
คุณภาพชีวิตการทำงานมีอิทธิพลต6อความสมดุลระหว6างชีวิตและการทำงานของพนักงาน         

องค?การบริหารส6วนตำบลบางไผ6 อำเภอเมืองนนทบุร ีจังหวัดนนทบุร ี

Quality of work life influence work-life balance of employees Bangpai Subdistrict 

Administrative Organization Mueang Nonthaburi District Nonthaburi Province 

 

สุพัฒชา ป*+นจันทร0 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย 

ผูEรับผิดชอบบทความ 

 

Supatchar Panchan 

E-mail: pammy_ozaa@hotmail.com  

Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University, Thailand 

 

บทคัดย'อ 

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค0 1) เพื ่อศึกษาความสมดุลระหวvางชีว ิตและการทำงาน ของพนักงาน                       

องค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อศึกษาความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน

ของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ             

ระดับการศึกษา รายไดEตvอเดือน และระดับสายงาน 3) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานดEานการใหEสิ่งตอบแทนที่เพียงพอ

และยุติธรรม ดEานสภาพการทำงานที ่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพ ดEานโอกาสกEาวหนEาและพัฒนาความสามารถ                  

และดEานการยอมรับในสังคม ที่มีผลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv 

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 กลุ vมตัวอยvางที ่ใชEในการวิจัยครั ้งนี ้คือพนักงานสvวนตำบล พนักงานจEางตามภารกิจ และพนักงานจEางทั ่วไป              

องค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวนทั ้งสิ ้น 102 คน  โดยใชEแบบสอบถาม                   

เป~นเคร ื ่องมือในการเก็บรวบรวมขEอมูล สถิต ิท ี ่ ใช Eในการวิเคราะห0 ได Eแกv ค vาความถ่ี ค vาร Eอยละ คvาเฉลี ่ย และ                          

ส vวนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมต ิฐานด Eวยสถ ิ ติ การทดสอบแบบ t-test สถ ิต ิความแปรปรวนทางเด ียว                         

(One-way ANOVA) หากพบความแตกตvางจะนำไปสูvการเปรียบเทียบเป~นรายคูv โดยใชEวิธี LSD และ สถิติการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวvา พนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี              

ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดEตvอเดือน ระดับสายงาน ตvางกันทำใหEความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน               

โดยภาพรวมไมvตvางกัน นอกจากนี ้ค ุณภาพชีวิตการทำงานดEานการยอมรับในสังคม และ คุณภาพชีวิตการทำงาน                   



ดEานสภาพการทำงานที ่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพ มีผลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงาน          

องค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 

คำสำคัญ: ความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน; คุณภาพชีวิตการทำงาน 

 

Abstract 

 The objectives of this study were The objectives of this study were  1) to study the work-life balance 

of employees Bangpai Subdistrict Organization Mueang Nonthaburi District Nonthaburi Province                         

2) to study the work-life balance of employees Bangpai Subdistrict Organization Mueang Nonthaburi          

District Nonthaburi Province classified by gender, age, status, education level, monthly income and               

line level 3) to study the quality of work life In terms of providing adequate and fair compensation,              

safe working conditions and health promoting, opportunities for advancement and develop talent and 

social acceptance affect work-life balance of employees Bangpai Subdistrict Organization                         

Mueang Nonthaburi District Nonthaburi Province. 

 The sample group was 102 people of sub-district staff, Employees are hired by mission                         

and general employees of the Bangpai Subdistrict Administrative Organization Mueang Nonthaburi District 

Nonthaburi Province, using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis 

were frequency, percentage, mean and standard deviation by testing the hypothesis by using t-test 

statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA), if differences are found by using LSD methods and 

using multiple regression statistics. 

 The results of hypothesis showed the Bang Phai Subdistrict Administrative Organization employees 

Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province with different gender, age, status, education level, 

monthly income and line level caused different, does not result in the overall work-life balance. Moreover, 

work life In social acceptance and safe working conditions and health promoting, opportunities                       

for advancement and develop talent and social acceptance affect work-life balance of employees           

Bangpai Subdistrict Organization  Mueang Nonthaburi District Nonthaburi Province. 
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บทนำ 

การทำงานเป~นการสรEางคุณคvาใหEกับมนุษย0 ทุกคนลEวนตEองมีงานทำเพราะการมีงานทำกvอใหEเกิดรายไดEรู Eสึกวvา        

ตนเองไมvตEองพึ่งพิงผูEอื่น มีความเป~นอยูvที่ดีมีความสุข ความพึงพอใจในชีวิต และมีความเป~นอยูvดีเชิงอัตวิสัย ชีวิตไมvไดEมีแคv       

การทำงานเพียงดEานเดียว ชีวิตของคนเรา แบvงออกเป~น 4 สvวน ไดEแกv งาน ครอบครัว สังคม และตนเอง ใครสามารถ             

แบvงสัดสvวนชีวิตใหEเทvากันไดE ความสุขก็จะเกิดขึ้นไมvยาก แตvบางคนอดไมvไดEที่จะทุvมเทใหEกับงาน เพราะเป~นเครื่องพิสูจน0



ความสามารถและคุณคvาในตนเอง การทำงานเป~นสvวนหนึ่งของชีวิตมนุษย0ที่ปฏิบัติมากกวvากิจกรรมใดๆ มนุษย0จำเป~นตEองใชE

เวลาของชีวิตไปกับการทำงาน ซึ่งคนวัยแรงงานเป~นกลุvมคน กลุvมใหญvสุดของโครงสรEางประชากรไทย เป~นกลุvมคนที่สำคัญ       

ในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป~นกลุ vมที ่ภาครัฐและเอกชนใหEความสำคัญไมvเพียงแตvพัฒนาศักยภาพ                  

แตvรวมถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีดEวย  

คุณภาพชีว ิตการทำงาน มีความสำคัญอยvางยิ ่งในการทำงานป*จจุบ ัน เพราะคนเป~นทรัพยากรที ่สำคัญ                       

เป~นตEนทุนทางสังคมที่มีคุณคvา ป*จจุบันคนเขEาสูvระบบการทำงานเพื่อใหEดำรงชีวิตอยูvไดE ตอบสนองความตEองการพื้นฐาน            

เมื่อคนใชEเวลาอยูvกับที่ทำงานเป~นสvวนใหญvจึงควรมีสภาวะที่เหมาะสมตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน จึงจะทำใหE

เกิดความสุขทั ้งรvางกายและจิตใจ มีความมั ่นคงทั ้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ0 สุขภาวะทางจิตวิญญาณ                   

และสุขภาวะทางสังคม ป*จจุบันรูปแบบการทำงานที่หลากหลายสvงผลตvอสมดุลระหวvางชีวิต และการทำงาน กลุvมวัยทำงาน       

มีความตEองการความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานที่แตกตvางกัน ป*จจัยที่สvงผลตvอสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน

ประกอบดEวยสมดุลหลายๆดEาน เชvน เวลา การมีสvวนรvวม ความพึงพอใจในงาน เพ่ือนรvวมงานและการสนับสนุนจากครอบครัว 

