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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบความสมดุลของชีวิตและท างานของ
พนักงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตประเภทอาหารแปรรูปบรรจุกระป๋อง กรณีศึกษาเฉพาะ.3.บริษัท
ขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน.258.คน.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม.การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย.โดยใช้สถิติ.ค่าร้อยละ.ค่าเฉลี่ย.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.ค่าทีและ 
ค่าเอฟ.ผลวิจัยวิจัย.พบว่า.1) .ระดับความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงานอยู่ในระดับมาก 
2) .พนักงานที่มีสถานภาพด้านอายุ.จ านวนบุตร.และต าแหน่งงาน.ต่างกันมีระดับความสมดุลของชีวิตและ
การท างาน.โดยภาพรวมและรายประเด็น.แตกต่างกัน.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05  
ค าส าคัญ: ความสมดุลของชีวิตและท างาน, อุตสาหกรรมการผลิต สงขลา 
 
Abstract  

The purposes of this research were to study level and compare Work-life Balance 
of Employees in Canned Food Processing Sectors, A Case Study of 3 Large Enterprises in 
Songkhla Province. The research sample was 258 personnel. Questionnaire was used to 
collect the data and statically analyzed by Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test 
and F-test. The results were as follows 1) The level of Work-life Balance of Employees is 
at a high level 2) Employees having a different ages, the number of children and the 
workstations have a balance of life and work. Overall and individual differences were 
statistically significant at the 0.05 level. 
Keywords: Work-life Balance, Canned Food, Songkhla 
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บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ไดก้ล่าวถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศไทยที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อ
การพัฒนาประเทศ การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการ  เศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้า การ
ลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม่ที่ส าคัญของโลก .(คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555).สถานการณ์ดังกล่าว .ส่งผลต่อสภาพการท างานขององค์กร
เช่นเดียวกัน ดังความเห็นของ สุวิมล บัวผัน.(2554).ซึ่งได้กล่าวว่า สภาพการท างานของคนในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีตเป็นอย่างมากพนักงานส่วนใหญ่ต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานมากขึ้น จนท าให้
ไม่มีเวลาส าหรับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว ผู้บริหารองค์กรจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญใน
เรื่องดังกล่าว หากองค์กรต้องการที่จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถและมีความรู้ให้ปฏิบัติงานใน
องค์กรนานๆ การบริหารงานจึงจ าเป็นที่จะต้องดูแลพนักงานของตนให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท างานที่ดี มิฉะนั้นอาจท าให้พนักงานมีความรู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตการท างานและท าให้ลาออกจาก
องค์กรไปแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าให้กับพนักงานเอง ซึ่งประเด็นดังกล่าวคือ ความสมดุลระหว่างชีวิต
การท างานเพ่ือหารายได้เลี้ยงชีพกับชีวิตด้านอื่นๆ.ของคน.(นิตินัย  หมีสอาด, 2556) 

ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน จึงเป็นความสามารถในการบริหารของแต่ละบุคคล อัน
สามารถรักษาดุลยภาพในการจัดสรรบทบาทหน้าที่และภาระความรับผิดชอบของตนที่ด ารงอยู่ท่ามกลาง
บทบาทที่หลากหลายในการด าเนินชีวิตระหว่างการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัวและครอบครั วใหสอด
ประสานสัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความพึงพอใจในชีวิตและการท างาน  
จากความสามารถในการจัดการบทบาทหน้าที่หลากหลายไดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวะแวดลอมที่
แตกต่างกัน (พิชิต  เทพวรรณ, 2556) 

จากความเป็นมาและความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาความสมดุลของชีวิตและท างาน
ของพนักงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตประเภทอาหารแปรรูปบรรจุกระป๋อง ศึกษาเฉพาะ 3 บริษัท
ขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา เพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบความสมดุลของชีวิตและท างานของพนักงาน 
องค์กรที่ศึกษาสามารถส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีขึ้น ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดของทั้ง
องค์กรและพนักงาน องค์กรจะได้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความสมดุลของชีวิตและท างานของพนักงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ประเภทอาหารแปรรูปบรรจุกระป๋อง ศึกษาเฉพาะ 3 บริษัทขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา  

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสมดุลของชีวิตและท างานของพนักงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตประเภทอาหารแปรรูปบรรจุกระป๋อง ศึกษาเฉพาะ 3 บริษัทขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา จ าแนกตาม
สถานส่วนบุคคลของพนักงาน 

