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บทคัดย่อ 

การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั  ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานบริษทัทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) โดยมีดา้นในการศึกษาครังนีไดแ้ก่ การไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานทีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการ

ทาํงานทีคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ความมนัคงและความกา้วหนา้ในงาน การพฒันาความ สามารถ

ของบุคคล การบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั โดยจาํแนกตาม

สถานภาพส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน สายงาน ประชากรในงานวิจัยนีคือ 

พนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

กลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 

แบบสอบถาม ดาํเนินการ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 ผลจากการวิจยัพบว่า ผูที้ตอบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 355 คน เป็นเพศชาย จาํนวน 191 คน คิดเป็นร้อย

ละ 53.8 เพศหญิง จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปี จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 31 

รองลงมาคือไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9, 46 ปีขึนไป จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 27, 36-40 ปี 

จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 และ41-45 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามลาํดับ ส่วนใหญ่มีการศึกษา

ปริญญาตรีจาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมาคือตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8, 

และสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 ตามลาํดบั มีสถานภาพโสด จาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.6 สถานภาพสมรส จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 20,001-30,000 จาํนวน 103 คน คิด

เป็นร้อยละ 29.08.6 รองลงมาคือมากกว่า 50,000 จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ,10,001-20,000 จาํนวน 74 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 20.8 , 30,001-40,000 จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3, และ40,001-50,000 จาํนวน 10 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.81 ตามลาํดับ ส่วนใหญ่อยู่ในสายงานขาย จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมาคือ สายงาน 

Logistics จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7,สายงานบญัชีจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5, สายงานวิจยัและพฒันา 

ควบคุมคุณภาพและสนบัสนุนเทคนิค จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จาํนวน 

39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามลาํดบั 

 ผลจากการวิจยัพบว่าดา้นทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงาน

ร่วมกนั ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นสภาพการทาํงานที

คํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทาํงานทีเพียงพอและยุติธรรม 

ตามลาํดบั ส่วนดา้นทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือดา้นความมนัคงและความกา้วหนา้ในงาน 

 

คําสําคัญ :คุณภาพชีวิต,ทีโอเอ,สีทาอาคาร 

 

Abstract 

 This research is to study the quality of working life of the employees of TOA Paint Thailand Public 

Company Limited. The objective is to study the quality of working life of the employees of TOA Paint Thailand 

Public Company Limited. Receiving sufficient and fair remuneration for work Working conditions that concern 

safety and promote health Security and job progress Human capacity development Social integration or collaboration 

The balance between work and personal life. Classified by personal status such as gender, age, education, marital 

status, salary, line of work, population in this research are Staff of TOA Paint Thailand Public Company Limited The 

sample consisted of 200 respondents. The tools for collecting data were questionnaire for data analysis using 

computer software for frequency, percentage, mean, standard deviation. 

 The result of the research shows that A total of 355 respondents were 191 males, representing 53.8 percent. 

Females were 164, accounting for 46.2 percent. Most were 31-35 years old, 110 persons, representing 31 percent, 

followed by no more than 30 years, 106 people, representing 29.9 percent, 46 years and over, 96 people representing 

27 percent, 36-40 years, 35 people representing 9.9 percent and 41-45 years, 8 people accounting for 2.3 percent, 

according to order Most of them had 229 undergraduates, or 64.5 percent, followed by 81 undergraduates, 22.8 

percent, and 45 undergraduates were 12.7 percent, respectively. The number of 240 persons is 67.6%. The marital 

status is 115 persons, equivalent to 32.4%. Most have salaries 20,001-30,000, 103 people, representing 29.08.6%, 

followed by more than 50,000, 96 people accounting for 27.0%, 10,001-20,000, 74 people accounting for 20.8%, 

30,001-40,000, 72 people accounting for percentage 20.3, and 40,001-50,000, 10 people, representing 2.81% 

respectively Most were in the sales department, 118 persons, representing 33.2%, followed by the Logistics 

department, 84 persons, representing a percentage of 23.7, Accounting, 62 people, accounting for 17.5%, Research 
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and Development Division Quality control and technical support are 52 people, accounting for 14.6% and 

Information Technology Division, 39 people, representing 11.0%, respectively. 

 The result of the research shows that the aspect which has high level of opinions is In social integration or 

collaboration On the balance between work and personal life The development of the ability of a person Working 

conditions that concern safety and health In the aspect of receiving sufficient and fair remuneration, respectively, 

while the opinions that are at a moderate level are stability and job progress. 

