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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ แหWงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคC เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท
เบเกอรี่ แหWงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปpจจัยสWวนบุคคล โดยการวิจัยครั้งนี้เปYนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) ใชVวิธีการสํารวจจากกลุWมตัวอยWางซึ่งเปYนพนักงานของ บริษัท เบ
เกอรี่ แหWงหนึ่งในกรุงเทพมหานครจํานวน 390 คน โดยใชVแบบสอบถามเปYนเครื่องมือ การวิจัยสถิติที่
ใชVในการวิเคราะหCขVอมูล ประกอบดVวย คWาความถี่ คWารVอยละ คWาเฉลี่ย ( ) คWาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) และการวิเคราะหCความแปรปรวนแบบทางเดียว Oneway ANOVA โดยวิธีของเชฟเฟš (Scheffe) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึ กษา พบวWา ภาพรวมอยูWในระดับมาก กลุWมตัวอยWางสWวนใหญW ใหVค วามสําคัญ ดVาน
ประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม มากที่สุด รองลงมา ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางานดVานความมั่นคงและความกVาวหนVาในงาน ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน ดVาน
คWาตอบแทนที่เพียงพอและเปYนธรรม ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน ดVานบทบาทระหวWางการทํางาน
กับสุขภาพที่มีความสมดุล และสุดทVายการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมุติฐาน เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานกับคุณลักษณะสWวนบุคคล เพศ
โดยการทดสอบ t-test พบวWา ดVานคWาตอบแทนที่เพียงพอและเปYนธรรมแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในสWวนของการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานดVานคุณลักษณะสWวนบุคคล อายุ
ระดับการศึกษา รายไดV อายุการทํางาน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยการทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว one-way ANOVA พบวWา แตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางานพนักงาน เบเกอรี่
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Abstract
Research subject The quality of working life of employees at a bakery in
Bangkok has the objective To study and compare the quality of working life
employees of a bakery in Bangkok Classified by personal factors Which this research
is quantitative research using a survey method from a sample of 390 employees of a
bakery in Bangkok using questionnaires as a tool. Statistical research used in data
analysis consists of frequency, percentage, mean ( ), standard deviation (S.D.) t-test
distribution and analysis. One-way ANOVA with Scheffe method at the significant
level of 0.05
The results showed that the overall picture was at a high level. Most of the
respondents focus on benefits and social responsibility the most, followed by health
and safety at work, security and job progress. Social values or working together The
remuneration is sufficient and fair. Democracy in agencies Regarding the role between
working and balanced health And finally, to develop the ability of the workers
respectively
Hypothesis test results Compare the quality of work life with personal
characteristics, sex by t-test found that the compensation for sufficient and fair
differences Withthe statistically significance at the 0.05 level. In the comparison of
the quality of working life in personal characteristics, age, education level, income,
working life and the number of family members One-way ANOVA was found to be
significantly different at the level of 0.05
Keywords: quality of working life, bakery staff
บทนํา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในปpจจุบันผูVบริหารใหVความสําคัญกับความรูVสึกนึกคิด
และจิตใจของคนที่ทํางานและใหVความสําคัญกับคนโดยถือวWาคนเปYนทรัพยCสินที่มีคุณคWาอยWางหนึ่งของ
องคCกรหากถVาบุคคลในองคCกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะทําใหVการผลิตมีคุณภาพ ผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมไปถึง
การปรับปรุงการใหVบริการ การบริหาร ผลการดําเนินงาน ความพึงพอใจของพนักงาน สภาพแวดลVอม
ในการทํางานและภาพลักษณCขององคCกร การทํางาน มีความสําคัญตWอชีวิตมนุษยCเปYนอยWางยิ่งซึ่งการ
พัฒนาใหVแรงงานที่เขVามาทํางานของระบบโรงงานเปYนสิ่งสําคัญ การมีงานทําชWวยทําใหVมนุษยCสามารถ
