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ปี 2543 บริษทั แอล พี ลายค า จ  ากัด จดัตั้ งข้ึน โดย รศ. วราภรณ์  ศิริสว่าง ด้วยทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงค์ในการจดัตั้ งเพื่อเป็นบริษทัท่ีปรึกษางาน
ทางดา้นวศิวกรรม อาทิเช่นการใหค้  าปรึกษากบัโรงงานหลายโรงงานจนถึงปัจจุบนั และรองรับงาน
ทางดา้นการวจิยัในหลากหลายดา้น เช่น งานวจิยัของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ท าในนามของบริษทั ออล 
ซีนิท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัลูกของบริษทั แอลพี ลายค า จ  ากดั) งานวิจยัทางด้านสาธารณสุข งาน
ส ารวจขอ้มูลและรายงานภาวะอุตสาหกรรมให้กบัส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงงานของ
บริษทัไดด้ าเนินการมาดว้ยดีและความมัน่คงตลอดมา ผูถื้อหุ้นจึงมีมติให้เพิ่มทุนบริษทัเป็น 5 ลา้น
บาท เพื่อความมัน่คงและความเช่ือถือของบริษทั นอกจากน้ียงัไดเ้พิ่มสาขาของบริษทัมาท่ีกรุงเทพฯ 
ชลบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ และ อุดรธานี เพื่อความสะดวกของลูกคา้ในการติดต่อกบับริษทั  

คณะผูจ้ดัท าได้ปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ี บริษัท แอลพี ลายค า จ  ากัด ใน
ต าแหน่งผูช่้วยพนกังานธุรการ สังกดัฝ่ายบุคคล โดยไดท้  าหนา้ท่ีทั้งงานธุรการและงานบุคคล ควบคู่
กนัไป จากการเขา้ไปปฏิบติังานพบว่าทางบริษทัไดมี้การจดัสวสัดิการให้กบัพนกังานในรูปแบบ
ต่างๆ  แต่ยงัไม่เคยมีการประเมินความพึงพอใจของพนกังาน ดงันั้นคณะผูถึ้งไดรั้บมอบหมายให้ท า
การประเมินความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อระบบการจดัสวสัดีการของบริษทัท่ีมีต่อระบบ
สวสัดิการเพื่อท่ีจะไดน้ าจึงไดรั้บมอบหมายให้ท าการประเมินความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อ
ระบบการจดัสวสัดิการของบริษทั เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พฒันาระบบการใหส้วสัดิการต่อไป 

 
ความส าคัญ:บริษทั แอลพี ลายค า จ  ากดั  / ผูช่้วยพนกังานธุรการและฝ่ายบุคคล / ความพึงพอใจของ

พนกังาน / ระบบสวสัดิการ 

 

 

 

 
 
 



ง 
 

Abstract 

 

In 2000,  LP Laikhum Co.,Ltd. founded in Chiang Mai by Assoc. Prof. Waraporn 
Siriswang with registered capital 1.000.000.-baht to be an engineering consultant company such 
as counselling services to factories until now and supporting the various researches, for example, 
the Research of Electricity Generating Authority of Thailand (on behalf of All Zenith Co., 
Ltd.,the subsidiary company of LP Laikhum Co.,Ltd.), the Public Health Research and Servey 
Data Collection and Industrial Situations Report performed for Office of Industrial Economics.  
The company has always administrated with good governance and stability, then the shareholders 
agree to increase the capital to 5,000,000.-baht to treat the company be secure and reliable.  In 
addition, the company also enhances the branches in Bangkok, Chonburi, Prachuap Khiri Khan  
and Udon Thani for customers’ convenience to contact with the company. 
Our group had an activity of cooperative learning program at LP Laikhum Co.,Ltd., holding 
assistant administrative officer in personnel department.  The jobs were both general affairs and 
personnel administration.  After our activity, we found that the company had differentiated plans 
to provide employee welfare but never evaluated the employee satisfaction with the welfare of the 
company.  So we were assigned to do this task so that the company will use the information from 
our evaluation to improve and develop the welfare system later. 
 
Importance : LP Laikhum Co.,Ltd. / general affairs and personnel administration. / employee 
satisfaction / welfare system 

 

 


