชีวิตในการทางาน

ด้านการทางาน
ด้านครอบครัว
ด้านเวลา
ด้านการเงิน
ด้านสติปญั ญา
รวม

X

SD

ระดับความคิ ดเห็น

3.50
3.13
3.51
3.45
3.38
3.40

0.28140
0.75180
0.35071
0.37389
0.41443
0.25309

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านปจั จัยความสมดุลในการทางาน โดย
ภาพรวมผูต้ อบแบบสอบมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.40 เมื่อพิจารณาถึง
ด้านความคิดเห็นมากทีส่ ุด คือ ด้านเวลามีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.51 รองลงมา คือ ด้าน
ครอบครัวมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.50 รองลงมาคือ ด้านการเงินมีระดับความคิดเห็นโดย
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เฉลีย่ 3.45 รองลงมาคือ ด้านสติปญั ญา มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.38 และน้อยทีส่ ุด คือ
ครอบครัว มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.13
4.3 การวิ เคราะห์ปัจจัยด้านความสมดุลชีวิตในการการทางาน
ความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยด้านความสมดุลชีวติ ในการทางานประกอบด้วยหัวข้อย่อย
ดังต่อไปนี้ คือ ด้านการทางาน, ด้านครอบครัว, ด้านเวลา, ด้านการเงิน, ด้านสติปญั ญา โดย
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยด้านความสมดุลชีวติ ในการทางาน โดยแยกเป็ น 5
ระดับ คือ เห็นด้วยมากทีส่ ุด, เห็นด้วยมาก, เห็นด้วยปานกลาง, เห็นด้วยน้อย, เห็นด้วยน้อย
ทีส่ ุด แสดงไว้ตามตารางที่ 4 ถึง ตารางที่ 5 วิเคราะห์โดยสถิติ Descriptive Statistics หา
ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตารางที่ 5 ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับด้านการทางาน จาแนก เป็ นรายข้อ (n=55 คน)
ระดับความคิ ดเห็น

ด้านการทางาน

เห็นด้วย
มากทีส่ ุด

ท่านทางานในหน้าทีแ่ ล้ว
เสร็จภายในเวลางาน
เสมอ
งานของท่านไม่มผี ลต่อ
การใช้ชวี ติ ส่วนตัว

-

นโยบายการบริหารของ
ผูบ้ ริหารช่วยให้จดั การ
งานได้ดี
สภาพแวดล้อมของ
สถานทีท่ างานมีผลต่อ
การทางานของท่าน
หน้าทีท่ ท่ี ่านรับผิดชอบ
ทาให้ท่านต้องนางาน
กลับไปทาต่อทีบ่ า้ น
บ่อยครัง้
ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่กบั
การทางาน

เห็นด้วย
มาก

เห็นด้วย
ปาน
กลาง

เห็นด้วย
น้อย

เห็นด้วย
น้อย
ทีส่ ุด

SD
X

ระดับ
ความ
คิ ดเห็น

36
6
13
65.50 10.90 23.60

-

3.42 0.854

มาก

25
24
45.50 43.60
30
25
54.50 45.50

4
7.30
-

-

3.45 0.689

มาก

3.55 0.503

มาก

12
40
2
21.80 72.70 3.60

1
1.80

-

4.15 0.558

มาก

18
17
18
32.70 30.90 32.70

-

2.93 0.900

ปาน
กลาง

3
5.50

3.51 0.814

มาก

3.50 0.281

มาก

2
3.60
-

2
3.60
-

8
14
30
14.50 25.50 54.50
รวม
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จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการทางาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.50 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า สภาพแวดล้อมของสถานทีท่ างานมีผลต่อการทางานของท่าน มีระดับความ
คิดเห็นมากโดยเฉลี่ย 4.15 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับเห็นด้วยมาก
จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.70 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ นโยบายการบริหารของ
ผู้บริหารช่วยให้จดั การงานได้ดี มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลี่ย 3.55
โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับเห็นด้วยมาก จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.50
ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่กบั การทางาน มีระดับความคิดเห็นมาก
โดยเฉลีย่ 3.51 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับเห็นด้วยน้อย จานวน 30 คน
คิดเป็ นร้อยละ 54.50 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ งานของท่านไม่มผี ลต่อการใช้ชวี ติ
ส่วนตัว มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 3.45 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดที่
ระดับเห็นด้วยมาก จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.50 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่าน
ทางานในหน้าทีแ่ ล้วเสร็จภายในเวลางานเสมอ มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 3.42 โดย
ผู้ต อบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุ ดที่ระดับเห็นด้ว ยมาก จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อ ยละ
65.50 ระดับความคิดเห็นที่มคี ่าน้อยที่สุ ด คือ หน้าที่ท่ที ่านรับผิดชอบ ทาให้ท่านต้องนางาน
กลับไปทาต่อที่บ้านบ่อ ยครัง้ มีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยเฉลี่ย 2.93
โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับเห็นด้วยมาก และระดับเห็นด้วยน้อย เท่ากันจานวน 18
คน คิดเป็นร้อยละ 32.70

46

ตารางที่ 6 ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับด้านครอบครัว จาแนก เป็ นรายข้อ (n=55 คน)
ระดับความคิ ดเห็น

ด้านครอบครัว
ท่านและครอบครัวมีการ
สังสรรค์กนั บ่อยครัง้
ท่านพอใจกับสวัสดิการใน
การดูแลคนในครอบครัว
ท่านมีเวลาพาครอบครัว
เดินทางไปพักผ่อนเสมอ
ท่านทางานหนักจนไม่มี
เวลาดูแลตนเองและ
ครอบครัว
ครอบครัวของท่านไม่
สนับสนุนการทางานหนัก
ท่านทางานหนักจนไม่มี
เวลาดูแลตนเอง

เห็นด้วย
น้อยทีส่ ุด

ระดับ
ความ
คิ ดเห็น

เห็นด้วย
มาก

เห็นด้วย
ปาน
กลาง

1
1.80
3
5.50
4
7.30
2
3.60

23
41.80
11
20.00
18
32.70
30
54.50

29
2
52.70 3.60
22
18
40.00 32.70
26
7
47.30 12.70
20
3
36.40 5.50

1
1.80
-

3.42 0.599

มาก

2.95 0.911

ปาน
กลาง

3.38 0.799

มาก

2.44 0.660

น้อย

5
8
40
9.10 14.50 72.70
25
24
6
45.50 43.60 10.90
รวม

1
1.80
-

3.64 0.754

มาก

2.65 0.673

ปาน
กลาง

3.16 0.752

ปาน
กลาง

1
1.80
-

เห็นด้วย
น้อย

SD

เห็นด้วย
มากทีส่ ุด

X

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านครอบครัว ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.16 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ครอบครัว ของท่า นไม่ส นับสนุ นการทางานหนัก มีระดับความ
คิดเห็นมากโดยเฉลี่ย 3.64 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับเห็นด้วยน้อย
จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.70 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่านและครอบครัวมีการ
สังสรรค์กนั บ่อยครัง้ มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 3.42 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ
มากที่สุดที่ระดับเห็นด้วยปานกลาง จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.70 ระดับความคิดเห็น
รองลงมา คือ ท่านมีเวลาพาครอบครัวเดินทางไปพักผ่อนเสมอมีระดับความคิดเห็นมากโดย
เฉลีย่ 3.38 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับเห็นด้วยปานกลาง จานวน 26
คน คิดเป็ นร้อยละ 47.30 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่านพอใจกับสวัสดิการในการดูแล
คนในครอบครัว มีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยเฉลี่ย 2.95
โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
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เลือกตอบมากทีส่ ุดที่ระดับเห็นด้วยปานกลาง จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 ระดับความ
คิดเห็นรองลงมา คือ ท่านทางานหนักจนไม่มเี วลาดูแลตนเอง มีระดับความคิดเห็นปานกลางโดย
เฉลีย่ 2.65 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับเห็นด้วยมาก จานวน 25 คน คิด
เป็ นร้อยละ 45.50 ระดับความคิดเห็นที่มคี ่าน้อยที่สุด คือ ท่านทางานหนักจนไม่มเี วลาดูแล
ตนเองและครอบครัว มีระดับความคิดเห็นน้ อยโดยเฉลี่ย 2.44
โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับเห็นด้วยมาก จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50
ตารางที่ 7 ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับด้านเวลา จาแนก เป็ นรายข้อ (n=55 คน)
ระดับความคิ ดเห็น
SD

ระดับ
ความ
คิ ดเห็น

เห็นด้วย
มาก

เห็นด้วย
ปาน
กลาง

เห็นด้วย
น้อย

เห็นด้วย
น้อยทีส่ ุด

2
44
ท่านพอใจกับวันและเวลา
3.60 80.00
ทางานทีก่ าหนด
วันและเวลาทางานของ
1
42
ท่านไม่มผี ลต่อเวลาทีท่ ่าน 1.8 76.40
ใช้ชวี ติ ส่วนตัว
การทางานล่วงเวลาไม่มี
15
ผลต่อการใช้ชวี ติ ส่วนตัว
27.30
ของท่าน
ท่านสามารถบริหารเวลา
34
ทางานได้ตามแผนโดยไม่
61.80
ต้องนางานกลับไปทาต่อ
ทีบ่ า้ น
การยืดหยุ่นเวลาทางาน
7
41
ทาให้ท่านจัดการเรื่อง
12.70 74.50
ส่วนตัวได้ลงตัว
เวลาทีใ่ ช้ในการเดินทาง
13
ไป-กลับจากบ้าน-สถาบัน
23.60
เป็ นเวลาทีส่ ญ
ู เสียไปโดย
เปล่าประโยชน์

9
16.40
9
16.40

3
5.5

-

3.87 0.433

มาก

3.75 0.584

มาก

1
1.80

2.85 0.848

ปาน
กลาง

ด้านเวลา

เห็นด้วย
มากทีส่ ุด

รวม

18
21
32.70 38.20

X

16
29.10

5
9.10

-

3.53 0.663

มาก

6
10.90

1
1.80

-

3.98 0.561

มาก

1
1.80

3.05 0.756

ปาน
กลาง

3.51 0.351

มาก

27
14
49.10 25.50
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จากตารางที่ 7
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ด้า นเวลา ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลีย่ รวม 3.51 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า การยืดหยุ่นเวลาทางานทาให้ท่านจัดการเรื่องส่วนตัวได้ลงตัว มีระดับความ
คิดเห็นมากโดยเฉลี่ย 3.98 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับเห็นด้วยมาก
จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่านพอใจกับวันและเวลา
ทางานที่กาหนด มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 3.87 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ
มากทีส่ ุดทีร่ ะดับเห็นด้วยมาก จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 80 ระดับความคิดเห็นรองลงมา
คือ วันและเวลาทางานของท่านไม่มผี ลต่อเวลาที่ท่านใช้ชวี ติ ส่วนตัว มีระดับความคิดเห็นมาก
โดยเฉลีย่ 3.75 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับเห็นด้วยมาก จานวน 42 คน
คิดเป็ นร้อยละ 76.40 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่านสามารถบริหารเวลาทางานได้ตาม
แผนโดยไม่ต้องนางานกลับไปทาต่อทีบ่ า้ น มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 3.53 โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับเห็นด้วยมาก จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.80
ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ เวลาที่ใช้ในการเดินทางไป-กลับจากบ้าน-สถาบันเป็ นเวลาที่
สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ มีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยเฉลี่ย 3.05
โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับเห็นด้วยปานกลาง จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.10
ระดับความคิดเห็นทีม่ คี ่าน้อยทีส่ ุด คือ การทางานล่วงเวลาไม่มผี ลต่อการใช้ชวี ติ ส่วนตัวของท่าน
มีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยเฉลีย่ 2.85 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่
ระดับเห็นด้วยน้อย จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70
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ตารางที่ 8 ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับด้านการเงิ น จาแนก เป็ นรายข้อ (n=55 คน)
ระดับความคิ ดเห็น

