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บทคัดย�อ 
 การวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร
ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคC เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท 
เบเกอร่ี แหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปpจจัยสWวนบุคคล โดยการวิจัยคร้ังน้ีเปYนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) ใชVวิธีการสํารวจจากกลุWมตัวอยWางซึ่งเปYนพนักงานของ บริษัท เบ
เกอร่ี แหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานครจํานวน 390 คน โดยใชVแบบสอบถามเปYนเคร่ืองมือ การวิจัยสถิติท่ี

ใชVในการวิเคราะหCขVอมูล ประกอบดVวย คWาความถ่ี คWารVอยละ คWาเฉลี่ย (  ) คWาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) และการวิเคราะหCความแปรปรวนแบบทางเดียว One-
way ANOVA โดยวิธีของเชฟเฟ� (Scheffe) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

ผลการศึกษา พบวWา ภาพรวมอยูWในระดับมาก กลุWมตัวอยWางสWวนใหญWใหVความสําคัญดVาน
ประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม มากท่ีสุด รองลงมา ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางานดVานความม่ันคงและความกVาวหนVาในงาน ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน ดVาน
คWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรม ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน ดVานบทบาทระหวWางการทํางาน
กับสุขภาพท่ีมีความสมดุล และสุดทVายการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน ตามลําดับ  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานกับคุณลักษณะสWวนบุคคล เพศ 
โดยการทดสอบ t-test พบวWา ดVานคWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรมแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ในสWวนของการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานดVานคุณลักษณะสWวนบุคคล อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดV อายุการทํางาน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยการทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว one-way ANOVA พบวWา แตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางานพนักงาน เบเกอร่ี 
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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
และจิตใจของคนท่ีทํางานและใหVความสําคัญกับคนโดยถือวWาคนเปYนทรัพยCสินท่ีมีคุณคWาอยWางหน่ึงของ
องคCกรหากถVาบุคคลในองคCกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีก็จะทําใหVการผลิตมีคุณภาพ ผลผลิตเพ่ิมข้ึน รวมไปถึง
การปรับปรุงการใหVบริการ การบริหาร ผลการดําเนินงาน ความพึงพอใจของพนักงาน สภาพแวดลVอม
ในการทํางานและภาพลักษณCขององคCกร การทํางาน  มีความสําคัญตWอชีวิตมนุษยCเปYนอยWางย่ิงซึ่งการ
พัฒนาใหVแรงงานท่ีเขVามาทํางานของระบบโรงงานเปYนสิ่งสําคัญ การมีงานทําชWวยทําใหVมนุษยCสามารถ
สนองความตVองการพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เปYนแหลWงท่ีมาของรายไดV งานเปYนตัวกําหนดสถานภาพ
และตําแหนWงทางสังคม ลักษณะของงานเปYนสWวนหน่ึงของการกําหนดคุณภาพชีวิตของมนุษยC (วิทยา 
อินทรCสอน และ สุรพงษC บางพาน,2559) การเสริมสรVางคุณภาพชีวิตการทํางานเปYนกระบวนการท่ีมี
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ความสําคัญและมีความสัมพันธCกับการบริหารทรัพยากรขององคCกรตWางๆ เปYนอยWางมาก เชWน การ
บริหารเงินเดือน การพัฒนาโอกาสและความกVาวหนVาในสายงาน สวัสดิการและแรงงานสัมพันธCความ
ปลอดภัยในการทํางาน การมีพนักงานท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไมWเพียงแตWจะทําใหVเกิดความรWวมมือในการ
ทํางานของพนักงานในองคCกร แตWยังสWงผลตWอทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานซึ่งนําไปสูW
ประสิทธิภาพการทํางานและความพึงพอใจของพนักงาน (Hughes, Owen E,1998, Alireza, 
Behnaz, Mahmoud and Behzad,2013)  

หัวใจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานใหVประสบความสําเร็จ  เร่ิมตVนจาก
การศึกษาและเขVาใจความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน  ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิต และฝvกฝนทักษะท่ี
จําเปYนตWอการทํางานในอนาคตกWอน หลังจากน้ันตVองเขVาใจกระบวนการดําเนินการโดยอาศัยเทคนิคใน
การพัฒนาตนเอง เพ่ือใหVสามารถพัฒนาตนเองหรือคนในองคCกรใหVสามารถรับมือกับสถานการณCใน
อนาคตไดV นอกจากน้ีความมุWงม่ันของผูVบริหารสูงสุด การมีสWวนรWวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานใหVเกิดข้ึนในองคCกร ตVองอาศัยความรWวมมือกันระหวWางบุคลากรทุกระดับเพ่ือใหVเกิดการ
พัฒนาอยWางเปYนระบบ และการทบทวนปรับปรุงและพัฒนา อยWางตWอเน่ืองจึงจะประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในองคCกรใหVเกิดข้ึนไดVอยWางจริงจัง พรVอมรับมือกับสถานการณCท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตไดVอยWางม่ันคง(ศิรินันทC กิตติสุขสถิต,เฉลิมพล แจWมจันทรC,กาญจนา ต้ังชลทิพยC
,และจรัมพรโหVลํายอง,2557) การปฏิบัติงานของพนักงานจึงมีความสําคัญอยWางมากตWอความสําเร็จใน
การดําเนินงานขององคCกร หากพนักงานมีความพึงพอใจ มีความรูV ความสามารถและพัฒนาตนเองอยูW
ตลอดเวลา จะทําใหVพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีข้ึนและสามารถปฏิบัติงานไดVอยWางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ันผูVวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 
บริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานครเพ่ือจะไดVนํามาใชVเปYนแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานตWอไป 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดVตWอเดือน อายุการทํางาน 
และสมาชิกในครอบครัว 
 สมมุติฐาน ปpจจัยสWวนบุคคล อันไดVแกW เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดVตWอเดือน 
อา ยุก าร ทํ างาน  และสม าชิก ใน ครอบค รัวตW าง กัน  มี คุณ ภาพ ชี วิตก าร ทํ างาน  ตW า ง กั น 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

Walton (1973) ไดVทําการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางาน ท่ีเนVนแนวทางความเปYน
มนุษยC (Humanistic) สภาวะแวดลVอมทางสังคมของบุคคลอันท่ีจะสWงผลในการทํางานใหVประสบ
ผลสําเร็จ และตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลในการทํางานโดย Walton ไดVช้ีใหVเห็นถึงปpจจัยท่ีมี
ผลตWอการสรVางคุณภาพชีวิตการทํางานน้ันวWา ประกอบดVวยเง่ือนไขตWางๆ อยูW 8 ประการ ดังน้ี 

1. ดVานคWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรม (Adequate and Fair Compensation) คือ
คWาตอบแทนท่ีไดVรับจากการปฏิบัติงานน้ัน จะตVองมีความเพียงพอในการดํารงชีวิตตามมาตรฐาน
สําหรับคWาตอบแทนท่ีมีความยุติธรรมเปรียบเทียบ คWาตอบแทนจากการทํางานในตําแหนWงหนVาท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีคลVายคลึงกันหรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานท่ีเทWาเทียมกัน 

2. ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน (Safe and Healthy Working Condition) 
ผูVปฏิบัติงานไมWควรอยูWในสภาพแวดลVอมท่ีไมWดี ท้ังตWอรWางกายและการทํางานควรจะมีการกําหนด
มาตรฐานเก่ียวกับสภาพแวดลVอมท่ีสWงเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเก่ียวกับเสียงและการรบกวน
ทางสายตา 

3. ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities) 
คือโอกาสในการพัฒนาและการใชVความสามรถของพนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรูVท่ี
มีซึ่งจะทําใหVพนักงานรูVสึกวWาตนมีคุณคWาและรูVสึกทVาทายในการทํางาน ไดVใชVความสามารถในการ
ทํางานอยWางเต็มท่ี รวมท้ังความรูVสึกวWามีสWวนรWวมในการปฏิบัติงาน 

