ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสิ น เจนเนอเรชั ่น "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
THE QUALITY OF WORK-LIFE BALANCE AFFECTHING GENNERATION X AND Y
EMPLOYEES COMMITMENT OF GOVERNMENT SAVINGS BANK IN NAKHON
RATCHASIMA
ปนัดดา ผิวอ่อน
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานทีส่ ่งผลต่อความผูกพันกับองค์การ
ของพนักงานธนาคารออมสินเจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั คือ พนักงานเจนเนอร์เรชัน่ เอ็กซ์ และ วาย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จานวน 385 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเรือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์
ความแตกต่าง และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า (1) ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิง อายุอยู่ในช่วงเจนเนอร์เรชัน่ วาย (21-39 ปี ) สถานภาพโสด มีการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางานต่ากว่า 3 ปี รายได้เฉลีย่ 15,000-20,000 บาท และมีตาแหน่งงานระดับ
ลูกจ้างปฏิบตั กิ าร (2) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความสมดุลระหว่างชีวติ และการทางานมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอในในด้านความพึงพอใจในงาน และ
ด้านความพึงพอใจในชีวติ ตามลาดับ (3) ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ เี พศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน และตาแหน่งงานทีแ่ ตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 (4) ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุ และประสบการณ์ในการทางานทีแ่ ตกต่างกันความผูกพันต่อ
องค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (5) ความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานใน
ภาพรวมส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน เจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย"
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คาสาคัญ : คุณภาพชีวติ การทางาน1 ความพึงพอใจในงาน2 ความพึงพอใจในชีวติ 3 เจนเนอร์เรชัน่ 4
Abstract
These objectives of this research are to study the quality of work life balance affecting
generation x and y employees’ commitment of Government saving bank in Nakhon Ratchasima.
Sample size in this research is 385 employees of generation x and y employees in Nakhon
Ratchasima. Questionnaire is a tool for data collection.

The statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, One-Way ANOVA and statistical values for multiple regression analysis. And
Pearson correlation coefficient.
Results are as follows: (1) Most respondents were female with the generation x age (21-39 years
old), being single, holding Bachelor’s degree, 1-3 years working experience, earning average
monthly income of Baht 15,000-20,000, and employees in permanent position. (2) The
respondents’ overall opinions toward the quality of work life balance affecting generation x and y
employees’ commitment of Government saving bank in Nakhon Ratchasima is at good level.
Considering each perspectives respondents have opinions at good level on the following
perspectives: Job Satisfaction and Life Satisfaction respectively. (3) Respondents with different
gender, status, education level, average monthly income and position have no difference in the
employees’ commitment at statistical significance of .05 levels. (4) Respondents with different age
and duration of work have difference in the employees’ commitment at statistical significance of .05
levels. (5) Overall, the quality of work life balance is moderately and positively related with
employee’s commitment of Government saving bank in Nakhon Ratchasima at statistical
significance of .05 level.
Keywords: Quality of Working Life1, Job Satisfaction2, Life Satisfaction3, Generation4
บทนา
ธนาคารออมสินเป็ นธนาคารรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินทีม่ รี ฐั บาลเป็ นประกัน ภายใต้การ
กากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวตั ถุประสงค์หลักคือ การส่งเสริมการออมให้กบั ประชาชน อีกทัง้ ยังเป็ น
กลไกในการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน รวมถึงเป็ นแหล่งเงินทุนแก่ภาคธุรกิจเอกชนอีกด้วย
ธนาคารออมสินได้พฒ