ด้านการเงิ น

เห็น
ด้วย
มาก
ทีส่ ดุ

รายได้ของท่านเพียงพอ
ต่อการดูแลครอบครัว

3
5.5
6
รายได้ของท่านเพียงพอ
10.90
ต่อการดูแลตนเอง
19
ท่านเห็นด้วยกับการ
วางแผนการเงินในอนาคต 34.50
รายได้ของท่านเพียงพอ
ต่อการทากิจกรรมเพื่อ
การผ่อนคลายเช่นการ
เดินทางท่องเทีย่ ว

ท่านพอใจกับสวัสดิการ
ด้านการเงินทีอ่ งค์การมีให้
ท่านยังมีรายรับน้อยกว่า
รายจ่ายต้องรับผิดชอบ

-

SD

ระดับ
ความ
คิ ดเห็น

0.757

มาก

3.89 0.658

มาก

4.31 0.540

มาก
ทีส่ ดุ

เห็น
ด้วย
น้อย
ทีส่ ดุ

X

12
6
21.80 10.90
6
3
10.60 5.50
2
3.60
20
5
36.40 9.10

1
1.8

3.62

3.40 0..735

ปาน
กลาง

12
29
13
21.80 52.70 23.60
38
7
8
69.10 12.70 14.50
รวม

1
1.80
2
3.60

2.95 0.731

ปาน
กลาง

2.53 0.879

น้อย

3.45 0.344

มาก

เห็น
ด้วย
มาก

34
61.80
40
72.70
34
61.80
29
52.70

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง

เห็น
ด้วย
น้อย

จากตารางที่ 8 ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ความคิด เห็น เกี่ย วกับด้า นการเงิน ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลีย่ รวม 3.45 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ท่านเห็นด้วยกับการวางแผนการเงินในอนาคต มีระดับความคิดเห็นมาก
ทีส่ ุดโดยเฉลีย่ 4.31 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับเห็นด้วยมาก จานวน 34
คน คิดเป็ นร้อยละ 61.80 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ รายได้ของท่านเพียงพอต่อการดูแล
ตนเอง มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 3.89 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดที่
ระดับเห็นด้วยมาก จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.70 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ
รายได้ของท่านเพียงพอต่อการดูแลครอบครัว มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลี่ย 3.62 โดย
ผู้ต อบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุ ด ที่ระดับเห็นด้ว ยมาก จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อ ยละ
61.80 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ รายได้ของท่านเพียงพอต่อการทากิจกรรมเพื่อการผ่อน
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คลายเช่นการเดินทางท่องเที่ยว มีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยเฉลี่ย 3.40 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับเห็นด้วยมาก จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.70
ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่านพอใจกับสวัสดิการด้านการเงินทีอ่ งค์การมีให้ มีระดับความ
คิดเห็นปานกลางโดยเฉลีย่ 2.95 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับเห็นด้วย
ปานกลาง จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.70 ระดับความคิดเห็นที่มคี ่าน้อยทีส่ ุด คือ ท่านยัง
มีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายต้องรับผิดชอบ มีระดับความคิดเห็นน้อยโดยเฉลีย่ 2.53 โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับเห็นด้วยมาก จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 69.10
ตารางที่ 9 ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับด้านสติ ปัญญา จาแนก เป็ นรายข้อ (n= 55 คน)
ระดับความคิ ดเห็น
SD

ระดับ
ความ
คิ ดเห็น

เห็นด้วย
มาก

เห็นด้วย
ปาน
กลาง

เห็นด้วย
น้อย

เห็นด้วย
น้อยทีส่ ุด

การอบรมทาให้เพิม่
14
36
ประสิทธิภาพการทางานดี 25.50 65.50
ขึน้

5
9.10

-

-

4.16 0.570

มาก

-

3.75 0.726

มาก

3.73 0.706

มาก

3.40 0.710

ปาน
กลาง

1
1.80
-

2.71 0.786

ปาน
กลาง

2.53 0.716

น้อย

3.38 0.414

ปาน
กลาง

ด้านสติ ปัญญา

เห็นด้วย
มากทีส่ ุด

6
32
14
งานทีท่ ่านรับผิดชอบได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์เสมอ 10.90 58.20 25.50
ท่านสามารถแสดงความ
คิดเห็นในงานได้เต็มที่
ทักษะทีไ่ ด้จากงาน
สามารถนาไปใช้ในการ
จัดการชีวติ ส่วนตัวได้ดี
ท่านทางานได้ดโี ดยไม่
ต้องรับการอบรมเพิม่ เติม
การเรียนรูเ้ พิม่ เติมทาให้
เวลาในการทางานลดลง

3
5.50
6
30
17
2
10.90 54.50 30.90 3.60
1
26
22
6
1.80 47.30 40.00 10.90
1
1.80
1
1.80

7
23
23
12.70 41.80 41.80
30
18
6
54.50 32.70 10.90
รวม

X

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อ มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสติปญั ญา ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.38 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การอบรมทาให้เ พิม่ ประสิทธิภาพการทางานดีข้นึ มีระดับความ
คิดเห็นมากโดยเฉลี่ย 4.16 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับเห็นด้วยมาก
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จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.50 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ งานทีท่ ่านรับผิดชอบได้
ใช้ความคิดสร้างสรรค์เสมอ มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 3.75 โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบมากที่สุดที่ระดับเห็นด้วยมาก จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.20 ระดับความ
คิดเห็นรองลงมา คือ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในงานได้เต็มที่ มีระดับความคิดเห็นมาก
โดยเฉลีย่ 3.73 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับเห็นด้วยมาก จานวน 30 คน
คิดเป็ นร้อยละ 54.50 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ทักษะทีไ่ ด้จากงานสามารถนาไปใช้ใน
การจัดการชีวติ ส่ วนตัว ได้ดี มีระดับความคิดเห็นปานกลางโดยเฉลี่ย 3.40
โดยผู้ต อบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับเห็นด้วยมาก จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.30
ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่านทางานได้ดโี ดยไม่ต้องรับการอบรมเพิม่ เติม มีระดับความ
คิดเห็นปานกลางโดยเฉลีย่ 2.71 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับเห็นด้วย
ปานกลาง และระดับเห็นด้วยน้อย เท่ากันจานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.80 ระดับความ
คิดเห็นที่มคี ่ าน้ อ ยที่สุ ด คือ การเรียนรู้เ พิ่มเติม ทาให้เ วลาในการทางานลดลง มีระดับความ
คิดเห็นน้อยโดยเฉลีย่ 2.53 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับเห็นด้วยมาก
จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50
4.4 การทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานข้อที่ 1 พนักงานมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความ
สมดุลชีวิตการทางานที่แตกต่ างกัน
สมมุตฐิ านข้อที่ 1.1 ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุล
ชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางาน
ทีแ่ ตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางาน
ทีไ่ ม่แตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ประชากร 2
กลุ่ม (Independent-Sample T-Test) โดยระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ดังนัน้ จะยอมรับ
สมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่าความน่ าจะเป็ นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05
ผลทดสอบดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ความสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามเพศ
เพศ

Total Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

F

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

.053

.819

-1.125

53

.266

-.08789

-1.173

24.328

.252

-.08789

จากตารางที่ 10 แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลด้านเพศทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig. ทีไ่ ด้มคี ่าเท่ากับ 0.266
ซึง่ มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมุตฐิ านข้อที่ 1.2 ปจั จัยส่วนบุคคลด้านอายุท่แี ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุล
ชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านอายุทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางาน
ทีแ่ ตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านอายุทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางาน
ทีไ่ ม่แตกต่างกัน
โดยแบ่งกลุ่มอายุดงั ต่อไปนี้
1. 21 – 25 ปี
2. 24 – 30 ปี
3. 31 – 35 ปี
4. 36 – 40 ปี
5. 41 – 45 ปี
6. 46 ปีขน้ึ ไป
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดยระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ดังนัน้ จะยอมรับ สมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่า
ความน่ าจะเป็ นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมื่อยอมรับสมมุตฐิ านหลัก
จะต้องทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี Tukey ผลทดสอบดัง
ตารางที่ 11

53

ตารางที่ 11 ความสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามอายุ

Between Groups
Within Groups
Total

Sum
Squares
.482
2.977
3.459

Of df
5
49
54

Mean
Square
.096
.061

F

Sig.

1.587

.181

จากตารางที่ 11 แสดงว่าพนักงานที่มปี จั จัยส่วนบุคคลด้านอายุท่แี ตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig. ทีไ่ ด้มคี ่าเท่ากับ 0.181
ซึง่ มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามอายุ
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

21 - 25 ปี

3.35

.42

ปานกลาง

26 - 30 ปี

3.31

.19

ปานกลาง

31 - 35 ปี

3.41

.31

มาก

36 - 40 ปี

3.30

.14

ปานกลาง

41 - 45 ปี

3.40

.25

ปานกลาง

46 ปีขน้ึ ไป

3.56

.23

มาก

ระดับอายุ

จากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุ46 ปีขน้ึ ไป มีค่าเฉลีย่ สมดุลชีวติ ใน
การทางานมากทีส่ ุด เท่ากับ 3.56 มีระดับความสาคัญอยู่ทร่ี ะดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีการกระจายค่าที่ 3.56 ±.23
สมมุตฐิ านข้อที่ 1.3 ปจั จัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับ
ความสมดุลชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ
ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
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H1 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ
ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน
ส าหรับ ค่ า สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ จะใช้ ท ดสอบความแปรปรวนทางเดี ย ว กั น
(Independent-Sample T-Test) โดยระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ดังนัน้ จะยอมรับสมมุตฐิ าน
หลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่าความน่ าจะเป็ นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมื่อ
ยอมรับสมมุตฐิ านหลักจะต้องทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่ าเฉลี่ยคู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้
วิธ ี Tukey ผลทดสอบดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ความสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามสถานภาพสมรส

Equal Variances
Assumed

Mean Diff

F

Sig.

-0.12262

0.232

0.076

จากตารางที่ 13 แสดงว่าพนักงานที่มปี จั จัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสที่แตกต่าง
กันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig. ที่ได้มคี ่า
เท่ากับ 0.076 ซึง่ มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามสถานภาพสมรส
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

โสด

3.35

.27

ปานกลาง

สมรส

3.47

.22

มาก

สถานภาพสมรส

จากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรส มีค่าเฉลีย่ สมดุลชีวติ ใน
การทางานมากทีส่ ุด เท่ากับ 3.47 มีระดับความสาคัญอยู่ทร่ี ะดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีการกระจายค่าที่ 3.47 ±.22
สมมุตฐิ านข้อที่ 1.4 ปจั จัยส่วนบุคคลด้านจานวนบุตรทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความ
สมดุลชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน

55

H0 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านจานวนบุตรทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ใน
การทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านจานวนบุตรทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ใน
การทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน
โดยแบ่งกลุ่มจานวนบุตรดังต่อไปนี้
1. ไม่มบี ุตร
2. จานวน 1 คน
3. จานวน 2 คน
4. มากกว่า 2 คนขึน้ ไป
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดยระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ดังนัน้ จะยอมรับสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่า
ความน่ าจะเป็ นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้ อยกว่า 0.05 และเมื่อยอมรับสมมุติฐานหลัก
จะต้องทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี Tukey ผลทดสอบดัง
ตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ความสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามจานวนบุตร

Between Groups
Within Groups
Total

Sum
Squares
.205
3.254
3.459

Of df
3
51
54

Mean
Square
.068
.064

F

Sig.

