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บทคัดย่อ 

           การศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั(มหาชน) ” มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั(มหาชน) 

ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและการส่งเสริม

สุขภาพ ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาความสามารถ ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน ดา้น

การมีส่วนร่วมในการทาํงานและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงาน ดา้นสมดุลการ

ทาํงานและการดาํเนินชีวิตโดยรวม และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาจากกลุ่มประชากร ซ่ึงเป็นพนกังานบริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ 

จํากัด (มหาชน)  ผู ้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 114 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หา

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
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ผลการวจัิยพบว่า  

         1.) การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั(มหาชน) มี

ผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 114 คน เป็นเพศชายจาํนวน  86 คน  คิดเป็นร้อยละ 74.5 และเพศหญิง 

จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 27.2  อายุน้อยกว่า 30 ปี จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 อายุมากกว่า 51ปี จาํนวน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.7 ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาคือ ตํ่ากวา่

ปริญญาตรี จาํนวน 53 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.5 สูงกวา่ปริญาตรี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ส่วนใหญ่มี

รายไดอ้ยู่ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือ 25,001 – 35,000 

บาท จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2    ต่าํกวา่ 15,000 บาท จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3  และ35,001 

– 45,000 บาท จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามลาํดบั  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงาน 3 – 6 ปี 

จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 การทาํงาน7 – 9 ปี จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4  น้อยกว่า 3 ปี 

จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และมากกวา่   9 ปี  จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 ตามลาํดบั 

         2.) คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการทาํงานและ

ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงาน ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภยัและการส่งเสริม

สุขภาพ ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาความสามารถ  ดา้นการทาํงานและการดาํเนินชีวติโดยรวม ตามลาํดบั            

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวติการทาํงาน,บริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน) 

ABSTRACT:  

            The Sturdy of the Quality of working life of employees of Latex systems                                                   

Public Company Limited.  The Objective To study the level of quality of working life of Latex Systems 

Public Company Limited employees in various areas, namely, adequate and fair compensation. 

Environmental safety and health promotion Talent development opportunities Progress opportunities and 

work security Participation in work and relationships with others Personal rights to work Overall work and 

life balance. And to compare the difference between the level of quality of work life classified by personal 

factors This research studies the population. The employees of Latex Systems Public Company Limited 

were 114 respondents. The tools used for data collection were questionnaires and statistics used for data 

analysis by using computer software packages to find the frequency of hundreds. Each mean ( ) standard 

deviation (SD)  
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            1.) The research results were found that 1.) Subject education The quality of working life of the 

employees of Latex Systems Public Company Limited had a total of 114 respondents, 86 of which were 

male, accounting for 74.5 percent, and female 28, accounting for 24.6 percent. Age 31-40 years, accounted 

for 50.0 percent, followed by age 41-50 years, representing 27.2 percent, younger than 30 years, 24 people, 

or 21.1 percent, aged over 51 years, 2 people, representing 1.7 percent. Most of those graduated with a 

bachelor's degree of 59, accounting for 51.8 percent, followed by 53 students lower than their bachelor's 

degree, accounting for 46.5 percent, higher than the two bachelor's degree, accounting for 1.7 percent. 

15,000 - 25,000 baht, 69 people, representing 60.5 percent, followed by 25,001 - 35,000 baht, 23 people, 

representing 20.2 percent, lower than 15,000 baht, 14 people representing 12.3 percent and 35,001 - 45,000 

baht, 8 people representing 8 people. 7.0 percent, respectively, most of whom had three to six years of work 

experience, with 42 people or 36.8 percent. 7-9 years of work, 29 people, representing 25.4 percent, less 

than 3 years, 22 people, accounting for 19.3 percent, and over 9 years, 21 people, accounting for 18.4 

percent, respectively. 

         2 . )  Overall quality of working life of Latex Systems Public Company Limited employees was at a 

high level. When considered individually, it was found that The areas at high level are work participation 

and relationships with others. Personal rights to work Environmental safety and health promotion Talent 

development opportunities Work and overall lifestyle, respectively. 

