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บทคัดย่อ
ั ยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางานของพนักงานสถาบัน
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาปจจั
คุม้ ครองเงินฝาก กลุ่มประชากรศาสตร์เป็นพนักงานจํานวน 55 คน ซึง่ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่ งมือในการวิจยั ทีค่ รอบคลุมใน 4 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผุต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูล
ด้านการทํางานของผูต้ อบแบบสอบถาม แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการ
ทํางานผูต้ อบแบบสอบถามและข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึง่ วิเคราะห์ขอ้ มลจาก
แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows และทําการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 18
ั ยทีม่ ี
คน เป็นพนักงาน 15 คน ผูบ้ ริหาร 3 คน โดยใช้คาํ ถามให้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจั
ผลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางานของของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ซึง่ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาการวิเคราะห์ประเด็น
ั ยทีม่ ผี ลต่อ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาเรือ่ งสมดุลชีวติ กับการทํางานและประมวลผลหาปจจั
สมดุลชีวติ กับการทํางานของพนักงานสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
ความสําคัญและผลกระทบของปั ญหาที่เกิดขึน้ กับองค์ กร
“มนุษย์เป็ นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่า” และเป็ นพืน้ ฐานทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ต่างๆ อย่างมากมาย
ทัง้ ในระดับ ครอบครัว ชุ มชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งเห็น ได้จ ากประเทศที่ม ีป ระชากรที่ม ี
ุ ภาพ
คุณภาพจะมีอตั ราการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสูง ทรัพยากรมนุ ษย์ทม่ี คี ณ
ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และนําองค์กรไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนิน
ธุรกิจ ดังนัน้ การให้ความสําคัญกับทุกองค์ประกอบของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อให้
ทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าเหล่านี้สามารถนํ าทักษะ ความรู้ และความสามารถทีม่ มี าใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดจึงเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความสําคัญ
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ความสมดุ ล ในชีวิต และการทํ างานมีค วามแตกต่ างกัน ไปในแต่ ล ะบุ ค คลตามบทบาทที่
แตกต่างกันไปในการดําเนินชีวติ ของแต่ละบุคคล เช่น บุคคลทีส่ ถานะโสดและบุคคลทีแ่ ต่งงานมี
ครอบครัว มีบุตรหลานต้องดูแล บุคคลที่อยู่ในช่วงการทํางานที่แตกต่างกัน เช่น เริม่ งานใหม่
หรือใกล้วยั เกษียณ ย่อมมีความแตกต่างกันในเรือ่ งความสมดุลและการทํางาน นอกจากนี้บุคคลที่
ทํางานในภาคอุตสาหกรรมทีแ่ ตกต่างกันย่อมมีความสมดุลในชีวติ และการทํางานแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะการทํางาน และความสมดุลในชีวติ และการทํางานยังขึน้ อยูก่ บั วัฒนธรรมและการบริหารใน
แต่ละองค์กรอีกด้วย
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาทีไ่ ด้สนับสนุ นว่าองค์กรทีม่ นี โยบายส่งเสริมสมดุลของชีวติ ส่วนตัว
