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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาการสร้างสมดุลในการท างานของพนักงาน 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาหน่วยงาน Innovative Solution Business 2) เพ่ือ

เปรียบเทยีบการสร้างสมดุลในการท างานของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) กรณีศึกษา

หน่วยงานInnovative Solution Business จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยด้านการท างานกับการสร้างสมดุลชีวิตในการท างานของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 

จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาหน่วยงาน Innovative Solution Business โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ัง

น้ีคือพนักงานที่สังกัดหน่วยงาน Innovative Solution Business จ านวน 125 คน ท าการก าหนดขนาด

ตัวอย่างโดยเลือกใช้สูตรของคอแครน (Crochran, 1977) ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 95 คน และเคร่ืองมือ

ที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อย

ละ (Percentage) การแจกแจงความถี่  (Frequency Distribution) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และท าการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้เทคนิค t-test F-test (ANOVA) และ Pearson Correlation ผล

ของการวิจัยสรุปได้ดังน้ี สภาพความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของพนักงาน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 

จ ากัด (มหาชน) สังกัดหน่วยงาน Innovative Solution Business ที่เป็นตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านครอบครัว รองลงมา คือ 

ด้านการท างาน ด้านการเงิน และด้านเวลา ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงาน บริษัท

ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หน่วยงาน Innovative Solution Business ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่าง

กัน มีการสร้างสมดุลชีวิตในการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และพบว่า ปัจจัยด้านการท างานใน

ภาพรวมมีความสมัพันธก์บัการสร้างสมดุลชีวิตในการท างานอยู่ในระดับมาก  

 

ค าส าคญั: ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสมดุลในการท างาน 
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บทน า 

ในยุคปัจจุบันน้ีคนรุ่นใหม่ล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นต้องต่อสู้และดิ้นรนเพ่ือความก้าวหน้าใน

ชีวิตอย่างแท้จริง โดยเหน็ได้ชัดว่าคนวัยท างานหลายๆคนล้วนแต่ทุ่มเทกับการท างานในทุกลมหายใจเข้า

ออก แต่ทว่าครอบครัวและความสขุในชีวิตกเ็ป็นสิ่งส าคัญอกีสิ่งหน่ึงที่ไม่ควรมองข้าม เพราะครอบครัว คือ 

ฐานรากแห่งความรักและแรงสนับสนุนที่จะหนุนน าให้ชีวิตของคุณ มุ่งไปสู่ความส าเร็จและความสุขที่ไม่

สามารถหาได้จากที่แห่งใด เน่ืองด้วยการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความสขุ และการให้ความส าคัญกับ

ครอบครัวและคนรอบข้าง จึงเป็นเหตุให้ค าว่า Work life balance เร่ิมมีอิทธิพลกับคนรุ่นใหม่มากย่ิงขึ้ น 

อีกทั้งจากสภาพการท างานในภาคการบริการส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง จึงส่งผลให้พนักงาน

ส่วนใหญ่เหล่าน้ีต้องทุ่มเทเวลาในการท างานที่มากข้ึนกว่าเดิม จนบางคร้ังท าให้พนักงานเหล่าน้ีไม่มีเวลา

หรือไม่สามารถจัดสรรเวลาและให้เวลาส าหรับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัว เพ่ือนฝูงและสังคม

ได้  

ปัจจัยความสมดุลในชีวิตและการท างานจึงมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลตามบทบาท

และหน้าที่ ที่แตกต่างกนัในการท างานกบักาด าเนินชีวิต เช่น บุคคลที่มีสถานะโสดและบุคคลที่แต่งงานแล้ว 

มีครอบครัว มีบุตรหลานที่ต้องดูแล หรือบุคคลที่อยู่ในช่วงการท างานที่แตกต่างกัน เช่น วัยเร่ิมท างาน 

หรือใกล้วัยเกษียณ ย่อมมีความแตกต่างกันในเร่ืองความสมดุลในชีวิตและการท างาน จากที่ได้กล่าวมา

ข้างต้นจะเหน็ได้ว่า สิ่งที่องค์กรควรให้ความส าคัญและต้องค านึงถึงคือ การเข้าใจที่จะช่วยสนับสนุนอย่างไร

