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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสมดุลระดับปัจจัยระหว่างชีวิตกับการท างานของ

บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2) ศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ  บุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  261 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ  

Pearson และสมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอนเพื่อท านายตัวแปรความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 
 ผลการวิจัยพบว่า  

1.  ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
2.  ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยที่อยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน 
ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านภาระงานที่มีดุลยภาพ ด้านการสนับสนุนจากองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านการเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

3.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย พบว่า ปัจจัยองค์กรด้านการสนับสนุนจากองค์กร  (X6) ด้านความมั่นคงในการท างาน (X7)  
ด้านภาระงานที่มีดุลยภาพ (X9) และด้านต าแหน่งหน้าที่การงาน (X4) สามารถท านายความสมดุลระหว่างชีวิต
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กับการท างานของบุคลากรได้ร้อยละ 54.3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = .737 และสามารถ
เขียนสมการในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ 

 Ŷ = 1.089 + .274(X7) + .224(X6) + .237(X9) + .402(X4) 
 

ค าส าคัญ:  ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน, ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were to study: 1) the work-life balance of the Office of 
the Permanent Secretary for Interior’s staff; 2) the level of factors affecting work-life balance 
of the Office of the Permanent Secretary for Interior’s staff; and 3) the factors affecting work-
life balance of the Office of the Permanent Secretary for Interior staff. The sample consisted 
of 261 staffs of the Office of the Permanent Secretary for Interior derived by stratified random 
sampling. The research instruments for data collection were questionnaires. Data were 
analyzed by using descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficient, and stepwise 
multiple regression analysis to predict factors affecting work-life balance. 
 The Findings were as follows: 

1.  Overall, the work-life balance of the staff was at a high level.  
2.  Overall, the level of factors affecting work-life balance of was at a high level. When 

considering each aspect, the factors with a high level, in the descending order, were work 
environment, work security, balanced workload, and support from the organization. The 
aspect of growth and career progression was at an average level. 

3.  The aspects of support from the organization (X6), work security (X7), balanced 
workload (X9), and position of director (X4) predicted the work-life balance at the percentage 
of 54.3 with correlation coefficient of .737. The prediction equation in raw score was: 

Ŷ = 1.089 + .274(X7) + .224(X6) + .237(X9) + .402(X4). 
 

Keywords: work-life balance, Office of the Permanent Secretary for Interior  
 

บทน า 
 การท างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใด ๆ คาดว่ามนุษย์ใช้เวลาถึงหนึ่งในสาม
ของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในที่ท างาน ถ้าหากว่าเวลาส่วนมากของชีวิตในการท างานนี้ มนุษย์ได้อยู่กับสิ่งที่
ตนเองพอใจก็จะช่วยให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่ส่งเสริมให้เกิดการท างานที่ดี ถือได้ว่ามีคุณภาพชีวิต 
ในการท างานที่ดีและส่งผลต่อชีวิตโดยรวมของบุคคลนั้นให้มีความสุข แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 
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อันเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ผจญ  เฉลิมสาร, 2540: 24) 
การสร้างบรรยากาศให้เกิดความสุขในการท างานเป็นประโยชน์ทั้งในบุคลากรภายในองค์กร พนักงาน ลูกจ้าง
และนายจ้าง โดยเชื่อว่าคนที่มีความสุขหรือองค์กรที่มีบรรยากาศแห่งความสุขจะมีพลังอันยิ่งใหญ่ในการ
สร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติ กล่าวได้ว่า ความสุขของการท างานส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับสมดุลในชีวิตด้วย (บุญจง  
ชวศิริวงศ์, 2550: 69) 

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (work-life balance) หมายถึง การที่แต่ละคนให้ความผูกพัน
และมีความพึงพอใจในบทบาทของงานและบทบาทของครอบครัวเท่า ๆ กัน (Greenhaus, Collins & Shaw, 
2003: 510-531) ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี (2559: 17) กล่าวว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของ
บุคลากรมีความส าคัญต่อการบริหารองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และสร้าง 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สิ่งที่องค์กรต้องค านึงถึง คือ การท างานอย่างไรที่จะสร้างสมดุลระหว่าง 
การท างานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากรในทุกภาคส่วนขององค์กรได้ วิธีการสร้างสมดุลชีวิตกับการท างานต้อง
ให้บุคลากรสามารถตระหนักรู้ความต้องการของตัวบุคลากรเองว่าต้องการอะไรในชีวิต อะไรส่งผลให้ชีวิตเป็น
ชีวิตที่มีคุณค่า โดยทราบถึงปัญหาที่ตามมาจากการขาดความสมดุลชีวิตส่วนตัวและการท างาน ท าให้
ประสิทธิภาพของการท างานลดลงมีความผิดพลาดในงานเพ่ิมขึ้น การใช้เวลากับครอบครัวหรือเวลาส่วนตัว 
มีน้อยลงและจะน าไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวไม่ เพียงพอ โอกาส
ในการเข้าสังคมลดลงรวมทั้งปัญหาสุขภาพเนื่องจากการขาดการพักผ่อน ส่งผลให้เกิดการขาดความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร ดังนั้น ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานจึงมีความส าคัญต่อ 
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่ง Greenhaus, Collins & Shaw (2003: 510-531) และ Hutton (2005: 38) 
ได้น าแนวคิดเพ่ือส่งเสริมความสมดุลชีวิตในการท างานอย่างเป็นระบบประกอบด้วยการส่งเสริม 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ความสมดุลในด้านเวลา 2) ความสมดุลในด้านการมีส่วนร่วม และ 3) ความสมดุลในด้านความพึงพอใจ  

บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ล้วนเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนท าให้การปฏิบัติงานมีความส าเร็จ ซึ่งต้อง
ปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ งานบางประเภท
มีปริมาณมาก เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายและมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงานจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป
ของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความเป็นธรรม  
การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถท าให้เสร็จภายในเวลาราชการได้ 
ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ของเชาวน์อารมณ์ พฤติกรรมการเผชิญ
ปัญหา และปัญหาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน อัตราการขาดงาน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนสะท้อน
ให้ เห็นถึงความส าคัญของความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานทั้งสิ้น ( ส านักนโยบายและแผน
กระทรวงมหาดไทย, 2560: 30) จากการศึกษางานวิจัยของสุธิดา  ชฎาแก้ว (2548: 1) วัลลิยา  ไหลงาม 
(2550: 88) และพลอยบุษรา  บุญญาพิทักษ์ (2558: 205) พบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรของส านักงาน
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ปลัดกระทรวงมหาดไทยหลายประการ เช่น คุณภาพชีวิตการท างานกับการรักษาความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรต่างวัย เรื่องขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ของเชาวน์อารมณ์และพฤติกรรมการเผชิญ
ปัญหา และอัตราการขาดงาน เป็นต้น  

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความส าคัญของชีวิตกับการท างาน เพ่ือตอบสนอง 
แนวทางการพัฒนา “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2560–2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มของบุคลากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ให้เกิดความสมดุล  โดยการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานให้แก่บุคลากรกระทรวงมหาดไทย 
(ส านักนโยบายและแผนกระทรวงมหาดไทย , 2560: 17) ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้พยายาม
พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน แม้ว่าจะไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด  
แต่ถือเป็นความพยายามในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้  
การด าเนินงานจะส าเร็จลุล่วงได้ต้องอาศัยปัจจัย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางองค์กรและปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผล
ต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีการท างานให้มีความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน และต้องการที่จะท างานให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

จากความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้เพ่ือน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีความสมดุล 

 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2.  เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
3.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

ทฤษฎีและกรอบการวิจัย 
 ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในแต่ละบทบาทของ 
แต่ละบุคคล ซึ่งจะน าไปสู่ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต (สุวชิรา  ศิริเจริญ, 2550: 7) เช่นเดียวกับ Kofodimos 
(1993: 372) ที่ได้สรุปแนวคิดของการบูรณาการระหว่างชีวิตกับการท างานไว้ว่า เป็นความพึงพอใจ สุขอนามัยที่ดี 
และผลผลิตของชีวิตรวมไปถึงการท างาน การเล่น และความรัก เป็นขอบเขตของกิจกรรมชีวิตกับการเอาใจใส่
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ตนเองและผู้อ่ืนน าไปสู่การพัฒนาจิตวิญญาณ รวมทั้งการแสดงความปรารถนาของแต่ละบุคคล ความสนใจ
และคุณค่าเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับภาวะขาดความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 

Greenhaus, Collin & Shaw (2003) และ Hutton (2005) ให้ความหมายของความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างานว่า คือ การที่แต่ละคนได้รับความผูกพัน หรือความพึงพอใจที่เท่าเทียมกันในบทบาทของงาน 
และบทบาทของครอบครัวอย่างเท่า ๆ กัน โดยที่สามารถแบ่งเวลาได้อย่างเหมาะสมตามสภาพความต้องการ
ของตนเอง โดยมีองค์ประกอบความสมดุล 3 ด้าน คือ ความสมดุลในด้านเวลา ความสมดุลในด้านการมีส่วนร่วม
และความสมดุลในด้านความพึงพอใจ 
 สรุปได้ว่าความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การที่บุคลากรรับรู้ถึงความสามารถของ
ตนเอง ในการจัดการบทบาทที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของตนเอง 
 จุฑาภรณ์  หนูบุตร (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน กรณีศึกษา: 
โรงพยาบาลวิภาวดี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
สาเหตุความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานส่วนใหญ่ คือ วัฒนธรรมการท างานที่เน้นปริมาณงาน เวลา 
การปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในงานตามล าดับ  

สุวิมล  บัวผัน (2554) ได้ศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ 
การท างานอยู่ในระดับมาก และปัจจัยในการท างานและปัจจัยชีวิตมีความสัมพันธ์กับความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างานมีแนวทางส่งเสริมความส าเร็จ บุคลากรมีความเห็นว่าการแบ่งเวลาระหว่างงานและครอบครัว
เป็นแนวทางท่ีส่งเสริมให้แก้ไขปัญหาความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานได้ 

Piotrowsku & Vodanovich (2008 อ้างถึงใน จุฑาภรณ์  หนูบุตร, 2554: 18) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยองค์กร เช่น 
วัฒนธรรมองค์กร การท างานที่หนักไป ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล เช่น ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
รวมไปถึงบุคลิกภาพของพนักงาน และการสนับสนุนด้านสังคม นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยทั้ง 2 ด้าน  
มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของพนักงานซึ่งเห็นได้ว่าปัจจัยดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อผล
ปฏิบัติงานลดลง ทัศนคติในการท างานที่ลดลง และยังส่งผลต่อการท าลายสัมพันธภาพระหว่างชีวิตกับ  
การท างานของพนักงาน 

จากแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนงานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในการท างานเพ่ือให้ผลการท างานมีคุณภาพและมีผลลัพธ์ที่น่า
พอใจส าหรับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนและบุคลากรในองค์กร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสมควรท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยแบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัย
ด้านองค์กร สรุปเป็นกรอบการวิจัยดังนี้ 
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กรอบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น  
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่การงาน รายได้ ปัจจัยองค์กร ได้แก่ 