4. ดVานความม่ันคงและความกVาวหนVาในงาน (Growth and Security) ควรใหVความสนใจ
พนักงานไดVรักษาหรือเพ่ิมความสามารถในการทํางานของเขามากกวWาท่ีจะคอยเปYนผูVนําใหV เขาทําตาม 
จะตVองมีการมอบหมายงานใหมWหรืองานท่ีตVองใชVความรูVหรือทักษะท่ีเพ่ิมข้ึนอีก ในอนาคตจะตVองเป�ด
โอกาสใหVมีการพัฒนาภายในองคCกร ในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวดVวย 

5. ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน (Social Integration) คือ การท่ีผูVปฏิบัติงาน
รูVสึกวWามีคุณคWา ไดVรับการยอมรับ และรWวมมือกันทํางานจากกลุWมเพ่ือนรWวมงาน มีบรรยากาศในการ
ทํางานท่ีดี ไมWมีการแบWงชนช้ันวรรณะในหนWวยงาน ปราศจากการมีอคติและการทําลายซึ่งกันและกัน 

6. ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน (Constitutionalism) คือ พนักงานมีสิทธิอะไรบVางและ
จะปกป�องสิทธิของตนเองไดVอยWางไร ท้ังน้ียWอมข้ึนอยูWกับวัฒนธรรมขององคCกรน้ันๆ วWามีความเคารพใน
สิทธิสWวนตัวมากนVอยเพียงใด ยอมรับในความขัดแยVงทางความคิด รวมท้ัง วางมาตรฐานการใหV
ผลตอบแทนท่ียุติธรรมแกWพนักงานและมีการจัดเตรียมงานใหVเกิดความเหมาะสมและมีความสัมพันธC 

7. ดVานบทบาทระหวWางการทํางานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล (Work Life Balance) คือ 
บุคคลจะตVองจัดความสมดุลใหVเกิดข้ึนในชีวิต โดยจะตVองจัดสรรบทบาทใหVสมดุล ไดVแกW การแบWงเวลา 
อาชีพ การเดินทางซึ่งจะตVองมีสัดสWวนท่ีเหมาะสมระหวWางการใชVเวลาวWางของตนเองและครอบครัว 
รวมท้ังความกVาวหนVาในอาชีพ 
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8. ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม (Social Relevance) คือ การท่ีพนักงานมี
ความรูVสึกวWากิจกรรมหรืองานท่ีทําน้ันเปYนประโยชนCตWอสังคม มีความรับผิดชอบตWอสังคมรวมท้ังองคCกร
ของตนไดVทําประโยชนCใหVสังคม เปYนการเพ่ิมพูนคุณคWาความสําคัญของอาชีพและเกิดความรูVสึกภูมิใจ
ในองคCกรของตนเอง  