ที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงานทุกภาคส่วนขององค์การได้ ดังน้ัน 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสมดุลในการท างานของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์

ไทย จ ากัด (มหาชน) หน่วยงานInnovative Solution Business และเน่ืองจากปัจจุบัน ในการท างานและ

ชีวิตครอบครัวแม้จะมีหลายๆ สิ่งที่แตกต่างกันออกไป แต่ด้วยชีวิตที่มีมากกว่าหน่ึงมิติ การท าความเข้าใจ

ชีวิตให้ครบทุกมิติ จึงนับเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้เกิดความสุขในชีวิตทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรัก หรือ

ด้านความสมัพันธก์บัคนในครอบครัว ทั้งน้ีกเ็พ่ือให้เกดิความสขุ และความม่ันคงอย่างย่ังยืน  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาการสร้างสมดุลในการท างานของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

กรณีศึกษาหน่วยงาน Innovative Solution Business 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการสร้างสมดุลในการท างานของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 

(มหาชน) กรณีศึกษาหน่วยงาน Innovative Solution Business จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการท างานกับการสร้างสมดุลชีวิตในการท างาน

ของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) กรณีศึกษาหน่วยงาน Innovative Solution Business 
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แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งสมดุลชีวิต 

แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์ (2549) ได้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมดุลระหว่างชีวิตและการ

ท างาน โดยสามารถแบ่งเป็นปัจจัยด้านส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการท างาน และด้านสังคมของพนักงาน 

โดยมีรายละเอยีดดังน้ี  

1.1 ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนบุคคลที่มีผลต่อสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน คือทฤษฎี

ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) โดยมาสโลว์ (Maslow, 

1954) ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์แต่ละคนมีศักยภาพพอส าหรับที่จะช้ีน าตัวเอง มนุษย์ไม่อยู่น่ิงแต่จะ

เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆ ที่แวดล้อมและแสวงหาความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง ยอมรับ

ตนเองทั้งในส่วนดีส่วนบกพร่อง รู้จักจุดอ่อน และความสามารถของตนเอง เขาได้อธบิายว่า มนุษย์ทุกคนมี

ความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กับตนเอง ทั้งน้ี มาสโลว์ ยังได้อธิบายเร่ือง ความต้องการของ

มนุษย์ว่า เป็นล าดับทั้งหมด 5 ล าดับ (Five General System of Needs) ซ่ึงทางองค์กรสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างแรงจูงใจและตอบสนองในการสร้างสมดุลชีวิตในการท างานให้แก่พนักงานในองค์กร

ได้ (Maslow, 1954, p. 411) 

 2. ปัจจยัดา้นการท างานและดา้นสงัคมของพนกังาน  

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านการท างานและด้านสังคมของพนักงานที่มีผลต่อสมดุลระหว่างชีวิต

และการท างาน คือ ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) ของ เฮิร์ซเบิร์ก (Herberz, 1891 อ้างถึงใน 

วินิต วิไลวงษ์วัฒนกิจ, 2551, น. 12) เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ได้รับความสนใจ และเป็นที่รู้จัก 

อย่างแพร่หลาย รู้จักกันในนามของทฤษฎีการจูงใจ-ค ้าจุน (The Motivation Hygiene Theory) เฮอร์

ซเบิร์ก (Herzberg, 1959,pp. 45 -49) ได้สร้างทฤษฎีขึ้นจากการศึกษาถึงสาเหตุของความพอใจ ในงาน

และความไม่พอใจในงานของวิศวกร และพนักงานบัญชีในโรงงานที่เมืองพิตเบิร์ก จ านวน 200 คน โดย

วิธีการสัมภาษณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พบว่า ความต้องการทางด้านงาน บุคคล สามารถ

จ าแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ  

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนเกิดความพยายามในการท างาน 

เป็นแรงผลักดันให้แก่องค์กร ปัจจัยจูงใจเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานโดยตรง 

(Intrinsic Aspects of the Job) เ ป็นปัจจัยที่ จู งใจบุคลากรในองค์กรให้เกิดความพอใจ ซ่ึงได้แก่  

Achievement : ความส าเร็จของงาน Recognition for Achievement : การได้รับการยอมรับยกย่องใน

ผลงาน Advancement : ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน Work Itself : ลักษณะของงานที่ท  า มี