 

Keyword : Quality of working,TOA,Building Paint 

 

บทนํา 

มนุษยเ์มือกา้วเขา้สู่วยัทาํงานเพือประกอบสัมมาอาชีพหาเลียงตน ย่อมมีความตอ้งการทีจะประกอบอาชีพ

ตามทีตนพึงใจ ทาํอยา่งมีความสุข ตามกาํลงัและความสามารถ และไดรั้บค่าตอบแทนทีเพียงพอ ซึงการทาํงานนนัเป็น

ตวักาํหนดฐานะทางสังคมอีกดว้ย ก่อใหเ้กิดคุณค่าในชีวิตของคน การทาํงานจะไดผ้ลงานทีออก มาไดดี้ ย่อมเป็นผล

มาจากการมีคุณภาพของชีวิตการทาํงานทีดี โดยคุณภาพชีวติการทาํงานมีความสาํคญัอยา่งยิงในปัจจุบนั เพราะคนเป็น

ทรัพยากรทีสาํคญั เป็นตน้ทุนทางสงัคมทีมีคุณค่า 

 ปัจจุบนัการมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นสิงทีคนเราจะช่วยใหส้ามารถทาํงานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิ ภาพ 

เพือใหมี้ความพร้อมทงัปัจจยัภายใน คือ ดา้นร่างกายและจิตใจ และปัจจยัภายนอกคือ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จะ

เป็นสิงทีทาํใหค้นเรามีความสุขกบัการทาํงาน การคาํนึงถึงความเป็นมนุษยที์มีศกัดิศรีความรู้สึกนึกคิด ความพึงพอใจ 

ความเป็นส่วนตวั ความตอ้งการทางสังคม ความตอ้งการการยอมรับและมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานทีจะทาํให้

องคก์รบรรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ ดงันนัหากบริษทัสามารถหาคนดีมีความรู้ มีความสามารถเขา้มา ปฏิบติังานและ

สามารถดึงดูดผูมี้ความรู้ มีความสามารถให้อยู่ปฏิบติังานให้นานทีสุดเท่าทีจะนานได ้จะทาํให้การบริหารงานใน

บริษทันนัจะเจริญกา้วหนา้ และสามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัต่างๆ จึงมีแนวความคิดทีจะ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 

 การทาํงานเป็นสิงทีให้ประสบการณ์ทีมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นโอกาสทีทาํให้เกิดการพบปะ

สังสรรค์ระหว่างผูป้ฏิบัติงานกับบุคคลอืน ๆ กบัสถานที กบัขนัตอนและเรืองราวต่าง ๆ ตลอดจนความคิดเห็น

ทงัหลายจากผูเ้กียวขอ้ง ดงันนัการทาํงานจึงเป็นการเปิดโอกาสใหแ้สดงออกถึงเชาว ์ปัญญา ความคิดริเริมสร้างสรรค ์

อนัจะนาํมาซึงเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต ในการบริหารบริษทัใหบ้รรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์จะตอ้งมี

การบริหารจดัการทรัพยากรของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จากคาํกล่าว “คนนนัเป็นทรัพยากร

ทีมีค่ายิงของบริษทั” เพราะคนสามารถสร้าง คุณูปการแก่บริษทัเป็นอย่างมาก ดงันนัผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามสําคัญ

กบัปัญหาและหาแนว ทางแกไ้ขให้ทรัพยากรมนุษยส์ามารถทาํงานไดเ้ต็มทีประสิทธิภาพและสิงสําคญัทีจะทาํให้ 

บุคลากรในบริษทัมีความพึงพอใจในการทาํงานแลว้ก็จะเกิดความตงัใจในการทาํงาน เต็มใจทีจะ อุทิศเวลา แรงกาย

ความคิด ของตนสนองต่อความตอ้งการของหน่วยงาน การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นกระบวนการทีมี
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ความสาํคญัและมีความ สมัพนัธ์กบัการบริหารทรัพยากรของบริษทัต่าง ๆ เป็นอยา่งมากเช่น การบริหารเงินเดือน การ

พฒันาโอกาสและความกา้วหน้าในสายงาน สวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์ความปลอดภยัในการทาํงาน การมี

พนกังานทีมีคุณภาพชีวิตทีดีไม่เพียงแต่จะทาํใหเ้กิดความร่วมมือในการทาํงาน ของพนกังานในบริษทั แต่ยงัส่งผลต่อ

ทศันคติและพฤติกรรมในการทาํงานอีกดว้ย 

จากสภาพการณ์ขา้งต้นดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจทีจะศึกษา คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

บริษทัทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึงผูบ้ริหารควรให้ความสําคญั เพือจะไดน้าํมาใชเ้ป็นแนวทาง

ปรับปรุง และพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 

 เพือศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 ในการศึกษาวิจยั  เรือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) มีขอบเขตการวจิยัดงันี 

ขอบเขตด้านเนือหา 

มุ่งศึกษาเรือง คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)โดยมี

ตวัแปรในการศึกษาดงันี 

ตัวแปรอสิระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลพนกังาน ประกอบดว้ย เพศ,อาย,ุการศึกษา,สถานภาพสมรส,

เงินเดือน,สายงาน 

ตัวแปรตาม คือ  คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน)ซึงประกอบดว้ย ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานทีเพียงพอและยุติธรรม,ดา้นสภาพการ

ทาํงานทีคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ,ดา้นความมนัคงและความกา้วหนา้ในงาน,ดา้นการ

พฒันาความสามารถของบุคคล,ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั,ดา้นความสมดุล

ระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 

ขอบเขตด้านประชากร 

      ประชากรทีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานของบริษทัทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)จาํนวน 3100 คน

โดยผูวิ้จยัไดใ้ชว้ิธีการคาํนวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีการใชสู้ตรการคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดบั

ความเชือมนั 95% กาํหนดค่าความคลาดเคลือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 355 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา   

การวิจยัครังนีจะทาํการวิจยั ตงัแต่เดือน สิงหาคม-กนัยายน 2562 
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ประโยชน์ทีได้รับจากการวจิัย 

1. ทาํใหท้ราบถึงความคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2. สามารถนาํผลการวิจยัทีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 กรอบแนวคิดในการวจิยัเรือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงันี (Walton 1974) 

 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกยีวข้อง 

 

Walton ไดแ้บ่งองคป์ระกอบสาํคญัเกียวกบัคุณภาพชีวิตไว ้8 ประการ ดงันี 

1. ค่าตอบแทนทีเป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 

2. สิงแวดลอ้มทีถูกลกัษณะและปลอดภยั (Safe and Healthy Environment)  

3. เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี (Development of Human Capacities)  

4. ลกัษณะงานทีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมนัคงใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน (growth and security) 

5. ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสงัคมของผูป้ฏิบติังาน (social integration)  

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.การศึกษา 

4.สถานภาพสมรส 

5.เงินเดือน 

6.สายงาน 

คุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานบริษทัทีโอเอ เพ้นท์  

(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานทีเพียงพอและยุติธรรม 

2. สภาพการทาํงานทีคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

3.ความมนัคงและความกา้วหนา้ในงาน 

4. การพฒันาความสามารถของบุคคล 

5. การบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 

6.ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 
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6. ลกัษณะงานทีตงัอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม(Constitutionalism)  

7. ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการทาํงานโดยส่วนรวม (the total life space)  

8. ลกัษณะงานมีส่วนเกียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (social relevance)  

 

ประวตัคิวามเป็นมาบริษทัทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2501 เริมตน้บุกเบิกธุรกิจเป็นครังแรกของครอบครัวตงัคารวคุณ โดยเริมจากร้านคา้วสัดุก่อสร้าง ดว้ย

การผลิตสินคา้ของตวัเอง เริมจากการผลิตแชลแลค็ หรือนาํมนัทาไมต้ราปลาฉลาม และพฒันาธุรกิจดว้ยการนาํเขา้

สินคา้คุณภาพสูงจากต่างประเทศ จากนนัเริมผลิตภณัฑสี์ทาอาคารเกรดพรีเมียม และครองความเป็นเจา้ตลาดของสีทา

อาคารในประเทศไทยมาอย่างต่อเนือง และต่อมาไดข้ยายธุรกิจดว้ยการลงทุนในประเทศเพือนบา้นไดแ้ก่ ลาว พม่า 

กมัพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย จนกระทงัปี 2560 ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และเขา้สู่ตลาด

หลกัทรัพย ์

 

งานวิจยัทีเกยีวข้อง 

ศศิกานต์ โกมินทร์ (2555) ศึกษาเรือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในสังกดัสาํนกั งานสรรพสามิต 

พืนทีชลบุรี 2 ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในสังกดัสํานักงานสรรพสามิตพืนทีชลบุรี 2 มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าคุณภาพชีวติการทาํงานอยู่ในระดบัมาก 4 ดา้น คือ

ดา้นลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิต

ดา้นอืนๆ และดา้นการบรูณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ส่วนคุณภาพชีวิตการทาํงานในระดบัปานกลาง 4 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมนัคงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นสภาพ 

แวดลอ้มใน การทาํงานทีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้นค่าตอบแทนทีเพียงพอและยุติธรรม และผลการ

เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในสังกดัสาํนกังานสรรพสามิต พืนทีชลบุรี 2 มี

คุณภาพชีวติการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 การวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ(Survey Research) และใชวิ้ธีการเกบ็

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionaire) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรการวิจยัครังนี คือพนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 3100 คน   

 กลุ่มตวัอยา่ง  (sampling size)  ผูว้ิจยัทาํการคาํนวนหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1967) ที

ระดบัความเชือมนั ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลือนเท่ากบั 0.05 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 
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(Nonprobability sampling) ซึงผุวิ้จยัจะเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) คาํนวนได้

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทงัหมดเท่ากบั  355  คน 

 

เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีเป็นแบบสอบถาม ซึงทีใชใ้นการศึกษานี ประกอบดว้ย 2 ตอน 

 ตอนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน)ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน สายงาน 

 ตอนที  เป็นแบบสอบถามวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั  ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 6 ดา้น ดงัต่อไปนี มากทีสุด = 5,มาก = 4,ปานกลาง = 3,นอ้ย = 2,นอ้ยทีสุด = 1 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

การสร้างแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานบริษัททีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

(มหาชน)และตรวจสอบเนือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนันนาํไปให้ผูเ้ชียวชาญ

จาํนวน  คน พิจารณาตรวจสอบความเทียงตรงและความถูกตอ้งของเนือหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาที

เหมาะสมของขอ้คาํถาม ซึงมีเกณฑใ์นการตรวจพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม  

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงันี 

1. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน  IOC ตงัแต่ .  – .  มีความเทียงตรง ใชไ้ด ้

2. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน  IOC ตงัแต่ .  ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาครังนี ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขนัตอนโดย แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชาชนทีกาํหนดไว ้และ

เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพือนาํไปจดัทาํและเตรียมสาํหรับการวิเคราะห์ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

 

สถิติทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

            ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึงสถิติทีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับการวิเคราะห์เพือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลีย ( X )  

3. ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD)สาํหรับวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 355 คน คน 

เป็นเพศชาย จาํนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 เพศหญิง จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 

ปี จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคือไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9, 46 ปีขึนไป 

จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 27, 36-40 ปี จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 และ41-45 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.3 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมาคือตาํกว่าปริญญาตรี 

จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8, และสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 ตามลาํดบั มีสถานภาพ

โสด จาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 สถานภาพสมรส จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 

20,001-30,000 จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 29.08.6 รองลงมาคือมากกว่า 50,000 จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.0 ,10,001-20,000 จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 , 30,001-40,000 จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3, และ

40,001-50,000 จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่อยูใ่นสายงานขาย จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อย

ละ 33.2 รองลงมาคือ สายงาน Logistics จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7,สายงานบญัชีจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อย

ละ 17.5, สายงานวิจยัและพฒันาควบคุมคุณภาพและสนับสนุนเทคนิค จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และสาย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที 2 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานบริษทัทีโอเอ เพน้ท์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีองคป์ระกอบ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานทีเพียงพอและ

ยุติธรรม ดา้นสภาพการทาํงานทีคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความมนัคงและความกา้วหนา้ใน

งาน ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นความสมดุล

ระหว่างงานกบัชีวติส่วนตวั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X =3.69 ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นทีมีความคิดเห็น

อยู่ในระดบัมากคือ ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั 

ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นสภาพการทาํงานทีคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการ

ไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานทีเพียงพอและยุติธรรม (X =3.97, X = 3.96, X =3.66, X =3.74, X =3.48) ตามลาํดบั 

ส่วนดา้นทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือดา้นความมนัคงและความกา้วหนา้ในงาน (X =3.36 ) 

 

สรุปผลการวจิยั 

 สถานภาพส่วนบุคคล 

 การศึกษาเรืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานบริษทัทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ผูต้อบแบบสอบถาม 355 คน คน เป็นเพศชาย จาํนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 เพศหญิง จาํนวน 164 คน คิดเป็น

ร้อยละ 46.2 ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-35 ปี จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคือไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 106 คน คิด

เป็นร้อยละ 29.9, 46 ปีขึนไป จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 27, 36-40 ปี จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 และ41-45 

ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 
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รองลงมาคือตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8, และสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อย

ละ 12.7 ตามลาํดบั มีสถานภาพโสด จาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 สถานภาพสมรส จาํนวน 115 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.4ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 20,001-30,000 จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 29.08.6 รองลงมาคือมากกว่า 50,000 

จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ,10,001-20,000 จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 , 30,001-40,000 จาํนวน 72 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.3, และ40,001-50,000 จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่อยู่ในสายงานขาย 

จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมาคือ สายงาน Logistics จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7,สายงานบญัชี

จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5, สายงานวิจยัและพฒันาควบคุมคุณภาพและสนบัสนุนเทคนิค จาํนวน 52 คน คิด

เป็นร้อยละ 14.6 และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามลาํดบั 

 คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานบริษทัทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือ

การทาํงานร่วมกนั ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นสภาพ

การทาํงานทีคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการได้รับค่าตอบแทนในการทาํงานทีเพียงพอและ

ยติุธรรม ตามลาํดบั ส่วนดา้นทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือดา้นความมนัคงและความกา้วหนา้ในงาน 

 

การอภิปรายผล 

 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานบริษทัทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ดา้นการบูรณาการ

ทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั ด้านการพฒันาความสามารถของ

บุคคล ดา้นสภาพการทาํงานทีคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานที

เพียงพอและยุติธรรม  ตามลําดับ ส่วนด้านทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือด้าน ความมันคงและ

ความกา้วหนา้ในงาน  โดยมีประเดน็อภิปรายเพิมเติมดงันี 

1. ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทํางานทีเพยีงพอและยุติธรรม  

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ขอ้ท่านรู้สึกว่าท่านมี

ความสุขกบัการไดท้าํตามความสามารถศกัยภาพและสมควรแก่การไดค่้าตอบแทนทีเหมาะสม โครงสร้างและการจดั

องคก์รในการบริหารงานการใหค่้าตอบแทนในหน่วยงานเป็นไปอยา่งเหมาะสม กฎระเบียบวินยัและขอ้บงัคบัในการ

ปฏิบติังานของหน่วยงานทีใหค้่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม นโยบายสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานและ

การให้ค่าตอบแทนให้กบับุคลากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัปานกลางคือมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเรืองการปรับเพิมค่าตอบแทนและนโยบายและการบริหารงานของ

บริษทัอยา่งเหมาะสม บริษทัมีการตอบแทนความสาํเร็จในโครงการและกิจกรรมดว้ยรางวลัทีเหมาะสมตาม ลาํดบั ซึง

ไม่สอดคลอ้งกบั ศศิกานต์ โกมนิทร์ (2555) ศึกษาเรือง คุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรในสังกดัสาํนกังานสรรพ 

สามิต พืนทีชลบุรี 2 ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในสังกดัสํานักงานสรรพสามิตพืนทีชลบุรี 2 มีคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบัมาก       
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4 ดา้น คือดา้นลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมดา้นประชาธิปไตยในองคกา์ร ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงาน

กบัชีวิตดา้นอืนๆ และดา้นการบรูณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ส่วนคุณภาพชีวิตการทาํงานในระดบัปาน

กลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมนัคงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นโอกาสในการพฒันาความ สามารถของบุคคล ดา้น

สภาพ แวดลอ้มใน การทาํงานทีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้นค่าตอบแทนทีเพียงพอและยุติธรรม และผล

การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรในสงักดัสาํนกังานสรรพสามิต พืนทีชลบุรี 2 

มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

2. ด้านสภาพการทํางานทีคํานึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ขอ้ท่านรู้สึกท่านเป็นส่วนหนึง ในการสร้าง

ความกา้วหนา้ใหก้บับริษทั ท่านรู้สึกวา่ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมอบโอกาสและความกา้วหนา้เหมาะสมตามการทาํงาน

ของท่านแลว้ ท่านรู้สึกว่าท่านมีความภาคภูมิใจในความ กา้วหนา้และมีคณค่าในชีวิตปัจจุบนั ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางคือขอ้ท่านรู้สึกมีความสุขกบัความกา้วหนา้ในตาํแหน่งและหนา้ทีของท่านทีทาํอยู่

ในปัจจุบนันี ท่านรู้สึกวา่ความกา้วหนา้ทีเป็นอยูข่ณะนีเป็นไปตามความตอ้งการของท่านทีเคยฝันใฝ่ไว ้องคก์รมีส่วน

ช่วยผลกัดนัให้เกิดความกา้วหนา้แก่ทุกๆคนในองค์กร ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบั อุมาพร มูลมณี ( ) ไดท้าํการ 

ศึกษาเรืองการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั เวส-เทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 

จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั มีคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานอยูใ่นระดบัมาก โดยพนกังานทีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ อายงุาน พืนทีปฏิบติังานแตกต่างกนั โดยรวม

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ส่วนพนกังานทีมีสาขาทีฏิบติังานแตกต่างกนั โดยรวมพนกังานมีความคิดเห็นแตกต่าง

กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  เมือศึกษาเป็นรายดา้นพบว่า พนกังานเพศชายกบัเพศหญิงมีความคิดเห็นใน

ดา้นสวสัดิการทีไดรั้บแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.  โดยเพศหญิงเห็นว่าทาํให้มีคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานสูงกวา่เพศชาย พนกังานสาขาบางปะอินกบั สาขานวนครมีความคิดเห็นในดา้นสถานทีทาํงานมีความปลอดภยั 

3. ด้านความมันคงและความก้าวหน้าในงาน  

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางคือ ขอ้ท่านรู้สึกท่านเป็นส่วนหนึง ในการ

สร้างความกา้วหนา้ให้กบับริษทั ท่านรู้สึกว่าผูบ้งัคบับญัชาของท่านมอบโอกาสและความกา้วหนา้เหมาะสมตามการ

ทาํงานของท่านแลว้ ท่านรู้สึกว่าท่านมีความภาคภูมิใจในความ กา้วหนา้และมีคณค่าในชีวิตปัจจุบนั ตามลาํดบั ส่วน

ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือขอ้ท่านรู้สึกมีความสุขกบัความกา้วหนา้ในตาํแหน่งและหนา้ทีของท่านที

ทาํอยูใ่นปัจจุบนันี ท่านรู้สึกวา่ความกา้วหนา้ทีเป็นอยูข่ณะนีเป็นไปตามความตอ้งการของท่านทีเคยฝันใฝ่ไว ้องคก์รมี

ส่วนช่วยผลกัดนัใหเ้กิดความกา้วหนา้แก่ทุกๆคนในองค์กร ตามลาํดบั ซึงไม่สอดคลอ้งกบั ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์ กล้า

หาญ ณ น่าน และเนตร์พณัณา ยาวริาช ( ) ไดท้าํการศึกษาเรืองอิทธิพลของคุณลกัษณะงาน ทีมีผลต่อความผูกพนั

ต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กร กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยัคือ 

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทงั  แห่งจาํนวน  ผลการวิจยั พบว่า ระดบัความ