Keywords: Quality of work life, Latexsystems Public Company Limited 

บทน า :  

            เม่ือกล่าวถึงคุณภาพชีวิต (Quality of Life) องค์ประกอบท่ีสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยเ์ป็น

อยา่งยิง่ คือ ระบบการทาํงาน คุณภาพชีวติในการทาํงาน (Quality of Work Life)ถือเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่งของ

การบริหารงานในปัจจุบนั เพราะคุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยเ์น่ืองจากมนุษยคื์อ 

ตน้ทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่า ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตอ้งเขา้สู่ระบบการทาํงาน ตอ้งทาํงานเพื่อใหชี้วติดาํรงอยู่

ไดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน การทาํงาน คือการทาํให้มีรายไดแ้ละเม่ือมีรายไดก้็สามารถนาํไป

แลกเปล่ียนเป็นอาหาร เคร่ืองใช ้ตลอดจนปัจจยัทั้ง 4 ท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต นอกจากน้ีการทาํงาน

ยงัเป็นตวักาํหนดฐานะและหนา้ท่ีทางสังคมทาํให้เกิดคุณค่าในชีวิตของมนุษยม์ากข้ึน ในระบบการทาํงาน

ในอดีตลูกจา้งหรือผูป้ฏิบติังานมกัถูกมองเป็นเพียงวตัถุดิบในการผลิตเท่านั้น หากแต่ในสังคมปัจจุบนั 

องคก์รให้ความสําคญักบัผูป้ฏิบติังานมากข้ึน เพราะเช่ือวา่ ทรัพยากรมนุษยห์รือบุคลากรผูป้ฏิบติังาน ถือวา่
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เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีมีความสาํคญัมีคุณค่ามากท่ีสุดในองคก์ร ท่ีจะทาํใหอ้งคก์รมีความเจริญรุ่งเรืองหรือเส่ือม

โทรมลงได ้(เพทายสาระชาติ, 2551) เพราะทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรหลกัท่ีทาํใหท้รัพยากรอ่ืนมีคุณค่า 

จึงเปรียบมนุษยเ์ป็นดัง่หัวใจหลกัขององค์กร ผลงานท่ีได้ออกมาจากทรัพยากรมนุษยจ์ะมีประสิทธิภาพ

เพียงใดข้ึนอยูก่บัความพอใจในการทาํงานของทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหลกั ซ่ึงความพอใจในการทาํงานจะทาํ

ให้เกิดความกระตือรือร้นและความปรารถนาท่ีจะทาํให้งานดังกล่าวสําเร็จลุล่วงไปตามแผนงานและ

เป้าหมายขององคก์รได ้(ผจญ เฉลิมสาร, 2557) ดงันั้น เม่ือคนตอ้งทาํงานตามวถีิชีวติของตนเองทั้งในองคก์ร

หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัพื้นฐานในการสร้างผลิต หรือควบคุมประสิทธิภาพของ

งาน องคก์รหรือหน่วยงานนั้น ๆ จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม ทาํใหเ้กิดความสุขในการทาํงานทั้งร่างกายและ

จิตใจ มีความรู้สึกมัน่คงทั้งสุขภาวะทางสังคม ทางกาย อารมณ์ และจิตวญิญาณต่อการปฏิบติังานเป็นอยา่งยิง่ 

           จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัมีความสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพนกังานบริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั(มหาชน) ซ่ึงเป็นองคก์รอีกประเภทท่ีมีทรัพยากรมนุยษ์

เป็นผูป้ฏิบติังานเป็นหลกั วา่จะมีแนวโน้มทั้งปัจจยัย่อยและภาพรวมเป็นอย่างไร โดยสามารถให้ขอ้มูลเชิง

ลึกเพื่อให้ผูบ้ริหารนาํไปจดัลาํดบัความสําคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน เพื่อให้เกิดความพึง

พอใจ ความภาคภูมิใจในการทาํงานกบัองคก์ร และอยากชกัชวนผูอ่ื้นมาทาํงานกบัองคก์ร และเป็นประโยชน์

ต่อการดาํเนินธุรกิจ วางแผนธุรกิจ เพื่อความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล และการศึกษาวจิยั และนาํไปประยกุยใ์ชต่้อไป 

วตัถุประสงค์ การวจัิย 

           งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังาน บริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ 

จาํกดั(มหาชน) 

ขอบเขตของการวจัิย 

           ในการศึกษาวิจยั เร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั(มหาชน) 

มีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

           มุ่งศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั(มหาชน) โดยมีตวัแปล

ในการศึกษาดงัน้ี 

           ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน ซ่ึงประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส    

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน เงินเดือน 
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            ตวัแปรตาม คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน) มีดงัน้ี 

ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บ

การพฒันาความสามารถ ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมัน่คงในการทาํงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ทาํงานและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงาน ดา้นสมดุลการทาํงานและการดาํเนิน

ชีวติโดยรวม 

ขอบเขตด้านประชากร 

         ประชากรในการวจิยัคือ พนกังาน บริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั(มหาชน) จาํนวนทั้งส้ิน 159 คน แบ่ง

ออกเป็นพนกังานชาย 107 คน พนกังานหญิง 52 คน  โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธการคาํนวนขนาดตวัอยา่ง วิธีการใช้

สูตรการคาํนวนของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamae) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือน

ของการส่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 114 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวจิยัคร้ังน้ีจะทาํการวิจยั ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 – กุมภาพนัธ์ 2564 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

         กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั 

(มหาชน) ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  

                   ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

 2. อาย ุ

 3. สถานภาพสมรส 

 4. ระดบัการศึกษา 

 5. ระยะเวลาในการทาํงาน 

 6. เงินเดือน 

 

คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังาน บริษทั เลเท็กซ์ ซิส

เทมส์ จาํกดั (มหาชน) 

- ดา้นคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

- ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

- ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาความสามารถ 

 - ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน 

 - ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

 - ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงาน 

 - ดา้นสมดุลการทาํงานและการดาํเนินชีวติโดยรวม 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

           Newstrom & Davis (2002  อา้งใน สุมิดา เหมือนครุฑ , 2550) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตใน

การทาํงาน (Quality of Work Life) โดยความหมายแรก หมายถึง  การท่ีพนกังานเห็นพอ้งตอ้งกนัของความ

พอใจโดยรวมต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ส่วนอีกความหมายหน่ึง  คุณภาพชีวติในการทาํงาน หมายถึง  

โครงการหรือแนวทางต่างๆ ท่ีองค์กรตระหนกัและยอมรับในการแสดงความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมและ

ปรับปรุงการทาํงานและสภาพการทาํงานท่ีดีของพนกังาน ไดแ้ก่ การส่ือสารแบบเปิดภายในองคก์ร ความยติุ 

ธรรมในการให้รางวลัหรือผลตอบแทนต่อพนกังานท่ี ปฏิบติังานดี ความมั ่คงและพึงพอใจในการทาํงาน 

การดูแลเอาใจใส่จากหัวหน้างาน และการมีส่วนร่วมของพนกังานในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีส่งผล

กระทบต่อพนกังาน เป็นตน้ 

           Walton (1973 อา้งใน กษมา ทองขลิบ , 2550) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวติการทาํงานไวว้า่  เป็น

ลกัษณะของการทาํงานท่ี ตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลกัษณะ

แนวทางความเป็นบุคคล สภาพตวับุคคลหรือสังคม เร่ืองสังคมขององคก์รท่ีทาํให้งานประสบผลสําเร็จซ่ึง

สามารถวดัไดจ้ากเกณฑ์ช้ีวดั 8 ดา้น คือ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม สภาพการทาํงานท่ีมี ความปลอดภยัและ

ส่งเสริมสุขภาพ ความกา้วหนา้  และความมัน่คงในการทาํงาน โอกาสพฒันาศกัยภาพของตนเอง การทาํงาน

ร่วมกนัและความสัมพนัธ์ก ับบุคคลอ่ืน สิทธิส่วนบุคคล จงัหวะชีวิต และความเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ

ยงัมีความหมายท่ีกวา้งข้ึนมิใช่แค่กาํหนดแต่เวลาในการทาํงานสัปดาห์ละ40 ชัว่โมง หรือมิใช่เพียงกฎหมาย

คุม้ครองแรงงานเด็ก  หรือจ่ายค่าตอบแทนท่ีคุม้ค่าเท่านั้น แต่มีความหมายรวมไปถึงความตอ้งการ และความ

