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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนก
ปฏิบัติการออกกองถ่าย) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของ พนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส 
จ ากัด(แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย) ได้แก่ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม 
ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านการบูรนาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน  ด้าน
ประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม โดยจ าแนกสถานภาพส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน 
และ ต าแหน่งงาน ประชากรในงานวิจัยนี้คือ พนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนกปฏิบัติการ
ออกกองถ่าย) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 141 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย( X̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จึงสรุปผลวิจัยได้ดังนี้1.พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
141 คนพนักงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 141 คน คิดเป็นเพศชายจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 
รองลงมาคือ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.1 , 31-35ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 22 , 41-45 ปี จ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และ มากกว่า 45 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ  พนักงานที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมา
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คือ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 , ไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.3 , 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 , 40,001 – 50,000 บาท 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 , 60,001 – 70,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 , 70,001 – 
80,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 50,001 - 60,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.และ 
มากกว่า 100,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
สถานภาพ โสด จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมาคือ สถานภาพ สมรสจ านวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.6  แยกกันอยู่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และหย่าร้างจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7
พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 80.1 
รองลงมาคือ ประถมศึกษาจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และปริญญาตรีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.5 พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน 6 ปีขึ้นไปจ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 
26.2 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 , 1ปี-2ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.3 , 2 ปี – 3 ปี จ านวน20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 , 5ปี-6ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 , 3
ปี-4ปี จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.3 และ 4ปี -5ปี จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.3 พนักงานผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่ง ช่างไฟ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมาคือ ต าแหน่งกริ๊
ปแมนจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 , พนักงานขับรถหกล้อ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 , 
พนักงานขับรถเคร่ืองปั่นไฟ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 , หัวหน้างานจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.9, พนักงานขับรถกระบะจ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 7.1 , รองหัวหน้างานจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.4 , กราฟเฟอร์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 , คีย์กร๊ิป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 , เบสบอย 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

2.คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนกปฏิบัติการออก
กองถ่าย) โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านการบูรนาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านสภาพการ
ท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และ ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่
เพียงพอและยุติธรรม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ:คุณภาพชีวิตในการท างาน  
 
ABSTRACT 

The objective of the study of quality of working life at The Light House Film Service 
Company limited is to study the quality of working life the company in aspect of sufficient 
and fair compensation, safety & healthy, security & carrier development, ability development 
of employee, social integration or team working, democracy in the organization, the balance 



3 
 

of work & life and work for social benefit. The population of this study is the employee of 
The Light House Film Service Company limited (Operation Department) which has 141 
persons as the sample space. The sample space has been classified by sex, age, average 
income, status, education level, working life, and position. The questionnaire is the tool by 

using frequency, percentage, average (X̅), standard deviation (SD). 
The study can be summarized as following: 