และการทํางานของพนักงานนัน้ จะช่วยในการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ เช่น กระบวนการสรรหาทีม่ ปี ระสิทธิผลสามารถธํารงรักษาพนักงานไว้ได้
และยังทําให้อตั ราการขาดงานและอัตราการลาออกลดลงได้
ความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวติ ของพนักงานมีความสําคัญ ต่อการบริหารองค์กร
โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สิง่ ที่
องค์ก รต้อ งคํานึ งถึงคือ การทํ า อย่ างไรที่จ ะสร้างสมดุ ล ระหว่า งการทํ า งานและชีว ิต ส่ว นตัว ของ
พนักงานในทุกภาคส่วนขององค์กรได้
สมดุลชีวติ กับการทํางาน (Work life Balance) เป็ น ปจั จัยสําคัญ ที่ส่งเสริมให้พ นัก งานใน
องค์กรเกิดคุณ ภาพชีวติ การทํางานที่ดี ซึ่งเป็ นความคาดหวังและความต้องการของพนักงานใน
ความพยายามที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวติ ส่วนตัวของตนเองให้เพิม่ มากขึน้
มนุ ษย์วยั ทํางานทุกคนต้องรับผิดชอบบทบาทหลายอย่างในเวลาเดียวกันเช่น ต้องทํางาน ต้อง
ดูแลสมาชิกในครอบครัว ต้องดูแลชีวติ ตนเองให้มคี วามสุข ต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถเป็ น
ต้น ซึง่ องค์กรไม่ควรมองข้ามและควรให้ความสําคัญต่อสิง่ เหล่านี้ เนื่องจากสิง่ เหล่านี้เป็ นปจั จัยทีม่ ี
ผลกระทบต่อขีดความสามารถของพนักงานได้
สถาบันคุม้ ครองเงินฝากเป็ นองค์กรหนึ่งทีผ่ บู้ ริหารของสถาบันคุม้ ครองเงินฝากได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการดูแลพนักงานให้มสี มดุลชีวติ กับการทํางาน เพื่อให้พนักงานเกิดความพึง
พอใจกับการทํางานและเป็ นการธํารงค์รกั ษาพนักงานของสถาบัน โดยผูบ้ ริหารมีนโยบายส่งเสริม
ให้พ นักงานทํางานอย่างมีสมดุล ทัง้ ชีวติ การทํางานและชีวติ ส่วนตัวซึ่งได้กล่าวไว้ในการประชุม
พนักงานประเดือนกันยายน 2555 ณ วันที่ 3 กันยายน 2555 โดยเน้ นให้พนักงานทํางานในเวลา
งาน เพือ่ ไม่ให้พนักงานต้องทํางานล่วงเวลา จะได้มเี วลาในการใช้ชวี ติ ส่วนตัวของพนักงาน
จากทีม่ าและความสําคัญของปญั หา ผูศ้ กึ ษามุ่งเน้นทีจ่ ะศึกษาถึงระดับของสมดุลชีวติ กับ
การทํางานของพนักงานในสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก ตลอดจนศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อชีวติ การทํางาน
ซึง่ พนักงานในองค์กรมีปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางานแตกต่างกัน เพื่อให้องค์กรสามารถ
ั ยที่
ส่งเสริมให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ การทํางานทีด่ ขี น้ึ และจะได้สง่ เสริมการดูแลพนักงานตามปจจั
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พนักงานในองค์กรต้องการ ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดของทัง้ องค์กรและพนักงานในการนํ า
องค์กรไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาระดับสมดุลชีวติ กับการทํางานของพนักงานสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
2. เพื่อศึกษาปจั จัยด้านส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางานของพนักงานสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝาก
ั ยด้านการทํางานทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางานของพนักงานสถาบัน
3. เพือ่ ศึกษาปจจั
คุม้ ครองเงินฝาก
สมมติ ฐาน
ในการศึกษาวิจยั กรณีศกึ ษา ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางาน กรณีศกึ ษา สถาบัน