จากงานวิจัยท่ีผWานมามีผูVทําการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตไวVดังน้ี สาธิต ปานอWอน ปภาวดี 
มนตรีวัต และจีระ ประทีป (2556) ไดVทําการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขVาราชการในกลุWม
เรือนจําเขต 7 กลุWมตัวอยWางท่ีใชVในการวิจัยคือ ขVาราชการในกลุWมเรือนจําเขต 7 จํานวน 8 แหWงรวม
ท้ังสิ้น 230 จากประชากร 538 คน ผลการวิจัยพบวWา (1) คุณภาพชีวิตของขVาราชการในกลุWมเรือนจํา
เขต 7 อยูWในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของขVาราชการในกลุWมเรือนจําเขต 7 พบวWา
คุณภาพชีวิตของขVาราชการในเรือนจําท้ัง 8 แหWงมีความแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 โดยขVาราชการเรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธC มีคุณภาพชีวิตการสูงท่ีสุด (3) ปpจจัยทุกตัวไดVแกW 
ความหลากหลายของงาน ความเปYนหน่ึงเดียวกันกับงาน ความมีอิสระ การมีโอกาสรับรูVผลการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธCเชิงบวกในระดับท่ีสูงมากกับคุณภาพชีวิตอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 โดยปpจจัยท่ีมีความสัมพันธCสูงท่ีสุด ไดVแกWความมีอิสระ (4) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขVาราชการในกลุWมเรือนจําเขต 7 ไดVแกW ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือใหVบุคลากรเกิดความรูV
หลากหลายและมิใหVเกิดความเบ่ือหนWายในการปฏิบัติหนVาท่ี ควรเสริมสรVางความรWวมมือระหวWาง
บุคลากรในการปฏิบัติงานท่ีไดVรับมอบหมายใหVเกิดประโยชนCสูงสุด ผูVบังคับบัญชาควรใหVอํานาจใน  
การตัดสินใจหรือแกVไขปpญหาในระดับตVนเพ่ือใหVงานสามารถดําเนินไปไดVอยWางตWอเน่ืองไมWติดขัดและ
ควรจัดระบบการประเมินผลงานอยWางเปYนธรรมและเสมอภาค นอกจากน้ันควรสรVางภาพลักษณCใหV
สังคมเห็นความสําคัญของหนWวยงานและมีทัศนคติท่ีดีตWอหนWวยงาน ซึ่งจะทําใหVเจVาหนVาท่ีมีความภูมิใจ
ในงานของตน ในสWวนของป�ยวรรณพฤกษะวัน และกาญจนาทเรืองวรากร (2556) ไดVทําการศึกษา
เร่ือง ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานกรณีศึกษาบริษัท คลอลิต้ี เทรดด้ิง 
จํากัด พบวWา พนักงานมีปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูWในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตWอคุณภาพชีวิตการทํางานเปYนรายดVาน พบวWาพนักงานมีปpจจัยท่ีมี
อิทธิพลตWอคุณภาพชีวิตการทํางานสูงสุดคือ ดVานการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลระหวWางชีวิตการทํางานกับ
ชีวิตสWวนตัว รองลงมาคือ สภาพการปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและสุขภาพ
ของพนักงาน ดVานการไดVรับคWาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดVานสิทธิสWวนบุคคล ดVานโอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ดVานความกVาวหนVาและความม่ันคงในงาน ดVานการปฏิบัติงาน
รWวมกันและความสัมพันธCกับผูVอ่ืนภายในองคCกร และดVานลักษณะงานท่ีมีคุณคWาตWอสังคมจากการศึกษา
ของDuncan Gallie (2003) ไดVศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพยุโรป พบวWา ยังไมWพบขVอมูลเดWนชัดที จะอธิบายความแตกตWางไดVแตWจากขVอมูล
ท่ีไดVในมุมมองของพนักงานในองคCการในดVานคุณภาพชีวิตการทํางานไดVแกW ระดับการมีสWวนรWวมในงาน
