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สารบัญ 
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สารบัญ 
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สารบัญ 
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บทนํา 
 แนวโนม้สภาวะทางดา้นประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคมเปล่ียนแปลงไป กระแสแนวทางการบริหารทรัพยากร
มนุษยใ์นยุคปัจจุบนัท่ีมุ่งเน้นการแข่งขนัเพ่ือให้องค์การไดม้า
ซ่ึงบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงสุด ทาํให้การจัดการความ
สมดุลระหวา่งชีวิตกบังาน (Work -Life Balance) ของบุคลากร
กลายเป็นประเด็นหน่ึงท่ีผูบ้ริหารองค์การไม่อาจมองขา้มได้1 
บางคนตอ้งทุ่มเทในการทาํงานให้ไดผ้ลงานเป็นท่ีพอใจของ

นายจา้ง จึงเกิดความเครียด ความเหน่ือยลา้และผลกระทบต่อ
การจดัสรรเวลาในการดูแลครอบครัวและชีวิตส่วนตวั ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของงานในท่ีสุด2 ประเด็นความสมดุล
ระหวา่งการทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั จึงไดรั้บความสนใจมากข้ึน
ในประเทศต่างๆทั่วโลกในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา 
องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization : WHO) ได้
ส่งเสริมเร่ืองสุขภาวะท่ีทาํงาน (Healthy workplace) โดยได้
กล่าวถึง กรอบแนวคิดของความสมดุลงานและชีวิตว่าเป็น
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องคป์ระกอบท่ีสําคญัประการหน่ึง3 สําหรับประเทศไทยใน
ส่วนของภาครัฐสํานักงานขา้ราชการพลเรือน ได้ระบุกรอบ
แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของขา้ราชการพลเรือนโดย
คาํนึงถึงมิติเร่ืองงานและชีวิตส่วนตวั ส่วนของภาคเอกชนนั้น 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้การดูแล
ผา่นแผนสุขภาวะองคก์ารภาคเอกชนโดยเนน้เร่ืองความสมดุล
ของชีวิต4 ขอ้เท็จจริงพ้ืนฐานก็คือ คนเราไม่ว่าจะสูงวยัหรือ
เยาวว์ยั จะรวยหรือจน ส่ิงหน่ึงท่ีคนเราทุกคนมีเหมือนกนั คือ 
จาํนวนชัว่โมงในแต่ละวนัท่ีมี 24 ชัว่โมงเท่ากนั แต่การแบ่ง
หรือจดัสรรเวลาเป็นเหตุปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อความอยู่
ดีมีสุข (Well-being) ของคนเรา5  
 จากผลสํารวจล่าสุดของบริษทัเฮยก์รุ๊ปพบว่า ความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานมีผลต่อการลาออกของ
พนกังาน ในองคก์ารท่ีไม่สนบัสนุนเร่ืองสมดุลระหวา่งชีวิตกบั
การทาํงาน พนกังานมากกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 27) ขององคก์าร
นั้นจะวางแผนลาออกจากองคก์ารภายในสองปี6  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งธุรกิจบริการภาคเอกชน เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึง
พอใจและความประทบัใจเป็นท่ีรู้จกั พนกังานจึงตอ้งอุทิศเวลา 
ตอ้งเสียสละชีวิตส่วนตวั ครอบครัว เพ่ืองาน ซ่ึงผลลพัธ์และ
ผลกระทบของพนกังานท่ีไม่พึงพอใจในสมดุลระหวา่งชีวติกบั
การทาํงาน จะส่งผลให้เกิดความเครียดจากงาน ขาดงาน ยา้ย
งานหรือลาออกจากงาน และเกิดความเหน่ือยหน่ายในท่ีสุด7, 8 
โรงพยาบาลเอกชนแห่งน้ีก็เช่นเดียวกนัจากผลการสาํรวจความ
อยู่ดีมีสุขและความผูกพนัของบุคลากรในโรงพยาบาล พบว่า
ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงานของพนกังานเป็นปัญหา
ท่ีตอ้งปรับปรุงติดต่อกนัเป็นเวลา 3 ปี จากผลการวิจยัความสุข
ของคนทาํงานในประเทศองักฤษ Happiness at work Index ปี 
2007 ในกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1,063 คน พบวา่ 1 ใน 5 ไม่มี
ความสุขในการทาํงาน นอกจากน้ีสมดุลระหว่างงานกบัชีวิต
เป็นปัจจยั 1 ใน 10 ท่ีทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความสุขในการทาํงาน9 
กลุ่มท่ีมีสมดุลในชีวิตกบัการทาํงานสูงจะมีความสุขมากกว่า
กลุ่มท่ีมีความสมดุลในชีวิตกบัการทาํงานตํ่า10 ซ่ึงความสมดุล
ในชีวิตกบัการทาํงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไปตามการ
ดาํเนินชีวิตของตน เช่นการอยูเ่วรท่ีผลดัเปล่ียนกนัทาํงานตลอด 
24 ชัว่โมง ขาดเวลาส่วนตวัในการดูแลสุขภาพ ขาดการพกัผอ่น
ทั้ ง ร่ างกายและจิตใจ  ก่อให้ เ กิดผลร้ายต่อสุขภาพ  เ กิด