คุม้ ครองเงินฝาก ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมุตฐิ านไว้ดงั นี้
1. ปจั จัยด้านส่ว นบุ คคลที่แตกต่ างกัน ของพนัก งานมีผลต่ อ ระดับ ความสมดุลชีวติ การ
ทํางานทีแ่ ตกต่างกัน
2. ปจั จัย ด้านการทํางานที่แตกต่ างกันของพนักงานมีผลต่อระดับ ความสมดุลชีวติ การ
ทํางานทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้ อ หา การศึก ษาครัง้ นี้ ได้ศึก ษาระดับ สมดุ ล ชีว ิต กับ การทํ างานโดย
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางานของพนักงานในสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
วิเคราะห์ปจจั
2. ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษา ปจั จัยที่มผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางาน กรณีศกึ ษา
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
ตัวแปรอิ สระ
ปจั จัยด้านส่วนบุคคลได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรถ
4. จํานวนบุตร
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
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ปจั จัยด้านการทํางาน ได้แก่
1. อายุงาน
2. ระดับตําแหน่งงาน
3. จํานวนชั ่วโมงการทํางานต่อวัน
4. รายได้
5. จํานวนชั ่วโมงการทํางานล่วงเวลาต่อเดือน
6. จํานวนครัง้ ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบพัฒนาต่อปี
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสมดุลชีวติ ในการทํางาน ได้แก่
1. ด้านการทํางาน
2. ด้านครอบครัว
3. ด้านเวลา
4. ด้านการเงิน
ั
5. ด้านสติปญญา
นิ ยามศัพท์
องค์กร หมายถึง สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
พนักงาน หมายถึง พนักงานทุกระดับชัน้ ของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะบุคคลของพนักงานในองค์กร ประกอบไปด้วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรถ จํานวนบุตร จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ปัจจัยด้านการทํางาน หมายถึง ลักษณะเฉพาะเกีย่ วกับการทํางานของพนักงานในองค์กร
ประกอบไปด้วย อายุงาน ตําแหน่งงาน จํานวนชั ่วโมงการทํางานต่อวัน รายได้ จํานวนชั ่วโมงการ
ทํางานล่วงเวลาต่อเดือน จํานวนครัง้ ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมพัฒนาต่อปี
สมดุลชีวิตการทํางาน หมายถึง ความสามารถในการบริหารเวลาในการทํางานทีก่ อ่ ให้เกิด
รายได้กบั เวลาของชีวติ ส่วนตัว รวมทัง้ ความต้องการทํากิจกรรมอื่นๆ ของชีวติ เช่น งานอดิเรก การ
เล่นกีฬา การมีปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกในครอบครัว และเพือ่ นร่วมงาน ร่วมทัง้ กิจกรรมขององค์กรได้
อย่างเหมาะสมและเกิดการเอือ้ ประโยชน์รว่ มกันทัง้ องค์กร ครอบครัว และตนเอง
แนวคิ ด และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของสมดุลชีวิตกับการทํางาน
ความหมายของสมดุลชีวติ กับการทํางาน กล่าวคือความสามารถของแต่ละบุคคลในการ
บริหารและจัดสรรเวลาในการทํางานและกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าชีวติ ส่วนตัว ครอบครัว การสร้าง
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สัมพันธภาพในสังคมและกิจกรรมในยามว่างให้มคี วามพอเหมาะพอดี แต่การจัดการกับบทบาททัง้
ด้านชีวติ และการทํางานไม่ได้หมายความว่าเวลาทีใ่ ช้ไปกับแต่ละบทบาทต้องแบ่งสัดส่วนละเท่าๆกัน
แต่ข้นึ อยู่กบั ความสําเร็จ คุณ ค่าประสิทธิภ าพของบทบาทนัน้ ๆ และสามารถก่อให้เกิดความพึง