 
สมมติฐานการวิจัย  

สถานส่วนบุคคลของพนักงานที่ต่างกัน มีระดับความสมดุลของชีวิตและท างานของพนักงานที่
แตกต่างกัน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ความสมดุลของชีวิตและท างาน หมายถึง ความเอ้ืออ านวยของการมีทรัพยากรในการใช้ชีวิต

ครอบครัวต่อภาระในการท างาน และความเอ้ืออ านวยของการมีทรัพยากรในการท างานต่อภาระในการใช้
ชีวิตครอบครัว 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ความสมดุลของชีวิตกับการท างาน  
ความหมายของสมดุลชีวิตกับการท างาน กล่าวคือ ความสามารถของแต่ละบุคคลในการบริหาร

และจัดสรรเวลาในการท างานและกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพใน
สังคมและกิจกรรมในยามว่างให้มีความพอเหมาะพอดี แต่การจัดการกับบทบาททั้ง ด้านชีวิตและการ
ท างานไม่ได้หมายความว่าเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละบทบาทต้องแบ่งสัดส่วนละเท่าๆ .กัน.แต่ขึ้นอยู่กับ
ความส าเร็จ คุณค่าประสิทธิภาพของบทบาทนั้นๆ และสามารถก่อให้เกิดความพึง พอใจในคุณภาพชีวิต
ของคนๆนั้นได้หรือไม่เพียงใด (หทัยทิพย์  ลิ้วสงวนกุลธร, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับ พิชิต  เทพวรรณ
(2556) ซึ่งกล่าวว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน เป็นความสามารถในการบริหารของแต่ละ
บุคคล อันสามารถรักษาดุลยภาพในการจัดสรรบทบาทหน้าที่และภาระความรับผิดชอบของตนที่ด ารงอยู่
ท่ามกลางบทบาทที่หลากหลายในการด าเนินชีวิตระหว่างการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัวใหสอดประสานสัมพันธ์กัน ซึ่งจะชวยใหบุคคลนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความพึงพอใจในชีวิต
และการท างาน จากความสามารถในการจัดการบทบาทหน้าที่หลากหลายไดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน  

ความส าคัญของสมดุลของชีวิตกับการท างาน  
หทัยทิพย์  ลิ้วสงวน (2555) ได้ให้ความคิดว่า สมดุลชีวิตกับการท างาน (Work life Balance) 

เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมให้พนักงานใน องค์กรเกิดคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ซึ่งเป็นความคาดหวังและ
ความต้องการของพนักงานใน ความพยายามที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัวของ
ตนเองให้เพ่ิมมากขึ้น มนุษย์วัยท างานทุกคนต้องรับผิดชอบบทบาทหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น ต้อง
ท างาน ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัว ต้องดูแลชีวิตตนเองให้มีความสุข ต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ
เป็นต้น  ซึ่งองค์กรไม่ควรมองข้ามและควรให้ความส าคัญต่อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อขีดความสามารถของพนักงานได้    

Merrill&Merrill (2546) กล่าวว่าถึงองค์ประกอบของชีวิตคนทั่วไป มีองค์ประกอบที่ส าคัญ                  
5 ด้านดังนี้ 1) ด้านการท างาน หมายถึง หน้าที่การงานหรืออาชีพซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ 2) ด้านครอบครัวเป็นการสร้างความสุขส่วนบุคคลที่น าไปสู่ความส าเร็จที่ช่วยผลักดันให้เกิด 
ความสุขในการใช้ชีวิตภายในสังคม 3) ด้านเวลา เวลาเป็นสิ่งส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในทุกๆอย่าง
ของชีวิตดังนั้นทุกคน จึงต้องท าให้เกิดสมดุลกับด้านอื่นๆของชีวิต 4) ด้านการเงินเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่
ช่วยให้บุคคลสามารถที่จะด ารงชีวิตได้ในปัจจุบันและอนาคตและเกี่ยวข้องกับการท างาน ครอบครัวและ
เวลา 5) ด้านสติปัญญา เนื่องจากชีวิตของคนเราไม่หยุดนิ่งสิ่งที่เราควรต้องท าคือการพัฒนาด้าน สติปัญญา
และการสร้างสมดุลให้กับชีวิตเพ่ือเติมเต็มชีวิตทุกด้านและท าให้ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ 