ดังนั ้นการบริหารความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน จึงเป~นสvวนหนึ ่งในการทำงานที ่ตEองบริหารความสมดุล                        

ใหEสอดคลEองกัน เพื ่อใหEพนักงานและองค0กรทำงานรvวมกันอยvางมีประสิทธิภาพและบรรลุเป �าหมายที ่กำหนด                           

คนเป~นทรัพยากรที่มีคุณคvาองค0กรทุกภาคสvวนควรหันมาสนใจเรื่องคนใหEมากขึ้น ยิ่งชvวงเศรษฐกิจถดถอยยvอมมีผลกระทบ       

ตvอการดำรงชีพอยvางหลีกเลี่ยงไมvไดE องค0กรควรมาใสvใจในเรื่อง คุณภาพชีวิตของพนักงานเพื่อใหEเกิดความสมดุลระหวvางชีวิต

และการทำงาน เพราะสภาพเศรษฐกิจตกต่ำเชvนนี้ มีผลกระทบตvอสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานแนvนอน องค0กรควรรับรูE

และพัฒนาพรEอมวางแผนแกEไขและปรับปรุงเพื ่อใหEพนักงานในองค0กรมีความสมดุลระหวvางชีว ิตและการทำงาน                   

และดำรงชีวิตอยvางมีความสุขและเกิดความสมดุลในทุกดEาน 

 ดังนั้นผูEวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานมีอิทธิพลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน        

ของพนักงาน องค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ ่งจะศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิต           

การทำงานมีอิทธิพลตvอความสมดุลระหวvางชีว ิตและการทำงาน ของพนักงาน องค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv                 

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ ศึกษาความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงาน

องค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำแนกตาม เพศ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, รายไดE, 

อายุงาน, ระดับสายงาน และศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานดEานการใหEสิ ่งตอบแทน ที่ยุติธรรม, ดEานสภาพการทำงาน               

ท่ีปลอดภัย,ดEานโอกาสกEาวหนEาและพัฒนาความสามารถ,ดEานการยอมรับในสังคม มีความแตกตvางกันหรือไมv และป*จจัยใดบEาง

ที่สvงผลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี           

จังหวัดนนทบุรี โดยขEอมูลที ่ไดEหลังจากการศึกษาคEนควEาวิจัยจะเป~นโอกาส เพื ่อจะไดEใชEเป~นแนวทางในการพัฒนา                

การดำเน ินงานและปรับปร ุงพ ัฒนาการบร ิหารงานขององค0การบร ิหารสvวนตำบลบางไผ v อำเภอเม ืองนนทบุ รี                      

จังหวัดนนทบุรี และเพื่อปรับความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน เพราะหากองค0กรเขEาใจความสมดุลระหวvางชีวิต          

และการทำงานของพนักงาน ก็จะสามารถทำใหEพนักงานเกิดความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานไดEอยvางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคDของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน ของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง

นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  



2. เพ ื ่อศ ึกษาความสมดุลระหว vางช ีว ิตและการทำงานของพนักงานองค 0การบร ิหารส vวนตำบลบางไผv                           

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดEตvอเดือน และระดับสาย 

3. เพื ่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานดEานการใหEสิ ่งตอบแทนที ่เพียงพอและยุติธรรม ดEานสภาพการทำงาน               

ที ่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพ ดEานโอกาสกEาวหนEาและพัฒนาความสามารถ และดEานการยอมรับในสังคม ที่มีผลตvอ           

ความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 

การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความสมดุลระหว'างชีวิตและการทำงาน 

 หทัยทิพย0 ลิ้วสงวน (2555) กลvาวไวEวvา ความหมายของความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน คือความสามารถ    

ของแตvละบุคคลในการบริหารและจัดสรรเวลาในการทำงานและกิจกรรมตvางๆไมvวvาจะเป~นชีวิตสvวนตัวครอบครัว                  

การสรEางสัมพันธภาพในสังคม และการจัดกิจกรรมในยามวvาใหEม ีความพอเหมาะพอดีแตvการจัดการกับบทบาท                 

ทางดEานชีวิตและการทำงานไมvไดEหมายความวvาเวลาที่ใชEไปกับแตvละบทบาทตEองแบvงสัดสvวนละเทvาๆกันแตvขึ ้นอยูvกับ

ความสำเร็จของคุณคvาประสิทธิภาพของบทบาทนั้นๆ และสามารถกvอใหEเกิดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของคนๆนั้นไดE

หรือไมvเพียงใด สมดุลชีวิตกับการทำงานเป~นป*จจัยสำคัญที่สvงเสริมใหEพนักงานในองค0กรเกิดคุณภาพการทำงานที่ดีเป~นความ

คาดหวังและความตEองการของพนักงานความพยายามที่จะสรEางความสมดุลระหวvางการทำงาน และชีวิตสvวนตัวของตนเอง      

ใหEเพิ ่มมากขึ ้น มนุษย0วัยทำงานทุกคนตEองรับผิดชอบบทบาทหลายอยvางในเวลาเดียวกัน เชvนตEองทำงานตEองดูแล              

สมาชิกในครอบครัว ตEองดูแลชีวิตตนเองใหEมีความสุข ตEองพัฒนาความรูEความสามารถเป~นตEน ซึ่งองค0กรไมvควรมองขEาม         

และควรใหEความสำคัญตvอส่ิงเหลvาน้ีเน่ืองจากส่ิงเหลvาน้ีเป~นป*จจัยท่ีมีผลกระทบตvอขีดความสามารถของพนักงานไดE 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับปVจจัยส'วนบุคคล 

กอบกาญจน0 เหรียญทอง (2556) กลvาวไวEวvา ทฤษฎีประชากรศาสตร0 หมายถึง ศาสตร0วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร  

“Demo” หมายถึง “People” แปลวvา ประชาชน หรือ ประชากร “Graphy” หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description” 

แปลวvา ลักษณะ ดังนั ้น Demography จะมีความหมายวvาวิชาที ่เกี ่ยวขEองกับประชากร ซึ ่งประกอบไปดEวย เพศ อายุ 

การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เชvน อาชีพรายไดE เช้ือชาติ เป~นตEน  

วชิรวัชร งามละมvอม (2558) กลvาวไวEวvา แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับดEานป*จจัยสvวนบุคคลนั ้นเป~นลักษณะ          

ทางดEานประชากรศาสตร0 เป~นความหลากหลาย ดEานภูมิหลังของบุคคล ซึ่งไดEแกv เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะ โครงสรEาง   

ของรvางกาย ความอาวุโสในการทำงาน เป~นตEน 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน 

สราวลี แซงแสวง (2559) กลvาวไวEวvา องค0ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานเป~นส่ิงท่ีทำใหEเราสามารถเห็นคุณภาพชีวิต

การทำงานแบบเป~นรูปธรรมมากยิ ่งขึ ้นวvาองค0กรประกอบไปดEวยคุณภาพชีวิตในทุกดEาน เพื ่อใหEเกิดความชัดเจนข้ึน

องค0ประกอบทั้งหมดตEองมีผลตvอคุณภาพชีวิตเพื่อใหEทราบถึงการรับรูEและความรูEสึกพึงพอใจในการทำงานของแตvละบุคคล          