การสนับสนุนจากองค์กร ความมั่นคงในการท างาน การเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ภาระงาน 
ที่มีดุลยภาพ และสภาพแวดล้อมของการท างาน 

ตัวแปรตาม  
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความสมดุลด้านเวลา 2) ความสมดุลด้านการมีส่วนร่วม 3) ความสมดุลด้าน
ความพึงพอใจ  
 

ค าจ ากัดความตัวแปรการวิจัย 
 รายได้ หมายถึง ค่าตอบแทนจากการท างานที่ให้เป็นรายเดือนทุก ๆ เดือนรวมถึงเงินพิเศษอ่ืน ๆ ที่ได้
จากการท างานด้วย 

การสนับสนุนจากองค์กร หมายถึง การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ ในการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์อ่ืน  ๆ รวมถึงการได้รับ 
การดูแลยกย่อง ชมเชย ให้ค าปรึกษาและแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ จากผู้บังคับบัญชา 

ปัจจัย 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
5. รายได ้
6. การสนับสนุนจากองค์กร 
7. ความม่ันคงในการท างาน 
8. การเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน  
9. ภาระงานที่มีดุลยภาพ 
10. สภาพแวดล้อมของการท างาน 

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

1. ความสมดุลด้านเวลา  
2. ความสมดุลด้านการมีส่วนร่วม  
3. ความสมดุลด้านความพึงพอใจ  
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ความม่ันคงในการท างาน หมายถึง เสถียรภาพในการปฏิบัติงานซึ่งแนวโน้มของการท างานไม่มี
โอกาสต้องออกจากงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตในสายการท างานของบุคลากร ความรู้สึกปลอดภัยว่าจะมี
งานท า มีรายได้ที่แน่นอน มีผลตอบแทนอันเกิดจากรายได้และสวัสดิการที่สามารถด ารงชีพ ได้รับการปกครอง
อย่างเป็นธรรม มีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน และสามารถท างานได้จนเกษียณอายุ เพ่ือให้ตนเองและ
ครอบครัวด ารงชีวิตอย่างปกติสุข ช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เกิดภาระแก่สังคม 

การเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หมายถึง โอกาสที่ต าแหน่งในการท างานหรือสถานะ
บทบาทต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือต าแหน่งสูงกว่าเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในบทบาท 
การท างาน ซึ่งจะให้ผลตอบแทนทั้งด้านจิตวิทยา หรือผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท างาน  
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้จึงรวมถึง การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน การเลื่อนขั้ น  
เลื่อนต าแหน่ง หรือเงินเดือน ตลอดถึงความพึงพอใจในชีวิต ความรู้สึกว่าตนเองมีค่า ประสบความส าเร็จ 

ภาระงานที่มีดุลยภาพ หมายถึง การได้รับมอบหมายงานที่มีความเหมาะสมและพอดี เพ่ือให้บุคลากร
เกิดความรู้สึกว่างานมีคุณค่าตรงกับความสนใจ ความรู้ และความสามารถเพ่ือก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ 
และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

สภาพแวดล้อมของการท างาน หมายถึง สถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพที่
มองเห็นที่อยู่บริเวณรอบตัวของบุคคลในการท างานหรือปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ของบุคลากร เป็นสิ่งที่
บ่งชี้ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องานที่ท าและสมาชิกร่วมงาน โดยบุคลากรทุกคนมีความรู้สึกที่ดี ทุ่มเท ทั้ง
กายใจ ความคิด และร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้ การท างานจะมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  แต่ในทางตรงกันข้าม
สภาพแวดล้อมในการท างานอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะกดดันและเกิดความเหนื่อยล้าในการท างาน 

ความสมดุลด้านเวลา (time balance) คือ การที่บุคคลให้ความส าคัญกับการแบ่งเวลาให้กับหน้าที่
การงานและหน้าที่อื่นที่นอกเหนือจากงานอย่างเหมาะสม 

ความสมดุลด้านการมีส่วนร่วม (involvement balance) คือ ระดับความยินดีเต็มใจ และการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านหน้าที่การงานและหน้าที่ที่นอกเหนือจากงานที่สมดุลกันของบุคคล 

ความสมดุลด้านความพึงพอใจ (satisfaction balance) คือ ระดับความรู้สึกพึงพอใจหรือ
ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลได้รับจากการท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานและหน้าที่ อ่ืนที่นอกเหนือจากภาระงาน  
ในระดับท่ีใกล้เคียงและมีความสมดุลซึ่งกันและกัน 
 

วิธีด าเนินการ 
 ประชากร คือ บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 620 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 261 คน ได้มาจากการค านวณ
ขนาดประชากร จ านวน 620 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1967) ที่ระดับ 
ความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน ±5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 243.14 คน เพ่ือความสะดวก
ในการเก็บข้อมูลและให้ครอบคลุมกับประชากรมากขึ้น ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 244 คน และ
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เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูลหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างอีก 17 คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 261 คน จากนั้นด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (proportional 
stratified random sampling) ตามสัดส่วนของประชากรบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในแต่ละกอง  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของ
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (questionnaires) เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อค าถาม ส าหรับเก็บ
รวบรวมจากบุคลากร โดยแบ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่การงาน รายได้ โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบ
รายการ (check list) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) เพ่ือวัดระดับความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความพึงพอใจ 

ตอนที่  3 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  (rating scale) เ พ่ือวัดระดับ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ปัจจัยองค์กร ได้แก่การสนับสนุนจากองค์กร ความมั่นคงในการท างาน 
การเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ภาระงานที่มีดุลยภาพ สภาพแวดล้อมของการท างาน 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การตรวจสอบความเที่ยงตรง แบบสอบถามที่ก าหนดขึ้นเสนอให้ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา (content validity) ภาษาที่ใช้เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และสามารถวัดสิ่งที่
จะวัดได้ และน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
เพ่ือพิจารณาถึงคุณภาพของข้อค าถาม ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67–1.00 
 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach 
(1984) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาด าเนินการทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะตรงกับประชากร จ านวน 30 คน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของ Cronbach วิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่นรวมเท่ากับ 0.982 
  

การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยขอหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน จากนั้นจึงประสานกับส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ 
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ในการเก็บข้อมูลในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อได้รับอนุมัติให้เก็บข้อมูลได้ผู้วิจัยจึงด าเนินการแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 261 ชุด และรอรับกลับคืนด้วยตนเอง เมื่อเก็บแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัย
น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1.  ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ วิเคราะห์โดยการน าข้อมูลมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ความสมดุลด้าน
การบริหารเวลาระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน ความสมดุลด้านการมีส่วนร่วมระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน 
ความสมดุลด้านความพึงพอใจระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งนี้โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของ Best (1977) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51–4.50  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51–3.50  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51–2.50 มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00–1.50  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับน้อยสุด 

3.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยปัจจัยองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนจาก
องค์กร ความมั่นคงในการท างาน การเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ภาระงาน ที่มีดุลยภาพ และ
สภาพแวดล้อมของการท างาน ทั้งนี้โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของ Best (1977) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51–4.50  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51–3.50  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51–2.50 มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00–1.50  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับน้อยสุด 

4.  การหาปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
เพ่ือท านายตัวแปรความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานทั้งนี้โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลการแปรผล
ความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย (ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน, 2561) ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   ค าบรรยาย 
0.80-1.00    มีค่าความสัมพันธ์สูงทางบวก 
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0.60-0.79    มีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงทางบวก 
0.40-0.59   มีค่าความสัมพันธ์ปานกลาง 
0.20-0.39    มีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า 
0.00-0.19   มีค่าความสัมพันธ์ต่ าหรือไม่มีความสัมพันธ์ 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า 

มีความสมดุลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับดังนี้ 
ด้านความพึงพอใจ ด้านเวลา และด้านการมีส่วนร่วม ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(n = 261) 

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  S.D. แปลผล อันดับ 
ด้านเวลา 3.73 0.60 มาก 2 
ด้านการมีส่วนร่วม 3.71 0.62 มาก 3 
ด้านความพึงพอใจ 3.95 0.58 มาก 1 

รวม 3.80 0.53 มาก  
 

ตอนที่ 2 ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่าอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน  
ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านภาระงานที่มีดุลยภาพ ด้านการสนับสนุนจากองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านการเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน
ของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(n = 261) 

ปัจจัยองค์กร  S.D. แปลผล อันดับ 
ด้านการสนับสนุนจากองค์กร 3.57 0.70 มาก 4 
ด้านความมั่นคงในการท างาน 3.78 0.60 มาก 2 
ด้านการเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.46 0.75 ปานกลาง 5 
ด้านภาระงานที่มีดุลยภาพ 3.68 3.68 มาก 3 
ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน 3.83 0.77 มาก 1 

รวม 3.66 0.55 มาก  
 
ตอนที่ 3 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้วิจัยได้มีการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ เพ่ือป้องกันตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันสูง (multicollinearity) เกินกว่าค่าที่ยอมรับได้คือ 0.80 (ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน, 2561) เพราะ
หากพบตัวแปรอิสระที่มีค่าสัมพันธ์กันสูงอาจจะกระทบต่อตัวแปรตาม ซึ่งท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ในการอธิบายสูง
ตามไปด้วย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมายไว้ดังนี้ 

X1 แทน เพศ    
X2 แทน อายุ 
X3 แทน ระดับการศึกษา   
X4 แทน ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
X5 แทน รายได้    
X6 แทน  การสนับสนุนจากองค์กร 
X7 แทน ความมั่นคงในการท างาน   
X8 แทน การเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
X9 แทน ภาระงานที่มีดุลยภาพ  
X10 แทน สภาพแวดล้อมของการท างาน 
 

ผลจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

X1 1          
X2 .381 1         
X3 .271 .242 1        
X4 .119 .094 .358 1       
X5 .764 .944 .855 .850 1      
X6 .338 .341 .352 .406 .312 1     
X7 .324 .438 .346 .386 .430 .572** 1    
X8 .363 .388 .393 .435 .356 .764** .529** 1   
X9 .354 .337 .424 .347 .328 .543** .587** .600** 1  
X10 .460 .346 .449 .376 .317 .628** .416** .638** .508** 1 

หมายเหตุ**= มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมการท านายปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุล

ระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวแปร b Beta S.E. t p-value 

ความมั่นคงในการท างาน (X7) .274 .312 .049 5.543 0.000 
การสนับสนุนจากองค์กร (X6) .224 .298 .041 5.452 0.000 
ภาระงานที่มีดุลยภาพ (X9) .237 .246 .053 4.472 0.000 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน (X4) .402 .094 .183 2.195 0.029 

ค่าคงที่ (a)= 1.089 R = 737, R2 = .543, Std.Error = .360 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย พบว่า ตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กันสูงกับตัวแปรตาม ดังนั้นคาดว่าตัวแปรต้นเหล่านี้สามารถ
พยากรณ์ตัวแปรตามได้ จึงน าเอาตัวแปรต้นทั้ง 9 ตัวแปร เข้าสมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยการสนับสนุน
จากองค์กร ปัจจัยความมั่นคงในการท างาน ปัจจัยภาระงานที่มีดุลยภาพ และปัจจัยต าแหน่งอ านวยการ 
สามารถอธิบายความผันแปรเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยภาพรวมได้ร้อยละ 54.3 (R2 = .543) โดยมีค่า R2 ที่ปรับค่าแล้วร้อยละ 53.5 
(R2

adj = .535) สามารถเขียนสมการในรูปคะแนนดิบและสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Ŷ = 1.089 + .274(X7) + .224(X6) + .237(X9) + .402(X4) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Zy = .312(X7) + .289(X6) + .246(X9) + .094(X4) 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถน าประเด็นที่พบมาวิจารณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้  

1. ระดับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านการมีส่วนร่วม และด้าน
ความพึงพอใจ ซึ่งผลการวิจัยนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560-2564) 
(ส านักนโยบายและแผนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2560) ที่ระบุว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรโดยก าหนดเป้าประสงค์ให้บุคลากรทั้ง หมด
ได้รับการการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสมดุลภายใน พ.ศ. 2564 อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  
Greenhaus, Collin & Shaw (2003) และ Hutton (2005) ที่กล่าวตรงกันว่าความสมดุลระหว่างชีวิตกับ 
การท างานมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสมดุลด้านเวลา คือ การที่บุคคลสามารถจัดการกับการแบ่งเวลาได้
อย่างเหมาะสม ได้แก่ การแบ่งเวลาให้กับหน้าที่การงาน การแบ่งเวลาให้กับหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากงาน  
การแบ่งเวลาเพ่ือดูแลสุขอนามัย การแบ่งเวลาเพ่ือการพักผ่อน ความสมดุลด้านการมีส่วนร่วม คือ การที่บุคคล
สามารถจัดการกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการท างานและครอบครัว ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ที่ท างาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว การมีส่วน ร่วม 
ในกิจกรรมทางศาสนา การพัฒนาจิตวิญญาณและความสมดุลด้านความพึงพอใจ คือ การที่บุคคลสามารถ
จัดการกับความรู้สึกพึงพอใจ ได้แก่ ความรู้สึกบวกที่ได้รับจากการท างานและหน้าที่อ่ืนที่นอกเหนือจากภาระงาน 
ความผูกพันที่เท่าเทียมกันในงานและครอบครัวและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุวิมล  บัวผัน (2554) ที่ได้
ศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะพาณิชย์ศาสตร์และ 
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งมีผลจากปัจจัยด้านการบ ารุงรักษา (hygiene factors) จากนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้
บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในด้านเวลาอยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านสามารถจัดสรรเวลาเพ่ือ
ท างานให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ ทั้งนี้เป็นเพราะบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมี
ความสามารถในการจัดการเวลากับงานให้มีความพอดี ไม่มากเกินไปจนท างานไม่เสร็จตามระยะเวลาที่
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ผู้บังคับบัญชาก าหนดและท าให้มีความรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจในการจัดการเวลาและภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของหทัยทิพย์  ลิ้วสงวนกุลธร (2555) ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานกรณีศึกษาสถาบันคุ้มครองเงินฝากคือ ด้านเวลาโดยเห็นว่าหากเพ่ิมความยืดหยุ่น
เวลาในการท างานสามารถบริหารจัดการชีวิตทั้งด้านการท างานและชีวิตส่วนตัวดีขึ้นอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี (2559) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนก าหนดการรับรู้ถึง
ระดับความสมดุลดังกล่าวของบุคคล ได้แก่ ความรู้สึกท่ีตนเองมีอ านาจที่จะจัดการกับภาระงาน กิจกรรมปฏิบัติ
ต่าง ๆ และบริหารเวลาที่จะใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของตน โดยจากการส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน 

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในด้านการมี
ส่วนร่วมนั้นอยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท่านสามารถร่วมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของที่ท างาน
ทั้งนี้เป็นเพราะปริมาณงานของบุคลากรมีความพอดีและกระทรวงมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับบุคลากรได้มี
กิจกรรมร่วมกันและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ เป็นไปตามหลักการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมการสร้างวัฒนธรรมการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงการท างาน และสร้างเอกภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2555 ) อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของประกาย  ธีรวัฒนากุล (2556) ได้อธิบาย
ความหมายของความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานว่าเป็นจุดดุลยภาพระหว่างการท างานของบุคคลและ
ชีวิตส่วนตัวที่สามารถจัดสรรเวลาที่เพียงพอในการเข้าสังคมและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างสมดุล  

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในด้านความพึง
พอใจนั้นอยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท่านมีความภาคภูมิใจเมื่อท างานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะปริมาณงานและเวลาในการท างานของบุคลากรมีความสอดคล้องกันจึงท าให้บุคลากรมีความรู้สึกว่า
พอใจกับการท างานที่ได้รับปริมาณงานให้สามารถท าได้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Dex & Bond (2005) ที่กล่าวว่า ดุลยภาพของการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัวเกี่ยวข้องกับการใช้เวลากับ
แผนการด าเนินชีวิต หากสามารถท าให้เกิดสมดุลได้ด้วยการท างานราบรื่น ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ส่งผลให้เกิดความสุขในชีวิตและการท างาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับสุชิวรา  ศิรเิจริญ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานที่จะช่วยส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ กรณีศึกษา กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ที่พบว่า บุคลากรภาครัฐมีความพึงพอใจในงานซึ่งอยู่ในระดับมาก 