ความเครียด ความเหน่ือยหน่ายในการทาํงานและสุขภาพจิตไม่
ดี11 และหากลดการทาํงานไม่ให้มากเกินไปก็จะส่งผลให้ความ
พึงพอใจในชีวติและการทาํงานมีระดบัสูงข้ึน12  

จากขอ้มูลดงักล่าว ทาํให้ทราบวา่สมดุลระหวา่งชีวิต
กบัการทาํงานของพนกังานเป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูบ้ริหารองคก์ารทั้ง
ในประเทศ ต่างประเทศ ภาครัฐ หรือภาคเอกชนต่างก็พบเจอ
ปัญหา ซ่ึงพนักงานในองค์การมีบทบาทสําคญัท่ีจะทาํให้
องคก์ารเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย ทั้งดา้นการบริหาร การจดัการ 
การพฒันาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ งตอ้งสร้าง
ความเช่ือมัน่และความพึงพอใจแก่ผูม้ารับบริการ  พนกังานจึง
ต้องรักษาดุลยภาพของการทํางานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวท่ี
บุคคลตอ้งการให้เกิดข้ึน รวมทั้งการใชเ้วลากบัแบบแผนการ
ดาํเนินชีวิต หากสามารถทาํให้เกิดความสมดุลไดจ้ะทาํให้การ
ดาํเนินชีวิตและการทาํงานราบร่ืน งานสําเร็จตามระยะเวลาท่ี
กาํหนด พนกังานก็จะมีความสุขในชีวิตและการทาํงาน แต่หาก
งานเขา้ไปกา้วก่ายกบัชีวิตส่วนตวัมากเกินไป บุคคลบางส่วน
อาจต้องเลือกว่าจะหางานใหม่ หรือลาออกจากงาน ดีกว่าท่ี
จะตอ้งทนทาํงานต่อไป13 ดงันั้นการบริหารจดัการใหบุ้คลากรมี
ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน จึงเป็นมุมมองของการ
บริหารองค์การในการดึงดูดและรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ การตอบสนองความต้องการของบุคลากรท่ี
เหมาะสม ก็จะส่งผลให้บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตกบั
การทาํงาน มีความพึงพอใจในการทาํงาน และเป็นแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากรใหสู้งข้ึนต่อไป 
วธีิการศึกษา 

การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง  (Cross-
sectional study) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบั
ความสมดุลระหว่ า ง ชีวิตกับการทํา ง านของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง โดยกลุ่มตัวอย่างคือพนักงาน
ประจาํท่ีปฏิบติังานเตม็เวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือน ในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหน่ึง จาํนวน 585 คน ซ่ึงคาํนวณขนาดตวัอยา่งจาก
จาํนวนประชากรพนกังานในโรงพยาบาลเอกชนท่ีศึกษาทั้งส้ิน
จาํนวน 4,220 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผ่านการ
อนุมัติรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในมนุษย ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เลขท่ี MUPH 
2017-137) และไดรั้บการอนุมติัรับรองจากคณะกรรมการ
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พิจารณาการวิจยัประจาํสถาบนัเรียบร้อยแลว้ (IRB No.240-10-
17 Nh Fub)  ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือน
กนัยายน ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้
คือแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา
(Content validity) จากผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน และ หาค่าความ
เช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) ก่อนนําไปใช้กับกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีจะศึกษาจาํนวน 1 ชุด ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นสมดุลระหว่าง
ชีวิตกบัการทาํงาน  บรรยากาศองคก์าร และความพึงพอใจใน
งาน โดยมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในความคิดเห็นทั้ง 
3 ส่วนเท่ากบั 0.896, 0.909 และ 0.926 ตามลาํดบั วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ จาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตัวแปรโดยใช้การทดสอบไคสแควร์และสัมประสิท ธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
ผลการศึกษา 

จากแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมด 500 ชุด 
อตัราการตอบกลบัคิดเป็นร้อยละ 85.4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.4) กลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉล่ีย 35 ปี 
มีอายุต ํ่าสุดคือ 19 ปี และอายุสูงสุดคือ 65 ปี ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 65.8) มี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานเฉล่ีย 9 ปี โดยระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานในองคก์รนอ้ยท่ีสุดคือ 6 เดือน และสูงท่ีสุดคือ 37 ปี 
พนกังานปฏิบติังานในกลุ่มงานท่ีระบุไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
กลุ่มท่ีดูแลผูป่้วยโดยตรง (Direct Patient Care) (ร้อยละ 60.4)  
 

และกลุ่มท่ีไม่ไดดู้แลผูป่้วยโดยตรง (Indirect Patient Care) 
(ร้อยละ 39.6) โดยพนกังานมีจาํนวนชัว่โมงการทาํงานเฉล่ีย 
47.4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (ตารางท่ี 1) ภาพรวมพนกังานร้อยละ 
45.4 มีระดบัสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (  = 21.0, SD = 4.46) พนกังานส่วนใหญ่ร้อย
ละ 73.4 มีระดบัความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์าร โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (  = 83.9, SD = 11.17) และพนกังานร้อย
ละ 66.2 มีระดบัความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในงานโดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 71.5, SD = 10.96) 
 จากการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์โดยใชก้ารทดสอบ
ไคสแควร์และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบวา่ พนกังาน
เพศชายหรือเพศหญิง มีระดบัสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = 0.233) อาย ุและ
ระยะเวลาปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัสมดุลระหวา่งชีวิต
กบัการทาํงานท่ี (r = 0.051, p-value = 0.254) และ (r = 0.000, 
p-value = 0.991) ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
สมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน อยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 
(p-value = 0.054) ลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัระดบัสมดุล
ระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (p-value 
= 0.001) จาํนวนชัว่โมงการทาํงานมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั
สมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงานของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ (r = -0.171, p-value = 0.001) บรรยากาศองคก์ารและ 
ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัสมดุลระหวา่ง
ชีวิตกบัการทาํงานของพนักงานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-
value = 0.001) มีค่า r = 0.276 และ  0.259 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 
2 และ 3) 

ตารางที ่1 ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง (n = 500) 
ข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ

เพศ   

     ชาย 118 23.6 

     หญิง 382 76.4 
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ตารางที ่1 ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง (n = 500) (ต่อ) 
ข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ

อายุ (ปี)   
< 30  148 29.6 
30-39 208 41.6 
40-49 117 23.4 
50-59 24 4.8 
60 ปีข้ึนไป 3 0.6 
ค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน; ตํ่าสุด – สูงสุด                35.06 ± 7.96 ปี ; 19 ถึง 65 ปี 
ระดบัการศึกษา   

     ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 92 18.4 
     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 329 65.8 
     สูงกวา่ปริญญาตรี 79 15.8 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ปี)   

< 10 299 59.8 
10-19 141 28.2 
20-29 56 11.2 
30 ปีข้ึนไป 4 0.8 
     ค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน; ตํ่าสุด – สูงสุด                    9.31 ± 7.07 ปี ; 6 เดือนถึง 37 ปี 
ลกัษณะงาน   
     งานดา้นการใหบ้ริการผูป่้วยโดยตรง 185 37.0 
     งานดา้นการใหบ้ริการผูป่้วยแต่ไม่ไดดู้แลผูป่้วยโดยตรง                40 8.0 
     งานสายสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการผูป่้วยโดยตรง 117 23.4 
     งานสายสนบัสนุนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการบริการผูป่้วยโดยตรง                  158 31.6 
จํานวนช่ัวโมงการทาํงาน (ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)   
นอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 228 45.6 
มากกวา่ หรือ เท่ากบั 48 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 272 54.4 
   ค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน; ตํ่าสุด – สูงสุด                      47.4 ± 7.3 ชัว่โมง ; 35 ถึง 80 ชัว่โมง 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ ระดบัการศึกษา ลกัษณะงานกบัความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงานของ
พนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง (n=500) 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน จาํนวนชัว่โมงการทาํงาน บรรยากาศ
องคก์ารและความพึงพอใจในงานกบัสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงานของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง (n=500)    