ท่ีมีการรับรูEตvางกันแตvท้ังหมดแลEวก็ยvอมสvงผลทำใหEเกิดคุณภาพชีวิตกับงานเพ่ือทำใหEองค0การประสบผลตามวัตถุประสงค0 

Hackman and Sutte (1977) อEางถึงใน ฉัตรภรณ0  กาทองทุvง (2560) กลvาวไวEวvา สิ่งตvางๆที่สนองตvอความสุข

รวมถึงความพอใจของพนักงานทุกๆคนในบริษัทไมvวvาจะเป~น ระดับคนงาน ระดับหัวหนEาและระดับผู Eบริหารหรือ                

ระดับเจEาของบริษัท และที่สำคัญคุณภาพชีวิตของการทำงานยังนำไปสูvการมีความพึงพอใจในการทำงาน และเกิดความ       



ผูกพันในองค0กรไดE การมีคุณภาพชีวิตที ่ดีนอกจากจะทำใหEผู EปฏิบัติงานมีความพึงพอใจแลEวยังสvงผลตvอสภาพสังคม        

ส่ิงแวดลEอม เศรษฐกิจ ผลผลิตตvางๆ นอกจากน้ียังชvวยใหEอัตราการขาดงานลาออกจากงานและอุบัติเหตุในงานลดลง 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีศึกษา 

  ประชากรในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ คือ พนักงานสvวนตำบล พนักงานจEางตามภารกิจ และพนักงานจEางทั ่วไป          

องค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวนท้ังส้ิน 136 คน  (อEางอิงจากแผนอัตรากำลัง 3 ป¢ 

2564-2566 องค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv) 

กลุ'มตัวอย'างท่ีศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้ เก็บขEอมูลจำนวนพนักงานสvวนตำบล พนักงานจEางตามภารกิจ และพนักงานจEางทั่วไปองค0การ

บริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 136 คน  (อEางอิงจากแผนอัตรากำลัง 3 ป¢ 2564-

2566 องค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv) การกำหนดขนาดกลุvมตัวอยvางโดยการคำนวณจากการใชEสูตรของเครซี่และมอร0แกน 

(Krejcie and Morgan) อEางถึงใน วัลลภ รัฐฉัตรานนท0, 2565) จะไดEกลุvมตัวอยvางทั้งสิ้นเทvากับ 102 ตัวอยvาง โดยกำหนด

สัดสvวนตัวอยvางจากประชากรทั ้งหมด และมีข ั ้นตอนการสุ vมตัวอยvาง ขั ้นที ่  1 คือ การสุ vมตัวอยvางแบบชั ้นภูมิ                 

(Stratified Random Sampling) โดยแยกประชากรออกเป~นกลุvมยvอยๆ ตามประเภทบุคลากร และขั้นที่ 2 การเลือกกลุvม

ตัวอยvางแบบบังเอิญ โดยการแจกแบบสอบถาม เพื ่อใหEไดEจำนวนตามตEองการโดยไมvมีหลักเกณฑ0 กลุ vมตัวอยvาง                     

จะเป~นใครก็ไดEท่ีสามารถใหEขEอมูลไดE 

เคร่ืองมือท่ีใช̂ในการวิจัย 

ผูEวิจัยไดEใชEแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส0เป~นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขEอมูลเพื่อจะนำเอาขEอมูลที่ไดEหลังจาก

การเก็บรวบรวมมาวิเคราะห0เพื่อการตอบป*ญหาการวิจัยหรือเรื่องที่ตEองการศึกษา โดยแบบสอบถามถูกแบvงออกเป~น 5 สvวน 

ดังน้ี 

 สvวนที่ 1 ขEอมูลสvวนบุคคลของผูEตอบแบบสอบถาม เป~นคำถามที่เกี ่ยวขEองกับลักษณะป*จจัยสvวนบุคคล ไดEแกv           

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดEตvอเดือน ระดับสายงาน มีจำนวนคำถามทั้งหมด 6 ขEอ ประกอบดEวยคำถาม         

ในลักษณะเป~นคำถามปลายป¥ดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กำหนดใหEผู Eตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง                 

แคv 1 คำตอบ  

 สvวนที่ 2 ความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี ซึ ่งประกอบดEวย ดEานการทำงาน ดEานครอบครัว ดEานเวลา มีจำนวนขEอคำถาม 21 ขEอ ประกอบดEวย          

คำถามในลักษณะประเมินคvาระดับความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)   

สvวนที่ 3 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

เป~นคำถามที่เกี่ยวขEองกับคุณภาพชีวิตดEานการใหEสิ่งตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดEานสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและ

สvงเสริมสุขภาพ ดEานโอกาสกEาวหนEาและการพัฒนาความสามารถ ดEานการยอมรับในสังคม มีจำนวนขEอคำถามทั้งหมด 19 ขEอ 

ประกอบดEวยคำถามในลักษณะประเมินคvาระดับความสำคัญ 5 ระดับ (Rating Scale)  

สvวนที่ 4 ขEอเสนอแนะเกี่ยวกับความสมดุลระหวvางชีวิตกับการทำงานของตัวทvานเอง เป~นคำถามที่เกี่ยวขEองกับ           

การเสนอแนะ จำนวนขEอคำถาม 1 ขEอ เป~นคำถามในลักษณะคำถามปลายเป¥ด เพ่ือใหEผูEตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 



 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหDข̂อมูล 

ผูEวิจัยไดEนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ0ที ่ไดEรับการแกEไขและผvานความเห็นชอบของอาจารย0แลEวมาดำเนินการ          

จัดทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส0 เพื ่อเก็บขEอมูลจากกลุ vมตัวอยvางที ่กำหนด จำนวน 102 คน ซึ ่งกลุ vมตัวอยvางคือ             

พนักงานสvวนตำบล พนักงานจEางตามภารกิจ พนักงานทั่วไป สังกัดองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี โดยขอความรvวมมือจาก พนักงานสvวนตำบล พนักงานจEางตามภารกิจ พนักงานทั ่วไป ในการตอบ

แบบสอบถาม พรEอมชี้แจงวัตถุประสงค0ของการวิจัย หลังจากเก็บรวบรวมขEอมูลครบ 102 ชุด จะดำเนินการในขั้นตvอไป          

คือ การนำขEอมูลที่ไดEมาวิเคราะห0คำนวณผลโดยผvานโปรแกรมคอมพิวเตอร0สำเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยใชEเทคนิคการ

วิเคราะห0ขEอมูลดังรายละเอียดตvอไปน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชEในการวิเคราะห0ขEอมูลดังน้ี 

  1.1 ใชEคvารEอยละ (Percentage) และคvาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุvม ไดEแกv 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดEตvอเดือน และระดับสายงาน 

  1.2 ใชEคvาเฉลี ่ย (Mean) และสvวนเบี ่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที ่มีระดับ             

การวัดเชิงปริมาณ ไดEแกv คุณภาพชีวิตการทำงานดEานการใหEสิ ่งตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดEานสภาพการทำงาน            

ท่ีปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพ ดEานโอกาสกEาวหนEาและการพัฒนาความสามารถ และการยอมรับในสังคม 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชEในการวิเคราะห0ขEอมูลดังน้ี 

2.1 คุณภาพชีวิตการทำงานมีอิทธิพลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การ

บริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำแนกตาม เพศ จะใชEการวิเคราะห0ขEอมูลดEวยสถิติการทดสอบ t-test 

  2.2 คุณภาพชีวิตการทำงานมีอิทธิพลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การ

บริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดEตvอเดือน และ       

ระดับสายงาน จะใชEการวิเคราะห0ขEอมูลดEวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตvาง        

จะนำไปสูvการเปรียบเทียบเป~นรายคูv โดยใชEวิธี LSD 

2.3 เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานดEานการใหEสิ่งตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดEานสภาพการทำงาน

ที่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพ ดEานโอกาสกEาวหนEาและการพัฒนาความสามารถ และการยอมรับในสังคม มีอิทธิพล                

ตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

จะใชEการวิเคราะห0ขEอมูลดEวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห0ความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน ของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv           

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป~นรายดEาน พบวvา ความสมดุลระหวvางชีวิต

และการทำงาน ของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ดEานครอบครัว               

และดEานเวลา มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดตามลำดับ สvวนดEานการทำงาน มีระดับความคิดเห็นมาก ตามลำดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv         

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดEตvอเดือน ระดับสายงาน     

สามารถสรุปการวิจัย ไดEดังนี้ พนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่มี เพศ อายุ 



สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดEตvอเดือน ระดับสายงาน ตvางกัน ทำใหEความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน โดยภาพรวม

ไมvตvางกัน 

3. ผลการวิเคราะห0คุณภาพชีวิตการทำงานดEานการใหEสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม ดEานสภาพการทำงานที่ปลอดภัย         

ดEานโอกาสกEาวหนEาและพัฒนาความสามารถ ดEานการยอมรับในสังคม ที่มีผลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน       

ของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปการวิจัย ไดEดังน้ี 

3.1 คุณภาพชีวิตการทำงานดEานการยอมรับในสังคม และ คุณภาพชีวิตการทำงานดEานสภาพการทำงาน       

ที่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพ มีผลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv 

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

3.2 คุณภาพชีวิตการทำงานดEานการใหEสิ่งตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมและ คุณภาพชีวิตการทำงาน

ดEานโอกาสกEาวหนEาและพัฒนาความสามารถ ไมvมีผลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การบริหาร             

สvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการว ิ เคราะห 0ค ุณภาพช ีว ิตการทำงานของพน ักงานองค 0การบร ิหารส vวนตำบลบางไผv                         

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พิจารณาเป~นรายดEาน สามารถสรุปผลไดEดังน้ี 

  1.1 ด Eานการให Eส ิ ่ งตอบแทนที ่ เพ ียงพอและยุต ิธรรม พบว vาพนักงานองค 0การบร ิหาร                        

สvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ใหEความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการทำงาน ดEานการใหEสิ่งตอบแทนที่เพียงพอ

และยุติธรรม โดยรวมอยูvในระดับความสำคัญมาก โดยสvวนใหญvพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง        

จังหวัดนนทบุรีมีความคิดเห็นวvา ตัวเองไดEรับผลตอบแทนในภาพรวมคุEมคvากับความอุตสาหะในการทำงาน ซึ่งสอดคลEองกับ

แนวคิดของ Delamotte and Takezawa (1984) อEางถึงใน สมพร สังข0เพ่ิม (2555) กลvาวไวEวvา การใหEส่ิงตอบแทนท่ีเพียงพอ          

และยุติธรรม คือความตEองการของผูEปฎิบัติงานในการไดEรับการปฎิบัติอยvางเป~นธรรมในการทำงานและการไดEรับสิ่งตอบแทน

ในฐานะที ่ เป~นสvวนหนึ ่งขององค0การและเป~นสvวนหนึ ่งของสังคมไมvถ ูกเลิกจEางโดยไมvเป~นธรรม หรือไมvม ีเหตุผล                      

รวมทั้งไดEรับมาตรการที่เป~นธรรมในทุกๆดEานจากการปฏิบัติงานจากนายจEาง และสอดคลEองกับแนวคิดของ นาวี อุดร           

และคณะ (2561) กลvาวไวEวvา การใหEสิ ่งตอบแทนที ่เพียงพอและยุติธรรม คือ การไดEคvาตอบแทนที ่มีความเพียงพอ                    

ตvอการดำรงชีวิตและสอดคลEองกับมาตราฐานคvาครองชีพ วิเคราะห0ถึงความรูEความชำนาญของพนักงาน ความรับผิดชอบ              

ในงานคvาตอบแทนตEองถูกตEองตามกฎหมาย มีความเพียงพอในการดำรงชีพของพนักงานและเป~นธรรม ไมvเหลื ่อมล้ำ               

หรือเอาเปรียบเหมาะสมและเป~นธรรมตvอท้ังฝ̈ายองค0กรและพนักงาน  

  1.2 ดEานสภาพการทำงานที ่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพ พบวvาพนักงานองค0การบริหาร            

สvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ใหEความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการทำงาน ดEานสภาพการทำงานท่ีปลอดภัยและ

สvงเสริมสุขภาพ โดยรวมอยู vในระดับความสำคัญปานกลาง โดยสvวนใหญvพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv            

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีมีความคิดเห็นวvา องค0กรมีการใหEความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ซึ่งสอดคลEองกับแนวคิดของ Yasgayama (1993) อEางถึงใน รัตนาภรณ0 บุญมี (2558) กลvาวไวEวvา การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต

การทำงานของพนักงานสายธุรการแหvงมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ ¨นไดEทำการเปรียบเทียบเรื ่องสภาพการทำงาน             

ที่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพ ดังกลvาวกับประเทศตvางๆ สรุปมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงานตEองประกอบดEวยสภาพการ



ทำงานที่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพคือ สภาพแวดลEอมที่ปลอดภัย และมีสถานที่ในการทำงานที่สมเหตุสมผลถูกสุขอนามัย 

และสอดคลEองกับแนวคิดของ Huse & Cummibgs (1985) อEางถึงใน สราวลี แซงแสวง (2559) กลvาวไวEวvา สถานภาพ         

การทำงานที่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพ คือ บุคลากร ไดEรับความปลอดภัยจากการทำงาน อีกทั้ง องค0กรตEองมีการสvงเสริม

สุขภาพท้ังรvางกายและจิตใจ รวมไปถึง สภาพบรรยากาศขององค0กร มีความปลอดภัยย่ิงข้ึน ไมvเส่ียงตvอภัยอันตราย 

1.3 ดEานโอกาสกEาวหนEาและพัฒนาความสามารถ พบวvาพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv 

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ใหEความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการทำงาน ดEานโอกาสกEาวหนEาและพัฒนาความสามารถ         

โดยรวมอยูvในระดับความสำคัญมาก โดยสvวนใหญvพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี         

มีความคิดเห็นวvา องค0กรเป¥ดโอกาสใหEพนักงานใชEความรู Eความสามารถ ความคิดริเริ ่มสรEางสรรค0ในการปฏิบัติงาน                   