สนองความตVองการพื้นฐานในการดํารงชีวิต เปYนแหลWงที่มาของรายไดV งานเปYนตัวกําหนดสถานภาพ
และตําแหนWงทางสังคม ลักษณะของงานเปYนสWวนหนึ่งของการกําหนดคุณภาพชีวิตของมนุษยC (วิทยา
อินทรCสอน และ สุรพงษC บางพาน,2559) การเสริมสรVางคุณภาพชีวิตการทํางานเปYนกระบวนการที่มี
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ความสําคัญและมีความสัมพันธCกับการบริหารทรัพยากรขององคCกรตWางๆ เปYนอยWางมาก เชWน การ
บริหารเงินเดือน การพัฒนาโอกาสและความกVาวหนVาในสายงาน สวัสดิการและแรงงานสัมพันธCความ
ปลอดภัยในการทํางาน การมีพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมWเพียงแตWจะทําใหVเกิดความรWวมมือในการ
ทํ า งานของพนั ก งานในองคC ก ร แตW ยั ง สW ง ผลตW อ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมในการทํ า งานซึ่ ง นํ า ไปสูW
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานและความพึ ง พอใจของพนั ก งาน (Hughes, Owen E,1998, Alireza,
Behnaz, Mahmoud and Behzad,2013)
หั ว ใจสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานใหV ป ระสบความสํ า เร็ จ เริ่ ม ตV น จาก
การศึกษาและเขVาใจความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และฝvกฝนทักษะที่
จําเปYนตWอการทํางานในอนาคตกWอน หลังจากนั้นตVองเขVาใจกระบวนการดําเนินการโดยอาศัยเทคนิคใน
การพัฒนาตนเอง เพื่อใหVสามารถพัฒนาตนเองหรือคนในองคCกรใหVสามารถรับมือกับสถานการณCใน
อนาคตไดV นอกจากนี้ความมุWงมั่นของผูVบริหารสูงสุด การมีสWวนรWวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานใหVเกิดขึ้นในองคCกร ตVองอาศัยความรWวมมือกันระหวWางบุคลากรทุกระดับเพื่อใหVเกิดการ
พัฒนาอยWางเปYนระบบ และการทบทวนปรับปรุงและพัฒนา อยWางตWอเนื่องจึงจะประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในองคCกรใหVเกิดขึ้นไดVอยWางจริงจัง พรVอมรับมือกับสถานการณCที่จะ
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตไดV อยW างมั่ น คง(ศิ ริ นั น ทC กิ ต ติ สุ ข สถิ ต,เฉลิ ม พล แจW ม จั น ทรC,กาญจนา ตั้ งชลทิ พ ยC
,และจรัมพรโหVลํายอง,2557) การปฏิบัติงานของพนักงานจึงมีความสําคัญอยWางมากตWอความสําเร็จใน
การดําเนินงานขององคCกร หากพนักงานมีความพึงพอใจ มีความรูV ความสามารถและพัฒนาตนเองอยูW
ตลอดเวลา จะทํ าใหV พ นั ก งานมี คุ ณ ภาพชี วิต การทํ างานที่ ดี ขึ้ น และสามารถปฏิ บั ติ งานไดV อ ยW างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นผูVวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
บริษั ท เบเกอรี่ แหW งหนึ่ งในกรุงเทพมหานครเพื่ อจะไดV นํ ามาใชV เปY น แนวทางปรับ ปรุงและพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานตWอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของพนั ก งาน บริ ษั ท เบเกอรี่ แหW ง หนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของพนั ก งาน บริ ษั ท เบเกอรี่ แหW ง หนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดVตWอเดือน อายุการทํางาน
และสมาชิกในครอบครัว
สมมุติฐาน ปpจจัยสWวนบุคคล อันไดVแกW เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดVตWอเดือน
อายุ ก ารทํ างาน และสม าชิ ก ใน ครอ บ ค รั ว ตW า งกั น มี คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ก ารทํ างาน ตW า งกั น
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
Walton (1973) ไดV ทํ าการศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ภาพชี วิต การทํ างาน ที่ เนV น แนวทางความเปY น
มนุ ษ ยC (Humanistic) สภาวะแวดลV อมทางสังคมของบุ ค คลอัน ที่ จะสWงผลในการทํ างานใหV ประสบ
ผลสําเร็จ และตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลในการทํางานโดย Walton ไดVชี้ใหVเห็นถึงปpจจัยที่มี
ผลตWอการสรVางคุณภาพชีวิตการทํางานนั้นวWา ประกอบดVวยเงื่อนไขตWางๆ อยูW 8 ประการ ดังนี้
1. ดVานคWาตอบแทนที่เพียงพอและเปYนธรรม (Adequate and Fair Compensation) คือ
คWาตอบแทนที่ไดV รับจากการปฏิบัติงานนั้ น จะตVองมี ความเพี ยงพอในการดํารงชีวิตตามมาตรฐาน
สําหรับคWาตอบแทนที่มีความยุติธรรมเปรียบเทียบ คWาตอบแทนจากการทํางานในตําแหนWงหนVาที่และ
ความรับผิดชอบที่คลVายคลึงกันหรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานที่เทWาเทียมกัน
2. ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน (Safe and Healthy Working Condition)
ผูVปฏิ บัติงานไมWค วรอยูWในสภาพแวดลV อมที่ไมWดี ทั้ งตW อรWางกายและการทํ างานควรจะมีการกําหนด
มาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลVอมที่สWงเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสียงและการรบกวน
ทางสายตา
3. ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities)
คือโอกาสในการพัฒนาและการใชVความสามรถของพนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรูVที่
มีซึ่งจะทําใหV พนักงานรูVสึกวWาตนมีคุณ คWาและรูVสึกทV าทายในการทํ างาน ไดVใชVความสามารถในการ
ทํางานอยWางเต็มที่ รวมทั้งความรูVสึกวWามีสWวนรWวมในการปฏิบัติงาน
4. ดVานความมั่นคงและความกVาวหนVาในงาน (Growth and Security) ควรใหVความสนใจ
พนักงานไดVรักษาหรือเพิ่มความสามารถในการทํางานของเขามากกวWาที่จะคอยเปYนผูVนําใหV เขาทําตาม
จะตVองมีการมอบหมายงานใหมWหรืองานที่ตVองใชVความรูVหรือทักษะที่เพิ่มขึ้นอีก ในอนาคตจะตVองเปƒด
โอกาสใหVมีการพัฒนาภายในองคCกร ในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวดVวย
5. ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน (Social Integration) คือ การที่ผูVปฏิบัติงาน
รูVสึกวWามีคุณคWา ไดVรับการยอมรับ และรWวมมือกันทํางานจากกลุWมเพื่อนรWวมงาน มีบรรยากาศในการ
ทํางานที่ดี ไมWมีการแบWงชนชั้นวรรณะในหนWวยงาน ปราศจากการมีอคติและการทําลายซึ่งกันและกัน
6. ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน (Constitutionalism) คือ พนักงานมีสิทธิอะไรบVางและ
จะปกป•องสิทธิของตนเองไดVอยWางไร ทั้งนี้ยWอมขึ้นอยูWกับวัฒนธรรมขององคCกรนั้นๆ วWามีความเคารพใน
สิ ท ธิ สW วนตั วมากนV อ ยเพี ยงใด ยอมรับ ในความขั ด แยV งทางความคิ ด รวมทั้ ง วางมาตรฐานการใหV
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมแกWพนักงานและมีการจัดเตรียมงานใหVเกิดความเหมาะสมและมีความสัมพันธC
7. ดV านบทบาทระหวWางการทํ างานกั บ สุ ข ภาพที่ มี ค วามสมดุ ล (Work Life Balance) คื อ
บุคคลจะตVองจัดความสมดุลใหVเกิดขึ้นในชีวิต โดยจะตVองจัดสรรบทบาทใหVสมดุล ไดVแกW การแบWงเวลา
อาชีพ การเดินทางซึ่งจะตVองมีสัดสWวนที่เหมาะสมระหวWางการใชVเวลาวWางของตนเองและครอบครัว
รวมทั้งความกVาวหนVาในอาชีพ
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8. ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม (Social Relevance) คือ การที่พนักงานมี
ความรูVสึกวWากิจกรรมหรืองานที่ทํานั้นเปYนประโยชนCตWอสังคม มีความรับผิดชอบตWอสังคมรวมทั้งองคCกร
ของตนไดVทําประโยชนCใหVสังคม เปYนการเพิ่มพูนคุณคWาความสําคัญของอาชีพและเกิดความรูVสึกภูมิใจ
ในองคCกรของตนเอง
จากงานวิจัยที่ผWานมามีผูVทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไวVดังนี้ สาธิต ปานอWอน ปภาวดี
มนตรีวัต และจีระ ประทีป (2556) ไดVทําการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขVาราชการในกลุWม
เรือนจําเขต 7 กลุWมตัวอยWางที่ใชVในการวิจัยคือ ขVาราชการในกลุWมเรือนจําเขต 7 จํานวน 8 แหWงรวม
ทั้งสิ้น 230 จากประชากร 538 คน ผลการวิจัยพบวWา (1) คุณภาพชีวิตของขVาราชการในกลุWมเรือนจํา
เขต 7 อยูWในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของขVาราชการในกลุWมเรือนจําเขต 7 พบวWา
คุณภาพชีวิตของขVาราชการในเรือนจําทั้ง 8 แหWงมีความแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยขVาราชการเรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธC มีคุณภาพชีวิตการสูงที่สุด (3) ปpจจัยทุกตัวไดVแกW
ความหลากหลายของงาน ความเปY น หนึ่ งเดี ยวกั น กั บ งาน ความมี อิส ระ การมี โอกาสรับ รูVผ ลการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธCเชิงบวกในระดับที่สูงมากกับคุณภาพชีวิตอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยปpจจัยที่มีความสัมพันธCสูงที่สุด ไดVแกWความมีอิสระ (4) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขVาราชการในกลุWมเรือนจําเขต 7 ไดVแกW ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อใหVบุคลากรเกิดความรูV
หลากหลายและมิใหV เกิดความเบื่อหนWายในการปฏิ บัติห นVาที่ ควรเสริมสรVางความรWวมมือระหวWาง
บุคลากรในการปฏิบัติงานที่ไดVรับมอบหมายใหVเกิดประโยชนCสูงสุด ผูVบังคับบัญชาควรใหVอํานาจใน
การตัดสินใจหรือแกVไขปpญหาในระดับตVนเพื่อใหVงานสามารถดําเนินไปไดVอยWางตWอเนื่องไมWติดขัดและ
ควรจัดระบบการประเมินผลงานอยWางเปYนธรรมและเสมอภาค นอกจากนั้นควรสรVางภาพลักษณCใหV
สังคมเห็นความสําคัญของหนWวยงานและมีทัศนคติที่ดีตWอหนWวยงาน ซึ่งจะทําใหVเจVาหนVาที่มีความภูมิใจ
ในงานของตน ในสWวนของปƒยวรรณพฤกษะวัน และกาญจนาทเรืองวรากร (2556) ไดVทําการศึกษา
เรื่อง ปpจจัยที่มีอิทธิพลตWอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานกรณี ศึกษาบริษัท คลอลิตี้ เทรดดิ้ง
จํากัด พบวWา พนักงานมีปpจจัยที่มีอิทธิพลตWอคุณ ภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูWในระดับปานกลาง
เมื่อพิ จารณาปpจจัยที่มีอิท ธิพลตWอคุณ ภาพชีวิตการทํางานเปY นรายดVาน พบวWาพนักงานมีปpจจัยที่ มี