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 

อายุ (X1) 1     
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (X2) 0.762** 1     
จํานวนช่ัวโมงการทาํงาน (X3) -0.223** -0.113** 1    
บรรยากาศองค์การ (X4) 0.014 0.033 -0.029 1   
ความพงึพอใจในงาน (X5) 0.104* 0.127** -0.078 0.745** 1  
ความสมดุลระหว่างชีวติกบัการทาํงาน (X6) 0.051 0.000 -0.171** 0.276** 0.259** 1 

* p –value < 0.05, ** p –value < 0.01 
 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
ระดบัสมดุลระหว่างชีวติกบัการทาํงาน 

ไคสแควร์ p-value น้อย-ปานกลาง มาก 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
เพศ     2.910 0.233 
ชาย  (n=118)                                           90 76.30      28 23.70         
หญิง (n=382)                                         287 75.14      95       24.87 
ระดบัการศึกษา     9.288 0.054 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี (n=92)                       64 69.57      28       30.43         
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (n=329)             259 78.72      70    21.28 
สูงกวา่ปริญญาตรี (n=79)                        54 68.36      25 31.65 
ลกัษณะงาน     23.062 0.001* 
งานดา้นการใหบ้ริการผูป่้วยโดยตรง  
(n=185)                                        

154     83.24      31       16.76     

งานดา้นการใหบ้ริการผูป่้วยแต่ไม่ไดดู้แล
ผูป่้วยโดยตรง (n=40)                                     

30   75.00      10 25.00       

งานสายสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั  การ
บริการผูป่้วยโดยตรง (n=117)            

90 76.93      27 23.08 

งานสายสนบัสนุนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการ 
บริการผูป่้วยโดยตรง (n=158)               

103 75.40         55        34.81 



 การประชุมวชิาการสาธารณสุขแห่งชาติ  คร้ังท่ี 16 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถนุายน 2561 

 

157 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานจาํนวน 500 คน ส่วนใหญ่

ร้อยละ 45.4 มีความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงานโดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 21.0 (SD = 4.46) 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอมรรัตน์ แกว้ทวี14 ท่ีผลการวิจยั
พบว่า พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน เขตภาคใต ้มีสมดุล
ชีวิตกบัการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พนกังานเพศ
ชายหรือเพศหญิง มีระดบัสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value = 0.233, x2= 
2.910 ) อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทาํงาน (r= 0.051, p-value = 0.254) ลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์
กบัสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
(p-value = 0.001, x2 =  23.062) แตกต่างจากการศึกษาวิจยัของ
เจตน์ รัตนจีนะ15 ท่ีระบุว่าลกัษณะงานไม่มีความสัมพนัธ์กบั
คะแนนร้อยละของสมดุลงานและชีวิต ระดบัการศึกษา ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน (p-value = 
0.054, x2 = 9.288) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเจตน์ รัตนจีนะ15

ท่ีพบวา่ ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อสมดุลงานและชีวิต ซ่ึงการศึกษาน้ี
พนักงานส่วนใหญ่จาํนวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ดงันั้นมีความเป็นไปไดว้่าการกระจาย
ของขอ้มูลอาจไม่เพียงพออาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปรได้ ส่วนจํานวนชั่วโมงการทํางานมีความ 
สัมพนัธ์เชิงลบกบัสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (r = -0.171 , p-value = 0.001) ถา้พนกังานมี
จาํนวนชัว่โมงการทาํงานมากกจ็ะมีระดบัสมดุลระหวา่งชีวิตกบั
การทาํงานตํ่า สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของเจตน์ รัตนจีนะ15 
ท่ีระบุวา่ ชัว่โมงการทาํงานต่อสัปดาห์ท่ีมากจะมีความสัมพนัธ์
ท่ีไม่ดีต่อสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน (p-value = 0.001) 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากงานวิจยัของ Fagan และคณะ16 ท่ีระบุ
วา่จาํนวนชัว่โมงการทาํงานท่ีมากกวา่ 48 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ จะ
ทาํใหเ้กิดความเครียดและเช่ือมโยงถึงพฤติกรรมท่ีส่งผลเสียต่อ
สุขภาพซ่ึงมีผลต่อสมดุลระหว่างงานและชีวิตของแรงงานได้
และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Yildirim D และ Aycan Z.12 
ท่ีระบุว่า จาํนวนชั่วโมงการทาํงานปกติ ปริมาณการทาํงาน
ท่ีมากเกินไป และตารางเวลาการทาํงานท่ีไม่แน่นอน ของ
พยาบาลเฉพาะทางและพยาบาลทัว่ไป จาํนวน 243 คน เป็นตวั

