
 

 

บรรยากาศองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อคณุภาพชีวิตในการท างานรปูแบบ New Normal  
ของกลุ่มคนวยัท างาน ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

Organizational Climate influencing quality of work life in the New normal setting of 
Working age group in Hat Yai District, Songkhla Province 

 
อภชิญา รญัดร1 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบระดบัคุณภาพชวีติในการท างานรปูแบบ New Normal 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา และเพื่อศึกษา
บรรยากาศองค์กรทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพชวีติในการท างานรปูแบบ New Normal ของกลุ่มคนวยัท างานใน
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ประชากร
กลุ่มวยัท างาน ช่วงอาย ุ15-60 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน  400 คน ซึง่เครื่องมอืทีใ่ช้เป็น
แบบสอบถาม ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติในการท างานรปูแบบ New Normal ของ
กลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลโดยใช ้Independent T-test 
และ F-test (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรจะน าไปเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่โดยใช้
วธิ ีLSD นอกจากนี้ ใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู  

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ช่วงอายรุะหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด จบการศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีมรีายไดต่้อเดอืน 10,001-20,000 บาท ท างานในระดบัปฏบิตังิาน และมอีายกุารท างาน 1-5 ปี  
2. บรรยากาศองค์กรในภาพรวมมรีะดบัความเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีระดบัความคิดเหน็ในระดบัมากที่ได้สุด ได้แก่ ด้านการได้รบัการยอมรบั ด้านโครงสร้าง
องคก์าร ดา้นความรบัผดิชอบในงาน ดา้นการสนบัสนุน และดา้นความยดึมัน่ผกูพนั ตามล าดบั โดยดา้นทีม่ี
ระดบัความคดิเหน็ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิาน  

3. กลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ที่ม ีเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดอืน 
ระดบัต าแหน่ง และอายกุารท างาน ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างานรปูแบบ New Normal ไม่
แตกต่างกนั และกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั ส่งผล
ต่อคุณภาพชวีติการท างานรปูแบบ New Normal แตกต่างกนั 

                                                             
1 นกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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4. บรรยากาศองคก์รมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกในระดบัสงูกบัคุณภาพชวีติในการท างานรปูแบบ New 
Normal ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.00 และ
มคี่าความสมัพนัธท์ีร่ะดบั 0.71 

5. บรรยากาศองค์กร ด้านความยดึมัน่ผูกพนั และด้านการสนับสนุน มอีทิธพิลต่อคุณภาพชวีติใน
การท างานรปูแบบ New Normal ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
ค าส าคญั : บรรยากาศองคก์ร, คุณภาพชวีติในการท างานรปูแบบ New Normal, กลุ่มคนวยัท างาน  

 
ABSTRACT 

 
 This research aimed to compare the quality of life in the new normal work style classified by 
personal factors of the working people in Hat Yai district, Songkhla province. And to study 
organizational climate affecting the quality of life in the new normal work style of the working people 
in Hat Yai district, Songkhla province. This is quantitative research. The sample used in the study 
such as working people in Hat Yai district, Songkhla province 400 people. The tool used is a 
questionnaire. The statistics used in data analysis by SPSS for Windows Program are Frequency, 
Percentage, Mean, Standard Deviation. Moreover, Independent T-test and F-test (One-way ANOVA) 
were employed to compare the quality of life in the new normal work style of the working people in 
Hat Yai district, Songkhla province, categorized by personal factors. In case of it had statistically 
significant different testing a pair of variables by Least Square Difference methods (LSD). In addition, 
using Pearson's Correlation Coefficient and analyze by Stepwise Multiple Regression. 
 The finding was: 
 1. That most of the sample were female, aged 21 to 30 years old, single status, graduated 
with a bachelor's degree, monthly income between 10,001-20,000 baths, work in an operational 
position, and had 1-5 years of work experience.  
 2. The attitude on organizational climate factor for overall at the highest level. When 
considering each aspect, it was found that the highest level in aspects was recognition, organizational 
structure, work responsibility, support, and commitment, respectively. The aspect with a high level 
was the performance standard. 
 3. The working people in Hat Yai district, Songkhla province with gender, ages, status, 
monthly income, position level, and work periods different, affecting the quality of life in the new 
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normal work style was no different. And the working people in Hat Yai district, Songkhla province 
with education different, affecting the quality of life in the new normal work style was different. 
 4. The organizational climate had a high positive correlation with the quality of life in the 
new normal work style of the working people in Hat Yai district, Songkhla province with a statistical 
significance at 0.00 level and has a relationship of 0.71 
 5. The organizational climate factor, commitment and support affecting the quality of life in 
the new normal work style of the working people in Hat Yai district, Songkhla province.  
 