1.The 141 employees are all 100% men which have age not over 30 years old is 50 
persons equal to 35.5%, 36-40 years old is equal to 24.1%, 31-35 years old is 31 persons 
equal to 22%, 41-45 years old is 20 persons equal to 14.2% and over 15 years old is 6 
persons equal to 4.3% respectively. Mostly of the employee which has average income 
10,001 – 20,000 Bath is 71 persons equal to 50.4 % , 20,001 – 30,000 Bath is 25 persons 
equal to 17.7%, less than 10,000 Bath is 16 persons equal to 11.3% 30,001 – 40,000 Bath is 
11 persons equal to 7.8%, 40,001 – 50,000 Bath is 6 persons equal to 4.3, 60,001 – 70,000 
Bath is 4 persons equal to 2.8%, 70,001 – 80,000 Bath is 4 persons equal to 2.8%, 50,000 – 
60,000 Bath is 3 persons equal to 2% and over 100,000 Bath is 1 person equal to 0.7%. 
Mostly of the employee, 84 persons have single status equal to 59.6 %, married status is 53 
persons equal to 53 persons equal to 37.6%, divorce status is 3 persons equal to 2.1%, and 
separate status is 1 person equal to 0.7 % respectively.Mostly of the employee 113 persons 
have finished high school certification equal to 80.1 %, primary school education 23 persons 
equal to 16.3%, and bachelor degree is 5 persons equal to 3.5% respectively.Mostly of the 
sample space which has period of employment over 6 years is 37 persons equal to 26.2 %, 
less than 1 year is 36 persons equal to 25.5%, 1-2 years is 23 persons equal to 16.3%, 2-3 
years is 20 persons equal to 14.2%, 5-6 years is 13 persons equal to 9.2%, 3-4 years is 6 
persons equal to 4.3%, and 4-5 years is 6 persons equal to 4.3% respectively.Mostly of the 
sample space 37 persons are electricians equal to 26.2%, gripman is 25 persons equal to 
17.7%, trailer driver is 19 persons equal to 13.5%, driver for electric generator is 15 persons 
equal to 10.6% supervisor is 14 persons equal to 9.9%, pickup driver is 10 persons equal to 
7.1%, deputy supervisor is 9 persons equal to 6.4%, graffer is 6 persons equal to 4.3%, keygrip 
is 5 persons equal to 3.5%, and bestboy is 1 person equal to 0.7% respectively.  

2.The quality of life and working at The Light House Film Service Company limited 
(Operation Department) in summary is average level. When considering in each aspect; ability 
development of employee, democracy in the organization, social integration or team 
working, and safety & healthy are at good level. Security & carrier development, work for 
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social benefit, sufficient and fair compensation, and the balance of work & life are at average 
level. 
 
Keyword: Quality of working life 
 
บทน า 

คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life) ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งเพราะคนเป็น
ทรัพยากรที่มีค่าและมีความส าคัญต่อองค์กร ดังนั้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ท างานต้องมี
ความเหมาะสมและเอ้ือต่อการท างาน คือ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีรู้สึกที่ดีต่องาน มีความมั่งคง ท าให้เกิดความสุข 
โดยจะส่งผลดีทั้งตัวบุคคลและองค์กรเช่นช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ เนื่องจากการจัดการคุณภาพชีวิตใน
องค์การท าให้องค์การมีนโยบายและการวางแผนด้านคุณภาพชีวิต มีการจัดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านลักษณะงาน บุคลากร และสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งส่งผลโดยตรงและอ้อมต่อ
การด าเนินงาน ช่วยเพิ่มขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีท าให้
พนักงานมีความพึงพอใจในงานก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งยังส่งผลต่อความผูกพันและ
จงรักภักดีต่อองค์การช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานด้วยการเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะโดยการศึกษา ฝึกอบรมหรือการพัฒนา
ต่างเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้นในขณะเดียวกันการที่จะสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้บรรลุเป้าหมายและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรนั้นต้องสร้างมาจาก การให้
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตในการท างานเพื่อมีส่วนให้พนักงานนั้นดึงความรู้ความสามารถออกมาใช้ให้
เต็มที่เพราะคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความสุขและความพึงพอใจให้แก่
พนักงาน ท าให้ตัวพนักงานนั้นเกิดความรู้สึกดีต่อองค์กรนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพจิตท าให้
พนักงานเกิดการพัฒนาตนเองเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและจะช่วยลดปัญหาพนักงานขาดงานและลาออก
ส่งเสริมให้เกิดผลดีต่อองค์กรและตัวพนักงานเอง 

จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพนักงาน แผนก ปฏิบัติการออกกอง
ถ่ายของบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด โดยเฉพาะเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างาน ว่าองค์กรมีแนวทาง
อะไรบ้างที่จะพัฒนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กร  หน่วงงาน
ต่างๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถน าไปศึกษาและประยุกต์ใช้ในต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของ พนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด(แผนกปฏิบัติการออกกอง
ถ่าย) 
 
 



5 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด    

(แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย)มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ตัวแปรต้น ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ รายได้เฉลี่ย สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน

และต าแหน่งงาน 
ตัวแปรตาม คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนก

ปฏิบัติการออกกองถ่าย) Walton 1974 ประกอบด้วย 8 ด้านด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่
เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความมั่นคง
และความก้าวหน้าในงาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านการบูรนาการทางสังคมหรือการ
ท างานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและด้านลักษณะงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

2.ขอบเขตด้านประชากรประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด 
(แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย) จ านวน 217 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรการ
ค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamae) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 141 คน 

3.ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัยคร้ังนี้จะท าการวิจัยตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.ท าให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตในการท างานของ พนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนก
ปฏิบัติการออกกองถ่าย) 
2. สามารถน าผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนด นโยบายและวิธีการต่างๆในการปรับปรุง
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงาน ในบริษัท ให้เหมาะสม กับความต้องการของพนักงาน
เพื่อประสิทธิภาพ และคุณภาพในการท างานที่ดียิ่งขึ้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส 
จ ากัด (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย)  ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
รายละเอียดดังนี้ (Walton 1974 ) 
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ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 วอลตัน (Walton, 1973) เป็นบุคคลหนึ่งที่ศึกษาคุณ ภาพชีวิตในแนวทางความเป็นบุคคล 
(Humanistic) ก าหนดว่าคุณภาพชีวิตการท างานต้องมีข้อบ่งชี้ต่าง ๆ ใน 8 ด้าน เป็นเกณฑ์ตัดสินดังนี้ 

1ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) คือค่าตอบแทน ที่
ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีความเพียงพอในการด ารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผล
ในสังคมนั้น ๆ ส าหรับค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรม ก็เกิดจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนจากการท างาน
ในต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกัน หรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกัน 

2  สภาพการท า ง านที่ ค านึ งถึ งคว ามปลอดภัยและส่ ง เสริ มสุ ขภาพ  (safe and healthy 
environment) คือ ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ทั้งต่อร่างกายและการท างาน ควรจะมี
การก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสียง การ
รบกวนทางสายตา นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่พนักงานได้ท างานอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพและ
จิตใจที่ปลอดภัยและมีความเหมาะสม 

3 ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล(development of human capacities) คือโอกาสในการ
พัฒนาและการใช้ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรู้ที่มี โดยการเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพตัวเองให้เหมาะสมกับงานในปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่า
และรู้สึกท้าทายในการท างาน ได้ใช้ความสามารถในการท างานเต็มที่ รวมทั้งความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนรวมถึงงานในอนาคต และรวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อายุ 

-รายได้เฉลี่ย 

-สถานภาพ 

-ระดับการศึกษา 

-อายุงาน 

-ต าแหน่งงาน 

 

-คุณภาพชีวิตในการาท างานชองพนักงานบริษทัไลท์เฮ้า
ฟิล์มเซอร์วิส(แผนกปฏบิัติการ) 
-ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและ
ยุติธรรม 
-ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถงึความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
-ด้านความมั่นคงและความกา้วหน้าในงาน 
-ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล 
-ด้านการบูรนาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
-ด้านประชาธิปไตยในองค์กร  
-ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตัว 
-ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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4 ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ( growth and security) คือควรให้ความสนใจการให้
พนักงานได้เพิ่มความสามารถในการท างานของเขามากกว่าที่จะคอยเป็นผู้น าให้เขาท าตาม จะต้องมีการ
มอบหมายงานใหม่ หรืองานที่ต้องใช้ความรู้ และทักษะที่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จะต้องเปิดโอกาสให้มีการ
พัฒนาภายในองค์กร ในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย ตลอดจนการท างานที่ส่งเสริมความ
เจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพและเสริมสร้างความรู้สึกมั่นคงในงานที่ท าอยู่ 

5 การบูรนาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน( social integration) คือการที่ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่ามี
คุณค่า ได้รับการยอมรับ และร่วมมือกันท างานจากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน
ร่วมงาน มีการเปิดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการท างานที่ดี ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะในหน่วยงาน ปราศจาก
การมีอคติและการท าลายซึ่งกันและกัน นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในสังคม ท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่าตน
ประสบความส าเร็จและมีคุณค่า และเปิดโอกาสให้พนักงานได้สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม 