ไดEอยvางอิสระและเต็มความสามารถ และองค0กรเป¥ดโอกาสใหEพนักงานเรียนรูEงานเพิ่มขึ้นจากเพื่อนรvวมงานหรือหัวหนEางาน     

จนสามารถถvายทอดความรู EใหEกับบุคคลอื ่นไดE ซึ ่งสอดคลEองกับแนวคิดของ Huse & Cummibgs (1985) อEางถึงใน                 

สราวลี แซงแสวง (2559) กลvาวไวEวvา โอกาสกEาวหนEาและพัฒนาความสามารถ แบvงเป~น โอกาสกEาวหนEา คือ พนักงานมีโอกาส

สามารถกEาวหนEาในสายงานไดEอยvางมั่นคง โดยองค0กรจะตEองมีการกำหนดนโยบายในการอบรมศึกษาดูงานที่เป~นประโยชน0       

ตvอทั ้งองค0กรและตัวบุคคล และ การพัฒนาศักยภาพบุคคล คือ บุคลากรไดEรับการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง            

โดยมีการพิจารณาจากตำแหนvงและภาระหนEาที่ ที่ปฏิบัติงานสามารถใชEความริเริ่มสรEางสรรค0ในการทำงานไดE พรEอมกำหนด

เป�าหมายในการทำงานเป~นอิสระแตvตEองปฏิบัติงานใหEเสร็จตามที ่กำหนดและไดEร ับมอบหมาย และสอดคลEองกับ           

แนวคิดของนาวี อุดร และคณะ (2561) กลvาวไวEวvา โอกาสกEาวหนEาและพัฒนาความสามารถ คือ การที่พนักงานไดEรับ             

การสvงเสริมและเป¥ดโอกาสใหEมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเองโดยใหEใชEความรูEความสามารถอยvางเต็มท่ี            

มีโอกาสเลื่อนตำแหนvงที่สูงขึ้น สvงผลใหEพนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานใหEเป~นไปตามเป�าหมายและเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

การที่พนักงานมีโอกาสไดEใชEความสามารถของตนเอง มีความเป~นอิสระในการตัดสินใจ ถือเป~นการสรEางความรับผิดชอบ            

ในงานอีกทางหนึ่ง และการที่พนักงานไดEรับโอกาสในการพัฒนาความสามารถยังสามารถนำเทคนิคจากการพัฒนาใหมvๆมาใชE

แกEไขขEอบกพรvองและปรับปรุงประสิทธิภาพของงานดEวย 

1.4 ดEานการยอมรับในสังคม พบวvาพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง          

จังหวัดนนทบุรี ใหEความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการทำงาน ดEานการยอมรับในสังคม โดยรวมอยูvในระดับความสำคัญมาก         

โดยสvวนใหญvพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นวvา ตัวเองยอมรับฟ*ง           

ความคิดเห็นและขEอเสนอแนะจากเพื่อนรvวมงานและบุคคลภายนอก ซึ่งสอดคลEองกับแนวคิดของ Walton (1973) อEางถึงใน 

จิราภรณ0 สุขอินทร0 (2558) กลvาวไวEวvา การยอมรับในสังคม คือ การทำงานที ่ปราศจากอคติ ไมvแบvงชนชั ้นวรรณนะ                    

ทำงานรvวมกันตามที่ไดEรับมอบหมายซึ่งทำใหEเกิดปฏิสัมพันธ0อันดีกับบุคลากรและสvงผลใหEเกิดบรรยากาศในการทำงานที่มี

ลักษณะตvางๆที่มีการยอมรับซึ่งกันและกัน และชvวยเหลือซึ่งกันและกัน และสอดคลEองกับแนวคิดของ Huse & Cummibgs 

(1985) อEางถึงใน สราวลี แซงแสวง (2559) กลvาวไวEวvา การยอมรับในสังคม คือ บุคลากรไดEรับการยอมรับจากผูEรvวมงาน             

ในการติดตvอประสานงานทั้งภายในและภายนอกขององค0กรทำใหEเกิดบรรยากาศที่เป~นมิตรตvอกัน และปราศจากอคติ             

ในการทำงาน 

 2. ผลการวิเคราะห0ความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv 

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พิจารณาเป~นรายดEาน สามารถสรุปผลไดEดังน้ี 



2.1 ดEานการทำงาน พบวvาพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ใหEความสำคัญกับความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน ดEานการทำงาน โดยรวมอยูvในระดับความคิดเห็นมาก โดยสvวนใหญv

พนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ีม ีความคิดเห็นวvา ไมvว vาจะทำอะไรก็ตาม                         

จะทำทุกอยvางดEวยความเต็มใจ และทุvมเทกำลังความสามารถอยvางเต็มที่เพื่อใหEงานบรรลุเป�าหมาย ซึ่งสอดคลEองกับแนวคิด

ของ กนกอร ธรรมแสง (2562) กลvาวไวEวvา การทำงานหมายถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรและความตEองการ            

ในดEานที่เกี่ยวขEองกับคุณภาพชีวิตการทำงานและสังคมประกอบดEวย ความสัมพันธ0ทางสังคม หมายถึงมีความเชื่อมั่นศรัทธา

ตvอเพื่อนรvวมงาน มีการพึ่งพาอาศัยและชvวยเหลือกันในการทำงาน สามารถทำงานบางอยvางแทนกันไดE รูEบทบาทหนEาที่ในงาน

โดยไมvตEองรอคำสั่งในการทำงานมีความสามารถในการติดตvอสื่อสารกับผูEอื่นรvวมถึงสรEางบรรยากาศการทำงานที่ดี มีการเสนอ

ขEอคิดหรือแนวทางแกEไขป*ญหาในงานรvวมกัน ยอมรับฟ*งความคิดเห็นของผูEอื่นมีสvวนรvวมในการตัดสินใจ และ ดEานแรงจูงใจ                    

ในการทำงาน หมายถึงการมีอิสระในการทำงาน การไดEรับการยอมรับและชื่นชมจากผูEบริหารและเพื่อนรvวมงาน มีความภูมิใจ

พึงพอใจในการทำงาน ภูมิใจในการเป~นสมาชิกขององค0กร ตั้งใจที่จะคงอยูvในงาน เชื่อมั่นและศรัทธาในการบริหารจัดการ          

ของผูEบริหาร ตั้งใจทำงานอยvางเต็มกำลัง มีความรูEความสามารถ ภูมิใจในผลงาน มีสvวนรvวมในการเผยแพรvความดีงาม         

ปกป�องช่ือเสียงขององค0กรตลอดจนมีโอกาสไดEใชEและพัฒนาความรูEความสามารถของตนในการทำงาน 

2.2 ดEานครอบครัว พบวvาพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี    

ใหEความสำคัญกับความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน ดEานครอบครัว โดยรวมอยู vในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด               

โดยสvวนใหญvพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีมีความคิดเห็นวvา ครอบครัวเป~นสิ่งที่ทำใหE

ชีวิตอยูvดีมีความสุข ซึ่งสอดคลEองกับแนวคิดของภาวิณี  แสนวัน (2557) กลvาวไวEวvา ครอบครัวถือเป~นการสรEางสมดุลระหวvาง