1.069

.371

จากตารางที่ 15 แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลด้านจานวนบุตรทีแ่ ตกต่างกันมี
ผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig. ที่ได้มคี ่าเท่ากับ
0.371 ซึง่ มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามจานวนบุตร
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

ไม่มบี ุตร

3.36

.25

ปานกลาง

1 คน

3.49

.28

มาก

2 คน

3.50

.24

มาก

มากกว่า 2 คน

3.32

.16

ปานกลาง

จานวนบุตร

จากตารางที่ 16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มบี ุตรจานวน 2 คน มีค่าเฉลี่ยสมดุลชีวติ
ในการทางานมากที่สุด เท่ากับ 3.50 มีระดับความสาคัญอยู่ท่รี ะดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มกี ารกระจายค่าที่ 3.50 ±.24
สมมุตฐิ านข้อที่ 1.5 ปจั จัยส่วนบุคคลด้านจานวนสมาชิกทีอ่ ยู่ในความดูแลทีแ่ ตกต่างกัน
มีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านจานวนสมาชิกทีอ่ ยู่ในความดูแลทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับ
ความสมดุลชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านจานวนสมาชิกทีอ่ ยู่ในความดูแลทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับ
ความสมดุลชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน
โดยแบ่งกลุ่มจานวนสมาชิกทีอ่ ยูใ่ นความดูแลดังต่อไปนี้
1. จานวน 1 คน
2. จานวน 2 คน
3. จานวน 3 คน
4. จานวน 4 คน
5. มากกว่า 4 คนขึน้ ไป
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดยโดยระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ดังนัน้ จะยอมรับสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ
ค่าความน่ าจะเป็ นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมื่อยอมรับสมมุตฐิ านหลัก
จะต้องทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี Tukey ผลทดสอบดัง
ตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 ความสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามจานวนสมาชิ กที่อยู่
ในความดูแล

Between Groups
Within Groups
Total

Sum
Squares
.167
3.291
3.459

Of df
4
50
54

Mean
Square
.042
.066

F

Sig.

.636

.639

จากตารางที่ 17 แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลด้านจานวนสมาชิกทีอ่ ยู่ในความ
ดูแลทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig.
ทีไ่ ด้มคี ่าเท่ากับ 0.639 ซึง่ มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ยสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามจานวนสมาชิ กที่
อยู่ในความดูแล
จานวนสมาชิ ก
ที่อยู่ในความดูแล

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

1 คน

3.28

.17

น้อย

2 คน

3.36

.201

ปานกลาง

3 คน

3.39

.27

ปานกลาง

4 คน

3.46

.26

มาก

มากกว่า 4 คนขึน้ ไป

3.43

.30

มาก

จากตารางที่ 18 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มจี านวนสมาชิกทีอ่ ยูใ่ นความดูแล 4 คน มี
ค่าเฉลีย่ สมดุลชีวติ ในการทางานมากทีส่ ุด เท่ากับ 3.46มีระดับความสาคัญอยูท่ ร่ี ะดับมาก โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารกระจายค่าที่ 3.46 ±.26
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สมมุติฐานข้อที่ 2 พนักงานมีปัจจัยการทางานที่ แตกต่ างกันมีผลต่ อระดับความ
สมดุลชีวิตการทางานที่แตกต่างกัน
สมมุติฐานข้อ ที่ 2.1 ปจั จัยการทางานด้านอายุง านที่แ ตกต่ างกันมีผ ลต่ อ ระดับความ
สมดุลชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยการทางานด้านอายุงานทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการ
ทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยการทางานด้านอายุงานทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการ
ทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน
โดยแบ่งกลุ่มจานวนอายุงาน ดังต่อไปนี้
1. 1 ขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 2 ปี
2. 2 ปีขน้ึ ไป แต่ไม่เกิน 3 ปี
3. 3 ปีขน้ึ ไป แต่ไม่เกิน 4 ปี
4. 4 ปีขน้ึ ไป
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดย โดยระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ดังนัน้ จะยอมรับสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ
ค่าความน่ าจะเป็ นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมื่อยอมรับสมมุตฐิ านหลัก
จะต้องทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี Tukey ผลทดสอบดัง
ตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ความสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามอายุการทางาน

Between Groups
Within Groups
Total

Sum
Squares
.019
3.440
3.459

Of df
3
51
54

Mean
Square
.006
.067

F

Sig.

.094

.963

จากตารางที่ 19 แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยการทางานด้านอายุงานทีแ่ ตกต่างกันมีผล
ต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig. ทีไ่ ด้มคี ่าเท่ากับ 0.963
ซึง่ มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ยสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามอายุการทางาน
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

1 ปีขน้ี ไป แต่ไม่ถงึ 2 ปี

3.37

.28

ปานกลาง

2 ปีขน้ี ไป แต่ไม่ถงึ 3 ปี

3.41

.20

มาก

3 ปีขน้ึ ไป แต่ไม่ถงึ 4 ปี

3.40

.32

ปานกลาง

4 ปีขน้ึ ไป

3.42

.22

มาก

อายุการทางาน

จากตารางที่ 20 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุการทางาน 4 ปี ขน้ึ ไป มีค่าเฉลี่ย
สมดุลชีวติ ในการทางานมากที่สุ ด เท่ากับ 3.42 มีระดับความสาคัญอยู่ท่รี ะดับมาก โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารกระจายค่าที่ 3.42 ±.22
สมมุตฐิ านข้อที่ 2.2 ปจั จัยการทางานด้านระดับตาแหน่ งงานทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับ
ความสมดุลชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยการทางานด้านระดับตาแหน่ งงานทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุล
ชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยการทางานด้านระดับตาแหน่ งงานทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุล
ชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดย โดยระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ดังนัน้ จะยอมรับสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ
ค่าความน่ าจะเป็ นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมื่อยอมรับสมมุตฐิ านหลัก
จะต้องทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี Tukey ผลทดสอบดัง
ตารางที่ 21
ตารางที่ 21 ความสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามตาแหน่ งงาน

Between Groups
Within Groups
Total

Sum
Squares
.173
3.286
3.459

Of df
4
50
54

Mean
Square
.043
.066

F

Sig.

.657

.624
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จากตารางที่ 21 แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยการทางานด้านระดับตาแหน่ งงานทีแ่ ตกต่าง
กันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig. ที่ได้มคี ่า
เท่ากับ 0.624 ซึง่ มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ยสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามตาแหน่ งงาน
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

ผูบ้ ริหารระดับสูง

3.51

.28

มาก

ผูบ้ ริหารระดับต้น

3.50

.24

มาก

เจ้าหน้าทีช่ านาญงาน

3.38

.37

ปานกลาง

เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส

3.37

.21

ปานกลาง

เจ้าหน้าที่

3.37

.31

ปานกลาง

ตาแหน่ งงาน

จากตารางที่ 22 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผูบ้ ริหารระดับสูง มีค่าเฉลีย่ สมดุลชีวติ
ในการทางานมากทีส่ ุด เท่ากับ 3.51 มีระดับความสาคัญอยูท่ ร่ี ะดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มกี ารกระจายค่าที่ 3.51 ±.28
สมมุตฐิ านข้อที่ 2.3 ปจั จัยการทางานด้านชัวโมงการท
่
างานต่อวันทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยการทางานด้านชัวโมงการท
่
างานต่อวันที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความ
สมดุลชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยการทางานด้านชัวโมงการท
่
างานต่อวันที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความ
สมดุลชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน
โดยแบ่งกลุ่มจานวนชัวโมงการท
่
างานต่อวัน ดังต่อไปนี้
1. 7 ชัวโมง
่ ต่อวัน
2. 8 ชัวโมง
่ ต่อวัน
3. 9 ชัวโมง
่ ต่อวัน
4. 10 ชัวโมง
่ ต่อวัน
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สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดยโดยระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ดังนัน้ จะยอมรับสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ
ค่าความน่ าจะเป็ นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมื่อยอมรับสมมุตฐิ านหลัก
จะต้องทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี Tukey ผลทดสอบดัง
ตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ความสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามจานวนชัวโมงการ
่
ทางานต่อวัน

Between Groups
Within Groups
Total

Sum
Squares
.545
2.914
3.459

Of df
3
51
54

Mean
Square
.182
.057

F

Sig.

3.179

.032

จากตารางที่ 23 แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยการทางานด้านชัวโมงการท
่
างานต่อวันที่
แตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
0.05
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ยสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามจานวนชัวโมงการ
่
ทางานต่อวัน
จานวน
ชัวโมงการท
่
างานต่ อวัน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

7 ชัวโมง
่

3.32

.16

ปานกลาง

8 ชัวโมง
่

3.36

.25

ปานกลาง

9 ชัวโมง
่

3.40

.30

ปานกลาง

10 ชัวโมง
่

3.62

.20

มาก

จากตารางที่ 24 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทม่ี ชี วโมงการท
ั่
างานอยูท่ ่ี 10 ชัวโมง
่
มีค่าเฉลีย่ สมดุลชีวติ ในการทางานมากทีส่ ุด เท่ากับ 3.62 มีระดับความสาคัญอยูท่ ร่ี ะดับมาก โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารกระจายค่าที่ 3.62 ±.20
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ตารางที่ 25 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสมดุลชีวิตในการทางานจาแนกตาม
จานวนชัวโมงในการท
่
างานต่อวัน
จานวนชัวโมงในการท
่
างานต่อวัน
จานวนชัวโมงใน
่
การทางานต่อ
วัน

7 ชัวโมง
่
8 ชัวโมง
่
9 ชัวโมง
่
X

SD

7 ชัวโมง
่

3.32

0.16453

8 ชัวโมง
่

3.36

0.25383

9 ชัวโมง
่

3.40

0.30053

10 ชัวโมง
่

3.62

0.19777

3.32

10 ชัวโมง
่

3.36

3.40

3.62

-.04093

-.8222

-.30111

-.04129

-.26018
-.21889

จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ พบว่า พนักงานทีท่ างาน 10 ชัวโมงต่
่
อวัน มีความ
น่าจะเป็ นทีม่ มี คี วามสมดุลชีวติ ในการทางานมากกว่า พนักงานทีท่ างาน 7 ชัวโมงต่
่
อวัน และ
พนักงานทีท่ างาน 8 ชัวโมงต่
่
อวัน
สมมุตฐิ านข้อที่ 2.4 ปจั จัยการทางานด้านรายได้แตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุล
ชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยการทางานด้านรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการ
ทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยการทางานด้านรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการ
ทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดยโดยระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ดังนัน้ จะยอมรับสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมือ่
ค่าความน่าจะเป็ นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมือ่ ยอมรับสมมุตฐิ านหลัก
จะต้องทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี Tukey ผลทดสอบดัง
ตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 ความสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามรายได้

Between Groups
Within Groups
Total

Sum
Squares
.258
3.200
3.459

Of df
4
50
54

Mean
Square
.065
.064

F

Sig.

