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บทคดัย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง คณุภาพชีวิตการท างาน ลกัษณะของงาน ที่มีความสมัพนัธ์ 
ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การและความพงึพอใจในสวสัดิการ 
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

ผู้วิจยั ธญัชนก เชิงศกัดิ์ศรี 
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อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. วสนัต์ สกลุกิจกาญจน์  

  
การวิจยัครัง้นีม้ีความมุง่หมาย เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ คณุภาพชีวิตการท างาน และ

ลกัษณะของงาน ที่มีผลต่อความผกูพนัต่อองค์การ และความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้(ประเทศไทย) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้คือ พนักงานบริษัท  จ านวน 
134 คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่าย  ผลการวิจยั พบว่า 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ 
ต าแหน่งงาน อายุงาน และสถานภาพ มีผลต่อความผกูพนัต่อองค์การ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ส่วนลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ต าแหน่งงาน อายุงาน ระดับการศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจใน
สวสัดิการ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 2. คณุภาพชีวิตการท างาน ด้านเกียรติยศ มีความสมัพนัธ์ต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การ  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนลกัษณะของงาน ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ 3. คุณภาพชีวิตการท างาน ไม่มีความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อความพึงพอใจใน
สวสัดิการ  สว่นลกัษณะของงาน ด้านการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อความ
พงึพอใจในสวสัดิการ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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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. 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. 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. 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.  

 
Keyword : Quality of work life, The organizational commitment, Fringe benefits satisfaction of 
employees 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
อาจารย์  ดร.วสันต์  สกุลกิจกาญจน์  ท่ีให้ค าแนะน าช่วยเหลือ  ชีแ้นะแนวทาง  ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องตา่ง ๆ อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งแก่ผู้วิจยั ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนีด้้วย 

ขอขอบพระคณุอาจารย์ ผศ.ดร.กลุเชษฐ์ มงคล และ อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ จินต์นพุงศ์ ท่ีให้
ความอนุเคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญตรววจสอบคณุภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถามและคณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ์และแนะน าแนวทาง  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  อันเป็น
ประโยชน์แก่การท างานวิจยัชิน้นี ้

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจน
ประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้วิจยั อีกทัง้ให้ความเมตตาด้วยดีเสมอมา 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม  และบัณฑิต
วิทยาลยัทกุทา่นตลอดจนผู้ มีสว่นส าเร็จตอ่งานวิจยัชิน้นี ้

ขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีให้ความร่วมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถามให้เสร็จ
ตามก าหนดเวลา เพ่ือการวิจยันี ้

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีได้เลีย้งดูและอบรมสั่งสอนผู้ วิจัยให้เป็นคนดี ขยัน 
อดทน ซ่ือสตัย์ มีคณุธรรม และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวิชาความรู้ติดตวั เพ่ือทดแทนคณุตอ่สงัคม
และประเทศชาต ิ

สุดท้ายนี ้คุณประโยชน์และความดีอนัพึงจากสารนิพนธ์ฉบบันี  ้ผู้วิจัยขอมอบเป็นเคร่ือง
บชูาพระคณุบิดามารดา ญาติ และบรูพคณาจารย์ทกุท่านท่ีได้อบรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางท่ีดีและมี
คณุคา่ตลอดจนส าเร็จการศกึษา 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆมากมายทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจท่ีรุนแรงมากขึน้ การเปล่ียนทางสังคม รวมถึง
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงส่งผลให้องค์การต่าง ๆ ต้องมีการปรับเปล่ียน
นโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสร้างองค์การเพ่ือให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงในปัจจุบนั การปรับเปล่ียนดงักล่าวส่งผลโดยตรงตอ่บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานต้องมีการ
ปรับเปล่ียนให้เข้ากับการท างานใต้เง่ือนไขของการบริหารของบริษัท โดยการเปล่ียนแปลงนัน้
ผลกระทบท่ีตามมามีทัง้ ข้อดีและข้อเสีย โดยผลดีนัน้คือ การบริหารงานของบริษัทจะมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ท าให้พนกังานเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการท างาน มีเปา้หมายในการ
ท างานร่วมกัน แต่เน่ืองจากบางครัง้การเปล่ียนท่ีรวดเร็วนัน้ส่งผลท่ีอาจเกิดเป็นข้อเสียได้คือ 
พนกังานมีความไม่ผูกพนัตอ่องค์การ ความพึงพอใจในการท างานลดลงเร่ือย ๆ หากมีโอกาสและ
ข้อเสนอท่ีจากท่ีอ่ืน พนกังานอาจจะลากออกเพ่ือเร่ิมท างานท่ีใหม่ท่ีมีความก้าวหน้ามากกว่า ทัง้
เร่ืองการท างาน เงินเดือน สวสัดกิาร และสงัคม (ทองพนัชัง่ พงษ์วารินทร์, 2554) 

จากสภาพแวดล้อมขององค์การท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขนัท่ีสูง 
ปัจจัยในเร่ืองของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคญัท่ีจะน า
องค์การไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานองค์การ องค์การท่ีสามารถสร้างความผูกพัน ท่ีดีกับ
พนกังานท่ีถือว่าเป็นทุนมนุษย์ขององค์การได้นัน้ จะมีแนวโน้มว่า การบริหารงานขององค์การจะ
ประสบความส าเร็จตามไปด้วย (โอเคเนชัน่, 2554) ความร่วมมือร่วมใจของบคุลากรในองค์การจะ
สามารถน าพาองค์การไปสู่จดุหมายได้หรือไม่นัน้ย่อมขึน้อยู่กบัประสิทธิภาพในการท างานร่วมกนั
โดยบคุลากรทกุคนในองค์การจะมีสว่นร่วมท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพได้มากน้อยต่างกนัทัง้นีผู้้น า
องค์การถือเป็นผู้ ท่ีมีส่วนส าคัญในการน าองค์การไปสู่จุดหมายจากความร่วมมือร่วมใจของ
บคุลากร 

หากจะมองย้อนกลบัไปในช่วงเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงจากในยคุชีวิตเกษตรกรรมมา
สู่ยคุอตุสาหกรรม ปัจจยัพืน้ฐานส าคญัท่ีจะสามารถสร้างความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานให้
เกิดขึน้ได้ส่วนมาก จะเป็นปัจจยัท่ีมาจากตวัเงินหากแต่เม่ือนกัพฤติกรรมศาสตร์ นกัจิตวิทยา นกั
สงัคมศาสตร์ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถและการเพิ่มผลผลิตภาพในการท างานของ
พนกังาน ก็ท าให้แนวความคิดในการหลอกล่อจูงใจเพ่ือให้คนทุ่มเทและท างานให้กับองค์การหนั
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มาให้ความสนใจในเร่ืองของจิตใจ และความต้องการระดบัตา่ง ๆ ของคนมากขึน้แทนท่ีจะสนใจใน
เร่ืองของการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแตเ่พียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ 

การจดัสวสัดิการท่ีดีให้กบัพนกังานเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจ และ    
”คณุภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน" การให้สวสัดกิารท่ีดีให้ผลทางจิตใจแก่ผู้ รับ แตจ่ะต้องตรงกบัความ
จ าเป็นจึงจะได้ผลตามความต้องการ (ชลินทร์ อมรธรรม และคณะ, 2552) ดงันัน้การสร้างความพึง
พอใจในด้านสวสัดกิาร โดยการท าให้บคุลากรในองค์การมีการด ารงชีวิตท่ีแนน่อน มีหลกัประกนั มี
ความมั่นคงในอาชีพ ได้รับความสะดวกสบายในการท างาน หรือได้รับประโยชน์อ่ืนใด
นอกเหนือจากเงินเดือนคา่จ้าง ท่ีได้รับอยู่เป็นประจ า ทัง้นีเ้พ่ือเป็นสิ่งจงูใจให้ผู้ปฏิบตัิงานให้มีขวญั
มีก าลงัใจดีขึน้ เพ่ือจะได้ใช้ก าลงักาย ก าลงัใจ สบายใจกบัปัญหาท่ีเกิดจากส่วนตวัและครอบครัว  
สตปัิญญาความสามารถของตนในการปฏิบตังิานได้อยา่งเตม็ท่ี ท าให้มีความพอใจในการท างานมี
ความรักตัง้ใจท่ีจะท างานให้ดีท่ีสดุ มีความรู้สกึท่ีดีในการท างานจนเกิดเป็นความผกูพนัตอ่องค์การ
ในท่ีสดุ 

ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานเป็นความรู้สึกโดยรวมท่ีมีต่องานท่ีท าและองค์การ
โดยท่ีความผูกพันเกิดจากความพึงพอใจก่อนแล้วจึงเช่ือมโยงสู่ความผูกพันเป็นทัศนคติท่ีมี
เสถียรภาพมากโดยก่อเกิดและพฒันาไปอยา่งช้า ๆ ตามเวลาท่ีผา่นไป ความสมัพนัธ์ท่ีมากขึน้เร่ือย 
ระหว่างบุคคลกับองค์การ (Porter & Streers, 1979, อ้างถึงใน นิดาขวัญ ร่มเมือง, 2554, น. 2) 
ดงันัน้สิ่งท่ีองค์การต้องตระหนกัอยูเ่สมอ คือ องค์การจะต้องสร้างแรงจงูใจและส่งเสริมให้บคุลากร
เกิดความผูกพันต่อองค์การได้อย่างไรท่ีจะเอือ้ให้พนักงานสามารถปฏิบตัิงานอย่างทุ่มเทเต็ม
ความสามารถเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ขณะเดียวกนัก็พร้อมท่ีจะด ารงคงไว้ซึ่งพนกังานท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ กล่าวถึงความผูกพนัเป็นความรู้สึกท่ีเพิ่มและรักษาลูกค้าท่ีท าก าไรให้แก่องค์การ 
เพิ่มความจงรักภกัดีของลกูค้า สร้างยอดขายและก าไรไปอยา่งยัง่ยืน        

ความผกูพนัตอ่องค์การจงึมีความส าคญัยิ่งตอ่พฤตกิรรมการท างานของพนกังานและกบั
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การเพราะหากพนกังานมีความผกูพนัตอ่องค์กรสงู ก็ย่อมจะ
มีพฤติกรรมท่ีท าให้องค์การประสบความส าเร็จในเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ ความสุขจากการท างาน
ถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเป็นสิ่งจูงใจท่ีท าให้พนกังานในองค์การมีความผูกพนัต่อองค์การ มี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การจนกลายเป็นความจงรักภักดี 
ตอ่องค์การและเป็นผลให้พนกังานมีความดัง้ใจทุ่มเทในการปฏิบตัิงานให้กับองค์การอย่างเต็มท่ี 
อีกทัง้ทอ่ให้เกิดการยอมรับและศรัทธาตอ่องค์การมากย่ิงขึน้เปา้หมาย 
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ซึ่งเราควรเข้าใจว่ามนุษย์ทุกเพศทุกวัยย่อมอยากมีชีวิตท่ีมีความสุข ซึ่งความสุขนัน้
เกิดขึน้ได้จะประกอบด้วยปัจจยัหลายๆ สิ่ง ทัง้สิ่งของหรือเหตกุารณ์แวดล้อมใกล้ตวัทัง้ท่ีท างาน
และท่ีบ้าน และสิ่งท่ีไกลออกไปกว่านัน้เป็นความสัมพันธ์ท่ีมารวมกัน ชีวิตท่ีเป็นสุขเกิดได้จาก
หลายๆอย่างผสมผสานกัน การท่ีมีสุขภาพเบิกบานแจ่มใส ควบคมุอารมณ์ ไม่ทุกข์ หาทางออก
และวิธีแก้ไขกับปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ได้ ปรับตวัเข้ากับสงัคมและสิ่งแวดล้อม มีสิทธิเสรีภาพเท่า
เทียม การศกึษาท่ีดี ท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสม อาชีพท่ีมัน่คง มีคณุธรรมและจริยธรรม  

เพราะฉะนัน้ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึน้อยู่กับบุคลากรใน
องค์การ การเอาใจใส่ต่อทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเร่ืองท่ีผู้ บริหารขององค์การทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนในปัจจุบันหันมาให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะการท่ีบุคลากรปฏิบัติงานมี
คณุภาพชีวิตการท างานท่ีดี ย่อมน ามาสู่การสร้างสรรค์บรรยากาศอนัจะท าให้บคุลากรได้รับความ
พึงพอใจในการท างานสูงขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านทศัคติและพฤติกรรมภายใน
กลุม่และองค์การ นอกจากนีย้งัสง่ผลตอ่ความตัง้ใจในการท างาน สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีมได้ 
เป็นการลดปัญหาการขาดงาน ลดความคบัข้องใจ ลดความขดัแย้ง มีการร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี อีก
ทัง้ยงัเป็นการเสริมสร้าง ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ปฏิบตังิานกบัองค์การอีกด้วย  

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท  เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้ซึง่เป็นบริษัทข้ามชาตท่ีิจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนว
ทางการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทัง้การเป็นผู้ พัฒนา  เ จ้าของ และผู้ บริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร  โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 33.2 
พนัล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) ได้รับการยอมรับในฐานะผู้พฒันาและบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  ด้วยทรัพย์สิน
คณุภาพสงูภายใต้การบริหารจดัการกว่า 2.7 ล้านตารางเมตร ครอบคลมุทัง้อาคารโรงงาน อาคาร
คลังสินค้าและโลจิสติกส์ ท่ีตัง้บนท าเลยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ ภายใต้ทิศทางกลยุทธ์การขยาย
ขอบเขตรอบด้านในธุรกิจใกล้เคียง ท าให้เราสามารถขบัเคล่ือนการเติบโต และเสริมศกัยภาพใน
การสร้างมลูคา่เพิ่มให้กับผู้ ถือหุ้นและผู้ เก่ียวข้องได้อย่างต่อเน่ือง การด าเนินธุรกิจของเฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้ประเทศไทย จึงอยู่ท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการ
ปรับตวัเพ่ือให้องค์การอยูร่อดได้ ภายได้สภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึน้อยา่งในปัจจบุนั บริษัทต้องมี
ความพร้อมในการปรับตวัทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการบริหารต้นทุน ระบบคุณภาพของ
สินค้าและบริการ โดยมี “คน" เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าเพิ่มและเป็นศนูย์กลางการด าเนินงานให้
บรรลตุามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
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ดงันัน้สิ่งส าคญัประการหนึ่งของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ประเทศไทย คือการสร้างสรรค์
สวสัดิการท่ีดีท่ีตรงกบัความต้องการของพนกังานจนน าไปสู่ความพึงพอใจตอ่บริษัทคิดเป็นความ
ผูกพันต่อองค์การซึ่งจะท าให้บริษัทมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานขับเคล่ือนไปสู่
เป้าหมายท่ีองค์การตัง้ไว้ผู้ วิจยัเห็นว่าควรมีการศึกษาเร่ือง"คณุภาพชีวิตการท างาน ลกัษณะของ
งาน ท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัต่อองค์การและความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) " เพ่ือน าผลการวิจัยนีม้าใช้ให้เกิดประโยชน์ 
น ามาเสนอแนะให้กบัองค์การ ในการน าไปปรับปรุงก าหนดกลยทุธ์ ท่ีเหมาะสมไปสู่การพฒันาของ
บริษัทตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อาย ุอายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบั
การศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

2. เพ่ือศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อาย ุอายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบั
การศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์ท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่
องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

4. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของงานท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

5. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ในสวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
สวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อาย ุอายงุาน ต าแหน่งงาน ระดบั

การศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจใน
สวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

2. เพ่ือให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์การและความพึง
พอใจในสวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ส าหรับใช้เป็นแนวทางการพฒันาความผกูพนัตอ่องค์การและความพึงพอใจ
ในสวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย 

4. เพ่ือน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการท างานและ
ลกัษณะของงานท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัตอ่องค์การและความพึงพอใจในสวสัดิการของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ตอ่ไปในอนาคต 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้มุ่งศึกษาถึง คุณภาพชีวิตการท างาน ลักษณะของงาน ท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยได้ก าหนดขอบเขตการศกึษาไว้ ดงันี ้

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

(ประเทศไทย) ทัง้เพศชายและหญิงจ านวนรวมทัง้สิน้จ านวน 202 คน ณ วันท่ี 25 กนัยายน 2562 
(ท่ีมาข้อมลู : Human Resources) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

(ประเทศไทย)ทัง้เพศชายและหญิง โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นตัวแทนของ
ประชากรใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1967, pp. 580-581) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95  

สตูร  n = N / 1+Ne2 
เม่ือ n  แทน  ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการ     
  N แทน  ขนาดของประชากร      
  e  แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุม่ตวัอย่างท่ียอมให้เกิดขึน้ = 0.05 
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แทนค่าในสตูรดงันี้ 
  n  =  202 / 1+202(0.05)2 

   = 134.22 หรือ 134 คน 
ดงันัน้จะได้กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้เท่ากับ 134 ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างตาม

ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจยัก าหนด
ขอบเขตการวิจยัไว้ดงันี ้

ขั ้นตอนที่  1 วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  คือ 
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  

ขัน้ตอนที่  2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บ
ตามสดัสว่นของจ านวนพนกังานในแตล่ะฝ่ายทัง้หมด 134 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ คณุภาพ

ชีวิตการท างานและลกัษณะงาน ซึง่ผู้วิจยัได้คดัเลือกตวัแปรอิสระมาศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1.1.1 เพศ 
1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 20 - 29 ปี 
1.1.2.2 30 – 39 ปี 
1.1.2.3 40 – 49 ปี 
1.1.2.4 50 ปีขึน้ไป 

1.1.3 ต าแหนง่งาน 
1.1.3.1 ระดบัปฏิบตักิาร  
1.1.3.2 ระดบัผู้จดัการขึน้ไป 

1.1.4 อายงุาน 
1.1.3.1 0 - 5 ปี 
1.1.3.2 6 - 10 ปี 
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1.1.3.3 11 - 15 ปี 
1.1.3.4 16 - 20 ปี 
1.1.3.5 20 ปีขึน้ไป  

1.1.5 ระดบัการศกึษา 
1.1.3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.1.3.2 ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา่ 
1.1.3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี  

1.1.6 สถานภาพสมรส 
1.1.6.1 โสด 
1.1.6.2 สมรส/อยูด้่วยกนั 
1.1.6.3 หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

1.1.7 ประสบการณ์ท างาน 
1.1.7.1 ทศันคตเิพ่ือนร่วมงานและองค์การ 
1.1.7.2 ความคาดหวงัท่ีได้รับตอบสนอง 
1.1.7.3 ความรู้สกึวา่ตนมีความส าคญัตอ่องค์การ 
1.1.7.4 ความรู้สกึวา่องค์การเป็นท่ีพึง่พาได้ 

1.2 คณุภาพชีวิตการท างาน 
1.2.1 ด้านร่างกาย 
1.2.2 ด้านความปลอดภยั 
1.2.3 ด้านสงัคม 
1.2.4 ด้านเกียรตยิศ 

1.3 ลกัษณะของงาน 
1.3.1 ความหลากหลายของงาน 
1.3.2 ความท้าทายของงาน 
1.3.3 ความก้าวหน้าในงาน 
1.3.4 การมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 
1.3.5 งานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังาน
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) และความพงึพอใจในสวสัดกิาร 
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2.1 ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) 

2.1.1 ความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ 

2.1.2 ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ของ
องค์การ 

2.1.3 ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์การ  

2.2 ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 
2.1.1 สวสัดกิารท่ีเป็นเงิน 
2.1.2 สวสัดกิารท่ีไมเ่ป็นเงิน 
2.1.3 สวสัดกิารด้านงาน 
2.1.4 สวสัดกิารด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมลูสว่นตวัพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ

เพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา  สถานภาพ 
ประสบการณ์ท างาน 

1.1 ประสบการณ์ท างาน หมายถึง สภาพการท างานท่ีผู้ปฏิบตัิงานได้รับ ได้แก่
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นท่ีพึ่งพิงได้ ทศันคติต่อเพ่ือน
ร่วมงานและองค์การและความคาดหวงัท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์การ 

1.1.1 ทัศนคติต่อเพื่ อนร่วมงานและองค์การ  หมายถึง  ทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงานทัง้หลายในองค์การท่ีมีต่อภาพพจน์ขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมการ
ท างาน การบริหารงานและกฎระเบียบภายในองค์การ 

1.1.2 ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ หมายถึง ความ
คาดหวังได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานในเร่ืองของความก้าวหน้าในงาน และอาชีพรูปการ
บงัคบับญัชาและผู้บงัคบับญัชา 

1.1.3 ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของ
ผู้ ปฏิบัติงานต่อการได้รับความส าคัญจากผู้ บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานและบทบาทท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จขององค์การ 
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1.1.4 ความรู้ สึก ว่าองค์การเ ป็นที่ พึ่ งพาได้ หมายถึง ความรู้สึกของ
ผู้ปฏิบตังิานตอ่การท่ีองค์การสามารถสนองตอบความต้องการขัน้พืน้ฐานได้ 

2. คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความเป็นอยู่หรือความสุขในการด าเนินชีวิตท่ี
เก่ียวข้องในการท างาน ชีวิตการท างานสามารถตอบสนองความจ าเป็นพืน้ฐานได้ตามมาตรฐาน
ของสงัคม สง่ผลให้งานประสบผลส าเร็จ ท าให้บคุลากรพงึพอใจและมีความสขุในการท างาน 

3. ลักษณะของงาน หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีผู้ปฏิบตัิรับผิดชอบอยู่ ได้แก่ ความมี
อิสระ ในการท้างานความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน การมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ อ่ืน และผลปอ้นกลบัของงาน 

3.1 ความหลากหลายของงาน หมายถึง งานท่ีผู้ปฏิบตัิต้องใช้ความรู้ความสามารถ
หลายด้านในการปฏิบตังิานเป็นงานท่ีซบัซ้อนมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบและวิธีการท้างานเสมอ 

3.2 ความท้าทายของงาน หมายถึง ความรู้สกึของบคุคลท่ีมีตอ่งานท่ีต้องใช้ความรู้
และความสามารถมากกวา่งานอ่ืน ๆ ไมจ่ าเจ รวมถึงการแก้ปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ ในงาน 

3.3 ความก้าวหน้าในงาน หมายถึง การท่ีบคุลากรมีโอกาสท่ีจะได้รับการสนบัสนนุ
ตอ่ความก้าวหน้าในงาน เชน่ การเล่ือนต าแหนง่ การปรับคา่ตอบแทน สวสัดกิาร และอ่ืนๆ 

3.4 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หมายถึง งานท่ีเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบตัิงาน และได้รับการยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา 

3.5 งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หมายถึง การท้างานท่ีมีการติดต่อส่ือสาร
กบัเพ่ือน 

4. ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อเป้าหมายและ
คา่นิยมขององค์การ มีความซ่ือสตัย์ จงรักภกัดี มีทศันคติทางบวกตอ่องค์การ และมีการแสดงออก
ทางพฤติกรรมอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในการท างาน เป็นความรู้สึกท่ีเช่ือมัน่และเป็นอนัหนึ่ง
อันเดียวกับองค์การ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจทุ่มเทความ
พยายามอย่างมาก เพ่ือประโยชน์ขององค์การ และเพ่ือจะปฏิบตัิงานให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว้ การมีส่วนร่วมในองค์การ และการมีความสขุในการได้เป็นสมาชิกองค์การ แม้วา่องค์การจะ
อยูใ่นภาวะปกตหิรือประสบกบัภาวะวิกฤติ 

5. ความพึงพอใจในสวัสดิการ หมายถึง ทศันคติทางบวก ความรู้สึกพอใจช่ืนชมยินดี
สมหวังของพนักงานท่ีมีต่อสวัสดิการอันได้แก่สวัสดิการท่ีเป็นตัวเงินสวัสดิการท่ีไม่เป็นตัวเงิน 
สวสัดกิารด้านงานและสวสัดกิารค้นสภาพแวดล้อมการท างาน 



 
 10 

5.1 สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน หมายถึง ค่าคอบแทนท่ีเป็นเงินได้แก่คา่จ้าง เงินเดือน 
เงินอดุหนนุประจ าปี (โบนสั) 

5.2 สวัสดิการที่ ไม่เป็นตัวเงิน หมายถึงค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นเงิน (เงินทางอ้อม) 
ได้แก่สวสัดิการเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ กับพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) เชน่คา่จ้างในวนัลางาน วนัหยดุงานตา่ง ๆ สิทธิตา่ง ๆ ท่ีทางบริษัทฯจดัให้สอดคล้อง
กบักฎหมาย 

5.3 สวัสดิการด้านงาน หมายถึงการได้ท างานท่ีชอบและสนใจ งานท่ีท้าทายความรู้ 
ความสามารถช านาญงานท่ีความรับผิดชอบโอกาสความเจริญก้าวหน้าในงาน การยกยอ่งยอมรับ
ในการท างานและความภาคภมูิใจในงาน 

5.4 สวัสดกิารด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึงนโยบายด้านสวสัดิการ
หรือคา่ตอบแทนท่ีดีผู้บงัคบับญัชาหรือการบงักบับญัชาท่ีดีทีมงานหรือเพ่ือนร่วมงาน การยืดหยุ่น
เวลาการท างานและสภาพแวดล้อมการท างาน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษางานวิจยั เร่ือง คณุภาพการท างานและลกัษณะของงานท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ

ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) มีกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 

ความพงึพอใจในสวัสดกิาร 
1 สวสัดกิารท่ีเป็นเงิน 
2. สวสัดกิารท่ีไมเ่ป็นเงิน 
3. สวสัดกิารด้านงาน 
4. สวสัดกิารด้าน  
   สภาพแวดล้อมการท างาน 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อายงุาน 

4. ต าแหนง่งาน 

5. ระดบัการศกึษา 

6. สถานภาพ 

7. ประสบการณ์ท างาน 
- ทศันคตเิพ่ือนร่วมงานและองค์การ 
- ความคาดหวงัท่ีได้รับตอบสนอง  
- ความรู้สกึวา่ตนมีความส าคญัตอ่ 
  องค์การ 
- ความรู้สกึวา่องค์การเป็นท่ีพึง่พาได้ 
  จากองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
1. ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกล้าและ  
   การยอมรับเปา้หมายและคา่นิยม    
   ขององค์การ 
2. ความเตม็ใจท่ีจะทุม่เทความ 
   พยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชน์ 
   ขององค์การ 
3. ความปรารถนาอยา่งแรงกล้าท่ี 
   จะคงไว้ซึง่ความเป็นสมาชิกภาพ 
   ขององค์การ 

ลักษณะของงาน 
1. ความหลากหลายของงาน 
2. ความท้าทายของงาน 
3. ความก้าวหน้าในงาน 
4. การมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 
5. งานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
1. ด้านร่างกาย 
2. ด้านความปลอดภยั 
3. ด้านสงัคม 
4.ด้านเกียรตยิศ 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1. พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมี เพศ อาย ุอายงุาน 

ต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์แตกต่างกนั มีผลตอ่ความผกูพนัต่อ
องค์การแตกตา่งกนั 

2. พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมี เพศ อาย ุอายงุาน 
ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพึงพอใจใน
สวสัดกิารแตกตา่งกนั 

3. คณุภาพชีวิตการท างาน มีความสมัพันธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

4. ลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

5. คณุภาพชีวิตการท างาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังาน
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

6. ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเร่ือง ถึง คุณภาพชีวิตการท างาน ลักษณะของงาน ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามา
สร้างเป็นกรอบงานวิจยัและแบบสอบถาม โดยน าเสนอตามหวัข้อดงันี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2. แนวคดิและทฤษฎีของคณุภาพชีวิตการท างาน 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะของงาน 
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความพงึพอใจ 
5. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัสวสัดกิาร 
6. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การ 
7. ประวตัคิวามเป็นมาของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
9. แนวคดิและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ 
ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์  ( 2548 , น. 22)ไ ด้กล่าวถึงความหมายของปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์(Demographic Factor)หมายถึงลักษณะของประชากรได้แก่ขนาดของ
องค์ประกอบของครอบครัวเพศ อาย ุการศกึษาประสบการณ์ระดบัรายได้อาชีพเชือ้ชาตสิญัชาตซิึ่ง
โดยรวมแล้วจะมีผลตอ่รูปแบบของอปุสงค์และปริมาณการซือ้ผลิตภณัฑ์ทางการทอ่งเท่ียว 

ราชบณัฑิตยสถาน (2556) ให้ความหมายของประชากรศาสตร์ หมายถึง การศกึษาทาง
สถิติเก่ียวกับประชากรในแง่อตัราการเกิด การตาย การย้ายถ่ิน และการกระจาย เป็นต้น รวมทัง้
ผลกระทบท่ีมีตอ่สภาวะทางสงัคมและเศรษฐกิจ   

วิไลพร สุตันไชยนนท์ (2547, น. 91) ได้กล่าวว่าประชากรศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ท่ี
ศกึษาเก่ียวกับขนาดหรือจ านวนของคนท่ีมีอยู่ในแต่ละสงัคมภูมิภาคและระดบัโลกนอกจากนีย้งั
ศกึษาเก่ียวกบัการกระจายตวัของประชากรและองค์ประกอบตา่งๆของประชากรซึ่งสอดคล้องกับ 
ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง (2525, น. 2) ท่ีกล่าว ประชากรศาสตร์ (Demography) 
หมายถึง วิชาท่ีศกึษาเก่ียวกับขนาดของประชากร ทัง้นีเ้พราะค าว่า Demo" หมายถึง "People" ซึ่ง
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แปลว่า "ประชาชน"  หรือ "ประชากร" ส่วนค าว่า  "Graphy" หมายถึง   "Writing up" หรือ 
"Description" ซึ่งแปลว่า "ลกัษณะ" ดงันัน้ เม่ือแยกพิจารณาจากรากศพัท์ ค าว่า "Demography" 
ซึ่งมีความหมายตามท่ีกล่าวข้างต้นคือวิชาท่ีเก่ียวกบัประชากรนัน่เองนอกจากนี  ้เทพวลัย์ (2523, 
น.1) ยังได้ให้ความหมายของประชากรศาสตร์ว่าคือ การศึกษาเก่ียวกับประชากรอย่างมี
หลกัเกณฑ์ ในเร่ืองเก่ียวกับขนาด (Size) โครงสร้าง (Structure) และพฒันาการ (Development) 
ทางประชากร 

สวุสา ชยัสรัุตน์ (2552) กลา่ววา่ ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปัจจยัตา่งๆ 
ท่ีเป็นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากรท่ีอยู่ในตวับุคคลนัน้ๆ ได้แก่ อายุ เพศ 
ขนาดครอบครัว รายได้ การศึกษาอาชีพ วัฏจักรชีวิต ครอบครัว ศาสนา เชือ้ชาติ สัญชาติและ
สถานภาพทางสงัคม (Social class) 

ชิฟฟ์แมน ลีออน จี และ  เลสล่ี ลาซาร์ คานุค (Schiffman Leon G. & Leslie Lazar 
Kanuk, 2007) ได้ให้ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยกล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมลู เก่ียวกบัตวับคุคล เชน่ อาย ุเพศ การศกึษา อาชีพ รายได้ ศาสนา
และเชือ้ชาติ ซึ่งมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วใช้เป็นลักษณะพืน้ฐานท่ีนกัการ
ตลาดมักจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยน ามา
เช่ือมโยงกบัความต้องการ ความชอบ และอตัราการใช้สินค้าของผู้บริโภค 

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, น. 44-52) กล่าวว่าพฤติกรรมท่ีแสดงในลักษณะต่างๆของ
บุคคลเกิดจากการกระตุ้นสิ่งเร้าภายนอก ตามหลักทฤษฎีท่ีใช้หลักการ คนท่ีมีคุณสมบัติทาง
ประชากรท่ีแตกตา่งกัน พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไป ตรงกับทฤษฎีกลุ่มสงัคม (Social Categories 
Theory) ของ DeFleur  M. L. & Ball-Rokeach S. J. (1996) กล่าวคือพฤติกรรมมนุษย์ลักษณะ
ต่างๆ มักมีพฤติกรรมคล้ายๆกันเม่ืออยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดงันัน้บุคคลท่ีอยู่ในล าดบัชัน้ทางสงัคม
เดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองต่อเนือ้หาข่าวสารในแบบเดียวกันและทฤษฎีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีนีไ้ด้รับการพัฒนาจากแนวความคิด
เร่ืองสิ่งเ ร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (SR Theory) ใน
สมยัก่อน น ามาประยกุต์ในการส่ือสาร คณุลกัษณะผู้ รับสารตา่งกนัมีความสนใจท่ีตา่งกนั ท่ี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) อธิบายถึง การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้าน
ประชากร-ศาสตร์ เป็นเคร่ืองแสดงท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัได้ของประชากร ช่วยในการก าหนดตลาด
เป้าหมาย มีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย ประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันจะก าหนด
ลกัษณะพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ในขณะท่ีลกัษณะด้านจิตวิทยาและสงัคม วฒันธรรม แสดงถึง
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ความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งสรุปได้ว่า เพศนัน้ท าให้คนมีการแสดงออกและ
ส่ือสารแตกต่างกัน การรับส่งข่าวสาร ความคิด ค่านิยม และวัฒนธรรมทัง้สองก็ต่างกัน อายุท่ี
แตกต่างกัน ท าให้เกิดแนวคิด การยึดถืออุดมการณ์ การมองโลกในแง่ดี หรือร้าย เพราะจาก
ประสบการณ์ท าให้การแสดงออกมาต่างกัน ล าดบัต่อมา การศึกษา คนท่ีการศึกษาสูง จะมีการ
รับส่งข่าวสารท่ีดีกว่า เน่ืองจากมีความรู้ความเข้าใจได้ดี ใช้เหตผุลรองรับหรือมีหลกัฐานเช่ือถือได้ 
สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ รายได้ก็เป็นอิทธิพลท่ีส าคญั สถานภาพสมรส การครองเรือน ท า
ให้เกิดการตดัสินใจท่ีแตกต่าง เช่น คนโสดสามารถตัดสินได้ด้วยตนเอง แต่คนท่ีสมรสแล้วมัก
ตดัสินใจร่วมกบัคูค่รอง 

นอกจากแนวคิดดงักล่าวแล้ว (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546, น. 204) ยงัได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า บคุคลท่ีมีอายตุ่างกนั ท า
ให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการไม่เหมือนกัน เช่น ในวยัรุ่นชอบของแปลกใหม่ เทคโนโลยี 
และมีแฟชั่นใหม่ แต่ส าหรับคนมีอายุจะชอบสิ่งท่ีเน้นทางด้านสุขภาพและปลอดภัย อิทธิพล
คา่นิยมของบคุคล ทศันคติและความต้องการ ท าให้เกิดพฤติกรรมแตกต่าง นัน่เรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า การด ารงชีวิต ความจ าเป็นและความต้องการสินค้าของอาชีพแต่ละบุคคล มีความจ าเป็น
แตกตา่ง เช่น พนกังานโรงงานจ าเป็นต้องซือ้ชดุยนูิฟอร์ม บคุคลต าแหน่งสงูจะซือ้เสือ้ผ้าราคาแพง 
รายได้เป็นสิ่งหนึง่ท่ีท าให้บคุคลนัน้ตดัสินใจซือ้ สร้างอ านาจและสร้างทศัคตเิก่ียวการใช้เงิน รวมทัง้
คนท่ีมีการศกึษาท่ีสงูจะมีแนวโน้มการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีดีกวา่คนท่ีมีการศกึษาน้อย 

ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 112-118) ได้อธิบายถึงคณุสมบตัิเฉพาะของตน ซึ่งแตกตา่ง
กนัในแตล่ะคน คณุสมบตัิเหลา่นีจ้ะมีอิทธิพลตอ่ผู้ รับสารในการท าการส่ือสาร ความว่า เพศหญิงมี
ความแตกตา่งจากเพศชาย ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ งานวิจยัจะแสดงเห็นให้เห็นว่าเพศทัง้
สองมีการก าหนดบทบาทท่ีมีความตา่งกนัอย่างมาก ความคิด ทศัคต ิการด ารงชีวิตและวฒันธรรม 
ปัจจยัอีกหนึง่ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด นัน่คือ อาย ุดงัเชน่ เกิดมาหลายฝน ผู้ใหญ่อาบน า้ร้อนมาก่อน 
คนเราทัว่ไปเม่ืออายมุากขึน้ ประสบการณ์ก็จะเพิ่มขึน้ ความฉลาดรอบคอบเพิ่มขึน้ รวมทัง้วิธีคิด
สิ่งท่ีสนใจเปล่ียนแปลงไปด้วย การศกึษามีผลตอ่ผู้ รับสาร คนท่ีเรียนอยูใ่นยคุท่ีตา่งกนั มกัมีมมุมอง
แตกตา่งกนั ความคิดและอดุมการณ์เป็นตวับง่ชี ้สอดแทรกความรู้สึกนึกคิดให้ผู้ เรียน เชือ้ชาติ ถ่ิน
ฐาน พืน้ฐานของครอบครัว มีอิทธิพลส าหรับ เกิดคา่นิยมและทศันคตเิปา้ตา่งกนั  

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเ ก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์กล่าวมา แนวคิดค้น
ประชากรศาสตร์เป็นแนวคิดท่ีพยายามชีใ้ห้เห็นประเด็นของความแตกต่างของคุณสมบัติของ
บคุคล ซึ่งมีผลต่อความผูกพนัและความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันออกไป นัน่ก็คือมองว่าบุคคลท่ีมี
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ลกัษณะแตกตา่งกนั ก็จะมีความพึงพอใจแตกตา่งกนัไปด้วย การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัจึงน าตวัแปรทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา สถานภาพ และ
ประสบการณ์ มาใช้ในการศึกษาความแตกตา่งทางประชากรศาสตร์ของบุคคลดงักล่าวกับความ
ผกูพนัตอ่องค์การและความพงึพอใจของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) 

2. แนวคิดและทฤษฎีของคุณภาพชีวิตการท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างาน 

Walton R.E. (1975, p. 12) กล่าวถึง การสร้างคณุภาพชีวิตการท างาน เป็นลกัษณะ
ของความพึงพอใจจากการท างานนัน้ จะส่งผลต่อการปฏิบตัิงาน และยงัเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความ
ต้องการท างาน ซึ่งน าไปสู่ประสิทธิภาพและมีการเพิ่มผลผลิตของบริษัทหรือองค์การในท่ีสดุ เรียก
ได้ว่า บรรลุเป้าหมายของทัง้บุคคลในฐานะสมาชิกในองค์การและตวัองค์การเอง นอกจากนีย้ัง 
สง่ผลตอ่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย     

ตนิ ปรัชญพฤทธ์ิ (2538, น. 29) ได้กลา่วเก่ียวกบั ทศันคต ินัน้วา่ คือแนวโน้มท่ีบคุคล
ได้รับมาและ/หรือเรียนรู้มา จนกลายเป็นแบบอยา่งของพฤตกิรรมท่ีเห็นด้วยรวมทัง้ท่ีไมเ่ห็นด้วยกบั
สิ่งหนึง่ 

งานวิจัยของ ชมิท และสตีเวน (Schmit & Steven, 1995, pp.521-536 อ้างถึงใน 
ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2551, น. 9) ได้ชีใ้ห้เห็นว่า ทศันคตขิองพนกังานนัน้มี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของลกูค้าอยา่งมีนยัส าคญั กลา่วคือ ถ้าหากพนกังานได้รับการการ
สนับสนุนในด้านของการบริหารจัดการการบังคบับัญชา การบริหารและการเงิน ก็จะส่งผลใ ห้
พนกังานนัน้มีความรู้สึกตอบสนองกลบัมาในทางบวก แล้วจะท าให้พนกังานมีความตัง้ใจในการ
ท างานและจะแสดงออกทางพฤติกรรมโดยทางการผลิตผลงาน หรือการให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เคร่ืองชีวั้ดคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2535) กล่าวถึง คณุภาพชีวิตในการท างานท่ีดีว่าจะต้อง

ประกอบไปด้วย 
1. ความมัน่คง 
2. ด้านความเสมอภาคในเร่ืองคา่จ้างและแรงงาน 
3. ด้านความยตุธิรรมในสถานท่ีท างาน 
4. ด้านปลอดจากระบบราชการและความเข้มงวดในการท างาน 
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5. ด้านมีขอบเขตการตดัสินใจของตนเอง 
6. ด้านโอกาสการเรียนรู้และความเจริญก้าวหน้าในงาน 
7. ด้านการได้รับการยอมรับจากการท างาน 
8.ด้านของการมีอนาคตในการท างาน 
9. ด้านการมีความสมัพนัธ์ของงานกบัสิ่งแวดล้อมจากภายนอกองค์การ 

Cascio W.F. (1989, p. 25) กล่าวว่า ประเด็นส าคญัของคณุภาพชีวิตในการท างาน
ของบคุคลในสถาบนัการท างานในสหรัฐอเมริกา จะประกอบไปด้วย 

1. ด้านคา่ตอบแทน 
2. ด้านผลประโยชน์ของลกูจ้าง 
3. ด้านความมัน่คงในการท างาน 
4. ด้านของการบริหารงานท่ีเหมาะสม 
5. ด้านความเครียดในการท างาน 
6. ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 
7. ด้านการปกครองแบบประชาธิปไตย 

องค์ประกอบที่ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างาน 
องค์ประกอบของสิ่งท่ีท าให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างาน มีผู้ กล่าวถึงไว้หลาย

ประการดงัตอ่ไปนี ้
วอลตัน (Walton, 1973, pp. 11 - 16 อ้างถึงในอัจฉรา ปุราคม , 2540, น. 18 - 22) 

เป็นบุคคลท่ีสนใจในการพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพโดยผสมผสานแนวทางความเป็นบุคคล 
(Humanistic) ร่วมกบัสภาพแวดล้อมในการท างาน ครอบครัว และสงัคม มีการพิจารณาจากข้อชี ้
บง่ใน 8 ด้าน เป็นเกณฑ์วดั ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม (Adequate and Fair Compensation) 
ค่าตอบแทนด้านรายได้  เป็นสิ่ง ท่ีแสดงมาตรฐานคุณภาพชีวิต ซึ่งบุคคลมีความต้องการ
คา่ตอบแทนตา่ง ๆ อยา่งคุ้มคา่หลงัจากท่ีท างานนัน้ไปแล้ว ซึง่ความต้องการนีเ้ป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การด าเนินชีวิตในสงัคมของปัจเจกบคุคล บคุคลนอกจากจะสร้างความคาดหมายในค่าตอบแทน
ส าหรับตนยังน าไปเปรียบเทียบกับผู้ อ่ืนในงานประเภทเดียวกัน ดังนัน้หลักวิเคราะห์เก่ียวกับ
คา่ตอบแทนท่ีแสดงถึงการท่ีมีคณุภาพชีวิตในการท างานนัน้ 
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1.1 ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ (Adequate Income) คือ ค่าตอบแทนท่ีได้จาก
การท างานในเวลางาน มีความเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพในสงัคมซึง่ท าให้
บคุคลมีชีวิตอยูอ่ยา่งสะดวกสบาย โดยไมต้่องพึง่พาการท างานอ่ืน 

1.2 ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม  (Fair Compensation) เป็นการประเมินจาก
ความหมายเชิงปฏิบตักิาร โดยท่ีบคุคลประเมินคา่ตอบแทนกบัปัจจยัตา่ง ๆ ในการท างาน ดงันี ้

1.2.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนท่ีได้กบัทกัษะ ความรับผิดชอบ
ในงานสภาพแวดล้อมในการท างาน 

1.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการระดบัฝีมือแรงงานกับความ
ช านาญในการท างาน 

1.2.3 รายได้และคา่ตอบแทนตามเกณฑ์ขัน้ต ่าท่ีกฎหมายก าหนด 
1.2.4 ผลตอบแทนตา่ง ๆ ท่ีบคุคลพงึได้รับเม่ือองค์การได้ผลก าไรมากขึน้ 
1.2.5 ผลประโยชน์ท่ีบคุคลพงึได้รับจากการมีสว่นร่วมในการผลิต 
1.2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนท่ีตนได้รับจากการท างานกับ

งานอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั 
2. สภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของ

ผู้ ใช้แรงงาน (Safe and Healthy Working Conditions) คือ ผู้ ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ี
เอือ้ตอ่การท างาน มีการปอ้งกนัอบุตัเิหต ุและไม่เกิดผลเสียตอ่สขุภาพทัง้กายและจิตใจ นอกจากนี ้
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองแรงงาน และผู้ประกอบการควรก าหนดนโยบาย หรือมาตรฐาน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เก่ียวกบัการคงไว้ซึ่งสภาพการท างานท่ีถกูสขุลกัษณะ และค านึงถึงสขุภาพ
ของผู้ใช้แรงงาน เชน่ การก าหนดอายขุองผู้ ใช้แรงงาน การปรับชัว่โมงการท างานให้เหมาะสม การ
จดักิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และนนัทนาการต่าง ๆ ท่ีช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจาก
งานท าให้ร่างกายแข็งแรง ผู้ ใช้แรงงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งในอนาคต
ผู้ ประกอบการควรมองถึงการจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้บุคคลเหล่านีมี้ความ
สะดวกสบายในการท างานมากกวา่การดแูลด้านสขุภาพแตเ่พียงอยา่งเดียวเท่านัน้ 

3. โอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนเอง (Immediate Opportunity to Use 
and Develop Human Capacities) หลังการปฏิวัติระบบงานอุตสาหกรรม ผู้ ใช้แรงงานในระดบั
ตา่ง ๆต้องเผชิญกับระบบงานท่ีถูกควบคมุจากผู้บงัคบับญัชา การท างานท่ีไม่เหมาะสมกบัทกัษะ
ของตน การวางแผนงานถกูแยกออกจากการปฏิบตัิงาน สิ่งเหลา่นีท้ าให้บคุคลเกิดความรู้สึกแปลก
แยกเบื่อหน่ายในการท างาน ดงันัน้การท่ีจะพฒันาคณุภาพชีวิตในการท างาน คือ การพฒันาขีด
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ความสามารถของบุคคล โดยท างานในรูปแบบใหม่จากการท างานเดิม และให้ความส าคัญ
เก่ียวกบัการศกึษาอบรม ซึ่งการพฒันาการท างานและอาชีพของบคุคล เป็นตวับง่บอกถึงคณุภาพ
ชีวิตการท างานประการหนึ่ง ซึ่งจะท าให้บุคคลสามารถท าหน้าท่ีโดยใช้ศกัยภาพท่ีมีอย่างเต็มท่ี มี
ความเช่ือมัน่ในตนเองและเม่ือมีปัญหาก็สามารถจัดการแก้ไขตอบสนองได้อย่างเหมาะสมการ
พฒันาขีดความสามารถของบุคคลทัง้ด้านทักษะ และความรู้ท่ีจะท าให้งานมีคุณภาพสามารถ
พิจารณาจากเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

3.1 การมีอ านาจในคน (Autonomy) คือ ความสามารถของผู้ ใช้แรงงานท่ี
ควบคมุงานได้ด้วยตนเอง 

3.2 ทกัษะท่ีซบัซ้อน (Multiple Skills) เป็นการพิจารณาจากขนาดของงานท่ี
ต้องใช้ทักษะ ความช านาญมากขึน้กว่าท่ีปฏิบัติด้วยทักษะคงเดิม และเป็นการขยายขีด
ความสามารถในการท างาน 

3.3 การได้รับข่าวสาร (Information and Perspective) ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ขบวนการท างานทัง้หมดของตน ตลอดจนทราบผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากแนวทางนัน้ ๆ 

3.4 ภาระการท างาน (Whole Tasks) ผู้ปฏิบตัิจะได้รับการพฒันาให้มีความรู้ 
ความช านาญท่ีจะปฏิบตัิงานนัน้ได้ด้วยตนเองทกุขัน้ตอนมิใช่ปฏิบตัิได้เพียงบางส่วนของงานหรือ
การได้รับมอบหมายงานท่ีส าคญั 

3.5 การวางแผน (Planning) คือ บุคคลต้องมีการวางแผนงานในการปฏิบตัิ
กิจกรรมการท างาน 

4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Future Opportunity for Continued 
Growth and Security) คือ งานท่ีผู้ ปฏิบัติได้รับมอบหมายจะมีผลต่อการคงไว้ และการขยาย
ความสามารถของตนเองให้ได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ  มีแนวทางหรือโอกาสในการเล่ือน
ต าแหนง่หน้าท่ีท่ีสงูขึน้ มีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ 

4.1 การพฒันางาน (Development) หมายถึง การได้รับผิดชอบงานมากขึน้
และได้รับการศกึษาท่ีเหมาะสมเพ่ือน าไปเพิ่ม หรือคงไว้ซึง่ศกัยภาพการท างานของตน 

4.2 แนวทางก้าวหน้า (Prospective Opportunity) หมายถึง มีความคาดหวงั
ท่ีจะได้เพิ่มการใช้ความรู้ และทกัษะใหม ่ๆ เพ่ืองานในหน้าท่ีท่ีสูงขึน้ 

4.3 ความมั่นคง (Security) หมายถึง มีความมั่นคงของการจ้างงานและ
รายได้ คา่ตอบแทนท่ีพงึจะได้รับ 
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5. การท างานร่วมกนัและสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนในองค์การ (Social Integration in 
the Work Organization) โดยทัว่ไปในสงัคมพบว่ามนษุย์กับการท างานจะมีความเป็นอนัหนึ่งอัน
เดียวกนั ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การท างานของบคุคลท่ีจะเกิดคณุภาพชีวิตในการท างาน
ได้นัน้  นอกจากตัวบ่งชีด้ัง ท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ ประกอบการจึงต้องค า นึงถึงธรรมชาติของ
ความสมัพนัธ์ของบุคคลในองค์การและการท างานร่วมกันซึ่งเป็นกรอบในการท างานท่ีส าคญัยิ่ง 
เพ่ือจะท าให้ผู้ ปฏิบัติงานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า สามารถปฏิบตัิงานให้ประสบผลส า เร็จ มีการ
ยอมรับและร่วมมือกนัท างานด้วยดี ซึง่ลกัษณะดงักลา่วนีพ้ิจารณาได้จาก 

5.1 ความเป็นอิสระจากอคติ (Freedom from Prejudice) เป็นการยอมรับ
การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยไม่ค านึงถึงพวกพ้อง ชีวิตส่วนตวั และรูปลักษณะภายนอกของ
บคุคล 

5.2 ก า ร ป ก ค ร อ ง ท่ี เ ท่ า เ ที ย ม กั น ใ น ก า ร ท า ง า น  (Egalitarianism) 
ผู้ประกอบการต้องบริหารงานด้วยความยตุธิรรมโดยไมแ่บง่ชัน้ในกลุม่งานหรือระหวา่งกลุม่งาน 

5.3 การสนับสนุนจากสมาชิกในกลุ่ม (Supportive Primary Groups) คือ มี
ลกัษณะการท างานท่ีช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั มีความเข้าใจในความเป็นบุคคล และสมาชิกให้การ
สนบัสนนุทัง้ด้านอารมณ์ สงัคม 

5.4 การเล่ือนขัน้ในการท างาน (Mobility) คือ ควรมองว่าบุคคลทุกคนมี
โอกาสในการเล่ือนขัน้ท่ีสงูขึน้ หรือเปล่ียนต าแหนง่ไปในทางท่ีดีกวา่เดมิ 

5.5 ความเป็นชุมชน  (Community) คือ สมาชิกในองค์การมีวัฒนธรรม 
ประเพณี คา่นิยม และทศันคตกิารท างานร่วมกนั 

5.6 การปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  (Interpersonal Openness) คือ สมาชิกใน
องค์การแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนตอ่เพ่ือนร่วมงานในลกัษณะเปิดเผย  ศิริอร ขนัธ
หตัถ์ (2541) กล่าวว่า การท่ีบุคคลจะท างานร่วมกันให้ได้ผลดีนัน้ มีความจ าเป็นท่ีทุกคนจะด้อง
รับรู้ระบบสงัคมและพฤตกิรรมทางสงัคมของบคุคลท่ีเข้ามาร่วมกนัท างานในหนว่ยงานเสียก่อน 

5.6.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบัสถาบนั เมธี ปิลนัธนานนท์ (2529) 
มีความเห็นว่า กระบวนการบริหารเป็นกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีถือพฤติกรมของสงัคมอย่างเป็น
ล าดบัชัน้ (hierarchy) ซึ่งล าดบัชัน้นีจ้ะมีองค์ประกอบใหญ่ๆ 2 ประการ คือ โครงสร้างของสงัคม
(structure) และหน้าท่ี (function) การบริหารงานจะต้องสามารถเลือกและผสมสานองค์ประกอบ
ทัง้สองนีเ้ข้าด้วยกนัให้ได้ เพ่ือท าให้เกิดระเบียบท่ีจะท าให้เปา้หมายของระบบสงัคมบรรลผุล ระบบ
สงัคมจะประกอบด้วย 2 มิติ คือ สถาบนัตา่ง ๆ(institutions) ท่ีมีบทบาท(role) และความคาดหวงั
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ต่าง ๆ (expectations) ท่ีจะท าให้เป้าหมายของระบบสังคมสมบูรณ์ ซึ่งรียกว่ าองค์การมิติ 
(nomothetic หรือ organizational dimension) มิติ ท่ีสองเป็นความเก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กัน
ระหว่างบุคคล (individuals) บุคลิกภาพ (personalities) และความต้องการของบุคคล (need 
dispositions) ท่ีอยูใ่นระบบ ซึง่เรียกมิตนีิว้า่ บคุลามิติ(idiographic หรือ personal dimension)  
 

   องค์การมิต ิ(Nomothetic Dimension) 
             สถาบนั   บทบาท     ความคาดหวงั 

Institution    Role      Expectation 
ระบบ                                  พฤตกิรรม   
สงัคม           กลุม่            บรรยากาศ          ความตัง้ใจ           ท่ีเห็นได้ 
Social                                                                                                            Observed   
System    มาตรฐาน         Behavior       
         Group    Climate  Attention 
      ปัจเจกบคุคล    บคุลิกภาพ                ความต้องการ 

                             ของบคุคล 
   Individual                                         Personality         Need 

              Disposition 

ภาพประกอบ 2 บคุลามิต ิ(Idiographic Dimension) 

ท่ีมา: เมธี ปิลนัธนานนท์,การบริหารงานบคุคลในวงการศกึษา (กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์, 
2529), น.4 

ในเร่ืองขององค์การมิติหรือสถาบนัมิตินี  ้Getzels และ Guba หมายถึง 
ตวัแทนและองค์การตา่ง ๆ ท่ีรับติดชอบในการด าเนินงานตามหน้าท่ีของระบบสงัคมปืนหลกัใหญ่ 
ซึ่งหมายถึงแต่ละองค์การและสถาบนัจะด้องก าหนดหน้าท่ีและบทบาทของตนเองออกมาตาม
สภาพลกัษณะและประเภทขององค์การและสถาบนัซึ่งไม่เหมือนกนั การท่ีสถาบนัและองค์การต้อง
ก าหนดหน้าท่ีและบทบาทของตนเองออกมาก็เพราะมีความคาดหวงั ซึ่งเป็นความคาดหวงัทัง้ของ
หน่วยงานนัน้ และทัง้ของประชาชนภายนอก รวมทัง้ ผู้ ท่ีได้ประโยชน์จากองค์การและสถาบนันัน้
ด้วย การก าหนดหน้าท่ีและบทบท หรือการก าหนดความคาดหวงัขององค์การและสถาบนั ย่อม
ขึน้กบัปรัชญาและความมุง่หมายของแตล่ะองค์การและสถาบนับคุลามิต ิอนัประกอบด้วยบุคคลท่ี
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มีบคุลิกภาพตา่ง ๆเช่น เจตคต ิการรับรู้อารมณ์ จิตใจของบคุคล และความต้องการของบคุคลเป็น
ต้น 

บคุคลท่ีปฏิบตังิานในสถาบนัยอ่มมีบกุภาพตา่งกนั และเป็นเหตใุห้บคุคล
ในองค์การหรือสถาบันมีความต้องการแต่ละคนไม่เหมือนกัน และต้องการสิ่งท่ีบ าบัดความ
ต้องการของตนมากน้อยตา่งกนั ผลของการบริหารจะดีหรือไม่ อยา่งไรก็จะออกมาเป็นพฤตกิรรมท่ี
สงัเกตได้ เม่ือบคุคลมีบคุลิกต่างกนัมีความด้องการส่วนตวัตา่งกนั ในบคุลามิตนีิ ้ก็ย่อมจะต้องเกิด
ความขดัแย้งหรือคบัข้องใจต่อองค์การมิติท่ีก าหนดบทบาทและก าหนดความคาดหวังไว้ แต่ข้อ
ขดัแย้งและความคบัข้องใจนีม้ิได้เป็นผลเสียเสมอไป บางครัง้อาจเป็นผลดีตอ่สถาบนัได้ เม่ือน าข้อ
ขดัแย้งมาศกึษาและหาทางแก้ไขข้อบกพร่อง 

5.6.2 ความสมัพนัธ์ในองค์การ ในองค์การประกอบไปด้วยบุคคลหลาย
ฝ่ายและร่วมกนัท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในลกัษณะของกลุ่มละมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กัน ผู้ ท่ีมีความพึงพอใจ
กนั มีความด้องการ หรือความนิยมท่ีคล้ายคลึงกนั มีความสมัพนัธ์กันเป็นส่วนตวั ก็จะรวมตวักัน
เป็นกลุ่มในรูปแบบไม่เป็นทางการท าให้แตล่ะคนได้รับประโยชน์คือ สนองตอบความต้องการด้าน
ตา่ง ๆ ของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านสงัคมดงันัน้ แตล่ะคนจึงพยายามรักษาผลประโยชน์นี ้
ไว้โดยให้กลุ่มตนคงอยู่เป็นกลุ่มตอ่ไป และโดยธรรมชาตเิช่นกนัท่ีคนมีความแตกตา่งกันมีพืน้ฐาน
เดิมตา่งกนั คือ มีความรู้ ความเช่ือ คา่นิยม ทศันคติ และระดบัความสามารถตา่งกนั ดงันัน้ ปัจจยั
ท่ีจะช่วยให้กลุ่มคงอยู่ได้ คือ มีกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นกิจกรรมส่วนตวัของชีวิตประจ าวนั เช่น 
รับประทานอาหารร่วมกัน การสนทนาเร่ืองต่าง ๆ รวมทัง้การจับกลุ่มนินทาเพ่ือนร่วมงาน หรือ
วิพากษ์วิจารณ์ การบริหารของผู้บริหาร กิจกรรมเหล่านีก้่อให้เกิดเกิดความผูกพัน รักใคร่อาทร 
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมให้ความแตกตา่งระหว่างบุคคลกลายเป็นความรู้สึก 
ความคดิ ทศันคติ และค่านิยมของกลุ่มขึน้มา ในองค์การบคุคลจะท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยแต่
ละคนก็จะปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตนและ สมัพนัธ์ตดิตอ่กนัในหน้าท่ีงานตามความจ าเป็นของงานท่ี
จะต้องเก่ียวกนั ซึ่งเป็นไปตามแบบแผนท่ีผู้บริหารได้ก าหนดขึน้เป็นทางการเอาไว้ เพ่ือให้งานตา่งๆ
ลลุ่วงไปได้ดี แตโ่ดยเหตท่ีุตามสญัชาตญาณของมนษุย์ คนทกุคนตา่งก็มีความรู้สึกทางจิตจะและ
มีความต้องการทางสงัคมอยู่ด้วย ทกุคนท่ีปฏิบตัิในกลุ่มจึงมีความเก่ียวพนัทางสงัคมระหว่างกัน
จะมีการติดต่อส่ือสารและกิจกรรมทางสังคมท่ีไม่เก่ียวกับงานร่วมกัน ลกัษณะความสมัพนัธ์กัน
ในทางสงัคมนีคื้อ สว่นท่ีเป็นองค์การท่ีไมเ่ป็นทางการนัน่เอง 

6. การคุ้มครองแรงงาน (Constitutionalism in the Work Organization) สมาชิก
ในองค์การควรมีสิทธิในการปกป้องสิทธิของตน และสหภาพแรงงานควรมีบทบัญญัติหรือ



 
 23 

ข้อก าหนดใด ๆ เพ่ือใช้ปกป้องคุ้มครองผู้ ใช้แรงงาน และร่วมพิจารณากับผู้บริหารขององค์การใน
การตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ใช้แรงงาน หรือบางครัง้อาจต้องเรียกร้องสิทธิท่ีพึงได้ของผู้ ใช้แรงงาน 
ส าหรับผู้ ใช้แรงงานท่ีไม่มีองค์การนัน้ สิ่งส าคญัท่ีผู้ ใช้แรงงานพึงมีคือ การนบัถือสิทธิส่วนบุคคล 
ความเสมอภาคด้านมาตรฐานค่าตอบแทน และมีขบวนการท างานท่ีสัมพันธ์กัน ฉะนัน้การ
คุ้มครองแรงงานจึงเป็นเกณฑ์ท่ีส าคญัอย่างหนึ่งของการมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ซึง่พิจารณา
มาจากข้อก าหนดตา่ง ๆ ในการคุ้มครองแรงงานขององค์การเป็นเกณฑ์ชี ้ดงันี ้

6.1 ความเป็นส่วนตวั (Privacy) สมาชิกในองค์การควรท่ีจะมีสิทธิส่วนตวัท่ี
ไมเ่ก่ียวข้องกบัการท างาน 

6.2 อิสระในการพูด (Free Speech) คือ การมีสิทธิท่ีจะพดูถึงการปฏิบตัิงาน 
นโยบาย เศรษฐกิจ หรือสงัคมขององค์การต่อผู้บริหาร โดยปราศจากการเกรงกลวัผลท่ีมีต่อการ
พิจารณาความดีความชอบของตน 

6.3 ความเสมอภาค (Equality) เป็นการพิจารณาถึงความเท่าเทียมกันใน
เร่ืองของบคุคล กฎระเบียบ ผลประโยชน์ท่ีพงึได้ คา่ตอบแทนท่ีพงึได้รับ และความมัน่คงในงาน 

6.4 เคารพตอ่หน้าท่ี และความเป็นบคุคลของผู้ ร่วมงาน (Due Process) 
7. การด าเนินชีวิตท่ีมีความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั (Work 

and the Total Life Space) คือ การด าเนินชีวิตในการท างานของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อ
ความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครัว สงัคม นอกจากบคุคลจะแสดงบทบาทในด้านชีวิตการท างาน ยงั
ต้องควรแสดงบทบาทในการด าเนินชีวิตด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีความสมดุลซึ่งกันและกัน ปัจจุบัน
พบว่ามนุษย์มักจะให้ความส าคัญกับงานมากกว่าชีวิตในครอบครัว จึงท าให้สถานภาพของ
ครอบครัวบกพร่องเกิดความขัดแย้งในบทบาทของคู่สามี ภรรยา ดังนัน้จึงควรมีเวลาส าหรับ
ครอบครัว สงัคมโดยการหาเวลาวา่งท ากิจกรรมร่วมกนั และเข้าร่วมกิจกรรมของสงัคม 

8. ลกัษณะงานคณุค่าต่อสังคม (The Social Relevance of the Work Life) การ
คือการท่ีรู้สึกมีส่วนรวมการท ากิจกรรมต่อสงัคม ก่อให้เกิดความส าคญัและอาชีพของงานนัน้ ๆ 
การมีสว่นรวมท ากิจกรรมบ าเพ็ญตอ่ประโยชน์ตอ่ชมุชน การชว่ยเหลือสิ่งแวดล้อม  
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ดัชนีวัดคุณภาพชีวิตในการท างาน 
จริงท่ีว่าเร่ืองของคุณภาพชีวิตในการท างานจะเร่ิมเป็นท่ีได้รับความสนใจอย่าง

แพร่หลายเพิ่มมากขึน้ แตก็่ไม่ได้หมายความว่าการสร้างคณุภาพชีวิตในการท างานนัน้จะสามารถ
น ามาปฏิบตัิได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมอาจเป็นเพราะเน่ืองจากการท่ีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานนัน้เป็นศพัท์ท่ีมีความหมายหลากหลายอย่างเป็นนามธรรม ตวัอย่างเช่น Riggio Ronald  
E. (1996) กล่าวว่าเราสามารถท่ีจะก าหนดคณุภาพชีวิตของการท างานจากผลของการตอบแทน
และประโยชน์ท่ีพนักงานได้รับโอกาสในเร่ืองของการมีส่วนร่วมและความก้าวหน้าในองค์การ 
รวมถึงความมัน่คงของงาน ลกัษณะของงานในองค์การ และมีการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก
องค์การ ครอบคลุมแทบทุกด้านท่ีเก่ียวกับบุคลากรและถ้าหากเราไม่สามารถท่ีจะก าหนดแนว
ทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจน จึงส่งผลท าให้เกิดความยากและความสบัสนเกิดความไม่แน่นอนในการ
น าไปปฏิบตั ิโดยเฉพาะในองค์การธุรกิจท่ีต้องการหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นรูปแบบ น าใช้ในการปฏิบตัิเพ่ือ
ศึกษา และทบทวนการศึกษาในอดีตนัน้พบว่า Walton R.E. (1975) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการใช้
ประเมินคณุภาพชีวิตในการท างานท่ีสามารถน าไปใช้ใน 

การพจิารณาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานได้ ดังนี ้
1. ด้านการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความถูกต้อง ยุติธรรมและมีความเหมาะสม 

(Adequate and Fair Compensation) 
2. ด้านสภาพแล้วล้อมทางสงัคมภายในท่ีท างาน (Social Environment of Work 

Place) 
3. ด้านของสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe 

and Healthy Working Conditions) 
4. ด้านความมัน่คงในการท างานและด้านโอกาสในการเจริญเติบโตในสายงาน 

(Opportunity for Continue Growth and Security) 
5. ด้านของโอกาสในการปฏิบัติและพัฒนาบุคลากร (Opportunity to Use 

Develop Worker Capabilities) 
6. ด้านการปกปอ้งสิทธิของพนกังาน (Protection of Workers’ Rights)  
7. ด้านของความสมดลุระหว่างการท างานและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ทัง้ภายนอก

และภายนอกหนว่ยงาน (Balance of Work and Nonwork Life) 
8. ด้านความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมขององค์การ (Organizational Social 

Responsibility) Walton กล่าวว่า การพิจารณาคุณภาพชีวิตในการท างานอย่างกว้าง ๆ โดยให้
ความส าคญัเก่ียวกับปัจจัยท่ีข้องเก่ียวกับการท างานมากกว่าสภาพปัจจัยแวดล้อมของบุคคล 
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เน่ืองจากปัจจัยท่ีข้องเก่ียวกับงานเป็นปัจจัยท่ีองค์การประเมินผล อีกทัง้ ผู้บริหารสามารถท่ีจะ
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขและจัดการได้ในขณะท่ีปัจจัยภายนออกนัน้คือสิ่งท่ีอยู่เหนือการ
ควบคมุขององค์การ 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแนวความคิดของ Walton อาจยงัไม่สามารถประเมินคณุภาพ
ชีวิตในการท างานของพนักงานได้ในทุกมิติ แต่ก็สามารถน าแนวความคิดนีไ้ปใช้ในการพัฒนา
เกณฑ์และมาตรฐานให้เหมาะสมเพ่ือใช้วดัคณุภาพชีวิตในการท างานของบคุลากรในองค์การได้ 

การสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน 
การสร้างคณุภาพชีวิตในการท างานนัน้ คอ่นข้างท่ีจะเป็นสิ่งส าคญัท่ีมีความท้าทาย

อย่างมากต่อผู้บริหารในอนาคต เพราะเน่ืองจากการจ้างงานโดยเฉพาะการจ้างแรงงานท่ีมีฝีมือ 
(Skill Worker) หรือแรงงานท่ีมีความรู้ (Knowledge Worker) จะไม่สามารถท าได้จากการให้
เงินเดือนและสวสัดิการท่ีสงูเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ในอนาคตอนัใกล้นีก้ระแสแรงงานท่ีมีคณุภาพ
ต้องท่ีจะท างานอยู่ในองค์การท่ีมีบรรยากาศเกือ้หนุนและอ านวยต่อความส าเร็จและการสร้าง
นวตักรรม รวมถึงความต้องการความเป็นตวัของตวัเอง และการใช้ชีวิตในด้านอ่ืน ๆ อยา่งสมบรูณ์ 
อาทิเชน่ การพกัผ่อนหยอ่นใจอยา่งเตม็ท่ี การมีครอบครัวท่ีเป็นสขุ และการท าความเข้าใจตอ่สงัคม
และต่อตนเอง เป็นต้น ดงันัน้องค์การจึงต้องก าหนดนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน เพ่ือการ
ง่ายตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตในการท างานตลอดจนการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ืองและเป็นระบบ 
จึงต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้และมีความเข้าใจมาช่วยด าเนินการ โดยมีขัน้ตอนในการ
ด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

1. การศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรโดยการพิจารณาจากภาพรวมในปัจจุบนัของประเทศและด้านอุตสาหกรรม 
ตลอดจนจะต้องหาข้อมลูในการด าเนินงานในเร่ืองของการส่งเสริมคณุภาพชีวิตในการท างานของ
องค์การอ่ืนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและใช้ในการ
วิเคราะห์เพ่ือหาข้อมลูในองค์การ 

2. การท าความเข้าใจถึงสถานะปัจจุบนัขององค์การ โดยการศกึษาหาข้อมูลทัง้
ในด้านกายภาพและด้านจิตใจของบคุลากร และท าการเปรียบเทียบจากข้อมูลท่ีได้ท าการศึกษา
จากภายนอก เพ่ือท่ีจะมาวิเคราะห์หาความแตกต่าง และการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการ
พฒันาคณุภาพชีวิตในการท างานท่ีเป็นรูปธรรม 

3. การวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร ต้องอาศัย
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รับจากการศึกษาสภาพแวดล้อมและสถานะขององค์การ เพ่ือการก าหนด
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แนวทางของการด าเนินงานทัง้ในระดบับุคคลและระดบัองค์การ โดยผู้ วางแผนจะต้องตระหนัก
เสมอว่า ถึงแม้บคุคลนัน้จะมีความต้องการท่ีแตกตา่งกนั และองค์การก็ไม่สามารถท่ีจะตอบสนอง
ความต้องการทัง้หมดได้ แต่องค์การนัน้สามารถท่ีจะจัดกลุ่มความต้องการและสามารถท าการ
ตอบสนองให้ได้ดีท่ีสดุ 

4. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานบุคลากร โดยการน า
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีก าหนดไว้แล้วนัน้ขึน้ไปวางเป็นแผนปฏิบัติการ และ
ก าหนดเพ่ือจัดระบบการท างานให้เป็นรูปธรรม โดยการมอบหมายให้ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีและมีความ
รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินงานติดตามผล และการแก้ไขการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้โครงการนัน้สามารถท่ีจะด าเนินไปอย่างตอ่เน่ือง โดยท่ีผู้ด าเนินการควรท่ีจะให้ความสนใจ
กบัปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จขององค์การ ดงัตอ่ไปนี ้

- การสนบัสนนุจากผู้บริหาร 
- การมีแผนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ 
- การเข้าใจธรรมชาตแิละความต้องการของบคุคล 
- การกระท าอยา่งจิงจงัและตอ่เน่ือง 

5. การประเมินผลการด าเนินงาน ควรติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลของ
การด าเนินงานเพ่ือพิจารณาหาข้อบกพร่องและการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการพฒันาคุณภาพชีวิตในการด าเนินงานและ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งควรท่ีจะต้องท าการตรวจสอบและมีการปรับปรุงให้ดีขึน้อยู่เสมอ เพราะ
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมนัน้อาจส่งผลให้ความต้องการของบุคคลและ
องค์การเปล่ียนไป 
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ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
1.ทฤษฎีความเทา่เทียมกนัของ Adams J. S. (1966) (Equity Theory)  

ทฤษฎีความเท่าเทียมกันพบว่า ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการกระท าต่อปัจจัย   
ตา่ง ๆ ท่ีใสเ่ข้าไปในการกระท านัน้ กบัอตัราสว่นเดียวกนัของบคุคลอ่ืน พบวา่ 

(O/I) x = (O/I) y 
O = ผลตอบแทนท่ีได้รับ x = บคุคลนัน้ ๆ 
I = ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีใสเ่ข้าไป y = บคุคลอ่ืน ๆ 