พอใจในคุณภาพชีวติ ของคนๆนัน้ ได้หรือไม่เพียงใด
จากการศึกษาการทํางาน ชีวติ สุขภาพ (Work, Life & Health) ของประเทศออสเตรเลีย
ได้กล่าวถึงแนวทางการสร้างสมดุลระหว่างชีวติ และการทํางานไว้หลากหลายวิธี เช่น การเพิ่ม
ความยืดหยุ่นของการทํางานเป็ นกะมากขึน้ สามารถแลกเปลีย่ นกะได้ การลดชัวโมงการทํ
่
างานที่
ยาวนาน ลดปริมาณงานทีม่ ากและมีความซับซ้อนลง จากการศึกษาพบว่าความเข้มข้นของงาน
และปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ทําให้พนักงานปฏิบตั กิ ารและผูบ้ ริหาร สามารถบริหารจัดการปริมาณงาน
เหล่านัน้ ให้เหมาะสมกับงานด้านอื่นๆได้ยาก อีกทัง้ ยังส่งผลต่อความกดดันในการทํางานและยัง
ส่งผลต่อการสรรหาและการเก็บรักษาพนักงานไว้กบั องค์กรอีกด้วย
เพราะฉะนัน้ ผลของการขาดความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทํางานสามารถกล่าวโดยสรุปได้
หลายประการ กล่ าวคือ การทําให้ข วัญ และกํา ลังใจของพนัก งานตกตํ่ า ทํ าให้พ นั ก งานไม่ม ี
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ก่อให้เกิดปญั หาด้านสุขภาพกายและจิตใจของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็ น
โรคภัยไข้เจ็บ ความเหนื่อยล้าและความเครียด การทํางานมีโอกาสเกิดความผิดพลาดและเกิด
อุ บ ัติเหตุ ในการทํ างานเพิ่มมากขึ้น ก่อ ให้เกิด ความพึงพอใจและประสิท ธิภ าพการทํ างานของ
พนั ก งานลดลง อัต ราการลาออกหรือ เปลี่ย นงานสูง ค่ าใช้จ่ ายในการสรรหาคัด เลือ กและการ
ฝึ กอบรมบุคคลากรเพิม่ ขึน้ ทําให้ผลผลิตหรือผลประกอบการขององค์กรตกตํ่า ทําลายความสุข
ของพนักงานสมาชิกในครอบครัว บุคคลรอบข้างของพนักงานไม่วา่ จะเป็ นเพื่อนร่วมงาน เพือ่ นฝูง
เกิดปญั หาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวหรือองค์กรและอาจก่อให้เกิดปญั หาครอบครัว
ตามมา ไม่วา่ จะเป็น ลูกติดยาเสพติด มีพฤติกรรมทีก่ า้ วร้าว การติดเพือ่ น ติดเกมส์ การทะเลาะ
เบาะแว้ง เป็ นต้น
แนวคิ ดเกี่ยวกับความสมดุลชีวิตกับการทํางาน
Merrill &Merrill (2546) กล่ าวว่า องค์ป ระกอบของชีว ิต คนทัว่ ไปมีอ งค์ป ระกอบที่สํา คัญ
5 ด้านดังนี้
1. ด้านการทํางาน หมายถึง หน้ าที่การงาน หรืออาชีพ ซึ่งเป็ น สิง่ ที่ช่ว ยผลักดัน ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์
2. ด้านครอบครัว เป็ นการสร้างความสุขส่วนบุคคลทีน่ ําไปสูค่ วามสําเร็จ ทีช่ ว่ ยผลักดันให้เกิด
ความสุขในการใช้ชวี ติ ภายในสังคม
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3. ด้านเวลา เวลาเป็ นสิง่ สําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัดสินใจในทุกๆอย่างของชีวติ ดังนัน้ ทุกคน
จึงต้องทําให้เกิดสมดุลกับด้านอื่นๆของชีวติ
ั บนั และ
4. ด้านการเงิน เป็ นเครือ่ งมืออย่างหนึ่งทีช่ ว่ ยให้บุคคลสามารถทีจ่ ะดํารงชีวติ ได้ในปจจุ
อนาคต และเกีย่ วข้องกับ การทํางาน ครอบครัว และเวลา
5. ด้านสติปญั ญา เนื่องจากชีวติ ของคนเราไม่หยุดนิ่ง สิง่ ทีเ่ ราควรต้องทําคือการพัฒนาด้าน
สติปญั ญาและการสร้างสมดุลให้กบั ชีวติ เพื่อเติมเต็มชีวติ ทุกด้าน และทําให้ทุกฝ่ายเกิด
ความพึงพอใจ
สรุ ป จากการศึก ษาแนวคิด และผลงานวิจ ัย ความสมดุ ล ระหว่ า งชีวิต กับ การทํ า งาน มี
ความสําคัญต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงาน ทัง้ ยังเป็ นกลยุทธ์ในการธํารงค์รกั ษาพนักงานให้คงอยู่
