บรรยากาศองค์กรที่ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานรูปแบบ New Normal
ของกลุ่มคนวัยทางาน ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Organizational Climate influencing quality of work life in the New normal setting of
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal
จ าแนกตามปั จ จัย ส่วนบุค คลของกลุ่ม คนวัย ท างานในอ าเภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา และเพื่อศึกษา
บรรยากาศองค์กรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal ของกลุ่มคนวัยทางานใน
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชากร
กลุ่มวัยทางาน ช่วงอายุ 15-60 ปี ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน 400 คน ซึง่ เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ น
แบบสอบถาม สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal ของ
กลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้ Independent T-test
และ F-test (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างตัวแปรจะนาไปเปรียบเทียบเป็ นรายคู่โดยใช้
วิธี LSD นอกจากนี้ ใช้สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ทางานในระดับปฏิบตั งิ าน และมีอายุการทางาน 1-5 ปี
2. บรรยากาศองค์กรในภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่ม ีร ะดับความคิดเห็น ในระดับมากที่ได้สุด ได้แก่ ด้านการได้รบั การยอมรับ ด้านโครงสร้าง
องค์การ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านการสนับสนุน และด้านความยึดมั ่นผูกพัน ตามลาดับ โดยด้านทีม่ ี
ระดับความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
3. กลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน
ระดับตาแหน่ง และอายุการทางาน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานรูปแบบ New Normal ไม่
แตกต่างกัน และกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติ การทางานรูปแบบ New Normal แตกต่างกัน
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4. บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New
Normal ของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.00 และ
มีค่าความสัมพันธ์ทร่ี ะดับ 0.71
5. บรรยากาศองค์กร ด้านความยึดมั ่นผูกพัน และด้านการสนับสนุ น มีอทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ใน
การทางานรูปแบบ New Normal ของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คาสาคัญ : บรรยากาศองค์กร, คุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal, กลุ่มคนวัยทางาน
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

3

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
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal จาแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์กรที่มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal ของ
กลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ การทางานรูปแบบ New Normal แตกต่างกัน
2. บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal ของกลุ่ม
คนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ปั จ จัยส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New
Normal ของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประเภทการวิจยั
การวิจ ยั ครัง้ นี้ เป็ น การวิจ ยั เชิง ปริมาณ ซึ่ง ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลเชิง ส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชากรกลุ่มวัยทางาน ช่วงอายุ 15-60 ปี ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน
150,410 คน (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2563) และกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สูตร
อย่างง่ายของยามาเน่ (สุดารัตน์ ครุฑสึก, 2557, หน้า 51-52) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผูว้ จิ ยั ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2564
4. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ดังนี้ (1) ปั จจัยส่วนบุคคล
ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึก ษา รายได้ต่ อ เดือ น ระดับ ต าแหน่ ง แ ละอายุก ารท างาน
(2) บรรยากาศองค์การ ของ Stringer (2002) อ้างถึงใน กรปวีณ์ ตาก๋า และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข (2559)
ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านการได้รบั การ
ยอมรับ ด้านการสนับสนุน และด้านความยึดมั ่นผูกพัน
4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คุณ ภาพชีวติ ในการท างานรูปแบบ New Normal
ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม ด้านความก้าวหน้าและความมั ่นคง ด้านการได้รบั การพัฒนา
ทักษะและการใช้ความสามารถ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละปลอดภัย ด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับการทางาน ด้านการได้ทางานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม และด้านการได้รบั
การปกป้ องสิทธิส่วนบุคคล
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร
Halpin and Croff (1996) อ้างถึงใน วชิระ สรรพศรี (2559) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร หมายถึง
สภาพแวดล้อมขององค์กร ซึง่ รับรูโ้ ดยบุคลากรในองค์กรทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และมีอทิ ธิพลต่อการจูงใจ
รวมถึง การปฏิบตั ิงานในองค์กร โดยการศึกษาของ Stringer (2002) อ้างถึง ใน กัลยารัตน์ ธีร ะธนชัยกุล
(2558) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของบรรยากาศองค์กร 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐาน ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านการได้รบั การยอมรับ ด้านการสนับสนุน และด้านความยึดมั ่นผูกพัน
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
สมยศ นาวีการ (2533) อ้างถึงใน สุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) กล่าวว่า คุณภาพชีวติ ในการทางาน
หมายถึง ความสัมพันธ์ในองค์กรและสภาพของงานที่ผสมผสานระหว่างลักษณะทางเทคนิคและลักษณะ
มนุ ษย์ ซึ่งเป็ นการสร้างสภาวะขององค์กรที่กระตุ้นคนให้มกี ารเรียนรู้และพัฒนาให้สามารถมีอทิ ธิพลและ
ควบคุมการทางานของพวกเขาได้ และทาให้น่าสนใจอย่างมีความหมาย เพื่อเป็ นการตอบสนองความพอใจ
ส่วนบุคคลของพวกเขาได้ นอกจากนี้ Cascio (2003) อ้างถึงใน นาวี อุดร และคณะ (2561) ได้กล่าวสรุปถึง
องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ในการทางาน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุตธิ รรม ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั ่นคง ด้านการได้รบั การพัฒนาทักษะและการใช้ความสามารถ ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละปลอดภัย ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับการทางาน ด้าน
การได้ทางานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม และด้านการได้รบั การปกป้ องสิทธิส่วนบุคคล
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แนวความคิ ดเกี่ยวกับความปกติ ใหม่ (New Normal)
Barnes, Stuart J. (2020) อ้างถึงใน พีรพัฒน์ ใจแก้วมา (2563) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “Information
management research and practice in the post-covid-19 world.” แสดงให้เห็นว่าการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เปลี่ยนแปลงชีวติ มนุ ษย์และสังคมโลกอย่างสิ้นเชิงในหลาย ๆ ด้าน ซึ่ง ความ
พยายามของมนุ ษย์จะกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวเข้ากับ “ความปกติใหม่” ผ่านความจาเป็ นในด้านต่างๆ ทัง้
การทางาน การศึกษา การดูแลสุขภาพ ความบันเทิง และการพักผ่อน ซึง่ สภาพแวดล้อมใหม่ต่าง ๆ เหล่านี้
จะช่วยสร้างโอกาสแบบทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย (2564) ได้ศกึ ษาเรื่อง Work From
Home วิถกี ารทางานยุคนี้ ทีย่ งั ต้องหาจุดสมดุล จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมองว่าการทางานที่บ้าน
ช่วยให้คุณภาพชีวติ ดีขน้ึ มีเวลาอยู่กบั ครอบครัว สามารถบริหารเวลาระหว่างชีวติ ประจาวันกับการทางาน
(Work Life Balance) ได้ การทางานมีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่ต้องประชุมตลอดเวลา สุขภาพดีขน้ึ และมี
ความยืดหยุน่ ด้านเวลาทางาน อย่างไรก็ดี ในอีกมุมหนึ่งของการทางานทีบ่ ้าน ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การ
ทางานได้อย่างราบรื่น โดยอุปสรรคจากการทางานทีบ่ ้าน อาทิ ไม่มคี วามคล่องตัวเหมือนกับการทางานที่
ออฟฟิ ศ ทัง้ ปั ญหาด้านอุปกรณ์การทางานและระบบไอที ปั ญหาการสื่อสารระหว่างลูกทีมและหัวหน้า การ
ติดต่อสื่อสารนอกเวลางานทีม่ ากขึน้ และปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพนักงานและหัวหน้า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กาญจนสุดา เพ็งภู่ (2562) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากร
สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจยั พบว่า 1) บุคลากรทีม่ ปี ัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส ประเภท ตาแหน่งงาน และอายุราชการ แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรทีม่ อี ตั ราเงินเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านสิง่ แวดล้อมที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 2) ปัจจัยการทางานด้านความ
รับผิดชอบในงาน การสื่อสารภายในองค์กร และความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานของบุคลากร และ 3) ตัวแปรที่มอี านาจในการพยากรณ์คุณภาพชีวติ ในการทางานของ
บุคลากร คือ ความรับผิดชอบในงานและความผูกพันต่อองค์กร โดยตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรมีอทิ ธิพล
สูงทีส่ ุดและเป็ นไปในทิศทางเชิงบวก
อรวรา กล้าหาญ (2562) ได้ศกึ ษาเรื่อง คุณภาพชีวติ ในการทางานที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิง านของพนักงานการรถไฟแห่ง ประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่ า
พนัก งานการรถไฟแห่ง ประเทศไทย ส านัก งานใหญ่ ท่มี ีเพศ อายุ สถานภาพ อายุง าน ต่ า งกัน ท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านไม่ต่างกัน และพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ทีม่ รี ะดับ
การศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ต่างกันทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านต่างกัน ส่วนคุณภาพชีวติ ในการ
ท างาน ด้านการได้ร บั การยอมรับในสังคม และด้านความสมดุลของชีวติ ทางานและครอบครัว มีผ ลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
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ณรงค์ ใจเทีย่ ง และคณะ (2563) ได้ศกึ ษาเรื่อง การเพิม่ ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานยุค
New Normal ของเทศบาลตาบลท่าวังทอง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า บุคลากร
เทศบาลตาบลท่าวังทองมีแรงจูงใจและความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพของการทางาน
ยุค New Normal ในระดับดีมาก และอยากให้มกี ารจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้ในปี ต่อไป
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชากรกลุ่มวัยทางาน ช่วงอายุ 15-60 ปี ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน
150,410 คน (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563)
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้ คือ ประชากรกลุ่มวัยท างาน ช่ วงอายุ 15-60 ปี ในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสุ่มมาเป็ นตัวอย่าง โดยเป็ นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) และกาหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้สูตรอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ของ
ยามาเน่ (สุดารัตน์ ครุฑสึก, 2557, หน้า 51-52) ทีร่ ะดับความเชื่อมั ่น 0.95 และความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับ 0.05 ซึ่งได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง รวมทัง้ สิน้ 400 คน จากนัน้ ใช้วธิ กี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) ในการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนตามต้องการโดยไม่มกี ฎเกณฑ์แน่นอน
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน โดยส่วน
แรกเป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ระดับตาแหน่ ง และอายุการทางาน ซึ่งมีลกั ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบสารวจรายการ (Check List)
ส่วนต่อมาเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร ประกอบด้วยข้อคาถามทัง้ หมด 30 ข้อ
และส่วนสุดท้ายเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal
ประกอบด้วยข้อคาถามทัง้ หมด 34 ข้อ ซึ่ง แบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ 3 มีลกั ษณะเป็ น มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิรต์ (Likert Scale) (นิรญ
ั ญา แซ่ตงั ้ , 2559)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการนาข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS ซึง่ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตติ ่าง ๆ ดังนี้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
1.1 ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) กับตัวแปรทีม่ รี ะดับการวัดเชิงกลุ่ม
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระดับตาแหน่ ง
และอายุการทางาน โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ นตารางประกอบคาบรรยาย
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1.2 ใช้ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรทีม่ รี ะดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ บรรยากาศองค์กร โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ นตารางประกอบคาบรรยาย
และการแปลผล 5 ระดับ (นิรญ
ั ญา แซ่ตงั ้ , 2559)
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
2.1 ใช้สถิติ Independent T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ
ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานรูปแบบ New Normal
2.2 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างทีม่ มี ากกว่า
2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระดับตาแหน่ง และอายุการทางาน ซึง่ ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติ การทางานรูปแบบ New Normal ทัง้ นี้ หากพบความแตกต่างระหว่างตัวแปร จะนาไปสู่การ
เปรียบเทียบโดยใช้วธิ ี LSD
2.3 ใช้ส ถิติท ดสอบความสัมพัน ธ์ของสองตัวแปร (Pearson's Correlation Coefficient) เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal ของ
กลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
2.4 บรรยากาศองค์กรมีอทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal ของกลุ่ม
คนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) ที่ร ะดับนัยส าคัญ ทางสถิติท่ี 0.05 (กัลยา วานิ ช ย์บญ
ั ชา, 2555 อ้างถึง ใน ศศิธร
คงอุดมทรัพย์ และ พงศิษฏ์ ทวิชพงศ์ธร, 2564, หน้า 81)
ผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์จานวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ระดับตาแหน่ ง และอายุการทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 71.3 ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 55.8 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 64.3