Keywords : Organizational Climate, Quality of Life in the New Normal Work Style, Working People 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัคุณภาพชวีติในการท างานรูปแบบ New Normal จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

2. เพื่อศกึษาบรรยากาศองคก์รที่มอีทิธพิลต่อคุณภาพชวีติในการท างานรปูแบบ New Normal ของ
กลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อ

คุณภาพชวีติการท างานรปูแบบ New Normal แตกต่างกนั 
2. บรรยากาศองค์กรมคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติในการท างานรูปแบบ New Normal ของกลุ่ม

คนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
3. ปัจจยัส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลต่อคุณภาพชวีติในการท างานรูปแบบ New 

Normal ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ขอบเขตดา้นประเภทการวจิยั  
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วจิยัเก็บข้อมูลเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS 
2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากร คอื ประชากรกลุ่มวยัท างาน ช่วงอาย ุ15-60 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 

150,410 คน (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2563) และก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตร
อยา่งง่ายของยามาเน่ (สุดารตัน์ ครุฑสกึ, 2557, หน้า 51-52) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน 
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3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
ผูว้จิยัใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการวจิยัตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม-กนัยายน พ.ศ. 2564 
4. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั  

4.1 ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ประกอบด้วย 2 ตวัแปร ดงันี้ (1) ปัจจยัส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระดับต าแหน่ง แ ละอายุการท างาน  
(2) บรรยากาศองค์การ ของ Stringer (2002) อ้างถึงใน กรปวณ์ี ตาก๋า และ กฤษดา เชยีรวฒันสุข (2559) 
ไดแ้ก่ ดา้นโครงสรา้งองคก์าร ดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิาน ดา้นความรบัผดิชอบในงาน ดา้นการไดร้บัการ
ยอมรบั ดา้นการสนบัสนุน และดา้นความยดึมัน่ผกูพนั 

4.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ คุณภาพชีวติในการท างานรูปแบบ New Normal 
ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คง ดา้นการไดร้บัการพฒันา
ทกัษะและการใชค้วามสามารถ ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมทีด่แีละปลอดภยั ด้าน
ความสมดุลระหวา่งชวีติส่วนตวักบัการท างาน ดา้นการไดท้ างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม และดา้นการไดร้บั
การปกป้องสทิธสิ่วนบุคคล 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ร 
Halpin and Croff (1996) อ้างถึงใน วชริะ สรรพศร ี(2559) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร หมายถงึ 

สภาพแวดลอ้มขององค์กร ซึง่รบัรูโ้ดยบุคลากรในองค์กรทัง้ทางตรงและทางออ้ม และมอีทิธพิลต่อการจูงใจ 
รวมถึงการปฏิบตัิงานในองค์กร โดยการศึกษาของ Stringer (2002) อ้างถึงใน กลัยารตัน์ ธีระธนชยักุล 
(2558) ได้อธบิายถึงองค์ประกอบของบรรยากาศองค์กร 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสรา้ง ด้านมาตรฐาน ด้าน
ความรบัผดิชอบ ดา้นการไดร้บัการยอมรบั ดา้นการสนบัสนุน และดา้นความยดึมัน่ผกูพนั  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
สมยศ นาวกีาร (2533) อ้างถึงใน สุดารตัน์ ครุฑสกึ (2557) กล่าวว่า คุณภาพชวีติในการท างาน 