และมีความผูกพันกับองค์กรได้อกี ด้วย จากการศึกษาผลงานวิจยั นัน้ พบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุล
ชีวติ กับการทํางานนัน้ ขึน้ อยู่กบั หลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะของงานทีท่ ํา การใช้ชวี ติ
ของพนั ก งานแต่ ล ะคนมีรูป แบบและความพึง พอใจที่แ ตกต่ างกัน ทํ าให้แ ต่ ล ะคนมีส มดุ ล ชีว ิต ที่
แตกต่างกัน ทัง้ นี้ผลวิจยั ทีไ่ ด้ศกึ ษายังพบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลไม่มผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางาน
แต่ปจั จัยด้านการทํางานเช่น เวลาการทํางาน สถานทีท่ าํ งาน เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อสมดุชวี ติ กับการ
ทํางานของพนัก

ระเบียบวิธีการศึกษา และ ผลการศึกษา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ั ยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางานของพนักงานสถาบัน
การศึกษาและวิจยั เรือ่ ง ปจจั
คุม้ ครองเงินฝาก แบ่งการศึกษาเป็ น 2 วิธี ได้แก่ เชิงปริมาณโดยการทําแบบสอบถาม เชิงคุณภาพ
โดยวิธกี ารสัมภาษณ์
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานพนักงานสถาบันคุม้ ครองเงินฝากจํานวนทัง้ สิน้
55 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ แจกให้แก่ผตู้ อบ
แบบสอบถาม และให้ผตู้ อบแบบสอบถามเป็ นกรอกคําตอบ โดยแบ่งเนื้อหาคําถามออกเป็ น 4 ส่วน
คือ
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ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, จํานวนบุตร, จํานวนสมาชิกในครอบครัว ซึง่ เป็ นลักษณะคําถามแบบ
ให้เลือกตอบ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 5ข้อ
ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ย วกับ ข้อ มู ล ด้า นการทํ า งาน ของผู้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้ว ย อายุ งาน, ตํ าแหน่ งงาน, ชัวโมงการทํ
่
างาน, รายได้, ชัวโมงการทํ
่
างานล่ว งเวลา,
จํานวนการฝึ กอบรมพัฒนา ซึง่ เป็ นลักษณะคําถามแบบให้เลือกตอบ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน
6 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามความคิดเห็น ที่ม ีต่ อ ป จั จัย ด้านสมดุล ชีว ิต กับ การทํ างาน ซึ่ง
ครอบคลุมตัวแปร ซึง่ เป็ นลักษณะคําถามแบบให้เลือกตอบประกอบด้วยคําถามจํานวน 30 ข้อ โดย
ถามเรือ่ งดังต่อไปนี้
1. ด้านการทํางาน
จํานวน
2. ด้านครอบครัว
จํานวน
3. ด้านเวลา
จํานวน
4. ด้านการเงิน
จํานวน
5. ด้านสติปญั ญา
จํานวน
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกีย่ วกับ ด้านความคิดเห็นอื่นๆ

6
6
6
6
6

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ซึ่งมีก ารประมวลข้อ มูล เป็ น ขัน้ ตอน คือ หลังจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ ข องแบบสอบถาม
เรียบร้อยแล้ว จะนําข้อมูลทีไ่ ด้มาทัง้ หมดมาเปลีย่ นแปลงเป็ นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกรหัสลง
่
สถิติ เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลประชากร
ในคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมการสังงานโดยใช้
และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามดังนี้
1. แบบสอบถามเกี่ย วกับ ข้อ มูล ส่วนบุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถามใช้วิธีก ารแจกแจง
ค่าความถี่ ( Frequency) โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ ( Percentage) และค่าเฉลีย่ ( Mean)
2. แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลด้านการทํางานของผูต้ อบแบบสอบถามใช้วธิ กี ารแจกแจง
ค่าความถี่ ( Frequency) โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ ( Percentage) และค่าเฉลีย่ ( Mean)
3. แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ป จั จั ย ด้ า นความสมดุ ล ชี ว ิ ต กั บ การทํ า งานของผู้ ต อบ
แบบสอบถามใช้วธิ กี ารหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)
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4. การเปรียบเทียบระดับความสมดุลชีวติ กับการทํางานตามตัวแปรปจั จัยส่วนบุคคลใช้
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ด้วย
4.1. ค่า t test ใช้ในการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของ
ตัวแปรอิสระทีม่ กี ารแบ่งกลุม่ เป็ น 2 กลุม่
4.2. ค่า F test ใช้ในการทดสอบความเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่
ของตัวแปรทีม่ กี ารแบ่งกลุม่ มากกว่า 2 กลุม่ ขึน้ ไป
5. การเปรียบเทียบระดับความสมดุลชีวติ กับการทํางานตามตัวแปรปจั จัยด้านงานทีท่ ําใช้
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ด้วย
5.1. ค่า t test ใช้ในการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของ
ตัวแปรอิสระทีม่ กี ารแบ่งกลุม่ เป็ น 2 กลุม่
5.2. ค่า F test ใช้ในการทดสอบความเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่
ของตัวแปรทีม่ กี ารแบ่งกลุม่ มากกว่า 2 กลุม่ ขึน้ ไป
ั ยด้านความสมดุลชีวติ ในการทํา มี 5 องค์ประกอบโดยหาค่าเฉลีย่ (Mean)
การวิเคราะห์เกีย่ วกับปจจั
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กําหนดช่วงการวัดโดยใช้สตู รคํานวณความ
กว้างของชัน้
การศึกษาเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธกี ารสัมภาษณ์ (Interview) โดย
การวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาเรือ่ งสมดุลชีวติ กับการทํางาน โดยวิธกี าร
สัมภาษณ์แล้วมาวิเคราะห์ตามแนวคิดเดียวกับการศึกษาตามข้อ 1 การศึกษาเชิงปริมาณโดยการ
ั ยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางาน 5 ด้าน ด้านการทํางาน ด้าน
ตอบแบบสอบถาม ซึง่ อ้างอิงปจจั
ั
ครอบครัว ด้านเวลา ด้านการเงิน และด้านสติปญญาMerrill&Merril
(2546)
บทสรุป และ ข้อเสนอแนะ
อภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาและเมือ่ ได้พจิ ารณาแนวคิดและงานวิจยั ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถ
อภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
จากผลการศึกษาในการสํารวจพบว่าพนักงานสถาบันคุม้ ครองเงินฝากมีสมดุลชีวติ ในด้าน
ครอบครัวและสติปญั ญาอยู่ในระดับปานกลาง และจากการศึกษาในการสัมภาษณ์ พนักงานของ
สถาบัน คุ้มครองเงินฝาก พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ มีความเห็นในเรื่องเวลาทํางาน ที่ควรมีก าร
ยืดหยุน่ เวลาการทํางานเพือ่ ให้พนักงานสมารถจัดการชีวติ ส่วนตัวและชีวติ การทํางานได้ดยี งิ่ ขึน้
ผลจากการศึกษา
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1.ระดับสมดุลชีวติ กับการทํางานของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
จากผลการศึกษาเกีย่ วกับระดับสมดุลชีวติ กับการทํางานของพนักงานสถาบันคุม้ ครองเงิน
ฝากพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ มรี ะดับสมดุลชีวติ ในด้านการทํางาน ด้านเวลา ด้านการเงินอยู่ใน