1.1 ถ้าบคุคลรู้สึกวา่เข้าได้รับความไมเ่ท่าเทียมกนัเกิดขึน้ เข้าจะแสดงออกถึง
ความไม่พอใจ และท าให้เกิดการลดปริมาณหรือคณุภาพของผลผลิต ซึ่งจะเกิดการแสดงออกทาง
พฤตกิรรมตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

1.1.1 ลดปัจจยัการน าเข้าหรือการท างานลดลง 
1.1.2 ความพยายามเพิ่มผลผลิต 
1.1.3 การยอมแพ้หรือขอโยกย้าย 

1.2 ถ้าหากบคุคลได้รับความเสมอภาคจะแสดงออกในระดบัเดมิ 
1.3 ถ้าบคุลากรได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกว่าความเสมอภาคในใจ ก็อาจไม่สน

ในท่ีจะเกิดการปรับปรุงให้มีความเสมอภาค 
2. ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory)  

มาสโลว์ (Maslow, 1954, pp. 80–84, อ้างถึงใน วรเทพ เวียงแก, 2558, น. 30)
ได้กลา่วทฤษฎีไว้ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ความ ต้องการทาง ร่ างกายห รือความ ต้อง  การทางกายภาพ 
(Physiological Needs) ความต้องการนีเ้ป็นสิ่งปรารถนาขัน้ต ่าของมนษุย์เพราะความต้องการขัน้
พืน้ฐานและเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีสดุในการด ารงชีวิตเพราะหากร่างกายไม่ได้รับการตอบสนองแล้วชีวิตก็
จะด ารงอยู่ไม่ได้ได้แก่ความต้องการเก่ียวกับอาหาร น า้ เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และความ
ต้องการทางเพศ ถ้าหากความต้องการล าดบันีไ้ม่ได้รับการตอบสนองแล้ว มนษุย์ก็จะไม่เกิดความ
ต้องการในขัน้ตอ่ไป 

2.2 ความต้องการความปลอดภัยหรือความต้องการความปลอดภัย 
(Security Needs หรือ Safety Needs) เป็นสิ่งท่ีร่างกายต้องการท่ีได้รับการสนองถึงการปกป้อง
คุ้มครองให้พ้นจากภยัอนัตรายทัง้เร่ืองเจ็บไข้ได้ป่วย และจากเหตกุารณ์ตา่งๆ ซึง่ความปลอดภยัท่ี
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กล่าวมานั่นอาจหมายถึงหลักประกันท่ีจะบ่งบอกให้รู้ถึงความมั่นคง หลักประกันของชีวิต ท่ี
ปรารถนาได้งานท่ีดีและมีรายได้เพียงพอและอดออมไว้ใช้ในอนาคต  

2.3 ความต้องการทางสังคม  (Social or Belonging Needs) เ ป็นความ
ต้องการท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่าความต้องการสองข้อแรก เพราะนอกจากความต้องการท่ีจะได้รับ
ความต้องการทางร่างกาย และความต้องการความปลอดจากอนัตรายทัง้ปวงแล้ว ทางสงัคมก็เป็น
สิ่งส าคญัท่ีเกิดขึน้ อย่างเช่น ต้องการความรัก ต้องการเข้าส่วนรวมและได้ รับการยอมรับเป็นส่วน
หนึง่ของสงัคม 

2.4 ความต้องการท่ีได้รับยกย่องในสงัคมหรือยอมรับในสงัคม  (Egoistic or 
Esteem Needs) แบง่เป็น 2 ชนิด คือความต้องการได้รับความนิยมนบัถือเป็นเร่ืองเก่ียวกับความ
ต้องการช่ือเสียงการมีสถานภาพทางสังคมท่ีดีมี ความรู้สึกกว่าตนเป็นบุคคลส าคญัได้รับความ
สนใจ ความเอาใจใส ่และระลกึถึงจากบคุคลอ่ืนและความต้องการมีอิสรเสรีภาพ 

2.5 ความต้องการได้รับความส าเร็จในชีวิต  (Self-actualization or Self-
realization) การได้รับการตอบสนองให้เกิดความพงึพอใจตามความต้องการขัน้สงูสดุของมนษุย์ 

จาก 5 ขัน้ตอนท่ีกลา่วมาแล้วนัน้ ความต้องการขัน้นีเ้ป็นความปรารถนาและแรง
ขบัเพ่ือท่ีจะสนองความปรารถนาของตนเองดงัเช่นท่ีมาสโลว์ (Maslow) กลา่ววา่ เป็นความฝันของ
แต่ละคนสูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งหมายถึง ความปรารถนาในทุก ๆ สิ่งท่ีตนสามารถกระท าได้
ทฤษฎีของมาสโลว์ พืน้ฐานท่ีว่าความต้องการท่ียงัไม่ได้ถกูตอบสนองจะเป็นปัจจยัท่ีพฤตกิรรมของ
บุคคล มีการตอบสนองความต้องการตามสมควร ความต้องการเหล่านีจ้ะหยุดเป็นสิ่งจูงใจ
พฤตกิรรม 

จากทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) สรุปได้ดังนีว้่า มนุษย์มีความต้องการท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการเป็นขัน้เป็นตอน ความต้องท่ีสูงกว่าเม่ือได้รับการตอบสนองแล้ว ความ
ต้องการสิ่งอ่ืนก็ได้การตอบสนองตามล าดบั โดยไม่ได้เก่ียวว่าความต้องการขัน้ต ่าจะได้รับความ
ตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจก่อนจงึจะท าขัน้ตอ่ไป เพราะความต้องการอย่างใดอย่าไมห่มดไป 
แตเ่ม่ือได้รับการตอบสนองก็จะไมใ่ชส่ิ่งจงูใจอีกตอ่ไป 

ในการน าทฤษฎีล าดับขัน้ความต้องการของมาสโลว์ไปใช้ในหน่วยงานหรือ
องค์การผู้บริหารจะต้องค านึงถึงหลกัของการสร้างแรงจูงใจ ความต้องการท่ีน้อยอาจได้รับการ
ตอบสนองแค่บางสิ่งและได้รับการตอบสนองโดยไม่เกิดแรงจูงใจในการกระท าต่อไป เช่นใน
องค์การท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีแล้ว สภาพแวดล้อมการท างานดี การปรับปรุงสิ่งนีใ้ห้ดียิ่งขึน้จะไม่
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เพิ่มแรงจูงใจเลย เน่ืองจากบคุคลส่วนใหญ่มีการความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองในสิ่งนีแ้บบ
ระดบัดีแล้ว 

3. ทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์  
ความต้องการคือความรู้สึกและการแสดงท่ีบุคคลสร้างขึน้ให้รู้สึก นึกคิดต่าง ๆ 

ความซาบซึง้ ความต้องการนีบ้างครัง้เกิดขึน้เน่ืองจากแรงกระตุ้นภายในบคุคล บางครัง้สิ่งท่ีแสดง
ออกมานัน่เกิดจากสภาพสงัคมก็ได้ หรือเรียกวา่สภาพจิตใจ ทฤษฎีความต้องการตามหลกัการของ
เมอร์เรย์ สามารถสรุปได้ดงันี ้(โยธิน ศนัสนยทุธ, 2530, น. 36) 

3.1 ความต้องการท่ีจะเอาชนะด้วยการแสดงออกความก้าวร้าว (Need for 
Aggression) เอาชนะต่อผู้ อ่ืนและสิ่งขดัขวางทัง้ปวงด้วยความรุนแรง มีแสดงออกมาทัง้ร่างกาย
และจิตใจ เชน่ การท าร้ายร่างกาย หรือฆา่ฟันกนั และพดูจากใสร้่ายหรือกระทบตอ่บคุคลอ่ืน 

3.2 ความ ต้อ งการ ท่ี จะ เอ าชนะ ฟัน ฝ่ าอุปสร รคต่ า ง  ๆ  (Need for 
Counteraction) ความรู้สึกท่ีต้องการเอาชนะ อุปสรรคต่าง ๆ ไม่ต้องการความล้มเหลวด้วยการ
พยายามท าให้ดีท่ีสดุ เช่น การได้รับค าดถูกู ท าให้พยายามท าเพ่ือเอาชนะค าสบประมาทจนชนะ
ค าดหูมิ่น  

3.3 ความต้องการท่ีจะยอมแพ้ (Need for Abasement) ความรู้สึกยอมรับ
ผิดและยอมแพ้ น้อมรับค าวิจารณ์และพร้อมท่ีจะถูกลงโทษหากผิด เช่น การเผาตัวตายเพ่ือ
ประท้วงระบบการปกครอง พนัท้ายนรสิงห์ไม่ยอมรับอภัยโทษ ต้องการจะรับโทษตามกฎเกณฑ์ 
เป็นต้น 

3.4. ความต้องการท่ีจะปอ้งกนัตนเอง (Need for Defendant) ความรู้สกึท่ีจะ
ปกป้องความรู้สึกทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การโดนวิพากษ์วิจารณ์ การท่ีพยายามหา
เหตผุลอธิบายสิ่งท่ีตนเองท าเม่ือกระท าผิด เช่น นกัเรียนสอบตก เพราะคณุครูสอนเตรียมเนือ้หาไม่
ดี สอนนกัเรียนไมเ่ข้าใจ ไมอ่บรมสัง่สอน ท่ีเรียกวา่ “ร าไมดี่โทษปีโทษกลอง” 

3.5 ความต้องการเป็นอิสระ (Need for Autonomy) ความต้องการชนิดนีเ้ป็น
ความต้องการท่ีปรารถนาจะเป็นอิสระจากสิ่งกดข่ีทัง่ปวง ต้องการท่ีจะต่อสู้ดิน้รนเพ่ือเป็นตวัของ
ตวัเอง 

3.6 ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) คือ ความรู้สึกท่ี
ต้องการสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ จากการศึกษาพบว่า เพศชายจะมีระดบัความต้องการ
ความส าเร็จมากกวา่เพศหญิง 
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3.7 ความต้องการส ร้างมิตรภาพกับบุคคล อ่ืน  (Need for Affiliation) 
ความรู้สึกอยากเป็นท่ีรักของผู้ อ่ืน ต้องการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี เอาอกเอาใจสร้างความสมัพนัธ์
ใกล้ชิดกบับคุคลอ่ืน 

3.8 ความต้องการความสนกุสนาน (Need for Play) คือความรู้สึกปรารถนา
ความสนุกสนาน มีเสียงหัวเราะเพ่ือผ่อนคลายจิตใจ โดยการสร้างสิ่งท่ีท าให้ตลกขบขนั เช่น การ
เลา่เร่ืองตลก การท ากิจกรรมร่วมกนั การออกก าลงักาย เป็นต้น 

3.9 ความต้องการแยกตนเองออกจากผู้ อ่ืน (Need for Rejection) คือความ
ต้องการท่ีจะเมินเฉยต่อผู้ อ่ืน แสดงความรู้สึกไม่สนใจ มีความปรารถนาท่ีจะแยกตนเองออกจาก
ผู้ อ่ืน  

3.10 ความต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน (Need for Succorance) 
เป็นความรู้สึกสนใจผู้ อ่ืน สงสารตอ่ตนเอง มีความเมตตาอยากท่ีจะช่วยเหลือและหากท่ีสามารถ
แนะน าผู้ อ่ืนได้จะท าด้วยความเตม็ใจ  

3.11 ความต้องการท่ีจะให้ความช่วยเหลือตอ่บคุคลอ่ืน (Need for Nurture) 
เป็นความต้องการท่ีจะเข้าร่วมในการท ากิจกรรมในการท ากิจกรรมกบับคุคลอ่ืน  โดยการให้ความ
ชว่ยเหลือให้บคุคลอ่ืนพ้นจากภยัอนัตรายตา่ง ๆ 

3.12 ความต้องการ ท่ีจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ อ่ืน  (Need for 
Exhibition) เป็นความรู้สึกต้องการให้ผู้ อ่ืนมีความสนใจในตนเอง การสร้างความประทบัใจ ให้เกิด
ความสนกุสนาน ข าขนั รู้สึกประหลาดใจเม่ือฟังเร่ืองของตนเอง เช่น เลา่เร่ืองตลกขบขนั ไห้บคุคล
อ่ืนฟังเพ่ือบคุคลอ่ืนจะเกิดความประทบัใจในตนเอง เป็นต้น 

3.13 ความต้องการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน (Need for Dominance) คือ
ความปรารถนาท่ีจ าท าให้ผู้ อ่ืนท าตามความคิดของตนเอง ซึ่งท าให้รู้สึกว่าตนเป็นผู้ น าและมี
อิทธิพลเหนือกวา่ 

3.14 ความต้องการท่ีจะยอมรับนับถือผู้ อาวุโสกว่า (Need for Deference) 
เป็นความปรารถนาการยอมรับนบัถือผู้ ท่ีอาวุโสกว่าและผู้ ท่ีมีอ านาจเหนือกว่าด้วยความเต็มใจ 
ด้วยความยนิดี 

3.15 ความต้องการหลีกเล่ียงความรู้สึกล้มเหลว (Need for Avoidance of 
Inferiority) ความต้องการจะหลีกเล่ียงความผิดหวงัและพ่ายแพ้ทกุสิ่ง หลีกเล่ียงการดถููกหรือการ
กระท าตา่ง ๆ ท่ีก่อให้เกิดความละอายใจ  
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3.16 ความต้องการท่ีจะหลีกเล่ียงจากอันตราย (Need for Avoidance 
Harm) คือความปรารถนาท่ีจะได้รับความปลอดภัยจากอันตรายและหลีกเล่ียงความเจ็บปวด
ทางด้านร่างกาย 

3.17 ความต้องการท่ีจะหลีกเล่ียงจากการถกูต าหนิหรือถกูลงโทษ (Need for 
Avoidance of Blame) ความรู้สึกท่ีกลวัการถูกต าหนิหรือถกูลงโทษ ด้วยการคล้อยตามผู้ อ่ืน และ
ยอมท าตามค าสัง่หรือข้อปฏิบตั ิเน่ืองจากกลวัถกูลงโทษ  

3.18 ความต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Need for Orderliness) คือ
ความรู้สกึอยากท่ีจะจดัระเบียบสิ่งของตา่ง ๆ และมีความประณีตงดงาม  

3.19 ความต้องการท่ีจะรักษาช่ือเสียง การท่ีอยากปกปอ้งช่ือเสียงของตนเอง
เพ่ือไม่ให้เกิดความเส่ือมเสียให้สดุความสามารถ เช่น การซ่ือสตัย์ตอ่อาชีพ การท างานตรงตอ่เวลา 
ไมล่กัขโมย ไมค่ดโกงตอ่ผู้ใด ไมย่อมท าความผิด เพ่ือช่ือเสียงวงศ์ตระกลู เป็นต้น 

3.20 ความต้องการให้ตนเองมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน (Need for 
Contrariness) เป็นความต้องการท่ีอยากจะเดน่ น าสมยั ไมเ่หมือนใคร 

4. ทฤษฎีแรงจงูใจทางสงัคมของเฮอร์ซเบร์ิก (Herzberg)  
(บุญมัน่ ธนาศภุวัฒน์, 2553) ได้อธิบายว่าทฤษฎีนี ้เป็นการศึกษาถึงจิตวิทยา

ของบคุคลเก่ียวกบัสิ่งท่ีจะจงูใจให้บคุคลท่ีประกอบอาชีพตา่ง ๆมกัจะประกอบด้วยปัจจยัท่ีเรียกว่า
ปัจจยัในการกระตุ้น (Motivation Factors) 6 ประการได้แก ่

4.1 ความส าเร็จของงาน 
4.2 การได้รับการยอมรับ 
4.3 ความก้าวหน้า 
4.4 ลกัษณะของงาน 
4.5 โอกาสท่ีจะก้าวหน้า 
4.6 ความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งท่ีจะจูงใจให้ผู้ ปฏิบัติ งานหรือปัจจัยในการ

กระตุ้นนีจ้ะจงูใจให้ผู้ปฏิบตังิานท างานนัน้อยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้ 
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5.ทฤษฎีแรงจงูใจของ โฮแมนส์  
(เจษฎา สขุนิยม, 2556, น. 27) ได้อธิบายว่า รางวลัหรือผลตอบแทนจากบคุคล

อ่ืน ๆ นัน้ มาจากการแลกเปล่ียนจากการกระท าระหว่างบุคคล ส่วนด้านความแตกต่างคือ โฮ
แมนส์ ได้แบง่ทฤษฎีออกเป็นขัน้ตอนท่ีละเอียดกว่าดงันี ้ 

5.1 บคุคลมีความคาดหวงัในผลก าไรจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
5.2 กระบวนการกิจกรรมจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียน 
5.3 บุคคลท่ีเสียเปรียบเม่ือเกิดการแลกเปล่ียนจะหลีกเล่ียงกิจกรรมการ

แลกเปล่ียน 
5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือขาดทุนจากท่ี

ก าหนดไว้  
5.5 หากการกระท ากิจกรรมบรรลุเป้าหมาย บุคคลก็จะกระท ากิจกรรมนัน้

ตอ่ไปและจะก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับกิจกรรมนัน้เพ่ือให้เกิดความสมดลุในการแลกเปล่ียน 
5.6. หากการแลกเปล่ียนเป็นท่ีพอใจของบุคคลทัง้สองฝ่ายย่อมหมายถึง

ความสมดลุในการแลกเปล่ียนมากขึน้ และท าให้ความรู้สกึท่ีไมดี่ของฝ่ายเสียเปรียบลดน้อยลง 
5.7 ระบบสังคมท่ีขาดความยืดหยุ่นย่อมก่อให้เกิดความไม่สมดุลหรือขาด

ความยตุธิรรมในการแลกเปล่ียน 
จากแนวคดิและทฤษฎีของคณุภาพชีวิตการท างานข้างต้นท าให้ผู้วิจยัต้องการท่ีจะศกึษา

ปัจจยัคณุภาพชีวิตการท างานโดยผู้ วิจยัขออ้างอิงทฤษฎีของ (Walton R.E., 1975) ประกอบด้วย 
ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย ด้านสงัคม และด้านเกียรติยศ เพ่ือน าประยุกต์ใช้ในการศึกษา
เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะของงาน 
สมคดิ บางโม (2550, น. 116) การก าหนดหน้าท่ีงาน หมายถึง กิจกรรมหรือภารกิจหน้าท่ี

งานท่ีต้องปฏิบตัเิพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ 
อ านาจ ธีระวนิช (2553, น. 453) กลา่ววา่แนวคดิการพฒันาแบบจ าลองลกัษณะงานของ 

Richard Hackman และ  Greg Oldham น าไปใช้ในการออกแบบงาน สร้างแรงจูงใจให้กับ
พนกังานได้เป็นอย่างดี ซึง่เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบส าคญั 3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะงานหลกัสภาพ
ทางจิตวิทยาท่ีส าคญั และผลท่ีคาดว่าจะได้รับลกัษณะงาน(Core Job Characteristics) จะท าให้
พนักงานมีแรงจูงใจในการท างาน และน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 
ลกัษณะ ได้แก่ ความหลากหลายของทกัษะของภาระงานความส าคญัของภาระงาน ความเป็น
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อิสระ และผลป้อนกลับของงานดงันัน้ ลกัษณะงาน 5 ลักษณะนีมี้ผลกระทบต่อแรงจูงใจ ความ
พอใจในงาน และมีผลท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสูงขึน้ เพราะลักษณะนีมี้ผลต่อสภาพ
จิตวิทยาท่ีส าคัญ 3 ลักษณะด้วยกัน ไ ด้แก่  ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าท่ีไ ด้ รับจากตัวงาน 
ประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ท่ีได้รับจากความรับผิดชอบในงาน และความรู้ผลลพัธ์ของงาน 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, น. 78) อธิบายว่าปัจจบุนับุคลากรมีความรู้เพิ่มขึน้ มี
ทศันคต ิและความต้องการในการท างาน ตลอดจนการใช้ชีวิตท่ีตา่งจากอดีต สงัคมมีความซบัซ้อน
เก่ียวข้องกนัมากขึน้พนกังาน รุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ทกัษะ ความสามารถมากขึน้พร้อมท่ีจะรับผิดชอบ
มากขึน้ และมกัตอ่ต้านการปฏิบตัิงานท่ีคอยรับค าสัง่เพียงอย่างเดียว แตบ่คุคลจะต้องการอ านาจ
ในการตดัสินใจ ความพอใจ และความภาคภูมิใจในงาน เพ่ือท่ีจะปฏิบตัิงานได้ อย่างเต็มความรู้
ความสามารถ 

ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2534, น. 130 - 131) อธิบายว่าลกัษณะของงานประกอบด้วย
การท่ีผู้ปฏิบตัิงานรับทราบว่างานท่ีท ามีความท้าทาย มีลกัษณะสร้างสรรค์งานมีความน่าสนใจ มี
โอกาสท่ีจะได้เรียนรู้การได้รับผิดชอบงานท่ีท าสามารถควบคมุการท างาน และงานนัน้มีโอกาสท่ีจะ
ท างานให้เสร็จจะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและทศันคติในการท างาน โดยลกัษณะงานท่ีเป็นสิ่งจูงใจจะมีผลให้พนกังานมีอารมณ์
และความรู้สึกไปในทางบวกท าให้พนกังานปฏิบตังิานได้อย่างดี ในทางกลบักนัถ้าหากว่าลกัษณะ
งานไม่เป็นสิ่งจูงใจพนกังานจะรู้สึกไม่ชอบงานไม่พอใจในงานถ้าต้องทนท างานในลกัษณะนีเ้ป็น
เวลานานพนกังานจะรู้สกึเบื่อหนา่ย 

สรุปได้ว่าคณุลกัษณะงานคือ การสร้างความรับรู้ การระบคุณุค่าในงานท่ีท าให้สามารถ
สนองความต้องการบรรลผุลการปฏิบตัิงานเป็นการตอบสนองความต้องการระดบัหนึ่งของบคุคล
อนัจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างาน และคณุประโยชน์ตอ่องค์การ 

Hackman J. R. & Oldham G. R. (1975) ได้น าเสนอทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของ
งานท่ีอธิบายแนวความคิดการปรุงแตง่งาน เช่ือว่ามิติของงานนัน้มีผลกระทบต่อสภาวะของจิตใจ
ของบุคคลและส่งผลต่อไปยังผลลัพธ์ในเร่ืองผลงานและความพึงพอใจของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน 
ทฤษฎีคณุลกัษณะงานนัน้อยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎีแรงจูงใจ ลกัษณะของงานนัน้น าไปสู่สภาวะ
ทางจิตวิทยา เชน่ ความเช่ือ ทศันคต ิซึง่เกิดขึน้จากประสบการณ์ น าพาไปสูก่ารจงูใจในการท างาน 
ผลการปฏิบตังิานท่ีดี และความพงึพอใจในการท างาน โดยคณุลกัษณะของงานท่ีส าคญัจะมีอยู่ 5 
ปัจจยั คือ 
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1. ความหลากหลายของทกัษะ (Skill Variety) คือ ในการท างานนัน้ผู้ท าได้ใช้ความรู้ 
หรือทกัษะท่ีหลากหลายในการท างาน ท าให้เกิดความท้าทายมาก เพิ่มมลูคา่ของผลงานนัน้ ๆ และ
ส าหรับงานท่ีไมไ่ด้ใช้ทกัษะ ลกัษณะเดมิ ๆ ซ า้ ๆ ก่อจะไมเ่กิดคณุคา่เพิ่ม 

2. ความเก่ียวเน่ืองกันของงาน หรือมีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน  (Task Identity) 
คือได้ท างานนัน้เป็นชิน้เป็นอนั ท าจนจบกรรมวิธี หรือมีส่วนในขัน้ตอนในขัน้ตอนหนึ่งของงานนัน้ 
มกัพบในสายงานการผลิต 

3. ความส าคัญของงาน (Task Significant) คืองานนัน้ ๆ มีความส าคัญมากน้อย
อยา่งไร มีผลตอ่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง องค์การอย่างไร ซึง่อาจส่งผลตอ่บคุคลหรือองค์การนัน้เป็นอยา่ง
มาก เชน่งานขบัรถสาธารณะ ท่ีต้องมีความรับผิดชอบตอ่ชีวิตผู้ โดยสาร  

4. ความเป็นอิสระ  (Autonomy) คือผู้ ปฏิบัติมีความเป็นอิสระในงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบอย่างไรโดยใช้ความคดิตดัสินใจด้วยตวัเอง หรือในทางกลบักนัอาจจะเป็นงานท่ีต้องท า
ตามคูมื่อ หรือตามค าสัง่เทา่นัน้ 

5. ผลสะท้อนของงาน (Feedback) คือผู้ปฏิบตังิานได้ข้อมลูผลงานของตนเองวา่เป็น
อย่างไร ผลงานท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นอย่างไร มีผลต่อผู้ เก่ียวข้องอย่างไร เพ่ือท่ีสามารถพัฒนาแก้ไข
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป  

ปัจจยัของงานทัง้ 5 ประการนีมี้ผลต่อสภาวะทางจิตใจท่ีส าคญั และท าให้เกิดแรงจูงใจ
ในการท างาน ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ และลดปัญหาจากการขาดงานหรือ
ลาออกจากงาน ซึง่สภาวะทางจิตใจนัน้มีด้วยกนั 3 ประการคือ 

1.ความรู้สึกวา่งานนัน้มีความหมาย มีความพิเศษ บคุคลจะรับรู้ว่างานท่ีได้ปฏิบตัิไป
นัน้เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่มีความส าคญัตามแตล่ะทศันคตขิองบคุคล 

2 ความรู้สึกว่าเ ช่ือมั่นว่าตนสร้างผลลัพธ์ในผลงานด้วยความพยายามและ
ความสามารถของตนเอง  

3 การได้รับทราบผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ ผลของงานนัน้ ๆส่งผลกลบัมาท าให้ทราบผลลพัธ์ 
จึงท าให้ตนเองทราบความคิดเห็นในผลงานจากผู้ เก่ียวข้อง สามารถประเมินระดบัผลงานของ
ตนเองวา่อยูใ่นระดบัพอใจหรือไม ่หากผลงานนัน้ได้รับการช่ืนชมก็จะเกิดผลความสขุตอ่งานตนเอง
ท าให้เกิดการยกย่องต่องาน แต่หากผลลัพธ์เป็นท่ีไม่น่าพอใจกับผู้ อ่ืน ก็จะต้องน าความคิดเห็น
เหล่านัน้มาปรับปรุงและพฒันาให้ดีขึน้ไป เม่ือบุคคลได้รับผลจากสภาวะทางจิตใจแล้วจะเกิดผล
ตอ่บคุคลและการท างานโดย 
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- บคุคลนัน้จะเกิดแรงจงูใจภายในระดบัท่ีสงูขึน้จากการท างาน 
- งานท่ีท ามีคณุภาพมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 
- เกิดความพงึพอใจในงานท่ีท า 
- จากผลท่ีเกิดจากสภาวะจิตใจข้างต้นจะส่งผลให้พนกังานมีการหยุดงาน และ

อตัราการลาออกต ่าลง 
การกล่างอ้างถึงว่าด้วยคณุลกัษณะงานน าไปใช้เกิดประโยชน์และเกิดผลลพัธ์ จะต้องมี

ปัจจัยด้านต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมกันอยู่ ทัง้นีจ้ะต้องเกิดจากแรงจูงใจภายในของบุคคลท่ี ต้องการจะ
พฒันาตนเอง ต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต เพราะสิ่งเหล่านีจ้ะเป็นเสมือนการเสริมแรง
ด้านบวกให้กับการมุ่งมัน่ท างานซึ่งบคุคลจ าพวกนีจ้ะได้รับผลท่ีชดัเจนตามทฤษฎี รวมถึงปัจจยัท่ี
สร้างความพึงพอใจในการท างาน เช่น ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ปัจจยัพืน้ฐานในการใช้ชีวิต 
และความมัน่คงในอาชีพ ปัจจยัเหลา่นีจ้ะสง่ผลเชน่เดียวกบัแรงจงูใจภายในของบคุคลนัน้ 

สรุปได้ว่างานมีความสมัพนัธ์เก่ียวกบับคุคลผู้ท างานอย่างใกล้ชิด มนษุย์ต้องท างานเพ่ือ
เลีย้งชีพ งานจึงเป็นสิ่งท่ีสามารถจงูใจบคุคลได้ ถ้างานท่ีต้องท ามีความน่าเบื่อหน่าย ย่อมไม่สร้าง
แรงจงูใจให้กบับคุคล การก าหนดคณุลกัษณะของงานให้สามารถจงูใจบคุลากรให้มีความมุ่งมัน่ มี
ใจจดจ่ออยู่กบังานท่ีท า และมีความสุขในการท างานนัน้ จ าเป็นต้องมีการสร้างคณุค่าให้กับงาน 
ต้องปลูกฝังให้บุคลากรเกิดทศันคติท่ีดีตอ่งาน และรู้สึกว่างานนัน้มีความส าคญั แล้วผลลพัธ์ของ
งานนัน้ก็ขึน้อยู่กบัการเอาใจใสง่าน การเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบังานท่ีท า แต่ในการจะสร้างทศันคติ
ท่ีดีตอ่งานของบคุลากรนัน้ต้องเกิดจากจิตส านึกโดยรวมกบัแรงกระตุ้นภายในจิตใจของบคุลากรท่ี
ต้องการพฒันาคณุภาพของงานและเกิดความรักในงานนัน้ ด้วยบริบทของแรงจูงใจจึงสามารถ
กล่าวได้ว่าคณุลกัษณะงานท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของพนกังานนัน้ ก่อให้เกิดแรงจูงใจท่ีต้องการพฒันา
ตนเอง ต้องการความยอมรับนบัถือ ต้องการประสบความส าเร็จ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลกัษณะของงานข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยต้องการท่ีจะศึกษา
ลักษณะของงานโดยผู้ วิจัยขออ้างอิงทฤษฎีของ (Hackman J. R. & Oldham G. R., 1975) โดย
ต้องการท่ีจะศกึษาลกัษณะงาน ซึ่งน าไปสู่การจงูใจในการท างาน ผลการปฏิบตังิานท่ีดี และความ
พึงพอใจการท างาน เพ่ือน าประยกุต์ใช้ในการศกึษาเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การและความพึง
พอใจในสวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
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4.แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับความพงึพอใจ 
แนวความคิดเก่ียวกับความพงึพอใจ 

เชลล่ี  (Shelly, 1975, อ้างถึงในจรัญ พานิช , 2550, น. 7) ได้สรุปแนวความคิด
เก่ียวกับความพึงพอใจไว้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือความรู้สึกใน
ทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สกึทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึน้แล้วจะท าให้เกิดความสขุ 
ความสุขนีเ้ป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกท่ีมีระบบ
ย้อนกลบัความสุขสามารถท าให้เกิดความสขุหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึน้ได้อีกดงันัน้จะเห็นได้
วา่ความสขุเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซ้อน และความสุขนีมี้ผลต่อบคุคลมากกว่าความรู้สึกทางบวก
อ่ืนๆ 

วรูม (Vroom, 1964,  อ้างถึงในจรัญ พานิช, 2550, น. 7) ให้ค าจ ากดัความไว้วา่ความ
พงึพอใจกบัทศันคตใินต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถใช้ทดแทนกนัได้ เพราะค าทัง้สองค านีห้มายถึงผลท่ี
ได้จาก การท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วม ในสิ่งนัน้ ทัศนคติด้านบวก จะแสดงให้เห็นสภาพความพึง
พอใจสิ่งนัน้และทศันคติด้านลบจะแสดงถึงความไมพ่อใจนัน้เอง 

เสถียร เหลืองอร่าม (2519, น.79) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในงานเป็นผล
ของการจงูใจให้มนษุย์ โดยจะออกมากในของความพอใจท่ีคนท างานมาก ได้เงินมากบรรยากาศ
ในสถานท่ีท างานดี ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจด้วยเงิน และรางวลัตอบแทน 
ด้วยกันทัง้นัน้นอกจากนี ้ยงัได้กล่าวอีกว่า ความพึงพอใจในงาน จะเกิดขึน้เม่ือตนมีความรู้สึกว่า
ประสบความส าเร็จในการท างานเป็นท่ียอมรับ สามารถท างานด้วยตนเองและมีโอกาสก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานนอกจากนีถ้้าหนว่ยงานออกแบบงานให้ผู้ ปฏิบตัิเกิดความพอใจในงานแล้ว
หนว่ยงานก็จะมีทางหาความร่วมมือจากพนกังานให้มากขึน้และผู้ปฏิบตัก็ิจะเตม็ใจท ามากขึน้ 

พวงทอง ตัง้ธิติกุล (2542, น. 10) กล่าวว่าความพึงพอใจ เป็นการแสดงออกซึ่ง
ความสขุสมหวงัของมนษุย์ เม่ือได้รับการตอบสนองตามต้องการ 

จากความหมายของความพึงพอใจท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นวา่มีผู้ ให้ความหมายของ
ค าวา่ความพึงพอใจไว้ตา่งๆ กนั ซึง่ผู้วิจยัพอสรุปได้วา่ ความพงึพอใจหมายถึงความรู้สกึของบคุคล
ท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ในลกัษณะของการประเมินค่าเป็นไปในทิศทางบวก ทิศทางลบ หรือไม่มี
ทิศทาง(เฉยๆ) ตอ่เร่ืองนัน้ๆ 

ทฤษฏีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
1.ทฤษฏีแรงจูงใจท่ีน าไปสู่ความต้องการของ  McClelland (McClelland’s learned 

Needs Theory) 
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แมคคาลแลนด์ (McClelland, 1961, อ้างถึงในจรัญ พานิช , 2550, น. 10)ได้
เสนอทฤษฎีแรงจูงใจโดยมีแนวคิดท่ี ใกล้เคียงกับทฤษฎีการเรียนรู้ซึ่งเขาเช่ือว่าความต้องการ
ทัง้หลายสามารถได้มาจากวัฒนธรรม ความต้องการของบุคคลจะเป็นตวัจูงใจ ให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมของตนเองออกมา เพ่ือท่ีจะได้มีความพึงพอใจในสิ่งนัน้ จึงมีการแบ่งความต้องการ
ออกเป็น 3 ประการคือ 

1.1 ความต้องการให้ตนเองประสบความส าเร็จ (Needs for Achievement) 
ในงานต่าง ๆ บุคคล แต่ละบุคคล มีปัญหาท่ีต้องแก้ไข และอยากให้ตนเองไปถึงจุดมุ่งหมายท่ี
ตนเองตัง้ใจ ดงันัน้บุคคลก็จะเปล่ียนแปลงการกระท าของตนหรืออาจจะกล่าวได้ว่า เป็นความ
ต้องการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีท่ีสุด ต้องการการมีความภูมิใจในตนเอง แข่งขนักบัตนเอง พยายาม
ปรับปรุงตวัเองให้ดีขึน้ต้องการประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท างานท่ียากหรือท้าทาย
ความสามารถ  

1.2 ความต้องการท่ีจะผูกพันหรืออยู่ร่วมกัน (Needs for affiliation) ในการ
ปฏิสังสรรค์ทางสังคมบุคคลจ าเป็นต้องพบปะกัน สร้างสัมพันธ์ทางสังคมขึน้ เพ่ืองานท่ีท าอยู่
ร่วมกนัจะได้รับความส าเร็จ 

1.3 ความต้องการท่ีอยากจะมีอ านาจ (Needs for power) บุคคลท่ีมีอ านาจ
สามารถท่ีจะใช้อ านาจหน้าท่ีของตนในการต่อรองให้ข้อพิพาทของตนได้รับชัยชนะ ได้หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นความต้องการท่ีจะใช้อ านาจควบคุม หรือท าให้ผู้ อ่ืนประพฤติปฏิบัติ ตามท่ีตน
ต้องการทฤษฎีของ McClelland ถกูโจมตีว่าไม่สามารถยืนยนัในตวัทฤษฎีได้จึงได้ทดสอบทฤษฎี
โดยสร้างโครงการทดสอบ แบบทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้โต้แย้งว่าแรงจูงใจเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ 
ตัง้แตว่ยัเดก็และยากท่ีจะเปล่ียนได้ในวยัผู้ใหญ่ 

2.ทฤษฎีการจงูใจของ Porter และ Lawler  
ทฤษฎีนี ไ้ ด้ขยายทฤษฎีหรือตัวแบบของ  Vroom (Expect Theory) ในเ ร่ือง