และการตัดสินใจ โอกาสเติบโตในอาชีพ และความม่ันคงในงาน พบวWาพนักงานในประเทศเดนมารCก 
สวีเดน และกลุWมตัวอยWางบางสWวนของประเทศ ฟ�นแลนดC มีคุณภาพในการทํางานและโอกาสการมีสWวน
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รWวมในการตัดสินใจตWางๆ มากกวWาประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพยุโรป โดยใหVเหตุผลถึงความแตกตWางของ
ลักษณะสภาพสังคม ธุรกิจ และ เศรษฐกิจในแตWละกลุWมในขณะท่ีงานวิจัยของLouis, Kathryn และ 
Kate (2003) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในมหาวิทยาลัยจอรCจเมสัน (George 
Mason University) ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวWา แหลWงของความพึงพอใจ แบWงเปYน 6 มิติ คือ ความ
เปYนธรรม สภาพการทํางาน เงินเดือน และสวัสดิการ อิสระในการทํางานและการเติบโต การมีโอกาส
ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไมWใชWงาน ความพึงพอใจโดยรวมในชีวิตและงานนอกจากน้ียังไดVศึกษาวัฒนธรรม
ระหวWางการทํางานและครอบครัว ขVอตกลงขององคCการท่ีมีใหVกับพนักงานและแหลWงความเครียด ใน
สWวนของ Subramanian; G. (2013) ศึกษาเร่ือง สถานท่ีทํางาน มีความยืดหยุWน เพ่ิมขีดความสามารถ
และคุณภาพชีวิต (Workplace Flexibility, Empowerment and Quality of Life) เสริมสรVาง
ศักยภาพของผูVหญิงท่ีมีสWวนรWวมในชีวิตทางเศรษฐกิจเปYนวิธีหน่ึงในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสตรี 
ครอบครัวและชุมชน แตWผูVหญิงมาเลเซียจํานวนมากออกจากตลาดแรงงานอยWางเปYนทางการ ทําใหV
การมีสWวนรWวมของผูVหญิงในสถานท่ีทํางานซบเซาอยูWท่ีประมาณ รVอยละ 40 ต้ังแตWปZ 1990 การศึกษา
คร้ังน้ีจะตรวจสอบวWา มีความยืดหยุWนในสถานท่ีทํางานอาจสWงผลกระทบตWอการเสริมสรVางศักยภาพ
ของผูVหญิง และคุณภาพชีวิตกลุWมตัวอยWาง 400 คน จากการท่ีตอบแบบสอบถามโดยการตอบการ
สัมภาษณC การวิเคราะหCหลายตัวแปรและการสัมภาษณCท่ีมีโครงสรVาง แสดงใหVเห็นวWา สถานท่ีทํางาน
ไดVรับการออกแบบท่ีมีความยืดหยุWน มีผลกระทบในเชิงบวกตWอการเสริมสรVางในงานขณะท่ีงานวิจัย
ของ Dominguez M López. (2013) ศึกษาเร่ือง ภาวะผูVนําเปYนสิ่งท่ีมากWอนของการเปลี่ยนแปลงท่ี
มุWงเนVนพฤติกรรมการเปYนสมาชิกขององคCกร (Transformational leadership as an antecedent 
ofchange-oriented organizational citizenship behavior) การศึกษาคร้ังน้ีดึงกรอบท่ัวไปของ
แรงจูงใจเชิงรุกในการเสนอและการทดสอบรูปแบบท่ีประเมินอิทธิพลของมิติการพิจารณาเปYน
รายบุคคลของภาวะผูVนําการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงขององคCกรท่ีมุWงเนVน
พฤติกรรมการเปYนสมาชิกขององคCกร ในรุWนน้ีบุคคลอารมณCองคCความรูV (ความกวVางบทบาทการรับรูV
ความสามารถตนเองและรูVสึกรับผิดชอบสําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีสรVางสรรคC) ทําหนVาท่ีเปYนตัวแปร 
Mediating ไดVพัฒนารูปแบบของการเปYนผูVนําและบุคคล บรรยากาศองคCการของพฤติกรรมการเปYน
สมาชิกองคCกรโดยใชVกลุWมตัวอยWาง 602 พนักงานสเปนท่ีมีการศึกษาสูงข้ึน การสรVางแบบจําลอง
สมการโครงสรVางแสดงใหVเห็นวWาการนําเสนอรูปแบบท่ีเหมาะกับดีพอสมควรกับขVอมูลท่ีผลการวิจัย
แสดงใหVเห็นวWาสมมติฐานท้ังหมดมีความสําคัญ ดังน้ันยืนยันผลการวิจัยกWอนหนVาน้ีพบวWา สื่อกลาง
ความสัมพันธCระหวWางภาวะผูVนําการเปลี่ยนแปลงและขนาดอ่ืนๆ ของพฤติกรรมการเปYนสมาชิกของ
องคCกร 