ระดับ มาก ด้านครอบครัวและด้านสติป ญั ญาอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านครอบครัวและด้าน
สติปญั ญาทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลางเนื่องจากยังมีการให้ความสําคัญและยังไม่มนี โยบายทีช่ ว่ ยส่งเสริม
ในด้านนี้ อย่างชัดเจน ทําให้ผลที่ออกมานัน้ พนัก งานยังมีระดับสมดุลชีวติ กับ การทํางานในด้าน
ั
ครอบครัวและด้านสติปญญาอยู
ใ่ นระดับปานกลาง
ทัง้ ผลจากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง พนักงานสถาบันคุม้ ครองเงินฝากพบว่าพนักงานมี
ระดับสมดุลชีวติ ทีด่ ี แต่ยงั มีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรือ่ งสมดุลชีวติ กับการทํางานใน
เรือ่ งเวลาการทํางาน สวัสดิการ ของพนักงาน
2.ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางานของพนักงานของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับปจั จัยที่มผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางานของพนักงานสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝากพบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยด้านการทํางานทีแ่ ตกต่างกันมีปจั จัยที่มผี ลต่อ
สมดุลชีวติ กับการทํางานทีไ่ ม่ต่างกัน
จากกาศึกษาพบว่าปจั จัยที่พนักงานเห็นว่ามีผลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางานได้แก่ ปจั จัย
ด้า นเวลาการทํ า พนัก งานเห็น ว่าหากเพิ่ม ความยืด หยุ่ น เวลาในการทํ างานจะทํ าให้พ นั ก งาน
สามารถบริหารจัดการชีวติ ทัง้ ด้านการทํางานและชีวติ ส่วนตัวได้ดขี น้ึ ซึ่งสอดคล้องกับUna(2542)
สมดุลชีวติ คือสิง่ ที่ผู้คนสมารถกําหนดควบคุมการทํางานของตัวเองได้ ว่าเมื่อไหร่ ที่ไหน ทํางาน
ยังไง ทัง้ ในและนอกเวลา เพือ่ ให้ได้ประโยชน์รว่ มกันระหว่างส่วนตัว ธุรกิจขององค์กร และสังคม
และปจั จัยที่พนักเห็นว่ามีผลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางานเพิ่มเติมจากการศึกษาแบบเชิง
คุณภาพคือ ปจั จัยด้านสุขภาพทีพ่ นักงานส่วนใหญ่ตอ้ งการให้สง่ เสริมเพื่อให้เกิดสมดุลชีวติ กับการ
ทํ า งานของพนั ก งานซึ ง สอดคล้ อ งกับ Hutton(2542)ที่ ว่ า สมดุ ล ชีว ิต กับ การทํ า งานกลายเป็ น
ยุทธศาสตร์ของแผนกทรัพยากรมนุ ษย์ การกําหนดคุณค่าของพนักงาน วัฒนธรรม ค่านิยม การ
สร้างสมดุล ชีว ิต การทํ างานของพนัก งานให้ส อดคล้องกัน ทํ าให้พ นักงานมีสุข ภาพแข็งแรงและ
สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตให้กบั องค์กร
จากการศึกษาทัง้ ในเชิงปริมาณโดยการทําแบบสอบถามและเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์
พนักงานและผูบ้ ริหารของสถาบันคุ้มครองเงินฝากนัน้ พนักงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากส่วน
ใหญ่มรี ะดับสมดุลชีวติ กับการทํางานอยูใ่ นระดับดี แต่ยงั มีดา้ นทีพ่ นักงานเห็นว่ายังมีน้อยไปควรทีจ่ ะ
มีการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน เช่นในด้านครอบครัว ควรมีการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานและครอบครัวพนักงานเพิม่ ขึน้ ด้านสติปญั ญา ควรมีการ
พัฒ นาทักษะความรู้ท่ีมปี ระโยชน์ และตรงกับ สายงานที่ต้อ งปฏิบ ัติเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพในการ
ทํางาน และด้านการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่นการจัดให้มสี ถานทีอ่ อกกําลังกาย การส่งเสริม
