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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ คุณภาพชีวิตการท างาน และลักษณะ
ของงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท จ านวน 134 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย                 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่าย ผลการวิจัย พบว่า 1. ลักษณะประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน อายุงาน และ
สถานภาพ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนลักษณะประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ อายุ ต าแหน่งงาน อายุงาน ระดับการศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.05 2. คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านเกียรติยศ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนลักษณะของงาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ 3. คุณภาพชีวิตการท างาน 
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ ส่วนลักษณะของงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในสวัสดิการ 
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ABSTRACT 
 
 This research study was aimed at studying demographic characteristics, quality of work 
life and job characteristics associated with the organizational commitment and fringe benefits 
satisfaction of employees in of Frasers Property (Thailand). The sample group was 134 
employees. The questionnaire was the main instrument for collecting data and statistical analysis 
was also applied in this research by way of percentage, means, standard deviation, t-test,               
one-way ANOVA, and the correlation coefficient method. The findings of this study are as follows. 
1. Demographic characteristics – gender, age, professional position, work experience and marital 
status – has a statistically significant effect on the organizational commitment at the level of 0.05 
and fringe benefits satisfaction of employees at the level of 0.05. 2. Quality of work life, in terms 
of honor, has a statistically significant relation to the organizational commitment at the level of 
0.05; Job characteristics, however, has no relation to fringe benefits satisfaction of employees.    
3. Quality of work life has no relation to fringe benefits satisfaction of employees. Job 
characteristics, in terms of participating in management, has a statistically significant relation to 
fringe benefits satisfaction of employees at the level of 0.05. 
 
Keywords: Quality Of Work Life, Organizational Commitment, Fringe Benefits  
 

บทน า 
  ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากข้ึน ปัจจัยในเรื่องของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นปัจจัย
ที่มีความส าคัญที่จะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานองค์การ ซึ่งองค์การที่สามารถสร้างความผูกพันกับ
พนักงานขององค์การได้นั้น จะมีแนวโน้มว่า การบริหารงานขององค์การจะประสบความส าเร็จตามไปด้วย                
(โอเคเนชั่น, 2554) ดังนั้นการจัดสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างความผกูพัน สร้างความ
พึงพอใจ และ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน ให้กับพนักงาน (ชลินทร์ อมรธรรม และคณะ , 2552) ดังนั้น             
การท าให้บุคลากรในองค์การได้รับความสะดวกสบายในการท างาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกัน ท่ีแน่นอน
ในการด ารงชีวิต หรือได้รับประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้าง ที่ได้รับอยู่เป็นประจ า ท้ังนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ
ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญก าลังใจดีขึ้น เพื่อจะได้ใช้ก าลังกาย ก าลังใจและสติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องวิตกกังวลปัญหายุ่งยากทั้งในส่วนตัวและครอบครัวท าให้มีความพอใจในการท างานมีความรัก
ตั้งใจที่จะท างานให้ดีที่สุด มีความรู้สึกท่ีดีในการท างานจนเกิดเป็นความผูกพันต่อองค์การในท่ีสุด 
  จึงกล่าวได้ว่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเป็นความรู้สกึโดยรวมที่มีต่องานและองค์การโดยที่ความ
ผูกพันนั้นเป็นผลที่เกิดจากความพึงพอใจก่อนแล้วจึงเช่ือมโยงสู่ความผูกพันเป็นทัศนคติที่มีเสถียรภาพมากโดยก่อ
เกิดและพัฒนาไปอย่างช้าๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ความสัมพันธ์ที่มากขึ้นเรื่อย ระหว่างบุคคลกับองค์การ (Porter & 
Streers, 1979, อ้างถึงใน นิดาขวัญ ร่มเมือง, 2554, น. 2) ดังนั้นสิ่งที่องค์การต้องตระหนักอยู่เสมอ คือ องค์การจะ
สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การได้อย่างไรที่จะเอื้อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขณะเดียวกันก็พร้อมท่ีจะธ ารงรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ 
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ความสามารถพนักงานท่ีมีความผูกพันนั้นจะช่วยเพิ่มและรักษาลูกค้าที่สร้างก าไรให้แก่องค์การได้ตลอดจนเพิ่มความ
จงรักภักดีของลูกค้าส่งผลให้องค์การเกิดการเติบโตของยอดขายและผลก าไรที่ยั่งยืน  
 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นเป็น
บริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการด าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้บริหารจัดการอสังหารมิทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร 
โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 33.2 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) ได้รับการยอมรับ           
ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย                   
ด้วยทรัพย์สินคุณภาพสูงภายใต้การบริหารจัดการกว่า 2.7 ล้านตารางเมตร ครอบคลุมทั้งอาคารโรงงาน อาคาร
คลังสินค้าและโลจิสติกส์ ที่ตั้งบนท าเลยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ ภายใต้ทิศทางกลยุทธ์การขยายขอบเขตรอบด้าน             
ในธุรกิจใกล้เคียง ท าให้เราสามารถขับเคลื่อนการเติบโต และเสริมศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและ
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินธุรกิจของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จึงอยู่ท่ามกลางกระแส           
ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้องค์การอยู่รอดได้ ภายได้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
อย่างในปัจจุบัน บริษัทต้องมีความพร้อมในการปรับตัวทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารต้ นทุน ระบบ
คุณภาพของสินค้าและบริการ โดยมี “คน" เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเพิ่มและเป็นศูนย์กลางการด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  ดังนั้นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย คือการสร้างสรรค์สวัสดิการที่ดี             
ที่ตรงกับความต้องการของพนักงานจนน าไปสู่ความพึงพอใจต่อบริษัทและความผูกพันต่อองค์การซึง่จะท าให้บริษัทมี
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างานขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาเรื่อง  
"คุณภาพชีวิตการท างาน ลักษณะของงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจ                
ในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)" เพื่อน าผลการวิจัยนี้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ น ามาเสนอแนะให้กับองค์การ ในการน าไปปรับปรุงก าหนดกลยุทธ์ ที่เหมาะสมไปสู่การพัฒนาของ            
บริษัทต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา สถานภาพ 
และประสบการณ์ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้               
(ประเทศไทย) 
  2. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา สถานภาพ 
และประสบการณ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) 
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
  4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
  5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของ
พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
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  6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงาน           
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ที่มี เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน 
ระดับการศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 
  2. พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ที่มี เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน 
ระดับการศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการแตกต่างกัน 
  3. คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท               
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
  4. ลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
  5. คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท             
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
  6. ลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
  แนวคิดและทฤษฎีของคุณภาพชีวิตการท างาน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาความทฤษฎีล าดับขั้นตอนตามความ
ต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ (Maslow, 1954, pp. 80–84, อ้างถึ งใน วรเทพ เวียงแก , 2558, น. 30)            
ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย ความต้องการทางร่างกายหรือความต้องการ
ทางกายภาพ ความต้องการความปลอดภัยหรือความต้องการความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความต้องการ
ที่จะได้รับการยกย่องในสังคม และความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จตามความนึกคิดหรือความต้องการ
ความส าเร็จในชีวิต จากความต้องการทั้ง 5 ขั้นดังกล่าวแล้วความต้องการดังกล่าวจะเป็นความปรารถนาและแรงขับ
เพื่อที่จะสนองความปรารถนาของตนเอง เมื่อความต้องการได้ถูกตอบสนองตามสมควรแล้วความต้องการเหล่านี้           
จะหยุดเป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของงาน ท าให้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาลักษณะของงานโดยผู้วิจัย          
อ้างอิงทฤษฎีของ (Hackman J. R. & Oldham G. R., 1975) ได้น าเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานที่จะ
ช่วยอธิบายเกี่ยวกับแนวความคิดการปรุงแต่งงาน ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ  โดยต้องการที่จะ
ศึกษาลักษณะงานจาก ความหลากหลายของทักษะในการท างาน ความเกี่ยวเนื่องกันของงาน หรือมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ความส าคัญของงาน ความเป็นอิสระ และผลสะท้อนของงาน ซึ่งน าไปสู่การจูงใจในการท างาน 
ผลการปฏิบัติงานที่ดี และความพึงพอใจการท างาน เพื่อน าประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
และความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ McClelland (1961) ได้เสนอทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อก่อให้เกิด
ความพึงพอใจโดยการเรียนรู้ความต้องการของบุคคล เพื่อที่จะได้มีความพึงพอใจในสิ่งนั้น จึงมีการแบ่งความ
ต้องการออกเป็น 3 ประการคือ ความต้องการให้ตนเองประสบความส าเร็จ  ความต้องการที่จะผูกพันหรือ            
อยู่ร่วมกัน และความต้องการที่อยากจะมีอ านาจ ด้วยสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการที่เป็นเงิน ไม่เป็นเงิน              



5 

 

ด้านงาน และด้านสภาพแวดล้อมการท างาน เพื่อท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ได้ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างความ
พึงพอใจ และลดปัญหาจากการขาดงานหรือลาออกจากงาน ประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
และความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2545) ได้แบ่งประเภทของสวัสดิการ
ออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งง่ายต่อการศึกษาและท าความเข้าใจ ได้แก่ สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน            
(เงินทางอ้อม) สวัสดิการด้านงาน และสวัสดิการด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ซึ่งเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่พนักงาน
ควรจะได้จากบริษัท และจัดสรรให้แก่บุคลากรตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน              
มีความผูกพันองค์การไม่คิดจะเปลี่ยนงาน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในในสวัสดิการ
ของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ Steers and Porter (1991) ได้กล่าวว่า ความผูกพัน