หมายถึง ความสมัพนัธ์ในองค์กรและสภาพของงานที่ผสมผสานระหว่างลกัษณะทางเทคนิคและลกัษณะ
มนุษย ์ซึ่งเป็นการสร้างสภาวะขององค์กรที่กระตุ้นคนให้มกีารเรยีนรู้และพฒันาให้สามารถมอีทิธพิลและ
ควบคุมการท างานของพวกเขาได ้และท าใหน่้าสนใจอยา่งมคีวามหมาย เพื่อเป็นการตอบสนองความพอใจ
ส่วนบุคคลของพวกเขาได ้นอกจากนี้ Cascio (2003) อา้งถงึใน นาว ีอุดร และคณะ (2561) ไดก้ล่าวสรุปถงึ
องค์ประกอบของคุณภาพชวีติในการท างาน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุตธิรรม ด้าน
ความก้าวหน้าและความมัน่คง ด้านการได้รบัการพฒันาทกัษะและการใชค้วามสามารถ ด้านสมัพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มทีด่แีละปลอดภยั ดา้นความสมดุลระหวา่งชวีติส่วนตวักบัการท างาน ดา้น
การไดท้ างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม และดา้นการไดร้บัการปกป้องสทิธสิ่วนบุคคล  
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แนวความคิดเก่ียวกบัความปกติใหม่ (New Normal) 
 Barnes, Stuart J. (2020) อา้งถงึใน พรีพฒัน์ ใจแกว้มา (2563) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง “Information 
management research and practice in the post-covid-19 world.” แสดงให้เหน็ว่าการระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ได้เปลี่ยนแปลงชวีติมนุษย์และสงัคมโลกอย่างสิ้นเชงิในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งความ
พยายามของมนุษยจ์ะกระตุ้นใหเ้กดิการปรบัตวัเขา้กบั “ความปกตใิหม่” ผ่านความจ าเป็นในด้านต่างๆ ทัง้
การท างาน การศกึษา การดแูลสุขภาพ ความบนัเทงิ และการพกัผ่อน ซึง่สภาพแวดลอ้มใหม่ต่าง ๆ เหล่านี้
จะช่วยสรา้งโอกาสแบบทีไ่ม่เคยมมีาก่อน นอกจากนี้ ศนูยว์จิยักสกิรไทย (2564) ไดศ้กึษาเรื่อง Work From 
Home วถิกีารท างานยคุนี้ ทีย่งัตอ้งหาจุดสมดุล จากการศกึษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมองวา่การท างานที่บ้าน
ช่วยให้คุณภาพชวีติดขีึน้ มเีวลาอยู่กบัครอบครวั สามารถบรหิารเวลาระหว่างชวีติประจ าวนักบัการท างาน 
(Work Life Balance) ได้ การท างานมปีระสทิธภิาพเนื่องจากไม่ต้องประชุมตลอดเวลา สุขภาพดขีึน้ และมี
ความยดืหยุน่ดา้นเวลาท างาน อย่างไรกด็ ีในอกีมุมหนึ่งของการท างานทีบ่้าน กอ็าจจะไม่ไดต้อบโจทยก์าร
ท างานได้อย่างราบรื่น โดยอุปสรรคจากการท างานทีบ่้าน อาท ิไม่มคีวามคล่องตวัเหมอืนกบัการท างานที่
ออฟฟิศ ทัง้ปัญหาด้านอุปกรณ์การท างานและระบบไอท ีปัญหาการสื่อสารระหว่างลกูทมีและหวัหน้า การ
ตดิต่อสื่อสารนอกเวลางานทีม่ากขึน้ และปัญหาในเรื่องของความไวเ้นื้อเชื่อใจระหวา่งพนกังานและหวัหน้า 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
กาญจนสุดา เพง็ภู่ (2562) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากร 

สงักดักรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผลการวจิยัพบวา่ 1) บุคลากรทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพการสมรส ประเภท ต าแหน่งงาน และอายรุาชการ แตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการ
ท างานไม่แตกต่างกนั ส่วนบุคลากรทีม่อีตัราเงนิเดอืนต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างานดา้นสิง่แวดล้อมที่
ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 2) ปัจจยัการท างานดา้นความ
รบัผดิชอบในงาน การสื่อสารภายในองคก์ร และความผกูพนัต่อองคก์ร มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณภาพ
ชวีติในการท างานของบุคลากร และ 3) ตวัแปรที่มอี านาจในการพยากรณ์คุณภาพชวีติในการท างานของ
บุคลากร คอื ความรบัผดิชอบในงานและความผกูพนัต่อองคก์ร โดยตวัแปรความผูกพนัต่อองค์กรมอีทิธพิล
สงูทีสุ่ดและเป็นไปในทศิทางเชงิบวก 