ลักษณะเป็นงานที่น่าสนใจ Possibility of Growth : โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต , Responsibility : 

ความรับผิดชอบในงาน 

2. ปัจจัยสุขวิทยา (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่องค์กรขาดไม่ได้ เน่ืองจากหากขาดไปแล้ว

พนักงานจะมีแนวโน้มเกิดความรู้สึกไม่พอใจในการท างาน แต่การเพ่ิมระดับปัจจัยประเภทน้ีเข้าไปกไ็ม่ได้

ช่วยให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน หรือในตัวองค์กรสงูขึ้น และไม่ได้ช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจ

ในการพัฒนาประสทิธิภาพของงาน ถือเป็นปัจจัยภายนอก ปัจจัยสขุวิทยาเป็นองค์ประกอบที่ไม่ใช่เกี่ยวกับ
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ตัวงานโดยตรงแต่มีความเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงาน (Extrinsic Factors) เป็นปัจจัยที่ไม่ใช่สิ่งจูงใจ แต่

สามารถท าให้บุคลากรพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่จะปฏบัิติงานได้ซ่ึงมีอยู่ 10 ประการ  

3 แนวคิดเกีย่วกบัความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 1) แนวคิดเกี่ยวกับความสมดุล

ระหว่างชีวิตและการท างานของ Merrill and Merrill (2546) กล่าวว่า องค์ประกอบของชีวิตคนทั่วไปมี

องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ด้านดังน้ี 

1. ด้านการท างาน 2. ด้านครอบครัว 3. ด้านเวลาเวลา 4. ด้านการเงิน 5. ด้านสติปัญญา  

 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

1. กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นพนักงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดหน่วยงาน 

Innovative Solution Business จ านวน 125 คน ที่ท  างานส านักงานใหญ่บางซ่ือ ซ่ึงทราบจ านวนที่แน่นอน 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรของคอแครน (Crochran, 1977) โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95% จากการ

แทนค่าสูตรท าให้ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 95 ตัวอย่างเพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการตอบ

แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงก าหนดให้มีการส ารองเพ่ิมจ านวน 15 คน รวมขนาดของตัวอย่าง

ทั้งสิ้น 110 ตัวอย่าง 

3. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้ศึกษาค้นคว้า

จากทฤษฎีนักวิชาการ และนักปฏบัิติที่ได้เขียนไว้เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม 

สภาพความสมดุลระหว่างชีวติและการ
ท างาน 

1.ดา้นการท างาน 
2.ดา้นครอบครัว 
3.ดา้นเวลา 
4.ดา้นการเงิน 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล  
 

        1.เพศ                     6.รายได ้
2.อาย ุ                   7.ฝ่าย/แผนก 

         3.อายงุาน              8.ระดบัต าแหน่ง  
4.ระดบัการศึกษา   

         5.สถานภาพสมรส 
 

 
 

 
 

 

ปัจจยัด้านการท างาน 
 

1. ดา้นลกัษณะงาน 
2. ดา้นท่ีตั้งของสถานท่ีท างาน 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
4. ดา้นความสมัพนัธ์กบับุคคลในท่ีท างาน 

5. ดา้นขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
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4. วิธีวิเคราะหข์อ้มูล  

 การวิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) โดยแบ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค t-test และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) 

 

ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 56.8 เป็นเพศ

หญิงร้อยละ 43.2 และมีอายุ 25-35 ปี ร้อยละ 58.9 รองลงมาอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 35.8 และ มีอายุ

งาน 6-10 ปี ร้อยละ 43.2 รองลงมาคือ อายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.5 และมีระดับการศึกษา

สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 59 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี ร้อยละ 23.2 และ มีสถานภาพโสดร้อยละ 

52.6 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส ร้อยละ 46.3 และส่วนมากพบว่ามีรายได้รวมต่อเดือน 30,001-

70,000 บาท ร้อยละ 38.9 และส่วนใหญ่อยู่ในแผนก Elderly Solution ร้อยละ 25.3 รองลงมาคือ อยู่ใน

แผนก Eco Solution ร้อยละ 21.1 และ พบว่าส่วนใหญ่มีระดับต าแหน่งพนักงานบังคับบัญชา ร้อยละ 

69.5 รองลงมาคือพนักงานปฏบัิติการ ร้อยละ 15.8 

2. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัสภาพความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 

สภาพความสมดุลระหว่างชีวิตและการ

ท างาน 

 

x ̄ 

S.D. 