ต่อองค์การมีความหมายใน 3 ลักษณะคือ ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ  ความปรารถนาอย่างแรงกล้า            
ที่จะคงไว้ซึง่ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ ซึ่งเป็นลักษณะที่บุคลากร เต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตนพยายามท างาน
เต็มความสามารถเพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายเกิดผลประโยชน์ต่อองค์การและมีความห่วงใย
ต่อความเป็นไปขององค์การ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ทั้ง            
เพศชายและหญิงจ านวนรวมทั้งสิ้นจ านวน 202 คน ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 (บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย), 2562) โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของประชากรใช้สูตรของ Taro Yamane 
(Yamane, 1967, pp. 580-581) ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 134 คน 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ พนักงานในเครือบริษัท                
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
  ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตามสัดส่วนของจ านวน
พนักงานในแต่ละฝ่ายทั้งหมด 134 คน  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ คุณภาพชีวิตการท างานและ
ลักษณะงาน 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท             
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) และความพึงพอใจในสวัสดิการ  
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน 
ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices 
Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย             
ด้านสังคมและด้านเกียรติยศ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของ
พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 
scale questions) รวมจ านวน 12 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale)               
มี 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของงาน ได้แก่ ความหลากหลายของงาน ความท้าทายของงาน 
ความก้าวหน้าในงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 17 ข้อ โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
  ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส              
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ได้แก่ ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้
ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions)              
รวมจ านวน 10 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
  ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในสวัสดิการต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท               
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ได้แก่ สวัสดิการที่เป็นเงิน สวัสดิการที่ไม่เป็นเงิน สวัสดิการด้านงาน และ
สวัสดิการด้านสภาพแวดล้อมการท างาน โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) 
รวมจ านวน 14 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมี
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
 2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ลักษณะของงาน ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการ เพื่อสร้างแบบสอบถามให้มีความ 
สอดคล้องกัน 
 3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 
คุณภาพชีวิตการท างาน ลักษณะของงาน ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการ 
 4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 5. น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสารนิพนธ์ 
 6. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) และการใช้ส านวนภาษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
 7. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เพื่อวิเคราะห์หา

ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α-Coefficient) สูตร
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ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, น. 449) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

ค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤α≤1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก  
แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงโดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ไม่ต่ ากว่า 0.7 โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น 
ซึ่งใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีค่าความเช่ือมั่นสูง ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.836 หมายความว่า             
มีความเช่ือมั่นสูง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลท าการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
  1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ 
วารสาร เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม 
  2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง              
จ านวน 134 ตัวอย่าง  
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา 
สถานภาพ และ ประสบการณ์ โดยการหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  2. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิต ลักษณะของงาน ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในสวัสดิการต่อ
องค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert scale questions) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviations) 
 3. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2545), 
One-way analysis of variance (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) หรือ สถิติ Brown-Forsythe (ภานุมาส ตัมพานุ
วัตร, 2551, อ้างถึงในHartung Joachim, 2001, p. 300) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
 

ผลการวิจัย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  
84 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70 มีอายุ 40 – 49 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีต าแหน่งงานเป็นระดับ
ปฏิบัติการ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีอายุงาน 16 – 20 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 9.00 มีสถานภาพโสด จ านวน 67 คน             