จากการทบทวน เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขVองผูVวิจัยเสนอกรอบการวิจัย ดังน้ี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

         ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)      (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�างประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีเปYนพนักงานของบริษัท เบเกอร่ี แหWง

หน่ึงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 5,351 คน (ขVอมูล ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
ผูVวิจัยใชVการสุWมแบบหลายข้ันตอน (Multistage random) คือ 1.ใชVสูตรการหาตัวอยWาง ของทาโรW ยา
มาเน (Taro Yamane,1973) ในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากร ไดVขนาดตัวอยWาง 373 ราย เพ่ือ
ป�องกันขVอผิดพลาด ผูVวิจัยทําการเก็บตัวอยWางจํานวน 390 ราย 2. แบWงเปYนสัดสWวนตามสายงานหลัก 

(Proportional random)3. ใชVวิธีการสุWมแบบสะดวก(Convenient random) 
เคร่ืองมือท่ีใช*ในการวิจัยการวิจัยคร้ังน้ีใชVแบบสอบถาม (Questionnaire) เปYนเคร่ืองมือใน

การวิจัย และไดVแบWงแบบสอบถาม ออกเปYน 2 สWวนสWวนท่ี 1 ปpจจัยสWวนบุคคล อันไดVแกW เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดVตWอเดือน อายุการทํางาน และสมาชิกในครอบครัว มีลักษณะเปYน
แบบตรวจสอบรายการ (Cheek List) สWวนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการทํางานของ(Walton,1973) อัน
ประกอบดVวย 1).ดVานคWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรม2).ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน3). ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน4). ดVานความม่ันคงและความกVาวหนVาในงาน
5). ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน6). ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน7). ดVานบทบาท
ระหวWางการทํางานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล และ 8). ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคมมี
ลักษณะเปYนมาตรประมาณคWา 5 ระดับ (Scale) ทําการทดลองใชVเคร่ืองมือกับกลุWมท่ีไมWใชWตัวอยWาง 
(Try out) จํานวน 30 ชุด จากน้ันทําการทดสอบความเช่ือม่ัน(Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
(Alpha= 0.835) 

ปRจจัยส�วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. รายไดVตWอเดือน 
6. อายุการทํางาน 
7.สมาชิกในครอบครัว 

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน 
บริษัท เบเกอร่ี แห�งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

1.ดVานคWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรม 
2. ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
3. ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน 
4. ดVานความม่ันคงและความกVาวหนVาในงาน 
5. ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน 
6. ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน 
7. ดVานบทบาทระหวWางการทํางานกับสุขภาพท่ีมี
ความสมดุล  
8. ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม 
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การวิเคราะห�ข*อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ีและคWารVอยละ คWาเฉลี่ย (Mean) และสWวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  
 2. สถิติเชิงทดสอบ (Inferential Statistics) การวิเคราะหCดVวยt-test และ การวิเคราะหC
ความแปรปรวนทางเดียวOne-way ANOVA โดยวิธีเชฟเฟ� (Scheffe) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแบWงออกเปYน 3 สWวนดังน้ี 
1.  ปRจจัยส�วนบุคคลของผู*ตอบแบบสอบถาม พบวWา สWวนใหญWเปYนเพศหญิง รVอยละ 53.8 มี

อายุระหวWาง 25-35 ปZ รVอยละ 43.6 การศึกษาตํ่ากวWาปริญญาตรี 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. ค�าเฉลี่ย ( ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน  
 

คุณภาพชีวิตการทํางาน  S.D. ระดับ 

1. ดVานคWาตอบแทนที่เพียงพอและเปYนธรรม 3.69 0.46 มาก 

2. ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 3.74 0.41 มาก 

3. ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน 3.65 0.49 มาก 

4. ดVานความม่ันคงและความกVาวหนVาในงาน 3.70 0.48 มาก 

5. ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน 3.69 0.51 มาก 

6. ดVานประชาธิปไตยในหนWวยงาน 3.68 0.46 มาก 

7. ดVานบทบาทระหวWางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล 3.66 0.52 มาก 

8. ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม 3.79 0.50 มาก 

รวม 3.70 0.32 มาก 

  
จากตาราง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน โดยภาพรวมอยูWในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายดVาน พบวWากลุWมตัวอยWางสWวนใหญWใหVความสําคัญดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม 
รองลงมา ดVานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ดVานความม่ันคงและความกVาวหนVาในงาน 
ดVานคWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรม ดVานคุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน ดVาน
ประชาธิปไตย ในหนWวยงาน ดVานบทบาทระหวWางการทํางานกับสุขภาพท่ีมี ความสมดุลและดVานท่ีมี
คะแนนตํ่าสุด คือ ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน ซึ่งทุกดVานอยูWในระดับมาก ตามลําดับ 
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3. ผลการทดสอบสมมุติฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึง
ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปpจจัยสWวนบุคคล (คWา p-value) 

 