หนEาที่การงานความสัมพันธ0ในครอบครัวและชีวิตสvวนตัวนับเป~นสิ่งที่มีความสำคัญมากตvอความอยูvดีมีสุขสำหรับสมาชิก          

ในครัวเรือนและยังสvงผลตvอเนื่องถึงสังคมโดยรวมอีกดEวย โดยเฉพาะหากสามารถจัดสรรเวลาที่เพียงพอในการเขEาสังคม          

และการมีสvวนรvวมในชุมชนและสอดคลEองกับแนวคิดของ Merrill and Merrill (2003) อEางถึงใน กรกวรรณ ศรีวิรัตน0 (2559) 

กลvาวไวEวvา ครอบครัวเป~นองค0ประกอบของชีวิตมนุษย0 ที ่สามารถเสริมสรEางตนเองใหEมีชีวิตที ่สมดุล เป~นสvวนหน่ึง                    

ในการเสริมสรEางความสุขสvวนบุคคลที่จะนำไปสูvความสำเร็จพรEอมทั้งเป~นสvวนชvวยในการผลักดันใหEเกิดความสุขภายในจิตใจ

และการใชEชีวิตในสังคม 

2.3 ดEานเวลา พบวvาพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี                

ใหEความสำคัญกับความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน ดEานเวลา โดยรวมอยูvในระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยสvวนใหญv

พนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีมีความคิดเห็นวvา ตัวเองสามารถบริหารเวลา                    

ในการทำงานและการดำเนินชีวิตไดEเป~นอยvางดีและหากทุvมเทเวลาใหEกับการทำงานคิดวvางานที่ออกมาจะเกิดประสิทธิภาพ

มากขึ ้น ซึ ่งสอดคลEองกับแนวคิดของ Merrill and Merrill (2003) อEางถึงใน กรกวรรณ ศรีวิรัตน0 (2559) กลvาวไวEวvา             

เวลาเป~นองค0ประกอบของชีวิตมนุษย0 ที่สามารถเสริมสรEางตนเองใหEมีชีวิตที่สมดุล เป~นสิ่งที่เกี่ยวขEองกับการตัดสินใจในทุกๆ

อยvางของช ีว ิต เวลาเป ~นส vวนในการกำหนดไมvว vาจะเป ~นการทำงานหร ือครอบคร ัวซ ึ ่ งท ุกอย vางล EวนจะตEองทำ                            

ใหEการใชEชีวิตนี ้มีความสมดุลกับเวลาที่ไดEกำหนดไวEและสมดุลกับดEานอื ่นๆดEวยเชvนกัน และสอดคลEองกับแนวคิดของ 

Greenhas,Collins,and Shaw (2003) อEางถึงใน สราวลี แซงแสวง (2559) กลvาวไวEวvา เวลาถือเป~นองค0ประกอบความสมดุล

ในชีวิตการทำงานและครอบครัว เป~นการทุvมเทเวลาเพ่ือใหEการทำงานออกมามีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 



3. ผลการวิเคราะห0คุณภาพชีวิตการทำงานมีอิทธิพลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงาน

องค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามป*จจัยสvวนบุคคล ประกอบดEวย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดEตvอเดือน และระดับสายงานสามารถสรุปผลไดEดังน้ี 

3.1 พนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศ ตvางกันทำใหE

ความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน โดยภาพรวมไมvตvางกัน ซึ ่งผู Eว ิจ ัยมีความเห็นวvา พนักงานองค0การบริหาร                   

สvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหวvางเพศหญิงกับเพศชายมีความตEองการเรียนรูEและเพิ่มประสิทธิภาพ         

ของตนเอง ทุvมเทกำลังในการทำงานอยvางเทvาเทียมกันกับงานที่รับผิดชอบ และเห็นครอบครัวเป~นสิ่งสำคัญ มีความสามารถ

แบvงเวลาในการทำงานและการทำหนEาที่ในครอบครัวไดEเทvาเทียมกัน ซึ่งสอดคลEองกับแนวคิดของ ภาวิณี  แสนวัน (2557) 

กลvาวไวEวvา จากการศึกษาป*จจัยดEานสvวนบุคคล ป*จจัยดEานการทำงาน และป*จจัยดEานสังคม ที่มีผลตvอความสมดุลระหวvางชีวิต

และการทำงานของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวvาเพศชายและเพศหญิง มีผลตvอความสมดุลระหวvางชีวิต                 

และการทำงานโดยภาพรวมไมvมีความแตกตvางกัน  

3.2 พนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที ่มีอายุตvางกัน             

ทำใหEความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน โดยภาพรวมไมvตvางกัน ซึ่งผู Eวิจัยมีความเห็นวvา พนักงานในแตvละชvวงวัย              

มีเป�าหมายในการทำงานที่ชัดเจน เหมาะสมกับตำแหนvงและหนEาที่ที ่ไดEรับผิดชอบ ทุvมเทในงานที่รับผิดชอบ มีบทบาท             

ในครอบครัวที ่ตvางกัน สามารถดูแลครอบครัวไดEตามบทบาทของตนเอง จัดสรรเวลา เพื ่อการทำงานและเพื ่อสมาชิก                

ในครอบครัวไดEอยvางเหมาะสม ซึ่งสอดคลEองกับแนวคิดของ นฤมล เมียนเกิด (2558) กลvาวไวEวvา จากการศึกษาความสมดุล

ระหวvางชีวิตสvวนตัวและการทำงานของพนักงานออฟฟ¥ต ในเขตกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับพนักงาน บริษัท เบอร0ล่ี         

ยุคเกอร0 ฟู�ดส0 จำกัด พบวvา อายุท่ีแตกตvางกันไมvมีผลตvอสภาพความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานท่ีแตกตvางกัน 

3.3 พนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่มีสถานภาพตvางกัน    

ทำใหEความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน โดยภาพรวมไมvตvางกัน ซึ่งผูEวิจัยมีความเห็นวvา สถานภาพไมvมีผลกระทบ               

ตvอการทำงานของพนักงาน พนักงานสามารถจัดสรรเวลาใหEกับครอบครัวและการทำงานไดEเป~นอยvางดี ซึ่งสอดคลEองกับ

แนวคิดของ ชูเกียรติ จากใจชน และคณะ (2564) กลvาวไวEวvา จากการศึกษารุvนของคน ความพึงพอใจในงานกับความสมดุล

ระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย0แหvงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวvา 

สถานภาพตvางกันมีคvาเฉล่ียของความพึงพอใจในงานกับสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานไมvแตกตvางกัน 

3.4 พนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่มีระดับการศึกษา 

ตvางกันทำใหEความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน โดยภาพรวมไมvตvางกัน ซึ่งผูEวิจัยมีความเห็นวvา พนักงานองค0การบริหาร

สvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีที่มีระดับการศึกษาตvางกันมีหนEาที่ความรับผิดชอบในการทำงานที่เหมาะสมกับ

การศึกษาและตำแหนvงการทำงาน จึงไมvกระทบตvอความสมดุลในการทำงานของพนักงาน ซึ่งสอดคลEองกับแนวคิดของ             