คิดเห็นของปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงาน ดา้นความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความพึงพอใจในงาน และดา้นพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกทีดีขององคก์รอยูใ่นระดบัมาก ส่วนความสมัพนัธ์ของปัจจยั พบวา่ ตวัแปรทงัหมดมีความสัมพนัธ์มีค่าอยู่
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ระหว่าง .  ถึง .  ส่วนแบบจาํลองโครงสร้างของปัจจยัอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ร มี

ความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดย df=67, pvalue=0.121, GFI=0.962, RMSEA = .  นอกจากนียงัพบว่า 

ปัจจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์รไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กรมากทีสุด รองลงมา คือ 

ปัจจยัคุณลกัษณะงาน โดยมีค่าสมัประสิทธิเท่ากบั . , .  ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

4. ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล  

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ ขอ้ในความสาํเร็จในโครงการและกิจกรรมต่างๆ

ของ หากมีขอ้ผิดพลาดท่านสามารถนาํมาปรับปรุงแกไ้ขสาํหรับครังต่อไปได ้ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขกบัการนาํ

ความรู้ประสบการณ์บทเรียนของตนมาใชพ้ฒันาตนเองได ้ผูบ้งัคบั บญัชาให้ความสําคญักบัการการพฒันาความ 

สามารถของพนกังานแต่ละคนเป็นอย่างดี ท่านสามารถพฒันาตนเองในโครงการและกิจกรรมต่างๆของหน่วย งานที

ไดร้ับความรับผิดชอบไดอ้ยา่งดี  ผูร่้วมงานท่านอืนๆมีความรับผิดชอบในการพฒันาความ สามารถของตวัเองร่วมไป

ดว้ยตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือขอ้บริษทัมีการให้สิงตอบแทนการพฒันาตนเองของ

ท่านดว้ยรางวลัทีเหมาะสมตาม ซึงไม่สอดคลอ้งกบั สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2557 ) ศึกษาเรืองการ

ประเมินคุณภาพชีวติการทาํงานและความสุขของขา้ราชการ สาํนกังานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวตัถุประสงค์

เพือรับทราบขอ้มูลเกียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานและความสุขของขา้ราชการสาํนกังานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ

เพือนาํปรับใชแ้ละกาํหนดเป็นแผนพฒันาองคกา์รของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และนาํผลการประเมินมา

ใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานพฒันาบุคลากรจากการสอบถาม ผูบ้ริหาร ขา้ราชการ ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรสาํนกั งาน

ปลดั กระทรวงศึกษาธิการส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจกบัสุขภาพกายในระดบัปานกลางมีความพึงพอใจความสุขกับ

ครอบครัวในระดบัมาก มีความเครียดในระดบัปานกลาง สามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆไดใ้นระดบั มาก และมีความ

พึงพอใจ กบัความมนัคงในอาชีพในระดบัมาก ในเกณฑด์า้นค่าตอบแทนทีเพียงพอ และยติุธรรม ดา้นสภาพ แวดลอ้ม

ในการทาํงานทีปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคลากร ดา้นความมนัคง

และความกา้วหน้าในงานดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร ดา้น

ความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอืนๆและดา้นลกัษณะงานทีเป็นประโยชนต่์อสงัคม 

5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน  

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ ขอ้ในความสาํเร็จในโครงการและกิจกรรมต่างๆ

ของ หากมีขอ้ผิดพลาดท่านสามารถนาํมาปรับปรุงแกไ้ขสาํหรับครังต่อไปได ้ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขกบัการนาํ

ความรู้ประสบการณ์บทเรียนของตนมาใช้พฒันาตนเองได ้ผูบ้งัคบับัญชาให้ความสําคญักบัการการพฒันาความ 

สามารถของพนกังานแต่ละคนเป็นอย่างดี ท่านสามารถพฒันาตนเองในโครงการและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานที

ไดรั้บความรับผิดชอบไดอ้ยา่งดี  ผูร่้วมงานท่านอืนๆมีความรับผิดชอบในการพฒันาความ สามารถของตวัเองร่วมไป

ดว้ย ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางคือขอ้บริษทัมีการใหสิ้งตอบแทนการพฒันาตนเองของ

ท่านดว้ยรางวลัทีเหมาะสมตาม ซึงสอดคลอ้งกบั สาธิต ปานอ่อน ปภาวดมีนตรีวตั และจรีะ ประทีป ( ) ไดท้าํการ 

ศึกษาเรือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของขา้ราชการในกลุ่มเรือนจาํเขต  กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยัคือ ขา้ราชการ
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ในกลุ่มเรือนจาํเขต  จาํนวน  แห่งรวมทงัสิน  จากประชากร  คน ผลการวิจยัพบว่า ( )คุณภาพชีวิตการของ

ขา้ราชการในกลุ่มเรือนจาํเขต  อยู่ในระดบัมาก ( ) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการของขา้ราชการในกลุ่มเรือนจาํ

เขต  พบว่าคุณภาพชีวิตการของขา้ราชการในเรือนจาํทงั แห่งมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.