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน เพ
ศ 

อา
ยุ 

ระ
ดับ

กา
รศึ

กษ
า 

สถ
าน

ภา
พ 

รา
ยไ

ด*เ
ฉลี่

ย

ต�อ
เดื

อน
 

อา
ยุก

าร
ทํา

งา
น 

สม
าช

ิกใ
น

คร
อบ

คร
ัว 

1. คWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรม 2.14* 0.01 5.65** 0.34 4.20** 1.96 0.04 
2. สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 1.00 0.95 3.49* 0.45 7.47** 2.76* 0.48 
3. การพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน 0.69 1.16 4.95** 1.57 10.59** 4.22** 3.13* 
4. ความม่ันคงและความกVาวหนVาในงาน 1.86 0.36 12.62** 0.71 8.50** 2.78* 0.71 
5. คุณคWาทางสังคมหรือการทํางานรWวมกัน 0.30 0.35 4.70** 0.31 8.59** 3.91** 1.90 
6. ประชาธิปไตยในหนWวยงาน 1.38 0.75 5.62** 0.24 13.07** 2.74* 1.36 
7. บทบาทระหวWางการทํางานกับสุขภาพท่ี
มีความสมดุล 

1.36 0.22 8.44** 0.91 8.29** 1.91 1.58 

8. ประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม 1.70 3.26** 6.79** 0.16 6.14** 5.20** 1.67 

**’ * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, 0.05 
 

 จากตาราง ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอร่ี แหWง
หน่ึงในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปpจจัยสWวนบุคคล ระดับการศึกษา รายไดVเฉลี่ยตWอเดือน และ อายุ
การทํางาน แตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  
 เม่ือพิจารณาเปYนรายดVาน พบวWา เพศมีคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานแตกตWางกัน ดVาน
คWาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปYนธรรม อายุมีคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานแตกตWางกัน ดVาน
ประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม และ สมาชิดในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานแตกตWางกัน ดVานการพัฒนาความสามารถของผูVปฏิบัติงาน 
 
อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวWา มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมอยูWในระดับมาก โดยดVานท่ีมีคWาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดVานประโยชนCและความรับผิดชอบตWอสังคม แสดงใหVเห็นวWา บริษัทสรVางวัฒนธรรมท่ีชWวยใหV
พนักงานมีความรูVสึกวWากิจกรรมหรืองานท่ีทําน้ันเปYนประโยชนCตWอสังคม มีความรับผิดชอบตWอสังคม
รวมท้ังองคCกร อันเปYนการเพ่ิมพูนคุณคWาความสําคัญของอาชีพและเกิดความรูVสึกภูมิใจในองคCกรของ
ตนเอง ไมWวWาจะเปYนดVานความรับผิดชอบตWอสังคมในดVานการผลิต การกําจัดของเสีย วิธีการดVาน
การตลาด การฝvกปฏิบัติงาน และการมีสWวนรWวมในการรณรงคCดVานการเมืองและอ่ืนๆ  

2 . จากผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีพบวWา พ นักงานบ ริษัท  เบ เกอ ร่ี  แหW งห น่ึ งใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีปpจจัยสWวนบุคคลดVานระดับการศึกษา รายไดV และอายุการทํางานแตกตWางกัน มี
คุณภาพชีวิตการทํางานแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหV เห็นวWา
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ระดับพ้ืนฐานความรูVของพนักงานในแตWละคน คWาตอบแทนท่ีไดVรับในแตW ละคนซึ่งมีอัตราท่ีแตกตWางกัน 
ตลอดจนอายุการทํางานซึ่งมักจะเก่ียวขVองกับทักษะและความผูกพันในการทํางานน้ัน สWงผลตWอ
คุณภาพชีวิตการทํางานแตกตWางกัน สอดคลVองกับงานวิจัยของกาญจนสุดา เพ็งภูW  (2562) 
ทําการศึกษาเร่ืองปpจจัยท่ีสWงผลตWอคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร สังกัดกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบวWา บุคลากรท่ีมีปpจจัยสWวนบุคคล ไดVแกW อายุสถานภาพการสมรส 
ประเภทตําแหนWงงาน และอายุราชการ แตกตWางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมWแตกตWางกัน สWวน
บุคลากรท่ีมีอัตราเงินเดือนตWางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดVานสิ่งแวดลVอมท่ีปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในสWวนงานวิจัยของ ศิลาพร กันทาและ
ชมภูนุช หุWนนาค (2019) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตWอองคCการของบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวWา บุคลากรมีระดับคุณภาพภาพชีวิตการทํางานอยูWใน
ระดับปานกลางบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุราชการ 
อัตราเงินเดือน และระดับตําแหนWงแตกตWางกันอยWางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากเปYนหนWวยงานราชการ ซึ่งขVาราชการและลูกจVาง มักจะมีปpจจัยสWวนบุคคลในแตWละชWวงวัยไมW
แตกตWางกัน มากนัก โดยเฉพาะอยWางย่ิงสิทธิ สวัสดิการตWางๆ ท่ีมีความใกลVเคียงกัน มากกวWาพนักงาน 
บริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
 