ปรารถนาในชีวติของบุคลากรในหน่วยงานทีดีข้ึนดว้ย 

           Bateman และSnell (1999 อา้งใน ศิริวรรณ และคณะ, 2545) ไดก้ล่าวว่า  คุณภาพชีวิตในการทาํงาน

หมายถึง  คุณภาพโดยรวมจากประสบการณ์ของมนุษยใ์นท่ีทาํงาน ซ่ึงบริษทัจะตอ้งจดัโปรแกรมท่ีออกแบบ

เพื่อสร้างบรรยากาศในสถานท่ีทาํงานและกระตุน้ความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน  

           Schermerhorn (1996 อ้างใน มาริษา สุจิตวนิช , 2550) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพทั้งหมดจากประสบการณ์ในสถานท่ีทาํงาน เป็น

แนวทางท่ีเนน้ความคิดเก่ียวกบัคนในเร่ืองสภาพการทาํงาน และการมีส่วนร่วม 

           เพ็ญศรี  วายวานนท์(2533) กล่าวว่า  คุณภาพชีวิตในการทาํงาน หมายถึงคนท่ีใช้ชีวิตร่วมกันในท่ี

ทาํงานเป็นเวลานาน มีผลประโยชน์ร่วมกนัให้ความสนใจและมีความเก่ียวขอ้งกบัเพื่อนร่วมงานทั้งในระดบั

เสมอกนัและต่างกนั ทาํให้เกิดความสําเร็จในองค์กรและส่งผลกระทบโดยตรงกบัความสําเร็จของคนงาน

โดยตรง และคนงานมีทรรศนะในทางเสริมสร้างองคก์รถือวา่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวติในการทาํงาน 
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           สมยศ นาวีการ(2533) ได้กล่าวว่า  คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง  คุณภาพของความสัมพนัธ์

ระหวา่งพนกังานและสภาพของงานท่ีผสมผสานระหวา่งลกัษณะทางเทคนิคและลกัษณะมนุษย ์ คุณลกัษณะ

ของคุณภาพชีวิตการทาํงาน คือ การสร้างสภาวะขององค์กรท่ีกระตุ้นคนให้มีการเรียนรู้และพฒันาให้

สามารถมีอิทธิพลและควบคุมการทาํงานของพวกเขาได ้และใหค้นทาํงานมีความน่าสนใจและมีความหมาย 

เพื่อเป็นการตอบสนองความพอใจส่วนบุคคลของพวกเขาได ้

           จากความหมายต่างๆ ท่ีมีนกัวิชาการให้นิยามไวข้า้งตน้  จะเห็นวา่คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นคาํท่ีมี 

ความหมายท่ีหลากหลาย อยา่งไรก็ตามสามารถสรุปไดว้า่  คุณภาพชีว ิตในการทาํงานหมายถึง  ความรู้สึกพึง

พอใจของพนกังานต่อการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตนจากการปฏิบติังาน หรือการท่ีพนกังาน

ไดรั้บส่ิงตอบแทนจากการทาํงาน หรือการสนองความตอ้งการของพนกังานจากงานท่ีปฏิบติัจากองคก์รและ

จากสภาพแวดลอ้มของงาน โดยดูจากค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ สภาพท่ีทาํงานท่ีปลอดภยัและ

ส่งเสริมสุขภาพ โอกาสในการพฒันาความสามารถ โอกาสเจริญก้าวหน้าและความมัน่คงในการทาํงาน 

ความรู้สึกเป็นเจา้ของสิทธิของพนกังานความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ ลกัษณะงานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง   

           ลดัดาวณัย ์  สกุลสุข  (2550)  ศึกษาเร่ือง   คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานท่ีปฏิบติังาน ณ ท่า

อากาศยานกรุงเทพ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ําก ัด  (มหาชน)  จากกลุ่มตวัอยา่ง303  คน  ผลการศึกษาดา้น

ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่  อายุ และอตัราเงินเดือนท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั 

ส่วน อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และระดบัตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวติการทาํงาน

ท่ี ไม่แตกต่างกนัสําหรับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมอยู่ ในระดบัสูง 

เม่ือพิจารณาในแต่ ละดา้นพบวา่ ดา้นสภาพการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ และ

สุขภาพของพนกังาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงานดา้นการปฏิบติังานรวมกนัและความสัมพนัธ์ 