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 68.3 รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.3
ระดับตาแหน่งระดับปฏิบตั งิ าน คิดเป็ นร้อยละ 69.5 และมีอายุการทางาน 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 47.0
บรรยากาศองค์กร
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของบรรยากาศองค์กร พบว่า กลุ่มคนวัย
ทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด (Mean =
4.25, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ รี ะดับความคิดเห็นในระดับมากทีไ่ ด้สุด ได้แก่
ด้านการได้ร บั การยอมรับ (Mean = 4.31, S.D. = 0.61) ด้านโครงสร้างองค์การ (Mean = 4.27, S.D. =
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0.63) ด้านความรับผิดชอบในงาน (Mean = 4.27, S.D. = 0.57) ด้านการสนับสนุน (Mean = 4.25, S.D. =
0.61) และด้านความยึดมั ่นผูกพัน (Mean = 4.24, S.D. = 0.62) ตามลาดับ โดยด้านที่มรี ะดับความคิดเห็น
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Mean = 4.15, S.D. = 0.61)
ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทีแ่ ตกต่าง
กัน ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชีว ิต การท างานรูป แบบ New Normal แตกต่ า งกัน สามารถสรุ ป ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ได้ดงั นี้
เพศ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากับ .367 ซึ่งมากกว่าค่านัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่กี าหนดไว้ท่รี ะดับ 0.05 ดังนัน้ กลุ่มคนวัยทางานที่มเี พศต่างกัน จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การ
ทางานรูปแบบ New Normal ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่าง
อายุ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากับ .206 ซึ่งมากกว่าค่านัยสาคัญ
ทางสถิติท่กี าหนดไว้ท่รี ะดับ 0.05 ดัง นัน้ กลุ่มคนวัยทางานที่มอี ายุต่างกัน จึง ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การ
ทางานรูปแบบ New Normal ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่าง
สถานภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าเท่ ากับ .128 ซึ่ง มากกว่าค่า
นัยส าคัญ ทางสถิติท่กี าหนดไว้ท่รี ะดับ 0.05 ดัง นัน้ กลุ่มคนวัยท างานที่มสี ถานภาพต่างกัน จึง ส่ง ผลต่อ
คุณภาพชีวติ การทางานรูปแบบ New Normal ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่าง
ระดับการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากับ .031 ซึง่ น้อยกว่าค่า
นัยสาคัญทางสถิตทิ ก่ี าหนดไว้ทร่ี ะดับ 0.05 ดังนัน้ กลุ่มคนวัยทางานทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน จึงส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ การทางานรูปแบบ New Normal ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบ
โดยใช้วธิ ี LSD พบว่า กลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มกี ารศึกษาระดับปริญญาโทมี
คุณภาพชีวติ การทางานรูปแบบ New Normal น้อยกว่า กลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทีม่ กี ารศึกษาระดับปริญญาตรี
รายได้ต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากับ .527 ซึง่ มากกว่าค่า
นัยสาคัญทางสถิตทิ ก่ี าหนดไว้ทร่ี ะดับ 0.05 ดังนัน้ กลุ่มคนวัยทางานทีม่ รี ะดับตาแหน่ งต่างกัน จึงส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ การทางานรูปแบบ New Normal ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่าง
ระดับตาแหน่ง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากับ .111 ซึง่ มากกว่าค่า
นัยสาคัญทางสถิตทิ ก่ี าหนดไว้ทร่ี ะดับ 0.05 ดังนัน้ กลุ่มคนวัยทางานทีม่ รี ะดับตาแหน่ งต่างกัน จึงส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ การทางานรูปแบบ New Normal ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่าง
อายุการทางาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากับ .439 ซึง่ มากกว่าค่า
นัยสาคัญทางสถิตทิ ก่ี าหนดไว้ทร่ี ะดับ 0.05 ดังนัน้ กลุ่มคนวัยทางานทีม่ อี ายุการทางานต่างกัน จึงส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ การทางานรูปแบบ New Normal ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่าง
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สมมติ ฐานที่ 2 บรรยากาศองค์กรมีความสัมพัน ธ์กบั คุณ ภาพชีวติ ในการท างานรูปแบบ New
Normal ของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า บรรยากาศองค์กรกับคุณภาพชีวติ
ในการทางานรูปแบบ New Normal ของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความสัมพัน ธ์
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง (r = 1.00) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติ ฐานข้อ 3 บรรยากาศองค์กรมีอทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal
ของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จัง หวัดสงขลา เมื่อพิจารณาการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการ
พยากรณ์ พบว่า ตัวแปรทีถ่ ูกเลือกเป็ นตัวแปรพยากรณ์ จานวน 2 ตัวแปร คือ ด้านความยึดมั ่นผูกพัน (X6)