1.009

.412

จากตารางที่ 26 แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยการทางานด้านรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig. ทีไ่ ด้มคี ่าเท่ากับ 0.412
ซึง่ มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ยสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามรายได้

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

10,000 - 30,000 บาท

3.37

.31

ปานกลาง

30,001 - 50,000 บาท

3.35

.22

ปานกลาง

50,001 - 70,000 บาท

3.38

.23

ปานกลาง

70,001 - 90,000 บาท

3.39

.24

ปานกลาง

มากกว่า 90,001 บาท

3.56

.23

มาก

รายได้

จากตารางที่ 27 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่มี รี ายได้ มากกว่า 90,001 บาท มี
ค่าเฉลีย่ สมดุลชีวติ ในการทางานมากทีส่ ุด เท่ากับ 3.56 มีระดับความสาคัญอยู่ทร่ี ะดับมาก โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารกระจายค่าที่ 3.56 ±.23
สมมุตฐิ านข้อที่ 2.5 ปจั จัยการทางานด้านชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลาต่อเดือนทีแ่ ตกต่าง
กันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยการทางานด้านชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลาต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยการทางานด้านชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลาต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน
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โดยแบ่งกลุ่มจานวนชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลาต่อเดือน ดังต่อไปนี้
1. ไม่ทางานล่วงเวลา
2. 1 – 10 ชัวโมง
่
3. 11 – 20 ชัวโมง
่
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดย โดยระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ดังนัน้ จะยอมรับสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมือ่
ค่าความน่าจะเป็ นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมือ่ ยอมรับสมมุตฐิ านหลัก
จะต้องทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี Tukey ผลทดสอบดัง
ตารางที่ 28
ตารางที่ 28 ความสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามจานวนชัวโมงการ
่
ทางานล่วงเวลาต่อเดือน

Between Groups
Within Groups
Total

Sum
Squares
.061
3.397
3.459

Of df
2
52
54

Mean
Square
.031
.065

F

Sig.

.470

.628

จากตารางที่ 28 แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยการทางานด้านชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลา
ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า
Sig. ทีไ่ ด้มคี ่าเท่ากับ 0.628 ซึง่ มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ยสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามจานวนชัวโมงการ
่
ทางานล่วงเวลาต่อเดือน
จานวนชัวโมงการท
่
างาน
ล่วงเวลาต่อเดือน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

ไม่ม ี

3.37

.23

ปานกลาง

1 - 10 ชม

3.46

.34

มาก

11 - 20 ชัวโมง
่

3.40

.24

ปานกลาง
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จากตารางที่ 29 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทม่ี จี านวนชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลาต่อ
เดือน ระหว่าง 1 - 10 ชม มีค่าเฉลีย่ สมดุลชีวติ ในการทางานมากทีส่ ุด เท่ากับ 3.46มีระดับ
ความสาคัญอยูท่ ร่ี ะดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารกระจายค่าที่ 3.46 ±.34
สมมุตฐิ านข้อที่ 2.6 ปจั จัยการทางานด้านจานวนครัง้ ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมต่อปีท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยการทางานด้านจานวนครัง้ ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมต่อปี ทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยการทางานด้านจานวนครัง้ ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมต่อปี ทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน
โดยแบ่งกลุ่มจานวนครัง้ ทีไ่ ด้รบั การฝีกอบรมต่อปี ดังต่อไปนี้
1. ไม่เคยฝึกอบ
2. 1 – 2 ครัง้
3. 3 – 4 ครัง้
4. 5 – 6 ครัง้
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดย โดยระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ดังนัน้ จะยอมรับสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมือ่
ค่าความน่าจะเป็ นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมือ่ ยอมรับสมมุตฐิ านหลัก
จะต้องทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี Tukey ผลทดสอบดัง
ตารางที่ 30
ตารางที่ 30 ความสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามจานวนครัง้ ที่ได้รบั
การฝึ กอบรมต่อปี

Between Groups
Within Groups
Total

Sum
Squares
.188
3.271
3.459

Of df
3
51
54

Mean
Square
.063
.064

F

Sig.

.978

.411
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จากตารางที่ 30 แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยการทางานด้านจานวนครัง้ ทีไ่ ด้รบั การ
ฝึกอบรมต่อปีทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อระดับความสมดุลชีวติ ในการทางานทีไ่ ม่แตกต่างกัน
เนื่องจากค่า Sig. ทีไ่ ด้มคี ่าเท่ากับ 0.411 ซึง่ มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ยสมดุลชีวิตในการทางานของพนักงาน จาแนกตามจานวนครัง้ ที่
ได้รบั การฝึ กอบรมต่ อปี
จานวนครัง้ ที่ได้รบั การ
ฝึ กอบรมต่อปี

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

ไม่อบรม

3.47

.25

มาก

1 - 2 ครัง้

3.32

.23

ปานกลาง

3 - 4 ครัง้

3.45

.28

มาก

5 - 6 ครัง้

3.41

.23

มาก

จากตารางที่ 31 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทไ่ี ม่ได้รบั การเข้าอบรม มีค่าเฉลีย่ สมดุล
ชีวติ ในการทางานมากทีส่ ุด เท่ากับ 3.47 มีระดับความสาคัญอยูท่ ร่ี ะดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มกี ารกระจายค่าที่ 3.47 ±.25
2. การศึกษาเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธกี ารสัมภาษณ์ (Interview)
เป็ นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ใช้เ วลาในการสัมภาษณ์
ประมาณ 45 นาทีต่อคน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานทีม่ ตี ่อ
สถาบันคุ้ม ครองเงิน ฝาก โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึกษาระดับ สมดุ ล ชีว ิต กับการท างานของ
พนักงานสถาบันคุ้มครองเงินฝาก, เพื่อศึกษาปจั จัยด้านส่วนบุคคลที่มผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการ
ทางานของพนักงานสถาบันคุ้มครองเงินฝาก, เพื่อศึกษาปจั จัยด้านการทางานที่มผี ลต่อสมดุล
ชีว ิต กับ การท างานของพนั ก งานสถาบัน คุ้ม ครองเงิน ฝาก ซึ่ง ผู้ว ิจ ัย ได้ สุ่ ม ตัว อย่ า งในการ
สัมภาษณ์ระดับพนักงานจาวน 15 คน ระดับผูบ้ ริหารจานวน 3 คน รวมทัง้ หมด 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.72 ของพนักงานทัง้ หมด 55 คน ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็น
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาเรือ่ งสมดุลชีวติ กับการทางาน โดยวิธกี ารสัมภาษณ์
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จากการสัมภาษณ์ พนักงานและผูบ้ ริ หารของสถาบันคุ้มครองเงิ นฝากได้ผลดังนี้
ระดับพนักงาน
ใช้คาถามในการสัมภาษณ์จานวน 4 ข้อ ดังนี้
1. ปจั จัยใดบ้างทีช่ ่วยส่งเสริมให้เกิดสมดุลชีวติ กับการทางานในการปฏิบตั งิ าน
2. องค์กรควรปรับปรุงหรือส่งเสริมปจั จัยด้านใดเพื่อสร้างความพึงพอใจ และทาให้เกิด
สมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงาน
3. ปจั จัยใดทีไ่ ม่มผี ลให้เกิดสมดุลชีวติ กับการทางาน
4. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
ผลการสัมภาษณ์พนักงานจานวน 15 คน ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 27.27 ของพนักงานทัง้ หมด
เป็ นเพศชายจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.33 ของผู้ให้สมั ภาษณ์ เพศหญิงจานวน 13
คน คิดเป็ นร้อยล่ะ 86.66 ของผู้ให้สมั ภาษณ์ โดยวิเคราะห์หาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับ
การทางาน 5 ด้านได้แก่ ด้านการทางาน ด้านครอบครัว ด้านเวลา ด้านการเงิน และด้าน
สติปญั ญา Merrill & Merrill (2546)
ตามทีไ่ ด้ศกึ ษาในการศึกษาเชิงสารวจไปแล้ว และ
วิเคราะห์หาปจั จัยอื่นๆ เพิม่ เติมจากการสัมภาษณ์
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ตารางที่ 32 ผลการสัมภาษณ์ พนักงาน
ลาดับที่ ข้อมูลผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ การทางาน ครอบครัว

S1
ชาย อายุ 44 ปี
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส

S2
หญิง อายุ 28 ปี
เจ้าหน้าที่

S3
หญิง อายุ 48 ปี
เจ้าหน้าทีช่ านาญงาน

S4
หญิง อายุ 42 ปี
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
S5
หญิง อายุ 43 ปี
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส

S6
หญิง อายุ 36 ปี
เจ้าหน้าที่

S7
หญิง อายุ 36 ปี
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส

S8
ชาย อายุ 28 ปี
เจ้าหน้าที่
S9
หญิง อายุ 27 ปี
เจ้าหน้าที่

S10
หญิง อายุ 36 ปี
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส


S11
ชาย อายุ 27 ปี
เจ้าหน้าที่
S12
หญิง อายุ 33 ปี
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส

S13
หญิง อายุ 32 ปี
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส

S14
หญิง อายุ 40 ปี
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส

S15
หญิง อายุ 40 ปี
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
คิดเป็นร้อยละ
80
6.66