กับผูอ่ื้นภายในองค์การ และด้านลักษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม อยู่ในระดับสูง ยกเวน้ด้านการได้รับ

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง ดา้นสิทธิ ส่วนบุคคล 

และดา้นการดาํเนินชีวติท่ีสมดุลระหวา่งชีวติการทาํงานและชีวติส่วนตวัในระดบัปานกลาง 

           ณปภชั  ตะสิงห์(2551) ได้ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการของพนักงานเทศบาลตาํบลใน

จงัหวดัสระบุรี  ผลการวิจยัพบว่า  พนักงานเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสระบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหวา่ง31-40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประสบการณ์การทาํงาน ต่าํกวา่ 5 ปี เงินเดือน

ต่าํกว่า 10,00 บาท มีคุณภาพชีวิตการในภาพรวมอยู่ ในระดบัสูงทั้งหมด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  
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พนักงานเทศบาลตาํบลท่ีมี เพศและสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการแตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 ส่วนพนกังานเทศบาลตาํบลท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์การและ

เงินเดือนแตกต่างกนั  มีคุณภาพชีวติการไม่แตกต่างกนั 

           สุรชยั แกว้พิกุล (2552) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง คุณภาพชีวติในการทาํงานของบุคลากรมหาวทิยาลยั

พยาบาลตาํรวจ ผลการวิจยัพบวา่  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ81.6 เป็นเพศหญิง  ร้อยละ27.2 มีอายุ51 ปีข้ึน

ไป ร้อยละ40.8 ศึกษาระดบัปริญญาโท ร้อยละ45.2 มีชั้นยศระหวา่งพนัตาํรวจโท คุณภาพชีวติในการทาํงาน

ของบุคลากรภาพรวมอยู ่ในระดบัปานกลาง ดา้นการมีความมัน่คง มีโอกาสในการพนันาความสามารถและ

มี ความก้าวหน้าในงาน ด้านการทาํงานท่ีมีเวลาให้กบัตนเองและครอบครัว  ด้านการมีสภาพแวดลอ้มท่ี 

ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะต่อร่างกายอยู ่ในระดบัปานกลางแต่ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานท่ี 

เพียงพอและยุติธรรมอยูใ่นระดบันอ้ย ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

พบว่า  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อายุราชการรายได้ ความพอเพียงของรายได้ ชั้ นยศแตกต่างกันมี

ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ความสัมพนัธ์อนัดีก ัดา้นเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 โดยพนกังานสาขาบางปะอินเห็นวา่ทาํ

ใหคุ้ณภาพชีวติการทาํงานสูงกวา่พนกังานสาขานวนคร        

วธีิด าเนินการวจัิย 

           การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นการ

วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บ

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

        ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ พนกังาน บริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน) (สาํนกังานรวมกบัฝ่าย

ผลิต) จาํนวน 159 คน แบ่งออกเป็นพนกังานชาย 107 คน พนกังานหญิง 52 คน  กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัทาํการ

คํานวนหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซ่ึง

กาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% (Taro Yamane,1973) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

         1.แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรท่ีกาํหนดไว ้

         2.ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการคาํอธิบายเพิ่มเติม 
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         3.เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบแลว้ เพื่อนาํไปจดัทาํและเตรียมสาํหรับการวเิคราะห์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

         ผูศึ้กษาทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์   

(SPSS Version 25.0)      

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

         1.ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับการวเิคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

         2.ค่าเฉล่ีย (  ) สาํหรับวเิคราะห์ระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานพนกังาน บริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั 

(มหาชน)  

         3.ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานพนกังาน บริษทั เล

เทก็ซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

                    การศึกษาเร่ือง  “คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกัด 

(มหาชน)” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ 

จาํกดั (มหาชน)  ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและการส่งเสริม

สุขภาพ ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาความสามารถ ดา้นโอกาสความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงาน   ดา้นการ

ทาํงานและการดาํเนินชีวิตโดยรวม และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานจาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อายุงาน  การศึกษาในคร้ังน้ีจาก กลุ่มประชากร ซ่ึงเป็น 

พนักงานบริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบคาํถามรวมทั้งส้ิน 114 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