คิดเป็นร้อยละ 50.00 และประสบการณ์ท างานพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
โดยรวม ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ทุกข้อ ได้แก่ ทัศนคติเพื่อนร่วมงานและองค์การ ความคาดหวัง             
ที่ได้รับการตอบสนอง  ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ และ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพาได้ผู้ บริโภค 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 4.02 3.83 และ 4.11 ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) โดยรวมผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณา            
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ทุกด้าน ได้ แก่ ด้านสังคม ด้านเกียรติยศ             
ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.15 4.13 4.06 และ 4.02 ตามล าดับ   
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของงานของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศ
ไทย) โดยรวมผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ทุกข้อ ได้แก่ ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น                
ด้านความหลากหลายของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ด้านความท้า
ทายของงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.15 4.01 3.91 3.90 และ 3.88 ตามล าดับ   
 ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
(ประเทศไทย) โดยรวมผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  เมื่อพิจารณา             
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมาเพื่อประโยชน์ขององค์การ ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
3.99 และ 3.95 ตามล าดับ   
 ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) โดยรวมผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณา             
เป็นรายด้าน พบว่า ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านสวัสดิการด้านสภาพแวดล้อม
การท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านสวัสดิการ
ด้านงาน ด้านสวัสดิการที่เป็นเงิน และด้านสวัสดิการที่ไม่เป็นเงิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 3.91 และ 3.74 
ตามล าดับ 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า    
 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน อายุงาน และสถานภาพ มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ ของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                    
ที่ระดับ 0.05  
  2. ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ต าแหน่งงาน อายุงาน ระดับการศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจ              
ในสวัสดิการ ของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ 0.05 
  3. คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านเกียรติยศ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  4. ลักษณะของงาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท                           
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)   
 5. คุณภาพชีวิตการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ ของพนักงาน
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)  
  6. ลักษณะของงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อความพึงพอใจ
ในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ ตี้  (ประเทศไทย) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างาน ลักษณะของงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
และความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ป ระเทศไทย) มีประเด็น              
ที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ลักษณะประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน อายุงาน และสถานภาพ มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ ของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 อาจเป็นเพราะพนักงานเพศชายมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าพนักงานเพศหญิง และเพศหญิงมีความผูกกันกับเพื่อน
ร่วมงานมากกว่า อีกทั้งข้อจ ากัดทางวิชาชีพท่ีเพศหญิงค่อนข้างหางานได้ยากกว่าเพศชายจึงมีความรักและผูกพันต่อ
งานที่ตนเองท ามากกว่าและผู้หญิงมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงงานน้อยกว่ าผู้ชาย โดยพนักงานที่มีอายุ 20 - 29 ปี                 
มีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ 40 – 49 ปี และพนักงานที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีความผูกพันต่อ
องค์การน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ 40 – 49 ปี ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานที่มีอายุเพิ่มขึ้น มักจะเข้าใจและสามารถ
ปรับตัวกับนโยบาย เป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์การได้ดีกว่า จึงมีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น 
และความคาดหวังเรื่องต่าง ๆ จะลดลง อีกท้ังอายุที่เพิ่มมากขึ้น โอกาสเลือกงานจะลดน้อยลง จึงท าให้พนักงานที่มี
อายุมากส่วนใหญ่ยังต้องการคงสถานภาพพนักงานบริษัทไว้ต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) ยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกต าแหน่งงานร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน                    
ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกต าแหน่งงานอย่างเท่าเทียม  โดยพนักงานที่มีอายุงาน 0 - 5 ปี  มีความผูกพันต่อ
องค์การน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุงาน 16 - 20 ปี ท้ังนี้อาจเป็นเพราะอายุงานที่มาก สามารถปรับตัวกับที่ท างานได้ 
และไม่อยากเปลี่ยนงาน อีกทั้งมีความเช่ือมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และพนักงานที่มี
สถานภาพสมรสมีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าพนักงานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสมีโอกาสที่จะเปลี่ยนที่ท างานเพื่ออยู่ใกล้ครอบครัว ได้มีเวลาให้ครอบครัว หรือเปลี่ยน
งานเพื่อต้องการรายได้ที่สูงขึ้นเนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มรกต ศรีตูมแก้ว 
(2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษาลูกจ้างช่ัวคราวส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยในส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มัณฑนา ตุลยนิษกะ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กันความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวม อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ 