 โดยขา้ราชการเรือนจาํจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีคุณภาพชีวิตการสูงทีสุด ( ) ปัจจยัทุกตวัไดแ้ก่ความหลากหลาย

ของงาน ความเป็นหนึงเดียวกับงาน ความสําคญัของงาน ความมีอิสระในการมีโอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงานมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัทีสูงมากกับคุณภาพชีวิตการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  โดยปัจจัยทีมี

ความสัมพนัธ์สูงทีสุด ไดแ้ก่ความมีอิสระในการ ( ) แนวทางพฒันาคุณภาพชีวิตการของขา้ราชการในกลุ่มเรือนจาํ

เขต  ไดแ้ก่ควรมีการสับเปลียนหมุนเวียนงานเพือใหบุ้คลากรเกิดความรู้หลากหลายและมิใหเ้กิดความเบือหน่ายใน

การปฏิบติัหนา้ทีควรเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรในการปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด ผูบ้งัคบั บญัชาควรให้อาํนาจในการตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในระดบัต้นเพือให้งานสามารถดาํเนินไปได้

อย่างต่อเนืองไม่ติดขดัและควรจดัระบบการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค นอกจากนัน ควรสร้าง

ภาพลกัษณ์ให้สังคมเห็นความสําคญัของหน่วยงานและมีทศันคติทีดีต่อหน่วยงาน ซึงจะทาํให้เจา้หน้าทีมีความ

ภาคภูมิใจในงานของตน  

6. ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวติส่วนตัว  

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ขอ้วลาในการทาํงานของพนักงานอยู่ใน

ปริมาณทีเหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยจนเกินไป ท่านไม่ไดรู้้สึกว่าทาํงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาส่วนตวัเป็นของตน 

เอง ท่านคิดว่าการทีท่านสามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัดว้ยตนเองในทุกเรืองทาํใหท่้านมีความสุข หากมีปัญหากบั

เพือนร่วมงานท่านแยกแยะเรืองงานและเรืองตวัออกจากกนัไดดี้ ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขกบัการมีอิสรภาพทาง

จิตใจและมีความสุขตลอดเวลาในชีวิตความเป็นอยูไ่ม่ว่าจะเกิดอะไรขึน ในการทาํงาน หากมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึนท่าน

สามารถจดัการกบัปัญหา และไม่นาํมาเป็นกงัวลได ้ ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบัจิรวด ีตงัมนั ( ) ไดท้าํการ ศึกษา

เรืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ โดยภาพ 

รวมอยู่ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมาก  ดา้นและระดบัปานกลาง  ดา้น และ ทีมีอายุ

ระดบัการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบติังาน รายไดต้่อเดือน และแผนกทีปฏิบติังาน ต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานโดยภาพรวม แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนทีมีสถานภาพสมรส ต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

3 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 

 จากผลการศึกษาเรืองคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน)  สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงันี  
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1. ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทํางานทีเพยีงพอและยุติธรรม 

พบวา่โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  อยูใ่น

ระดบัมาก 

สิงทีตอ้งปรับปรุงคือการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทาํตามความสามารถศักยภาพ ของพนักงาน ซึงถา้

พนกังานไดก้ระทาํแลว้บริษทัก็สมควรแก่การให้ค่าตอบแทนทีเหมาะสมแก่พนกังานเพือสร้างขวญัและกาํลงัใจ โดย

บริษทัอาจมีการตงักฎระเบียบ  วินยั และขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานของหน่วยงานทีให้ค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมี

แบบแผนและเป็นรูปธรรมชัดเจนให้แก่พนักงาน รวมไปถึงการปรับโครงสร้างและการจดั ระบบบริษทัในการ

บริหารงานการใหค่้าตอบแทนในหน่วยงานเพือใหส้อดคลอ้งกนัอีกดว้ย 

2. ด้านสภาพการทํางานทีคํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

 พบวา่โดยภาพรวมคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย)  จาํกดั  

(มหาชน)  อยูใ่นระดบัมาก 

สิงทีต้องปรับปรุงคือบริษัทต้องมีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ

เปลียนแปลงพฤติกรรมและมีจิตสาํนึกในเรืองความปลอดภยั เพือป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ และบริษทัหมนัตรวจเช็ค

อุปกรณ์ เช่น เครืองจกัร เครืองมือต่างๆและมีรอบระยะเวลาการซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษา เพือช่วยลดการเกิดอบุติัเหตุ

แก่พนกังาน เพือสร้างใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกผูร่้วมงานมีความจริงใจ  เป็นมิตรเป็นห่วงเป็นใยคนทีทาํงานร่วมกนั 

คอยระมดัระวงัอุบติัเหตุทีอาจจะเกิดขึนในบริษทั ทาํใหรู้้สึกมนัคงและปลอดภยั ไม่อยูด่ว้ยความกงัวลใจเป็นตน้  

3. ด้านความมนัคงและความก้าวหน้าในงาน   

พบวา่โดยภาพรวมคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

(มหาชน)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

สิงทีตอ้งปรับปรุงคือบริษทัควรสร้างความเป็นส่วนหนึงส่วนเดียวกนักบับริษทั เพือก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้