6 ประชาธิปไตยในองค์กร  ( Constitutionalism) คือพนักงานมีสิทธิอะไรบ้าง และจะปกป้องสิทธิ
ของตนเองได้อย่างไร ทั้งนี้ย่อมข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ ว่ามีความเคารพในสิทธิส่วนตัวมากน้อย
เพียงใด ยอมรับในความขัดแย้งทางความคิด รวมทั้งวางมาตรฐานการให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมแก่พนักงาน
และมีการจัดเตรียมงานให้เกิดความเหมาะสม มีความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้เกิดการเคารพ
สิทธิส่วนบุคคล และให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาผลตอบแทนและความเสมอภาคในการดูแลพนักงาน 

7 ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (the total life space) คือบุคคลจะต้องจัดความสมดุลให้
เกิดขึ้นในชีวิต โดยจะต้องจัดสรรบทบาทให้สมดุล ได้แก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง ซึ่งต้องมีสัดส่วนที่
เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของตนเองและครอบครัว รวมทั้งความก้าวหน้าในอาชีพ 

8 ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ( social relevance) คือการที่พนักงานมีความรู้สึกว่า 
กิจกรรม หรืองานที่ท านั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งองค์กรของตนได้ท า
ประโยชน์ให้สังคม เป็นการเพิ่มคุณค่าความส าคัญของอาชีพและเกิดความรู้สึกภูมิใจในองค์กรของตนเอง 
ตัวอย่างเช่น ความรู้สึกของพนักงานที่รับรู้ว่าหน่วยงานของตนมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการผลิต 
การก าจัดของเสีย และการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านการเมืองและอ่ืนๆ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ยุทธนา พีระยุทธ (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)ผลการวิจัยพบว่า1. คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดังนั้น
หน่วยงานจึงควรส ารวจค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน  ว่าปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนที่องค์กรอ่ืนๆมี
ให้กับพนักงานนั้น มากหรือน้อยกว่าที่บริษัทให้กับพนักงานอยู่แล้ว หรือหากไม่สามารถปรับเพิ่มให้ได้อาจมี
การเพิ่มเติมในส่วนของสวัสดิการอ่ืนๆให้ เพื่อให้พนักงานได้รู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีจากบริษัทแล้ว2. ปัจจัย
ที่มีผลให้พนักงานตัดสินใจลาออกมากคือ เรื่องของความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน  และ
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ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดังนั้นหน่วยงานจึงควรมีการจัดท าสายงานความก้าวหน้า  เพื่อให้
พนักงานมีความตั้งใจท างานเพื่อได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 

มูฮัมหมัด มะลี(2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีผลการวิจัยพบว่าการศึกษาระดับ

คุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า คุณภาพชีวิตการ ท างานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.27) เมื่อ

พิจารณาแต่ละด้าน เรียงลาดับจากมากไปหา น้อยได้ ดังนี้ 1. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (X̅ =3.53) 

2. ด้านการพัฒนาความสามารถ (X̅= 3.50) 3. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (X̅= 3.33) 4. 

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการ ท างานและชีวิตส่วนตัว (X̅ = 3.25) 5. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน

(X̅= 3.16)และ 6. ด้าน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ(X̅ = 2.84) การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ทั้ง 10 ปัจจัย พบว่า เพศ สถานภาพครอบครัว และวิชาเอกมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 ส่วนต าแหน่ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และเงินเดือน ปัจจุบัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งนี้ 
อายุ การศึกษาสูงสุด ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนปัจจุบัน ระยะเวลารวมปฏิบัติหน้าที่ครู และ
ต าแหน่งระดับบริหาร ไม่มีความแตกต่างกัน 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานของ บริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนกปฏิบัติการออก
กองถ่าย) จ านวน 217 คน(ที่มา: แผนกบุคคลบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด )  