ชูเกียรติ จากใจชน และคณะ (2564) กลvาวไวEว vา จากการศึกษารุ vนของคน ความพึงพอใจในงานกับความสมดุล                 

ระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย0แหvงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวvา 

การศึกษาตvางกันตvางกันมีคvาเฉล่ียของความพึงพอใจในงานกับสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานไมvแตกตvางกัน 

3.5 พนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่มีรายไดEตvอเดือน 

ตvางกันทำใหEความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน โดยภาพรวมไมvตvางกัน ซึ่งผูEวิจัยมีความเห็นวvา พนักงานองค0การบริหาร

สvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่มีรายไดEตvางกันมาจากตำแหนvงการทำงานที่ตvางกันตามการครอบครอง



ตำแหนvง ซึ่งจะมีหนEาที่การทำงานตvางกัน ซึ่งพนักงานแตvละตำแหนvงมีความทุvมเทในการทำงานเต็มตามศักยภาพของตนเอง 

ดEวยความเต็มใจและเต็มเวลา ซึ่งมีความแตกตvางจากแนวคิดของ ภาวิณี  แสนวัน (2557) กลvาวไวEวvา จากการศึกษาป*จจัย  

ดEานสvวนบุคคล ป*จจัยดEานการทำงาน และป*จจัยดEานสังคม ที่มีผลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงาน         

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวvา รายไดEตvอเดือนของพนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตvางกัน มีผลตvอความสมดุล          

ระหวvางชีวิตและการทำงานโดยภาพรวมแตกตvางกัน 

3.6 พนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่มีระดับสายงาน 

ตvางกันทำใหEความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน โดยภาพรวมไมvตvางกัน ซึ่งผูEวิจัยมีความเห็นวvา พนักงานองค0การบริหาร

สvวนตำบลบางไผv อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี ในแตvละระดับสายงานมีการทำงานที ่พ ึ ่งพาอาศัยซึ ่งก ันและกัน                     

ซึ ่งพนักงานในสายงานที ่ตvางกัน ตvางทำงานดEวยความเต็มที ่ในการทำงาน มีการแบvงเวลาในการทำงาน การวางแผน                  

ในการทำงาน จึงทำใหEความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานไมvตvางกัน ซึ่งมีความแตกตvางจากแนวคิดของ ภาวิณี  แสนวัน 

(2557) กลvาวไวEวvา จากการศึกษาป*จจัยดEานสvวนบุคคล ป*จจัยดEานการทำงาน และป*จจัยดEานสังคม ที่มีผลตvอความสมดุล

ระหวvางชีวิต และการทำงานของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวvา ระดับสายงานของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตvางกัน มีผลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานโดยภาพรวมแตกตvางกัน 

4. ผลการวิเคราะห0คุณภาพชีวิตการทำงานไดEแกv ดEานการใหEสิ ่งตอบแทนที ่เพียงพอและยุติธรรม                 

ดEานสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพ ดEานโอกาสกEาวหนEาและพัฒนาความสามารถ ดEานการยอมรับในสังคม   

มีอิทธิพลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี     

จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปผลไดEดังน้ี 

4.1 คุณภาพชีว ิตการทำงานดEานการใหEสิ ่งตอบแทนที ่เพียงพอและยุติธรรมไมvมีอ ิทธิพล                  

ตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ซึ่งผูEวิจัยมีความเห็นวvา พนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี น้ันไดEรับคvาตอบแทน           

ที่เหมาะสมเป~นธรรมไมvเหลื่อมล้ำกันเมื่อเทียบกับสายงานเดียวกันและมีสวัสดิการที่เหมาะสมกับตำแหนvง ซึ่งไมvสอดคลEองกับ

วิจัยของ ณัฐกานต0 พvอคEา (2560) จากงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีความสัมพันธ0ตvอความสมดุล

ระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานธุรกิจอุตสาหกรรมปูนซีเมนต0: กรณีศึกษา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) พบวvา 

คvาตอบแทนที่เหมาะสมเป~นธรรมมีความสัมพันธ0กับความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน และไมvสอดคลEองกับแนวคิดของ 

Walton (1973) อEางถึงใน จิราภรณ0 สุขอินทร0 (2558) กลvาวไวEวvา การใหEสิ ่งตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม แบvงเป~น         

ความเพียงพอของคvาตอบแทนเป~นคvาจEางที่ผูEจEางตEองไดEรับและเป~นป*จจัยพื้นฐานที่มีผลตvอคุณภาพชีวิตการทำงานนอกเหนือ            

จากป*จจัยท่ีเป~นส่ิงตอบแทนดEานอ่ืนๆ เน่ืองจากบุคคลทุกคนมีความตEองการทางเศรษฐกิจซ่ึงเป~นส่ิงจำเป~นสำหรับการมีชีวิตอยูv

จึงมุvงที่จะทำงานเพื่อใหEไดEรับการตอบสนองทางเศรษฐกิจนั้นจากนั้นเมื่อไดEรับคvาตอบแทนจากการทำงานตามขEอตกลง            

ของการวvาจEาง สามารถดำรงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพของสังคมมีชีวิตอยูvอยvางสะดวกสบาย 

4.2  คุณภาพชีวิตการทำงานดEานสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพมีอิทธิพลตvอ

ความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี        

ซึ่งผูEวิจัยมีความเห็นวvาสvวนใหญvพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีใหEความสำคัญ

ดEานสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพ โดยรวมในระดับปานกลาง ในเรื่ององค0กรมีการใหEความสำคัญกับ            

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ ่งสอดคลEองกับวิจัยของ สราวลี แซงแสวง (2559) จากงานวิจัยเรื ่อง         



คุณภาพชีวิตในการทำงานและความสมดุลของชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการเจนเนอเรชั ่น X และ                

เจอเนอเรชั่น Y พบวvา สภาพแวดลEอมการทำงานที่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพกับความสมดุลของชีวิตในการทำงาน              

มีความสัมพันธ0กัน กลvาวคือ เมื่อพนักงานมีสภาพแวดลEอมการทำงานที่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพที่ดีมากขึ้นความสมดุล

ของชีวิตในการทำงานจะเพิ่มขึ้น และสอดคลEองกับแนวคิดของ นาวี อุดร และคณะ (2561) กลvาวไวEวvา สถานภาพการทำงาน

ที ่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพ คือ การที ่พนักงานไดEปฏิบัติงานในสถานที ่และสภาพแวดลEอมที ่มีความเหมาะสม             

ปลอดภัย และมีสิ ่งอำนวยความสะดวกที ่เหมาะสมกับลักษณะงาน เป~นการเพิ ่มระดับความพึงพอใจในการทำงาน               

สรEางประสิทธิภาพในการทำงานและสรEางขวัญกำลังใจในการปฏิบัต ิงานของพนักงานไดEด ีข ึ ้น มีความปลอดภัย                   