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกับการปฏิบตัิงาน ทัง้สองมีความเห็นว่า การปฏิบตัิงานย่อม
ก่อให้เกิดรางวลัหรือ ผลตอบแทนในขณะเดียวกนั รางวลัหรือผลตอบแทนก่อให้เกิดความพงึพอใจ
ของลูกจ้าง และคนงานทัง้สองจึงได้ตัง้สมมติฐานว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตัิงานและ
ความพึงพอใจจะถูกเช่ือมโยง ด้วยรางวัลหรือผลตอบแทนดังนี  ้(Porter L.W. & Lawler III E., 
1968, pp. 165 - 166) 
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2.1 คณุค่าของรางวลัหรือคณุคา่ของผลตอบแทน (Value of reward) บุคคล
หวงัท่ีจะได้รับรางวลัหรือผลตอบแทนตา่ง ๆ เช่น มิตรภาพจากเพ่ือนร่วมงานการส่งเสริมเล่ือนขัน้ 
การเพิ่มเงินเดือน เน่ืองมาจากความสามารถความรู้สกึท่ีได้ปฏิบตังิานให้ส าเร็จ  

2.2 การรับรู้ว่าการมีความพยายาม อาจน ามาซึ่งรางวัลหรือผลตอบแทน 
(Perceive Effort Reward) หมายถึงการคาดหวังของบุคคลว่าปริมาณของผลตอบแทน  (ท่ี
ก าหนดให้) ขึน้อยูก่บัปริมาณของความพยายาม  

2.3 ความพยายามท างานของลูกจ้างคนงาน  (Effort) ความพยายามคือ
ปริมาณของพลงัท่ีบุคคลใช้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ปริมาณของความพยายามขึน้อยู่
กบัปฏิสมัพนัธ์ หรือการกระท าระหวา่งกนั ระหว่างคณุคา่ของผลตอบแทนหรือรางวัลกบัการเป็นไป
ได้ในการรับรู้วา่ความพยายามอาจน ามาซึง่ผลตอบแทน  

2.4 คณุลกัษณะและความสามารถ (Traits and Abilities) หมายถึงลกัษณะ
ต่าง ๆของบุคคลแต่ละคน เช่นความสามารถทางสติปัญญา ทักษะ หรือความช านาญ และ
ลกัษณะของบคุลิกภาพท่ีมีผลตอ่ความสามารถ ท่ีจะปฏิบตังิานหรือท าให้งานส าเร็จลลุว่ง 

2.5 การรับรู้ในบทบาท (Role Perception) หมายถึงประเภทหรือหรือชนิด
ของกิจกรรม ท่ีบุคคลเช่ือว่าควรจะปฏิบตัิ ถ้าต้องการให้งานนัน้ ประสบความส าเร็จการท่ีลูกจ้าง
สามารถพิสจูน์ตนเองให้กบันายจ้างของตนได้เห็นว่าตนเอง มีความรู้ความช านาญ และควรได้รับ
ผลตอบแทน จากความพยายาม ท่ีได้มีการพฒันาตนเองแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ในบทบาทของ
ตนเอง 

2.6 การปฏิบตัิงาน (performance) ขึน้อยู่กับความสามารถและวิธีท่ีลูกจ้าง
ได้รู้บทบาทแตถ้่าลกูจ้างมีความสามารถน้อย ผลการปฏิบตังิานอาจจะต ่า  

2.7 รางวลัหรือผลตอบแทน (reward) Porter และ Lawler ได้แบ่งรางวลัหรือ
ผลตอบแทนออกเป็นรางวัลภายนอก และรางวัลภายใน รางวัลภายนอกองค์การเป็นผู้ ให้ เช่น 
เงินเดือน สภาพการท างาน สถานภาพความมัน่คงปลอดภัยในการท างาน ส าหรับรางวลัภายใน
หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ภายในใจ ได้แก่ ความส าเร็จ การยอมรับตนเอง ลักษณะของงาน 
ความรับผิดชอบ  

2.8 การรับรู้ว่ารางวัลหรือผลตอบแทนเป็นธรรม (Perceived Equitable 
Rewards) ปริมาณของรางวลัหรือผลตอบแทน ท่ีบุคคลรู้สึกว่า พวกตนควรจะได้รับในฐานะ เป็น
ผลจากการปฏิบตัิงาน ท่ีเขาได้ท าลงไปคือ การรับรู้ว่ารางวลัหรือผลตอบแทนมีความเป็นธรรม ถ้า
เกิดงานประสบผลส าเร็จขึน้มาบคุคลโดยทัว่ไปก็มนัจะหนัไปพิจารณาว่าสิ่งท่ีตนได้รับรู้นัน้มีความ
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เป็นธรรม หรือเท่าเทียมกับผู้ อ่ืนหรือไม่ หากเป็นบุคคลมีความรู้สึก หรือมีการรับรู้ว่ารางวลัท่ีตน
ได้รับนัน้ไมเ่ป็นธรรมได้เทา่เทียมกบัผู้ อ่ืนหรือไม่ หากเป็นบคุคลมีความรู้สึกหรือมีการรับรู้วา่รางวลั
ท่ีตนได้รับไมเ่ป็นธรรมได้เทา่เทียมกบัผู้ อ่ืนอาจท าให้รู้สกึไมพ่งึพอใจได้ 

2.9 ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือทัศนคติภาวะในของบุคคลแต่ละคน
ความพึงพอใจไม่ใช่สิ่งเดียวกับแรงจูงใจการพิจารณาคุณค่าของรางวัลและการรับรู้ว่าความ
พยายามอาจน ามาซึ่งรางวลั ซึ่งไม่ใช่การท างานท่ีสญูเปล่า จะท าให้บุคคลมีความพยายามท่ีจะ
ท างาน แตค่วามพยายามในการท างานอาจจะไม่เกิดขึน้หากลกูจ้างรู้สึกว่า คณุค่าของรางวลัหรือ
ผลตอบแทนน้อยเกินไป 

อย่างไรก็ดีความพยายามจะท างานอย่างเดียวไม่สามารถท าให้เกิดผลส าเร็จ
ขึน้มาได้ต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคัญดังต่อไปนีคื้อ คุณลักษณะและความสามารถส่วนตัวของ
ลูกจ้าง สิ่งส าคญัต่อมาคือการรับรู้ในบทบาทของตนเองลูกจ้างจะต้องรับรู้ในบทบาทของตนเอง 
ถ้าลกูจ้างประสบผลส าเร็จในการปฏิบตังิานโดยทัว่ไป บคุคลก็จะได้รับรางวลัหรือผลตอบแทนท่ีจะ
เป็นรางวลัภายนอกซึ่งองค์การจะเป็นผู้ ให้ หรือรางวลัภายในท่ีหมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ภายใน
ใจเชน่ความพงึพอใจ ความภาคภมูิใจในการได้รับรางวลั บคุคลจะต้องรับรู้ด้วยว่ารางวลัท่ีตนได้รับ
นัน้มีความยตุิธรรม มีความเป็นธรรมเทา่เทียมกบัผู้ อ่ืนหรือไม่อย่างไร ถ้ามีความยตุิธรรมเท่าเทียม
บคุคลจะมีความรู้พึงพอใจ และจากความรู้สึกพึงพอใจนีเ้อง จะสะท้อนย้อนกลบัไปเน้นคณุคา่ของ
รางวลั หรือผลตอบแทนท่ีบคุคลได้รับ และจากผลส าเร็จในงานจะสะท้อนย้อนกลบัไปรับรู้วา่ความ
พยายามท่ีจะรับรู้การท างานนัน้ สามารถท่ีจะน ามาซึ่งรางวัล รวมทัง้เห็นคุณค่าของรางวัลหรือ
ผลตอบแทนท่ีบุคคลได้รับตลอดไป จนถึงการรับรู้ว่าความพยายามอาจน ามาซึ่งรางวัลหรือ
ผลตอบแทนท่ีจะท าให้บุคคลมีความพยายามท่ีจะท างานเป็นวัฎจักรกลับมาท่ีเดิมอีกการ
ปฏิบตัิงาน (ผลส าเร็จในการปฏิบตัิงาน) ย่อมก่อให้เกิดผลตอบแทนหรือรางวัลในขณะเดียวกัน
ผลตอบแทนหรือการรับรางวลัท่ีมีความเป็นธรรมยอ่มก่อให้เกิดความพงึพอใจ 

3 ทฤษฎีความคาดหมาย (Expectancy Theory)  
แมคเคอร์มิค (Mccormick, 1965, อ้างถึงใน ทิพย์รัตน์ อุ่นการุณวงษ์, 2546, น. 

9)ได้เสนอทฤษฎีความคาดหมายซึ่งอธิบายว่าบุคคลจะเกิดความพึงพอใจ ก็ต่อเม่ือได้มีการ
ประเมินล่วงหน้าไว้แล้วว่างานนัน้ๆ จะน าผลตอบแทนท่ีได้รับมามีคณุค่าอย่างไร เช่น รายได้ การ
สิ่งเสริมความก้าวหน้า สภาพการท างานท่ีดีขึน้ 

แนวคิดทฤษฎีนีอ้ยู่ ท่ีผลได้ (Outcomes) ความปรารถนาท่ีรุนแรง  (Violence) 
และความคาดหมาย (Expectance) ทฤษฎีความคาดหมายจะคาดคะเนว่า โดยทัว่ไปบคุคลแตล่ะ
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คนจะแสดงพฤติกรรมก็ต่อเม่ือเขามองเห็นโอกาสความน่าจะเป็นไปได้  (Probability) ค่อนข้าง
เดน่ชดัวา่ หากผลปฏิบตัิน าไปสู่ผลได้ ( Outcomes) ท่ีเขาปรารถนาความคาดหมายนีเ้กิดก่อนการ
กระท าจึงสามารถเป็นเหตขุองการกระท า พฤติกรรมมนุษย์เป็นแรงผลกัดนัซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจาก
ความต้องการ ซึ่งอีกส่วนหนึง่เกิดจากการคาดหมาย ท่ีได้รับสิ่งจงูใจ ผลตอบแทน หรือผลลพัธ์ จะ
มีความส าคญั และเป็นตวัท าให้ผลตอบแทนมี ผลกระทบตอ่ความพยายามของบคุคล บคุคลหนึง่ๆ 

4 ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (Herzberg's two factor Theory) 
เฮอร์ซเบิร์กและคณะ (Herzberg and other, 1959, อ้างถึงใน กมลภรณ์ เศรษฐ

สขุ, 2542, น. 15 - 17) เฮอร์ซเบร์ิกและคณะ ได้ศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจในงาน โดย
ใช้ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg หรือท่ีช่ืออีกหลายช่ือ โดยทดลองกับวิศวกร และ นกับญัชี 200 
คนสรุปได้วา่ความพอใจ และความไม่พอใจในการท างานไมไ่ด้มีสาเหตมุาจาก ปัจจยักลุ่มเดียวกนั
แต่จะมีสาเหตมุาจากปัจจยัสองกลุ่ม ซึ่งกลุ่มท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ เรียกว่าปัจจยัจูงใจ  และ
กลุม่ท่ีท าให้เกิดความไมพ่อใจ เรียกวา่ ปัจจยัค า้จนุ 

4.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) คือลักษณะท่ีจูงใจโดยตรงท่ีเก่ียวข้อง
กบังาน เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจกบัพนกังานในองค์การ ปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ 5 ประการคือ 

4.1.1 ความส าเร็จในการท างานของบคุคล (Achievement) หมายถึงการ
ท่ีบุคคลลามารถท างานได้เสร็จสัน และประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาตา่ง ๆ การรู้จกัปอ้งกนัปัญหาท่ีเกิดขึน้ ครัน้ผลงานส าเร็จ เขาจงึรู้สกึพอใจและปลืม้ใจใน
ผลส าเร็จของงานนัน้อยา่งยิ่ง 

4.1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) คือการได้รับความ
ยอมรับจากเพ่ือนและผู้บงัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน การได้รับการยกย่องชมเชย ให้ก าลงัใจ
หรือการแสดงออกท่ีวา่ยอมรับในความสามารถของตน ท่ีมาจากการส าเร็จในผมงานด้วย  

4.1.3 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบตัิ Work itself) หมายถึง ขอบเขตของการ
ปฏิบตัิงานท่ีน าเสนอ โดยริเร่ิมจากความคิดสร้างสรรค์ มาลงมือเพ่ือเพิ่มความท้ายทาย โดยท่ีการ
ท างานเร่ิมได้ตัง้แตต้่นจนจบงานโดยล าพงัผู้ เดียว 

4.1.4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง บุคคลได้รับหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในงานอย่างเต็มท่ี โดยท่ีไม่มีการมาควบคมุและตรวจสอบและให้อิสระในการ
รับผิดชอบผลงานนัน้ ๆ 
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4.1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึงการได้รับเล่ือนต าแหน่ง 
ให้สงูขึน้ของบคุคลในองค์การมีโอกาสได้ศกึษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรมจะเป็นสิ่ง
ท่ีจงูใจให้คนอยากท างาน 

4.2 ปัจจัยค า้จุน  (Maintenance) หรืออาจเ รียกว่ า  ปัจจัยสุขอนามัย 
(Hygiene) คือ ลกัษณะท่ีค า้จุนในการท างานของบคุคล ถ้าไม่มีหรือมีลกัษณะท่ีไม่สอดคล้อง กับ
บคุคลในองค์การ บคุคลก็จะเกิดความไมช่อบในงานนัน้ ปัจจยัค า้จนุมีดงันี ้

4.2.1 เงินเดือน (Salary) และสวัสดิการการเล่ือนเงินเดือนใหม่ ใน
หนว่ยงานนัน้เป็นท่ีพอใจของบคุลากรท่ีท างาน 

4.2.2 โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) 
นอกจากจะหมายถึง การเล่ือนต าแหนง่และได้รับการแตง่ตัง้ขององค์การ รวมถึงการพฒันาทกัษะ
และวิชาชีพ 

4.2.3 ความสัมพันธ์กับผู้ บงัคับบญัชาผู้ ได้บงัคบับญัชา และผู้ รวมงาน 
( Inter Personal Relations with Superior, Subordinate, Peers) หมายถึง  การแสดงออกทาง
วาจาและทา่ทางไปในทางท่ีดีตอ่กนัและกนั ท าให้สามารถเข้าใจซึง่กนัและกนัมากขึน้ และให้ความ
ยอมรับกนัมากขึน้  

4.2.4 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึงอาชีพนัน้ เป็นท่ียอมรับนบัถือ
ของสงัคม มีเกียรต ิและศกัดิศ์รี 

4.2.5 นโยบายและการบริหาร (Company policy and Administration) 
การจดัการ และการบริหารงานขององค์การการตดิตอ่ส่ือสารภายในองค์การ 

4.2.6 สภาพการท างาน (Working condition) ได้แก่ ทางกายภาพของ
งาน เช่น แสงเสียง อากาศชั่วโมงการท างานรวมทัง้ลักษณะสิ่งแวดอมอ่ืน ๆเซนอุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองมือตา่ง ๆ  

4.2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal life) หมายถึง ความรู้สึกตอ่งานใน
องค์การ อนัเป็นผลท่ีได้รับโดยตรง เช่น การท่ีพนกังานคนหนึ่งถูกย้ายไปท างานท่ีใหม่ท่ีไกลจาก
บ้านและครอบครัว ท าให้พนกังานเกิดความกงัวล ไมส่บายใจและไมมี่ความสขุ 

4.2.8 ความมัน่คงในงาน (security) หมายถึง ความรู้สกึของบคุคลท่ีมีตอ่
ความมัน่คงในการท างาน ความยัง่ยืนของอาชีพ หรือความมัน่คงขององค์การ 

4.2.9 วิธีการปกครองของผู้ บังคับบัญชา (Supervision - Technical) 
หมายถึงความสามารถของผู้บงัคบับญัชาในการด าเนินงานหรือความยตุธิรรมในการบริหาร 
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Herzberg อธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจยัค า้จนุไม่ใช่สิ่งจงูใจท่ีจะท าให้ผลผลิตเพิ่มขึน้ 
เป็นข้อก าหนดเบือ้งต้นป้องกันไม่ให้คนไม่พอใจในงานท่ีท าอยู่ เท่านัน้เอง แต่ถ้ามีอยู่ก็ไม่ได้
หมายความว่าคนจะมีความพอใจในงานท่ีท า ส่วนปัจจยัจงูใจก็ไม่ใชปั่จจยัท่ีสามารถท าให้คนเกิด
ความไม่พอใจในงานท่ีท า แต่จะเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดความพอใจในงานท่ีท าเท่านัน้ดังนัน้ 
สมมตฐิานของ Herzberg ก็คือความพอใจในงานท่ีท าเป็นสิ่งจงูใจในการปฏิบตังิาน 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจข้างต้น ท าให้ผู้ วิจัยต้องการท่ีจะ
ศึกษาความพึงพอใจโดยผู้ วิจัยขออ้างอิงทฤษฎี McClelland (1961) โดยต้องการโดยต้องการ
ศกึษาความพึงเพ่ือให้ทราบผลตอ่สภาวะทางจิตใจท่ีส าคญั และท าให้เกิดแรงจงูใจในการท างาน 
ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ และลดปัญหาจากการขาดงานหรือลาออกจากงาน 
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

5.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวัสดกิาร 
แนวคิดเก่ียวกับสวัสดกิาร 

ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทร์ (2542, น. 4) กล่าวว่าสวสัดิการหมายถึง สิ่งท่ีองค์การจดัสรร
ให้แก่บุคลากร นอกเหนือจากการจ่ายค่าจ้างตามผลงานของบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายให้
พนกังานมีความรู้สึกร่วมกบัหน่วยงาน มีขวญัและก าลงัใจดี แสะสามารถปฏิบตัิงานได้ อย่างเต็ม
ความสามารถ 

สมชาย หิรัญกิตติ (2542, น. 275) กล่าวว่าสวัสดิการหมายถึง  รางวัลท่ีให้กับ
พนกังานท่ีเป็นผลมาจากการท างานในต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์การหรือเป็นผลตอบแทนชนิดใด
ชนิดหนึง่ซึง่พนกังานได้รับเพิ่มเตมินอกเหนือจากการจา่ยผลตอบแทนพืน้ฐาน 

สญัญา บณุยะโหตระ (2538, น. 25) สรุปได้ว่าการจดัสวสัดิการมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของบคุลากรเพ่ือให้บคุลากรมีขวญัและก าลงัใจในการท างานมีความผกูพนั
องค์การไม่คิดจะเปล่ียนงานและเป็นประโยชน์ในแง่จิตวิทยาท่ีจะท าให้บุคลากรมีความรู้สึกว่า
ตนเองได้รับการยอมรับในคณุคา่และความสามารถอีกด้วย 

เพ็ญศรี วายวานนท์ (2530, น.179) กลา่วว่า สวสัดิการท่ีเป็นตวัเงินและผลประโยชน์
ตา่ง ๆ ท่ีพนกังานได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนหลกั แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ คา่ตอบแทนส าหรับ
เวลาท่ีไม่ได้ท างาน เงินช่วยเหลือคุ้มครองภยัพิบตัิของคนท างานและบริการท่ีจดัให้คนท างานเพ่ือ
ความสะดวกในการครองชีพ 
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นงลักษณ์ สุทธิวฒันพันธ์ (2545, น. 73) ได้แบ่งประเภทของสวัสดิการออกเป็น 4 
ด้าน ซึง่ง่ายตอ่การศกึษาและท าความเข้าใจ ได้แก่ 

1.สวสัดกิารท่ีเป็นตวัเงิน 
2.สวสัดกิารท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน (เงินทางอ้อม) 
3.สวสัดกิารด้านงาน 
4. สวสัดกิารด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 

อทุยั หิรัญโต (2523, น. 200) กล่าวว่าสวสัดิการคือ สิ่งท่ีหน่วยราชการหรือองค์การ
ธุรกิจเอกชนจดัให้มีขึน้ เพ่ือให้พนกังานขององค์การนัน้ ๆ ได้รับความสะดวกสบายในการท างาน มี
ความมัน่คง มีหลกัประกนัในการด ารงชีวิตหรือได้รับประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากเงินเดือนคา่จ้าง 
ท่ีได้รับอยู่เป็นประจ า เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจผู้ปฏิบตัิงานมีขวญัก าลงัใจขึน้ เพ่ือจะได้ใช้ออกก าลงักาย 
ก าลงัใจและสติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มท่ี ไม่ต้องกงัวลปัญหา 
ยุ่งยาก ท าให้มีความพอใจในการท างาน มีความรักงานและตัง้ใจท่ีจะท างานนัน้ให้นานท่ีสุดการ
จดัสวสัดกิารโดยทัว่ไป มี 3 ประเภท คือ 

1. ประเภทเศรษฐกิจได้แก่เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินเลีย้งชีพ 
1.1 การประกนัชีวิต 
1.2 บริการตรวจสขุภาพและอบุตัเิหต ุ
1.3 สหภาพสินเช่ือ 

2. ประเภทสนัทนาการ 
2.1 การกีฬา 
2.2 กิจกรรมทางสงัคม 
2.3 การจดัดงักลุม่สนใจพิเศษ เชน่ การแสงละครและงานอดเิรกอ่ืนๆ 

3. ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 การบริการทางการแพทย์ 
3.2 อาคารสงเคราะห์ 
3.3 การจดัหาสินค้ามาจ าหนา่ย 
3.4 การซือ้สินค้าลดราคา 
3.5 การให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและการเงิน 
3.6 การให้บริการการศกึษาและห้องสมดุ 
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จ าลอง ศรีประสาธน์ (2540, น. 12) กล่าวถึง การด าเนินงานสวัสดิการสังคมว่า
จะต้องจดับริการตา่ง ๆท่ีส าคญัและจ าเป็นอยู ่6 สาขา คือ 

1) การศกึษา 
2) การสาธารณสขุ 
3) การจดัท่ีอยูอ่าศยั 
4) การประกนัรายได้ 
5) การจ้างแรงงาน 
6) การบริการสงัคม ซึง่ประกอบด้วย การบริการส าหรับครอบครัวและการบริการ

ของเด็ก สวสัดิการท่ีช่วยเหลือรายได้โดยตรง เป็นรูปของการจ่ายคา่ล่วงเวลาในยามหยดุงานส่วน
สวสัดิการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัปัญหาชีวิตประจ าวนัได้แก่ การบริการทางกฎหมาย 
บริการให้ค าปรึกษาหารือ บริการการเลีย้งดเูดก็ บริการสนัทนาการ บริการจดัหารถรับส่ง บริการให้
การกู้ ยืม ส าหรับสวสัดิการท่ีเก่ียวกบังาน สร้างความมัน่คงหรือปอ้งกนัอนัตราย อาทิ บริการตรวจ
สขุภาพ จา่ยเงินทดแทน การท่ีประสบอบุตัเิหต ุจา่ยเงินในยามเจ็บป่วย เป็นต้น 

ประชมุ รอดประเสริฐ (2529, น. 61) ได้ให้ความหมายว่า สวสัดิการหมายถึงบริการ
หรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีหน่วยงานจัดขึน้ เพ่ือให้ได้รับความสะดวกสบายในการท างาน ซึ่งจะท าให้
พนักงานมีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันแน่นอนในการด ารงชีวิต หรือได้รับประโยชน์อ่ืน 
นอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างประจ า ทัง้นีเ้พ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้คนท างานมีขวญัก าลงัใจดี มี
ความพอใจ มีความรักงานและเตม็ท่ีจะท างานให้มีคณุภาพ 

กุลธน ธนาพงศธร (2526, น. 303 - 304) ได้กล่าวการจัดบริการสวัสดิการของ
องค์การใด ๆประกอบด้วยหลกั 6 ประการ คือ 

1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ กล่าวคือ 
สวสัดกิารท่ีจะจดัตัง้ให้นัน่ จะต้องตอบสนองความต้องการของบคุลากรส่วนใหญ่หรือทัง้หมด มิให้
เป็นการจดัตัง้แก่กลุม่โดยเฉพาะเทา่นัน้ 

2. หลกัความสม ่าเสมอ กล่าวคือ จะต้องด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ มิใช่
ท าตามความพงึพอใจขององค์การเทา่นัน้  

3. หลกัความสองความต้องการท่ีแท้จริงของบคุลากรกลา่วคือ จะต้องตอบสนอง
ตรงกบัความต้องการท่ีแท้จริงของบคุลากร มิใชต่รงกบัความคดิเห็นขององค์การ 

4. หลักความสมอภาค กล่าวคือ จะต้องให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์การอย่าง
เสมอหน้าเทา่เทียมกนั ไมมี่การเลือกปฏิบตัิ 
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5. หลกัความประหยดั กล่าวคือ องค์การต้องค านึงถึงความสามารถทางการเงิน
ท่ีจะจ่ายได้และจะต้องมีลกัษณะการเสริมร้างความสามารถของบุคลากรในการช่วยเหลือตวัเอง
ตอ่ไปในอนาคต 

6. หลักสะดวกในการปฏิบัติ กล่าวคือจะต้องสามารถน าเอาไปใช้ปฏิบัติได้
โดยง่ายสะดวกไม่สร้างภาวะยุ่งยากใจแก่บุคลากรท่ีจะได้รับสวสัดิการ เช่นก าหนดเง่ือนไขให้ผู้
ขอรับสวสัดกิารจะต้องเสียคา่ธรรมเนียม หรือออกเงินสมทบสว่นหนึง่ 

วิจิตร ระวิวงค์ (2524, น. 4) ได้ให้ความหมายของสวัสดิการว่า หมายถึงการ
ด าเนินการใด ๆไม่วา่จะเป็นโดยนายจ้างหรือรัฐบาล หรือ สหภาพแรงงานท่ีมีความมุง่หมายเพ่ือให้
ลกูจ้าง คนงานในกิจกรรมอตุสาหกรรม หตัถกรรม พาณิชยกรรม การขนส่ง และการบริการ ซึ่งเป็น
การประกอบธุรกิจท่ีไมใ่ช่เกษตรกรรม สามารถมีระดบัความเป็นอยู่ท่ีดีพอสมควร มีความผาสกุทัง้
กายและทางใจ มีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีความปลอดภยัในการท างาน มีความก้าวหน้าและมีความ
มัน่คงในการด ารงชีวิดโดยไมเ่ห็นประโยชน์แก่ลกูจ้างเทา่นัน้ แตร่วมถึงครอบครัวด้วย 

สมพงศ์ เกษมสิน (2519, น. 241) ได้ให้ความหมายของสวัสดิการว่าเป็นการตอบ
แทนในการปฏิบตัิงาน อนัเป็นนอกเหนือจากเงินเดือน โดยเราอาจเรียกรวมๆ ว่า เป็นรายได้พิเศษ 
(Extra Income) ท่ีองค์การให้จ่ายให้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพิ่มเติมจากเงินเดือน และค่าจ้าง
ประจ าซึง่จา่ยให้พนกังาน เจ้าหน้าท่ีให้มีก าลงักาย มีก าลงัใจ ปฏิบตังิานให้เป็นผลดีแก่องค์การ 

Beach D.S. (1970, p.78) ให้ความหมายสวัสดิการว่า  คือประโยชน์ต่างๆ ท่ี
หน่วยงานจัดให้แก่ผู้ ปฏิบตัิงานซึ่งอาจเป็นไปในรูปของเงินรายได้ นอกเหนือจากเงินเดือนหรือ
คา่จ้างปกติท่ีหน่วยงานจดัให้อยู่แล้วเพ่ือเป็นการช่วยเหลือในเร่ืองเจ็บป่วย อุบตัิเหต ุการอกจาก
งานกะทันหนั ไม่ว่าจะเป็นกาให้ออกหรือลาออก การพ้นออกจากงานเม่ือเกษียณอายุ นอกจาก
การให้เงินแล้ว ยงัอาจจะเป็นการให้ความสะดวกสบายตา่งๆ เชน่การให้ลาพกัผอ่นได้โดยได้รับเงิน
ตามสมควร และการจดัสภาพแวดล้อมทัง้ในและรอบๆ ท่ีท างานให้สะดวกสบายท่ีสดุ 

Harwell M. Edward (1969, p. 325) ลงความเห็นวา่ สวสัดกิารเป็นรายได้พิเศษชนิด
หนึ่ง แม้วาจะเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ โดยไม่เป็นการให้เงินพิเศษแก่ บุคลากร 
โครงการสวสัดิการท่ีหนว่ยงานจดัให้แก่บคุลากร ได้แก่การให้ประกนัชีวิตการให้การรักษาพยาบาล 
การให้เงินบ าเหน็จเม่ือบคุลากรพ้นจากงาน การให้รับใบหุ้นของบริษัท การให้เก็บออมสินหรือออม
ทรัพย์ในรูปเงิน 

Sherman Chruden (1968, p. 651) ให้ความหมายว่าเป็นสิ่งตอบแทนท่ีลกูจ้าง หรือ
ผู้ ปฏิบัติงานจะได้รับเป็นรายได้พิเศษ และรวมถึงความมั่นคงในการท างานบางครัง้บริการ
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สวสัดิการอาจจะเป็นสิ่งท่ีผู้ปฏิบตัิงานมองเห็นได้ไม่ชดั แตจ่ะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบตัิงาน
เหล่านัน้ จะได้รับความพอใจในสิ่งท่ีตนต้องการ แตไ่ม่สามารถหาในสิ่งท่ีต้องการ ได้ด้วยเงินเดือน 
หรือคา่จ้างประจ านัน้และท่ีส าคญัคือ บริการสวสัดิการถือว่าเป็นสิ่งท่ีมีคณุค าในการเพิ่มขวญัท่ีดี
ให้แก่ผู้ปฏิบตังิานบริการสวสัดิการท่ีดีนัน้ ถือวา่เป็นสิ่งตอบแทนท่ีต้องเพิ่มมากขึน้ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กบั
นโยบายขององค์การหรือหนว่ยงานนัน้ ๆ 

หลักการจัดสวัสดกิาร 
ในการจดัสวสัดิการให้กบัพนกังานนัน้ องค์การจะต้องมีหลกัการจดัสวสัดิการท่ีเป็น

สิ่งท่ีองค์การให้เป็นแนวทางในการด าเนินการ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละ
องค์การ จากการรวบรวมหลกัการจดัสวสัดกิาร มีนกัวิชาการได้ให้แนวความคดิไว้ดงันี ้

หลักการจัดสวัสดิการของ Pigors P. &  Myers C.A. (1956, pp. 631-639) ได้แบ่ง
สวสัดกิารออกเป็น 6 ประเภท คือ 

1) สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรภรรยาของ
ข้าราชการหรือพนกังาน คา่เชา่ เงินทนุช่วยเหลือ เงินกู้  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนบางประการเช่น 
เพ่ือรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว เพ่ือการสมรส การจา่ยเสือ้ผ้าหรือเคร่ืองแบบเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน การจดัตัง้สหกรณ์การจดัยานพาหนะ ส าหรับรับส่ง การจดัสรรท่ีดินและอาคารเช่าซือ้
เป็นตนั 

2) สวัสดิการด้านการศึกษา เช่นการให้ทุนการศึกษาเพ่ือให้ข้าราชการหรือ
พนักงานมีโอทาสได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาต่อทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทัง้
ชว่ยเหลือการศกึษาของบตุรด้วย 

3) สวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์ รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะแนวและ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย การรับฟังและพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์และบริการอ่ืน เช่นการจัด
สถานท่ีท างานโรงอาหาร ห้องน า้ห้องส้วมให้ถกูสขุลกัษณะและอนามยั 

4) สวัสดิการด้านนันทนาการ เช่น การจัดให้มีสโมสรมีการแข่งขันกีพา มีห้อง
พกัผอ่นหยอ่นใจเวลาท างาน 

5) สวัสดิการด้านสร้างความมั่นคง ได้แก่ผลประโยชน์หรือบริการตอบแทน ท่ี
สร้างความมัน่คงตามควรแก่อตัภาพในการด าชีวิด เช่น บ าเหน็จบ านาญ เงินทดแทนการ ประกัน
ประเภทตา่ง ๆ เงินทนุสงเคราะห์ 
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6) สวสัดิการด้านสขุอนามยั มีการตรวจสขุภาพประจ าปีให้บริการดนัการแพทย์
และพยาบาล การจา่ยยา การอนญุาตให้ลาป่วยเพ่ือการรักษาตวั การจดัสง่ผู้ ป่วยเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล 

หลกัการจดัสวสัดิการตามแนวความคิดของ (Flippo Edwin B., 1984, p. 337) มี 5 
ประการคือ 

1) หลักความพอใจและความต้องการท่ีแท้จริงซึ่งก็คือเม่ือจดัแล้วลูกจ้างควรมี
ความพอใจและตรงกบัความต้องการท่ีแท้จริง 

2) หลกัการท่ีคลอบคลมุส่วนรวมมากกวา่สว่นบคุคล สวสัดกิารท่ีจดัให้ ควรให้ใน
ขอบเขตท่ี คลอบคลมุกลุม่มากกวา่ บคุคล เชน่ การประกนัชีวิตแบบกลุม่ เป็นด้น 

3) หลักการยืดหยุ่น หลักการข้อนีเ้น้นเร่ืองสวัสดิการ ท่ีควรจัดให้โดยมีการ
ยืดหยุน่แก่กลุม่ลกูจ้างท่ีจะได้รับโดยค านงึถึง เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส 

4) หลกัแห่งประโยชน์ หน่วยงานควรได้รับประโยชน์จากการจดัสวสัดิการนีด้้วย
เพราะถ้าจัดสวสัดิการท่ีจดัขึน้มีการวางแผน และการส่ือสารท่ีดี แล้วเช่ือว่า น่าจะเกิดประโยชน์
สงูสดุ 

5) หลักการสมเหตุ หรือหลักการแห่งงบประมาณ สวัสดิการท่ีจัดให้จะต้อง
สามารถน ามาค านวณเป็นคา่ใช้จา่ยได้ และคุ้มคา่แก่การลงทนุ 

หลกัการจดัสวัสดิการ ตามแนวความคิดของ ก่ิงพร ใบทอง (2545, น. 160 - 161) 
และ (เสนาะ ตเิยาว์, 2535, น. 252 - 254) มี 6 ประการคือ 

1). หลกัการท่ีตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง ก่อนการจ่ายสวสัดิการควร
จะมีการส ารวจความต้องการท่ีแท้จริงของพนกังานเสียก่อน การรู้ความด้องการของพนกังาน แล้ว
น ามาก าหนด ประเภทของคา่ตอบแทนทางอ้อมอยา่งเหมาะสมกบัความต้องการ จะท าให้องค์การ 
ได้รับประโยชน์คุ้มจากการจา่ยสวสัดิการ 

2) หลักการสนองตอบความต้องการของคนส่วนใหญ่การจัดให้มีการจ่าย
สวสัดกิารสนองความต้องการของคนบางคนหรือกลุ่มบางกลุม่เทา่นัน้ จะท าให้ประโยชน์ท่ีองค์การ
ได้รับไม่คุ้มกับการลงทุน ดังนัน้การจ่ายสวัสดิการ ควรมีการจัดล าดับตามความต้องการของ
พนกังาน และพิจารณาจดัให้มีสวสัดกิารประเภทท่ีจะเป็นความด้องการของคนสว่นใหญ่ 

3) หลกัการมีส่วนร่วม ควรให้มีขอบเขตท่ีกว้างขวาง เพ่ือให้พนกังานทุกคนได้มี
สว่นร่วมในการใช้บริหารขององค์การมากท่ีสดุ 
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4) หลกัความเสมอภาค ควรมีแบบอย่างเดียวกันส าหรับพนกังานทุกคน เพ่ือให้
สมาชิกทุกคนในองค์การเกิดความพึงพอใจ เพราะการท าให้ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกัน ย่อม
ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างานท่ีจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การตอ่ไป 

5) หลกัความสะดวก การจา่ยสวสัดกิารประเภทตา่ง ๆ ให้แก่พนกังานควรอ านวย
ความสะดวกให้พนักงานสามารถเข้าร่วมโครงการ มีการจัดท าแบบฟอร์มให้พนักงานขอรับค่า
สวสัดิการประเภทตา่ง ๆ ตลอดจนการเบกิจ่ายก็ใช้เวลาและขัน้ตอนท่ีไม่ยุ่งยากขบัซ้อน ควรจดัให้
พนกังานได้ใช้บริการโดยเง่ือนไขง่ายๆ 