2.  ระดับปัจจัยที่ มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ปัจจัยองค์กรด้านการสนับสนุนจากองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
องค์กรให้สิทธิ์กับบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ ตามศาสนาที่บุคลากรนับถือ ทั้งนี้เป็นเพราะ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับการบริการ
ประชาชน ด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา รักษาศีล รับฟังหลักธรรมค าสอนเพ่ือความสุขทั้งของตนเอง
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และครอบครัว อีกทั้งสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรที่นับถือศาสนาอ่ืนได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักธรรม
ค าสอนในศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2555) ที่ได้ก าหนดสวัสดิการส าหรับบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยให้สิทธิ์กับบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ ตามศาสนา เช่น สิทธิการลาอุปสมบท อีกท้ัง
เป็นไปตามแนวคิดของ Kofodimos (1993) ที่เสนอว่า การบูรณาการระหว่างชีวิตกับการท างาน เกิดขึ้นจาก
ความพึงพอใจระหว่างการท างานและขอบเขตของกิจกรรมชีวิตและการพัฒนาจิตวิญญาณรวมทั้งการแสดง
ความปรารถนาของแต่ละบุคคลตามความสนใจและคุณค่า  
 ปัจจัยองค์กรด้านความม่ันคงในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ท่านมีรายได้ที่แน่นอนจากการท างาน ทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อยุคสมัยของโลกได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา กฎเกณฑ์
ต่าง ๆ จะถูกเพ่ิมเข้ามาใหม่ การที่กฎระเบียบได้เขียนไว้ว่าบุคลากรท างาน และจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบ
ต่าง ๆ แน่นอนนั้น ท าให้บุคลากรมีความคิดที่จะอยู่กับองค์กรไปได้จนเกษียณอายุ และตรงกับสวัสดิการ
ผู้ปฏิบัติงานส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กล่าวว่า ความมั่นคง คือการที่บุคลากรสามารถท างานได้ถึง
อายุ 60 ปี โดยจะไม่มีการจ้างพนักงานให้ลาออกเมื่ออายุมากขึ้น เอกชนส่วนใหญ่จะพบกรณีนี้(ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2555) และสอดคล้องกับทฤษฎีการชดเชย (compensation theory) 
(Milkovich & Newman, 2011) ที่เชื่อว่าบุคคลมีความพยายามในการรักษาสมดุลในชีวิตโดยการถ่วงดุลสิ่งที่
ขาดหรือบกพร่องด้วยการไปเติมเต็มให้กับอีกส่วนหนึ่ง อยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนจากการท างาน 2 ประเภท 
คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (cash compensation) และผลประโยชน์เกื้อกูล (benefits) รายได้ที่แน่นอน
จากการท างานทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์เกื้อกูลนี้ส่งผลต่อความมั่นคงในการท างานและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและเป็นไปตามผลการวิจัยของ 
จุฑาภรณ์  หนูบุตร (2554) ที่พบว่า ความมั่นคงในการท างาน มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน
ในระดับมากและเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน เพราะเมื่อบุคลากรเอง
รู้สึกว่างานที่ท ามีความมั่นคงจะส่งผลให้มีความตั้งใจในการท างานและสามารถน าเวลาที่ ต้องใช้กับครอบครัว
นั้นไม่มีผลกระทบต่อกัน อย่างไรก็ดีผลการวิจัยพบว่า แม้บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีปัจจัย
องค์กรด้านความมั่นคงในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีรายได้ที่แน่นอนจากการท างาน 
แต่ผลการวิจัยก็ยังพบว่าข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือท่านมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน 
 ปัจจัยองค์กรด้านการเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้ท่านได้รับโอกาสในการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับการเลื่อนต าแหน่งทั้งนี้เป็นเพราะองค์กรมีการจัดให้บุคลากรสามารถค้นคว้าหา
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้เพ่ิมขึ้นเพ่ือที่จะสามารถต่อยอดในสายงานและมีศักยภาพพอที่จะเลื่อนไปสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นได้ และบรรจุไว้ในโครงการส าคัญของ แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560-
2564) เรื่อง โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการจัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือ
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รองรับระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม โดยก าหนดเป็นโครงการการศึกษาอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น (แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564, 2560) ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดของ Merrill (2008) ที่เสนอว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
ด้านสติปัญญา คือ การพัฒนาสติปัญญาของตนเองเพ่ือสร้างสมดุลให้กับชีวิต เติมเต็มชีวิตทุกด้านและท าให้เกิด
ความพึงพอใจ 

 ปัจจัยองค์กรด้านภาระงานที่มีดุลยภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
งานที่ท่านได้รับมอบหมายแม้ว่าจะยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของท่านทั้งนี้เป็นเพราะบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยตระหนักว่างานที่ท านั้นมีความหมายและส าคัญต่อประเทศชาติบ้านเมือง การที่
บุคลากรเห็นคุณค่าของงานที่ท าอยู่จะท าให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่และคิดว่าตนเองมีหน้าที่เป็นส าคัญและ
ต้องท าให้องค์กรเคลื่อนต่อไปได้ ดังสะท้อนออกมาในรูปแบบโครงการส าคัญในยุทธศาสตร์ส านักง าน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560-2564) ที่มเีป้าหมายให้หน่วยงานรัฐมีการบริการจัดการที่ดีมีเป้าประสงค์
เพ่ือให้ระบบการบริการทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความเหมาะสมรองรับภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขีดความสามารถให้ตอบสนองงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการพัฒนาหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดท ากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามทฤษฎีบทบาท ( role 
theory) (Levinson, 1971) ที่มีแนวคิดว่าสังคมคาดหวังให้บุคคลแสดงบทบาทของตนตามความรับผิดชอบให้ดี
และเหมาะสม อีกท้ังสอดคล้องกับผลการวิจัยของปรีชา  สวน (2557) ที่พบว่า ปัจจัยดุลยภาพของงานกับชีวิต
มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยมีอิทธิพลในเชิงบวก ถ้าหากมีภาระงานที่มีความเหมาะสม
นอกจากจะสร้างความสมดุลในชีวิตและการท างานแล้วนั้นยังสร้างความสุขให้แก่บุคลากรด้วย 