จากความเป็นมา ความหมาย และความส าคัญดังข้างต้นนั้น ผู้วิจัยขอน าสรุปว่า ความสมดุลชีวิต
กับการท างาน ว่ามี ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานเป็นอย่างมากหากองค์กรใดไม่ตระหนักถึง
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การบริหารเพ่ือสร้างในประเด็นดังกล่าวนี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการรักษาพนักงานให้คงอยู่และมีความ
ผูกพันกับองค์กรได้  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ประชากรกลุ่มและตัวอย่าง 
ประชากร  

          ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรสัญชาติไทยทั้งหมดของ 3 บริษัท คือ บริษัท โชติวัฒน์
อุตสาหกรรมการผลิต จ ากัด บริษัท สงขลาแคนนิ่ง (มหาชน) บริษัทแปซิฟิค แปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด จ านวน 
780  คน   

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) และการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 
         การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 
อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2546) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเมื่อขนาดประชากร
เท่ากับ 780 คน จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ประมาณ 258 คน แล้วท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็น โดยวิธีก าหนดโควตา ตามระดับต าแหน่งงาน เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุม ต าแหน่ง 
หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมายในแต่ละต าแหน่งงาน รวมทั้งสิ้น 
258 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้สอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส จ านวนบุตร ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัวและความพึงพอใจต่อสภาพการท างานในองค์กร 
เป็นลักษณะค าถามแบบ มาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert-Type Scale) ชนิด 5 
ระดับ คือ น้อยอย่างยิ่ง น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบ

สอบถาม 
 

ความสมดุลของชีวิตและท างาน 

-เพศ 
-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-สถานภาพการสมรส 
-จ านวนบุตรที่ดูแล 
-ระดับต าแหน่งงาน 
-รายได้ต่อเดือน 

 - ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 
- ด้านลักษณะงานในองค์กร 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
การหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือ 

 การหาความตรงตามเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และความตรงตามเนื้อหาจากค่าดัชนีความสอดคล้องของค าถาม วัตถุประสงค์ และนิยามศัพท์ที่ก าหนด.
 การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือ 

การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย พบว่า 
ความสมดุลของชีวิตและท างาน 1) ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว เท่ากับ .72  2) ด้านลักษณะงาน 
เท่ากับ .78 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วย คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ในการศึกษา ได้แก่  

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส จ านวนบุตร ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายระดับ
ความสมดุลของชีวิตและท างานของพนักงาน 

2. การศึกษาเปรียบเทียบความสมดุลของชีวิตและท างานของพนักงานในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิต จังหวัดสงขลา จ าแนกตามสถานส่วนบุคคลของพนักงาน ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบ
ค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test)  
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานทุกแผนกตั้งแต่พนักงานทั่วไปจนถึง
ผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป ได้จ านวน.จ านวน.258.คน.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม.พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากที่สุด.คือ.เพศหญิง.ร้อยละ.56.59.มีอายุอยู่ในช่วง.35-44.ปี.ร้อยละ.41.86.ส าเร็จ
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี.ร้อยละ.55.04.สถานภาพสมรส.ร้อยละ.69.38.มีบุตร.1-2.คน.ร้อยละ 
59.69.ระดับต าแหน่งงานกลุ่มหัวหน้างาน.ร้อยละ.51.55.และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง.10,001-20,000 
บาท.ร้อยละ.76.74   

ระดับและการเปรียบเทียบความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงานจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของพนักงาน.ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส จ านวนบุตร ต าแหน่งงาน 
และรายได้ต่อเดือน ได้ผลการการวิจัยตามตาราง 1-11  
 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงาน 
 

   ประเด็น X  SD ระดับ 
ความพึงพอใจในชีวิต 3.74 0.37 มาก 
ความพึงพอในในงาน 3.81 0.46 มาก 

ความสมดุลของชีวิตและการท างาน 3.77 0.32 มาก 
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จากตารางที่.1.พบว่า.ความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงาน.ภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.77.ระดับมาก.ประเด็นเรื่องความพึงพอใจในชีวิต ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.74 ระดับมาก.และประเด็นเรื่องความ
พึงพอใจในงาน.ค่าเฉลี่ยอยู่ที่.3.81.ระดับมาก.เช่นกัน 

 
 

ตารางที ่2 .เปรียบเทียบความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงาน.จ าแนกตามเพศ   
 

ประเด็น เพศ n X  S.D. t 
Sig. 