(2557) เรื่องความผูกพันต่อองค์การการของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผลการศึกษา
พบว่า  ต าแหน่งในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชนกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มรกต ศรีตูมแก้ว (2555) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษาลูกจ้างช่ัวคราวส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง
การศึกษาพบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
  2. ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ต าแหน่งงาน อายุงาน ระดับการศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจ             
ในสวัสดิการ ของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 อาจเป็นเพราะพนักงานที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ 40 – 49 ปี 
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และพนักงานที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ 40 – 49 ปี ทั้งนี้เนื่องจาก
พนักงานที่มีอายุเพิ่มขึ้น เข้าใจและสามารถปรับตัวกับนโยบาย เป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์การได้ดี กว่า จึงมี
แนวโน้มที่จะมีความผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น และความคาดหวังเรื่องต่าง ๆ จะลดลง อีกท้ังยิ่งมีอายุเพิ่มมากขึ้น 
โอกาสเลือกงานจะลดน้อยลง  จึงท าให้พนักงานท่ีมีอายุมากส่วนใหญ่ยังต้องการคงสถานภาพพนักงานบริษัทไว้ต่อไป 
อีกทั้งพนักงานทุกต าแหน่งงานร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน ให้ความส าคัญกับพนักงาน                 
ทุกต าแหน่งงานอย่างเท่าเทียม โดยพนักงานที่มีอายุงาน 0 - 5 ปี มีความพึงพอใจในสวัสดิการน้อยกว่าพนักงานที่มี
อายุงาน 16 - 20 ปี ท้ังนี้มีการน าปัจจัยด้านอายุงานมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่นการ
ให้รางวัลอายุงานนานตามล าดับขั้น ในการยกย่องช่ืนชมพนักงานที่ได้อุทิศตนท างานให้กับองค์การอย่างเสียสละ
ยาวนาน มีขวัญและก าลังใจ นอกจากนั้นยังพบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจ   
ในสวัสดิการมากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าอาจได้รับสวัสดิการไม่ตรงกับความคาดหวังของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มัณฑนา ตุลยนิษกะ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กันความผูกพันต่อ
องค์การโดยรวม อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) เรื่อง
ความผูกพันต่อองค์การการของเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผลการศึกษาพบว่า  
ต าแหน่งในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกัน  
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ เฟื่องปรางค์ (2561) ความพึงพอใจต่อการจัด
สวัสดิการ กรณีศึกษา หน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณารับประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า อายุระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พินิจ เพชรสน (2553) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3. คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านเกียรติยศ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อพนักงานมี
ความรู้ ความสามารถในงาน มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การจึงได้รับความคาดหวังจากบริษัท และได้รับ
มอบหมายงานที่มีเป้าหมายสูงเกินไปจนเกิดความกดดันท าให้พนักงานมีความเครียดจึงมีโอกาสที่ต้องการเปลี่ยน               
ที่ท างาน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานิฎา เจริญเลิศวิวัฒน์ (2558, บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจ                       
ในค่าตอบแทนสวัสดิการและคุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ : กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณะสุข พบว่า คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์การ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 
  4. ลักษณะของงาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักง านในเครือบริษัท                       
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ทั้งนี้เนื่องจาก พนักงานได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับความสามารถ
ศักยภาพของพนักงาน และการปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้หลายด้านและรูปแบบวิธีท้าทายอยู่เสมอ จึงต้องใช้ความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ และอุปสรรคต่างๆ ของงานที่เกิด ท าให้เกิดการเรียนรู้               
การพัฒนาและได้รับโอกาส การสนับสนุนในการเติบโตในงาน และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา จึงท าให้ลักษณะงานไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ผลิตช้ินส่วน
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อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบว่า ลักษณะของงานมีความสัมพันธ์
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 5. คุณภาพชีวิตการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ ของพนักงาน
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) เนื่องจากวันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
หรือพักร้อน พนักงานมีสิทธิหยุดงานท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับให้นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้หยุด อีกทั้ง
กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีการก าหนดเวลาการท างานท่ีเหมาะสมในแต่ละวันให้แก่แรงงาน ซึ่งเวลาการท างาน และ
วันหยุดเป็นข้อก าหนดพื้นฐานที่ทุกบริษัทใช้ปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคล อีกทั้งบริษัทยังให้ความส าคัญกับ
ความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ซึ่งปัจจัยที่เป็นพนักงานทุกคนรับรู้ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กรเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ                
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานิฎา เจริญเลิศวิวัฒน์ (2558, บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทน
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 
พบว่า คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ                      