อิทธิพลตWอคุณภาพชีวิตการทํางานสูงสุดคือ ดVานการดําเนินชีวิตที่สมดุลระหวWางชีวิตการทํางานกับ
ชีวิตสWวนตัว รองลงมาคือ สภาพการปฏิบัติงานที่คํานึงถึงความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสุขภาพ
ของพนั กงาน ดVานการไดVรับคWาตอบแทนที่ เพี ยงพอและยุติธรรม ดVานสิท ธิสWวนบุ คคล ดVานโอกาส
พัฒ นาขีดความสามารถของตนเอง ดVานความกVาวหนVาและความมั่นคงในงาน ดVานการปฏิบัติงาน
รWวมกันและความสัมพันธCกับผูVอื่นภายในองคCกร และดVานลักษณะงานที่มีคุณคWาตWอสังคมจากการศึกษา
ของDuncan Gallie (2003) ไดVศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียกับ
ประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป พบวWา ยังไมWพบขVอมูลเดWนชัดที จะอธิบายความแตกตWางไดVแตWจากขVอมูล
ที่ไดVในมุมมองของพนักงานในองคCการในดVานคุณภาพชีวิตการทํางานไดVแกW ระดับการมีสWวนรWวมในงาน
และการตัดสินใจ โอกาสเติบโตในอาชีพ และความมั่นคงในงาน พบวWาพนักงานในประเทศเดนมารCก
สวีเดน และกลุWมตัวอยWางบางสWวนของประเทศ ฟƒนแลนดC มีคุณภาพในการทํางานและโอกาสการมีสWวน
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รWวมในการตัดสินใจตWางๆ มากกวWาประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป โดยใหVเหตุผลถึงความแตกตWางของ
ลักษณะสภาพสังคม ธุรกิจ และ เศรษฐกิจในแตWละกลุWมในขณะที่งานวิจัยของLouis, Kathryn และ
Kate (2003) ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของพนั ก งานในมหาวิ ท ยาลั ย จอรC จ เมสั น (George
Mason University) ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวWา แหลWงของความพึงพอใจ แบWงเปYน 6 มิติ คือ ความ
เปYนธรรม สภาพการทํางาน เงินเดือน และสวัสดิการ อิสระในการทํางานและการเติบโต การมีโอกาส
ทํากิจกรรมอื่นๆ ที่ไมWใชWงาน ความพึงพอใจโดยรวมในชีวิตและงานนอกจากนี้ยังไดVศึกษาวัฒนธรรม
ระหวWางการทํางานและครอบครัว ขVอตกลงขององคCการที่มีใหVกับพนักงานและแหลWงความเครียด ใน
สWวนของ Subramanian; G. (2013) ศึกษาเรื่อง สถานที่ทํางาน มีความยืดหยุWน เพิ่มขีดความสามารถ
และคุ ณ ภาพชี วิ ต (Workplace Flexibility, Empowerment and Quality of Life) เสริ ม สรV า ง
ศักยภาพของผูVหญิงที่มีสWวนรWวมในชีวิตทางเศรษฐกิจเปYนวิธีหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสตรี
ครอบครัวและชุมชน แตWผูVหญิงมาเลเซียจํานวนมากออกจากตลาดแรงงานอยWางเปYนทางการ ทําใหV
การมีสWวนรWวมของผูVหญิงในสถานที่ทํางานซบเซาอยูWที่ประมาณ รVอยละ 40 ตั้งแตWปZ 1990 การศึกษา
ครั้งนี้จะตรวจสอบวWา มีความยืดหยุWนในสถานที่ทํางานอาจสWงผลกระทบตWอการเสริมสรVางศักยภาพ
ของผูVหญิ ง และคุณ ภาพชีวิตกลุWมตัวอยWาง 400 คน จากการที่ตอบแบบสอบถามโดยการตอบการ
สัมภาษณC การวิเคราะหCหลายตัวแปรและการสัมภาษณCที่มีโครงสรVาง แสดงใหVเห็นวWา สถานที่ทํางาน
ไดVรับการออกแบบที่มีความยืดหยุWน มีผลกระทบในเชิงบวกตWอการเสริมสรVางในงานขณะที่งานวิจัย
ของ Dominguez M López. (2013) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูVนําเปYนสิ่งที่มากWอนของการเปลี่ยนแปลงที่
มุWงเนVนพฤติกรรมการเปYนสมาชิกขององคCกร (Transformational leadership as an antecedent
ofchange-oriented organizational citizenship behavior) การศึ ก ษาครั้งนี้ ดึ งกรอบทั่ วไปของ
แรงจู งใจเชิ งรุ ก ในการเสนอและการทดสอบรู ป แบบที่ ป ระเมิ น อิ ท ธิ พ ลของมิ ติ ก ารพิ จ ารณาเปY น
รายบุ ค คลของภาวะผูV นํ าการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศการเปลี่ ย นแปลงขององคC ก รที่ มุW งเนV น
พฤติกรรมการเปYนสมาชิกขององคCกร ในรุWนนี้บุคคลอารมณCองคCความรูV (ความกวVางบทบาทการรับรูV
ความสามารถตนเองและรูVสึกรับผิดชอบสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่สรVางสรรคC) ทําหนVาที่เปYนตัวแปร
Mediating ไดVพัฒนารูปแบบของการเปYนผูVนําและบุคคล บรรยากาศองคCการของพฤติกรรมการเปYน
สมาชิ กองคC กรโดยใชV กลุW ม ตั วอยW าง 602 พนั กงานสเปนที่ มี การศึ กษาสู งขึ้ น การสรVางแบบจํ าลอง
สมการโครงสรVางแสดงใหVเห็นวWาการนําเสนอรูปแบบที่เหมาะกับดีพอสมควรกับขVอมูลที่ผลการวิจัย
แสดงใหVเห็นวWาสมมติฐานทั้งหมดมีความสําคัญ ดังนั้นยืนยันผลการวิจัยกWอนหนVานี้พบวWา สื่อกลาง
ความสัมพันธCระหวWางภาวะผูVนําการเปลี่ยนแปลงและขนาดอื่นๆ ของพฤติกรรมการเปYนสมาชิกของ
องคCกร
จากการทบทวน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขVองผูVวิจัยเสนอกรอบการวิจัย ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ปRจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. รายไดVตWอเดือน
6. อายุการทํางาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
7.สมาชิกในครอบครัว