เวลา


การเงิน สติปญั ญา






























73.33

33.33

6.66
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จากตารางที่ 32 ผลการสัมภาษณ์ดงั กล่าวพบว่าพนักงานส่วนมากจานวน 12 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 80 ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ แสดงความคิดเห็นว่าปจั จัยด้านการทางานมีผลต่อสมดุลชีวติ กับ
การทางาน รองลงมาพนักงานจานวน 11 คนคิดเป็ นร้อยละ 73.33 ของผู้ให้สมั ภาษณ์ แสดง
ความคิดเห็นว่าปจั จัยด้านเวลามีผลต่อสมดุลชีวติ กับการทางาน รองลงมาพนักงานจานวน 5 คน
คนคิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของผู้ให้สมั ภาษณ์ แสดงความคิดเห็นว่าปจั จัยด้านการเงินมีผลต่ อ
สมดุลชีวติ กับการทางาน และพนักงานจานวน 1 คนคนคิดเป็ นร้อยละ 6.66 ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
แสดงความคิดเห็นว่าปจั จัยด้านครอบครัวและสติปญั ญามีผลต่อสมดุลชีวติ กับการทางาน
อีก ทัง้ พนั ก งานยัง แสดงความคิด เห็น ว่ า มีป จั จัย อื่น เพิ่ม เติม ได้แ ก่ ป จั จัย ด้า นสุ ข ภาพ
ร่างกาย ทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานอีกด้วย
การผลการสัมภาษณ์พบว่าพนักงานมีความเห็นเพิม่ เติมในด้านที่ควรสนับสนุ นส่งเสริมใน
ด้านสุขภาพ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายทีด่ พี รอ้มทีจ่ ะทางานให้กบั องค์กรได้อย่างเต็มที่
" องค์กรควรจัดสถานทีอ่ อกกาลังกาย ไม่ว่าจะเป็ นในสานักงาน หรือสถานทีน่ อกสานักงาน
โดยจัดเป็นสถานทีป่ ระจาสาหรับ พนักงานและครอบครัว ถ้าเป็ นในสานักงาน บางครัง้ พนักงาน
เครียดจากงานประจา ก็อาจไปออกกาลังกายในห้องออกกาลังกาย เพื่อคลายสมอง และกลับมา
ทางานต่อได้อย่างสดชื่น" (S1)
"ส่งเสริมเรือ่ งสุขภาพทีด่ ใี ห้กบั พนักงาน เช่น สวัสดิการด้านกีฬาและสุขภาพ" (S5)
"การจัดสวัสดิการการส่งเสริมด้านสุขภาพโดยสนับสนุ นในด้านกีฬาหรือการออกกาลังกาย
แก่พนักงาน" (S6)
ด้ านการท างาน พนัก งานได้แสดงความคิดเห็นไปในทิศ ทางเดียวกันว่า ควรมีการดู
ปริมาณงานให้พอเหมาะไม่ควรให้งานทีเ่ ยอะจนเกินไปและควรมีกรอบเวลาการทางานทีช่ ดั เจน
รวมทัง้ สภาพแวดล้อมในการทางานทีพ่ นักได้แสดงความคิดเห็นว่าควรมีสถานที่ให้พนักงานได้
ผ่อนคลายขณะทางานได้บา้ ง
"องค์กรควรจัดสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ในสานักงาน เพื่อพักผ่อนบ้าง 10 – 15 นาที
ระหว่างการทางาน" (S1)
ด้ านเวลา พนัก งานได้แ สดงความคิดเห็นไปในทิศ ทางเดียวกันว่า ควรมีการปรับให้
ยืดหยุ่นเวลาในการทางาน เช่น เวลาทางานวันละ 8 ชัวโมง
่
ไม่กาหนดเวลาเริม่ งานแต่ให้ทา
โดยนับชัวโมงจากเวลาเข้
่
างานไปอีก 8 ชัวโมง
่
เพื่อให้พนักงานได้มเี วลาในการจัดการชีวติ ใน
ด้านอื่นๆทีจ่ าเป็นในบางครัง้ ได้
"Flexible time หมายถึง ถ้าองค์กร ทางานวันละ 7 ชัวโมง
่
ก็ไม่ต้องระบุเวลาเข้างาน
ชัดเจน แต่อาจจะระบุเวลาว่าไม่ควรมาทางานเกิน 10.00 น. เป็ นต้น เนื่ องจากงานบางอย่าง
อาจจะเสียหายได้" (S1))
"ปรับเวลาทางานให้ยดื หยุ่นกับงาน เช่น มีการปรับเปลี่ยนเวลาเข้า -ออกงานให้เหมาะสม
กับปริมาณงานในเวลานัน้ ๆ" (S2)
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" เวลาการเข้างาน – เลิกงาน ควรมีการกาหนดเวลาเข้างานทัง้ แบบเร็วขึน้ – ช้ากว่า เวลา
มาตรฐาน เพื่อให้พนักงานแต่ละคนทีม่ สี ถานะทางครอบครัวแตกต่างกันไป สามารถปรับสมดุล
ในการชีวติ ของตนเองได้ เช่น เวลางานมาตรฐาน คือ 8.30 - 16.30 น. ควรมีช่วงเวลาอื่นให้
เลือกเพิม่ เช่น 8.00 - 16.00 น. สาหรับพนักงานบางท่านทีม่ บี ุตร ซึง่ ต้องตื่นแต่เช้าพาลูกไปส่ง
โรงเรียนอยูแ่ ล้วก็สามารถเข้าทางานได้เร็ว และเลิกงานเร็ว เพื่อไปรับบุตร"(S3)
ด้านการเงิ น พนักงานได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการจัดให้มสี วัสดิการต่างๆเพิม่ ขึน้
ไม่ว่าจะเป็ นการกู้ยมื เงินดอกเบี้ยต่ า ด้านที่อยู่อาศัย หรือการให้ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมเมื่อ
เทียบกับงานทีต่ อ้ งทา
"อัตราผลตอบแทน และสวัสดิการ ทีม่ คี วามจาเป็ นเพราะมีส่วนสาคัญในการสร้างแรงจูงใจ
ให้พนักงานทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และอยากทางานให้กบั องค์กร" (S7)
ด้านครอบครัว พนักงานแสดงความคิดเห็นว่า ครอบครัวเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ต้องให้
ความสาคัญและจัดสรรเวลาสาหรับครอบครัว รวมทัง้ ช่วยส่งเสริมกิจกรรมสาหรับครอบครัวด้วย
" จัดให้ให้พนักงานมีกจิ กรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อใช้เวลาร่วมกันมากขึน้ " (S4)
ด้านสติ ปัญญา พนักงานได้แสดงความคิดเห็นว่า การพัฒนาความรูใ้ ห้ตรงกับงานจะทา
ให้มปี ระสิทธิภาพการทางานทีเ่ พิม่ ขึน้
" ควรมีการจัดให้มกี ารพัฒนาความรูใ้ ห้ตรงกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพื่อประสิทธิภาพการ
ทางานทีท่ ดั เทียบกับองค์กรชัน้ นาอื่นๆ ดังตัวอย่าง ส่งเสริมและสนับสนุนความรูต้ ่าง ๆ เพื่อการ
ทางานของพนัก งาน เช่น ส่ งไปอบรม และพัฒนาต่ าง ๆ ให้ทุ นการศึกษาหรือ เงินเพิ่มตาม
วิชาชีพ" (S5)
ทัง้ นี้พนักงานที่ได้ให้สมั ภาษณ์ยงั กล่ าวว่า ผู้บริหารมีส่วนสาคัญในการวางนโยบายและ
เพื่อทาให้เกิดสมดุลชีวติ กับการทางาน ผู้บริหารยังต้องติดตามผลและควรมีการสารวจความ
คิดเห็นของพนักงานอย่างสม่าเสมอด้วย
ระดับผู้บริ หาร
ใช้คาถามในการสัมภาษณ์จานวน 6 ข้อ ดังนี้
1. ในการบริหารงานในปจั จุบนั นโยบายใดทีส่ ่งเสริมให้พนักงานมีสมดุลชีวติ กับการทางาน
แล้ว
2. ในอนาคตควรเพิม่ เติมนโยบายด้านใดเพื่อช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีสมดุลชีวติ กับการ
ทางานมากขึน้
3. ปจั จัยใดบ้างทีช่ ่วยส่งเสริมให้เกิดสมดุลชีวติ กับการทางานในการปฏิบตั งิ าน
4. องค์กรควรปรับปรุงหรือส่งเสริมปจั จัยด้านใดเพื่อสร้างความพึงพอใจ และทาให้เกิด
สมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงาน
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5. ปจั จัยใดทีไ่ ม่มผี ลให้เกิดสมดุลชีวติ กับการทางาน
6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
ตารางที่ 33 ผลการสัมภาษณ์ ผบ้ ู ริ หารจานวน 3 คน
ลาดับ ข้อมูลผูถ้ ูกสัมภาษณ์
ที่
EX1
หญิง อายุ 48 ปี
EX2
หญิง อายุ 50 ปี
EX2
ชาย อายุ 52 ปี
คิดเป็นร้อยละ

ด้านการ
ด้าน
ทางาน ครอบครัว





100
66.66

ด้าน
เวลา


ด้าน
ด้าน
การเงิน สติปญั ญา



33.33


66.66


66.66

จากตารางที่ 33 ผลการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารดังกล่าวพบว่า ผูบ้ ริหารทุกคน แสดงความ
คิดเห็นว่าปจั จัยด้านการทางานมีผลต่อสมดุลชีวติ กับการทางาน ผูบ้ ริหารจานวน 2 คนแสดง
ความคิดเห็นว่า ปจั จัยด้านครอบครัว ปจั จัยด้านการเงิน ปจั จัยด้านสติปญั ญามีผลต่อสมดุล
ชีวติ กับการทางาน ผูบ้ ริหารจานวน 1 คนแสดงความคิดเห็นว่า ปจั จัยด้านเวลามีผลต่อสมดุล
ชีวติ กับการทางาน
ด้ านการทางานนัน้ ผู้บริหารได้แสดงความคิดเห็นว่า นโยบายในการบริหารจัดการ
การแบ่งงาน อัตรากาลังคน มีผลต่อสมดุลชีวติ กับการทางาน
"หากการแบ่งงานที่ไม่คานึงถึงอัตรากาลังคนทีม่ อี ยู่อาจส่งผลให้พนักงานจานวนหนึ่ง
ทางานหนักจนเกินไปเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมายนัน้ ซึง่ จะทาให้มผี ลกระทบต่อการใช้ชวี ติ
ส่วนตัวของพนักงานได้" (EX1)
"ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ องค์กรควรมี Career path ทีด่ แี ละชัดเจน เพื่อให้เรา
สามารถวางแผนชีวติ การทางานได้อย่างชัดเจน และจะเป็ นการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเอง" (EX2)
ด้ านครอบครัว ผู้บริห ารได้แสดงความคิดเห็นในการให้ค วามสาคัญ กับครอบครัว
เพราะครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวติ ทีต่ อ้ งจัดสรรเวลาให้
"สามารถใช้สทิ ธิการหยุดการลาเพื่อดูแลครอบครัวได้"(EX1)
ด้ านเวลา ผู้บริหารได้แสดงความคิดว่า การยืดหยุ่นเวลาการทางานจะช่วยในการ
จัดการสมดุล ได้ รวมถึงเวลาที่เ สียไปโดยเปล่าประโยชน์ เช่นเวลาในการเดินทางมาทางาน
"การเพิม่ นโยบายการยืดหยุน่ เวลาการทางาน เพื่อให้สามารถบริหารเวลาในการจัดการ
ชีวติ ได้" (EX1)
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ด้ านการเงิ น ผู้บริหารได้แสดงความคิดเห็นในส่วนสวัสดิการที่องค์กรสามารถส่งเสริม
เพื่อให้พนักงานนาไปจัดการการใช้ชวี ติ ให้เกิดความสมดุลได้
"ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั ควรมีผลประโยชน์ตอบแทนในระดับดี ไม่ ว่าจะเป็ น เงินเดือน โบนัส
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ควรมีความเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถและงานที่
ทา โดยไม่แตกต่ างจากธุ รกิจที่เ หมือนหรือคล้ายคลึงกัน รวมถึงควรมีส ภาพแวดล้อ มในการ
ทางานที่ดี ไม่ว่าจะเป็ น ผู้ร่วมงานที่มคี วามเอาใจใส่ท่ดี ตี ่อกันอาคารสถานที่ อุปกรณ์ หรือสิง่
อานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น" (EX2)
" การจัดสวัสดิการการให้กู้ยมื เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อให้พนักงานได้มคี วามมันคงในชี
่
วติ "
(EX3)
ด้านสติ ปัญญา ผูบ้ ริหารได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนา โดยการฝึกอบรม หรือการ
เรียนรูเ้ พิม่ เติมในสิง่ ทีจ่ าเป็ นสาหรับการทางาน เพราะหารมรการเรียนรูท้ ต่ี รงจุดจะสามรถทาให้
ทางานได้ตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพทีด่ แี ละรวดเร็วขึน้
" การเรียนรูแ้ ละองค์ความรู้ (Learning and knowledge) ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละองค์
ความรูใ้ ห้กบั พนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถเท่าทันการเปลีย่ นแปลง" (EX2)
ทัง้ นี้ผู้บริหารได้แสดงความคิดเห็นในส่วนปจั จัยอื่นอีกด้วย ปจั จัยในเรื่องสุขภาพ ที่
เห็นว่าการส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกาลังกายจะทาให้พนักงานผ่อนคลายจากความเครียดและ
ความเหนื่อยล้าจากการทางานได้ ทัง้ นโยบายปจั จุบนั ขององค์กรทีส่ ่งเสริมในเรื่องสมดุลชีวติ กับ
การทางานนัน้ มีบา้ งแล้วแต่อาจยังไม่ครอบคลุมครบทุกด้าน
"การส่งเสริมให้พนักงานผ่อนคลายจากการทางาน การจัดสวัสดิการด้านการออกกาลัง
กาย จัดหาสถานที่ออกกาลังกาย เพื่อให้พนักงานงานมีทงั ้ สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี เพื่อ
การทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ"
จากการสัมภาษณ์ พนัก งานและผู้บริหารของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พนักงานและ
ผูบ้ ริหารได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องสมดุลชีวติ กับการทางานว่าในการทางานนัน้ จะต้องมีการ
บริหารจัดการการทางานและการใช้ชวี ติ ส่วนตัวทีด่ ี แต่ทงั ้ นี้ปจั จัยทีจ่ ะช่วยส่งเสริมสมดุลชีวติ กับ
การทางานนัน้ จะต้องได้รบั แรงผลักดันทางด้านนโยบายและสวัสดิการเพื่อให้สอดกับการทางาน
รวมทัง้ การเอาใจใส่ ดู แ ลพนั ก งานจากฝ่ า ยบริห ารอย่ า งจริง จัง และจริง ใจเพื่อ ให้พ นั ก งานมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี มีสมดุลชีวติ ทีด่ ี พร้อมทีจ่ ะทางาน ทุ่มเท ให้กบั องค์กร และนาพาองค์การไปสู้
เป้าหมายขององค์กรต่อไป