ที่ระดับ 0.05 
  6. ลักษณะของงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อความพึงพอใจ
ในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ทั้งนี้เนื่องจากหากพนักงานมีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และสามารถท าให้งานประสบผลส าเร็จ จะมีโอกาส
ในการเพิ่มเงินเดือนและและต าแหน่งงานเพิ่มขึ้น จึงท าให้การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความสัมพันธ์ต่อ               
ความพึงพอใจในสวัสดิการ โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก และมีทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มรกต ศรีตูมแก้ว (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษาลูกจ้างช่ัวคราว
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง  ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความสัมพันธ์
กับระดับความผูกพันต่อความพึงพอใจในสวัสดิการขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ผลจากการวิจัย คุณภาพชีวิตการท างาน ลักษณะของงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและ
ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี ้
  1. จากการศึกษาพบว่า พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ที่มีเพศ อายุ อายุ
งานแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
ควรจัดองค์ประกอบในการท างานและมอบหมายลักษณะการท างานให้กับพนักงานทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
พนักงานในแต่ละช่วงอายุและอายุงานอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมเพื่อให้พนักงานทุกกลุ่มมีความผูกพันต่อองค์การ
ไปในทิศทางเดียวกัน และควรจัดกระบวนการติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการจัดองค์การเป็นไปอย่างทั่วถึง 
เพื่อเสริมสร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และพนักงาน รวมทั้งควรมีก าหนดอ านาจหน้าที่
ของแต่ละฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร และควรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และโครงสร้าง
ในการบริหารงานขององค์การ 
  2. จากการศึกษาพบว่า พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)ท่ีมีอายุและระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการต่างกัน ดังนั้นบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
ควรก าหนดการจัดสวัสดิการเป็นนโยบายในการบริหาร มีกฎระเบียบอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงาน            
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ทุกกลุ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการของบริษัทที่พนักงานได้รับมากขึ้น นอกจากนี้ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
พนักงานมีความพึงพอใจในสวัสดิการอยู่ในระดับดี  ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสวัสดิการของบริษัท            
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน อย่างไรก็ตามควรมีการการพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการพิจารณาสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรส ารวจความคิดเห็น
ของพนักงานเกี่ยวกับสวัสดิการทุกปี เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ                
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของบุคลากรภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้สามารถตอบความสนอง
ความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน  
  3. จากการศึกษาพบว่า คุณภาพการท างานด้านเกียรติยศมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นหมายความว่า                   
หากพนักงานมีความก้าวหน้าในงานจะท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การลดลง ดังนั้นบริษัท เฟรเซอร์ส   
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ควรมีการสื่อความที่ชัดเจนลงไปในทุกระดับของพนักงานเรื่องนโยบาย จุดมุ่งหมายของ
องค์การและมีการปลูกฝังวัฒนธรรมค่านิยม อันดีงามที่เป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อให้พนักงานได้รับรู้และเกิดความ
ภาคภูมิใจในองค์การ ผู้บริหารหรือหัวน้าควรตั้งเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจนในระดับที่มีความเป็นไปได้ ไม่สูง
เกินไปจนกดดันพนักงานเกินไป เพื่อที่พนักงานจะได้ไม่เหนื่อยล้าจากการท างานมากเกินไปแม้จะมีต าแหน่งงาน            
ที่สูงขึ้น ซึ่งเป้าหมายนี้จะเป็นจุดร่วมการสร้างความส าเร็จร่วมกันระหว่างพนักงานและองค์การ เพื่อให้พนักงาน            
เกิดความผูกพันกับองค์การแม้ว่าจะมีความรู้ความสามารถและต าแน่งงานท่ีสูงขึ้น  
  4. จากการศึกษาพบว่า ลักษณะงานด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
ในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ในทิศทางเดียวกัน นั่นหมายความ
ว่า หากพนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานจะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในสวัสดิการเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัท              
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา 
และมีการสื่อความที่ชัดเจนลงไปในทุกระดับของพนักงานเรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และภารกิจส าคัญของหน่วยงาน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  การศึกษาฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก              
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้ค าแนะน า ปรึกษา ดูแลเอาใจใส่และเสียสละเวลาในการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง  
ต่าง ๆ ของงานวิจัยครั้งนี้ ท าให้วิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพยิ่ง 
และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิจัยทุกท่าน ที่ได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการศึกษา
ฉบับนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้ จนผู้วิจัยสามารถน ามาใช้ในการท างานวิจัยครั้งนี้
จนส าเร็จลุล่วงด้วยดีท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่  ที่คอยให้ก าลังใจและสนับสนุนงบประมาณ
จนส าเร็จการศึกษา  คุณค่าของวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดามารดา และบูรพาจารย์             
ทุกท่าน ขอยกคุณงามความดีให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิจัยฉบับนี้ตลอดไป 
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