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยผู้วิจัยได้มา โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น เลือกใช้แบบ
เฉพาะเจาะจงไปที่พนักงานของบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด    (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย) 
ประจ าเดือน มิถุนายน จ านวน 217 คน โดยท าการค านวนหากลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการใช้สูตรการค านวณของ 
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamae) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 5%  จากประชากรทั้งหมด 217 คน ใช้สูตรค านวณแล้วได้จ านวนตัวอย่างจากการค านวณ 141  คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา

จากเอกสารที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานวิจัยของผู้วิจัยประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของพนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส (แผนกปฏิบัติการ)โดยเป็น

ค าถามปลายปิดทั้งหมด มีจ านวนค าถามทั้งหมด 7 ข้อ 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน

บริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย) ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมิน
แบบลิเคิร์ต (Likert Scale ) 5 ระดับและได้จัดท าแบบสอบถามส าหรับวัดระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตใน
การท างาน จ านวน 34 ข้อดังนี้ 
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1.ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม จ านวน 5 ข้อ 
2.ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 5 ข้อ 
3.ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน    จ านวน 5 ข้อ 
4.ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล    จ านวน 4 ข้อ 
5.ด้านการบูรนาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน   จ านวน 4 ข้อ 
6.ด้านประชาธิปไตยในองค์กร      จ านวน 5 ข้อ 
7.ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว    จ านวน 3 ข้อ 
8.ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม    จ านวน 3 ข้อ 

 ส่วนที่3 เป็นข้อเสนอแนะของวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์ม
เซอร์วิส จ ากัด (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นที่ 1 แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่ก าหนดไว้ 
ขั้นที่ 2 ตอบข้อซักถามบางประการที่ผู้ท าแบบสอบถามอาจต้องการค าอธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อน าไปจัดท าและเตรียมส าหรับการ

วิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วใช้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับคุณภาพชีวิต เป็น 5 
ระดับโดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปรผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของ
อันตรภาคชั้นของ(กัลยา วานัชย์บัญชา, 2545 หน้า29) ในการแปลความหมายของอันตรภาคชั้นช่วงคะแนน
สูงสุด(class interval)    

    = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด 
  จ านวนชั้น 

    =   5-1 
           5 
    =    0.8 
เกณฑ์การแปลความหมาย 
  1.00-1.80 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  1.81-2.60 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
  2.61-3.40 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  3.41-4.20 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
  4.20-5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก ่
1.ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉลี่ย ( X̅ ) 
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานของ 

บริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด    (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย)  
 
สรุปผลการวิจัย 

 1.สถานภาพส่วนบุคคล 
 การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนก
ปฏิบัติการออกกองถ่าย)ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 141 คน พนักงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 
141 คน คิดเป็นเพศชายจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 
ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.1 , 31-35ปี 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 22 , 41-45 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และ มากกว่า 45 ปี 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 - 
20,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาคือ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.7 , ไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 , 30,001 – 40,000 บาท 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 , 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 , 60,001 – 
70,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 , 70,001 – 80,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
50,001 - 60,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.และ มากกว่า 100,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.7 พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพ โสด จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 
รองลงมาคือ สถานภาพ สมรสจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6  แยกกันอยู่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.1 และหย่าร้างจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษา จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 80.1 รองลงมาคือ ประถมศึกษาจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.3 และปริญญาตรีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน
การท างาน 6 ปีขึ้นไปจ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.5 , 1ปี-2ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 , 2 ปี – 3 ปี จ านวน20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 
, 5ปี-6ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 , 3ป-ี4ปี จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.3 และ 4ปี-5ปี จ านวน 
6 คนคิดเป็นร้อยละ 4.3 พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่ง ช่างไฟ จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.2 รองลงมาคือ ต าแหน่งกริ๊ปแมนจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 , พนักงานขับรถหกล้อ 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 , พนักงานขับรถเครื่องปั่นไฟ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 , 
หัวหน้างานจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 , พนักงานขับรถกระบะจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 , 
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รองหัวหน้างานจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 , กราฟเฟอร์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 , คีย์กริ๊ป 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 , เบสบอย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