73

บทที่ 5
สรุปอภิ ปรายผลการวิ จยั
การศึก ษาค้นคว้าเรื่อ ง ปจั จัยที่มผี ลต่ อ สมดุ ล ชีว ิต กับการทางาน กรณีศึกษาสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝาก เพื่อศึกษาระดับสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก,
เพื่อศึกษาปจั จัยด้านส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานสถาบันคุม้ ครอง
เงินฝาก, เพื่อศึกษาปจั จัยด้านการทางานทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก ซึ่งเป็ นการรวบรวมข้อ มูล โดยการแจกแบบสอบถามจากประชากร 55 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามจานวน 1 ชุด ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ตัว เลือ ก ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ ด้ว ยการหาค่ าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หา จากอาจารย์
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญการวัดและประเมินผล และหาความเชื่อมัน่ (Reliability)
การเก็บรวมรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ทาการแจกแบบสอบถาม โดยวิธแี จก
แบบสอบถามจานวน 55 ชุด และได้กลับคืนมาจานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 แล้วนา
แบบสอบถามที่ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปค านวณหา ค่าความถี่
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Division) เพื่อศึกษาลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มประชากร ตรวจสอบสมมุตฐิ านโดยใช้ t test และ
One-way ANOVA หรือ F test โดยใช้ระดับนัยสาคัญ 0.05 (ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95%) และ
วิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ( Pearson’s Correlation Corfficient)
สรุปผลวิ จยั
ข้อมูลประชากรศาสตร์
ผลการวิจยั เรื่อง เรื่อง ปจั จัยที่มผี ลต่ อสมดุลชีวติ กับการทางาน กรณีศึกษาสถานบัน
คุม้ ครองเงินฝาก สรุปผลได้ดงั นี้
จากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สอบแบบถาม คือ พนักงาน ส่วนใหญ่เป็ นหญิง จานวน 41
คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 อายุระหว่าง 31 - 35ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80สถานภาพ
โสด จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.20 ไม่มบี ุตร จานวน38 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.10มี
จานวนสมาชิกทีอ่ ยูใ่ นความดูแล 4 คน จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30
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จากข้อมูลการทางานของผูส้ อบแบบถาม คือ พนักงาน ส่วนใหญ่ 1 ขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 2
ปี, 3 ปีขน้ึ ไป แต่ไม่เกิน 4 ปี, 4 ปีขน้ึ ไปจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50ตาแหน่ งงานระดับ
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส และระดับเจ้าหน้าที่ มีจานวนเท่ากัน 26คน คิดเป็ นร้อยละ 47.30จานวนชัวโมง
่
การทางานต่อ วัน 8 ชัวโมง
่
จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 56.40 รายได้ระหว่าง 10,000 –
30,000 บาท จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 จานวนชัวโมงในการท
่
างานล่วงเวลาต่อเดือน
ไม่ทางานล่วงเวลา จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.40 จานวนครัง้ ในการฝึกอบรมพัฒนาต่อปี
3 – 4 ครัง้ จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสมดุลชีวิตกับการทางาน
ระดับความสมดุลชีวิตกับการทางาน
ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ด้าน
การทางาน, ด้านเวลา, ด้านการเงิน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านครอบครัว
ด้านสติปญั ญา มีระดับความคิด เห็นอยู่ใ นระดับปานกลาง ซึ่ง จาแนกรายละเอียดเป็ นรายข้อ
ดังต่อไปนี้
1. ด้านการทางาน
ความคิดเห็น โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ท่านทางานในหน้าทีแ่ ล้วเสร็จภายในเวลางานเสมอ, งานของท่านไม่
มีผ ลต่ อ การใช้ ชีว ิต ส่ ว นตัว , นโยบายการบริห ารของผู้ บ ริห ารช่ ว ยให้ จ ัด การงานได้ ดี ,
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานมีผลต่อการทางานของท่าน, ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่กบั การ
ทางานระดับความคิดเห็นระดับปานกลางได้แก่ หน้าทีท่ ่ที ่านรับผิดชอบ ทาให้ท่านต้องนางาน
กลับไปทาต่อทีบ่ า้ นบ่อยครัง้
2. ด้านครอบครัว
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ท่านและครอบครัวมีการสังสรรค์กนั บ่อยครัง้ , ท่านมีเวลาพาครอบครัว
เดินทางไปพักผ่อนเสมอ, ครอบครัวของท่านไม่สนับสนุ นการทางานหนัก ระดับความคิดเห็น
ระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านพอใจกับสวัสดิการในการดูแลคนในครอบครัว, ท่านทางานหนักจน
ไม่มเี วลาดูแ ลตนเองระดับความคิดเห็นระดับน้ อ ย ได้แก่ ท่านทางานหนักจนไม่มเี วลาดูแล
ตนเองและครอบครัว
3. ด้านเวลา
ความคิดเห็น โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ท่านพอใจกับวันและเวลาทางานทีก่ าหนด, วันและเวลาทางานของ
ท่านไม่มผี ลต่อเวลาที่ท่านใช้ชวี ติ ส่วนตัว, ท่านสามารถบริหารเวลาทางานได้ตามแผนโดยไม่
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ต้องนางานกลับไปทาต่อที่บ้าน, การยืดหยุ่นเวลาทางานทาให้ท่านจัดการเรื่องส่วนตัวได้ลงตัว
ระดับความคิดเห็นปานกลาง ได้แก่ การทางานล่วงเวลาไม่มผี ลต่อการใช้ชวี ติ ส่วนตัวของท่าน,
เวลาทีใ่ ช้ในการเดินทางไป-กลับจากบ้าน-สถาบันเป็ นเวลาทีส่ ญ
ู เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
4. ด้านการเงิ น
ความคิดเห็น โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แ ก่ ท่านเห็นด้ว ยกับการวางแผนการเงินในอนาคตระดับความ
คิดเห็นระดับมาก ได้แก่ รายได้ของท่านเพียงพอต่อการดูแลครอบครัว, รายได้ของท่า นเพียงพอ
ต่อการดูแลตนเองระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง ได้แก่ รายได้ของท่านเพียงพอต่อการทา
กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายเช่นการเดินทางท่องเที่ยว, ท่านพอใจกับสวัสดิการด้านการเงินที่
องค์ ก รมีใ ห้ร ะดับ ความคิด เห็น ระดับ น้ อ ย ได้ แ ก่ ท่ า นยัง มีร ายรับ น้ อ ยกว่ า รายจ่ า ยต้ อ ง
รับผิดชอบ
5. ด้านสติ ปัญญา
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีระดับความ
คิดเห็น ในระดับ มาก ได้แ ก่ การอบรมทาให้เ พิ่มประสิท ธิภ าพการทางานดีข้นึ , งานที่ท่า น
รับผิดชอบได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เสมอ, ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในงานได้เต็มทีร่ ะดับ
ความคิด เห็น ระดับปานกลาง ได้แก่ ทักษะที่ได้จากงานสามารถน าไปใช้ใ นการจัด การชีว ิต
ส่ว นตัวได้ดี, ท่านทางานได้ดีโดยไม่ต้องรับการอบรมเพิ่มเติมระดับความคิดเห็นระดับน้ อ ย
ได้แก่ การเรียนรูเ้ พิม่ เติมทาให้เวลาในการทางานลดลง
การทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานปัจจัยส่วนบุคคล
จากสมมุตฐิ านทีก่ าหนด ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันของพนักงานมีผลต่อระดับความ
สมดุลในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ผลการวิจ ัย พบว่ า พนั ก งานที่ม ีป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลที่แ ตกต่ า งกัน ในด้ า น เพศ อายุ
สถานภาพสมรส จานวนบุตร จานวนสมาชิกในครอบครัว จะมีระดับความสมดุลในการทางาน
ทีไ่ ม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สมมุติฐานปัจจัยการทางาน
จากสมมุตฐิ านทีก่ าหนด ปจั จัยการทางานทีแ่ ตกต่างกันของพนักงานมีผลต่อระดับความ
สมดุลในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ผลการวิจยั พบว่ าพนัก งานที่มปี จั จัยการทางานที่แตกต่ างกันในด้านอายุงาน ระดับ
ตาแหน่ งงาน รายได้ ชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลาต่อเดือน และจานวนครัง้ ที่ได้รบั การฝึ กอบรม