และด้านการสนับสนุน (X5) ตามลาดับ โดยตัวแปรทีด่ ที ส่ี ุดทีถ่ ูกเลือกเข้ามาก่อน คือ ด้านความยึดมั ่นผูกพัน
(X6) มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู 0.809 มีอานาจในการพยากรณ์ 0.654 มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ส่ ว นตัว แปรต่ อ มา คือ ด้า นการสนับสนุ น (X5 ) ถู ก เลือ กเข้า สมการเป็ น ลาดับ ที่ส อง มีค่ า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 0.849 มีอานาจในการพยากรณ์ 0.721 มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะ ดับ
0.05 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพิม่ ขึน้ จากเดิม 0.04 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
เพิม่ ขึน้ จากเดิม 0.067 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ในแต่ละขันตอนที
้
ท่ ดสอบ พบว่า
มีค่าเพิม่ ขึน้ ทุกขันตอนซึ
้
ง่ ค่าการพยากรณ์เพิม่ ขึน้ ในแต่ละขันตอนจากเดิ
้
มอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 แสดงว่า ด้านความยึดมั ่นผูกพัน (X6) และ ด้านการสนับสนุน (X5) มีอทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ใน
การทางานรูปแบบ New Normal ของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึง่ สามารถเขียน
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้แก่ Y = 0.809 + 0.604 X6 + 0.0317 X5
อภิ ปรายผล
สมมติ ฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทีแ่ ตกต่าง
กัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal แตกต่างกัน
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับรายได้ต่อเดือน ระดับ
ตาแหน่ ง และอายุการทางาน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal ไม่
แตกต่างกัน จึงไม่เป็ นไปตามหรือไม่สนับสนุนสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึก ษาของ กาญจน
สุดา เพ็ง ภู่ (2562) ที่ศึกษาเรื่อง ปั จ จัยที่ส่ง ผลต่อคุณ ภาพชีวติ ในการท างานของบุคลากร สัง กัดกรม
สนับสนุ นบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรที่มปี ั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ
สถานภาพการสมรส ประเภท ตาแหน่ งงาน และอายุราชการ แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวติ ในการทางานไม่
แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ
ในการทางานรูปแบบ New Normal ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ เนื่องจากระดับการศึกษา
เป็ นหนึ่งในคุณสมบัตขิ องประชากร ซึง่ ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ (2542) อ้างถึงใน ณัฐธิดา สกุลตันติเมธา (2559)
ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุ ษ ย์เ กิด ขึ้น มาจากแรงบัง คับ ภายนอก และความเชื่อที่ว่า คุณ สมบัติข อง
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ประชากรที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมแตกต่างกันไปด้วย ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึงมีความเห็นว่าพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน อัน เนื่องมาจากความแตกต่างของระดับการศึกษาของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal ทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนี้ อาจกล่าว
ได้ว่าผู้ท่มี กี ารศึกษาสูงมีแนวโน้มทีจ่ ะนาองค์ความรูม้ าปรับใช้ในการทางานรูปแบบ New Normal ได้ดกี ว่า
ส่งผลต่อความรู้สกึ พึงพอใจที่ได้รบั จากการปฏิบตั งิ าน อันนาไปสู่คุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New
Normal ที่มากกว่า ทัง้ นี้ ผลลัพธ์ดงั กล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตนาภรณ์ บุญมี (2558) ที่ศกึ ษา
เรื่อง คุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานเทศบาลตาบลนาดี ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษามีผล
ต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สมมติ ฐานที่ 2 บรรยากาศองค์กรมีความสัมพัน ธ์กบั คุณ ภาพชีวติ ในการท างานรูปแบบ New
Normal ของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จากผลการวิจยั พบว่า บรรยากาศองค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง กับคุณภาพชีวติ ใน
การทางานรูปแบบ New Normal ของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.00 โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง (r = 0.71, Sig. = 0.00) เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้
ไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บรรยากาศองค์กรด้านที่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ในการทางาน
รูปแบบ New Normal ของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สูงที่สุด คือ ด้านโครงสร้าง
องค์การ รองลงมา คือ ด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และด้านความรับผิดชอบในงาน ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั มีความเห็น
ว่าบรรยากาศองค์กรที่ดจี ะส่งผลต่ออารมณ์และทัศนคติเชิงบวกของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ซึง่ มีผลเชื่อมโยงต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านอันนาไปสู่คุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการท างาน