สรุปผลการวิจัย  1. จาํนวนร้อยละของพนกังาน บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน)  พบวา่ พนกังาน

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 เป็นเพศหญิงจาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6  

ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 27.2  อายุน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.1 และอายุ 51ปีข้ึนไป จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8     

พนักงานส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 และสูงกว่าปริญญาตรี 
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จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8      พนกังานมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15000 - 25,000 บาท จาํนวน 

69 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5  รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหวา่ง 25001 - 35,000 บาท รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนตํ่ากวา่ 15,000 บาท จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 35001 - 

45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ตามลาํดบั   พนกังานส่วนใหญ่มีอายุงานในการปฏิบติังานกบับริษทั  3 - 6 ปี 

จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาคือ อายุงาน 7-9 ปี จาํนวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 25.4 อายุงาน

น้อยกว่า 3 ปี จาํนวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 19.3 อายุงานมากกว่า 9 ปี จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 

ตามลาํดบั 

         2. ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานบริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน)  พบว่า 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดา้นสิทธิส่วน

บุคคลในการทาํงาน ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภยัและการส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสท่ีได้รับการพฒันา

ความสามารถ ด้านการทาํงานและการดาํเนินชีวิตโดยรวมส่วนอยู่ในระดับปานกลางคือ  ด้านโอกาส

ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ตามลาํดบั  

อภิปรายผล   

          1.ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั เลเท็กซ์ ซิส

เทมส์ จาํกดั (มหาชน)  ดา้นค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง เม่ือ

บุคคลได้ทุ่มเทความพยายามให้กบัการทาํงาน ย่อมปรารถนา ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า เน่ืองจากรายได้และ

ผลตอบแทนเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตของคนเรา หากองค์กรตระหนักถึงความสําคญัของการให้

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม พิจารณาแล้ว คุม้ค่ากบัท่ีไดทุ้่มเทแรงกายแรงใจไป บุคลากรก็จะเกิด

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานและมี ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน ดงันั้น รายไดแ้ละผลตอบแทน

ท่ีเพียงพอ ยติุธรรม จึงมีอิทธิพล ต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฮิวสและคัมมิงส์ 

(Huse & Cumming, 1985) ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ หรือ“รายได้และประโยชน์ตอบแทน” 

หมายถึง การได้รับรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอ และสอดคล้องกบัมาตรฐาน ผูป้ฏิบติังานรู้สึก ว่ามี

ความเหมาะสมและเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากงานอ่ืน ๆ 

          2.ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทั เลเทก็ซ์ 

ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นใน

ระดบัมาก คือ บริษทัมีการจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น นํ้ าด่ืม ห้องพกั ห้องนํ้ าท่ีเพียงพอกบัความ

ต้องการ บริษัทมีการจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน อย่างเพียงพอ 
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สภาพแวดลอ้มภายในท่ีทาํงานมีความปลอดภยัและเหมาะสม ทาํให้มีความสุขในการทาํงาน พนกังานรู้สึก

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นตลอดเวลาท่ีทาํงานกบับริษทัน้ี มีการจดัหาส่ิงป้องกนัภยั และมีการส่งเสริม

ให้ทาํงานอย่างปลอดภยั ตามลาํดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ อุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556)  ได้ศึกษา

คุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั อินเตอร์ เรียลต้ี 

แมเนจเม้นท์ จาํกัด มี วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง มีผลประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานต่างกนั และ ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยผล

การศึกษาระดบั คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน

โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง โดยมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นปริมาณงานเป็นอนัดบัสูงสุด  

          3.ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาความสามารถ คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทั เลเทก็ซ์ ซิส

เทมส์ จาํกัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีอยู่นระดับมากคือ 

พนกังานมีโอกาสในการใชค้วามรู้ความสามารถในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี  บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมให้มี

การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล พนกังานมีโอกาสไดรั้บการพฒันา

ความรู้ความสามารถโดยได้รับการฝึกอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมจัดการความรู้ พนักงานได้รับการ

ฝึกอบรมพฒันาความรู้ความสามารถในงานท่ีตรงกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามลาํดบั  ผลการวิจยัดงักล่าว

สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ กิตติ ชุณศรีวงศ์(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ของพนกังานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในเขตกรุงเทพฯ (ภาคการผลิต) พบวา่ พนกังานใน