อรวรา กล้าหาญ (2562) ได้ศกึษาเรื่อง คุณภาพชวีติในการท างานที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า 
พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน ต่างกันท าให้
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานไม่ต่างกนั และพนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ ทีม่รีะดบั
การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต่างกนัท าใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานต่างกนั ส่วนคุณภาพชวีติในการ
ท างาน ด้านการได้รบัการยอมรบัในสงัคม และด้านความสมดุลของชีวติท างานและครอบครวั มีผลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 
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ณรงค ์ใจเทีย่ง และคณะ (2563) ไดศ้กึษาเรื่อง การเพิม่ประสทิธภิาพของบุคลากรในการท างานยุค 
New Normal ของเทศบาลต าบลท่าวงัทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ผลการศกึษาพบว่า บุคลากร
เทศบาลต าบลท่าวงัทองมแีรงจงูใจและความพงึพอใจหลงัการจดักจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพของการท างาน
ยคุ New Normal ในระดบัดมีาก และอยากใหม้กีารจดักจิกรรมลกัษณะแบบนี้ในปีต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คอื ประชากรกลุ่มวยัท างาน ช่วงอาย ุ15-60 ปี ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 

150,410 คน (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2563)  
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คือ ประชากรกลุ่มวยัท างาน ช่วงอายุ 15 -60 ปี ในอ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึ่งสุ่มมาเป็นตวัอย่าง โดยเป็นการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) และก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ของ 
ยามาเน่ (สุดารตัน์ ครุฑสกึ, 2557, หน้า 51-52) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 0.95 และความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม
ตวัอย่างที่ระดบั 0.05 ซึ่งได้จ านวนกลุ่มตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 400 คน จากนัน้ใชว้ธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบ
บงัเอญิ (Accidental Sampling) ในการเกบ็ขอ้มลูใหค้รบถ้วนตามตอ้งการโดยไม่มกีฎเกณฑแ์น่นอน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วน

แรกเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน 
ระดบัต าแหน่ง และอายุการท างาน ซึ่งมลีกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
ส่วนต่อมาเป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบับรรยากาศองคก์ร ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 30 ขอ้ 
และส่วนสุดท้ายเป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพชวีติในการท างานรูปแบบ New Normal 
ประกอบด้วยข้อค าถามทัง้หมด 34 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ 3 มีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลเิคริต์ (Likert Scale) (นิรญัญา แซ่ตัง้, 2559)  

การวิเคราะหข้์อมลู 
การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดด้ าเนินการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามไปวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรม

ส าเรจ็รปู SPSS ซึง่วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติต่ิาง ๆ ดงันี้ 
1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี้ 

1.1 ใชค้่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) กบัตวัแปรทีม่รีะดบัการวดัเชงิกลุ่ม 
ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน ระดบัต าแหน่ง 
และอายกุารท างาน โดยน าเสนอผลการวเิคราะหเ์ป็นตารางประกอบค าบรรยาย 
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1.2 ใชค้่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรทีม่รีะดบั
การวดัเชงิปรมิาณ ได้แก่ บรรยากาศองค์กร โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์เป็นตารางประกอบค าบรรยาย 
และการแปลผล 5 ระดบั (นิรญัญา แซ่ตัง้, 2559) 

2. สถติเิชงิอนุมาน (Inference Statistics) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
2.1 ใชส้ถติ ิIndependent T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ 

ซึง่ส่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างานรปูแบบ New Normal 
2.2 ใชส้ถติ ิF-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งทีม่มีากกวา่ 

2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน ระดบัต าแหน่ง และอายกุารท างาน ซึง่ส่งผล
ต่อคุณภาพชวีติการท างานรปูแบบ New Normal ทัง้นี้ หากพบความแตกต่างระหว่างตวัแปร จะน าไปสู่การ
เปรยีบเทยีบโดยใชว้ธิ ีLSD 