6) หลกัความประหยดั ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปเป็นสวสัดิการ จะต้องได้รับประโยชน์
สงูสดุจากการปฏิบตัิงานของพนกังานด้วย โดยต้องมีการควบคมุรายการคา่ใช้จ่าย และวดัผลการ
ปฏิบตัิงานจากการใช้จ่ายดงักล่าว เพ่ือสามารถประเมินผลได้ว่า การด าเนินจ่ายสวัสดิการนัน้
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างานคุ้มคา่หรือไม ่

บรรยงค์ โตจินดา (2543, น.273) ให้แนวทางในการจดัระบบสวสัดิการ ในองค์การ
ทัง้หมดไว้ดงันี ้

1) หลกัความเสมอภาค ควรยึดหลกัความเท่าเทียมกนั และความยตุิธรรมกบัทกุ
ฝ่าย 

2) หลกัการจงูใจควรให้สิ่งท่ีเกิดขวญัและท าลงัใจ ท าให้เกิดผลดีตอ่องค์การ และ
บคุลากร 

3) หลักประโยชน์คุ้มค่าตรงตามเป้าหมายให้ได้ทัง้ประโยชน์ทัง้องค์การ และ
บคุลากร 

4) หลักประสิทธิภาพค านึงถึงผลท่ีดีท่ีสุดสิน้เปลืองน้อยท่ีสุดได้ประโยชน์ มาก
ท่ีสดุ 

5) หลกัการสร้างขวญัท าลงัใจ เพ่ือสร้างความพึงพอใจ และความกระตือรือร้นใน
การปฏิบตังิาน 

6) หลกังบประมาณท่ีใช้ในการสนบัตนนอยา่งเพียงพอ  
มีผลการวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับหลักการจัดสวัสดิการ พบว่าหลักการจัด

สวสัดิการท่ีได้รับความนิยมใช้ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน คือหลกัจูงใจให้ลูกจ้างท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สรุางค์รัตน์ วศินารมณ์ และภาวนาพฒันศรี (2538: บทคดัย่อ) ในขณะท่ีนกั
บริหารบุคคล ในสถานประกอบการ ท่ีมีจ านวนพนักงาน 300 คนขึน้ไป ในเขตกรุงเทพและ 
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ปริมณฑลจ านวน 140 คนได้ล าดบัหลกัความส าคญัไว้ดงันีคื้อ หลกัการงบประมาณ หลกัการคอบ
สนองความต้องการ หลักความเสมอภาค หลักแห่งประสิทธิภาพ หลักตามความเสมอภาค 
หลกัการมีสว่นร่วม และหลกัความเทา่เทียมแหง่คา่จ้าง 

แนวคิดการจัดสวัสดกิาร 
1. แนวคดิเร่ืองคา่ตอบแทน (Compensation) 

แนวคดินีถื้อวา่การลงทนุส าหรับการจดัสวสัดกิารในรูปแบบหรือประเภทใดก็ตาม 
ถือว่าเป็นสวนหนึ่งของค าตอบแทนในการท างาน โดยจา่ยคา่ตอบแทนประกอบด้วย 3 ส่วนส าคญั
ดงันี ้

1.1 การจ่ายค่าตอบแทนขัน้มูลฐาน (Base Pay) เม่ือเร่ิมงานท่ีก าหนดให้
ปฏิบตัเิป็นปกต ิด้วยการแบง่งานท่ีปฏิบตัอิอกเป็นหมวดหมู่ตา่ง ๆ 

1.2 การจ่ายประโยชน์เกือ้กูล (Fringe Benefits) ท่ีนอกเหนือจากค่าจ้าง 
ได้แก่ ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเป็นการประกันประเภทต่าง ๆ (Insurance Benefits) การจ่ายเงิน
เพิ่มพิเศษ (Premium Payment) การจ่ายในกรณีท่ีไม่ได้ท างาน (Pay for Time not Worked) เช่น 
วนัหยดุประจ าสปัดาห์ วนัลาป่วยวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี เป็นตนั 

1.3 การจ่ายเพ่ือการจูงใจ ( Incentive Pay) ได้แก่  การจ่ายเงินพิเศษท่ี
นอกเหนือจากการจ่ายขัน้มลูฐานเป็นการจ่ายให้กบัลกูจ้างแตล่ะคนท่ีมีความสามารถและมีความ
พยายามในการเพิ่มผลผลิต สว่นมากก าหนดขึน้โดยพิจารณาจากความสามารถของลกูจ้าง 

2. แนวคดิประโยชน์เกือ้กลู 
แนวคิดประโยชน์เกือ้กูล (Finger Benefits) มาจากแนวคิดมนุษย์นิยมท่ีเน้นว่า

นายจ้างในฐานะท่ีเป็นผู้ มีโอกาสเหนือกว่าจะด้องเป็นผู้ ให้ และเป็นการให้แบบบิดาให้บุตร โดย
เสน่หามิใช่ด้วยบงัคบั วตัถปุระสงค์ของการให้เพ่ือให้ลกูจ้างอยู่กบัตนนาน ๆ นอกจากนีเ้ช่ือว่าผล
ของการให้จะท าให้ลูกจ้างมีขวญัท่ีดี ผลผลิตสงูขึน้ ดงันัน้หลกัการของแนวคิดนี ้นายจ้างจะไม่จดั
สวสัดิการให้ ถ้าหากตนไมไ่ด้รับประโยชน์ตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับกลบัมายงัองค์การโดยตรง ซึ่ง
ผลตอบแทนคาดว่าจะได้รับกลบัคืนมานีอ้ยา่งน้อยท่ีสดุ ควรจะเท่ากบัต้นทนุท่ีนายจ้างจ่ายไป การ
จดัสวสัดิการใด ๆจึงจ าเป็นต้องเปรียบเทียบกับตนัทุนท่ีสามารถประเมินค่าเป็นตวัเงินได้ ซึ่งจะ
สง่ผลดีกลบัคืนสูอ่งค์การ 

วิธีการได้มาซึง่ประโยชน์เกือ้กลูท่ีลกูจ้างพงึได้รับจากนายจ้างนัน้สว่นหนึ่งมาจาก
การข้อตกลงร่วมกนัระหว่างนายจ้างและลกูจ้างหรือโดยความสมคัรใจของนายจ้าง ทัง้นีน้ายจ้าง
ต้องจ่ายสวสัดิการตา่ง ๆ ให้กบัลกูจ้างอย่างน้อยท่ีสดุ เท่าท่ีกฎหมายขัน้ต ่าก าหนด ส่วนท่ีเกินกว่า
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กฎหมายหรือท่ีเรียกว่าประโยชน์เกือ้กูลหรือประโยชน์สงเคราะห์ ตามปกตินายจ้างจะจ่ายให้โดย
ไมน่ าเร่ืองคา่ของงานมาเก่ียวข้องด้วย แตจ่ดัให้โดยถือวา่ลกูจ้างมีฐานะเป็นสมาชิกขององค์การ 

3. แนวคดิสวสัดกิารของประเทศญ่ีปุ่ น 
เป็นแนวคิดการบริหารงานตามอาวุโสโดยการประเมินผลงานจากอายุของ

ลกูจ้าง อายงุาน, พืน้ฐานการศึกษา, อายุงานในต าแหน่ง, ความสามารถในงาน โดยเน้นการจ้าง
ตลอดชีพ(ธนัญญา บุรณศิริ, 2549, น. 23) โดยแนวคิดท่ีมีรูปแบบสวัสดิการท่ีหลากหลาย มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีตอ่ลกูจ้าง ครอบครัว และชมุชนโดยมีมาตรการด าเนิน
และรูปแบบสวัสดิการท่ีแตกต่างจากในอดีต อนุทิน ปลืม้มาลี (2542, น. 24) นอกเหนือจาก
สวัสดิการตากฎหมาย (การประกันรักษาพยาบาล การประกันการว่างงาน และการประกัน
อุบัติเหตุในการท างานและเงินบ านาญ) แล้วโปรแกรมและการให้ความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือ
สวสัดิการของลกูจ้างเป็นสิ่งท่ีมีกันอยู่แล้วในประเทศญ่ีปุ่ นสวสัดิการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดัท่ี
อยู่อาศัยและหอพักสิ่งอ านวยความสะดวกและกิจกรรมทางสันทนาการ  กิจกรรมทางด้าน
วฒันธรรมการกู้ ยืมเงินเพ่ือท่ีอยู่อาศยั การจัดหาสถานท่ีส าหรับรับประทานอาหารกลางวนัและ
ร้านค้า เป็นต้น เป็นสวสัดิการท่ีฝ่ายบุคคลต้องเป็นผู้จดัหาให้กบัพนกังานและลกูจ้าง และส าหรับ
หวัหน้างานจะได้รับพิเศษคือสวสัดิการตา่ง ๆจะครอบคลมุไปถึงสมาชิกในครอบครัวสายตรงด้วย 
(Hideo Innohara, 1990, pp. 40 - 52) 

ฉะนัน้จะเห็นได้สวสัดิการของประเทศญ่ีปุ่ นเป็นการจดัสวสัดิการซึ่งเป็นปัจจยัท่ี
ท าให้ลูกจ้างชาวญ่ีปุ่ นมีขวญัก าลงัใจในการท างานทุ่มเทและมีความจงรักภักดีต่อองค์การ โดย
สรุปก็คือ แนวคิดสวสัดิการของประเทศญ่ีปุ่ นครอบคลุมถึงครอบครัวของบุคลากรและให้ความ
ช่วยเหลือบุคลากรท่ีเกษียณแล้ว อันได้แก่ การให้ค าปรึกษา การศึกษา การฝึกอบรม กิจกรรม
นนัทนาการ เป็นต้น ทัง้นีล้กูจ้างต้องมีส่วนในการสมทบหรือแบง่รับภาระเพ่ือการจดัสวสัดกิารบาง
ประเภท (ชนิการ์ ละเอียด, 2543, น. 22) 

4. แนวคดิสวสัดกิารของประเทศสหรัฐอเมริกา 
การบริหารงานของอเมริกา มกัให้ความเป็นอิสระในการตดัสินใจแก่ลกูจ้างในทกุ

เร่ืองไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจในหน้าท่ีการงานหรือสิทธิประโยชน์ส่วนตวัของลูกจ้าง เน่ืองจากมี
ความเช่ือพืน้ฐานในเร่ืองสิทธิ (Right) ของลกูจ้างแตล่ะคน ดงันัน้จึงจ่ายคา่ตอบแทนลกูจ้างอย่าง
เต็มท่ี โดยไม่มีการจ่ายช่วยเหลือแบบญ่ีปุ่ น เพราะมีความเช่ือว่าลูกจ้างของตนสามารถวาง
แผนการใช้จ่ายเงินได้ตามความจ าเป็นและตามเหตผุล บริษัทเพียงจ่ายผลตอบแทนให้ทดัเทียม
บริษัทคูแ่ข่งเท่านัน้นอกจากนัน้สวสัดกิารขัน้ต ่าท่ีก าหนดโดยกฎหมายแรงานได้แบง่ประเภทการให้
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ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างในองค์การออกเป็น การให้ความคุ้มครองลูกจ้างในเร่ืองความมั่นคง 
(Social Security Program), ประกันการว่างงาน (Unemployment Compensation) และการ
จ่ายเงินทดแทน แก่ลูกจ้าง (Workers’ Compensation) (ธนัญญา บุรณศิริ, 2549, น. 23 - 24) 
ในช่วงสงครามครัง้ท่ี 2 ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาเงินเฟ้อ ท าให้รัฐบาลต้องวาง
ข้อก าหนดการจ่ายคา่จ้างระดบัสงูขึน้ และภายใต้มาตรการท่ีควบคมุคา่จ้างแรงงานให้อยู่ในระดบั
ต ่า เพ่ือลดอตัราเงินเฟ้อในขณะนัน้ เป็นเหตใุห้นายจ้างส่วนมากในสหรัฐอเมริกาได้น าระบบการ
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนมาจ่ายให้กบัลูกจ้าง เช่นการก าหนดเบีย้บ าเหน็จ บ านาญ การจ่าย
กรณีวดัหยดุ การจา่ยวนัสืบเน่ืองจากการลาป่วย ตลอดจนการจดัโครงการประกนัสขุภาพและการ
ประกนัชีวิต เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดแรงจงูใจในการท างาน 

ในขณะท่ีสวสัดิการรูปแบบใหม่ (New Forms of Employee Benefits) ท่ีเกิดขึน้
ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 

1) การให้ค าปรึกษาแก่ลูกจ้าง เช่น การให้ค าปรึกษาก่อนออจากงาน (Pre-
Retirement) การให้ค าปรึกษาในเร่ืองการเงินแก่ลกูจ้าง (Personal Finance) 

2) การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย (Legal Assistance) เช่น ปัญหาการ
หย่าร้างปัญหาเร่ืองภาษีและคดีตา่ง ๆ นอกจากนีย้งัให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างท่ีประสบปัญหา
โรคพิษสรุาเรือ้รัง การใช้ยาเสพตดิ 

3) การให้การศกึษาแก่ลกูจ้าง (Education Assistance Plans) เป็นโครงการ
ท่ีชว่ยลกูจ้างได้รับการศกึษาท่ีตรงกบัสายงาน 

4) สวสัดิการประเภทการดแูลเด็ก (Child Care) จากการตระหนกัถึงปริมาณ
การเพิ่มขึน้ของแรงงานหญิงท่ีเข้ามาท างานในองค์การ พบวา่แรงงานหญิงสว่นมากประสบปัญหา
การเลีย้งดบูุตร ดงันัน้นายจ้างจึงก าหนดให้มีสวัสดิการนีข้ึน้ โดยให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 
การก าหนดวนัลา เพ่ือดแูลบตุรหรือบตุรแรกเกิด (Parental Leave) การจดัตารางเวลาท างาน เพ่ือ
ยงัประโยชน์แก่ลูกจ้างในการดูแลบุตร (Flexible Scheduling) การให้ข้อมูลเก่ียวกับรายช่ือศนูย์
เด็กเล็กบริเวณใกล้เคียงกบัท่ีท างานหรือท่ีบ้าน คลินิกเด็กและผู้ดแูลเด็ก นอกจากนัน้องค์การท่ีมี
ขนาดใหญ่จะจดัตัง้ศนูย์เดก็เล็กขึน้ (Day Care Center) 

5) สวสัดิการประเภทการดแูลผู้สูงอายุ เป็นการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างท่ี
ประสบปัญหาการดแูลผู้สงูอายุ โดยท่ีลกัษณะการให้ความช่วยเหลือคล้ายคลึงกับสวสัดิการดแูล
เด็กสวัสดิการทัง้ 2 ประเภทนี ้นายจ้างมักใช้เป็นสิ่งจูงใจ เพ่ือให้พนักงานหญิงเข้าท างานใน
องค์การ 
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6) การให้บริการประเภทนนัทนาการและกีฬาไม่วา่จะเป็นโบว์ลิ่ง แฮนด์บอล 
กอล์ฟ เบสบอล เทนนิส หรือศนูย์สุขภาพ (Health Club and Fitness Centers) โดยให้บริการแก่
ลกูจ้าง คูส่มรสและครอบครัว 

7) การจดัตัง้สหกรณ์ออมทรัพย์ (Credit Union) เพ่ือชว่ยเหลือในด้านการเงิน
แก่ลกูจ้าง โดยท่ีสมาชิกสามารถฝากเงินหรือกู้ เงินเพ่ือใช้ยามจ าเป็น 

นอกจากนีใ้นแตล่ะองค์การ ได้ก าหนดสวสัดิการในรูปแบบตา่ง ๆ ขึน้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ลูกจ้าง เช่น รถรับ-พนักงาน การจัดตัง้ร้านค้าสินค้าราคาถูก การให้เบิกค่า
พาหนะเม่ือไปติดธุระเม่ือท างานเลิกค ่า บริการอาหารท่ีมีประโยชน์ (Food Service) เชน่ ผกั ผลไม้ 
อาหารท่ีมีคอเลสเตอรอลต ่า เป็นต้น รูปแบบการจัดสวัสดิการของประเทศสหรัฐอเมริกามักให้
ความส าคญักับพนกังานในระดบับริหาร โดยการจดัสวสัดิการรถประจ าต าแหน่งท่ีจอดรถประจ า 
ต าแหน่ง การเป็นสมาชิกพิเศษของแหล่งบนัเทิงต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเร่ืองการ
วางแผนการเงิน จะเห็นได้ว่าแนวคิดหารจัดสวัสดิการของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความ
หลากหลายและครอบคลุมตลอดจนใช้งบประมาณด้านการจดัสวสัดิการท่ีสูง (ชนิการ์ ละเอียด, 
2543, น. 23 - 24) 

5 แนวคดิสวสัดกิารแบบยืดหยุน่ 
เม่ือระบบสงัคมมีการพฒันาเข้าสู่ความเป็นสงัคมท่ีประชากรมีความหลากหลาย

ทัง้ในด้านความต้องการและความคิด เน่ืองจากความก้าวหน้าของวิทยาการด้านตา่ง ๆ ระบบการ
จดัสวสัดิการในองค์การจะต้องปรับตวัให้เข้ากบักระแสสงัคม โดยจะต้องจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก(ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2546, น. 247) ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่พนกังาน
ในองค์การ จะได้รับสวัสดิการชุดเดียวซึ่งง่ายต่อการบริหาร  แต่มักจะไม่เป็นสวัสดิการท่ีมี
ความหมายต่อพนกังานซึ่งมีความแตกต่างกันทัง้อายุ ความต้องการ และรูปแบบการด ารงชีวิต 
เพ่ือตอบสนองสถานการณ์ดงักลา่ว องค์การจึงได้จดัให้มีตวัเลือกสวสัดกิารให้กบัพนกังานมีโอกาส
ได้เลือกสวสัดิการท่ีเหมาะสมท่ีสดุกบัความต้องการท่ีหลากหลายในแตล่ะขัน้ของชีวิต หากมองใน
งานของการจงูใจแล้ว แบบยืดหยุน่มีประโยชน์ เพราะพนกังานสามารถเลือกจาก "Cafeteria" ของ
แผนสวสัดิการท่ีเป็นผลดีตอ่ตนเอง และน่าจะกลายมาเป็นการจงูใจ (Vroom W, 1964, Quoted in 
Heneman and Fay and Wang, 1985, p. 19) โดยสรุปสวัสดิการแบบยืดหยุ่นมีความแตกต่าง
จากสวสัดกิารรูปแบบเดมิ 

หลักการส าคญัของการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นควรยึดหลกั (สุรางค์รัตน์ วศิ
นารม์, 2540, น. 128) ดงันี ้
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1) ลกูจ้างทกุคนต้องได้รับสวสัดกิารขัน้พืน้ฐาน (Basic) 
2) ลกูจ้างสามารถเลือกรายการสวสัดกิาร (Option items) ซึง่ประกอบด้วย 

2.1) สวสัดิการพืน้ฐานท่ีครอบคลุมรักษาพยาบาล การประกันคุณภาพ 
วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี การจา่ยบ าเหน็จตอบแทนเม่ือลาออก 

2.2) สวัสดิการท่ีเลือกได้ ลูกจ้างสามารถเลือกความคุ้มครองด้านการ
รักษาพยาบาลเต็มจ านวนหรืออาจเลือกเพียงบางส่วนหรืออย่าง ใดอย่างหนึ่ง เช่น เลือกการ
รักษาพยาบาลเฉพาะด้าน ได้แก่ ทนัตกรรม จกัษุ หรือเลือกท่ีจะได้รับสวสัดกิารหรือบริการท่ีจ าเป็น
(Core) และมีส่วน ท่ี เ ป็นส่วนเพิ่ม  (Additional) ใ ห้ เ ลือก  ในการวางแผนค่าตอบแทนท่ีมี
ประสิทธิภาพ หากพิจารณาในแง่ของการเพิ่มผลผลิตขององค์การ สวสัดิการแบบยืดหยุ่นยังไม่
สามารถให้ผลท่ีชัดเจน แต่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานในระดบัสูง ทัง้ความพึง
พอใจในงานและความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทนและการวัดผลความพึงพอใจจะมี
ความสัมพันธ์กัน รวมทัง้มีความสัมพันธ์กับอัตราการขาดงาน การลาออก และการลงมติของ
สหภาพแรงงาน (Heneman and Fay and Wang, 1985) นอกจากนัน้ ยังสามารถช่วยให้บริษัท
สามารถควบคมุต้นทุน โดยไม่ต้องจ่ายสวัสดิการทัง้หมดให้พนักงานทุกคนและสามารถควบคุม
ต้นทุน โดยการใช้ระบบการแบ่งปันตนัทุนกับพนักงาน ผ่านการจ่ายค่าประกันร่วมกันหรือแบ่ง
สัดส่วนการจ่ายค่าเบีย้ประกัน แต่ในกรณีท่ีพนักงานอาจจะไม่ประสบผลส าเร็จในการเลือก
สวัสดิการท่ีดีส าหรับตนเอง ผลก็คือ สวัสดิการแบบยืดหยุ่นส่วนใหญ่ ต้องการสวัสดิการหลัก
ส าหรับให้พนกังานเลือก (เช่น ประกันสุขภาพ) และหากรูปแบบของสวัสดิการยืดหยุ่นมีจ านวน
มาก ให้พนกังานเลือก ก็อาจสร้างความยากล าบากให้กบัพนกังานโดยองค์การต้องพฒันาระบบ
ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือช่วยพนกังานในการตดัสินใจ โดยระบบผู้ เช่ียวชาญท่ีสร้างขึน้จะแสดงให้พนกังาน
เห็นทางเลือกท่ีมีเหตมีุผลมากท่ีสดุในการเลือก ซึ่งก็ขึน้อยู่กบัลกัษณะของประชากรในแตล่ะกลุ่ม 
(Bloom & Milkovich, 1999, Quoted in Heneman and Fay and Wang, 1985) 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวัสดิการข้างต้น ท าให้ผู้ วิจัยต้องการท่ีจะศึกษา
สวสัดิการโดยผู้ วิจยัขออ้างอิงทฤษฎี นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ (2545) โดยต้องการโดยต้องการ
ศกึษาความพึงพอใจในสวสัดิการเพ่ือให้ทราบถึงองค์การจดัสรรให้แก่บุคลากร วตัถปุระสงค์ เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของบคุลากร เพ่ือให้บคุลากรในองค์กรมีขวญัและมีก าลงัใจในการท างานมี
ความผกูพนัองค์การไมค่ิดจะเปล่ียนงาน เพ่ือน ามาปรับใช้ในการศกึษาท่ีเก่ียวกบัความพงึพอใจใน
ในสวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
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6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ 
ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 

ความผกูพนัตอ่องค์การ (Organization commitment)  มีความหมายจากการศกึษา
ของนักวิชาการ ของค าว่า “ความผูกพันต่อองค์การ” แตกต่างกันไปโดยผู้ วิจัยได้รวบรวม
ความหมายไว้ดงันี ้

บูชานัน (Buchanan, 1974, อ้างถึงใน ขนิษฐา เพิ่มชัย, 2550, น.8) กล่าวว่าความ
ผูกพันต่อองค์การ คือ ความรู้สึกเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ความผูกพันท่ีมีต่อองค์การ รวมถึงการ
ปฏิบตังิานตามบทบาทของตนเอง เพ่ือบรรลเุปา้หมายซึง่ความผกูพนัตอ่องค์การประกอบด้วย 

1. ความเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ (Identification) ด้วยความยินยอม
ปฏิบตังิานยอมรับคา่นิยมและวตัถปุระสงค์ขององค์การ เสมือนหนึง่วา่เป็นของตนเชน่กนั 

2. การเข้ามามีส่วนร่วมในองค์การ (Involvement) คือ การท่ีพนกังานมีการร่วม
กิจกรรมขององค์การอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่องค์ให้ก้าวหน้า  

3. ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty) คือการท่ีพนักงานปรารถนาท่ีจะเป็น
สมาชิกองค์การตอ่ไป  

แกลลัพ (Gallup Organization, อ้างถึงใน SHRM Research, 2007) ได้แบ่งระดับ
พนกังานท่ีผกูพนัตอ่องค์การไว้ 3 ระดบัดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีความผกูพนัตอ่องค์การ (Engagement employees) คือพนกังาน
ท่ีมีความทุ่มเทและรู้สึกเ ก่ียวพัน / ผูกพันกับองค์การอย่างลึกซึง้  ซึ่งจะส่งผลให้ค านึงถึง
ความก้าวหน้าขององค์การ 

2. พนัก ง าน ท่ี ไม่ ยึดติดกับความผูกพันต่ออง ค์การ  (Not-engagement 
Employees) คือพนกังานท่ีไมต่ัง้ใจท างาน ท างานไปวนัๆ และไมมี่ความทุม่เทให้กบังาน 

3. พนัก ง าน ท่ี ไ ม่ มี ค ว ามผูกพันต่ ออ ง ค์ ก า ร  (Actively disengagement 
Employees) คือพนกังานท่ีไมมี่ความสขุในการท างาน 

สเป็กเตอร์ (Spector, 1997, อ้างถึงใน สุนทร พิกุลหอม , 2555, น. 7 - 8) ได้ให้
แนวคดิความผกูพนัตอ่องค์การมี 3 ประเภท คือ 

1. ความผูกพันท่ีต่อเน่ือง คือ การท่ีพนักงานท างานในองค์การต่อเน่ือง โดย
ค านงึถึงต้นทนุท่ีได้ลงทนุไปตอนท่ียงัเป็นสมาชิกและจะต้องสญูเสียถ้าจากองค์การ  

2. ความผูกพันทางอารมณ์ (Affective commitment) คือ ปัจจัยบุคคลและ
เปา้หมายองค์การสอดคล้องกนั นัน่คือ ความรู้สกึอยา่งแรงกล้าของพนกังานท่ีจะท างาน 
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3. ความผูกพนัเน่ืองจากบรรทัดฐานของสังคม (Normative commitment) โดย
แนวคิดนีม้องความผูกพันต่อองค์การว่า ความรู้สึกของพนักงานท่ีจะอุทิศจนให้กับองค์การ 
ความรู้สกึจงรักภกัดี  

เชลดอน (Sheldon, 1971, เข้าถึงใน นันทนา ผ่องเภสัช, 2544) ให้ความหมายของ
ความผกูพนัตอ่องค์การว่า เป็นเจตคติของผู้ปฏิบตัิงานท่ีเช่ือมโยงระหว่างบคุคลนัน้ ๆ กบัองค์การ
เป็นสิ่งท่ีเกิดจากการท่ีบคุคลพิจารณาลงทนุ (Investment) ของเขาในองค์การ ซึ่งเป็นไปในรูปของ
สิ่งท่ีเขาได้ลงทุนไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ อายุ แรงงาน ตลอดจนระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานใน
องค์การนัน้ ซึ่งท าให้เขาสญูเสียโอกาสท่ีจะไปท างานท่ีอ่ืน ๆ แตส่ิ่งท่ีเขาสญูเสียไปกบัการลงทนุนัน้
จะสง่ผลตอบแทนคืนมาอนัอาจเป็นไปในรูปของระดบัความอาวโุสในงาน ระดบัต าแหนง่ การได้รับ
การยอมรับ การได้ค่าตอบแทนท่ีสูงขึน้ การมีสิทธิพิเศษ หรือได้รับสิ่งตอบแทนในรูปเบีย้หวัด 
บ าเหน็จบ านาญคา่รักษาพยาบาล สวสัดิการต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้บคุลากรดงักล่าว มีความ
ผกูพนัตอ่องค์การสงูกว่าผู้ ท่ีได้ลงทนุน้อยกว่า เช่น มีอายงุานในองค์การน้อยกว่า มีระดบัต าแหน่ง
ต ่ากว่า นอกจากนี ้เชลดอน ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การมีส่วนร่วมในทางสงัคมจะก่อให้เกิดความ
ผกูพนัต่อองค์การอย่างมีนยัส าคญั การลงทุนในรูปแบบตา่ง ๆ ในองค์การจะปราศจากประโยชน์
หากขาดตัวแปรดงักล่าวเน่ืองจากผลท่ีตามมาก็คือความผูกพันต่อองค์การของสมาชิกย่อมจะ
ลดลงไปในท่ีสดุ 

จฑุากาญจน์ เลาหะเดช (2549, น. 12) สรุปได้ว่า ความผูกพนัต่อองค์การ เป็นการ
แสดงตนอย่างภาคภูมิใจในองค์การ มีความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่อองค์การในแง่ของการ
ยอมรับเป้าหมายค่านิยมขององค์การ การเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความศรัทธา มีความ
เก่ียวพนัและเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามท่ีมีอยู่ท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความ
จงรักภักดีต่อองค์การตลอดจนมีความปรารถนาท่ีแน่วแน่อนัจะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกของ
องค์การนัน้ตอ่ไป 

สเตียร์และพอตเตอร์ (Steers and Porter, 1991, p. 19, อ้างถึงใน เบญจมาภรณ์ นว
ลิมป์, 2546) กลา่ววา่ความผกูพนัตอ่องค์กรมีความหมายใน 3 ลกัษณะคือ  

1. ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
เป็นลกัษณะของบคุคลท่ีมีความเช่ือมัน่ในทศัคติเชิงบวกท่ีพร้อมสนบัสนนุทกิุจการขององค์การ มี
ความผกูพนัท่ีแท้จริง คา่นิยมและเป้าหมายตอ่องค์กร ซึ่งเป็นเปา้หมายของตนด้วยมีความเช่ือว่า
องค์การนีเ้ป็นองค์การท่ีดีท่ีสดุท่ีตนเองจะท างานด้วยภาคภมูิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึง่ขององค์การ  
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2. ความเต็มใจในการทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ 
คือ พนักงานมีความเต็มใจอุทิศตนท างานอย่างเต็มท่ี เพ่ือผลส าเร็จในองค์การให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  

3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 
เป็นลกัษณะท่ีบคุลากรแสดงถึงสิ่งท่ีตัง้ใจตอ่การปฏิบตัิงานตลอดไป มีความจงรักภกัดีตอ่องค์การ 
และภาคภมูิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ สนบัสนนุและสร้างสรรค์องค์การให้ดียิ่งขึน้ 

แนวคิดของ Hewitt Associates 
แนวคิดของ Hewitt Associates (2011 อ้างถึงใน วรนาท สามารถ, 2557, น. 32 - 

33) กล่าวถึงความผกูพนัตอ่องค์การ เป็นการแสดงออกได้โดยการพดูถึงองค์กร ในทางทศันคติท่ีดี 
การปรารถนาท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกตอ่ไป และการท่ีพนกังานคอยท่ีจะช่วยเหลือและสนนัสนนุองค์
การให้ส าเร็จลุล่วง โดยได้ท าการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานกว่า 6.7 ล้านคนใน 2,900 
องค์การทัว่โลก และได้สรุปปัจจยั ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความผกูพนัของพนกังานมี 6 ประการ ดงันี ้

1. แนวปฏิบตัิขององค์การ (Company Practices) คือสิ่งท่ีองค์การเป็นอยู่หรือ
คาดหวังท่ีจะเป็น ค่านิยมองค์การ ปรัชญา ภาพลักษณ์ขององค์การ รวมถึงจุดมุ่งหมายหรือ
เปา้หมายขององค์การ 

2. ลักษณะงาน (Work) หมายถึง ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบงาน
ต าแหนง่งานในองค์การ เพ่ือให้มีความชดัเจนในการปฏิบตังิานและบริหารงานบคุคลขององค์การ 

3. สิ่งตอบแทนโดยรวม (Total Rewards) หมายถึง คา่ตอบแทนท่ีพนกังานได้รับ
จากองค์การท่ีเป็นทัง้ตวัเงิน ได้ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ได้แก่ 
วนัหยดุ สิทธิตา่งๆ จากองค์การ  

4. คณุภาพชีวิต (Quality of Life) หมายถึง การตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ตนเอง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สงัคม และสตปัิญญา รับรู้ในชีวิตการท างานของแตล่ะคน 

5. โอกาสท่ีได้รับ (Opportunity) หมายถึง โอกาสจากท่ีได้รับความก้าวหน้าใน
องค์การ และการท่ีจะได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถตนเอง ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่พนกังาน 

6. บุคลากร (People) หมายถึง ผู้ ท่ีร่วมท างานด้วย และ มีแนวคิดของทัศนคติ
ของผู้น าถึงความรู้ความสามารถในการก าหนดวิสัยทศัน์ และ ก าหนดให้ไปถึงจุดมุ่งหมายและ
บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ รวมถึงความสมัพนัธ์ของพนกังานท่ีมีตอ่เพ่ือนร่วมองคก์าร 
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จากปัจจยัความผกูพนัทัง้ 6 ประการ ตามแนวคิดของ Hewitt Associates นัน้ ซึ่งแต่
ละประการจะมีการอธิบายถึงองค์ประกอบเอาไว้ด้วย เช่น เ ร่ืองสิ่งตอบแทนโดยรวมจะ
ประกอบด้วยการให้สิ่งตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ค่าตอบแทน สวสัดิการ กองทุน
หลงัเกษียณอายแุละการให้ความส าคญั หรือเร่ืองผู้ ร่วมงาน ท่ีประกอบไปด้วยผู้บริหารในทกุระดบั
รวมถึงเพ่ือนร่วมงานด้วย โดยแบบจ าลองนีไ้ด้กลายเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีใช้วัดความผูกพันของ
พนักงานในองค์การต่างๆ เช่น การศึกษาท่ีผ่านมาในการศึกษาถึงความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การในประเทศแคนาดาจ านวน 120 องค์การจากพนกังานมากกวา่ 80,000 ราย ผลการศกึษา
พบว่า บริษัทท่ีติดอนัดบัในกลุม่ผู้ว่าจ้างท่ีดีท่ีสดุ (Best Employers) จ านวน 50 องค์การ โดยเฉล่ีย
มีพนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าบริษัทท่ีไม่ติดอันดับกลุ่มผู้ ว่าจ้างท่ีดีท่ีสุดถึง 21 
เปอร์เซ็นต์และมีอัตราการเจริญเติบโตของรายรับสูงถึง 16.1 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าความ
ผูกพนัของพนกังานเป็นตวัแปรหนึ่งท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทท่ีมี
ทิศทางท่ีสอดคล้องกนัมา 

แนวคิดของ Porter et al 
แนวคิดของ Porter et al (1982, อ้างถึงใน พิชิต พิทกัษ์เทพสมบตัิ และคณะ, 2552, 

น. 168 - 169) ให้นิยามว่าคือ ความแข็งแกร่งของการแสดงตวัและการทุ่มเทให้กบัองค์การ ซึ่งจะ
แสดงออกมาในรูปของ 

1. ความศรัทธาและยอมรับในเป้าหมายและคณุคา่ขององค์การ หมายถึงการท่ี
เปา้หมายขององค์การและของบุคคลสอดคล้องกนัหรือไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือบคุคลพิจารณา
แล้วเห็นว่าบรรทดัฐานและคา่นิยมขององค์การเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ บคุคลก็จะแสดงตนเองว่าเห็น
ด้วยกับจุดหมายปลายทางขององค์การและตัง้ใจท่ีจะยอมรับจุดหมายนัน้ บุคคลจะประเมิน
องค์การและรู้สกึตอ่องค์การในทางท่ีดี รู้สึกยินดีและภาคภมูิใจกบัการเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ เช่ือว่าองค์การจะน าเขาไปสู่ความส าเร็จไ ด้และ
มองเห็นแนวทางท่ีจะท าให้องค์การบรรลถุึงเปา้หมาย มีโอกาสและสามารถประสบความส าเร็จใน
การท างานได้ 

2.ความเต็มใจท่ีจะใช้พลงัอย่างเต็มท่ีในการปฏิบตัิงานให้กับองค์การ  หมายถึง
การแสดงออกถึงความพยายามอย่างเต็มท่ีเต็มใจและตัง้ใจท่ีจะอทุิศแรงกายแรงใจสติปัญญาใน
การท างานท่ีดีให้เป็นประโยชน์ตอ่องค์การ 