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
บริษัท เบเกอรี่ แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
1.ดVานคWาตอบแทนที่เพียงพอและเปYนธรรม
2. ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
3. ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน
4. ดVานความมั่นคงและความกVาวหนVาในงาน
5. ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน
6. ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน
7. ดVานบทบาทระหวWางการทํางานกับสุขภาพที่มี
ความสมดุล
8. ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม

ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปYนพนักงานของบริษัท เบเกอรี่ แหWง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 5,351 คน (ขVอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
ผูVวิจัยใชVการสุWมแบบหลายขั้นตอน (Multistage random) คือ 1.ใชVสูตรการหาตัวอยWาง ของทาโรW ยา
มาเน (Taro Yamane,1973) ในกรณี ที่ ท ราบจํ านวนประชากร ไดV ข นาดตั ว อยW าง 373 ราย เพื่ อ
ป•องกันขVอผิดพลาด ผูVวิจัยทําการเก็บตัวอยWางจํานวน 390 ราย 2. แบWงเปYนสัดสWวนตามสายงานหลัก
(Proportional random)3. ใชVวิธีการสุWมแบบสะดวก(Convenient random)
เครื่องมือที่ใช*ในการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ใชVแบบสอบถาม (Questionnaire) เปYนเครื่องมือใน
การวิจัย และไดVแบWงแบบสอบถาม ออกเปYน 2 สWวนสWวนที่ 1 ปpจจัยสWวนบุคคล อันไดVแกW เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดVตWอเดือน อายุการทํางาน และสมาชิกในครอบครัว มีลักษณะเปYน
แบบตรวจสอบรายการ (Cheek List) สW วนที่ 2 คุ ณ ภาพชี วิต การทํ างานของ(Walton,1973) อั น
ประกอบดVวย 1).ดVานคWาตอบแทนที่เพียงพอและเปYนธรรม2).ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน3). ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน4). ดVานความมั่นคงและความกVาวหนVาในงาน
5). ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน6). ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน7). ดVานบทบาท
ระหวWางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล และ 8). ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคมมี
ลักษณะเปYนมาตรประมาณคWา 5 ระดับ (Scale) ทําการทดลองใชVเครื่องมือกับกลุWมที่ไมWใชWตัวอยWาง
(Try out) จํานวน 30 ชุด จากนั้นทําการทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
(Alpha= 0.835)
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การวิเคราะหข*อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่และคW ารVอยละ คW าเฉลี่ย (Mean) และสWวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
2. สถิ ติ เชิ งทดสอบ (Inferential Statistics) การวิ เคราะหC ดV วยt-test และ การวิ เคราะหC
ความแปรปรวนทางเดี ย วOne-way ANOVA โดยวิธีเชฟเฟš (Scheffe) ที่ ระดั บ นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ
0.05
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบWงออกเปYน 3 สWวนดังนี้
1. ปRจจัยสวนบุคคลของผู*ตอบแบบสอบถาม พบวWา สWวนใหญWเปYนเพศหญิง รVอยละ 53.8 มี
อายุระหวWาง 25-35 ปZ รVอยละ 43.6 การศึกษาต่ํากวWาปริญญาตรี รVอยละ 54.4 ปริญญาตรี รVอยละ
36.9 สถานภาพโสด รVอยละ 41.0 สมรส รVอยละ 39.2 รายไดVตWอเดือน 10,001-20,000 บาท รVอยละ
50.3 ระหวWาง 20,001-30,000 บาท รVอยละ 19.7 มีอายุการทํางาน 6-10 ปZ รVอยละ 42.3 รองลงมา
1-5 ปZ รVอยละ 30.0 มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน รVอยละ 41.0 และ 1-2 คน รVอยละ 30.5
2. คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน
1. ดVานคWาตอบแทนที่เพียงพอและเปYนธรรม
2. ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
3. ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน
4. ดVานความมั่นคงและความกVาวหนVาในงาน
5. ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน
6. ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน
7. ดVานบทบาทระหวWางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล
8. ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม
รวม