2.3 ใช้สถิติทดสอบความสมัพนัธ์ของสองตวัแปร (Pearson's Correlation Coefficient) เพื่อ
ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกบัคุณภาพชวีติในการท างานรูปแบบ New Normal ของ
กลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

2.4 บรรยากาศองค์กรมอีทิธพิลต่อคุณภาพชวีติในการท างานรูปแบบ New Normal ของกลุ่ม
คนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูด้วยสถิตถิดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2555 อ้างถึงใน ศศิธร  
คงอุดมทรพัย ์และ พงศษิฏ ์ทวชิพงศธ์ร, 2564, หน้า 81) 
 

ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ปัจจยัส่วนบคุคล 
 ผลการวเิคราะหจ์ านวนและค่ารอ้ยละของปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศกึษา รายได้ต่อเดอืน ระดบัต าแหน่ง และอายุการท างาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  
คดิเป็นร้อยละ 71.3 ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี คดิเป็นร้อยละ 55.8 สถานภาพโสด คดิเป็นร้อยละ 64.3 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 68.3 รายได้ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 48.3 
ระดบัต าแหน่งระดบัปฏบิตังิาน คดิเป็นรอ้ยละ 69.5 และมอีายกุารท างาน 1-5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 47.0 
 บรรยากาศองคก์ร 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของบรรยากาศองคก์ร พบวา่ กลุ่มคนวยั
ท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มรีะดบัความคดิเหน็โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (Mean = 
4.25, S.D. = 0.54)  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีม่รีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมากทีไ่ดสุ้ด ไดแ้ก่ 
ด้านการได้รบัการยอมรบั (Mean = 4.31, S.D. = 0.61) ด้านโครงสร้างองค์การ (Mean = 4.27, S.D. = 
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0.63) ด้านความรบัผดิชอบในงาน (Mean = 4.27, S.D. = 0.57) ด้านการสนับสนุน (Mean = 4.25, S.D. = 
0.61) และด้านความยดึมัน่ผกูพนั (Mean = 4.24, S.D. = 0.62) ตามล าดบั โดยด้านที่มรีะดบัความคดิเหน็
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิาน (Mean = 4.15, S.D. = 0.61)  

ส่วนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทีแ่ตกต่าง
กัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานรูปแบบ New Normal แตกต่างกัน สามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมตฐิาน ไดด้งันี้ 

เพศ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มคี่าเท่ากบั .367 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคญั
ทางสถิตทิี่ก าหนดไวท้ี่ระดบั 0.05 ดงันัน้ กลุ่มคนวยัท างานที่มเีพศต่างกนั  จงึส่งผลต่อคุณภาพชวีติการ
ท างานรปูแบบ New Normal ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไม่แตกต่าง 

อายุ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มคี่าเท่ากบั .206 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคญั
ทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดบั 0.05 ดงันัน้ กลุ่มคนวยัท างานที่มอีายุต่างกนั จึงส่งผลต่อคุณภาพชวีติการ
ท างานรปูแบบ New Normal ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไม่แตกต่าง 

สถานภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากบั .128 ซึ่งมากกว่าค่า
นัยส าคญัทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดบั 0.05 ดงันัน้ กลุ่มคนวยัท างานที่มสีถานภาพต่างกนั จึงส่งผลต่อ
คุณภาพชวีติการท างานรปูแบบ New Normal ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไม่แตกต่าง 

ระดบัการศกึษา ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ค่า Sig. (2-tailed) มคี่าเท่ากบั .031 ซึง่น้อยกวา่ค่า
นยัส าคญัทางสถติทิีก่ าหนดไวท้ีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ กลุ่มคนวยัท างานทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั จงึส่งผลต่อ
คุณภาพชวีติการท างานรปูแบบ New Normal ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา แตกต่าง เมื่อเปรยีบเทยีบ
โดยใชว้ธิ ีLSD พบว่า กลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ที่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาโทมี
คุณภาพชวีติการท างานรปูแบบ New Normal น้อยกวา่ กลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