ั นาจากการเป็ นธนาคารเพื่อการออมของรัฐก้าวไปสู่การเป็นธนาคารทีม่ ี
บทบาททัง้ ในด้านการส่งเสริมการออม และสร้างวินยั ทางการเงิน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน ซึง่ ปจั จัย
ทีส่ าคัญทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานตามเป้าหมายของธนาคารมากทีส่ ุดก็คอื “พนักงานหรือบุคลากรของ
ธนาคาร” กล่าวคือพนักงานหรือคนในองค์การย่อมมีส่วนเกีย่ วข้องกันกับประสิทธิภาพและผลการดาเนินงาน
ของธนาคาร ดังนัน้ เพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จตามเป้าหมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ การสร้างแรงจูงใจ การสร้าง
ความผูกพันขึน้ ในองค์การ การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวติ ส่วนตัวและการทางาน และการเสริมสร้างให้
บุคลากรภายในองค์การให้เกิดความมีส่วนร่วมในองค์กรให้สงู ขึน้ ก็เป็นส่วนช่วยทีท่ าให้บุคลากรสามารถ
พัฒนางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิชยั แหวนเพชร, 2543 : 112) และสามารถขับเคลื่อน
องค์กรให้กา้ วไกลอย่างยังยื
่ น

การสร้างคุณภาพชีวติ การทางานทีด่ ใี ห้แก่พนักงานมีความจาเป็นอย่างยิง่ เพราะทาให้พนัก งานเกิด
ความรูส้ กึ ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และองค์การ มีความสุขกับการทางาน สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การได้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ และผลงานมีคุณภาพ นอกจากคุณภาพชีวติ การทางานทีด่ ี จะสร้าง
ความพึงพอใจและเป็ นแรงจูงใจในการทางานแล้ว ยังส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันและความจงรักภักดี
ต่อองค์การอีกด้วย เมือ่ พนักงานมีความผูกพัน และมีความจงรักภักดีให้กบั องค์การแล้ว จะเกิดการยอมรับ
้ าหมาย ค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์การ มีความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ มีทศั นคติ
เชื่อมันในเป
่
เชิงบวกต่อองค์การ มีความเต็มใจในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ ทางานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานมากขึน้ ตลอดจนมีความต้องการทีจ่ ะอยูก่ บั องค์การตลอดไป
ส่งผลให้องค์การเกิดเสถียรภาพ ทัง้ ด้านแรงงานทีม่ คี วามมันคง
่ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ และธุรกิจมีเสถียรภาพในระยะยาว
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทาการศึกษาถึงความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานทีส่ ่งผลต่อความผูกพันกับ
องค์การของพนักงานธนาคารออมสิน เจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ผลที่
ได้จากการวิจยั สามารถนาไปประยุกต์ใช้และนาไปสร้างแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เข้ากับทัศนคติในการ
ทางานของพนักงานออมสิน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างความผูกพันทีด่ กี บั องค์การมาก
ขึน้ ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจ ทาให้องค์การเข้าใจแนวความคิดของทัง้ สองเจนเนอเรชันได้
่ มากขึน้ การอยู่
ร่วมกันในทีท่ างาน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปจั จัยส่วนบุคคลกับความผูกพันกับองค์การของพนักงานธนาคารออม
สิน เจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสิน เจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน เจน
เนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
2. ความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน
เจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ขอบเขตการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ตัวแปรต้น ได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ (เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวาย),
เพศ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, ประสบการณ์การทางาน, รายได้ต่อเดือน และตาแหน่งงาน และ
ความสมดุลระหว่างชีวติ และการทางาน ตามแนวคิดของ HAAR, RUSSO*, SUNE, & OLLIER-

MALATERRE (2014) ประกอบด้วย ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) และความพึงพอใจในชีวติ
(Life Satisfaction) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ตามแนวคิดของ Steer, Richard M. (1996)
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานออมสินทัง้ หมด
โดยการเลือกพนักงานทัง้ เจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย” ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยจานวนพนักงาน
เป็นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถเปิดเผยได้ ทาให้ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน โดยวิธกี ารคานวณของ W.G.