3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะยังคงความเป็นสมาชิกขององค์การ 
หมายถึงการแสดงออกถึงความรู้สึกจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ตององค์การ เป็นความต่อเน่ืองในการ
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ปฏิบตัิงานโดยไม่โยกย้ายเปล่ียนแปลงท่ีท างาน พยายามท่ีจะรักษาสมาชิกภาพไว้โดยไม่โยกย้าย
ไปไหน จะแสดงให้เห็นถึงความไมเ่ตม็ใจหรือปฏิเสธท่ีจะลาออกจากองค์การหรือเปล่ียนงาน ไม่ว่า
จะเป็นการเพิ่มเงินเดือน รายได้ สถานภาพ ต าแหน่ง ความมีอิสระทางวิชาชีพ ตลอดจน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานท่ีดีขึน้ เป็นความตัง้ใจและความปรารถนาอย่างแน่วแน่ท่ีจะคง
ความเป็นสมาชิกตอ่ไปเพ่ือท างานให้บรรลเุปา้หมายขององค์การ ไมค่ิดท่ีจะลาออก ไม่วา่องค์การ
จะอยูใ่นสภาวะปกต ิหรืออยูใ่นฐานะวิกฤต อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่ง ๆ 

ส านกัคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2528) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ความ
ผกูพนัของบคุลากร” หมายถึง ระดบัความมุ่งมัน่ของบุคลากรทัง้ในด้านความรู้สึกและสติปัญญา
เพ่ือให้งานพนัธกิจและวิสยัทศัน์ของส่วนราชการบรรลผุล ส่วนราชการท่ีมีระดบัความผกูพนัของ
บุคลากรสูง แสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีดีซึ่งท าให้บุคลากรมี
แรงจูงใจท่ีจะปฏิบตัิงานอย่าง เต็มก าลงั เพ่ือผลประโยชน์ของผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และความส าเร็จของสว่นราชการ 

บุคลากรในส่วนราชการรู้สึกผูกพัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เม่ือได้รับการ
สนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน และท างาน ประโยชน์ของความผูกพนัของบุคลากร คือ ท าให้เกิด
ความไว้ใจซึ่งกนัและกนัความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมท่ีร่วมกนัปฏิบตัิงาน การส่ือสารท่ีดีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลมีความคล่องตวั การให้อ านาจในการตดัสินใจ และความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินการ ปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีจะน ามาซึ่งความผูกพนั รวมถึงการฝึกอบรมและการพฒันา
ความก้าวหน้าในการงาน ระบบการยกย่องชมเชย และระบบการให้รางวลัท่ีมีประสิทธิผลโอกาส
และการดแูลท่ีเทา่เทียมกนั และการมีมิตรไมตรีกบัครอบครัวของบคุลากร 

ปัจจยัของความผกูพนัของบคุลากร แม้วา่ความพงึพอใจตอ่คา่ตอบแทนและการเพิ่ม
คา่ตอบแทนจะมีความส าคญั แตส่องปัจจยัดงักล่าวไม่เพียงพอท่ีจะท าให้มัน่ใจว่าบคุลากรมีความ
ผกูพนักบัสว่นราชการและสร้าง ผลงานท่ีโดดเดน่ ตวัอยา่งของปัจจยัอ่ืนท่ีควรน ามาพิจารณา เชน่ 

1) การแก้ไขปัญหาและข้อร้องทกุข์อยา่งมีประสิทธิผล 
2) โอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้าในอาชีพ 
3) บรรยากาศในการท างานและการสนบัสนนุจากฝ่ายบริหาร 
4) สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยัและมีการปอ้งกนัภยั 
5) ภาระงานท่ีเหมาะสมและมีความท้าทาย 
6) การส่ือสาร ความร่วมมือ และการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิผล 
7) ระดบัของการได้รับมอบอ านาจในการตดัสินใจ 
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8) ความมัน่คงของงาน 
9) การตระหนกัถึงความต้องการท่ีแตกตา่งกนัของกลุม่บคุลากรท่ีหลากหลาย 
10) การสนบัสนนุของส่วนราชการในการให้บริการแก่ผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้

สว่นเสียสรุปแนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การดงักล่าวข้างต้นได้ว่า ความผูกพนัตอ่องค์การ
คือ ทศันคติหรือความรู้สึกของผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีต่อองค์การ โดยจะเห็นได้จากการท่ีบุคคลมีความ
เช่ือมัน่อย่างแรงกล้าเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายและยอมรับค่านิยมขององค์การ ตลอดจนมี
ความปรารถนาท่ีจะท างานอยูใ่นองค์การตอ่ไป 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัต้องการท่ี
จะศึกษาความผูกพันต่อองค์การโดยผู้ วิจัยขออ้างอิงทฤษฎี Steers and Porter (1991) โดย
ต้องการศกึษาความผกูพนัตอ่องค์การ เพ่ือให้ทราบถึงพฤตกิรรมความผกูพนัตอ่องค์การ การแสดง
ตนอย่างภาคภูมิใจในองค์การ ประกอบด้วยความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรับเปา้หมาย
และคา่นิยมขององค์การ ความเตม็ใจท่ีจะทุม่เทความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ
และความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ ประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การและความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

7. ประวัตคิวามเป็นมาของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือท่ีรู้จกัในช่ือเดิมว่า ไท

คอน เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ช่ือย่อ “FPT” ซึ่งใช้เป็น
สญัลกัษณ์การซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีประสบการณ์ในการให้บริการอย่างมืออาชีพ
เพ่ือสนบัสนนุภาคอตุสาหกรรมไทยมากวา่ 30 ปี เรามุง่มัน่สร้างคณุคา่ท่ีเกินความคาดหมายให้กบั
ลูกค้าอย่างไม่หยุดยัง้  เพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นผู้ น าในธุรกิจให้บริการสมาร์ทแพลทฟอร์มด้าน
อสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานอย่างครบวงจร  พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งมอบบริการ
คณุภาพสูงควบคู่กัน เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างต่อเน่ือง  ภายใต้ปรัชญาการท างานเป็นหนึ่งเดียว ท่ีค านึงถึงประสบการณ์ลูกค้า  และ
ประสบการณ์ของเราเองคือสิ่งท่ีส าคญัเสมอ 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ประเทศไทย  ได้รับการยอมรับในฐานะผู้พัฒนาและบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  ด้วยทรัพย์สิน
คณุภาพสงูภายใต้การบริหารจดัการกว่า 2.7 ล้านตารางเมตร ครอบคลมุทัง้อาคารโรงงาน อาคาร
คลังสินค้าและโลจิสติกส์ ท่ีตัง้บนท าเลยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ ภายใต้ทิศทางกลยุทธ์การขยาย
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ขอบเขตรอบด้านในธุรกิจใกล้เคียง ท าให้เราสามารถขบัเคล่ือนการเติบโต และเสริมศกัยภาพใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ ถือหุ้นและผู้ เก่ียวข้องได้อย่างต่อเน่ือง บริษัทเช่ือมั่นในแนวทางการ
เติบโตของสินทรัพย์ท่ีลงทุนทัง้ในประเทศไทย  และในกลุ่มอาเซียน ส าหรับการด าเนินงานใน
ตา่งประเทศนัน้ บริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียเป็นท่ีแรกในรูปแบบบริษัท
ร่วมทุน เพ่ือพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล  โดย
บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ประเทศไทย  มีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจในฐานะผู้ น าการ
ให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสงัหาริมทรัพย์แบบผสมผสานอย่างครบวงจร  ครอบคลมุกลุ่ม
สินทรัพย์ท่ีหลากหลาย ทัง้นี ้ธุรกิจใหม่ของเฟรเซอร์ส  พร็อพเพอร์ตี ้ประเทศไทย ประกอบด้วย 
ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ (Data Centre) ธุรกิจสมาร์ทโซลูชั่น (Smart Solution) และธุรกิจ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม (Township) เพ่ือมุ่งไปสู่แนวทางการน าลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
(Customer-Centric) นอกจากนี ้บริษัท ยงัเป็นผู้สนบัสนนุและผู้จดัการกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(FTREIT) ซึง่เป็นกองทรัสต์อตุสาหกรรมและโลจิสตกิส์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้ซึง่เป็นเป็นบริษัทข้ามชาติท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึง่มี
แนวทางการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทัง้การเป็นผู้ พัฒนา  เจ้าของ และผู้ บริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร  โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 33.2 
พนัล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ประกอบด้วย ท่ีอยู่อาศัย  ศูนย์การค้าอาคาร
พาณิชย์ และบิสซิเนส พาร์ค รวมไปถึงอสงัหาริมทรัพย์ทางด้านโลจิสติกส์และอตุสาหกรรม  ทัง้ใน
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ยโุรป และจีน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเป็นเจ้าของ และ/
หรือเป็นผู้ บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 80 แห่งในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย ยุโรป แอฟริกา รวมไปถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง  ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น
เดียวกนัในการส่งมอบประสบการณ์ท่ีมีคณุค่า และน่าจดจ าให้แก่ลูกค้า ผู้ ถือหุ้น และผู้ เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย โดยอาศยัความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญข้ามกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จากทุก
ตลาด เพ่ือสง่มอบคณุคา่ในสินทรัพย์ท่ีหลากหลายท่ีมีอยู่ 

นอกจากนีเ้ฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้ยังเป็นผู้ สนับสนุนกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์จ านวน 3 กอง และกองทรัสต์ สเตเปิล้อีกจ านวน 1 กอง (Stapled Trust) ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ เฟรเซอร์ส  เซ็นเตอร์พ้อยท์ ทรัสต์ (Frasers 
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Centrepoint Trust) เฟรเซอร์ส คอมเมอร์เชียล ทรัสต์ (Frasers Commercial Trust) และเฟรเซอร์ส 
โลจิสติกส์  & อินดัสเทรียล ทรัสต์ (Frasers Logistics & Industrial Trust) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ท่ี
มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์  และโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมตามล าดบั 
ในขณะท่ี เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี  ้ทรัสต์ (Frasers Hospitality Trust) (ซึ่งเป็น Stapled Trust 
ประกอบไปด้วย เฟรเซอร์ส ฮอสพิทลัลิตี ้เรียล เอสเตท อินเวสต์เม้นท์ ทรัสต์ (Frasers Hospitality 
Real Estate Investment Trust) และ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทลัลิตี ้บิซิเนส ทรัสต์ (Frasers Hospitality 
Business Trust)) เป็นกองทรัสต์ท่ีมุง่เน้นอสงัหาริมทรัพย์ด้านฮอสพิทลัลิตี ้

8.งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
สิริกาญจน์ เหล่าพาณิชยางกรู (2561) ศกึษาความพึงพอใจและความต้องการในการจดั

สวสัดิการของบุคลากรโรงพยาบาลธนบุรี เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความต้องการในการจัด
สวสัดิการของบคุลากรโรงพยาบาลธนบรีุโดยกลุ่มตวัอย่างคือพนกังานโรงพยาบาลธนบรีุ จ านวน
1,520 คน ผลการศกึษา พบวา่ช่วงอายขุองบคุลากรท่ีแตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ
ท่ีแตกตา่งกนัในสวสัดกิารตรวจสขุภาพประจ าปี ประกนัสงัคม ทนุการศกึษา / ทนุท างาน วนัลาพกั
ร้อนตามอายงุาน กิจกรรมสนัทนาการประจ าปีคา่รักษาพยาบาล/คา่คลอดบตุร ชดุฟอร์มพนกังาน 
ห้องออกก าลงักาย และสวสัดิการส่วนลดทนัตกรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
กลุ่มอายุมากกว่า 55 ปีขึน้ไป มีความพึงพอใจมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีอายุการท างาน
ยาวนาน มีความผกูพนัตอ่องค์กรมากกวา่กลุม่อ่ืน อีกทัง้ชีวิตมีความมัน่คง จึงมีความรู้สกึพอเพียง
กับสวัสดิการท่ีได้รับกลุ่มอายุน้อยกว่า 24 ปียังมีความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการ/
สขุอนามยั/ดลุยภาพชีวิต เน่ืองจากเป็นช่วงอายุท่ีต้องการปัจจยัพืน้ฐานเพ่ือดแูลตนเอง กลุ่มอายุ 
24-39 ปี ยังมีความต้องการสวัสดิการด้านการศึกษา ต้องการสั่งสมความรู้พัฒนาตนเองใฝ่หา
ความก้าวหน้าในอาชีพหน้าท่ีการงานอยู่เสมอ กลุ่มอายุ 40-55 ปี ยงัมีความต้องการสวัสดิการ
ด้านเศรษฐกิจ เป็นชว่งอายท่ีุให้ความส าคญักบัครอบครัว 

วิภาวรรณ เฟ่ืองปรางค์ (2561) ศึกษา ความพึงพอใจต่อการจดัสวัสดิการ กรณีศึกษา 
หนว่ยงานด้านปฏิบตักิารและพิจารณารับประกนัชีวิต บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)
งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความพึงพอใจต่อการจดัสวสัดิการ กรณีศกึษาหน่วยงานด้าน
ปฏิบัติการและพิจารณารับประกันชีวิตบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และเพ่ือ
เปรียบเทียบความพงึพอใจตอ่การจดัสวสัดิการ กรณีศกึษาหน่วยงานด้านปฏิบตัิการและพิจารณา
รับประกนัชีวิตบริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั(มหาชน) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคลตวัอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ หน่วยงานด้านปฏิบตัิการและพิจารณารับประกันชีวิตบริษัทเมืองไทย
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ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) จ านวน 190 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) หาค่ า ร้ อยละ  (Percentage) กา รแ จกแจ งความ ถ่ี ( Frequency 
Distribution) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และท าการ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้
เทคนิค t-testและเทคนิค F-test (ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความพึงพอใจของพนกังานใน
หน่วยงานด้านปฏิบตัิการและพิจารณารับประกนัชีวิต บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิตจากดั(มหาชน)
ท่ีเป็นตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการจดัสวสัดิการในภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณา
รายด้านพบว่าด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุคือสวสัดิการด้านประกนัและมีความพึงพอใจรองลงมา คือ 
สวัสดิการด้านความปลอดภัย สวัสดิการด้านการเงิน สวัสดิการด้านนันทนาการและด้านด้าน
การศึกษาตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานหน่วยงานด้านปฏิบตัิการและ
พิจารณารับประกันชีวิตบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจากัด(มหาชน)ท่ีมีอายุระยะเวลาในการ
ปฏิบตัิงานระดบัการศกึษา และสถานภาพสมรส แตกตา่งกนั มีความพึงพอใจตอ่การจดัสวสัดกิาร
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.05 

สหลกัษณ์ บญุกาญจน์ (2559) ศกึษาความต้องการและความพึงพอใจตอ่สวัสดิการของ
พนักงานบริษัทสวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียร่ิง (ระยอง) จ ากัด ผลการศึกษามุ่งหมายเพ่ือศึกษาความ
ต้องการและความพึงพอใจตอ่สวสัดิการรวมถึงเปรียบเทียบระดบัความต้องการสวสัดิการกบัระดบั
ความพึงพอใจสวัสดิการของพนักงานบริษัทสวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียร่ิง (ระยอง) จ ากัด โดยผู้ วิจัย
เลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจ านวน 291 ตวัอย่างสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่สถิติเชิง
พรรณนาด้วยการหาคา่เฉล่ียร้อยละและสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่สถิติทดสอบแบบ 
t-test  F-test  และ Paired t-test  ผลการวิจัยความต้องการสวัสดิการของพนักงานบริษัทสวัสดิ์

อดุมเอ็นจิเนียร่ิง (ระยอง) จ ากดั พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษัทฯท่ีแตกตา่งกนั
มีความต้องการสวสัดิการไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และระดบัความ
ต้องการต่อสวัสดิการอยู่ในระดับมากในทุกประเภทสวัสดิการผลการศึกษาความพึงพอใจ
สวัสดิการของพนักงานบริษัทสวัสดิ์อุดมเ อ็นจิ เ นีย ร่ิง  (ระยอง)  จ ากัด  พบว่าลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษัทฯ ท่ีแตกตา่งกนัมีความต้องการสวสัดกิารไม่แตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และระดบัความพึงพอใจตอ่สวสัดิการอยูใ่นระดบัท่ีปานกลางใน
ทุกประเภทของสวัสดิการผลเปรียบเทียบระดับความความต้องการและความพึงพอใจต่อ
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สวสัดิการของพนกังานบริษัทสวสัดิ์อดุมเอ็นจิเนียร่ิง (ระยอง) จ ากัด พบว่าพนกังานมีระดบัความ
ต้องการสวสัดิการและความพงึพอใจสวสัดิการแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทกุประเภทสวสัดกิาร 

ฐานิฎา เจริญเลิศวิวัฒน์ (2558, บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทน
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ : กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณะสขุ พบว่าความพงึพอใจในคา่ตอบแทน สวสัดิการและคณุภาพชีวิต และความ
จงรักภักดี ของพนกังานราชการกรมควบคมุโรค อยู่ในระดบัมาก ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า เพศอาย ุและระยะเวลาในการท างานของพนกังานท่ีแตกตา่งกัน มีผลต่อความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนสวัสดิการและคุณภาพชีวิตแตกต่างกันและพบว่าอายุ ระดับการศึกษาและระดับ
รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การแตกต่างกัน การทดสอบความสัมพันธ์
พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทน(r = 0.630) สวัสดิการ (r = 0.614) และคุณภาพชีวิต (r = 
0.716) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีต่อองค์การ ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 

สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557)ศึกษาความผูกพันต่อองค์การการของเจ้าหน้าท่ีสถาบัน
พฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) พบวา่ประชากรกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
63.5 มีอายุ ระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 39.2 สถานภาพสมรส ร้อยละ 48.6 มีรายได้ต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท ร้อยละ 41.9 ระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 58.8 ต าแหน่งในการ
ปฏิบัติงานต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ี ร้อยละ 78.4 ส่วนงานท่ีสังกัดส านักงานบ้านมั่นคงและส านัก
ผู้อ านวยการ คิดเป็นร้อยละ 8.8 ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิานในสถาบนั 6-10 ปี คดิเป็นร้อยละ 31.8  ผล
การวิเคราะห์ระดบัความผูกพันต่อองค์การพบว่า โดยรวมแล้วเจ้าหน้าท่ีสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชนมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดบัค่อนข้างสูง ค่าเฉล่ีย 3.73 ด้านความ จงรักภักดีต่อ
องค์การคา่เฉล่ีย 4.00 ด้านความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 3.93 ด้านความเต็ม
ใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์การค่าเฉล่ีย 3.92 ด้านความต้องการท่ีจะด ารงความเป็น 
สมาชิกภาพขององค์การ 3.37 ด้านความเสียสละเพ่ือองค์การ มีค่าเฉล่ีย 3.13 ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีสถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน  ได้แก่ ตวัแปรอายุ รายได้ต่อ
เดือน ระดบัการศกึษา ต าแหน่งในการปฏิบตัิงาน ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานในสถาบนัความท้า
ทายในการท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน การมีส่วนร่วมในการ  ตัดสินใจในการท างาน 
ลกัษณะการท างานเป็นทีม เงินเดือนและสวสัดกิาร การพฒันาความรู้ ความสามารถของบคุลากร 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
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ภาวะผู้น าของผู้บงัคบับญัชา ความรู้สกึวา่ตนมีความส าคญัตอ่องค์การความรู้สึกวา่ องค์การเป็นท่ี
พึง่ได้ 

พินิจ เพชรสน (2553) ศึกษาความพึงพอใจตอ่การจดัสวสัดิการของพนกังานการไฟฟ้า
สว่นภูมิภาคจงัหวดัราชบรีุ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั จ านวนทัง้หมด 125 ชดุสถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวน (ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 36-45 ปี 
จบการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ต าแหน่งท่ีด ารงในปัจจบุนัเป็นพนกังานช่าง มีระยะเวลาใน
การปฏิบตังิานสว่นใหญ่อยูใ่นชว่ง 5-10 ปี 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจดัสวสัดิการของพนกังานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จงัหวดัราชบรีุโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพนกังานมีความพงึพอใจด้านความมัน่คงปลอดภยัเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือด้านความช่วยเหลือทางการเงิน ด้านสขุภาพอนามยั ด้านวนัหยุดและวนั
ลาด้านสง่เสริมพฒันาพนกังาน และด้านนนัทนาการ ตามล าดบั 

ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนกังานท่ีมี เพศ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งท่ีด ารงใน
ปัจจุบนั และระยะเวลาในการปฏิบตัิงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัราชบุรีโดยรวมแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 ส่วน
พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่การจดัสวสัดกิารโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 

มรกต ศรีตูมแก้ว (2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์การ 
กรณีศึกษาลูกจ้างชั่วคราวส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การและเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพฒันาความผกูพนั
ในองค์การเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
คือลกูจ้างชัว่คราวในส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยจ านวน 148 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบสอบถาม (Questionnaire) แบง่ออกเป็น 3 สว่นได้แก่ข้อมลู
ลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ระดบัความผกูพนัตอ่องค์การและ
ระดบัความผกูพนัตอ่องค์การ สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละและสถิตไิคส
แควร์ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรและแกมม่า เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ทิศทางของความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
สมรสระยะเวลาในการท างานและระดบัการศกึษามีความสมัพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัตอ่องค์การ
ในด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความผูกพันต่อองค์การพบว่า ปัจจัยค้นความชัดเจนของงาน 
การยอมรับจากผู้บังคบับญัชา สภาพการปฏิบตัิงานความก้าวหน้าทางต าแหน่งงาน ค าตอบแทน
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และสวสัดกิารมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัตอ่องค์การและความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อระดบัความผูกพนัต่อองค์การกับระดบัความผูกพันต่อองค์การเป็นไปในทิศทางบวก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

มณัฑนา ตลุยนิษกะ (2553) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับความผูกพนั
ตอ่องค์การของบุคลากร กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผลการศึกษา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาเอก 
ปฏิบตัิงานเป็นพนกังานมหาวิทยาลัยสายงานวิชาการ ภาควิชาเคมี และระยะเวลาการปฏิบตัิงาน
ต ่ากวา่ 10 ปี ลกัษณะของงานปฏิบตัขิองกลุม่ตวัอยา่ง ด้านความท้าทายของงานด้านความมีอิสระ
ในการท างานและด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารอยู่ในระดบัมาก ประสบการณ์จากการท างาน
ของกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านความพึ่งพิงได้ของ
องค์การและด้านความส าคญัของตนต่อองค์การอยู่ในระดบัปานกลาง ความผูกพนัต่อองค์การ
จ าแนกเป็นรายด้านด้านความเช่ือมัน่และยอมรับเปา้หมายและคา่นิยมขององค์การ ด้านความเต็ม
ใจท่ีจะปฏิบตัิงานเพ่ือองค์การและด้านความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การอยู่
ในระดบัมากการทดสอบ 

สมมตฐิานพบว่าเพศไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัตอ่องค์การโดยรวม สว่นปัจจยัอ่ืน 
ๆ ได้แก่ อายุ ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ระดบัการศึกษา ฝ่ายท่ีปฏิบตัิงาน ความท้าทายของงาน 
ความมีอิสระในการปฏิบตังิาน การมีส่วนรวมในการบริหาร ความส าคญัของตนตอ่องค์การ ความ
พึ่งพิงได้ขององค์การและทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์กันความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวม อยา่งนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

สลกัจิต ภู่ประกร (2555, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ความพงึพอใจในสวสัดกิารท่ีได้รับ
ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 229 คน อายุ 29-39 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/แยกกันอยู่ 
ระดบัการศึกษาสูงสดุระดบัปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 6,500 – 29,200 บาท ระยะเวลาใน
การปฏิบตัิงานต ่ากว่า 10 ปี มีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัสวสัดิการท่ีได้รับในระดบัมาก มีระดบัความ
พึงพอใจในสวสัดิการท่ีได้รับโดยรวมในระดับปานกลางโดยมีความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีได้รับ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมัน่คงปลอดภัย ด้านการศึกษา และด้านนนัทนาการโดยรวมในระดบั
ปานกลาง และมีความพงึพอใจในสวสัดกิารท่ีได้รับด้านสขุภาพโดยรวมในระดบัมาก 

พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีได้รับด้านการศึกษา และ
ด้านสนัทนาการ แตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
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ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีได้รับด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานแตกตา่งกนั มีความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีได้รับด้านเศรษฐกิจ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ระดับการรับรู้เก่ียวกับสวัสดิการท่ีได้รับ
แตกตา่งกนั มีความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีได้รับด้านเศรษฐกิจ แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีได้รับด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้าน
การศกึษา และด้านนนัทนาการ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

ฐิติมา หลักทอง (2557, บทคดัย่อ) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท 
ผลิตชิน้ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี พบว่า
พบว่าพนกังานมีความคดิเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของงานท่ีท า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดี โดย
มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้านความหลากหลายของงานสงูท่ีสุด ส่วนผลการศกึษาความคิดเห็นต่อ
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่าพนกังานมีคา่เฉล่ียความคิดเห็นตอ่ประสบการณ์ในการท างาน
ในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและ
องค์การสูงท่ีสุด ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน พบว่า 
ความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียความผูกพันต่อองค์การในด้าน
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การสูงท่ีสุด ผลการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษัท ผลิตชิน้ส่วนอุตสาหกรรม
ยานยนต์แหง่หนึง่ ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนครจงัหวดัชลบรีุ พบวา่ เพศ อาย ุหน่วยงานท่ีสงักดั 
สถานภาพ ระดับการศึกษาของพนักงาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนกังาน สว่นรายได้ตอ่เดือน ระยะเวลาการปฏิบตังิาน ลกัษณะของงานและประสบ การณ์ในการ
ท างานของพนกังาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังาน ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิต ิ0.05 

9.แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการวิจัยครัง้นี ้
แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผู้ วิจัยขออ้างอิงของ  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2552) โดยต้องการศึกษา
ความสัมพันธ์ตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ เพราะลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกัน จะ
ก าหนดความสมัพนัธ์ท่ีต่างกนัไปด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ และ ประสบการณ์  เพ่ือน าประยุกต์ใช้ในการศึกษาเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การ
และความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

แนวคิดและทฤษฎีของคุณภาพชีวิตการท างาน 
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ผู้วิจยัขออ้างอิงของ Maslow (1954) โดยต้องการศกึษาคณุภาพชีวิตการท างาน เพิ่ม
เพิ่มคณุค่าของความส าคญัในการท างานและในอาชีพของผู้ปฏิบตัิการและพฒันาคณุภาพชีวิต
ของการท างาน ประกอบไปด้วย ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย ด้านสงัคม และด้านเกียรติยศ 
เพ่ือน าประยุกต์ใช้ในการศึกษาเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวสัดิการ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะของงาน 
ผู้ วิจัยขออ้างอิงของ Hackman J. R. & Oldham G. R. (1975) โดยต้องการศึกษา 

ลกัษณะของงาน มีผลตอ่สภาวะทางจิตใจท่ีส าคญั และท าให้เกิดแรงจงูใจในการท างาน ได้ผลงาน
ท่ีมีคณุภาพ สร้างความพงึพอใจ และลดปัญหาจากการขาดงานหรือลาออกจากงาน ประกอบด้วย 
ความหลากหลายของงาน ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าในงาน  การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ประยกุต์ใช้ในการศกึษาเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่
องค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับความพงึพอใจ 
ผู้วิจัยขออ้างอิงของ McClelland (1961) โดยต้องการศึกษาความพึงพอใจ เพ่ือให้

ทราบผลตอ่สภาวะทางจิตใจท่ีส าคญั และท าให้เกิดแรงจงูใจในการท างาน ได้ผลงานท่ีมีคณุภาพ 
สร้างความพึงพอใจ และลดปัญหาจากการขาดงานหรือลาออกจากงาน ประยกุต์ใช้ในการศกึษา
เก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท         
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวัสดกิาร 
ผู้วิจยัขออ้างอิงของ นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ (2545) โดยต้องการศกึษาสวสัดิการ

เพ่ือให้ทราบถึงองค์การจัดสรรให้แก่บุคลากร วัตถุประสงค์ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
บุคลากรเพ่ือให้บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจในการท างานมีความผูกพนัองค์การไม่คิดจะเปล่ียน
งานและเป็นประโยชน์ในแง่จิตวิทยาท่ีจะท าให้บคุลากรมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับใน
คุณค่าและความสามารถอีกด้วย ประกอบด้วยสวัสดิการท่ีเป็นเงิน สวัสดิการท่ีไม่เป็นเงิน 
สวสัดิการด้านงานและ สวสัดกิารด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ประยกุต์ใช้ในการศกึษาเก่ียวกบั
ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ 
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ผู้ วิจัยขออ้างอิงของ Steers and Porter (1991) โดยต้องการศึกษาความผูกพันต่อ
องค์การ เพ่ือให้ถึงพฤติกรรมความผูกพันต่อองค์การ การแสดงตนอย่างภาคภูมิใจในองค์การ 
ประกอบด้วยความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและคา่นิยมขององค์การ ความ
เต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การและความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ ประยกุต์ใช้ในการศกึษาเก่ียวกบัความผกูพนั
ต่อองค์การและความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พ ร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) 
 



 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า  

ในการศกึษาค้นคว้าเร่ือง คณุภาพการท างาน ลกัษณะของงานท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ความ
ผูกพนัต่อองค์การและความพึงพอใจในสวสัดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. จดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) ทัง้เพศชายและหญิงจ านวนรวมทัง้สิน้จ านวน 202 คน ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2562 
(บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย), 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

(ประเทศไทย)ทัง้เพศชายและหญิง โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นตัวแทนของ
ประชากรใช้สตูรของ Taro Yamane (Yamane, 1967, pp. 580 - 581) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95  

สตูร  n = N / 1+Ne2 

เม่ือ n  แทน  ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการ 
N แทน  ขนาดของประชากร 
e  แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุม่ตวัอย่างท่ียอมให้เกิดขึน้ = 0.05 
แทนคา่ในสตูรดงันี ้
n  =  202 / 1+202(0.05)2 

        = 134.22 หรือ 134 คน 
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ดงันัน้จะได้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เท่ากับ 134 คน ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งตามขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาค้นคว้าในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้ วิจัย

ก าหนดขอบเขตการวิจยัไว้ครัง้นีคื้อ 
ขั ้นตอนที่  1 วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  คือ 

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  
ขัน้ตอนที่  2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บ

ตามสดัสว่นของจ านวนพนกังานในแตล่ะฝ่ายดงันี ้ 
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ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) 

 ฝ่าย        ประชากร     กลุม่ตวัอยา่ง 
Business Development     4 3 
Corporate Administration    5 3                      
Corporate Human Resource    11 8                                 
Corporate IT Services     7 4                        
Corporate Legal & Compliance   7 4                         
Corporate Procurement     9 6                               
Corporate Strategy & Investment   4 3                         
Cost Planning       4 3  
Design Management      1 1  
Development Management    9 6  
Engineering Solution Services    4 3                     
Finance & Accounting     8  5 
Finance & Tax Planning      24 16 
Innovation & Technology     4 2 
Innovation Lab       5 3 
Internal Audit       4  3 
Investment Property      2 1 
Investment-Inter Investment    6 4 
Investor Relations       2 1 
IP Construction       1 1 
Management        1 1 
Marketing & CRM      4 3 
Master Planning       1 1 
Operation & Quality Management / Health & Safety  8 5 
President’s Office & COE    5 3 
Project & Construction Management  3 2  
Property Management      32 21 
Risk Management, CG & Sustainability  5 3 
Sales and Leasing     10 7 
Strategic Planning-Township Development 2 1 
Treasury        10 7 
 รวมทัง้สิน้      202 134 
ท่ีมา Human Resources 
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2. การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในงานวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้

เพ่ือเป็นการศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ คุณภาพการท างานและลักษณะของงานท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  โดยแบง่เป็น 5 สว่นคือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อาย ุต าแหน่งงาน อายุงาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชีพ และประสบการณ์ โดยเป็นค าถาม
แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว ได้แก่ 

ข้อที่  1 เพศ เป็นระดบัการวดัข้อมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ให้
เลือกดงันี ้

1. ชาย 
2. หญิง  

ข้อที่ 2 อายุ เป็นระดบัการวดัข้อมลู ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยใช้
มาตรฐานการจัดกลุ่มอายุตาม Standard International Age Classification ขององ ค์การ
สหประชาชาติเป็นหลกัในการพิจารณา ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้กลุ่ม 10 ปีเป็นหลกัในการแบ่ง
ความกว้างของช่วงอาย ุ(ปิยนชุ  รัตนกลุ, 2553, น. 3) และเพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีมีคณุภาพจึงขอเร่ิม
แจกแบบสอบถามตัง้แตอ่าย ุ20 ปีขึน้ไป ดงันี ้ 

1. 20 - 29 ปี 
2. 30 - 39 ปี 
3. 40 - 49 ปี 
4. 50 ปีขึน้ไป 

ข้อที่  3 ต าแหน่งงาน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) โดยมีค าตอบให้เลือก ดงันี ้ 

1. ระดบัปฏิบตักิาร 
2. ระดบัผู้จดัการขึน้ไป 

ข้อที่  4 อายุงาน เป็นระดบัการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
โดยมีค าตอบให้เลือก ดงันี ้(ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 
 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                                                จ านวนชัน้ 
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จากข้อมลูพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) (2562) 
ได้ระบุว่าระยะเวลาในการปฏิบตัิงานต ่ากว่า 1 ปี เป็นระยะเวลางานท่ีต ่าสุดของข้อมูลอายุงาน 
และระยะระยะเวลางานท่ีสงูท่ีสดุของข้อมลูอายงุาน 30 ปี โดยมีเศษของเดือนมากกวา่ 6 เดือน ให้
นบัเป็น 1 ปี ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัใช้ช่วงอายุดงักล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการค านวณการก าหนด
ชว่งอาย ุโดยแบง่ออกเป็น 4 ชว่งอายดุงันี ้ 

    = 30 –  0 
          5      
    = 6 ปี  

1. 0 - 5 ปี 
2. 6 - 10 ปี 
3. 11 - 15 ปี 
4. 16 - 20 ปี 
5. 20 ปีขึน้ไป 

ข้อที่  5 ระดับการศึกษา เป็นระดบัการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale) โดยมีค าตอบให้เลือก ดงันี ้ 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา่ 
3. สงูกวา่ปริญญาตรี 

ข้อที่ 6 สถานภาพสมรส เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal 
Scale) โดยมีค าตอบให้เลือก ดงันี ้

1. โสด 
2. สมรส/อยูด้่วยกนั 
3. หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

ข้อที่ 7 ประสบการณ์ท างาน แบบสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์ท างาน ได้แก่ 
ทศันคติเพ่ือนร่วมงานและองค์การ ความคาดหวงัท่ีได้รับตอบสนอง ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญั
ต่อองค์การ และ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นท่ีพึ่งพาได้ มีความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์การ
และความพงึพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ (Likert scale questions) รวมจ านวน 12 ข้อ โดยใช้
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ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั ซึง่มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 
การค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพ่ือแปลผลในแตล่ะชว่ง ประกอบด้วย 

คะแนน    ระดบัความคดิเห็น 
    5  หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
    4  หมายถึง เห็นด้วย                
    3  หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
    2  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย              
    1  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

เพ่ือให้ได้ลกัษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้ วิจัยใช้สูตร
ส าหรับการหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้แตล่ะชัน้ (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2544) ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                                               จ านวนชัน้ 
    = 5  –  1   
        5 
    = 0.80 

ดงันัน้ เกณฑ์เฉล่ียระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับแบบสอบถามเก่ียวกับประสบการณ์
ท างาน ได้แก่ ได้แก่ ทศันคตเิพ่ือนร่วมงานและองค์การ ความคาดหวงัท่ีได้รับตอบสนอง ความรู้สึก
ว่าตนเองมีความส าคญัตอ่องค์การ และ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นท่ีพึ่งพาได้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) สามารถแบง่เป็น 5 ระดบั ได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อประสบการณ์ท างานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)อยูใ่นระดบัดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อประสบการณ์ท างานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)อยูใ่นระดบัดี 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง หมายถึง มีมีความคิดเห็นต่อประสบการณ์
ท างานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อประสบการณ์ท างานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)อยูใ่นระดบัน้อย 
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คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง ความคดิเห็นตอ่ประสบการณ์ท างานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
ความปลอดภัย ด้านสังคมและด้านเกียรติยศ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและ
ความพึงพอใจในสวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดย
ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 12 ข้อ โดยใช้
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั ซึง่มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 
การค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพ่ือแปลผลในแตล่ะชว่ง ประกอบด้วย  