รายไดต่้อเดอืน ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ค่า Sig. (2-tailed) มคี่าเท่ากบั .527 ซึง่มากกวา่ค่า
นัยส าคญัทางสถติทิีก่ าหนดไวท้ีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ กลุ่มคนวยัท างานทีม่รีะดบัต าแหน่งต่างกนั จงึส่งผลต่อ
คุณภาพชวีติการท างานรปูแบบ New Normal ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไม่แตกต่าง 

ระดบัต าแหน่ง ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มคี่าเท่ากบั .111 ซึง่มากกว่าค่า
นัยส าคญัทางสถติทิีก่ าหนดไวท้ีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ กลุ่มคนวยัท างานทีม่รีะดบัต าแหน่งต่างกนั จงึส่งผลต่อ
คุณภาพชวีติการท างานรปูแบบ New Normal ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไม่แตกต่าง 

อายกุารท างาน ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ค่า Sig. (2-tailed) มคี่าเท่ากบั .439 ซึง่มากกวา่ค่า
นยัส าคญัทางสถติทิีก่ าหนดไวท้ีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ กลุ่มคนวยัท างานทีม่อีายุการท างานต่างกนั จงึส่งผลต่อ
คุณภาพชวีติการท างานรปูแบบ New Normal ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไม่แตกต่าง 
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สมมติฐานท่ี 2 บรรยากาศองค์กรมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในการท างานรูปแบบ New 
Normal ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่า บรรยากาศองค์กรกบัคุณภาพชวีติ
ในการท างานรปูแบบ New Normal ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มคีวามสมัพนัธ์
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง (r = 1.00) ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อ 3 บรรยากาศองค์กรมอีทิธพิลต่อคุณภาพชวีติในการท างานรูปแบบ New Normal 
ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เมื่อพิจารณาการเลอืกตวัแปรอิสระเข้าสมการ
พยากรณ์ พบวา่ ตวัแปรทีถู่กเลอืกเป็นตวัแปรพยากรณ์ จ านวน 2 ตวัแปร คอื ดา้นความยดึมัน่ผกูพนั (X6) 
และดา้นการสนบัสนุน (X5) ตามล าดบั โดยตวัแปรทีด่ทีีสุ่ดทีถู่กเลอืกเขา้มาก่อน คอื ดา้นความยดึมัน่ผกูพนั 
(X6) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู 0.809 มอี านาจในการพยากรณ์ 0.654 มรีะดบันยัส าคญัทางสถิตทิี่
ระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรต่อมา คือ ด้านการสนับสนุน (X5) ถูกเลือกเข้าสมการเป็นล าดบัที่สอง มีค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณ 0.849 มอี านาจในการพยากรณ์ 0.721 มรีะดบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ระ ดบั 
0.05 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณเพิม่ขึน้จากเดมิ 0.04 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
เพิม่ขึน้จากเดมิ 0.067 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ในแต่ละขัน้ตอนทีท่ดสอบ พบว่า 
มคี่าเพิม่ขึน้ทุกข ัน้ตอนซึง่ค่าการพยากรณ์เพิม่ขึน้ในแต่ละขัน้ตอนจากเดมิอย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถิตทิี่
ระดบั 0.05 แสดงวา่ ดา้นความยดึมัน่ผกูพนั (X6) และ ดา้นการสนบัสนุน (X5) มอีทิธพิลต่อคุณภาพชีวติใน
การท างานรปูแบบ New Normal ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึง่สามารถเขยีน
สมการพยากรณ์ในรปูแบบคะแนนดบิ ไดแ้ก่ Y = 0.809 + 0.604 X6 + 0.0317 X5 
 

อภิปรายผล 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทีแ่ตกต่าง

กนั ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานรปูแบบ New Normal แตกต่างกนั  
จากผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัรายได้ต่อเดอืน ระดบั