ทาํนายความขดัแยง้ท่ีสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกบั
ดุลยภาพชีวิตการทาํงานและครอบครัวและความพึงพอใจใน
ชีวิตกับการทาํงานท่ีอยู่ในระดับตํ่า  ดังนั้นหากพิจารณา
ความสัมพนัธ์สมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงานของพนักงาน 
โดยควบคุมจํานวนชั่วโมงการทาํงานท่ีมากเกินไปหรือลด
ชัว่โมงการทาํงานลง อาจจะนาํมาซ่ึงการมีระดบัสมดุลระหวา่ง
ชีวติกบัการทาํงานท่ีดีข้ึน 

เม่ือพิจารณาบรรยากาศองคก์ารพบวา่ มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงานของพนกังานอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = 0.276, p-value = 0.001) แตกต่างจาก
การศึกษาของ Lisa Nicole Cain.17 ท่ีผลการศึกษาความสัมพนัธ์
ของสมดุลชีวิตกับการทํางานกับบรรยากาศองค์การพบว่า
บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัสมดุลชีวิตกบัการ
ทาํงาน (β = -0.12, t = -2.10, p = 0.045) ทั้งน้ีบรรยากาศ
องค์การมีความสําคญัสามารถส่งผลต่อบุคลากรในองค์การ
หลายดา้น เน่ืองจากบุคคลในองคก์ารตอ้งทาํงานร่วมกบัคนอ่ืน 
ภายใตก้ารควบคุมกาํกบักฎระเบียบต่างๆ โครงสร้างองค์การ 
รูปแบบของผูน้าํ และสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในองค์การท่ีอาจ
มองไม่เห็นแต่สามารถรับรู้ได ้ถา้ในองคก์ารนั้นๆ มีบรรยากาศ
ในการทาํงานท่ีดี ก็จะเป็นการจูงใจให้พนกังานอยากมาทาํงาน 
พนกังานพึงพอใจในการทาํงาน แต่ถา้บรรยากาศองคก์ารนั้นๆ
ไม่ดี พนกังานไม่รู้สึกจูงใจท่ีจะทาํงาน  เป็นผลให้พนกังานไม่
อยากมาทาํงาน ขาดงาน ลางาน ขอยา้ยงาน เกิดภาวะเครียด 
เหน่ือยหน่ายในการทาํงานและส่งผลใหใ้นท่ีสุดตอ้งลาออกไป 

เ ม่ือพิจารณาความพึงพอใจในงานของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งน้ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกสมดุล
ระหว่างชีวิตกบัการทาํงานของพนักงานอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ (r = 0.259, p-value = 0.001) สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยั
ของเจตน์ รัตนจีนะ15ท่ีระบุว่า ระดบัความพึงพอใจต่องานของ
พนักงานกลุ่มมิลเลนเนียล บริษัทธุรกิจพลังงานแห่งหน่ึงมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสมดุลงานและชีวิตอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ (p-value = 0.001)  ในการศึกษาของ Paula B และคณะ18 
ไดอ้ธิบายการตรวจสอบสมดุลชีวิตกบัการทาํงานตามการรับรู้
ของแต่ละบุคคล  ในคนงานจํานวน  6,983 คน  ในประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์พบว่า สมดุลระหว่างชีวิตกบัการ
ทาํงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในงาน นั่น
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หมายความว่าหากพนกังานไดรั้บการตอบสนองท่ีเหมาะสมมี
ความพึงพอใจในงานก็จะส่งผลให้พนักงานมีความสมดุล
ระหวา่งชีวิตกบัการทาํงาน ถา้พนกังานมีความพึงพอใจในงาน
ท่ีดีกจ็ะส่งผลดีต่อองคก์าร 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ   

การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า สมดุลระหว่างชีวิต
และการทาํงานเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับพนกังานในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและแนวคิด สําหรับมุมขององคก์ารก็มี
ความสาํคญัในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ใหต้อบสนองความพึงพอใจของพนกังาน ในส่วนของพนกังาน
ก็จะทําให้พนักงานได้บริหารหน้าท่ีและบทบาทต่างๆของ
ตนเองไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยการส่งเสริมการสร้างความสมดุล
ระหวา่งชีวิตและการทาํงาน อยา่งไรกดี็หากกาํหนดเวลาในการ
ดาํเนินชีวิตให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมสําหรับ งาน ครอบครัว 
สังคม และตนเอง สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทาํงานได ้จะช่วยใหเ้กิดความอยูดี่กินดี มีสุขภาวะในชีวิต ซ่ึงจะ
ส่งผลและมีส่วนผลกัดนัให้เกิดความสําเร็จ ความมัน่คง และ
ความ กา้วหนา้ขององคก์ารและสังคมในท่ีสุด19สอดคลอ้งกบั
แนวคิดความสมดุลงานและชีวิตของ Dex S และ Bond S13 ท่ี
กล่าววา่การรักษาดุลยภาพของการทาํงานกบัการใชชี้วิตส่วนตวั 
ท่ีบุคคลตอ้งการให้เกิดข้ึนเก่ียวกบัการใชเ้วลากบัแบบแผนการ
ดาํเนินชีวิต หากสามารถทาํให้เกิดสมดุลไดจ้ะทาํใหก้ารดาํเนิน
ชีวิตและการทํางานราบร่ืน ทํางานสําเร็จตามระยะเวลาท่ี
กาํหนด ส่งผลใหเ้กิดความสุขในชีวิตและการทาํงาน แต่ถา้งาน
เขา้ไปกา้วก่ายกบัชีวิตส่วนตวัมากเกินไป บุคคลอาจตอ้งเลือก
ระหว่างสองส่วนน้ี ซ่ึงมีบุคคลบางส่วนเลือกลาออกจากงาน
หรือหางานใหม่ มากกว่าจะทนทาํงานต่อไป หากการตอบ 
สนองความตอ้งการของบุคคลท่ีเหมาะสม ก็จะส่งผลให้บุคคล
นั้นมีความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการทาํงาน 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัน้ีพบว่า จาํนวนชัว่โมงการ
ทาํงานมีความสัมพนัธ์กับระดับสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทาํงานของพนักงานในองค์การ ถา้พนักงานมีจาํนวนชั่วโมง
การทาํงานมากกจ็ะมีระดบัสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงานตํ่า 
บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์
กบัความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงานของพนักงาน ทั้งน้ี
พนักงานในองค์การมีบทบาทสําคญัเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะทาํให้

องค์การเดินหน้าไปสู่เป้าหมายทั้งดา้นการบริหาร การจดัการ 
การพฒันาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง หากตอบสนอง
ความตอ้งการของพนกังานในองคก์ารอยา่งเหมาะสมกจ็ะส่งผล
ดีต่อองค์การ  พนักงานมีความสุขในการทํางาน  และหาก
บรรยากาศองค์การดี  องค์การมีการจัดระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ท่ี ดี  ทําให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อ
องค์การ พนักงานมีความพึงพอใจในการทาํงาน จะส่งผลให้
ความสามารถในการทาํงานของพนักงานดีข้ึน เกิดเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานให้สูงข้ึน ทาํให้
องค์การมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มผลิตภาพขององค์การ
(Improve productivity) ดงันั้นผูบ้ริหารองคก์ารทุกระดบัควร
ส่งเสริมนโยบายการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทาํงาน
ให้กบัพนักงาน โดยปรับพฒันาระบบการทาํงานให้เหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป พิจารณาจดัสรรกาํลงัคน
ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน  จัดสรรบุคลากรให้พอเพียง 
นอกจากน้ีควรพิจารณาส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศท่ีดีภายใน
องคก์าร เพ่ือก่อให้เกิดผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
พฒันาให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรให้สูงข้ึน
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ABSTRACT 
 
Background: Management providing work-life balance to employees is a vision of organizational 
management to attract and maintain efficient human resources. 
Objectives: The study aimed to investigate factors related to private hospital employees’ work-life 
balance. 
Materials and Methods: The research employed a cross-sectional design, comprising 585 full-time 
employees. Questionnaires were used to collect data. Data was collected from September to October 
2017. Of 585 given, 500 usable questionnaires were returned, for a response rate of 85.4%. The statistics 
used to analyze data included Chi-square test and Pearson’s coefficient. 
Results: The study revealed that 45.4% of the employee’s overall work-life balance was at a moderate 
level. The relationship for working hours and work-life balance correlated negatively and statistically (r 
= -0.171, p = 0.001). Organizational climate and job satisfaction correlated positively and significantly 
with work-life balance (p = 0.001; r = 0.276 and 0.259, respectively). 
Conclusion: As a result, factors related to employees’work-life balance were identified. They were 
beneficial to organizational executives to promote an efficient work-life balance policy among their 
employees. 
 
Keywords: work-life balance, organizational climate, job satisfaction 
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