(2-tailed) 

ความพึงพอใจในชีวิต ชาย 112 3.73 0.37 -.259 .796 
หญิง 146 3.75 0.36   

ความพึงพอใจในงาน ชาย 112 3.77 0.43 -1.208 .228 
 หญิง 146 3.84 0.48   

ความสมดุลของชีวิตและ
การท างาน 

ชาย 112 3.75 0.30 -1.010 .314 
หญิง 146 3.80 0.33   

*มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 2.พบว่า.พนักงานที่มีเพศต่างกันมีความสมดุลของชีวิตและการท างาน.โดยภาพรวม 
และรายประเด็นไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางที ่3  เปรียบเทียบความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงาน จ าแนกตามอายุ 
 

ประเด็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 

ความพึงพอใจในชีวิต ระหว่างกลุ่ม 2.656 3 .885 7.112* 
ภายในกลุ่ม 31.623 254 .125  
รวม 34.279 257   

ความพึงพอใจในงาน ระหว่างกลุ่ม .206 3 .069 .326 
ภายในกลุ่ม 53.358 254 .210  
รวม 53.564 257   

ความสมดุลของชีวิตและ
การท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.083 3 .361 3.645* 
ภายในกลุ่ม 25.164 254 .099  
รวม 26.247 257   

*มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่.3.พบว่า พนักงานที่มีอายุต่างกันมีความสมดุลของชีวิตและการท างาน.โดยภาพรวม 
และประเด็นความพึงพอใจในชีวิต.แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05.ส าหรับผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ด้วยค่าสถิติ.Scheffe.แสดงได้ตามตาราง 4 
 
ตารางที ่4. ผลการเปรียบเทียบรายคู่ความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงาน.ในรายด้านที่พบ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มจ าแนก.ตามอายุ 
 

ประเด็น อายุ  18-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-60 ปี 
ความพึงพอใจในชีวิต  X  4.06 3.68 3.70 3.84 
 18-24 ปี 4.06 - .374* .352* .213 
 25-34 ปี 3.68  - .022 .160 
 35-44 ปี 3.70   - .139 
 45-60 ปี 3.84    - 

ความสมดุลของชีวิต
และการท างาน 

 X    3.98 3.74 3.76 3.84 
18-24 ปี   3.98 - .240* .223 .137 
25-34 ปี 3.74  - .017 .103 

 35-44 ปี 3.76   - .086 
 45-60 ปี 3.84    - 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า พนักงานที่มีอายุ ช่วง 18-24 ปี มีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่า พนักงานที่มี
อายุ ช่วง 25-34 ปี และ ช่วง 35-44 ปี และภาพของความสมดุลของชีวิตและการท างานพนักงานที่มีอายุ 
ช่วง 18-24 ปี สูงกว่าพนักงานที่มีอายุ ช่วง 25-34 ปี ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ตารางที ่5 เปรียบเทียบความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงาน จ าแนกระดับการศึกษา 

ประเด็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 

ความพึงพอใจในชีวิต ระหว่างกลุ่ม 0.451 2 0.225 1.699 
ภายในกลุ่ม 33.829 255 0.133  
รวม 34.279 257   

ความพึงพอใจในงาน ระหว่างกลุ่ม 0.851 2 0.426 2.059 
ภายในกลุ่ม 52.712 255 0.207  
รวม 53.564 257   

ความสมดุลของชีวิตและ
การท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.496 2 0.248 2.455 
ภายในกลุ่ม 25.751 255 0.101  
รวม 26.247 257   

*มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่.5.พบว่า.พนักงานที่มีการศึกษาต่างกันมีความสมดุลของชีวิตและการท างาน.โดย
ภาพรวม.และรายประเด็นไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางที ่6.เปรียบเทียบความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงาน.จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

ประเด็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 

ความพึงพอใจในชีวิต ระหว่างกลุ่ม 0.409 3 0.136 1.022 
ภายในกลุ่ม 33.871 254 0.133  
รวม 34.279 257   

ความพึงพอใจในงาน ระหว่างกลุ่ม 0.352 3 0.117 0.561 
ภายในกลุ่ม 53.211 254 0.209  
รวม 53.564 257   