ข*อเสนอแนะ 

ข*อเสนอแนะจากงานวิจัยเพื่อนําไปใช* 
การศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท เบเกอร่ี แหWงหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร ผูVวิจัยมีขVอเสนอแนะจากงานวิจัยเพ่ือนําไปใชV ดังน้ี 
1. บริษัทควรมีการรักษาและสWงเสริมการสรVางวัฒนธรรมท่ีชWวยใหVพนักงานมีความรูVสึกวWา

กิจกรรมหรืองานท่ีทําน้ันเปYนประโยชนCตWอสังคม มีความรับผิดชอบตWอสังคมรวมท้ังองคCกร อันเปYนการ
เพ่ิมพูนคุณคWาความสําคัญของอาชีพและเกิดความรูVสึกภูมิใจในองคCกรของตนเอง ไมWวWาจะเปYน ดVาน
ความรับผิดชอบตWอสังคมในดVานการผลิต การกําจัดของเสีย วิธีการดVานการตลาด การฝvกปฏิบัติงาน 
และการมีสWวนรWวมในการรณรงคCดVานการเมืองและอ่ืนๆ ซึ่งนอกจากจะชWวยใหVพนักงานเกิดความ
ภาคภูมิใจ และมีความจงรักภักดีตWอองคCกรแลVว ยังถือวWาไดVมีสWวนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลVอม อันจะ
ชWวยใหVบริษัทสามารถเติบโตตWอไป  ไดVอยWางย่ังยืน 

2. บริษัทควรมีการจัดกิจกรรมท่ีเป�ดโอกาสใหVพนักงานท่ีมีปpจจัยสWวนบุคคลดVานระดับ
การศึกษา รายไดV และอายุการทํางานท่ีแตกตWางกัน มารWวมทํากิจกรรมกับพนักงานในกลุWมอ่ืนๆ 
รWวมกัน เพ่ือเปYนการเสริมสรVางประสบการณCที่ดีในการอยูWรWวมกันในองคCกร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูV  

3. บริษัทควรจัดมีกิจกรรมท่ีชWวยเพ่ิมพูนความรูV ความสามารถ และทักษะท่ีจําเปYน ท้ังท่ี
เก่ียวขVองและไมWเก่ียวขVองกับการทํางาน ซึ่งจะสามารถนําไปสูWการยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานใหVมีความสอดคลVองและเปYนไปในทิศทางเดียวกัน 
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ข*อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed method) เพ่ือใหVไดVข้ึนมูลท่ีกวVางและลุWมลึก

มากย่ิงข้ึน 
2. ควรนําปpจจัยอ่ืนนํามาวิเคราะหCเพ่ิมเติม ในการวิเคราะหCคร้ังตWอไป เพ่ือใหVไดVผลการวิจัยท่ีมี

มุมมองท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกมิติมากย่ิงข้ึน 
3. ควรทําการวิจัย กับบริษัทท่ีผลิตและจัดจําหนWายผลิตภัณฑCเบเกอร่ีแหWงอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือนํา

ผลการศึกษามาเปรียบเทียบกันวWา พนักงานท่ีปฏิบัติงานในกลุWมบริษัทท่ีประกอบกิจการดVานการผลิต
และจัดจําหนWายผลิตภัณฑC เบเกอร่ี จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสอดคลVองกัน
หรือไมW 
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