องคก์รให้ความสําคญักบัปัจจยั ดา้นความผูกพนัต่อองคก์รในระดบัมากในทุกองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความ

อดทนอดกลั้นต่อเพื่อนร่วมงาน 2) การปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้กาํหนด 3) ความรู้สึกใน ความเป็น

เจา้ของในหน่วยงานและองคก์ร 4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และ 5) ความภูมิใจในหน่วยงานหรือ

องคก์ร ตามลาํดบั อีกทั้งยงัพบวา่ปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองคก์รทั้ง 5 องคป์ระกอบ มีอิทธิพลทางออ้มต่อ

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของของพนกังานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในเขตกรุงเทพฯ (ภาคการ

ผลิต) 

          4.ดา้นโอกาสความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทั 

เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ พนกังานไดรั้บมอบหมายให้ทาํงานท่ี

ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ ทกัษะในการทาํงาน และความรับผดิชอบเพิ่มมากข้ึน พนกังานมีความภาคภูมิใจ

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั  บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานแสวงหาความกา้วหน้าในการทาํงาน  

พนกังานไดรั้บโอกาสทาํงานท่ีมีโอกาสกา้วหน้าในตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน พนกังานรู้สึกถึงความมัน่คงใน

หน้าท่ีการงาน ตามลาํดบั ซ่ีงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัจจัยญา ปูสัญจร (2559) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิต

การทาํงานของพนักงานบริษทั จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จาํกดั คุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมอยู่ใน
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ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อระดบัคุรภาพชีวิตในการทาํงานในระดบัมากคือ 

ดา้นสัมพนัธภาพสังคม รองลงมาคือ ดา้นจิตใจ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัท่ี

ส่งผลกระทบต่อระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงานระดบัปานกลาง คือ ดา้นความมัน่คงในชีวติ 

          5.ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน

บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีความคิดเห็น

ในระดบัมากคือ พนกังานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ หัวหน้างาน เพื่อร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พนกังาน

สามารถทาํงานร่วมกบัหวัหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อนร่วมงานสามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี หวัหนา้ให้

ความยุติธรรมต่อการทาํงานของพนักงาน เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือกนัเป็นอย่างดี ตามลาํดบั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ เฉลมิขวญั เมฆสุข และประสพชัย พสุนนท์ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัคุณภาพชีวิต

การทาํงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั สยามฟิตต้ิงส์ จาํกดั ผล

การศึกษาพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบัความผูกพนัธืต่อองคก์ร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และพบว่า ปัจจยัคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัธ์ต่อองค์กรมี 3 

ปัจจยั คือ การทาํงานร่วมกนัและความสัมพนัธืกบัผูอ่ื้น ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั และความ

เก่ียวขอ้งและประโยชน์ต่อสังคมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

          6.ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการทาํงาน คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ 

จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

คือ บริษทัไม่ก้าวก่ายเร่ืองส่วนตวั ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของพนักงาน ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะพนักงาน พนักงานในบริษัท เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของผู ้ร่วมงาน 

ผูบ้งัคบับญัชาให้ความเสมอภาคในการปฏิบติังาน และการมอบหมายงานแก่พนกังาน พนกังานไดรั้บการ

ปฏิบติัอยา่งเสมอภาค เช่นเดียวกบัพนกังานอ่ืน เพื่อนร่วมงานสามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ตามลาํดบั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ     แววนภา สุระพร (2560) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตกบั

ความผูพนัธ์ต่อองค์กร ของพนักงานบริษทัริชบิสซิเนส คอนซัลเทนท์ จาํกัด มีคุณภาพชิวิตการทาํงาน

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พนกังานมีคุณภาพชิวิตในการทาํงานระดบัมาก 7 

ดา้น เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นทศันคติต่องานและต่อองคก์ร ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

ดา้นควบคุมบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความอิสระในการทาํงาน และดา้นโอกาศใน

การพฒันาสมรรถภาพในการทาํงาน ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความกา้วกนา้ในสายอาชีพ อยู่

ในระดบัปานกลาง 



13 
 

          7.ดา้นการทาํงานและการดาํเนินชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานบริษทั เลเทก็ซ์ ซิส