ความสมดุลของชีวิตและ
การท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.347 3 0.116 1.134 
ภายในกลุ่ม 25.9 254 0.102  
รวม 26.247 257   

*มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่.6.พบว่า.พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความสมดุลของชีวิตและการท างาน 
โดยภาพรวม.และรายประเด็นไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางที.่7.เปรียบเทียบความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงาน.จ าแนกตามจ านวนบุตร 

ประเด็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 

ความพึงพอใจในชีวิต ระหว่างกลุ่ม 0.691 2 0.346 2.625 
ภายในกลุ่ม 33.588 255 0.132  
รวม 34.279 257   

ความพึงพอใจในงาน ระหว่างกลุ่ม 1.063 2 0.532 2.582 
ภายในกลุ่ม 52.5 255 0.206  
รวม 53.564 257   

ความสมดุลของชีวิตและ
การท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.809 2 0.404 4.054* 
ภายในกลุ่ม 25.438 255 0.1  
รวม 26.247 257   

*มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่.7.พบว่า พนักงานที่มีจ านวนบุตรต่างกันมีความสมดุลของชีวิตและการท างาน โดย
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยค่าสถิติ 
Scheffe แสดงได้ตามตารางที ่8 
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ตารางที ่8 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงาน ในรายด้านที่พบ 
  ความแตกต่างระหว่างกลุ่มจ าแนก ตามจ านวนบุตร 
ประเด็น จ านวนบุตร  ไม่มี 1-2 คน 3-4 คน 

ความสมดุลของชีวิตและ
การท างาน 

 X    3.81 3.78 3.56 
ไม่มี   3.81 - .028 .250* 

1-2 คน 3.78  - .222* 
 3-4 คน 3.56   - 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า พนักงานที่มีจ านวนบุตร 3-4 คน มีความสมดุลของชีวิตและการท างาน     
ต่ ากว่า พนักงานไม่มีบุตรและมีบุตร 1-2 คน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ตารางที ่9  เปรียบเทียบความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงาน จ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน 

ประเด็น แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F 

ความพึงพอใจในชีวิต ระหว่างกลุ่ม 1.377 3 0.459 3.544* 
ภายในกลุ่ม 32.902 254 0.13  
รวม 34.279 257   

ความพึงพอใจในงาน ระหว่างกลุ่ม 0.537 3 0.179 0.857 
ภายในกลุ่ม 53.027 254 0.209  
รวม 53.564 257   

ความสมดุลของชีวิตและ
การท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.811 3 0.27 2.698* 
ภายในกลุ่ม 25.436 254 0.1  
รวม 26.247 257   

*มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 9 พบว่า พนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานต่างกันมีความสมดุลของชีวิตและการท างาน 
โดยภาพรวม และประเด็นความพึงพอใจในชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับ
ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยค่าสถิติ Scheffe แสดงได้ตามตารางที ่10 
 
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงาน ในรายด้านที่พบ 
  ความแตกต่างระหว่างกลุ่มจ าแนก ตามระดับต าแหน่งงาน 

ประเด็น อายุ  ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้า

งาน 
เจ้าหน้า

ที ่
ความพึงพอใจใน
ชีวิต 

 X  4.06 3.68 3.70 3.84 
 ผู้บริหารระดับสูง 4.06 - .374* .352* .213 
 ผู้จัดการ 3.68  - .022 .160 
 หัวหน้างาน 3.70   - .139 
 เจ้าหน้าที่ 3.84    - 
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 จากตารางที่ 10 พบว่า พนักงานต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงมีความสมดุลของชีวิตและการท างาน     
สูงกว่า พนักงานต าแหน่งผู้จัดการและหัวหน้างาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ตารางที ่11  เปรียบเทียบความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงาน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ประเด็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 

ความพึงพอใจในชีวิต ระหว่างกลุ่ม 0.624 4 0.156 1.173 
ภายในกลุ่ม 33.655 253 0.133  
รวม 34.279 257   

ความพึงพอใจในงาน ระหว่างกลุ่ม 0.38 4 0.095 0.452 
ภายในกลุ่ม 53.183 253 0.21  
รวม 53.564 257   

ความสมดุลของชีวิตและ
การท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.462 4 0.116 1.134 
ภายในกลุ่ม 25.785 253 0.102  
รวม 26.247 257   

*มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 11 พบว่า พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความสมดุลของชีวิตและการท างาน 
โดยภาพรวม และรายประเด็นไม่แตกต่างกัน  
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยความสมดุลของชีวิตและท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ในพ้ืนที่
จังหวัดสงขลา สรุปและอธิปรายผลได้ดังนี้  

1. ความสมดุลของชีวิตและการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่
จังหวัดสงขลา ภาพรวมระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ.3.77.ซึ่งหากจะยกระดับความสมดุลดังกล่าวให้มี
ค่าเฉลี่ยให้สูงขึ้น.องค์กรต้องให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร โดยมี
นโยบายที่ช่วยส่งเสริมในด้านนี้ให้ชัดเจน ท าให้ผลที่ออกมานั้นพนักงานยังมีระดับสมดุลชีวิตกับการท างาน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ.ปริณดา.สมควร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง.ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ.กองบังคับการอ านวยการ.ส านักงานตรวจคนเขาเมือง 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของข้าราชการต ารวจ .กองบังคับการ
อ านวยการ ส านักงานตรวจคนเขาเมืองภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

2.  ปัจจัยพนักงานด้าน.เพศ.สถานภาพสมรส.ระดับการศึกษาและรายได้ ต่างกันมีความสมดุลของ
ชีวิตและการท างาน โดยภาพรวมและรายประเด็นไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะลักษณะงานขององค์กร
ต่าง ๆ เป็นงานที่สามารถกระท าได้ทุกเพศ.รวมทั้งสถานภาพการสมรส.ระดับการศึกษาและรายได้.ที่
เพียงพอ.พนักงานไม่ได้น ามาเป็นปัจจัยชี้น าขณะท างาน.ดังนั้น.ความสมดุลของชีวิตและการท างานจึงไม่
แตกต่างกัน.สอดคล้องกับ หทัยทิพย์.ลิ้วสงวนกุลธร (2555).ได้ท าการศึกษา เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อสมดุลชีวิตกับการท างานกรณีศึกษาสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ซ่ึงผลวิจัยพบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วน
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บุคคลที่แตกต่างกันในด้าน เพศ สถานภาพสมรส อายุงานและรายได้ จะมีระดับความสมดุลในการท างาน 
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ปิยะนาถ  มณีบุตร และวัชรินทร์  มุททารัตน์ (2548) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อสมดุลชีวิตการท างานของนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ ไม่มีผลต่อสมดุลชีวิตการท างาน และสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ เจตน์  รัตนจีนะและคณะ (2559) ได้ท าการศึกษา เรื่อง สมดุลงานและชีวิตของพนักงาน 
กลุ่มวัย มิลเลนเนียลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า อายุ ระดับการศึกษาที่มีผลต่อสมดุลงานและชีวิตไม่พบ
ความสัมพันธ์ดังกล่าว  

3. พนักงานที่มีอายุ จ านวนบุตร และต าแหน่งงาน ต่างกัน มีความสมดุลของชีวิตและการท างาน 
โดยภาพรวมและรายประเด็น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะระบบ
วัฒนธรรมองค์กรที่มีการแบ่งชนชั้นจึง ร่วมทั้งช่วงอายุ และภาระที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัว ที่แตกต่างกัน จึง
ส่งผลต่อความสมดุลของชีวิตและการท างาน แตกต่างกันด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุวิมล  บัวผัน 
(2554) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า  ต าแหน่งมีความสัมพันธ์กับทรัพยากร
ในการใช้ชีวิตครอบครัวต่อภาระในการท างานและทรัพยากรในการท างานต่อภาระในการใช้ชีวิตครอบครัว 
ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ธุรการ มีค่าเฉลี่ยของทรัพยากรในการใช้ชีวิตครอบครับต่อภาระในการ
ท างานมากกว่าทีไ่ม่ใช่ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.1 ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลเพื่อไปส่งเสริมความความสมดุลของชีวิตและการท างานโดยการ
ก าหนดนโยบายที่ยืดหยุ่น.ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1.2 พนักงานควรบริหารจัดการด้านเวลาให้เหมาะสม พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญของงานที่
ต้องท างานให้เสร็จก่อนและหลัง 
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  

2.1 ผู้วิจัยสามารถศึกษาค้นหาโมเดลเชิงสาเหตุเพ่ือความครอบคลุมมากข้ึน 
2.2 ผู้วิจัยสามารถศึกษาให้ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตในที่ท างานกับผลส าเร็จ

ขององค์กร  
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