 ปัจจัยองค์กรด้านสภาพแวดล้อมของการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือสถานที่ปฏิบัติงานมีอุณหภูมิที่เหมาะสม เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(2555) ที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างานและบรรยากาศในการท างาน จะส่งเสริมให้ข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัวและด้านสวัสดิการและ  
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ 
ความต้องการและสภาพของส่วนราชการ และยังเป็นไปตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ คือ การสร้างองค์กรคุณภาพที่ยั่งยืนโดยการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุพันธกิจการปรับปรุงผล
การด าเนินการของส่วนราชการ และการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล ในส่วนของสินทรัพย์ส่วนราชการ
มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญอะไรบ้าง โดยต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2555) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสุวชิรา  ศิริเจริญ (2550) ที่ศึกษาวิจัย



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย   ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)                                           185 
   

 

พบว่า การปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีสิ่งอ านวยความสะดวกมีผลต่อชีวิตกับการท างาน 
ในองค์กรอยู่ในระดับมาก  

3.  ปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แก่ ความม่ันคงในการท างาน การสนับสนุนจากองค์กร ภาระงานที่มีดุลยภาพและ
ต าแหน่งหน้าที่การงาน เป็นตัวพยากรณ์ท านายที่ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างานของบุคลากรส านักปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ร้อยละ 54.3 (R2 = .543) สามารถอภิปรายผลโดย
เรียงล าดับจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากมากไปน้อย 

ความมั่นคงในการท างานผลวิจัย พบว่า ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของ
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในระดับมากที่สุด (Beta .312) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ทั้งนี้ถ้าความมั่นคงในการท างานเพ่ิมขึ้นจะท าให้ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพ่ิมขึ้นด้วย  เนื่องจาก
ปัจจัยด้านความมั่นคงในการท างานเป็นส่วนส าคัญของความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพราะการที่งาน
มีเสถียรภาพในการปฏิบัติงานมีแนวโน้มของการท างานไม่มีโอกาสที่จะต้องออกจากงานทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตในสายการท างานของบุคลากร ความรู้สึกปลอดภัยว่าจะมีงานท า มีรายได้ที่แน่นอน มีผลตอบแทนอัน
เกิดจากรายได้และสวัสดิการที่สามารถด ารงชีพ ได้รับการปกครองอย่างเป็นธรรม มีโอกาสในความก้าวหน้าใน
การท างาน และสามารถท างานได้จนเกษียณอายุ เพ่ือให้ตนเองและครอบครัวด ารงชีวิตอย่างปกติสุข 
ช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เกิดภาระแก่สังคมสอดคล้องกับผลการวิจัยของจุฑาภรณ์  หนูบุตร (2554) ศึกษาวิจัย
พบว่า ความมั่นคงในการท างาน มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้าง
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน เพราะเมื่อบุคลากรเองรู้สึกว่างานที่ท ามีความมั่นคงจะส่งผลให้มีความตั้งใจ
ในการท างานและสามารถน าเวลาที่ต้องใช้กับครอบครัวนั้นไม่มีผลกระทบต่อกัน และยังสอดคล้องกับณัฐพันธุ์  
ตติยาภรณ์ (2559) ที่ศึกษาวิจัยพบว่า ความสมดุลชีวิตเป็นการก าหนดเวลาในการด าเนินชีวิตให้ มีสัดส่วน 
ที่เหมาะสมส าหรับตนเอง งาน ครอบครัว และสังคม ถ้าหากสามารถสร้างดุลยภาพของชีวิตกับงานได้จะท าให้เกิด
ความกินดีอยู่ดี มีสุขในชีวิต ซึ่งความมั่นคงในการท างานนั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อความสมดุลในการท างาน
และครอบครัวได้ 

 การสนับสนุนจากองค์กร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Beta .298) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้ถ้าการสนับสนุนจาก
องค์กรเพ่ิมขึ้นจะท าให้ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากการก าหนดนโยบายและ 
กลยุทธ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทางด้านสวัสดิการและ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ รวมถึงการได้รับการดูแลยกย่อง ชมเชย ให้ค าปรึกษาและแก้ไขสถานการณ์ต่าง  ๆ จาก
ผู้บังคับบัญชามีความพร้อมและตรงต่อความต้องการของบุคลากร สอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์กร (organizational support theory) ตามแนวคิดของ Eisenberger et al. (1986) ที่กล่าวถึง 
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ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ ซึ่งสิ่งที่พนักงานได้รับรู้จากองค์กรจะเกิดจากการที่องค์กรให้ 
การสนับสนุนต่าง ๆ แก่พนักงาน ทั้งรางวัลที่เป็นตัวเงิน และอ่ืน ๆ เป็นสิ่งที่ท าให้พนักงานเกิด ความผูกพัน
และแสดงพฤติกรรมส าคัญที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วยการรู้สึกต้องตอบแทนองค์กร ให้บรรลุผลส าเร็จ
และสอดคล้องกับปรีชา  สวน (2557) ทีศ่ึกษาวิจัยพบว่า การสนับสนุนจากองค์กร คือ การรับรู้ของบุคคลจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท างานในองค์กรว่า องค์กรให้คุณค่าให้การยอมรับ มีความห่วงใย และเห็น
ความส าคัญในการทุ่มเทท างาน โดยให้การสนับสนุนการท างาน ช่วยเหลือ และตอบสนองความต้องการในด้าน
ต่าง ๆ ผ่านนโยบายและตัวแทนองค์กร เพ่ือให้พนักงานมีความเป็นอยู่ในการท างานที่ดีซึ่งท าให้การสนับสนุน
จากองค์กรมีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานอยู่ในระดับมาก 