ตvอสุขภาพและทรัพย0สินของพนักงานดEวย 

4.3 ค ุณภาพชีว ิตการทำงานดEานโอกาสกEาวหนEาและพัฒนาความสามารถไมvม ีอ ิทธ ิพล                    

ตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ซึ่งผูEวิจัยมีความเห็นวvา องค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นั้นเป¥ดโอกาสใหEพนักงาน        

พัฒนาและเพิ่มพูนความรูEความสามารถอยvางตvอเนื่อง มีการจัดอบรมสัมมนา เป¥ดโอกาสใหEพนักงานไดEใชEความรูEความสามารถ

อยvางอิสระ และสนับสนุนใหEพนักงานมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใชEในการปรับสายงานในอนาคตไดE ซึ่งไมvสอดคลEองกับวิจัยของ 

ณัฐกานต0 พvอคEา (2560) จากงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีความสัมพันธ0ตvอความสมดุลระหวvาง

ชีวิตและการทำงานของพนักงานธุรกิจอุตสาหกรรมปูนซีเมนต0: กรณีศึกษา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) พบวvา                 

การมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ ความกEาวหนEาและมั่นคงในงาน ความสัมพันธ0ที่ดีในองค0กร ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระ

จากงาน และความภูมิใจในงานมีความสัมพันธ0กับความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน และไมvสอดคลEองกับแนวคิดของ 

Walton (1973) อEางถึงใน จิราภรณ0 สุขอินทร0 (2558) กลvาวไวEวvา โอกาสกEาวหนEาและพัฒนาความสามารถ แบvงเป~น             

โอกาสความกEาวหนEา คือการที่บุคลากรมีโอกาสกEาวหนEาในที่พัฒนาศักยภาพความสามารถของตนเองใหEไดEรับรูEทักษะใหมvๆ 

ทำใหEมีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนตำแหนvงหนEาที่ ท่ีสูงขึ้นประสบความสำเร็จตามที่มุvงหวังเอาไวEเป~นสิ่งจำเป~นที่บุคลากร

ตEองไดEรับเพราะมีผลตvอการสvงเสริมใหEเกิดคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีดีย่ิงข้ึนและการพัฒนาความสามารถของตนเองหมายถึง

โอกาสในการใชEความรู Eความสามารถ ในการสรEางเสริมและพัฒนาการทำงานใหEมีทักษะการทำงานใหEไดEใชEความรูE                

อยvางเต็มความสามารถและพัฒนางานใหEมีค ุณภาพยิ ่งข ึ ้นรวมไปถึงเป¥ดโอกาสใหEบุคลากรไดEแสดงความคิดเห็น                  

ความคิดสรEางสรรค0ความมีอิสระในการทำงานและสามารถควบคุมการทำงานดEวยตนเองไดE 

4.4  คุณภาพชีวิตการทำงานดEานการยอมรับในสังคมมีอิทธิพลตvอความสมดุลระหวvางชีวิต             

และการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผูEวิจัยมีความเห็นวvา       

สvวนใหญvพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีใหEความสำคัญดEานการยอมรับในสังคม 

โดยรวมในระดับมาก ในเรื ่องการยอมรับฟ*งความคิดเห็นและขEอเสนอแนะจากเพื ่อนรvวมงานและบุคคลภายนอก                     

ซึ่งสอดคลEองกับวิจัยของ ฉัตรภรณ0 กาทองทุvง (2560) จากงานวิจัยเรื่อง สภาพแวดลEอมการทำงานและความสมดุลระหวvาง

ชีวิตกับการทำงานที่มีอิทธิพลตvอคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทกvอสรEางพบวvา ความสมดุลระหวvางชีวิต                

กับการทำงานมีความสัมพันธ0ในเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทำงานดEานการยอมรับในสังคม และสอดคลEองกับแนวคิดของ                                                

นาวี อุดร และคณะ (2561) กลvาวไวEวvา การยอมรับในสังคม คือ การที่พนักงานรู Eสึกวvาตนมีคุณคvา ไดEรับการยอมรับ               

และไดEรับความรvวมมือในการทำงานจากกลุvมเพื่อนรvวมงาน รูEสึกวvาตนเองเป~นสvวนหนึ่งของกลุvม เป~นการสรEางสัมพันธภาพที่ดี                          



ซึ่งกันและกัน สvงเสริมซึ่งกันและกัน ทำใหEเกิดความผูกพันตvอกันและรvวมมือกันทำงานเพื่อความสำเร็จของงานสvงผลใหEองค0กร

บรรลุผลตามเป�าหมายท่ีวางไวEอยvางมีประสิทธิภาพ 

 

ข̂อเสนอแนะในการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ มีขEอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชEใหEเป~นประโยชน0และเป~นแนวทางในการสรEางแผนการปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนาความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานของพนักงานองค0การบริหารสvวนตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี             

จังหวัดนนทบุรี ดังน้ี 

 1. ป*จจัยสvวนบุคคล ประกอบดEวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดEตvอเดือน และระดับสายงาน              

จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหEเห็นวvาเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดEตvอเดือน และระดับสายงานที่ตvางกัน             

ทำใหEความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงานโดยรวมไมvตvางกัน เมื่อพิจารณารายดEานพบวvาคvาเฉลี่ยความสมดุลระหวvางชีวิต

และการทำงานในดEานการทำงานมีคvาเฉลี่ยนEอยที่สุด ดังนั้น องค0การบริหารสvวนตำบลตำบลบางไผv อำเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี ควรสvงเสริมใหEพนักงานทุกคนไดEพัฒนาและเพิ่มพูนความรูEใหEเกิดการเรียนรูEใหมvๆในการเพิ่มประสิทธิภาพ        

ของงาน ในทุกๆดEานขององค0กร 

2. คุณภาพชีวิตการทำงาน ดEานสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพ จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหEเห็นวvา

คุณภาพชีวิตการทำงาน ดEานสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและสvงเสริมสุขภาพมีผลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน                  

ดังนั ้น องค0กรควรใหEความสำคัญเรื ่อง สภาพแวดลEอมบรรยากาศที่มีความปลอดภัยไมvเสี ่ยงอันตรายหรือสvงผลกระทบ             

ตvอสุขภาพ สถานที ่ปฏิบัติงานสะอาดปลอดโปรvงมีการจัดสรรอุปกรณ0และมาตรการป�องกันอันตรายใหEแกvพนักงาน                      

และจัดกิจกรรมสvงเสริมสุขภาพใหEแกvพนักงาน เพ่ือใหEเกิดความปลอดภัยในการทำงานอยูvเสมอ 

3. คุณภาพชีว ิตการทำงาน ดEานการยอมรับในสังคม จากการศึกษาครั ้งนี ้แสดงใหEเห็นวvาคุณภาพชีวิต                        

การทำงาน ดEานการยอมรับในสังคม มีผลตvอความสมดุลระหวvางชีวิตและการทำงาน ดังนั ้น องค0กรควรจัดกิจกรรม                

สานสัมพันธ0เพื ่อทำใหEพนักงานรู Eจ ักกันและทำงานรvวมกันไดEอยvางมีความสุขปราศจากอคติในการทำงานรvวมกัน                        

เกิดการยอมรับซ่ึงกันและกันไมvแบvงช้ันวรรณะใหEเกียรติกัน 
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