Cochran (1977) ซึง่ ได้กาหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ หมด 385 ตัวอย่าง ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครัง้ นี้กาหนดช่วงเวลาการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 กันยายน
2564 - 30 ตุลาคม 2564
แนวคิ ดและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2550) ลักษณะบุคคล
แตกต่างกัน ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่าง จะมีทศั นคติและพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน เช่น เพศหญิงจะมีความละเอียดรอบคอบในการทางานมากกว่าเพศชาย คนทีอ่ ายุมากจะมี
ความคิดแนวอนุ รกั ษ์นิยม ไม่ชอบการเปลีย่ นแปลง ส่วนคนอายุน้อยจะมีความคิดสร้างสรรค์ และปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมได้ดกี ว่า คนทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงจะมีความคิดเชิงลึกและมีวสิ ยั ทัศน์ มีความต้องการ
และเป้าหมายในชีวติ ทีส่ งู กว่าคนทีม่ รี ะดับการศึกษาน้อย เป็ นต้น โดยการศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เป็ นปจั จัยทีส่ ามารถนามาพิจารณาสร้างแรงจูงใจในการทางาน หรือพัฒนาคุณภาพชีวติ ใน
การทางานให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร สร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมถึงการเสริมสร้างการ
ทางานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ได้
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสมดุลชีวิตและการทางาน ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดของ HAAR,
RUSSO*, SUNE, & OLLIER-MALATERRE (2014) ประกอบด้วย 2 ข้อ ดังนี้ (1) ความพึงพอใจในงาน
(Job Satisfaction) และ (2) ความพึงพอใจในชีวติ (Life Satisfaction) ซึง่ ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจใน
งาน (Job Satisfaction) หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ พี ฤติกรรมและความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อองค์กร การ
ปฏิบตั งิ านและการแสดงออกถึงความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เกิดความผูกพันต่อองค์การและ
ผูบ้ งั คับบัญชา ส่งผลต่อการทางานทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพและมีการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่อง
ความพึงพอใจในชีวติ (Life Satisfaction) หมายถึง การทีบ่ ุคคลปราศจากข้อจากัดทางด้านร่างกาย
และจิตใจสามารถทากิจกรรมการดาเนินชีวติ ต่างๆได้ มีอายุทย่ี นื ยาว สามารถแสวงหาสิง่ ต่างๆทีต่ วั เอง
ต้องการได้ ยกตัวอย่างเช่น การมีงานทา การมีรายได้ การมีการศึกษาทีเ่ ป็ นสิง่ พืน้ ฐาน เป็นต้น โดย
เปรียบเทียบกันกับกลุ่มคนทีม่ อี ายุอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน

แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์การ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดของ Steer, Richard
M. (1996) ซึง่ ได้กล่าวไว้ว่าความผูกพันต่อองค์การไว้ว่า ความรูส้ กึ ของสมาชิกในองค์การทีม่ คี วามเต็มใจที่
จะทางานเพื่อดาเนินกิจกรรมภารกิจขององค์การอย่างเต็มความสามารถ โดยทีผ่ ปู้ ฏิบตั ทิ ม่ี คี วามผูกพันต่อ
องค์การอย่างสูงจะแสดงออกโดย ดังนี้ (1) มีความเชื่อมันอย่
่ างแรงกล้า ยอมรับในเป้าหมายทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย และค่านิยมขององค์การจะมีความเชื่อว่าองค์การนี้เป็นองค์การทีด่ ที ส่ี ุด และผูป้ ฏิบตั มิ คี วาม
ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่งขององค์การแห่งนี้ (2) มีความเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั ทิ ุ่มเทความพยายามและ
ความสามารถเป็นอย่างมากเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดขององค์การ (3) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะ
ดารงไว้ซง่ึ ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในองค์การนี้ตลอดไป ความผูกพัน
อย่างแน่ นแฟ้นทีม่ ตี ่อองค์การทีต่ นเองทางานอยู่ มีความจงรักภักดีต่อองค์การ
วิ ธีดาเนิ นวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานออมสินทัง้ หมด โดยการ
เลือกพนักงานทัง้ เจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยจานวนพนักงานเป็น
ข้อมูลทีไ่ ม่สามารถเปิดเผยได้ ทาให้ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ นอน โดยวิธกี ารคานวณของ W.G.