ต าแหน่ง และอายุการท างาน ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานรูปแบบ New Normal ไม่
แตกต่างกนั จงึไม่เป็นไปตามหรอืไม่สนับสนุนสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ กาญจน
สุดา เพ็งภู่ (2562) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติในการท างานของบุคลากร สงักดักรม
สนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรที่มปัีจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 
สถานภาพการสมรส ประเภท ต าแหน่งงาน และอายุราชการ แตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติในการท างานไม่
แตกต่างกนั ในทางตรงกนัขา้ม ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชวีติ
ในการท างานรปูแบบ New Normal ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เนื่องจากระดบัการศกึษา
เป็นหนึ่งในคุณสมบตัขิองประชากร ซึง่ ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (2542) อา้งถงึใน ณฐัธดิา สกุลตนัตเิมธา (2559) 
ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นมาจากแรงบงัคบัภายนอก และความเชื่อที่ว่าคุณสมบัติของ
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ประชากรที่แตกต่างกนั ส่งผลให้พฤตกิรรมแตกต่างกนัไปด้วย ทัง้นี้ ผู้วจิยัจงึมคีวามเหน็ว่าพฤติกรรมที่
แตกต่างกนัอนัเนื่องมาจากความแตกต่างของระดบัการศึกษาของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท างานรปูแบบ New Normal ทีแ่ตกต่างกนั นอกจากนี้ อาจกล่าว
ได้ว่าผู้ที่มกีารศกึษาสงูมแีนวโน้มทีจ่ะน าองค์ความรูม้าปรบัใช้ในการท างานรปูแบบ New Normal ได้ดกีวา่ 
ส่งผลต่อความรู้สกึพงึพอใจที่ได้รบัจากการปฏบิตังิาน อนัน าไปสู่คุณภาพชวีติในการท างานรูปแบบ New 
Normal ที่มากกว่า ทัง้นี้ ผลลพัธ์ดงักล่าวสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ รตันาภรณ์ บุญม ี(2558) ที่ศกึษา
เรื่อง คุณภาพชวีติในการท างานของพนกังานเทศบาลต าบลนาด ีผลการศกึษาพบว่า ระดบัการศกึษามผีล
ต่อคุณภาพชวีติในการท างานทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 สมมติฐานท่ี 2 บรรยากาศองค์กรมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในการท างานรูปแบบ New 
Normal ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

จากผลการวจิยั พบว่า บรรยากาศองค์กร มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกในระดบัสูง กบัคุณภาพชวีติใน
การท างานรปูแบบ New Normal ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.00 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงู (r = 0.71, Sig. = 0.00) เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้
ไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บรรยากาศองค์กรด้านที่มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในการท างาน
รูปแบบ New Normal ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สูงที่สุด คอื ด้านโครงสรา้ง
องคก์าร รองลงมา คอื ดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิาน และดา้นความรบัผดิชอบในงาน ทัง้นี้ ผู้วจิยัมคีวามเหน็
ว่าบรรยากาศองค์กรที่ดจีะส่งผลต่ออารมณ์และทศันคตเิชงิบวกของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ซึง่มผีลเชื่อมโยงต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานอนัน าไปสู่คุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างาน
รูปแบบ New Normal ในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ นิรญัญา แซ่ตัง้ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง 
บรรยากาศองคก์าร การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และคุณภาพชวีติการท างาน: กรณีศกึษาพนกังานของ
องคก์ารธุรกจิคา้ปลกีแห่งหนึ่ง ผลการศกึษาพบวา่ บรรยากาศองคก์ารทัง้ 5 ดา้น มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
คุณภาพชวีติการท างานโดยรวม 

สมมติฐานท่ี 3 บรรยากาศองค์กรมีอทิธิพลต่อคุณภาพชีวติในการท างานรูปแบบ New Normal 
ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