3.69
3.74
3.65
3.70
3.69
3.68
3.66
3.79
3.70

S.D.
0.46
0.41
0.49
0.48
0.51
0.46
0.52
0.50
0.32

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน โดยภาพรวมอยูWในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดVาน พบวWากลุWมตัวอยWางสWวนใหญW ใหV ความสําคัญ ดVานประโยชนC และความรับผิดชอบตWอสังคม
รองลงมา ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ดVานความมั่นคงและความกVาวหนVาในงาน
ดV า นคW า ตอบแทนที่ เพี ย งพอและเปY น ธรรม ดV า นคุ ณ คW า ทางสั ง คมหรื อ การทํ า งานรW ว มกั น ดV า น
ประชาธิปไตย ในหนWวยงาน ดVานบทบาทระหวWางการทํางานกับสุขภาพที่มี ความสมดุลและดVานที่มี
คะแนนต่ําสุด คือ ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน ซึ่งทุกดVานอยูWในระดับมาก ตามลําดับ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อายุ

ระดับ
การศึกษา

สถานภาพ

รายได*เฉลี่ย
ตอเดือน

1. คWาตอบแทนที่เพียงพอและเปYนธรรม
2. สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
3. การพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน
4. ความมั่นคงและความกVาวหนVาในงาน
5. คุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน
6. ประชาธิปไตยในหนWวยงาน
7. บทบาทระหวWางการทํางานกับสุขภาพที่
มีความสมดุล
8. ประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม
**’ * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05

2.14*
1.00
0.69
1.86
0.30
1.38

0.01
0.95
1.16
0.36
0.35
0.75

5.65**
3.49*
4.95**
12.62**
4.70**
5.62**

0.34
0.45
1.57
0.71
0.31
0.24

4.20**
7.47**
10.59**
8.50**
8.59**
13.07**

1.96
2.76*
4.22**
2.78*
3.91**
2.74*

0.04
0.48
3.13*
0.71
1.90
1.36

1.36

0.22

8.44**

0.91

8.29**

1.91

1.58

1.70 3.26**

6.79**

0.16

6.14**

5.20**

1.67

อายุการ
ทํางาน
สมาชิกใน
ครอบครัว

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน

เพศ

3. ผลการทดสอบสมมุติฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ แหWงหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปpจจัยสWวนบุคคล (คWา p-value)