 2.คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนกปฏิบัติการออก
กองถ่าย) โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านการบูรนาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านสภาพการ
ท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และ ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่
เพียงพอและยุติธรรม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ 

2.1ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอต่อ
รายจ่ายในชีวิตประจ าวัน/ท่านพึงพอใจต่อเงินโบนัสประจ าปี/เงินที่ได้รับเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน/
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่/ค่าตอบแทนที่ได้รับท าให้ท่านสามารถมีเงินออมเพื่อ
อนาคต 

2.2ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพข้อความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือหน่วยงานของท่านมีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี/หน่วยงานของท่านมีพื้นที่ส าหรับออกกับลังกาย/หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
ท างาน/หน่วยงานของท่านมีการจัดเรียงอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ 

 2.3ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือหน่วยงานเปิดโอกาสให้ท่านได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้/งาน
ที่ท่านท าอยู่มั่นคงและเป็นหลักประกันของครอบครัวได้/พนักงานทุกคนที่มีความสามารถมีโอกาสได้เลื่อน
ต าแหน่ง ตามล าดับ ข้อความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงาน/ท่านได้รับการปรับค่าจ้างอย่างยุติธรรมตามล าดับ 

 2.4ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ เมื่อท่านได้รับมอบหมายงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ท่านเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติงานนั้นอย่างเต็มความสามารถ/ท่านมีความสามารถในการปฏิบัติงานจนสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่น
ได้/มีการมอบหมายงานที่ท้าทายอยู่เสมอ/หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและปรับปรุงงานตามล าดับ 

 2.5ด้านการบูรนาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน/เพื่อนร่วมงาน
รู้สึกเป็นมิตรที่ดีต่อท่าน/ท่านได้รับความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานเสมอตามล าดับ ข้อความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลางคือ ในหน่วยงานของท่านไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 
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 2.6ด้านประชาธิปไตยในองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ท่านมีความรู้สึกไว้วางใจในหัวหน้างาน/หัวหน้างานให้ความเสมอภาคในการ
ปฏิบัติงาน/การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งเป็นไปตามความสามารถของตัวพนักงาน/หน่วยงานเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเป็นอย่างดี/ท่านได้รับความเท่าเทียมกันในเร่ืองของกฎระเบียบตามล าดับ 

 2.7ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่อยู่ในระดับปานกลางคือ ตารางการท างานของท่านมีความเหมาะสม/ ท่านมีเวลา
พักผ่อนที่เพียงพอ/นอกเหนือจากเวลาท างานท่านมีเวลาไปท างานอดิเรกที่ท่านชื่นชอบ  

 2.8ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อที่อยู่ในระดับมากคือ มีการรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รายข้อ
พบว่าข้อที่อยู่ในระดับปานกลางคือ หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนะธรรม
และประเพณีต่างๆของไทย/มีการรงรงค์โครงการประหยัดไฟหารสอง ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด    
(แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย)สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้ 

 1.ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม โดยภาพรวมพบว่าคุณภาพชีวิต
ในการท างานของพนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย) อยู่ในระดับ
ปานกลางสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือด้านค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอต่อรายจ่ายในชีวิตประจ าวันและด้านเงินที่
ได้รับเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน ดังนั้นบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด ควรปลูกฝังค่านิยมใช้จ่าย 
การใช้ชีวิตหรือเพิ่มสวัสดิการต่างๆ ด้านท่านพึงพอใจต่อเงินโบนัสประจ าควรแก้ไขที่ทัศนคติของพนักงาน
เพราะพนักงานแผนกปฏิบัติการนั้นรายได้หลักมาจากค่าคิวในการออกกองถ่ายไม่ใช่ฐานเงินเดือนและมีการ
ชี้แจงให้พนักงานั้นเข้าใจว่าเงินโบนัสแต่ละปีนั้นมาจากก าไรของบริษัทในปีนั้นๆ  