จากผลการวจิยั พบว่า บรรยากาศองค์กร ในด้านความยดึมัน่ผูกพนั และด้านการสนับสนุน มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวติในการท างานรูปแบบ New Normal ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ตามล าดบั โดยผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่ทุกสถานทีล่ว้นมคีวามส าคญัต่อคุณภาพชวีติของบุคคลใน
แต่ละมิติ ส าหรบัมิติของคุณภาพชีวติในการท างานรูปแบบ New Normal นัน้ แน่นอนว่าบรรยากาศใน
องคก์รยอ่มส่งผลต่อความสมัพนัธข์องบุคลากรภายในองคก์ร รวมถงึผลลพัธข์องงาน และความพงึพอใจของ
ตวัพนักงานเองด้วย ดงันัน้ องค์กรที่มคีวามยดึมัน่ผูกพนั และมกีารสนับสนุนซึ่งกนัและกนั ย่อมส่งผลถึง
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน อนัน าไปสู่คุณภาพชวีติที่ดใีนการท างานรูปแบบ New Normal นัน่เอง ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ กุลธิดา ศรีสุวรรณ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ
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คุณภาพชวีติการท างานของพนักงานรกัษาความปลอดภยับรษิทั ททีเีอส ซุปเปอร์ การ์ด จ ากดั จงัหวดั
นนทบุร ีผลการศกึษาพบวา่ บรรยากาศองคก์ารส่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างานอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ประสพ อนิสุวรรณ (2557) ทีศ่กึษาเรื่อง บรรยากาศองค์การ
กบัคุณภาพชวีติการท างานของพยาบาลวชิาชพี กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรรีตันะ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์กรมีความสมัพนัธ์ระดบัสูงกบัคุณภาพชวีติการท างานของพยาบาล
วชิาชพี อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(r = .796, p < .001) 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัในคร ัง้น้ี 
1. จากการศกึษา พบว่า บรรยากาศองค์กรมคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติในการท างานรูปแบบ 

New Normal ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึง่ผลลพัธด์งักล่าวสามารถน ามาปรบั
ใช้ในการปรบัปรุงหรอืพฒันาคุณภาพชวีติในการท างานรูปแบบ New Normal ของบุคลากรในองค์กร ทัง้
องค์กรภาครฐัและเอกชน ผ่านการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนองค์กร โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศทีด่ใีนดา้น
โครงสร้างองค์การ ด้านมาตรฐานการปฏิบตังิาน และด้านความรบัผดิชอบในงาน ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กบั
คุณภาพชวีติในการท างานรปูแบบ New Normal ในระดบัสงู 

2. รายงานผลการวจิยัฉบบันี้สามารถน าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการท างานแบบปกติสู่การท างานรูปแบบ New Normal ที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในอนาคต โดยการมุ่งความส าคญัไปสู่การสรา้งบรรยากาศองคก์รทีด่อียา่งสงูสดุใน
ด้านที่มอีทิธพิลต่อคุณภาพชวีติในการท างานรูปแบบ New Normal ได้แก่ บรรยากาศองค์กรในด้านความ
ยดึมัน่ผกูพนั และดา้นการสนบัสนุน ซึง่จะส่งผลต่อความส าเรจ็ขององคก์รในทา้ยทีสุ่ด 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัในอนาคต 
1. การศกึษาครัง้นี้ผู้วจิยัได้ท าการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างในพื้นที่อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

เพยีงเท่านัน้ ส าหรบัการวจิยัในอนาคต ผูว้จิยัทีม่คีวามสนใจในประเดน็การวจิยัทีค่ลา้ยคลงึกนักบัหวัขอ้วจิยั
นี้ ควรมกีารท าวจิยักบักลุ่มตวัอยา่งในพืน้ทีอ่ื่น ๆ เพื่อใหท้ราบถงึความคลา้ยคลงึกนั หรอืความแตกต่างของ
กลุ่มตวัอยา่งเดยีวกนัในพืน้ทีท่ ี่แตกต่างกนั ซึง่อาจน าไปสู่การคน้พบปัจจยัอื่นทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพชวีติใน
การท างานรปูแบบ New Normal ของกลุ่มคนวยัท างาน ซึง่แตกต่างกนัไปในแต่ละพืน้ที ่

2. การศึกษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปริมาณ (Quantitative Research) ส าหรบัการวจิยัในอนาคต
เพื่อให้ได้ผลการวจิยัในเชงิลกึมากยิง่ขึน้ ผู้วจิยัที่มคีวามสนใจในประเดน็การวจิยัที่คลา้ยคลงึกนักบัหวัขอ้
วจิยันี้ อาจใชแ้นวทางการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมดว้ย เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) หรอืการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) เป็นตน้ 
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