Cochran (1977) ซึง่ ได้กาหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ หมด 385 ตัวอย่าง ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ (ส่วนที่ 1) เป็ นคาถามเกี่ยวกับปจั จัยส่วนบุคคล ซึง่
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน รายได้ต่อเดือน และ
ตาแหน่งงาน โดยมีลกั ษณะเป็นแบบสอบถามทีใ่ ห้ตรวจสอบรายการ (Checklist) (ส่วนที่ 2) เป็น
แบบสอบถามทีม่ คี าถามเกีย่ วกับความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานของพนักงาน โดยใช้แนวคิดของ
HAAR, RUSSO*, SUNE, & OLLIER-MALATERRE (2014) แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 12 ข้อคาถาม (ส่วนที่
3) เป็นแบบสอบถามทีม่ คี าถามเกีย่ วกับความผูกพันกับองค์การ (Organizational Commitment) โดยใช้
แนวคิดของ Steer, Richard M. (1996) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 15 ข้อคาถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ประเมินค่า (rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท์ (Likert’s Scale) (ส่วนที่ 4) เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และ
ตรวจสอบความเชื่อมันของเครื
่
อ่ งมือ โดยมีขนั ้ ตอน (1) การตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (content
validity) คานวณหาค่าดัชนีความตรงด้านเนื้อหา (content validity index: CVI) เท่ากับ 0.97 ซึง่ ผ่านเกณฑ์
การพิจารณาทีก่ าหนดค่าไว้ให้มากกว่า 0.05 ขึน้ ไป (2) การทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลการ
ทดสอบพบว่า แบบสอบถามเกีย่ วกับความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานของพนักงานมีค่าเท่ากับ 0.792
และแบบสอบถามเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์การมีค่าเท่ากับ 0.784 จากทัง้ สองค่าดังกล่าวพบว่า ทัง้ สองมี
ค่าสัมประสิทธิ ์ทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าผลการทดสอบมีความเชื่อมีความเชื่อมันสู
่ ง จากการหาค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟาครอนบาค (Alpha Coefficient)

ผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ
54.5 อายุส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่ม 21-39 ปี (เจนเนอเรชัน่ วาย) จานวน 259 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.3 อยูใ่ น
สถานภาพสมรส จานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 364
คน คิดเป็นร้อยละ 94.5 ประสบการณ์ในการทางาน ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 3 ปี
จานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,000 –
20,000 บาท จานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 58.4 ตาแหน่งงาน ส่วนใหญ่ตาแหน่งงานของพนักงานอยู่
ระดับลูกจ้างปฏิบตั กิ าร จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.3
ส่วนที่ 2 การวิ เคราะห์ผลข้อมูลปัจจัยด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.815 เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทัง้ สองด้าน โดยด้านความพึงพอใจในงาน มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.851 และด้านความพึงพอใจในชีวติ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.779
ส่วนที่ 3 การวิ เคราะห์ผลข้อมูลด้านความผูกพันต่ อองค์การ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.939 เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทัง้ สามด้าน ดังนี้ ความปรารถนาอย่างยิง่ ทีจ่ ะรักษาไว้ซง่ึ ความเป็นสมาชิกภาพ
ในองค์การ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.992 ความเต็มใจและความทุ่มเทความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อ
ประโยชน์ต่อองค์การมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.989 ความเชื่อมันอย่
่ างสูง การยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมของ
องค์การ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.836 ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์และทดสอบสมมติ ฐานเปรียบเทียบระดับความเชื่อมันความผู
่
กพัน
ต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิ น จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สมมติ ฐานที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคลส่งผลต่อระดับความเชื่อมันของความผู
่
กพันต่อองค์การของ
พนักงานธนาคารออมสินเจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ"วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามทีม่ เี พศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และตาแหน่งงานทีแ่ ตกต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุ และ
ประสบการณ์ในการทางานทีแ่ ตกต่างกันความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ
.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติ ฐานที่ 2 ความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสิน เจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ทัง้ ด้านความพึงพอใจใน
งาน (Job Satisfaction) และความพึงพอใจในชีวติ (Life Satisfaction) ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานธนาคารออมสิน เจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
อภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั เรือ่ ง ความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานธนาคารออมสิน เจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้ดงั นี้
สมมติ ฐานที่ 1 พนักงานธนาคารทีม่ อี ายุและประสบการณ์ในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การทีแ่ ตกต่างกัน ส่วนปจั จัยทางด้านประชากรศาสตร์อ่นื ทีแ่ ตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานทีม่ อี ายุและประสบการณ์ในการทางานที่
แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เนื่องมาจาก
ความแตกต่างทางความคิดในแต่ละช่วงวัยพนักงานทีม่ อี ายุน้อยมีความต้องการประสบการณ์การทางานที่
หลากหลาย และลักษณะการทางานใหม่ ๆ จากหลายองค์การ จึงมักจะเปลีย่ นงานบ่อย สาหรับอายุการ
ทางานทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากมีความผูกพันกับ องค์การ และมีความสัมพันธ์ทด่ี ี
กับเพื่อนร่วมงานทีม่ ากกว่า อีกทัง้ พนักงานกลุ่มนี้อาจจะไม่ตอ้ งการแสวงหาความท้าทายใหม่ๆ หรือ
เปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมการทางานใหม่ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ โศรตี โชคคุณะวัฒนา (2556)
ศึกษาวิจยั เรือ่ ง คุณภาพชีวติ ในการทางานทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย
สานักงานใหญ่ และผลการวิจยั ของ ธนรัฐ นาทอง (2556) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันใน
องค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ส่วนปจั จัยประชากรศาสตร์ในด้าน เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และตาแหน่งงานทีแ่ ตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สมมติ ฐานที่ 2 ความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสิน เจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จากการทดสอบสมมติฐาน
ความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานซึง่ ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) และด้านความพึง
พอใจในชีวติ (Life Satisfaction) พบว่า ทัง้ สองด้านส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคาร
ออมสิน เจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อาจเนื่องมาจากพนักงาน มีการยอมรับและเชื่อในเป้าหมาย ค่านิยมของธนาคาร รวมถึงวัฒนธรรมของ
ธนาคารทีค่ ล้ายกับตนเอง ส่งผลทาให้มคี วามคิดเชิงบวกต่อธนาคาร และต้องการเป็ นสมาชิกของธนาคาร
ต่อไป ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Allen (2001, อ้างถึงใน อรอุสา เกษรสังข์, 2550:10) กล่าวว่า
ความผูกพันต่อองค์การ คือความตัง้ ใจของผูป้ ฏิบตั งิ านทีต่ งั ้ ใจใส่ความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์สงู สุดต่อองค์การ ตลอดจนการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เมือ่

พนักงานหรือผูป้ ฏิบตั เิ กิดความผูกพันต่อองค์การ เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ไี ปในทิศทางบวกทีม่ ตี ่อองค์การจะส่งผล
ทาให้ผปู้ ฏิบตั เิ กิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะทางานทีต่ นเองได้รบั มอบหมายให้ประสบความสาเร็จ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อการทางานและมีการแสดงในเชิงบวกกับงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย รวมถึงมีความพึงพอใจในขอบเขตเสรีภาพในการปฏิบตั งิ านของตนเอง ทาให้ผปู้ ฏิบตั ทิ างาน
ออกมาดีและมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทาให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสุลวี ลั ย์ หมีแรตร์ (2559) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง ความสมดุลระหว่างชีวติ และการทางาน
แรงจูงใจในการเข้าสู่อาชีพ และวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ่งผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงาน
บริษทั เอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึง่ งานวิจยั พบว่าความสมดุลชีวติ และการทางานในด้านความพึงพอใจใน
งาน (Job Satisfaction) ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การในด้านความพึงพอใจในชีวติ (Life Satisfaction)
เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการมีเวลาให้กบั ตนเอง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้
สามารถวางแผนล่วงหน้าในวันหยุดได้โดยไม่ตอ้ งกังวลกับงาน และบริหารเวลาในการทางานและใช้ชวี ติ
ส่วนตัวได้เป็นอย่างดี โดยสอดคล้องการงานวิจยั ของ Hill, Hawkins, Ferris & Weitzman (2004) ที่