จากตาราง ผลการเปรียบเทียบคุณ ภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอรี่ แหWง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปpจจัยสWวนบุคคล ระดับการศึกษา รายไดVเฉลี่ยตWอเดือน และ อายุ
การทํางาน แตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
เมื่อพิจารณาเปYนรายดVาน พบวWา เพศมีคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานแตกตWางกัน ดVาน
คWาตอบแทนที่เพียงพอและเปYนธรรม อายุมีคุณ ภาพชีวิตการทํางานของพนักงานแตกตWางกัน ดVาน
ประโยชนC แ ละความรับ ผิดชอบตWอสั งคม และ สมาชิดในครอบครัวมี คุ ณ ภาพชี วิตการทํ างานของ
พนักงานแตกตWางกัน ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของพนั ก งานบริ ษั ท เบเกอรี่ แหW ง หนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวWา มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมอยูWในระดับมาก โดยดVานที่มีคWาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม แสดงใหVเห็นวWา บริษัทสรVางวัฒนธรรมที่ชWวยใหV
พนักงานมีความรูVสึกวWากิจกรรมหรืองานที่ทํานั้นเปYนประโยชนCตWอสังคม มีความรับผิดชอบตWอสังคม
รวมทั้งองคCกร อันเปYนการเพิ่มพูนคุณคWาความสําคัญของอาชีพและเกิดความรูVสึกภูมิใจในองคCกรของ
ตนเอง ไมW วWาจะเปY นดV านความรับผิ ดชอบตWอสังคมในดV านการผลิ ต การกํ าจัดของเสีย วิธีการดVาน
การตลาด การฝvกปฏิบัติงาน และการมีสWวนรWวมในการรณรงคCดVานการเมืองและอื่นๆ
2. จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ พ บวW า พนั ก งานบริ ษั ท เบเกอรี่ แหW ง หนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีปpจจัยสWวนบุคคลดVานระดับการศึกษา รายไดV และอายุการทํางานแตกตWางกัน มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานแตกตW า งกั น อยW า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 แสดงใหV เห็ น วW า
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ระดับพื้นฐานความรูVของพนักงานในแตWละคน คWาตอบแทนที่ไดVรับในแตW ละคนซึ่งมีอัตราที่แตกตWางกัน
ตลอดจนอายุ การทํ างานซึ่ งมั กจะเกี่ ยวขVองกั บทั กษะและความผู กพั น ในการทํ างานนั้ น สWงผลตW อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานแตกตW า งกั น สอดคลV อ งกั บ งานวิ จั ย ของกาญจนสุ ด า เพ็ ง ภูW (2562)
ทําการศึกษาเรื่องปpจจัยที่สWงผลตWอคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร สังกัดกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบวWา บุคลากรที่มีปpจจัยสWวนบุคคล ไดVแกW อายุสถานภาพการสมรส
ประเภทตําแหนWงงาน และอายุราชการ แตกตWางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมWแตกตWางกัน สWวน
บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนตWางกันมีคุณ ภาพชีวิตในการทํางานดVานสิ่งแวดลVอมที่ ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสWวนงานวิจัยของ ศิลาพร กันทาและ
ชมภูนุช หุWนนาค (2019) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตWอองคCการของบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวWา บุคลากรมีระดับคุณ ภาพภาพชีวิตการทํางานอยูWใน
ระดับปานกลางบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุราชการ
อัตราเงินเดือน และระดับตําแหนWงแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากเปYนหนWวยงานราชการ ซึ่งขVาราชการและลูกจVาง มักจะมีปpจจัยสWวนบุคคลในแตWละชWวงวัยไมW
แตกตWางกัน มากนัก โดยเฉพาะอยWางยิ่งสิทธิ สวัสดิการตWางๆ ที่มีความใกลVเคียงกัน มากกวWาพนักงาน
บริษัท เบเกอรี่ แหWงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ข*อเสนอแนะ
ข*อเสนอแนะจากงานวิจัยเพื่อนําไปใช*
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของพนั ก งาน บริ ษั ท เบเกอรี่ แหW งหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร ผูVวิจัยมีขVอเสนอแนะจากงานวิจัยเพื่อนําไปใชV ดังนี้
1. บริษัทควรมีการรักษาและสWงเสริมการสรVางวัฒ นธรรมที่ชWวยใหVพนักงานมีความรูVสึกวWา
กิจกรรมหรืองานที่ทํานั้นเปYนประโยชนCตWอสังคม มีความรับผิดชอบตWอสังคมรวมทั้งองคCกร อันเปYนการ
เพิ่มพูนคุณคWาความสําคัญของอาชีพและเกิดความรูVสึกภูมิใจในองคCกรของตนเอง ไมWวWาจะเปYน ดVาน
ความรับผิดชอบตWอสังคมในดVานการผลิต การกําจัดของเสีย วิธีการดVานการตลาด การฝvกปฏิบัติงาน
และการมีสWวนรWวมในการรณรงคCดVานการเมืองและอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะชWวยใหVพนักงานเกิดความ
ภาคภูมิใจ และมีความจงรักภักดีตWอองคCกรแลVว ยังถือวWาไดVมีสWวนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลVอม อันจะ