ใหก้บับริษทัเช่น กิจกรรมการมอบรางวลัอายุงานใหแ้ก่พนกังาน ทาํให้พนกังานมีความรู้สึกร่วมกบับริษทั และควร

ใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่ละสายงาน มอบโอกาสและความ กา้วหนา้เหมาะสมตามการทาํงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึงการมอบ

โอกาสการพฒันาใหพ้นกังานดงักล่าว จะเป็นกระตุน้ความภาคภูมิใจในความ กา้วหนา้  และมีคุณค่า ในชีวิตปัจจุบนั 

4. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล  

พบวา่โดยภาพรวมคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   

อยูใ่นระดบัมาก 

สิงทีตอ้งปรับปรุงคือบริษทัควรปลูกฝังในเรืองความสาํเร็จในโครงการและกิจกรรมต่างๆของพนกังาน หาก

มีขอ้ผิดพลาดแลว้พนกังานสามารถนาํมาปรับปรุงแกไ้ขสาํหรับครังต่อไปได ้เพือใหเ้กิดการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ใน

ส่วนผูบ้งัคบับญัชาบริษทัควรใหผู้บ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญั กบัการการพฒันาความสามารถของพนกังานแต่ละคน

เช่น อาจจดัคอร์สฝึกอบรม เพือก่อให้เกิดการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ และบริษทัควรสร้างความสุขกบั การนาํความรู้  

ประสบการณ์   บทเรียน ของพนกังานเพือใหพ้นกังานนาํมา ใชพ้ฒันาตนเองได ้เช่นการจดักิจกรรมในบริษทัเป็นตน้  
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5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน  

 พบวา่โดยภาพรวมคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

(มหาชน) อยูใ่นระดบัมาก  

สิงทีตอ้งปรับปรุงคือบริษทัควรสร้างความมีความสุขกบั การไดท้าํความดี ตามความสามารถ  ศกัยภาพและ 

ความชอบของตนเอง ใหพ้นกังานโดยการจดักิจกรรมเช่น ของหายบอกต่อ ซึงพนกังานทีไดช่้วยเหลือคนอืน ก็จะมี

ความภาคภูมิใจ และพนกังานทีไดรั้บการช่วยเหลือก็จะมีความรู้สึกดีทีไดรั้บการช่วยเหลือโดยความสุขดงักล่าวจะก่อ

ให ้เกิดสัมพนัธภาพทีดีกบัเพือนร่วมงาน และให้พนกังานมีความสุขกบัการไดช่้วยเหลือผูอื้น เกือกูล ดา้นเวลาและ

ทรัพยสิ์นโดยไม่หวงัสิงตอบแทน เป็นกิจกรรมทีสร้างใหเ้กิดความรู้สึกเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัอีกดว้ย 

6. ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวติส่วนตัว   

พบวา่โดยภาพรวมคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทัทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

(มหาชน) อยูใ่นระดบัมาก 

สิงทีตอ้งปรับปรุงคือบริษทัควรจดัเวลาในการทาํงานของพนกังานอยู่ในปริมาณทีเหมาะสมไม่มากหรือนอ้ย

จนเกินไป เช่น เวลาการทาํงานควรอยู่ในวนัละ 8 ชวัโมงต่อวนั และควรมีวนัพกัผ่อนอย่าง 1 วนั ต่อสัปดาห์ เป็นตน้ 

เพือไม่ให้พนกังานรู้สึกว่าเวลาในการทาํงานของพนกังานอยู่ในปริมาณทีเหมาะสมไม่มากเกิน อนัจะทาํให้พนกังาน

เกิดความตึงเครียดและเหนือยลา้จนส่งผลกบัคุณภาพของงานทีจะตามมาได ้ซึงการมีตารางเวลางานทีเหมาะสมนีจะ

ทาํใหพ้นกังานสามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัดว้ยตนเองในทุกเรืองทาํใหพ้นกังานมีความสุข ความสบายใจในการ

ทาํงาน และส่งผลทีดีออกมาในส่วนของผลงานอีกดว้ย 

 

4 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป 

ควรทาํการวิจยัเพือเปรียบเทียบกบัการนาํนโยบายไปปฏิบติัเกียวกบัเรืองคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทั

ในเครือของทีโอเอ อาทิเช่น บริษทั บริษทั กปัตนั โค๊ทติง จาํกดั,บริษทั บริติช เพน้ทส์ จาํกดั เป็นตน้ในการศึกษา อาจ

ยงัมีปัจจยัอืนๆทีนอกเหนือ ไปจากตวัแปรตาม ทีผูว้ิจยัวางกรอบเอาไว ้เช่นวฒันธรรมองค์กร หรือ ทศันะคติของผู ้

บริหารในการวางกลยทุธ์ใหบ้ริษทั ดงันนัหากมีการวิจยัครังต่อไป หากนาํปัจจยัเหล่านีมาร่วมพิจารณา กจ็ะทาํให้

งานวิจยัออกมาสมบูรณ์แบบมากยิงขึน 
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