ศึกษาวิจยั เรือ่ ง ปจั จัยทีเ่ ป็ นบวกของความยืดหยุน่ ในการทางานและความสมดุลชีวติ ครอบครัว แสดงให้เห็น
ถึง ความสมดุลของชีวติ และการทางานหลังจากการทางาน พบว่าพนักงานทีไ่ ด้รบั ความยืดหยุน่ ในการ
ทางานจะสามารถทางานได้นานและมากกว่า ส่งผลทาให้งานทีอ่ อกมาได้ผลผลิตทีด่ ี มีประสิทธิภาพในการ
ทางานและส่งผลกระทบต่อความสมดุลในครอบครัวทีน่ ้อยกว่าพนักงานทีไ่ ด้รบั ความยืดหยุน่ ในการทางานที่
น้อย

ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่า ความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานซึง่ ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในงาน (Job
Satisfaction) และด้านความพึงพอใจในชีวติ (Life Satisfaction) พบว่า ทัง้ สองด้านส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานธนาคารออมสิน เจนเนอเรชัน่ "เอ็กซ์" และ "วาย" ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผูบ้ ริหาร
จึงควรคานึงและให้ความสาคัญทัง้ ในด้านความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในชีวติ
ผูบ้ ริหารควรมี
มนุษยสัมพันธ์ทด่ี ใี นองค์การ ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันและกัน ทาให้พนักงานรูส้ กึ มีคุณค่าใน
งานทีไ่ ด้รบั ผิดชอบและทาให้พนักงานรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้องค์การประสบความสาเร็จ และ
นอกจากนี้ผบู้ ริหารควรมีการจัดสรรแบ่งงานในทีมให้มคี วามสมดุล เพื่อให้พนักงานมีช่วงเวลาอิสระในการใช้
ชีวติ และการทางานและชีวติ ส่วนตัวได้อย่างมีความเหมาะสม
2. การเก็บข้อมูลในการวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการเก็บแบบจากัดอายุผู้ตอบแบบสอบถามซึง่ ผลข้อมูลวิจยั
ทีไ่ ด้ออกมาอาจะอธิบายความคิดเห็นของพนักงานได้แค่บางส่วนเท่านัน้ ซึง่ ถ้าเก็บช่วงอายุทก่ี ว้างมากขึน้
อาจจะส่งผลทาให้ผลการวิเคราะห์มคี วามแตกต่างออกไป

3.สาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไปหากมีผสู้ นใจทีจ่ ะทาการศึกษาในหัวข้อนี้ควรสัมภาษณ์ผตู้ อบ
แบบสอบถามด้วยแบบสอบถามทีม่ คี าถามเชิงลึกมากขึน้
เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของผูต้ อบ
แบบสอบถามทีเ่ ข้าใจและมีความละเอียดมากยิง่ ขึน้
เอกสารอ้างอิ ง
ณัชชา ฆ้องฤกษ์ และแก้วตา ผูพ้ ฒ
ั นพงศ์. (2562). ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความผูกพันของพนักงานเจน
เนอร์เรชันวายในองค์
่
การเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหา
วิยาลัยรามคาแหง
ธนรัฐ นาทอง. (2556). ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 . การ
ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิยาลัยศิลปากร
นัดดา จงหมื่นไวย. (2559). ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา.
การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รัตนพรรณ ส่งเสริมสวัสดิ ์, สิรกิ าญจน์ จิตลดาพร, อารดี เจริญยิง่ วัฒนา. (2556). อิทธิพลของรูปแบบความ
ผูกพันต่อความสมดุลระหว่างชีวติ และการทางาน (การค้นคว้าอิสระปริญญาบัณฑิต). มหาวิยาลัย
จุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ. (2550). พฤติกรรมผูบ้ ริโภค. กรุงเทพมหานคร: วิสทิ ธิ ์พัฒนา.
โศรตี โชคคุณะวัฒนา. (2556). คุณภาพชีวติ ในการทางานทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สานักงานใหญ่. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการ,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุลวี ลั ย์ หมีแรตร์. (2560). ความสมดุลระหว่างชีวติ และการทางาน แรงจูงใจในการเข้าสู่อาชีพ และ
วัฒนธรรมองค์กรทีส่ ่งผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานบริษทั เอกชนในกรุงเทพมหานคร.
การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิยาลัยกรุงเทพ
ธนาคารออมสิน. 2556. รายงานประจาปีธนาคารออมสิน. ฝา่ ยสื่อสารองค์กร. สืบค้นเมือ่ วันที่
18
พฤศจิกายน 2564. จากแหล่งข้อมูล https://gsnet.gsb/
ความพอใจในงาน. (2548). ค้นหาเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2564, เข้าถึงจาก
https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/job-satisfaction.htm
แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับความผูกพัน. (2558). ค้นหาเมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564, เข้าถึงจาก
https://learningofpublic.blogspot.com/2015/09/blog-post_44.html
Steer, Richard M. (1996). Motivation and Leadership at Work. (6th edition). New York:
McGraw-Hill.
HAAR, RUSSO*, SUNE, & OLLIER-MALATERRE. (2014). Outcomes of work–life balance

on job satisfaction, life satisfaction and mental health: a study across seven cultures
research
นางสาวปนัดดา ผิวอ่อน
*ไฟล์ Word พอลงในนี้ มันเพิ ม่ เป็ น 11 หน้ า แต่ทีเ่ ซฟอยู่ในคอมได้ 10 หน้ าพอดีค่ะอาจารย์