76

เพื่อการพัฒนาต่อปี จะมีระดับความสมดุลในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่ี 0.05 และพนักงานที่มปี จั จัยการทางานที่แตกต่างกันในด้านจานวนชัวโมงการท
่
างานที่
แตกต่างกันจะมีระดับความสมดุลในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผการศึกษาและเมือ่ ได้พจิ ารณาแนวคิดและงานวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องสามารถ
อภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
จากผลการศึกษาในการสารวจพบว่าพนักงานสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีสมดุลชีวติ ใน
ด้านครอบครัวและสติปญั ญาอยูใ่ นระดับปานกลาง และจากการศึกษาในการสัมภาษณ์พนักงาน
ของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ มีความเห็นในเรื่องเวลาทางาน ที่ควรมี
การยืดหยุ่นเวลาการทางานเพื่อให้พนักงานสมารถจัดการชีวติ ส่วนตัวและชีวติ การทางานได้ดี
ยิง่ ขึน้
ผลจากการศึกษา
1.ระดับสมดุลชีวติ กับการทางานของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานสถาบันคุ้มครอง
เงินฝากพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มรี ะดับสมดุลชีวติ ในด้านการทางาน ด้านเวลา ด้านการเงินอยู่
ในระดับมาก ด้านครอบครัวและด้านสติปญั ญาอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านครอบครัว และ
ด้านสติปญั ญาทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลางเนื่องจากยังมีการให้ความสาคัญและยังไม่มนี โยบายทีช่ ่วย
ส่งเสริมในด้านนี้อย่างชัดเจน ทาให้ผลทีอ่ อกมานั น้ พนักงานยังมีระดับสมดุลชีวติ กับการทางาน
ในด้านครอบครัวและด้านสติปญั ญาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทัง้ ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พนักงานสถาบันคุม้ ครองเงินฝากพบว่าพนักงาน
มีระดับสมดุลชีวติ ทีด่ ี แต่ยงั มีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรือ่ งสมดุลชีวติ กับการ
ทางานในเรือ่ งเวลาการทางาน สวัสดิการ ของพนักงาน
2.ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงานสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝากพบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยด้านการทางานทีแ่ ตกต่างกันมีปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ
สมดุลชีวติ กับการทางานทีไ่ ม่ต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของของ มณีนุตรและมุททา
รัต น์ (2548) ที่ศึกษาเรื่อ งปจั จัยที่มผี ลต่ อ สมดุ ล ชีว ิต กับการทางานของนักศึก ษาภาคพิเ ศษ
ระดับปริญญาโทของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พบว่าปจั จัยด้านเพศ
อายุ สถานภาพ จานวนบุตร อายุการทางาน ระดับตาแหน่ งงาน ประเภทองค์การ ไม่มผี ลต่อ
สมดุลชีวติ การทางาน กล่าวคือแม้ปจั จัยส่วนบุคคลข้างต้นจะมีความแตกต่างกันในลักษณะใดก็
ตามจะไม่มอี ทิ ธิพลต่อสมดุลชีวติ การทางานของกลุ่มตัวอย่าง
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จากกาศึก ษาพบว่ า ป จั จัย ที่พ นั ก งานเห็น ว่ า มีผ ลต่ อ สมดุ ล ชีว ิต กับ การท างานได้แ ก่
ปจั จัย ด้า นเวลาการทา พนั ก งานเห็น ว่ าหากเพิ่ม ความยืด หยุ่น เวลาในการทางานจะทาให้
พนักงานสามารถบริหารจัดการชีวติ ทัง้ ด้านการทางานและชีวติ ส่วนตัวได้ดขี น้ึ ซึง่ สอดคล้องกับ
Una (2542) สมดุลชีวติ คือสิง่ ที่ผคู้ นสมารถกาหนดควบคุมการทางานของตัวเองได้ ว่าเมื่อไหร่
ทีไ่ หน ทางานยังไง ทัง้ ในและนอกเวลา เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างส่วนตัว ธุรกิจของ
องค์กร และสังคม
และปจั จัยทีพ่ นักเห็นว่ามีผลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานเพิม่ เติมจากการศึกษาแบบเชิง
คุณภาพคือ ปจั จัยด้านสุขภาพที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องการให้ส่งเสริมเพื่อให้เกิดสมดุลชีวติ กับ
การท างานของพนัก งานซึงสอดคล้อ งกับ Hutton (2542) ที่ว่าสมดุล ชีว ิต กับ การท างาน
กลายเป็ นยุทธศาสตร์ของแผนกทรัพยากรมนุ ษย์ การกาหนดคุณค่าของพนักงาน วัฒนธรรม
ค่านิยม การสร้างสมดุลชีวติ การทางานของพนักงานให้สอดคล้องกัน ทาให้พนักงานมีสุขภาพ
แข็งแรงและสามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิม่ ผลผลิตให้กบั องค์กร
จากการศึก ษาทัง้ ในเชิง ปริม าณโดยการท าแบบสอบถามและเชิง คุ ณ ภาพโดยการ
สัมภาษณ์พนักงานและผู้บ ริหารของสถาบันคุ้มครองเงินฝากนัน้ พนักงานของสถาบันคุ้มครอง
เงินฝากส่วนใหญ่มรี ะดับสมดุลชีวติ กับการทางานอยู่ในระดับดี แต่ยงั มีดา้ นทีพ่ นักงานเห็นว่ายัง
มีน้ อ ยไปควรที่จ ะมีก ารปรับ ปรุง ให้ส อดคล้อ งกับ ความต้ อ งการของพนั ก งาน เช่ น ในด้า น
ครอบครัว ควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานและครอบครัวพนักงาน
เพิม่ ขึน้ ด้านสติปญั ญา ควรมีการพัฒนาทักษะความรูท้ ม่ี ปี ระโยชน์และตรงกับสายงานที่ต้อง
ปฏิบตั เิ พื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน และด้านการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่นการจัด
ให้มสี ถานทีอ่ อกกาลังกาย การส่งเสริมกิจกรรมทีท่ าให้พนักงานได้ผ่อนคลายเพื่อสุขภาพกายทีด่ ี
สุขภาพใจทีด่ ี ให้พนักงานพร้อมทีจ่ ะทางานทุ่มเทให้กบั องค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จาการศึก ษาพบว่ า ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ สมดุ ล ชีว ิต กับ การท างานของพนั ก งานสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝากนัน้ สามารถนาไปจัดทาแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้พนักงานเกิดสมดุลชีวติ
กับการทางานได้โดยการส่งเสริมปจั จัยด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านครอบครัว การจัดให้องค์กรและครอบครัวพนักงานได้มกี จิ กรรมร่วมกัน และการ
จัดสวัส ดิก ารที่ค ลอบคลุ มไปถึง คนในครอบครัว เช่น ค่ ารักษาพยาบาล การส่ งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกันของครอบครัวพนักงาน
2. ด้านสติปญั ญา ควรมีการจัดให้มกี ารพัฒนาความรูใ้ ห้ตรงกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เพื่อประสิทธิภาพการทางานทีท่ ดั เทียบกับองค์กรชัน้ นาอื่นๆ ดังตัวอย่าง ส่งเสริมและสนับสนุ น
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ความรูต้ ่าง ๆ เพื่อการทางานของพนักงาน เช่น ส่งไปอบรม และพัฒนาต่าง ๆ ให้ทุนการศึกษา
หรือเงินเพิม่ ตามวิชาชีพ
3. ด้านสุขภาพอนามัย การให้ความสาคัญเรื่องการดูแลสุขภาพของพนักงานทีม่ ากขึน้
ไม่ว่าจะเป็ นการส่งเสริมการออกกาลังกาย การจัดหาสถานที่ให้พนักงานได้ผ่อนคลายในเวลา
งาน เช่น การจัดหาส่วนหย่อม การสร้างบรรยากาศที่ท่ใี นที่ทางานเพื่อลดความตึงเครียดจาก
การทางานของพนักงาน
ในส่ วนปจั จัยด้านอื่นๆ ถึงแม้จากผลการศึกษาพนักงานจะมีระดับสมดุลชีวติ กับการ
ทางานอยู่ในระดับดี แต่ควรมีนามาทบทวนและผลักดันนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานมี
สมดุลชีวติ กับการทางานทีด่ อี ย่างสม่าเสมอ โดยการสารวจความต้องการและสอบถามความพึง
พอใจของพนักงานต่ อนโยบายปจั จุบนั ที่มอี ยู่เ พื่อ การปรับปรุงให้พนักงานมีความสุ ขกับการ
ทางาน มีสมดุลชีวติ กับการทางานในทุกๆ ด้าน เช่นด้านการทางาน จากการสัมภาษณ์นัน้
พนักงานได้ยกตัวอย่างการจัดการการทางานไว้ว่า "ในการทางานการกระจายงานและปริมาณ
พนั ก งานที่ม ากเพีย งพอต่ อ ปริม าณงาน โดยท าการศึก ษาและวิเ คราะห์ ห าค่ า งาน และ
กาหนดการทางานในแต่ละตาแหน่งทีช่ ดั เจน เพื่อไม่ให้พนักงานรับผิดชอบงานมากเกินไป"
ด้านเวลาการทางาน พนักงานได้ให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า "หากมีมกี ารปรับเวลาการ
ทางานให้ยดื หยุน่ ขึน้ โดยไม่ตอ้ งลดชัวโมงการท
่
างาน แต่ปรับเปลีย่ นเวลาเข้าออกได้ตามความ
เหมาะสมแต่พนักงานยังคงต้องทางานให้ครบชัวโมงตามที
่
อ่ งค์กรกาหนด ก็จะทาให้การทางาน
และการบริหารจัดการชีวติ ส่วนตัวดีขน้ึ อีก"
ด้านการเงิน พนักงานมีความเห็นเพิม่ เติมว่า "ควรมีการทาสารวจความต้องการของ
พนักงานเพื่อการจัดสวัสดิการด้านต่างๆให้พนักงานให้ครอบคลุมความจาเป็ นและความต้องการ
ของพนักงาน"
ทัง้ นี้ฝา่ ยทรัพยากรบุคคลควรมีการสารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆของพนักงานอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการกาหนด
นโยบายหรือกลยุทธ์ในการบริหารคนขององค์กร เพื่อการธารงค์รกั ษา และการดูแลพนักงาน
ต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในอนาคต
1.ควรทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างในธุรกิจเดียวกันด้วยเพื่อนามาเปรียบเทียบและหา
ความต้องการในปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางาน
2.ควรทาการศึกษาสาเหตุทท่ี าให้เกิดความไม่สมดุลในชีวติ กับการทางานในด้าน
อื่นทีอ่ าจมีผลกระทบ เช่น ปจั จัยด้านเศรษฐกิจ ปจั จัยด้านสังคม

79

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
เกษมสิษฐ์ แก้วเกียรคิคุณ. (2551). สมดุลชีวิตการทางาน. วารสารทรัพยากรมนุ ษย์. 4
(มกราคม – มิถุนายน) 2551.
ขจรศักดิ ์ หาญณรงค์. (2519). แนวทางการบริ หารเวลาสาหรับนักบริ การ. สถาบันบัณฑิต
พัฒน บริหารศาสตร์.
คะนึงนาถ แก้วเขียว. (2544). คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานฝ่ ายคลังสิ นค้า บริ ษทั
การบิ นไทย จากัด (มหาชน). ภาคนิพนธ์ศลิ ปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์.
จุฑาภรณ์ หนูบุตร (2553). ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน กรณี ศึกษา:
โรงพยาบาลวิ ภาวดี. สารนิพนธ์โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, (2553). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จาเนียร จวงตระกูล. (2552). คุณภาพชีวิตในการทางาน. บริษทั ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์
เนชันแนล
่
จากัด
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. (2547). เคล็ด(ไม่)ลับกับการบริ หารคน ไม่มีสิ่งอื่นเหนื อกว่าสัจธรรม
นี้ . พิมพ์ครัง้ ที่ 9. กรุงเทพ: บริษทั ไดเร็ค มีเดีย กรุป๊ (ประเทศไทย) จากัด.
บุษยาณี จันทร์เจริญสุข. (2537). การรับรู้ชีวิตการทางานกับความผูกพันองค์กร.
วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปิยะนาถ มณีบุตร และ วัชรินทร์ มุททารัตน์. (2548). ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลชีวิตการทางาน
ของนักศึกษาภาคพิ เศษ ระดับปริ ญญาโท สถาบันบัณฑิ ตพัฒนาบริ หารศาสตร์.
สารนิพนธ์โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 2548). สถาบันบัณฑิต
พัฒนศาสตร์
ปทั มา จิโนวัฒน์. (2549).การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยใช้กลยุทธ์สมดุลชีวิตกับ
การทางาน. สารนิพนธ์โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. (2549).
สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์