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กิจกรรมที่ทําให้พ นักงานได้ผ่อนคลายเพื่อสุขภาพกายที่ดี สุขภาพใจที่ดี ให้พ นักงานพร้อมที่จะ
ทํางานทุม่ เทให้กบั องค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จาการศึกษาพบว่าปจั จัยทีม่ ผี ลต่อสมดุลชีวติ กับการทํางานของพนักงานสถาบันคุม้ ครอง
เงินฝากนัน้ สามารถนําไปจัดทําแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้พนักงานเกิดสมดุลชีวติ กับการทํางาน
ได้โดยการส่งเสริมปจั จัยด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านครอบครัว การจัดให้องค์กรและครอบครัวพนักงานได้มกี จิ กรรมร่วมกัน และการจัด
สวัสดิการที่คลอบคลุมไปถึงคนในครอบครัว เช่น ค่ารักษาพยาบาล การส่งเสริมการทํากิจกรรม
ร่วมกันของครอบครัวพนักงาน
2. ด้านสติปญั ญา ควรมีการจัดให้มกี ารพัฒนาความรูใ้ ห้ตรงกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพื่อ
ประสิทธิภาพการทํางานทีท่ ดั เทียบกับองค์กรชัน้ นํ าอื่นๆ ดังตัวอย่าง ส่งเสริมและสนับสนุ นความรู้
ต่าง ๆ เพื่อการทํางานของพนักงาน เช่น ส่งไปอบรม และพัฒนาต่าง ๆ ให้ทุนการศึกษาหรือเงิน
เพิม่ ตามวิชาชีพ
3. ด้านสุขภาพอนามัย การให้ความสําคัญเรือ่ งการดูแลสุขภาพของพนักงานทีม่ ากขึน้ ไม่วา่
จะเป็ นการส่งเสริมการออกกําลังกาย การจัดหาสถานที่ให้พนักงานได้ผ่อนคลายในเวลางานเช่น
การจัดหาส่วนหย่อม การสร้างบรรยากาศทีท่ ใ่ี นทีท่ ํางานเพื่อลดความตึงเครียดจากการทํางานของ
พนักงาน
ในส่วนปจั จัยด้านอื่นๆ ถึงแม้จากผลการศึกษาพนักงานจะมีระดับสมดุลชีวติ กับการทํางาน
อยู่ในระดับดี แต่ควรมีนํามาทบทวนและผลักดันนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานมีสมดุลชีวติ กับ
การทํางานทีด่ อี ย่างสมํ่าเสมอ โดยการสํารวจความต้องการและสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อนโยบายปจั จุบนั ทีม่ อี ยูเ่ พื่อการปรับปรุงให้พนักงานมีความสุขกับการทํางาน มีสมดุลชีวติ กับการ
ทํางานในทุกๆ ด้าน เช่นด้านการทํางาน จากการสัมภาษณ์นนั ้ พนักงานได้ยกตัวอย่างการจัดการ
การทํางานไว้ว่า "ในการทํางานการกระจายงานและปริมาณพนักงานทีม่ ากเพียงพอต่อปริมาณงาน
โดยทําการศึกษาและวิเคราะห์หาค่างาน และกําหนดการทํางานในแต่ละตําแหน่ งที่ชดั เจน เพื่อ
ไม่ให้พนักงานรับผิดชอบงานมากเกินไป"
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ด้านเวลาการทํางาน พนักงานได้ให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า "หากมีมกี ารปรับเวลาการทํางาน
ให้ยดื หยุน่ ขึน้ โดยไม่ตอ้ งลดชัวโมงการทํ
่
างาน แต่ปรับเปลีย่ นเวลาเข้าออกได้ตามความเหมาะสม
แต่พนักงานยังคงต้องทํางานให้ครบชัวโมงตามที
่
อ่ งค์กรกําหนด ก็จะทําให้การทํางานและการบริหาร
จัดการชีวติ ส่วนตัวดีขน้ึ อีก"
ด้านการเงิน พนัก งานมีค วามเห็น เพิ่มเติม ว่า "ควรมีการทํ าสํารวจความต้อ งการของ
พนักงานเพือ่ การจัดสวัสดิการด้านต่างๆให้พนักงานให้ครอบคลุมความจําเป็ นและความต้องการของ
พนักงาน"
ทัง้ นี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีการสํารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆของพนักงานอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้พ นักงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และร่ว มเป็ น ส่วนหนึ่งในการกําหนด
นโยบายหรือกลยุทธ์ในการบริหารคนขององค์กร เพือ่ การธํารงค์รกั ษา และการดูแลพนักงานต่อไป
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