ชWวยใหVบริษัทสามารถเติบโตตWอไป ไดVอยWางยั่งยืน
2. บริ ษั ท ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ เปƒ ด โอกาสใหV พ นั ก งานที่ มี ปp จ จั ย สW ว นบุ ค คลดV านระดั บ
การศึ ก ษา รายไดV และอายุ การทํ างานที่ แ ตกตW างกั น มารWวมทํ ากิ จ กรรมกั บ พนั กงานในกลุW ม อื่ น ๆ
รWวมกัน เพื่อเปYนการเสริมสรVางประสบการณCที่ดีในการอยูWรWวมกันในองคCกร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูV
3. บริษั ท ควรจัดมี กิจกรรมที่ชWวยเพิ่ มพู นความรูV ความสามารถ และทักษะที่ จําเปY น ทั้ งที่
เกี่ยวขVองและไมWเกี่ยวขVองกับการทํางาน ซึ่งจะสามารถนําไปสูWการยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานใหVมีความสอดคลVองและเปYนไปในทิศทางเดียวกัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ข*อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed method) เพื่อใหVไดVขึ้นมูลที่กวVางและลุWมลึก
มากยิ่งขึ้น
2. ควรนําปpจจัยอื่นนํามาวิเคราะหCเพิ่มเติม ในการวิเคราะหCครั้งตWอไป เพื่อใหVไดVผลการวิจัยที่มี
มุมมองที่หลากหลายและครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งขึ้น
3. ควรทําการวิจัย กับบริษัทที่ผลิตและจัดจําหนWายผลิตภัณฑCเบเกอรี่แหWงอื่นเพิ่มเติม เพื่อนํา
ผลการศึกษามาเปรียบเทียบกันวWา พนักงานที่ปฏิบัติงานในกลุWมบริษัทที่ประกอบกิจการดVานการผลิต
และจัดจําหนWายผลิตภัณฑC เบเกอรี่ จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานที่สอดคลVองกัน
หรือไมW
เอกสารอ*างอิง
กาญจนสุดา เพ็งภูW (2562). ปRจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร สังกัดกรม
สนับ สนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.วารสารมนุษ ยศาสตรCและสังคมศาสตรC
มหาวิทยาลัยราชพฤกษC. ปZที่ 5 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธC– พฤษภาคม 2562).
ปƒยวรรณพฤกษะวัน และกาญจนาทเรืองวรากร. (2556). ปRจจัยที่มีอิทธิพ ลตอคุณ ภาพชีวิตการ
ทํ างานของพนั กงานกรณี ศึ กษาบริษัท คลอลิตี้ เทรดดิ้ ง จํากั ด. หลั กสูตรบริห ารธุรกิ จ
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วิทยา อินทรCสอน และสุรพงษC บางพาน. (2559). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานโรงานอุตสาหกรรม. (ออนไลนC). สืบคVนเมื่อ 25 มิถุนายน 2560.
ศิ รินั น ทC กิ ตติ สุ ข สถิ ต,เฉลิ ม พล แจW ม จั น ทรC,กาณจนา ตั้ งชลทิ พ ยC ,และจรัม พร โหV ลํ ายอง. (2557).
คุณภาพชีวิต การทํางานและความสุข.พิมพCครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยประชากรและสังคมศาสตรC
มหาวิทยาลัยมหิดล. พิมพCลักษณC.
ศิลาพร กันทาและชมภูนุช หุWนนาค.(2019).คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของ
บุ ค ล าก รสํ านั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารก ารอุ ด ม ศึ ก ษ า.ValayaAlongkorn Review
(Humanities and Social Science) Vol. 9 No. 1 January-April 2019.
สาธิ ต ปานอW อ น ปภาวดี มนตรี วัต และจี ร ะ ประที ป . (2556). คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานของ
ข* า ราชการในกลุ มเรื อ นจํ า เขต 7.มหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรC สาขาวิ ช า
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
AlirezaGhaleei, BehnazMohajeran, Mahmoud Taajobi and BehzadImani. ( 2 0 1 5 ) .
Relationship between quality of work life and occupational stress in staff
of Bu-aliSina university of Hamadan.Volume 13, Issue 4 (Pajouhan Scientific
Journal, Summer2015) psj2015, 13(4): 60-66.
Duncan Gallie. (2003). The Quality of Working Life: Is Scandinavia Different?.
European Sociological Review.Vol. 19, No. 1 (Feb., 2003), pp. 61-79.

329

330

The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium
Bangkokthonburi University

Dominguez M López. (2013). Transformational leadership as an antecedent of
change-oriented organizational citizenship behavior.Journal of Business.
Elsevier.
Hughes, Owen E.(1998).Public management and administration. 3 rd ed. (Great
Britain: Creative Print & Design (Wales)), 1998.
Louis, Kathryn and Kate.(2003). Quality of working life of employees at George
Mason University, USA.
Subramanian; G. (2013).Workplace Flexibility, Empowerment and Quality of
Life.Elsevie.
Taro Yamane(1973 ).Statistics: An Introductory Analysis.3rdEd.NewYork.Harper and
Row
Publications.
Walton, Richard E. (1973). Quality of Working Life : What is it?. Sloan Management
Review.