คะแนน    ระดบัความคดิเห็น 
    5  หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
    4  หมายถึง เห็นด้วย                
    3  หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
    2  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย              
    1  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

เพ่ือให้ได้ลกัษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้ วิจัยใช้สูตร
ส าหรับการหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้แตล่ะชัน้ (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2544) ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                                               จ านวนชัน้ 
    = 5  –  1   
        5 
    = 0.80 

ดงันัน้ เกณฑ์เฉล่ียระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับแบบสอบถามเก่ียวกับคณุภาพชีวิต
การท างาน ได้แก่ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย ด้านสังคมและด้านเกียรติยศ ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) สามารถแบง่เป็น 5 ระดบั ได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคดิเห็นตอ่คณุภาพชีวิตการท างานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)อยูใ่นระดบัดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคดิเห็นตอ่คณุภาพชีวิตการท างานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)อยูใ่นระดบัดี 
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คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง หมายถึง มีความคิดเห็นตอ่คณุภาพชีวิตการ
ท างานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคดิเห็นตอ่คณุภาพชีวิตการท างานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)อยูใ่นระดบัน้อย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อคณุคา่ตราสินค้า ประเภท
บริโภคในเครือสหพฒัน์มีความคิดเห็นตอ่คณุภาพชีวิตการท างานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะของงาน ได้แก่ ความหลากหลายของงาน 
ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าในงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและงานท่ีมีโอกาส
ปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์การและความพึงพอใจในสวสัดิการ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยใช้แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณคา่ (Likert scale questions) รวมจ านวน 17 ข้อ โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ การค านวณหาอนัตรภาค
ชัน้ เพ่ือแปลผลในแตล่ะชว่ง ประกอบด้วย 

คะแนน    ระดบัความคดิเห็น 
    5  หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
    4  หมายถึง เห็นด้วย                
    3  หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
    2  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย              
    1  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

เพ่ือให้ได้ลกัษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้ วิจัยใช้สูตร
ส าหรับการหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้แตล่ะชัน้ (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2544) ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                                               จ านวนชัน้ 
    = 5  –  1   
        5 
    = 0.80 
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ดงันัน้ เกณฑ์เฉล่ียระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับลกัษณะของงานท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) สามารถแบง่เป็น 5 ระดบั ได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อลักษณะของงานในเครือ
บริษัท    เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อลักษณะของงานในเครือ
บริษัท    เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัดี 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อลักษณะของงานในเครือ
บริษัท    เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง หมายถึง มีความคิดเห็นตอ่ลกัษณะของงาน
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัน้อย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง หมายถึง มีความคิดเห็นตอ่ลกัษณะของงาน
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบั ความผูกพนัตอ่องค์การของพนกังานในเครือบริษัท     
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ได้แก่ ความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรับเปา้หมาย
และค่านิยมขององค์การ  ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ของ
องค์การและความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 10 ข้อ โดยใช้ระดบั
การวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ การ
ค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพ่ือแปลผลในแตล่ะชว่ง ประกอบด้วย  

คะแนน    ระดบัความคดิเห็น 
    5  หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
    4  หมายถึง เห็นด้วย                
    3  หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
    2  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย              
    1  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

เพ่ือให้ได้ลกัษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้ วิจัยใช้สูตร
ส าหรับการหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้แตล่ะชัน้ (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2544) ดงันี ้
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ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                                               จ านวนชัน้ 
    = 5  –  1   
        5 
    = 0.80 

ดงันัน้ เกณฑ์เฉล่ียระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพนัตอ่องค์การของพนกังาน
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ได้แก่ ความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การและความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์การ สามารถแบง่เป็น 5 ระดบั ได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัดี 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง ความคิดเห็นตอ่ความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัน้อย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบั ความพึงพอใจในสวสัดิการตอ่องค์การของพนกังาน
ในเครือบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ได้แก่ สวสัดิการท่ีเป็นเงิน สวสัดิการท่ีไม่เป็น
เงิน สวสัดิการด้านงาน และสวสัดิการด้านสภาพแวดล้อมการท างาน โดยใช้แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 14 ข้อ โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ การค านวณหาอนัตรภาค
ชัน้ เพ่ือแปลผลในแตล่ะชว่ง ประกอบด้วย  
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คะแนน    ระดบัความคดิเห็น 
    5  หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
    4  หมายถึง เห็นด้วย                
    3  หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
    2  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย              
    1  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

เพ่ือให้ได้ลกัษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้ วิจัยใช้สูตร
ส าหรับการหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้แตล่ะชัน้ (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2544) ดงันี ้
 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                                               จ านวนชัน้ 
    = 5  –  1   
        5 
    = 0.80 

ดงันัน้ เกณฑ์เฉล่ียระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในสวสัดิการตอ่องค์การ
ของพนักงานในเครือบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ได้แก่ สวัสดิการท่ีเป็นเงิน 
สวสัดิการท่ีไม่เป็นเงิน สวสัดิการด้านงาน และสวสัดิการด้านสภาพแวดล้อมการท างาน สามารถ
แบง่เป็น 5 ระดบั ได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคดิเห็นตอ่ความพงึพอใจในสวสัดิการ
ตอ่องค์การของพนกังานในเครือบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคดิเห็นตอ่ความพงึพอใจในสวสัดิการ
ตอ่องค์การของพนกังานในเครือบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัดี 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคดิเห็นตอ่ความพงึพอใจในสวสัดิการ
ต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  อยู่ในระดบัปาน
กลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคดิเห็นตอ่ความพงึพอใจในสวสัดิการ
ตอ่องค์การของพนกังานในเครือบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัน้อย                                                                   

คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคดิเห็นตอ่ความพงึพอใจในสวสัดิการ
ตอ่องค์การของพนกังานในเครือบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ขัน้ตอนการในสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี

ผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ลกัษณะสว่นบคุคล คณุภาพชีวิตการ

ท างานะลกัษณะของงาน ความผูกพนัและความพึงพอใจต่อองค์การของพนกังานในเครือบริษัท 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เพ่ือสร้างแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกนั 

3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะ
ส่วนบคุคล คณุภาพชีวิตการท างานะลกัษณะของงาน ความผกูพนัและความพึงพอใจตอ่องค์การ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และ
คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 

5. น าแบบสอบถามท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสารนิพนธ์ 

6. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการแก้ไขแล้วเสนอผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และการใช้ส านวนภาษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขครัง้สุดท้าย
ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 

7. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
40 คน เพ่ือวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิ

อลัฟ่า (α-Coefficient) สตูรของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546, น. 449) เพ่ือ
หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม คา่อลัฟ่าท่ีได้แสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดย

มีคา่ระหว่าง 0 ≤α≤1 ซึ่งคา่ท่ีใกล้เคียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมัน่สงูโดยก าหนดคา่ความ
เช่ือมัน่ท่ียอมรับได้ไม่ต ่ากว่า 0.7 โดยแบบสอบถามมีคา่ความเช่ือมัน่ ซึ่งใกล้เคียงกบั 1 แสดงว่ามี
ค่าความเช่ือมั่นสูง ซึ่งแบบสอบถามชุดนีมี้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.836 หมายความว่ามีความ
เช่ือมัน่สงู และหากพิจารณารายด้าน จะได้ผลดงันี ้
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คณุคา่คณุภาพชีวิตโดยรวม  0.825 
ด้านร่างกาย    0.859     
ด้านความปลอดภยั   0.811     
ด้านสงัคม    0.821    
ด้านเกียรตยิศ   0.868     
ลกัษณะงานโดยรวม   0.854   
ความหลากหลายของงาน  0.859    
ความท้าทายของงาน  0.867     
ความก้าวหน้าในงาน  0.891     
การมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 0.901    
งานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 0.898     

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูได้แบง่ลกัษณะการเก็บข้อมลูท าการศกึษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากหนงัสือ 
บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ประกอบการสร้างแบบสอบถาม 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูจาก
กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 134 ตวัอยา่ง 

4. การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ

แบบสอบถามและคดัแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก โดยคดัเลือกเฉพาะท่ีสมบรูณ์เทา่นัน้ 
2. ท าการลงรหสั (Coding) ข้อมลู โดยแบง่เป็นกลุ่มตามตวัแปรท่ีท าการศกึษา และ

น าข้อมลูบนัทกึลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
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4.1 การวิเคราะห์ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ อาย ุอายงุาน ต าแหนง่
งาน ระดบัการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ท างาน โดยการหาความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

4.2 การวิเคราะห์คณุภาพชีวิตของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์
ตี ้(ประเทศไทย) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวม
จ านวน 12 ข้อ โดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.3 การวิเคราะห์ลกัษณะของงานของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ (Likert scale questions) รวม
จ านวน 17 ข้อ โดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.4 การวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ( Likert scale 
questions) รวมจ านวน 10 ข้อ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) 

4.5 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในสวัสดิการต่อองค์การของพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  โดยใช้แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (Likert 
scale questions) รวมจ านวน 14 ข้อ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) 

4.6 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2545), One-way analysis of variance (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) หรือ สถิติ 
Brown-Forsythe (ภานมุาส ตมัพานวุตัร, 2551, อ้างถึงในHartung Joachim, 2001, p. 300) และ
สถิตสิหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549)  

4.6.1 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย)ท่ีมี เพศ อาย ุอายงุาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์
แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One-
way analysis of variance (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549), สถิติ Independent t-test (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2549) และสถิติ Brown-Forsythe (B) (ภานุมาส ตัมพานุวัตร , 2551, อ้างถึงใน
Hartung Joachim, 2001, p. 300)  

4.6.2 สมมติฐานท่ี 2 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย)ท่ีมี เพศ อาย ุอายงุาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์
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แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการแตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 
One-way analysis of variance (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2549), สถิติ Independent t-test (กัลยา 
วานิชย์บญัชา, 2549) และสถิติ Brown-Forsythe (B) (ภานุมาส ตัมพานุวัตร, 2551, อ้างถึงใน
Hartung Joachim, 2001, p. 300) 

4.6.3 สมมตฐิานท่ี 3 คณุภาพชีวิตการท างาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนั
ต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  จะทดสอบ
สมมตฐิานโดยใช้สถิตสิหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549)  

4.6.4 สมมติฐานท่ี 4 ลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จะทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิตสิหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549)  

4.6.5 สมมติฐานท่ี 5 คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จะทดสอบ
สมมตฐิานโดยใช้สถิตสิหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549) 

4.6.6 สมมติฐานท่ี 6 ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจใน
สวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จะทดสอบสมมตฐิาน
โดยใช้สถิตสิหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549) 

5. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 

การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้ วิจยัเลือกใช้สถิติโดย
พิจารณาถึงวตัถปุระสงค์และความหมายของข้อมลูท่ีใช้ในวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้
ลกัษณะส่วนบุคคล คณุภาพชีวิตการท างาน ลกัษณะของงาน  ความผกูพนัตอ่องค์การและความ
พึงพอใจในสวัสดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  น ามา
วิเคราะห์ด้วยคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.1 การหาร้อยละ (Percentage) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545, น. 36)  
𝑃      =

f

n
x100 

  
เม่ือ P แทน คา่ร้อยละ 

f แทน ความถ่ีของคะแนน 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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1.2 การหาคา่เฉล่ีย (Mean หรือ x̅) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545, น. 39) 

x̅ = 
∑ x

n
 

เม่ือ x̅  แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 
∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
N แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

1.3 การหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.)  
(กลัยา วานิชย์บญัชา 2549)  

S.D. =    √
𝑛 ∑ x 2−(∑ x )2

𝑛(𝑛−1)
 

เม่ือ S.D. แทน ค่า เบี่ยง เบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
(Standard Deviation) 

∑ x 2   แทน คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 

(∑ x )2 แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 
n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง (Sample Size) 

2. สถิติที่ใช้ทดสอบค่าความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) โดย
ใช้วิธีหาคา่ครอนบคัแอลฟ่า (Cronbach’s alpha) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549)  
 

∝=   
k covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1 + (k−1)covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
  

 
เม่ือ ∝ แทน ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
 k แทน จ านวนค าถาม 

   covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน    คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่งๆ 
    variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      แทน    คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Analysis) ประกอบด้วย 
3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์ความ

แตกตา่งระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง โดยมีสตูรในการหาคา่ t (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549) ดงันี ้
กรณีท่ี  S2

1 = S2
2 

 

สตูร  t = 
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]
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โดยท่ี Degree of freedom (df) = n1+n2-2 
กรณีท่ี       S2

1  S2
2 

 

   t     =       
�̅�𝟏−�̅�𝟐

√
𝐒  𝟏  + 

𝟐

𝐧𝟏

𝐒  𝟐
𝟐

𝐧𝟐

 

 

โดยท่ี Degree of freedom (df) = 
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

2

[
𝑆1

2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
+

[
𝑆2

2

𝑛2
]

2

𝑛2−1

 

 
เม่ือ t แทน  คา่สถิตใิช้พิจารณาใน t-distribution 

 x̅1  แทน  คา่เฉล่ียของตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

 x̅2 แทน  คา่เฉล่ียของตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 

 s   1
2  แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

 s  2
2    แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 

    n1 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

    n2 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
 df แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (n1+n2-2) 

3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)  
ใช้ค่า F-Ratio กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (อ้างอิงจาก กัลยา วา

นิชย์บญัชา 2549) มีสตูรดงันี ้

ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 

แหลง่ความ
แปรปรวน Df SS MS F 

ระหวา่งกลุม่ (B) k-1 SS(B) MS(B    = 
( )

1

BSS

k 
 

( )

( )

B

W

MS

MS
 

ภายในกลุม่ (W) n-k SS(W) MS(W) =  
( )

1

WSS

k 
 

รวม (T) n-1 SS(T)   
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F = 
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

 
เม่ือ F แทน   คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-distribution 
 df แทน   ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหวา่งกลุม่ (k-1) และ 
  ภายในกลุม่ (n - k) 
 k แทน   จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมตฐิาน 
 n แทน   จ านวนตวัอยา่งท่ีทัง้หมด 
 SS(B) แทน   ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่ (Between sum of square) 
 SS(W) แทน   ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within sum of square) 
 MS(B) แทน   คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
            (Mean square between groups) 
 MS(W) แทน   คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
            (Mean square within groups) 
 n - k แทน   ชัน้แหง่ความเป็นอิสระภายในกลุม่ (Within degree of  
          freedom) 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแล้ว ต้องท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพ่ือดวู่ามีคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธี Fisher’s least 
significant difference (LSD) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549) 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1−∝
2

; 𝑁 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸 [
1

𝑁𝑖
+

1

𝑁𝑗
] 

 
โดยท่ี  Ni – Nj  
  Df = N-k 

โดยท่ี   1 jn n    
เม่ือ LSD แทน    ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับประชากร กลุม่ท่ี I 
             และ j 

  
1 ;

2
n k

t 
 

แทน   คา่ท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution  
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    ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และชัน้แหง่ความเป็นอิสระ 
    ภายในกลุม่ = n – k 
  MSE แทน   คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS(W)) 

  1n  แทน   จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i 
  jn  แทน   จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ j 

   แทน   คา่ความคลาดเคล่ือน 
3.3 สถิติ Brown-Forsythe (B) คือ การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรท่ี

มากกวา่ 2 กลุ่ม ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มไมเ่ทา่กนั (ภานมุาส ตมัพานวุตัร, 2551, อ้างถึงใน
Hartung Joachim, 2001, p. 300) มีสตูรดงันี ้
 

B = β =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
         โดยคา่ 𝑀𝑆(𝑊) = ∑ [1 −

𝑛𝑗

𝑁
]𝑘

𝑖=𝑗 𝑆1
2 

 
เม่ือ B แทน   คา่สถิตมีิใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe 

  𝑀𝑆(𝐵) แทน   คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ (Mean  
             Square Between Group) 

  𝑀𝑆(𝑊) แทน   คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean  
            Square Within groups) ส าหรับ Brown-Forsythe 
  k  แทน   จ านวนกลุม่ของตวัอยา่ง 
  nj แทน   จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i 
  N แทน   ขนาดของประชากร 

  S1
2  แทน   คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง i 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิจะท าการทดสอบเป็น
รายคูเ่พ่ือดวูา่มีคูใ่ดท่ีแตกตา่งกนัโดยใช้วิธี Dunnett’s T3 (กลัยา วานิชย์บญัชา 2549) มีสตูรดงันี ้

 

𝑡 =
�̅�𝑖 − �̅�𝑗

𝑀𝑆(𝑊) [
1
𝑛𝑖

+
1
𝑛𝑗

]
 

 
เม่ือ t แทน   คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 
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  𝑀𝑆(𝑊) แทน   คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่(Mean 
             Square Within groups) ส าหรับ Brown-Forsythe 

  �̅�𝑖   แทน   คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง i 

  �̅�𝑗   แทน   คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง j 

  𝑛𝑖   แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i 

  𝑛𝑗   แทน จ านวนตวัอยา่งกลุม่ท่ี j 
3.4 การวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) ใช้ใน

การหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระตอ่กนัโดยท่ีแตล่ะตวัมีระดบัการวดัของข้อมลูใน
ระดบัอนัตรภาค (Interval scale) ขึน้ไปใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา. 2549) 

 

r =
n ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√(n ∑ X2 − (∑ X)2)(n ∑ Y2 − (∑ Y)2)
 

 
เม่ือ r แทน   สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

  ∑ 𝑋  แทน   ผลรวมของคะแนน x 

  ∑ 𝑌  แทน   ผลรวมของคะแนน y 

  ∑ 𝑋2  แทน   ผลรวมคะแนนชดุ x แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

  ∑ 𝑌2  แทน   ผลรวมคะแนนชดุ y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

  ∑ 𝑋𝑌  แทน   ผลรวมของผลคณูระหวา่ง x และ y ทกุคู ่

  n แทน   จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 ความหมายของค่า r 

(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549)คือ 
1. ถ้า r เป็นลบแสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามคือถ้า X 

เพิ่ม Y จะลดถ้า   X ลด Y จะเพิ่ม 
2. ถ้า r เป็นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคือถ้า  X 

เพิ่ม Y จะเพิ่มด้วยถ้า X ลด Y จะลดลงด้วย 
3. ถ้า r มีคา่เข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและ

มีความสมัพนัธ์กนัมาก 
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4. ถ้า r มีคา่เข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
และมีความสมัพนัธ์กนัมาก 

5. ถ้า r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไมมี่ความสมัพนัธ์กนัเลย 
6. ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงวา่ X และ Y มีความสมัพนัธ์กนัน้อยลง 

เกณฑ์การแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ดงันี ้
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์   ความหมาย 
 0.81 – 1.00    มีความสมัพนัธ์ระดบัสงูมาก 

 0.61 – 0.80    มีความสมัพนัธ์ระดบัสงู 
 0.41 – 0.60    มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 
 0.21 – 0.40    มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 
 0.01 – 0.20    มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก 

 0.00     ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูของผลการวิจยัเร่ือง คณุภาพชีวิตการท างาน ลกัษณะ
ของงาน ท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การและความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังาน
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ผู้วิจยัได้ก าหนดตวัสญัลกัษณ์และอกัษรย่อ
ของตวัแปรท่ีศกึษา ดงันี ้

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

x̄  แทน คา่เฉล่ียกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t – distribution  
MS แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares)  
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
Df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of Freedom)  
F-prob แทน คา่ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ (ตาราง One-

Way ANOVA)  
F-ratio แทน คา่ท่ีใช้พิจารณา F-distribution  
LSD แทน Least Significant Difference 
r แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
H0 แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
H1 แทน สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย

ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์และน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอ
ออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้
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สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลวิเคราะห์ออกเป็น 5 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน  
ตอนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะของงาน 
ตอนท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การ 
ตอนท่ี 5 ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 

สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 5 ข้อดงันี ้ 
สมมตฐิานท่ี 1 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมี 

เพศ อาย ุอายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผล
ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

สมมตฐิานท่ี 2 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมี 
เพศ อาย ุอายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผล
ตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  

สมมติฐานท่ี 4 ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

สมมติฐานท่ี 5 คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน
สวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

สมมติฐานท่ี 6 ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในสวสัดิการ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
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สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลวิเคราะห์ออกเป็น 5 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ข้อมลูเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 3 จ านวนความถ่ี และคา่ร้อยละ เก่ียวกบัเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
ชาย 50 37.30 
หญิง 84 62.70 

รวม 134 100.00 

 
จากตาราง 3 พบว่า ข้อมลูเพศของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยันีจ้ านวน 134 คน ผู้ ท่ี

ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70 รองลงมา คือ เพศ
ชาย จ านวน 50 คน คดิเป็นร้อยละ 37.30 ตามล าดบั 

ตาราง 4 จ านวนความถ่ี และคา่ร้อยละ เก่ียวกบัอายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
20 – 29 ปี 13 9.70 
30 – 39 ปี 39 29.10 
40 – 49 ปี 52 38.80 
50 ปีขึน้ไป 30 22.40 

รวม 134 100.00 

 
จากตาราง 4 พบวา่ ข้อมลูอายขุองกลุม่ตวัอย่างในการวิจยันีจ้ านวน 134 คน ผู้ ท่ี

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ40 – 49 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมา คือ
อายุ 30 – 39 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 50 ปีขึน้ไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ
22.40 และอาย ุ30 – 39 ปี จ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 9.70 ตามล าดบั 
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ตาราง 5 จ านวนความถ่ี และคา่ร้อยละ เก่ียวกบัต าแหนง่งานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ต าแหนง่งาน ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
ระดบัปฏิบตัิการ 79 59.00 
ระดบัผู้จดัการขึน้ไป 55 41.00 

รวม 134 100.00 

 
จากตาราง 5 พบว่า ข้อมลูเพศของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยันีจ้ านวน 134 คน ผู้ ท่ี

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นระดบัปฏิบตัิการ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมา
คือ ระดบัผู้จดัการขึน้ไป จ านวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 41.00 ตามล าดบั 

ตาราง 6 จ านวนความถ่ี และคา่ร้อยละ เก่ียวกบัอายงุานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายงุาน ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
0 –  5 ปี  33 24.60 
6 – 10 ปี 11 8.20 
11 – 15 ปี  32 23.90 
16 – 20  39 29.10 
20 ปีขึน้ไป 19 14.20 

รวม 134 100.00 

 
จากตาราง 6 พบวา่ ข้อมลูอายขุองกลุม่ตวัอย่างในการวิจยันีจ้ านวน 134 คน ผู้ ท่ี

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงาน 16 – 20 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 รองลงมา 
คืออายงุาน 0 – 5 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 อายงุาน 11 – 15 ปี จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.90 อายงุาน 20 ปีขึน้ไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 และอายงุาน 6-10 ปี 
จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 8.20 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 จ านวนความถ่ี และคา่ร้อยละ เก่ียวกบัระดบัการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดบัการศกึษา ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 12 9.00 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 89 66.40 
สงูกวา่ปริญญาตรี 33 24.60 

รวม 134 100.00 

 
จากตาราง 7 พบว่า ข้อมลูระดบัการศกึษาของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยันีจ้ านวน

134 คน ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ จ านวน 89 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.40 รองลงมา คือ สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60  และ
ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 9.00 ตามล าดบั 

ตาราง 8 จ านวนความถ่ี และคา่ร้อยละ เก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพสมรส ความถี ่(คน) รอ้ยละ 
โสด 67 50.00 
สมรส/อยู่ด้วยกนั 49 36.60 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 18 13.40 

รวม 134 100.00 

 
จากตาราง 8 พบว่า ข้อมลูสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยันีจ้ านวน 134 

คน ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
รองลงมา คือ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 และสถานภาพ
หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 13.40 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสบการณ์ท างานพนักงานในเครือบริษัท      
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

ประสบการณ์ท างานพนกังานในเครือบริษัท              
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

x̄  S.D. แปลผล 

ทศันคตเิพ่ือนร่วมงานและองค์การ 4.01 0.19 ดี 
ความคาดหวงัท่ีได้รับการตอบสนอง 4.02 0.14 ดี 
ความรู้สกึวา่ตนมีความส าคญัตอ่องค์การ 3.83 0.25 ดี 
ความรู้สกึวา่องค์การเป็นท่ีพึ่งพาได้ 4.11 0.17 ดี 
ประสบการณ์ท างานพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยรวม 

4.00 0.095 
 
ดี 

 
จากตาราง 9 การวิเคราะห์ประสบการณ์ท างานพนักงานในเครือบริษัท   เฟร

เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดี ทุกข้อ ได้แก่ ทัศนคติเพ่ือนร่วมงานและองค์การ ความคาดหวังท่ีได้รับการตอบสนอง  
ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อองค์การ และ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นท่ีพึ่งพาได้ผู้บริโภค 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั  4.01 4.02 3.83 และ 4.11 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสบการณ์ท างานพนักงานในเครือบริษัท      
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านทศันคตเิพ่ือนร่วมงานและองค์การ 

ประสบการณ์ท างานพนกังานในเครือบริษัท               
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านทศันคติ

เพ่ือนร่วมงานและองค์การ 
x̄  S.D. แปลผล 

1. บริษัทให้ความส าคญัและเห็นคณุคา่ของ 
พนกังานเป็นอยา่งมาก 

4.18 0.39 ดี 

2. ทา่นได้รับความร่วมมือและชว่ยเหลือจาก 
เพ่ือนร่วมงานทกุครัง้ 

3.82 0.43 ดี 

3. เพ่ือนร่วมงานในบริษัทของทา่นมีความสามคัคี 
เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

4.05 0.50 ดี 

4. หวัหน้างานให้ความส าคญัและสนใจใน 
ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

4.00 0.86 ดี 

ประสบการณ์ท างานพนกังานในเครือบริษัท                
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านทศันคตเิพ่ือน

ร่วมงานและองค์การโดยรวม 

4.01 0.19 ดี 

 
จากตาราง 10 การวิเคราะห์ประสบการณ์ท างานพนักงานในเครือบริษัท          

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านทัศนคติเพ่ือนร่วมงานและองค์การโดยรวม ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ข้อท่ีบริษัทให้ความส าคญัและเห็น
คณุคา่ของพนกังานเป็นอย่างมาก ข้อท่ีเพ่ือนร่วมงานในบริษัทของทา่นมีความสามคัคีเป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกนั ข้อท่ีหวัหน้างานให้ความส าคญัและสนใจในค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาและ ข้อ
ท่ีได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานทุกครัง้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 4.05 4.00  
และ 3.82 ตามล าดบั  
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ตาราง 11 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสบการณ์ท างานพนักงานในเครือบริษัท      
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความคาดหวงัท่ีได้รับการตอบสนอง 

ประสบการณ์ท างานพนกังานในเครือบริษัท               
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความ

คาดหวงัท่ีได้รับการตอบสนอง 
x̄  S.D. แปลผล 

1. ปัจจบุนัทา่นได้รับมอบหมายให้ท างานตรงกบั 
ความรู้ ความสามารถและความต้องการของท่าน 

4.05 0.23 ดี 

2. ทา่นท างานกบับริษัทนีท้ าให้ทา่นมีความ 
ก้าวหน้าในอาชีพตามท่ีได้ คาดหวงัไว้ 

4.04 0.20 ดี 

3. ทกุครัง้ท่ีทา่นปฏิบตังิานจะได้ความสนใจจาก 
หนว่ยงานและผู้บงัคบับญัชา 

3.97 0.22 ดี 

ประสบการณ์ท างานพนกังานในเครือบริษัท                
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความ

คาดหวงัท่ีได้รับการตอบสนองโดยรวม 

4.02 0.14 ดี 

 
จากตาราง 11 การวิเคราะห์ประสบการณ์ท างานพนักงานในเครือบริษัท          

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความคาดหวงัท่ีได้รับการตอบสนองโดยรวม ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.02 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ข้อท่ีบริษัทให้ความส าคญัและเห็น
คณุคา่ของพนกังานเป็นอย่างมาก ข้อท่ีเพ่ือนร่วมงานในบริษัทของทา่นมีความสามคัคีเป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกนั ข้อท่ีหวัหน้างานให้ความส าคญัและสนใจในค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาและ ข้อ
ท่ีได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานทกุครัง้ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.05 4.04 และ3.97 
ตามล าดบั  
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ตาราง 12 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสบการณ์ท างานพนกังานในเครือบริษัท      
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความรู้สกึวา่ตนมีความส าคญัตอ่องค์การ 

ประสบการณ์ท างานพนกังานในเครือบริษัท               
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความรู้สึกวา่

ตนมีความส าคญัตอ่องค์การ 
x̄  S.D. แปลผล 

1.  ความส า เ ร็จของบริษัท  ท่านมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์และท าให้บริษัทประสบความส าเร็จ  

3.74 0.43 ดี 

2. ท่านจะได้รับมอบหมายงานท่ีมีความส าคัญและ
นา่สนใจตลอดเวลา 

3.93 0.27 ดี 

ประสบการณ์ท างานพนกังานในเครือบริษัท                
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความรู้สึกวา่

ตนมีความส าคญัตอ่องค์การโดยรวม 

3.83 0.25 ดี 

 
จากตาราง 12 การวิเคราะห์ประสบการณ์ท างานพนักงานในเครือบริษัท          

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัตอ่องค์การโดยรวม ผู้ ท่ี
ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อได้รับมอบหมายงานท่ีมี
ความส าคัญและน่าสนใจตลอดเวลา และข้อความส าเร็จของบริษัท ท่านมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์และท าให้บริษัทประสบความส าเร็จ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.93 และ 3.74 ตามล าดบั  
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ตาราง 13 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสบการณ์ท างานพนักงานในเครือบริษัท      
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความรู้สกึวา่องค์การเป็นท่ีพึง่พาได้ 

ประสบการณ์ท างานพนกังานในเครือบริษัท               
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความรู้สึกวา่

องค์การเป็นท่ีพึง่พาได้ 
x̄  S.D. แปลผล 

1. ทา่นคดิวา่ผลตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัท 
คุ้มคา่กบัความอตุสาหะท่ีได้อทุิศให้กบังาน  

4.00 0.00 ดี 

2. ตัง้แตท่า่นท างานกบับริษัท ทา่นได้รับ 
ประโยชน์จากสวสัดกิารอยา่งเพียงพอ 

4.08 0.28 ดี 

3. ทา่นคดิวา่บริษัทสามารถจ้างทา่นได้ 
จนเกษียณอาย ุ

4.25 0.43 ดีมาก 

ประสบการณ์ท างานพนกังานในเครือบริษัท                
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความรู้สึกวา่

องค์การเป็นท่ีพึง่พาได้โดยรวม 

4.11 0.17 ดี 

 
จากตาราง 13 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานพนักงานในเครือบริษัท     

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสงัคมโดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยู่
ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ ข้อคิดว่าบริษัทสามารถจ้างท่านได้จนเกษียณอายุ  โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.25 และผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ ข้อตัง้แต่ท างานกับบริษัท 
ท่านได้รับประโยชน์จากสวสัดิการอย่างเพียงพอ และ ข้อคิดว่าผลตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทคุ้มค่า
กบัความอตุสาหะท่ีได้อทุิศให้กบังาน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.08 และ 4.00 ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน 

ตาราง 14 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

คณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านร่างกาย 4.06 0.13 ดี 
ด้านความปลอดภยั 4.02 0.22 ดี 
ด้านสงัคม 4.15 0.20 ดี 
ด้านเกียรติยศ 4.13 0.20 ดี 
คณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)โดยรวม 

4.09 0.10 
 
ดี 

 

จากตาราง 14 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานพนักงานในเครือบริษัท      
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยู่ในระดบัดี 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดี ทุกข้อ ได้แก่ ด้านสงัคม ด้านเกียรติยศ ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภยั โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั  4.15 4.13 4.06 และ 4.02 ตามล าดบั 
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ตาราง 15 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านร่างกาย 

คณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านร่างกาย 

x̄  S.D. แปลผล 

1. องค์กรของท่านมีการก าหนดเวลาการท างานท่ี
เหมาะสมในแตล่ะวนั 

4.13 0.36 ดี 

2. ชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวัมีความลงตวัสมดลุ ชว่ยสร้าง
ความสขุและคณุภาพชีวิตท่ีดี 

4.07 0.26 ดี 

3. ภาระการท างานในองค์กรท่ีได้รับผิดชอบไม่ท าให้เกิด
ปัญหาเก่ียวกบัสขุภาพและจิตใจ 

4.00 0.00 ดี 

คณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านร่างกาย

โดยรวม 

4.06 0.13 ดี 

 
จากตาราง 15 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานพนักงานในเครือบริษัท      

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านร่างกายโดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อองค์กรมีการก าหนดเวลาการท างานท่ีเหมาะสมในแต่ละวัน 
ข้อชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวัมีความลงตวัสมดลุ ชว่ยสร้างความสขุและคณุภาพชีวิตท่ีดี และข้อภาระ
การท างานในองค์กรท่ีได้รับผิดชอบไม่ท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับสุขภาพและจิตใจ โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.13 4.07 และ 4.00 ตามล าดบั  
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ตาราง 16 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความปลอดภยั 

คณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความ

ปลอดภยั 
x̄  S.D. แปลผล 

1. องค์กรของท่านมีการตรวจสขุภาพของบคุลากรอย่าง
น้อยปีละ 1  ครัง้ 

4.09 0.32 ดี 

2. องค์กรมีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีเช่ือถือได้ 3.85 0.41 ดี 
3. องค์กรของท่านมีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการ

ในการจัดสภาพการท างานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุหรือ
วินาศภยัตา่งๆ 

4.00 0.00 ดี 

คณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความ

ปลอดภยัโดยรวม 

4.06 0.13 ดี 

 
จากตาราง 16 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานพนักงานในเครือบริษัท     

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความปลอดภยัโดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความ
คดิเห็นอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ข้อองค์กรมีการตรวจสขุภาพของบคุลากรอย่างน้อยปีละ 
1  ครัง้ ข้อองค์กรมีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการในการจดัสภาพการท างานเพ่ือปอ้งกนัอบุตัเิหตุ
หรือวินาศภยัตา่งๆ และข้อองค์กรมีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีเช่ือถือได้ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
4.09 4.00 และ 3.85 ตามล าดบั 

 

 

  



 
 103 

ตาราง 17 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสงัคม 

คณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสงัคม 

x̄  S.D. แปลผล 

1. ทา่นมีสว่นร่วมกบักิจกรรมตา่งๆ ขององค์กรเสมอ 4.04 0.20 ดี 
2. องค์กรของท่านให้ความส าคัญจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ในองค์กร 
4.27 0.44 ดีมาก 

3. องค์กรของท่านให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในการ
ท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

4.13 0.34 ดี 

คณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสงัคม

โดยรวม 

4.15 0.20 ดี 

 
จากตาราง 17 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานพนักงานในเครือบริษัท    

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสงัคมโดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยู่
ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความ
คดิเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก ได้แก่ ข้อองค์กรให้ความส าคญัจดักิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์ในองค์กร  
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.27 และผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ ข้อองค์กรให้
ความร่วมมือกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ ในการท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ และ ข้อมีสว่นร่วมกบักิจกรรม
ตา่งๆ ขององค์กรเสมอ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.13 และ 4.04 ตามล าดบั 
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ตาราง 18 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านเกียรตยิศ 

คณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านเกียรตยิศ 

x̄  S.D. แปลผล 

1. องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้ท่านได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถในงาน เชน่ อบรม ดงูาน 

4.17 0.40 ดี 

2. ท่านได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เหมาะสม
กบัความรู้ ความสามารถ 

4.06 0.27 ดี 

3. ทา่นมีโอกาสได้เล่ือนต าแหนง่เทา่เทียมกบับคุคลอ่ืน 4.14 0.35 ดี 
คณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท          