80

บรรณานุกรม (ต่อ)
ภาษาต่างประเทศ
Delamotte and Takesawa (2527). Quality of Working Life in International
Perspective.Switzerland: International Labour Organization, 2527.
Huse, E.F. and Cummings T.G. (2528).Organization Development and
Change.Minnesota: West Publishing, 1985.
Jocelyn Auer & Jude Elton. (2553). WORK, LIFE & HEALTH STUDY. Australia:
University of South Australia.
Merrill & Merrill (2546). Life Matter: Crating a dynamic balance of work, family, time
and money. New York: McGraw-Hall. Murphy, L.R. 1995 "Managing Job Stress
and Employee Assistance/Human Resource Management Partnership".
Personnel Review. 24:43-86
Nancy R. Lockwood. (2546). Work/Life Balance Challenges and Solutions. Society
For Human Resource Management Research.
Saltzstein, Ting, Saltzstein. (2544). Work – family balance and job satisfaction : The
impact of family – friendly policies on attitudes of Federal Government
employees. Public Administration Review, 61 (4), 452 – 467.
Sunil Joshi, John Leichne, Keith Melanson, Cristina Pruna, Nicolai Sager, Cathi Jo Story
and Kevin Williams. (2545). Work-Life Balance..A Case of Social Responsibility
or Competitive Advantage?.Georgia Institute of Technology:
Worklifebalance.com Inc.
Umstot,.(2527). Understanding organizational behavior. St. Paul, MN : West
Publishing.
Walton (2518). Quality of Working Life : What is it? Slogan Management Review. 15
(September 1973) : 12 – 18.

81

ภาคผนวก

82

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยที่ มีผลต่อสมดุลชีวิตกับการทางาน ของพนักงานสถาบันคุ้มครองเงิ นฝาก
1. คาชีแ้ จง
งานวิจยั เรือ่ ง "ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางาน ของพนักงานสถาบันคุม้ ครอง
เงินฝาก" เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มีจดุ มุง่ หมายในการศึกษาเพื่อนาข้อค้นคว้าวิจยั ไปพิจาณาการนาไปส่งเสริม
ให้พนักงานมีสมดุลชีวติ กับการทางานทีด่ ขี น้ึ และเพื่อมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ความสมดุล
ทางผลประโยชน์ระหว่างองค์กรและตนเอง
2.คาแนะนา โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกีย่ วกับข้อมูลการทางาน
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางาน
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงทีท่ ่านได้กรุณาร่วมมือในการวิจยั ครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูก้ รอกแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงใน  ตามข้อมูลทีเ่ ป็นความจริงมากทีส่ ุด
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ................................................ปี
3. สถานภาพสมรส
1) โสด
2) สมรส
3) หย่า
4) หม้าย
4. จานวนบุตร....................................คน
5. จานวนสมาชิกทัง้ หมดในครอบครัวทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของท่าน (รวมตัวท่าน....................คน
ส่วนที่ 2 ปจั จัยด้านการทางาน
6. อายุงาน (นับตัง้ แต่ทางานทีส่ ถาบันคุม้ ครองเงินฝากถึงปจั จุบนั )....................................ปี
7. ระดับตาแหน่งงาน
ผูบ้ ริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับต้น
(ผูอ้ านวยการ, ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ)
(ผูอ้ านวยการฝา่ ย)
เจ้าหน้าทีช่ านาญงาน
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
เจ้าหน้าที่
8. ชัวโมงการท
่
างานต่อวัน...........................ชม.
9 .รายได้
10,000-30,000 บาท
30,001 - 50,000 บาท
50,001-70,000 บาท
70,001 - 90,000 บาท
มากกว่า 90,001 บาท
10. มีการทางานล่วงเวลาต่อเดือนคิดเป็น ...................... ชม.
11. ได้รบั การอบรมเพื่อการพัฒนาปีละ............................ครัง้
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทางานของผูก้ รอก
แบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงใน  ตามข้อมูลทีเ่ ป็นความจริงมากทีส่ ุด
ตามข้อมูลทีต่ รงกับความคิดเห็นตามความเป็ นจริงของท่าน
ระดับความคิ ด เห็น
คาถาม

ด้านการทางาน
1. ท่านทางานในหน้าทีแ่ ล้วเสร็จภายในเวลา
งานเสมอ
2. งานของท่านไม่มผี ลต่อการใช้ชวี ติ ส่วนตัว
3. นโยบายการบริหารของผูบ้ ริหารช่วยให้
จัดการงานได้ดี
4. สภาพแวดล้อมของสถานทีท่ างานมีผลต่อ
การทางานของท่าน
5. หน้าทีท่ ท่ี ่านรับผิดชอบ ทาให้ท่านต้อง
นางานกลับไปทาต่อทีบ่ า้ นบ่อยครัง้
6.ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่กบั การทางาน
ด้านครอบครัว
7.ท่านและครอบครัวมีการสังสรรค์กนั
บ่อยครัง้
8.ท่านพอใจกับสวัสดิการในการดูแลคนใน
ครอบครัว
9.ท่านมีเวลาพาครอบครัวเดินทางไป
พักผ่อนเสมอ
10.ท่านทางานหนักจนไม่มเี วลาดูแลตนเอง
11.ครอบครัวของท่านไม่สนับสนุนการ
ทางานหนัก

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ ง

เห็น
ด้ วย

ปาน
กลาง

ไม่
เห็น
ด้ วย

ไม่
เห็น
ด้ วย
อย่ างยิ่ ง
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ระดับความคิ ด เห็น
คาถาม

12.ท่านทางานหนักจนไม่มเี วลาดูแล
ครอบครัว
ด้านเวลา
13.ท่านพอใจกับวันและเวลาทางานที่
กาหนด
14.วันและเวลาทางานของท่านไม่มผี ลต่อ
เวลาทีท่ ่านใช้ชวี ติ ส่วนตัว
15.การทางานล่วงเวลา ไม่มผี ลต่อการใช้
ชีวติ ส่วนตัวของท่าน
16.ท่านสามารถบริหารเวลาทางานได้ตาม
แผนโดยไม่ตอ้ งนางานกลับไปทาต่อทีบ่ า้ น
17.การยืดหยุ่นเวลาทางานทาให้ท่านจัดการ
เรือ่ งส่วนตัวได้ลงตัว
18.เวลาทีใ่ ช้ในการเดินทางไป-กลับจากบ้านสถาบัน เป็นเวลาทีส่ ญ
ู เสียไปโดยเปล่า
ประโยชน์
ด้านการเงิ น
19.รายได้ของท่านเพียงพอต่อการดูแล
ครอบครัว
20.รายได้ของท่านเพียงพอต่อการดูแล
ตนเอง
21.ท่านเห็นด้วยกับการวางแผนการเงินใน
อนาคต
22.รายได้ของท่านเพียงพอต่อการทา
กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย เช่น การ
เดินทางท่องเทีย่ ว

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ ง

เห็น
ด้ วย

ปาน
กลาง

ไม่
เห็น
ด้ วย

ไม่
เห็น
ด้ วย
อย่ างยิ่ ง
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ระดับความคิ ด เห็น
คาถาม

23.ท่านพอใจกับสวัสดิการด้านการเงิน ที่
องค์การมีให้
24.ท่านยังมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายต้อง
รับผิดชอบ
ด้านสติ ปัญญา
25.การอบรมทาให้เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ทางานดีขน้ึ
26.งานทีท่ ่านรับผิดชอบได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์เสมอ
27.ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในงานได้
เต็มที่
28.ทักษะทีไ่ ด้จากงานสามารถนาไปใช้ใน
การจัดการชีวติ ส่วนตัวได้ดี
29.ท่านทางานได้ดโี ดยไม่ต้องรับการอบรม
เพิม่ เติม
30.การเรียนรูเ้ พิม่ เติมทาให้เวลาในการ
ทางานลดลง

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ ง

เห็น
ด้ วย

ปาน
กลาง

ไม่
เห็น
ด้ วย

ไม่
เห็น
ด้ วย
อย่ างยิ่ ง
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
(ทีช่ ่วยในการบริหารสมดุลชีวติ กับการทางานของท่านได้)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
“ขอขอบคุณที่ ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามครัง้ นี้ ”
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คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
คาถามการศึกษาเชิ งคุณภาพโดยวิ ธีการสัมภาษณ์
คาถามระดับพนักงาน ได้แก่
1. ปจั จัยใดบ้างทีช่ ่วยส่งเสริมให้เกิดสมดุลชีวติ กับการทางานในการปฏิบตั งิ าน
2. องค์กรควรปรับปรุงหรือส่งเสริมปจั จัยด้านใดเพื่อสร้างความพึงพอใจ และทาให้เกิด
สมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงาน
3. ปจั จัยใดทีไ่ ม่มผี ลให้เกิดสมดุลชีวติ กับการทางาน
4. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
คาถามระดับผูบ้ ริ หาร ได้แก่
1. ในการบริหารงานในปจั จุบนั นโยบายใดทีส่ ่งเสริมให้พนักงานมีสมดุลชีวติ กับการ
ทางานแล้ว
2. ในอนาคตควรเพิม่ เติมนโยบายด้านใดเพื่อช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีสมดุลชีวติ กับ
การทางานมากขึน้
3. ปจั จัยใดบ้างทีช่ ่วยส่งเสริมให้เกิดสมดุลชีวติ กับการทางานในการปฏิบตั งิ าน
4. องค์กรควรปรับปรุงหรือส่งเสริมปจั จัยด้านใดเพื่อสร้างความพึงพอใจ และทาให้เกิด
สมดุลชีวติ กับการทางานของพนักงาน
5. ปจั จัยใดทีไ่ ม่มผี ลให้เกิดสมดุลชีวติ กับการทางาน
6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
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ตารางการผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ตารางสรุปผู้ให้สมั ภาษณ์
พนักงาน
ผูส้ มั ภาษณ์
Staff 1 (S1)
Staff 2 (S2)
Staff 3 (S3)
Staff 4 (S4)
Staff 5 (S5)
Staff 6 (S6)
Staff 7 (S7)

เพศ
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

อายุ
44
28
48
42
43
36
36

ผูส้ มั ภาษณ์
Executive Management 1 (EX1)
Executive Management 2 (EX2)
Executive Management 3 (EX3)

เพศ
หญิง
หญิง
ชาย

ตาแหน่ งงาน
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าทีช่ านาญงาน
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส

ผูบ้ ริ หาร
อายุ
48
50
52

ตาแหน่ งงาน
ผูอ้ านวยการฝา่ ย
ผูอ้ านวยการฝา่ ย
ผูอ้ านวยการฝา่ ย
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ประวัติผศ้ ู ึกษา
นางสาวหทัยทิพย์ ลิ้วสงวนกุลธร เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2526 สาเร็จ
การศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคาแหงเมื่อปี การศึกษา 2548
และศึก ษาต่ อ ในระดับปริญ ญาโท หลักสูต รบริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ บัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย หอการค้ า ไทย ในปี ก ารศึก ษา 2554
ปจั จุบนั ทางานทีส่ ถาบันคุม้ ครองเงินฝากในตาแหน่ งเจ้าหน้าที่