เทมส์ จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมาก คือ การทาํงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวิต พนกังานมีเวลาสําหรับการพกัผ่อน หรือทาํ

กิจกรรมท่ีตอ้งการ ภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบไม่ทาํให้เกิดปัญหากบัสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น เครียด 

นอนไม่หลบั ป่วยง่าย พนกังานมีเวลาท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัได ้บริษทักาํหนดวนัและเวลา

การทาํงานอยา่งเหมาะสม พนกังานมีเวลาสําหรับการพกัผอ่น หรือทาํกิจกรรมร่วมกบัครอบครัว ตามลาํดบั 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ลัดดาวัณย์  สกุลสุข (2550) กล่าวว่า ในการทาํงานควรเปิดโอกาสให้

ผูป้ฏิบติังานไดใ้ช ้ชีวิตในบทบาทอ่ืนบา้งนอกจากการทาํงาน ตอ้งไม่ไดรั้บความคร่ําเคร่งกบัการทาํงานมาก

เกินไป มีโอกาสในการพกัผ่อนและใช้ชีวิตส่วนตวัอย่างเพียงพอ การทาํงานของบุคคลหน่ึงควรมีความ

สมดุลกบับทบาทชีวิตของบุคคลนั้น ซ่ึงควรมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งเวลาสําหรับการทาํงาน และเวลา

สาํหรับส่วนตวัหรือครอบครัว การทาํงานถือวา่เป็นส่วนสาํคญัของมนุษย ์ แต่ส่ิงท่ีควรคาํนึงอยา่งมากคือการ

จดัสรรเวลาการแบ่งเวลาในการทาํงาน   และเวลาสําหรับครอบครัว  เพราะคนบางคนทุ่มเทในการทาํงาน

โดยทอดทิ้งส่วนอ่ืนๆ ไปหมด ทาํให้การทาํงานกลายเป็นภยัท่ีบัน่ทอนชีวิตของตนเองโดยไม่จาํเป็น ดงันั้น 

เราควรจดัแบง่เวลาใชชี้วติใหเ้หมาะสม และคุม้ค่า 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

เชิงนโยบาย  

         1.  จากผลการวิจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน)  

พบวา่ ดา้นการใหส่ิ้งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  ดงันั้น ผูบ้ริหาร ของ

บริษทั เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน)  ควรส่งเสริมคุณภาพชีวติในการทาํงาน พนกังาน ดงัน้ี 

         1.1 บริษทั ควรเร่งดาํเนินการตามนโยบายค่าแรงขั้นตํ่าของรัฐบาลทั้งคนไทย และแรงงานเพื่อนบา้น 

รวมถึงการพิจารณาปรับค่าจา้งตามผลการทาํงานของพนกังานในรอบปี เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีแก่

พนกังาน 

         1.2 บริษทัควร มีนโยบายเก่ียวกบัการเพิ่มสวสัดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่พนกังานอย่างครอบคลุมและ

ทัว่ถึง 

         1.3  บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน) ควรจดัตั้งคณะกรรมการเก่ียวกบัสวสัดิการทาํหนา้ท่ีใน

การกําหนดกรอบนโยบายและแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ทั้ งในภาพรวมและราย

หน่วยงาน กาํกบัดูแล และผลกัดนัการดาํเนินงานใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
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         2. จากผลการวิจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน) 

ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  ดงันั้น ผูบ้ริหารของบริษทั 

เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จาํกดั (มหาชน) ควรส่งเสริมคุณภาพชีวติในการทาํงานพนกังาน ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

         2.1  บริษทัควรส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอย่างต่อเน่ืองทั้งผูท่ี้ปฏิบติังาน

ใหม่ และพนกังานเก่า ควรไดรั้บการพฒันาความรู้ เป็นประจาํ 

         2.2  บริษทัควรให้การช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบของการฝึกอบรมหรือ

การศึกษาต่อเน่ือง มอบหมายให้ทาํงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ ทกัษะการทาํงานและความรับผดิชอบ

เพิ่มมากข้ึน ให้พนกังานไดรั้บโอกาสทาํงานท่ีมีโอกาสความกา้วหน้าในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน และให้มีความ

ภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั 
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