 ภาระงานที่มีดุลยภาพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Beta .246) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ถ้าภาระงานที่มี
ดุลยภาพเพ่ิมข้ึนจะท าให้ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพ่ิมข้ึนด้วย เนื่องจากบุคลากรได้รับมอบหมาย
งานที่ความเหมาะสมและพอดี ท าให้เกิดความรู้สึกว่างานมีคุณค่าตรงกับความสนใจ ความรู้ และความสามารถ
เพ่ือก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานทั้งนี้เป็นไปตามทฤษฎี
บทบาท (role theory) ที่มีแนวคิดว่าสังคมคาดหวังให้บุคคลแสดงบทบาทของตนตามความรับผิดชอบให้ดี
และเหมาะสมและยังสอดคล้องณัฐพันธุ์  ตติยาภรณ์ (2559) การวิจัยพบว่า การสร้างดุลยภาพของงานที่
เหมาะสมมีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอีกทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้แก่บุคลากร
แล้วยังเพ่ิมมาตรฐานในการท างานของบุคลากร  

 ต าแหน่งหน้าที่การงาน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Beta .094) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ถ้าต าแหน่งหน้าที่
การงานเพ่ิมขึ้นจะท าให้ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากบุคลากรที่มีต าแหน่ง
อ านวยการ คือ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม และต าแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการแบ่งออกเป็น ต าแหน่งอ านวยการระดับต้นและต าแหน่งอ านวยการระดับสูง มีหน้าที่ใน  
การบริหารจัดการ อ านวยการ และสั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติ งาน 
ในต าแหน่งนี้ต้องเป็นระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายในสายงานและเป็นที่
ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา จากระดับต าแหน่งงานที่สูงขึ้นและมีประสบการณ์ท างานที่ยาวนานจึงมีผลต่อ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองตัวประกอบของ Herzberg (1959) ที่กล่าวว่า 
บุคคลสามารถเข้าถึงความต้องการของตนเองได้ เกิดจากปัจจัยจูงใจ (motivation) และปัจจัยค้ าจุน (hygiene) 
โดยปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วยความส าเร็จในการท างาน
การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า และปัจจัยค้ าจุน  
เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งช่วยไม่ให้ขวางการท างาน หรือลด
ประสิทธิภาพของการท างานลง ประกอบด้วย นโยบายและการบริหารการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์
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กับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สภาพ/เงื่อนไขการท างาน เงินเดือน ชีวิตส่วนตัว 
ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ฐานะ และความม่ันคง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Spector (1996) ได้
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน พบว่า บุคคลจะมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น  
เมื่ออายุมากขึ้น เพราะการตระหนักในผลประโยชน์ที่ได้รับเพ่ิมขึ้นจากองค์กร เป็นผลจากความก้าวหน้า 
ในอาชีพในองค์กรนั้น รวมถึงเงื่อนไขการท างาน ต าแหน่งงาน และเงินเดือนที่ เพ่ิมขึ้นและยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของณัฐพันธุ์ ตติยาภรณ์ (2559) ที่ศึกษาวิจัยพบว่าระดับต าแหน่งหน้าที่การงานมีผลต่อระดับ 
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานที่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 1.1  จากผลการวิจัยที่ พบว่า ระดับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้เป็นเพราะ 
การได้ช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนที่ตนพักอาศัยสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ท าให้ตนเองมีคุณค่าต่อ
ส่วนรวม นอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยรณรงค์การจัด
กิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้นอันจะส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้กับองค์กรและความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและการด ารงชีวิตของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดีขึ้นไปด้วย 
 1.2  จากผลการวิจัย พบว่า ระดับปัจจัยองค์กร ด้านการสนับสนุนจากองค์กร ด้านความมั่นคง 
ในการท างาน ด้านภาระงานที่มีดุลยภาพ และด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ยกเว้น ด้านการเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะบุคลากรคิดว่า
ต าแหน่งงานในสายงานที่ท าอยู่นั้นมีโอกาสได้รับการก้าวหน้าน้อยในขณะที่บุคลากรยังเห็นว่าองค์กรได้ให้  
การเติบโตในหน้าที่การงานอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อยสุด ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควรให้
ความส าคัญและเร่งรัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับตามความสนใจและความจ าเป็นเพ่ือความเติบโต
และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อันเป็นแรงจูงใจและแรงผลักดันให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างาน
เพ่ิมข้ึน  
 1.3  จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคงในการท างานมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมากที่สุด ดังนั้น 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควรส่งเสริมและตรวจสอบให้ความมั่นคงในการท างานของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความสม่ าเสมอหรือมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่สามารถท าให้ดีขึ้นได้ 
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เพ่ือให้ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและส่งผลไปยังประสิทธิภาพการ
ท างานไดอี้กด้วย 
 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยท าในรูปแบบ
การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสอง 

2.2  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวโยงกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และปัจจัยอื่นที่มี
ผลต่อประสิทธิในการท างาน เช่น แรงจูงใจในการท างานซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 

2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในสังกัดหรือ
กรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.4 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบค่าตอบแทนของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 

สรุป 
 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยคือปัจจัยองค์กร ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านการ
สนับสนุนจากองค์กร ด้านภาระงานที่มีดุลยภาพ และต าแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวทั้ง 
4 ด้านสูงนั้นสามารถท าให้ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานสูงเช่นกัน หากบุคลากรได้รับการส่งเสริมจาก
ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน อาจจะท าให้บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานที่สูงขึ้น ทั้งนี้มีความเชื่อว่า  
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวท านาย
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรได้ดี ดังนั้นการพัฒนาระดับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของ
บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดีนั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและท าให้
ประเทศชาติพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได ้
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