ระดบัการสรา้ง

สมดุลในการ

ท างาน 

1.ด้านการท างาน 4.0526 .54075 มาก 

2.ด้านครอบครัว 4.2421 .59525 มาก 

3.ด้านเวลา 3.5930 .69816 มาก 

4.ด้านการเงนิ 3.7411 .66772 มาก 

รวม 3.9072 .41922 มาก 

 

จากตารางที่ 1 สภาพความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานพนักงานของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 

จ ากัด (มหาชน) สังกัดหน่วยงาน Innovative Solution Business ที่เป็นตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านครอบครัว รองลงมา คือ 

ด้านการท างาน ด้านการเงิน และ ด้านเวลา ตามล าดับ 
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3. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัปัจจยัดา้นการท างาน 

ปัจจยัดา้นการท างาน  

x̄ S.D. 

ระดบัความ

คิดเห็น 

1.ด้านลักษณะงาน 3.7526 .60307 มาก 

2.ด้านที่ต้ังของสถานที่ท  างาน 4.1123 .49252 มาก 

3.ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.7526 .66494 มาก 

4.ด้านความสมัพันธก์บับุคคลในที่ท  างาน 4.0842 .60527 มาก 

5.ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน 3.9032 .56105 มาก 

รวม 3.9210 .41343 มาก 

 

จากตารางที่  2 ของพนักงาน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดหน่วยงาน 

Innovative Solution Business ที่เป็นตัวอย่างเหน็ว่าปัจจัยด้านการท างานในภาพรวมและในรายด้านทุก

ด้านอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสดุ ด้านที่ต้ังของสถานที่ท  างาน 

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท  างาน ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน และด้านลักษณะงาน ตามล าดับ 

4. ผลการทดสอบสมมตฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า พนักงาน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หน่วยงาน 

Innovative Solution Business ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการสร้างสมดุลชีวิตในการท างานใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านการท างานในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการ

สร้างสมดุลชีวิตในการท างานอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านการท างานในด้านขวัญและก าลังใจในการ

ท างานมีความสัมพันธ์กับการสร้างสมดุลชีวิตในการท างานมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ 

ด้านที่ต้ังของสถานที่ท  างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านลักษณะงาน ตามล าดับ 

 

การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสมดุลในการท างานของพนักงาน บริษัท ปูนซิ

เมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) กรณีศึกษาหน่วยงาน Innovative Solution Business” มีประเดน็ที่น่าสนใจ

ดังน้ี 

 5.2.1 สภาพความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานในภาพรวม

พบว่ามีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกบักบังานวิจัย ของ จุฑาภรณ์ หนูบุตร (2554) 

ที่ได้ศึกษาเร่ืองความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของโรงพยาบาลวิภาวดีและพบว่า บุคลากรของ

โรงพยาบาลวิภาวดีมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานอยู่ในระดับปานกลาง  อาจเป็นเพราะ 

วัฒนธรรมการท างานที่เน้นปริมาณงาน เวลาการปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน ผล

การศึกษายังพบว่าสภาพความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานด้านครอบครัวอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
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สอดคล้องกบังานวิจัยของ จุฑาภรณ์ หนูบุตร (2554) ที่พบว่าความคิดเหน็ด้านครอบครัวอยู่ในระดับมาก

ด้วยเช่นกัน อาจเป็นเพราะบุคคลากรสามารถท างานควบคู่ไปกับการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวได้เป็น

อย่างด ี

 5.2.2 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการท างานท างาน พบว่าทั้ง 5 ด้าน

ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัจจัยด้านการท างานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.9210) ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา  ที่ผลการวิเคราะห์

ปัจจัยด้านการท างานภาพรวมทั้ง 5 ด้านพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.05) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าด้านด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านที่ ต้ังของสถานที่ท  างาน (x̄ = 4.1123) ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ด้วยเช่นกันที่มีปัจจัยด้านการท างานใน

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีค่าเฉล่ียสงูสดุ (x̄ = 4.61) 