 2.ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ พบว่าโดยภาพรวมคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย) อยู่ในระดับ 
มากสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ จัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการท างานหรือเครื่องมือที่สามารถทุ่นแรง
พนักงานได้ มีการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยมุ่งไปที่เรื่องเก่ียวกับการยกของหนัก เช่น โรคหมอนรองกระดูก
ทับเส้นประสาทโรคกล้ามเนื้อหลังอักเสบเฉียบพลัน โรคกระดูกสันหลังเสื่อม โรคปวดสะโพกร้าวลงขาโรค
กล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท โรคกระดูกสันหลังเคลื่อนโรคปวดหลังจากอวัยวะภายในและจัดท าห้อง
ส าหรับออกก าลังกาย 

 3.ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
บริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย)  พบว่าอยู่ในระดับปานกลางสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงคือ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ท่านได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ดังนั้นบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด ควร
เปิดอบรมเก่ียวกับอุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนเพิ่มความรู้ความสามารถ หรือมีการจัดอบรมในการ
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จัดแสง และสร้างหลักประกันเพื่อให้พนักงานมีความคิดว่างานที่ท าอยู่นั้นมั่นคงเช่น กองทุนเงินเก็บที่หักจาก
เงินเดือนพนักงานทุกเดือนแล้วบริษัทสมทบให้เพิ่ม และพนักงานทุกคนที่มีความสามารถและมีวินัยดีจะได้รับ
การปรับค่าคิวหรือเลื่อนต าแหน่ง 

 4.ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทไลท์
เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย) อยู่ในระดับมากสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือสร้าง จิตส านึก
ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือการพยายามเป็นผู้ให้ และท าโครงการพี่สอนน้องเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่พนักงาน
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสนิทสนมเป็นกันเอง  

 5.ด้านการบูรนาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานบริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย)อยู่ในระดับ มาก  สิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงคือ จัดกิจกรรมภายในทีมงานเพื่อให้พนักงานทุกคนในทีมงานนั้นมีความรักสามัคคีและรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของทีมงาน และ จัดการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเพิ่มความสามัคคีภายในองค์กร 

6 . ด้ า น ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ น อ ง ค์ ก ร  พ บ ว่ า  คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ น ก า ร ท า ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น 
บริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย) อยู่ในระดับ มาก สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ 
หัวหน้างานทุกคน ควรที่จะปฏิบัติต่อลูกน้องในทีมตัวเอง ด้วยความเท่าเทียมกันทุกคน ไม่มีที่รักมักที่ชัง
เพื่อให้ลูกน้องในทีมทุกคนนั้นมีความเคารพในตัวหัวหน้างาน และบริษัทควรพิจารณาเลื่อนต าแหน่งเป็นไป
ตามความสามารถของตัวพนักงาน 

 7.ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
บริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย)  พบว่าอยู่ในระดับปานกลางสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงคือจัดท าตารางการออกกองถ่ายของพนักงานให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานนั้นได้พักผ่อนให้เพียงพอ 

 8.ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
บริษัทไลท์เฮ้าฟิล์มเซอร์วิส จ ากัด (แผนกปฏิบัติการออกกองถ่าย) พบว่าอยู่ในระดับปานกลางสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงคือ ส่งเสริมให้พนักงานนั้นเป็นคนดีของสังคม รู้จักบาปบุญคุณโทษ และเรื่องผลของการกระท า 
และส่งเสริมให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยจัดให้มีการแต่งชุดไทยประจ าสัปดาห์เพื่อจับสลากรับ
รางวัล 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรท าการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน 

 2.ท าการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยอาจเพิ่มเติมในส่วนของค าถาม
ปลายเปิด เพื่อทราบถึงทัศนคติ และความต้องการของพนักงานระดับปฏิบัติการมากข้ึน 
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