รูปแบบ New Normal ในที่สุด ซึ่ง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิ ร ญ
ั ญา แซ่ ตงั ้ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง
บรรยากาศองค์การ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และคุณภาพชีวติ การทางาน: กรณีศกึ ษาพนักงานของ
องค์การธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่ง ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การทัง้ 5 ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพชีวติ การทางานโดยรวม
สมมติ ฐานที่ 3 บรรยากาศองค์กรมีอทิ ธิพลต่อคุณ ภาพชีวติ ในการท างานรูปแบบ New Normal
ของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จากผลการวิจ ยั พบว่า บรรยากาศองค์กร ในด้านความยึดมั ่นผูกพัน และด้านการสนับสนุ น มี
อิท ธิพลต่อคุณ ภาพชีวติ ในการท างานรูปแบบ New Normal ของกลุ่มคนวัยท างานในอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ตามลาดับ โดยผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าทุกสถานทีล่ ว้ นมีความสาคัญต่อคุณภาพชีวติ ของบุคคลใน
แต่ละมิติ ส าหรับมิติของคุณ ภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal นัน้ แน่ น อนว่าบรรยากาศใน
องค์กรย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงผลลัพธ์ของงาน และความพึงพอใจของ
ตัวพนักงานเองด้วย ดังนัน้ องค์กรที่มคี วามยึดมั ่นผูกพัน และมีการสนับสนุ นซึ่งกันและกัน ย่อมส่งผลถึง
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน อันนาไปสู่คุณภาพชีวติ ที่ดใี นการทางานรูปแบบ New Normal นั ่นเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึก ษาของ กุลธิดา ศรีสุวรรณ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ
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คุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษทั ทีทเี อส ซุปเปอร์ การ์ด จากัด จังหวัด
นนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประสพ อินสุวรรณ (2557) ทีศ่ กึ ษาเรื่อง บรรยากาศองค์การ
กับคุณภาพชีวติ การทางานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรตั นะ จังหวัดศรีสะเกษ
ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์กรมีความสัมพัน ธ์ร ะดับสูง กับคุณ ภาพชีวติ การทางานของพยาบาล
วิชาชีพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = .796, p < .001)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั ในครังนี
้ ้
1. จากการศึกษา พบว่า บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ
New Normal ของกลุ่มคนวัยทางานในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึง่ ผลลัพธ์ดงั กล่ าวสามารถนามาปรับ
ใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal ของบุคลากรในองค์กร ทัง้
องค์กรภาครัฐและเอกชน ผ่านการสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นองค์กร โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นด้าน
โครงสร้างองค์การ ด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และด้านความรับผิดชอบในงาน ซึ่งมีความสัมพัน ธ์กบั
คุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal ในระดับสูง
2. รายงานผลการวิจยั ฉบับนี้สามารถน าไปใช้เพื่อเป็ น แนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
รู ป แบบการท างานแบบปกติสู่ ก ารท างานรู ป แบบ New Normal ที่ก าลัง เกิด ขึ้น ในปั จ จุ บ ัน และอาจ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต โดยการมุ่งความสาคัญไปสู่การสร้างบรรยากาศองค์กรทีด่ อี ย่างสูงสุดใน
ด้านที่มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานรูปแบบ New Normal ได้แก่ บรรยากาศองค์กรในด้านความ
ยึดมั ่นผูกพัน และด้านการสนับสนุน ซึง่ จะส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กรในท้ายทีส่ ุด
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ในอนาคต
1. การศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เพียงเท่านัน้ สาหรับการวิจยั ในอนาคต ผูว้ จิ ยั ทีม่ คี วามสนใจในประเด็นการวิจยั ทีค่ ล้ายคลึงกันกับหัวข้อวิจยั
นี้ ควรมีการทาวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ เพื่อให้ทราบถึงความคล้ายคลึงกัน หรือความแตกต่างของ
กลุ่มตัวอย่างเดียวกันในพืน้ ทีท่ ่แี ตกต่างกัน ซึง่ อาจนาไปสู่การค้นพบปัจจัยอื่นทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ใน
การทางานรูปแบบ New Normal ของกลุ่มคนวัยทางาน ซึง่ แตกต่างกันไปในแต่ละพืน้ ที่
2. การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการวิจ ยั เชิง ปริมาณ (Quantitative Research) ส าหรับการวิจยั ในอนาคต
เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ในเชิงลึกมากยิง่ ขึน้ ผู้วจิ ยั ที่มคี วามสนใจในประเด็นการวิจยั ที่คล้ายคลึงกันกับหัวข้อ
วิจยั นี้ อาจใช้แนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมด้วย เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus
Group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็ นต้น
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