 5.2.3 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พนักงาน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

หน่วยงาน Innovative Solution Business ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการสร้างสมดุลชีวิตในการ

ท างานที่แตกต่างกนัพบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศในภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกนั อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ของ ภาวิณี แสนวัน (2557) ที่ท  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยด้านส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการท างาน 

และปัจ จัยด้านสังคม ที่ มีผลต่อความสมดุลระหว่างชี วิตและการท างานของพนักงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศในภาพรวมพบว่าพบว่าเพศชายและเพศหญิง 

มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

 

ขอ้เสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 จากการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสมดุลในการท างานของพนักงาน บริษัท ปูนซิ

เมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาหน่วยงาน Innovative Solution Business พบว่า ปัจจัยด้านการ

ท างานในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการสร้างสมดุลชีวิตในการท างาน โดยปัจจัยด้านการท างานในด้าน

ขวัญและก าลังใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับการสร้างสมดุลชีวิตในการท างานมากที่สุด อยู่ในระดับ

ปานกลาง รองลงมาคือ ด้านที่ต้ังของสถานที่ท  างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านลักษณะ

งาน ตามล าดับดังน้ันผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะบางประการต่อผู้บริหารและผู้ที่สนใจศึกษาดังน้ี 

1) ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 ผลการศึกษา พบว่า ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ 

มีค่าเฉล่ียที่ต ่าที่สุดในด้านน้ี ดังน้ัน ผู้บริหารควรมีการประเมินและพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับ

ความรู้และความสามารถของพนักงาน 
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2) ด้านที่ต้ังของสถานที่ท  างาน 

 ผลการศึกษา พบว่า เร่ืองสถานที่ท  างานต้ังอยู่ใกล้สถานที่ให้บริการต่างๆ เช่น ธนาคาร, 

ห้างสรรพสนิค้า, โรงพยาบาล เป็นต้น มีค่าเฉล่ียที่ต ่าที่สดุในด้านน้ี ดังน้ัน ผู้บริหารควรมีการจัดการอ านวย

ความสะดวกให้กบัพนักงานในเร่ืองของการเดินทางไปสถานที่บริการต่างๆได้สะดวกมากข้ึน 

3) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 ผลการศึกษา พบว่า เร่ืองพ้ืนที่ในการปฏบัิติงาน มีอุณหภมิูที่เหมาะสม มีค่าเฉล่ียที่ต ่าที่สุดใน

ด้านน้ี ดังน้ัน บริษัทควรปรับปรุงเพ่ิมเติมในเร่ืองสถานที่ส าหรับให้พนักงานน่ังท างานควรก าหนดอุณหภูมิ

ของเคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะสมกับปริมาณคนและสภาพอากาศไม่ให้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป อีกทั้ง 

บริษัทควรจัดพ้ืนที่ในการท างานให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ 

4) ด้านลักษณะงาน 

 ผลการศึกษา พบว่า เร่ืองงานที่ท่านปฏบัิติอยู่มีระเบียบแบบแผนที่แน่นอนชัดเจนมีค่าเฉล่ียที่

ต ่าที่สุดในด้านน้ี ดังน้ัน ผู้บริหารควรมีนโยบายที่ชัดเจนในเร่ืองเกี่ยวกับรูปแบบงานที่พนักงานรับผิดชอบ

อยู่ และบริษัท ควรจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และตรงกับความรู้ความสามารถของ

พนักงาน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผู้วิจัยพบว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่นอกเหนือจากปัจจัยที่ได้ศึกษาใน

การวิจัยคร้ังน้ี ในการศึกษาคร้ังถัดไปจึงควรศึกษาเพ่ิมเติมเร่ืองเกี่ยวตัวแปรของปัจจัยที่เหมาะสมกบัสภาพ

ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน เช่น ด้านสขุภาพกาย และ สขุภาพใจ 

2) จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผู้วิจัยเหน็ว่าควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองตัวแปรของปัจจัยที่มีผลต่อ

การท างานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทขององค์มากกว่าน้ี ในการศึกษาคร้ังถัดไปจึงควรศึกษา

เพ่ิมเติมในตัวแปรด้านอื่น เช่น ด้านนโยบายและบริหารงานของบริษัท 
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