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านเกียรตยิศ
โดยรวม 

4.13 0.20 ดี 

 
จากตาราง 18 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานพนักงานในเครือบริษัท     

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านเกียรตยิศโดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็น
อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อองค์กรเปิดโอกาสให้ท่านได้พฒันาความรู้ ความสามารถใน
งาน เช่น อบรม ดูงาน ข้อมีโอกาสได้เล่ือนต าแหน่งเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน และ ข้อได้ปฏิบตัิงานใน
ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.17 4.14 และ 4.06 
ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะของงาน 

ตาราง 19 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

ลกัษณะของงานพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านความหลากหลายของงาน 4.01 0.12 ดี 
ด้านความท้าทายของงาน 3.88 0.16 ดี 
ด้านความก้าวหน้าในงาน 3.91 0.21 ดี 
ด้านการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 3.90 0.15 ดี 
ด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 4.15 0.16 ดี 
ลกัษณะของงานพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยรวม 

3.97 0.06 
 
ดี 

 

จากตาราง  19 การวิ เคราะ ห์ลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท                   
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยู่ในระดบัดี 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดี ทกุข้อ ได้แก่ ด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ด้านความหลากหลายของงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ด้านความท้าทายของงาน โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.15 4.01 3.91 3.90 และ 3.88 ตามล าดบั 
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ตาราง 20 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความหลากหลายของงาน 

ลกัษณะของงานพนกังานในเครือบริษัท                    
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความ

หลากหลายของงาน 
x̄  S.D. แปลผล 

1. งานของท่านจ าเป็นใช้ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ
หลายด้านประกอบกนั 

3.92 0.26 ดี 

2. ท่านได้รับการสนบัสนุนให้ท างานในรูปแบบใหม่ๆ  ท่ี
แตกตา่งจากเดมิ เพ่ือความง่ายตอ่การท างานมากขึน้ 

4.09 0.29 ดี 

3. งานของท่านท่ีท าเป็นงานท่ีใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใน
การปฏิบตัหิน้าท่ีตลอดเวลา 

4.05 0.22 ดี 

4. ง า น ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ท่ า น ยั ง เ ป็ น ท่ี 
นา่สนใจและท้าทายความสามารถของทา่น 

3.97 0.32 ดี 

ลกัษณะของงานพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส   
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความหลากหลายของ

งานโดยรวม 

4.01 0.12 ดี 

 
จากตาราง  20 การวิ เคราะ ห์ลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท                  

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ด้านความหลากหลายของงานโดยรวม ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ข้อได้รับการสนบัสนนุให้ท างานใน
รูปแบบใหม่ๆ ท่ีแตกต่างจากเดิม เพ่ือความง่ายต่อการท างานมากขึน้  ข้องานท่ีท าเป็นงานท่ีใช้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตลอดเวลา ข้องานในความรับผิดชอบยงัเป็นท่ีน่าสนใจ
และท้าทายความสามารถ และ ข้องานจ าเป็นใช้ทกัษะ ความรู้ ความสามารถหลายด้านประกอบกัน 
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.09 4.05 3.97 และ 3.92 ตามล าดบั 
  



 
 107 

ตาราง 21 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความท้าทายของงาน 

ลกัษณะของงานพนกังานในเครือบริษัท                    
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความท้า

ทายของงาน 
x̄  S.D. แปลผล 

1.  ง าน ท่ี ท่ านป ฏิบัติ อยู่  ท า ใ ห้ท่ าน รู้ สึ ก มี ความ
กระตือรือร้น อยากท่ีจะปฏิบตังิานอยูเ่สมอ 

3.98 0.27 ดี 

2. ท่านได้รับมอบหมายงานท่ียาก แต่ท่านก็สามารถท า
ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

3.91 0.28 ดี 

3. ทา่นมีโอกาสเสนอสิ่งใหม ่  ๆในการปฏิบตังิานอยูเ่สมอ 3.83 0.37 ดี 
4. ขณะปฏิบตัิงานท่านต้องพบกับการแก้ไขปัญหาอยู่

เสมอ 
3.82 0.38 ดี 

ลกัษณะของงานพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส   
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความท้าทายของงาน

โดยรวม 

3.88 0.16 ดี 

 
จากตาราง  21 การวิ เคราะ ห์ลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท                  

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ด้านความหลากหลายของงานโดยรวม ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.88 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ข้องานท่ีปฏิบตัิอยู่ ท าให้รู้สึกมี
ความกระตือรือร้น อยากท่ีจะปฏิบตังิานอยู่เสมอ ข้อได้รับมอบหมายงานท่ียาก แตก็่สามารถท าส าเร็จ
ลลุ่วงไปได้ด้วยดี ข้อมีโอกาสเสนอสิ่งใหม่ ๆ ในการปฏิบตัิงานอยู่เสมอ และ ข้อขณะปฏิบตังิานต้อง
พบกบัการแก้ไขปัญหาอยูเ่สมอ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.98 3.91 3.83 และ 3.82 ตามล าดบั 
  



 

ตาราง 22 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความก้าวหน้าในงาน 

ลกัษณะของงานพนกังานในเครือบริษัท                    
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้าน

ความก้าวหน้าในงาน 
x̄  S.D. แปลผล 

1. การท างานในองค์กรนีท้ าให้ท่านมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ตามจดุมุง่หมายของทา่น 

4.08 0.28 ดี 

2. ท่านเห็นว่าการท างานในองค์กรนีไ้ปเร่ือย ๆ จะท าให้
ต าแหนง่งานหน้าท่ีการงานของทา่นสงูขึน้ 

3.75 0.49 ดี 

3. การพิจารณาความดีความชอบในองค์กรมีความชัดเจน 
โปร่งใสและยตุธิรรม 

3.91 0.35 ดี 

ลกัษณะของงานพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส   
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความก้าวหน้าในงาน

โดยรวม 

3.91 0.21 ดี 

 
จากตาราง  22 การวิ เคราะ ห์ลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท                  

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความก้าวหน้าในงานโดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อการท างานในองค์กรนีท้ าให้มีโอกาส
ประสบความส าเร็จในชีวิต ตามจดุมุ่งหมายของท่าน ข้อการพิจารณาความดีความชอบในองค์กรมี
ความชดัเจน โปร่งใสและยตุิธรรม และ ข้อเห็นว่าการท างานในองค์กรนีไ้ปเร่ือย ๆ จะท าให้ต าแหน่งงาน
หน้าท่ีการงานของทา่นสงูขึน้ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.08 3.91 และ 3.75 ตามล าดบั 
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ตาราง 23 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

ลกัษณะของงานพนกังานในเครือบริษัท                    
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านการมีสว่น

ร่วมในการบริหารงาน 
x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการท าให้การบริหารงานขององค์กร
หรือหน่วยงานของท่าน และท าใ ห้องค์กรหรือ
หนว่ยงานของทา่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3.94 0.23 ดี 

2. หน่วยงานของท่านมีการแลกเปล่ียน ความคิดเห็น
ระหวา่งผู้ปฏิบตังิานและผู้บงัคบับญัชา 

3.91 0.28 ดี 

3. ท่านมีความเข้าใจเก่ียวกับวิสัยทศัน์ และภารกิจส าคญั
ของหนว่ยงานอยา่งชดัเจน 

3.85 0.35 ดี 

ลกัษณะของงานพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส   
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านการมีสว่นร่วมในการ

บริหารงานโดยรวม 

3.90 0.15 ดี 

 
จากตาราง  23 การวิ เคราะ ห์ลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท                  

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยรวม ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.90 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อมีส่วนร่วมในการท าให้การ
บริหารงานขององค์กรหรือหน่วยงาน และท าให้องค์กรหรือหน่วยงานมีความเจริญก้าวหน้า ข้อมี
การแลกเปล่ียน ความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบตัิงานและผู้บงัคบับญัชา และข้อมีความเข้าใจเก่ียวกบั
วิสยัทศัน์ และภารกิจส าคญัของหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 3.91 และ 3.85 
ตามล าดบั 
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ตาราง 24 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท           
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

ลกัษณะของงานพนกังานในเครือบริษัท                    
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านงานท่ีมี

โอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการท าให้การบริหารงานขององค์กร
หรือหน่วยงานของท่าน และท าใ ห้องค์กรหรือ
หนว่ยงานของทา่นมีความเจริญก้าวหน้า 

4.22 0.41 ดีมาก 

2. หน่วยงานของท่านมีการแลกเปล่ียน ความคิดเห็น
ระหวา่งผู้ปฏิบตังิานและผู้บงัคบับญัชา 

4.14 0.35 ดี 

3. ท่านมีความเข้าใจเก่ียวกับวิสัยทศัน์ และภารกิจส าคญั
ของหนว่ยงานอยา่งชดัเจน 

4.10 0.30 ดี 

ลกัษณะของงานพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส   
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านงานท่ีมีโอกาส

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนโดยรวม 

4.15 0.16 ดี 

 
จากตาราง  24 การวิ เคราะ ห์ลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท                  

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนโดยรวม ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ข้อมีส่วนร่วมในการท าให้การ
บริหารงานขององค์กรหรือหน่วยงาน และท าให้องค์กรหรือหน่วยงานมีความเจริญก้าวหน้า  โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 และผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อมีการ
แลกเปล่ียน ความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบตัิงานและผู้บงัคบับญัชา  และ ข้อมีความเข้าใจเก่ียวกับ
วิสัยทัศน์ และภารกิจส าคัญของหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 และ 4.10 
ตามล าดบั 
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ตอนที่  4 ข้อมูลเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การพนักงานในเครือบริษัท           
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

ตาราง 25 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพนัตอ่องค์การพนกังานในเครือบริษัท         
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

ความผกูพนัตอ่องค์การพนกังานในเครือบริษัท            
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรับเปา้หมาย
และคา่นิยมขององค์การ 

3.99 0.12 ดี 

ด้านความเตม็ใจท่ีจะทุม่เทความพยายามอยา่งมากเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การ 

4.15 0.28 ดี 

ด้านความปรารถนาอยา่งแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซึง่ความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การ 

3.95 0.12 ดี 

ความผกูพนัตอ่องค์การพนกังานในเครือบริษัท            
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยรวม 

4.03 0.11 
 
ดี 

 

จากตาราง  25 การวิ เคราะ ห์ลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท                    
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยู่ในระดบัดี 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดี ทุกข้อ ได้แก่ ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ของ
องค์การ ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรับเปา้หมายและคา่นิยมของ และ ด้านด้าน
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ  
4.15 3.99 และ 3.95 ตามล าดบั 
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ตาราง 26 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพนัตอ่องค์การพนกังานในเครือบริษัท         
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรับเปา้หมาย
และคา่นิยมขององค์การ 

ความผกูพนัตอ่องค์การพนกังานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความเช่ือมัน่
อยา่งแรงกล้าและการยอมรับเปา้หมายและคา่นิยมของ

องค์การ 

x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอ่ืนว่าท่านเป็น
พนกังานในบริษัทนี ้

4.09 0.29 ดี 

2. ท่านยินดีและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หนว่ยงานและบริษัท 

3.94 0.22 ดี 

3. ท่านคิดว่าปัญหาของบริษัท เป็นเร่ืองท่ีพนักงานทุกคน
ต้องร่วมมือกนัแก้ไข 

3.91 0.27 ดี 

4. ท่านคิดว่าการท างานท่ีบริษัทนีใ้ห้ผลตอบแทนและ
ผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม 

4.01 0.12 ดี 

ความผกูพนัตอ่องค์การพนกังานในเครือบริษัท            
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความเช่ือมัน่
อยา่งแรงกล้าและการยอมรับเปา้หมายและคา่นิยมของ

องค์การ โดยรวม 

3.99 0.12 ดี 

 
จากตาราง 26 การวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การพนักงานในเครือบริษัท          

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรับเปา้หมาย
และค่านิยมขององค์การโดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.99 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคดิเห็นอยู่ในระดบัดีทกุ
ข้อ ได้แก่ ข้อท่ีมีความภาคภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอ่ืนว่าท่านเป็นพนกังานในบริษัทนี  ้ข้อคิดว่าการ
ท างานท่ีบริษัทนีใ้ห้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม ข้อยินดีและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรม
ตา่ง ๆ ของหน่วยงานและบริษัท และคิดว่าปัญหาของบริษัท เป็นเร่ืองท่ีพนกังานทุกคนต้องร่วมมือกนั
แก้ไข โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.09 4.01 3.94 และ 3.91 ตามล าดบั 



 
 113 

ตาราง 27 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพนัตอ่องค์การพนกังานในเครือบริษัท         
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การ 

ความผูกพันต่ออง ค์การพนักงานในเค รือบ ริษัท            
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความเต็มใจ
ท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ของ
องค์การ 

x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านเต็มใจทุ่มเทความพยายามในการท างานเพ่ือให้
บริษัทประสบความส าเร็จ 

4.19 0.39 ดี 

2. ท่านเต็มใจท่ีจะท างานหนกั หากการท างานของท่าน
ท าให้บริษัทประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 

4.11 0.31 ดี 

ความผกูพนัตอ่องค์การพนกังานในเครือบริษัท            
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความเตม็ใจท่ี
จะทุม่เทความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชน์ของ

องค์การ โดยรวม 

4.15 0.28 ดี 

 
จากตาราง 27 การวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การพนักงานในเครือบริษัท          

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การ โดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคดิเห็นอยู่ในระดบัดีทกุ
ข้อ ได้แก่ ข้อท่ีท่านเต็มใจทุม่เทความพยายามในการท างานเพ่ือให้บริษัทประสบความส าเร็จ และ
เตม็ใจท่ีจะท างานหนกั หากการท างานของทา่นท าให้บริษัทประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย โดย
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.19 และ 4.11 ตามล าดบั 
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ตาราง 28 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความผกูพนัต่อองค์การพนกังานในเครือบริษัท         
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การ 

ความผูกพันต่ออง ค์การพนักงานในเค รือบ ริษัท            
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้(ประเทศไทย) ด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์การ 

x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านพอใจท่ีจะท างานล่วงเวลาให้กับบริษัท ซึ่งได้รับ
คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม 

4.05 0.31 ดี 

2. ท่านเห็นว่าการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นเร่ือง
ส าคญั 

3.93 0.25 ดี 

3. ทา่นมีความยินดีท่ีจะปกปอ้งช่ือเสียงของบริษัท 3.89 0.30 ดี 
4. ถ้าท่านมีโอกาสเปล่ียนงานท่ีให้ค่าตอบแทนสูงกว่า

ทา่นยงัเลือกท างานกบับริษัทนีต้อ่ไป 
3.93 0.25 ดี 

ความผกูพนัตอ่องค์การพนกังานในเครือบริษัท            
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความ

ปรารถนาอยา่งแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซึง่ความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์การ โดยรวม 

3.95 0.12 ดี 

 
จากตาราง 28 การวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การพนักงานในเครือบริษัท          

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การ โดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.95 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคดิเห็นอยู่ในระดบัดีทกุ
ข้อ ได้แก่ ข้อพอใจท่ีจะท างานล่วงเวลาให้กับบริษัท ซึ่งได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ท่านเห็นว่า
การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นเร่ืองส าคญั ข้อถ้ามีโอกาสเปล่ียนงานท่ีให้คา่ตอบแทนสงูกว่า
ข้อยังเลือกท างานกับบริษัทนีต้่อไป และข้อมีความยินดีท่ีจะปกป้องช่ือเสียงของบริษัท โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.05 3.93 และ 3.89 ตามล าดบั 
  



 
 115 

ตอนที่ 5 ข้อมลูเก่ียวกบัความพงึพอใจในสวสัดกิาร 

ตาราง 29 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

ความพงึพอใจในสวสัดกิารพนกังานในเครือบริษัท      
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

x̄  S.D. แปลผล 

ด้านสวสัดกิารท่ีเป็นเงิน 3.91 0.16 ดี 
ด้านสวสัดกิารท่ีไมเ่ป็นเงิน 3.74 0.23 ดี 
ด้านสวสัดกิารด้านงาน 4.13 0.29 ดี 
ด้านสวสัดกิารด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 4.22 0.24 ดีมาก 
ความพงึพอใจในสวสัดกิารพนกังานในเครือบริษัท     
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยรวม 

4.00 0.88 
 
ดี 

 
จากตาราง 29 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในสวสัดิการพนกังานในเครือบริษัท 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยู่ในระดบัดี 
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดีมาก ได้แก่ ด้านสวสัดิการด้านสภาพแวดล้อมการท างาน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.22 และผู้ ท่ี
ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ ด้านสวสัดิการด้านงาน ด้านสวสัดิการท่ีเป็น
เงิน และด้านสวสัดกิารท่ีไมเ่ป็นเงิน โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.13 3.91 และ 3.74 ตามล าดบั 
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ตาราง 30 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในสวสัดิการพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดกิารท่ีเป็นเงิน 

ความผกูพนัตอ่องค์การพนกังานในเครือบริษัท          
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดกิารท่ี

เป็นเงิน 
x̄  S.D. แปลผล 

1. รายได้ของทา่นเพียงพอส าหรับการใช้จา่ยปกติ 3.84 0.38 ดี 
2. โบนัสท่ีท่านได้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ

บริษัท 
3.96 0.19 ดี 

3.  ระบบประเมินผลเม่ือพิจารณาขึน้เงินเดือนมีความ
ยตุธิรรมตอ่ทา่น 

3.94 0.22 ดี 

4. งานท่ีทา่นรับผิดชอบเหมาะสมกบัรายได้ท่ีทา่นได้รับ 3.91 0.27 ดี 
ความผกูพนัตอ่องค์การพนกังานในเครือบริษัท            

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดกิารท่ี
เป็นเงิน โดยรวม 

3.91 0.16 ดี 

 
จากตาราง 30 การวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การพนักงานในเครือบริษัท            

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดิการท่ีเป็นเงินโดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อโบนัสท่ีท่านได้สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ข้อระบบประเมินผลเม่ือพิจารณาขึน้เงินเดือนมีความยตุิธรรมตอ่ท่าน ข้องานท่ี
ท่านรับผิดชอบเหมาะสมกับรายได้ท่ีท่านได้รับ และข้อรายได้ของท่านเพียงพอส าหรับการใช้จ่าย
ปกต ิโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.96 3.94 3.91 และ 3.84 ตามล าดบั 
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ตาราง 31 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดกิารท่ีไมเ่ป็นเงิน 

ความพงึพอใจในสวสัดกิารพนกังานในเครือบริษัท     
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดกิารท่ี

ไมเ่ป็นเงิน 
x̄  S.D. แปลผล 

1. ความเหมาะสมของสวัสดิการเงินช่วยเหลือประเภท
ตา่งๆ ท่ีบริษัทจดัให้ 

3.83 0.37 ดี 

2. สวัสดิการท่ีบริษัทจัดให้ครอบคลุมถึงครอบครัวของ
ทา่น 

3.64 0.47 ดี 

3. บริษัทมีการจา่ยคา่จ้างในวนัลา ถกูต้องตามกฎหมาย 3.75 0.43 ดี 
ความพงึพอใจในสวสัดกิารพนกังานในเครือบริษัท       

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดกิารท่ี
ไมเ่ป็นเงิน โดยรวม 

3.74 0.23 ดี 

 
จากตาราง 31 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในสวสัดิการพนกังานในเครือบริษัท       

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดกิารท่ีไมเ่ป็นเงินโดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อความเหมาะสมของสวัสดิการเงิน
ช่วยเหลือประเภทต่างๆ ท่ีบริษัทจดัให้ ข้อบริษัทมีการจ่ายค่าจ้างในวนัลา ถกูต้องตามกฎหมาย และ
สวสัดิการท่ีบริษัทจดัให้ครอบคลมุถึงครอบครัวของทา่น โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.83 3.75 และ 3.64 
ตามล าดบั 
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ตาราง 32 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดกิารด้านงาน 

ความพงึพอใจในสวสัดกิารพนกังานในเครือบริษัท     
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดกิาร

ด้านงาน 
x̄  S.D. แปลผล 

1. งานท่ีทา่นปฏิบตั ิเป็นงานท่ีทา่นชอบและสนใจ 4.17 0.37 ดี 
2. ทา่นมีความภาคภมูิใจ ในงานท่ีทา่นปฏิบตัอิยู่ 4.18 0.39 ดี 
3. ทา่นมีความเป็นตวัของตวัเองในการปฏิบตัหิน้าท่ี 4.05 0.23 ดี 
4. ท่านสามารถบรหิารหรอืจดัการงานของท่านได้อย่าง

เตม็ที ่
4.14 0.35 ดี 

ความพงึพอใจในสวสัดกิารพนกังานในเครือบริษัท       
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดกิารท่ี

ไมเ่ป็นเงิน โดยรวม 

4.13 0.29 ดี 

 
จากตาราง 32 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในสวสัดิการพนกังานในเครือบริษัท     

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวัสดิการด้านงานโดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ข้อมีความภาคภูมิใจ ในงานท่ีท่านปฏิบตัิ
อยู่ ข้องานท่ีปฏิบตัิ เป็นงานท่ีชอบและสนใจ ข้อสามารถบริหารหรือจดัการงานของท่านได้อย่างเต็มท่ี 
และข้อมีความเป็นตัวของตัวเองในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 3.75 และ 3.64 
ตามล าดบั 
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ตาราง 33 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดกิารด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 

ความพงึพอใจในสวสัดกิารพนกังานในเครือบริษัท     
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดกิาร

ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
x̄  S.D. แปลผล 

1. บริษัทได้จัดห้องพัก โต๊ะ เก้าอี ้เคร่ืองไม้ เคร่ืองมือ 
ส าหรับการท างานอยา่งเหมาะสม สะดวกสบาย 

4.29 0.45 ดี 

2. ท่านปฏิบตัิอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเคารพสิทธิบุคคล
ซึง่กนัและกนั 

4.16 0.37 ดี 

ความพงึพอใจในสวสัดกิารพนกังานในเครือบริษัท       
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดกิาร

ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน โดยรวม 

4.22 0.24 ดีมาก 

 
จากตาราง 33 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในสวสัดิการพนกังานในเครือบริษัท     

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ด้านสวสัดิการด้านสภาพแวดล้อมการท างานโดยรวม ผู้ ท่ี
ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ ข้อบริษัทได้จัดห้องพัก 
โต๊ะ เก้าอี ้เคร่ืองไม้ เคร่ืองมือ ส าหรับการท างานอย่างเหมาะสม สะดวกสบาย  โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.29 และ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี  ได้แก่ ข้อปฏิบัติอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเคารพสิทธิบคุคลซึง่กนัและกนั โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.16 
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สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 5 ข้อดงันี ้ 
สมมตฐิานท่ี 1 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ี

มี เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์แตกต่างกนั มี
ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

สมมตฐิานท่ี 1.1 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ี
มีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

H0: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง  2 กลุ่ม
ท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent sample t-test) โดยใช้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 
0.05 

ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยจ าแนกตามเพศ 

 
ความผกูพนัตอ่องค์การ 

 
เพศ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. T df Sig. 

ความผกูพนัตอ่องค์การ 
 

ชาย 4.00 0.094 -3.039** 122.782 0.003 
หญิง 4.06 0.122    

**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยจ าแนกตามเพศ พบวา่ 
ด้านความผูกพันต่อองค์การ มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 

หมายความว่า พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมี เพศแตกตา่งกัน 
มีผลตอ่ความผกูพนัต่อองค์การแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ โดยพนกังานเพศชายมีคา่เฉล่ียน้อยกว่าพนกังานเพศหญิง 0.06 
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สมมตฐิานท่ี 1.2 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ี
มีอาย ุแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

H0: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีอายุ 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีอายุ 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งจะใช้การวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่าง
คา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
ก่อนโดยใช้สถิติ Levene’ Test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  
Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ดงันัน้
ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อไป 
แตห่ากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั  

กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบสองแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็น
รายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบ
สองแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแตล่ะกลุม่อายโุดยใช้ Levene’s test 

ความผกูพนัตอ่องค์การ 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
ความผกูพนัตอ่องค์การ 1.656 0.180 

 
จากตาราง 35 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์การของ

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแตล่ะกลุม่อายโุดยใช้ Levene’s 
test พบว่า ความผูกพนัต่อองค์การ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.180 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงใช้การวิเคราะห์
คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)  ในการทดสอบ 

ตาราง 36 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่มอายุ โดยใช้ One way 
ANOVA 

ความผกูพนัตอ่องค์การ 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ความผกูพนัตอ่องค์การ 
 

ระหวา่งกลุม่ 3 0.145 0.048 3.865* 0.011 
ภายในกลุม่ 130 1.622 0.012   

รวม 133 1.767    
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 36 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันต่อ

องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่ม
อาย ุโดยใช้สถิต ิF-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบพบวา่  

ด้านความผูกพันต่อองค์การ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.011 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความวา่ พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีอาย ุแตกตา่งกนั 
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 37 
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ตาราง 37 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคูด้่วย LSD 

อาย ุ x̄  
20 - 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

3.97 4.01 4.07 4.03 
20 - 29 ปี 

3.97 
- -0.04 

(0.212) 
-0.10** 
(0.004) 

-0.06 
(0.109) 

30 – 39 ปี 
4.01 

 
- 

-0.06* 
(0.016) 

-0.01 
(0.582) 

40 – 49 ปี 
4.07 

 
 

- 
0.04 

(0.098) 
50 ปีขึน้ไป 4.03    - 

**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างแสดงการเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งระหวา่งความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคูด้่วย LSD ในการทดสอบพบวา่ 

พนกังานท่ีมีอาย ุ20 - 29 ปี กบัพนกังานท่ีมีอาย ุ40 – 49 ปี มีคา่ Sig. เทา่กบั 
0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย)ท่ีมีอาย ุแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ20 - 29 ปี มีความผกูพนัตอ่องค์การน้อยกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ40 
– 49 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.10 

พนกังานท่ีมีอาย ุ30 – 39 ปี กบัพนกังานท่ีมีอาย ุ40 – 49 ปี มีคา่ Sig. เทา่กบั 
0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย)ท่ีมีอาย ุแตกตา่งกนัมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอายุ 30 – 39 ปี มีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าพนกังานท่ีมีอายุ 
40 – 49 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.06 
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สมมติฐานท่ี 1.3 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
ท่ีมีต าแหนง่งาน แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ 

H0: พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีต าแหน่ง
งาน แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีต าแหน่ง
งาน แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง  2 กลุ่ม
ท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent sample t-test) โดยใช้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 
0.05 

ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยจ าแนกตามต าแหนง่งาน 

ความผกูพนัตอ่
องค์การ 

 
ต าแหนง่งาน 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. T df Sig. 

ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ
องค์การ 
 

ระดบัปฏิบตักิาร 4.01 0.088 -2.579* 83.508 0.012 
ระดบัผู้จดัการขึน้ไป 4.07 0.140    

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยจ าแนกตามต าแหนง่งาน พบวา่ 
ด้านความผูกพันต่อองค์การ มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

หมายความว่า พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีต าแหน่งงาน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ โดยพนักงานต าแหน่งงานชายมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าพนักงาน
ต าแหนง่งานหญิง 0.06 

สมมตฐิานท่ี 1.4 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ี
มีอายงุาน แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 
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H0: พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีอายุงาน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีอายุงาน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งจะใช้การวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่าง
คา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
ก่อนโดยใช้สถิติ Levene’ Test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  
Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ดงันัน้
ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อไป 
แตห่ากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั  

กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบสองแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็น
รายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบ
สองแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดย ใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 39 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแตล่ะกลุม่อายงุานโดยใช้ Levene’s test 

ความผกูพนัตอ่องค์การ 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
ความผกูพนัตอ่องค์การ 3.300* 0.013 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 39 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแต่ละกลุ่มอายุงานโดยใช้  
Levene’s test พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงใช้
สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ 

ตาราง 40 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่มอายุงาน โดยใช้ Brown-
Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 
ความผกูพนัตอ่องค์การ 3.837** 4 85.530 0.006 

**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
จากตาราง 40 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันต่อ

องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่ม
อายงุาน โดยใช้สถิต ิBrown-Forsythe  ในการทดสอบพบวา่  

ด้านความผูกพันต่อองค์การ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความวา่ พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีอายงุาน แตกตา่ง
กนั มีผลตอ่ความผูกพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการ
ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีทดสอบวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3  เพ่ือเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 41 
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ตาราง 41 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ าแนกตามกลุ่มอายุงาน เป็นรายคู่ด้วย 
Dunnett’s T3   

อายงุาน x̄  
0 - 5 ปี 6 - 10 ปี 11 - 15 ปี 16 - 20 ปี 20 ปีขึน้ไป 
3.98 4.05 4.03 4.08 4.04 

0 - 5 ปี 
3.98 

- -0.07 
(0.487) 

-0.06 
(0.064) 

-0.10** 
(0.007) 

-0.06 
(0.351) 

6 - 10 ปี 
4.05 

 
- 

0.01 
(1.000) 

-0.03 
(0.995) 

0.01 
(1.000) 

11 - 15 ปี 
4.03 

 
 - 

-0.04 
(0.696) 

-0.01 
(1.000) 

16 - 20 ปี 
4.08 

 
  - 

0.04 
(0.696) 

20 ปีขึน้ไป 4.04     - 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างแสดงการเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งระหวา่งความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จ าแนกตามกลุม่อายงุาน เป็นรายคูด้่วย Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบวา่ 

พนักงานท่ีมีอายุงาน 0 - 5 ปี กับพนักงานท่ีมีอายุงาน 16 - 20 ปี มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย)ท่ีมีอายุงาน แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน  อย่ างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยพนกังานท่ีมีอายงุาน 0 - 5 ปี  มีความผูกพนัต่อองค์การน้อย
กวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 16 - 20 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.10 
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สมมติฐานท่ี 1.5 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)
ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

H0: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีระดับ
การศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีระดับ
การศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งจะใช้การวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่าง
คา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
ก่อนโดยใช้สถิติ Levene’ Test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  
Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ดงันัน้
ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อไป 
แตห่ากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั  

กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบสองแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็น
รายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบ
สองแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 
0.05 
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ตาราง 42 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแตล่ะกลุม่ระดบัการศกึษาโดยใช้ Levene’s test 

ความผกูพนัตอ่องค์การ 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
ความผกูพนัตอ่องค์การ 2.243 0.110 

**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
จากตาราง 42 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์การของ

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแตล่ะกลุ่มระดบัการศกึษาโดย
ใช้ Levene’s test พบว่า ความผกูพนัตอ่องค์การ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.110 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงใช้
การวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ในการทดสอบ  

ตาราง 43 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่มระดบัการศึกษา โดยใช้ 
One way ANOVA 

ความผกูพนัตอ่องค์การ 
 

แหลง่ความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ .051 2 0.025 1.933 0.149 
ภายในกลุม่ 1.716 131 0.013   

รวม 1.767 133    
 
จากตาราง 43 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันต่อ

องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่ม
ระดบัการศกึษา โดยใช้สถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่า ด้านความ
ผูกพันต่อองค์การ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.149 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานในเครือ
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บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนั
ตอ่องค์การไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ี
วางไว้ 

สมมติฐานท่ี 1.6 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)
ท่ีมีสถานภาพ แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

H0: พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีสถานภาพ 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีสถานภาพ 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งจะใช้การวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่าง
คา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
ก่อนโดยใช้สถิติ Levene’ Test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  
Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ดงันัน้
ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อไป 
แตห่ากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั  

กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบสองแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็น
รายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบ
สองแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 
0.05 
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ตาราง 44 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแตล่ะกลุม่สถานภาพโดยใช้ Levene’s test 

ความผกูพนัตอ่องค์การ 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
ความผกูพนัตอ่องค์การ 5.926* 0.003 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 44 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์การของ

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแต่ละกลุ่มสถานภาพโดยใช้  
Levene’s test พบวา่ ความผกูพนัตอ่องค์การ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.003 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 จงึใช้สถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

ตาราง 45 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสถานภาพ โดยใช้ Brown-
Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 
ความผกูพนัตอ่องค์การ 3.385* 2 72.021 0.039 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 45 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันต่อ

องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่ม
สถานภาพ โดยใช้สถิต ิBrown-Forsythe  ในการทดสอบพบวา่  

ด้านความผูกพันต่อองค์การ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.039 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีสถานภาพ 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
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ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3  เพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 46 

ตาราง 46 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ าแนกตามกลุ่มสถานภาพ เป็นรายคู่ด้วย 
Dunnett’s T3   

สถานภาพ x̄  
โสด สมรส/อยู่ด้วยกนั หม้าย/หย่าร้าง/ 

แยกกนัอยู่ 
4.01 4.06 4.05 

โสด 4.01 - -0.05* 
(0.047) 

-0.04 
(0.478) 

สมรส/อยูด้่วยกนั 4.06  
- 

0.02 
(0.924) 

หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 4.05   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างแสดงการเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งระหวา่งความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จ าแนกตามกลุม่สถานภาพ เป็นรายคูด้่วย Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบวา่ 

พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสกบัพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มี
คา่ Sig. เท่ากับ 0.047 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีสถานภาพ แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั  อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนักงานท่ีมีสถานภาพโสดมีความผูกพนัต่อองค์การน้อย
กวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส/อยูด้่วยกนั โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.05 

สมมตฐิานท่ี 1.7 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ี
มีประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

H0: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้ (ประเทศไทย)  ท่ี มี
ประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้ (ประเทศไทย)  ท่ี มี
ประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 



 
 133 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม
ท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent sample t-test) โดยใช้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 
0.05 

ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยจ าแนกตามประสบการณ์ 

ความผกูพนัตอ่
องค์การ 

 
ประสบการณ์ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ
องค์การ 
 

ระดบัมาก 4.03 0.116 0.346 132 0.730 
ระดบัมากท่ีสดุ 4.02 0.091    

 
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยจ าแนกตามประสบการณ์ พบวา่ 
ด้านความผูกพันต่อองค์การ มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.730 ซึ่งมากกว่า 0.05 

หมายความว่า พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีประสบการณ์
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 

สมมตฐิานท่ี 2 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ี
มี เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์แตกต่างกนั มี
ผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

สมมตฐิานท่ี 2.1 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ี
มีเพศแตกตา่งกนั มีตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

H0: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีผลความพงึพอใจในสวสัดกิารไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง  2 กลุ่ม
ท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent sample t-test) โดยใช้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 
0.05 

ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยจ าแนกตามเพศ 

ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 
 
เพศ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. T df Sig. 

ความพงึพอใจในสวสัดกิาร ชาย 4.02 0.106 1.356 79.786 0.179 
หญิง 4.00 0.077    

**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
จากตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยจ าแนกตามเพศ พบวา่ 
ด้านความพึงพอใจในสวสัดิการ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.179 ซึ่งมากกว่า 0.05 

หมายความว่า พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีเพศแตกตา่งกัน 
มีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 

สมมตฐิานท่ี 2.2 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ี
มีอาย ุแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

H0: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีอายุ 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) ท่ีมีอายุ 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งจะใช้การวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่าง
คา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
ก่อนโดยใช้สถิติ Levene’ Test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  
Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ดงันัน้
ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อไป 
แตห่ากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั  

กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบสองแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็น
รายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบ
สองแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ตาราง 49 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแตล่ะกลุม่อายโุดยใช้ Levene’s test 

ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 2.615 0.054 

 
จากตาราง 49 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนความพึงพอใจในสวสัดิการของ

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแตล่ะกลุม่อายโุดยใช้ Levene’s 
test พบว่า ความพึงพอใจในสวัสดิการ  มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.054 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงใช้การ
วิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ในการทดสอบ 
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ตาราง 50 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่มอายุ โดยใช้ One way 
ANOVA 

ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 
 

ระหวา่งกลุม่ 3 0.091 0.030 4.112** 0.008 
ภายในกลุม่ 130 0.962 0.007   

รวม 133 1.053    
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 50 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจใน

สวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่ม
อาย ุโดยใช้สถิต ิF-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบพบวา่  

ด้านความพึงพอใจในสวสัดิการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความวา่ พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีอาย ุแตกตา่งกนั 
มีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 51 
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ตาราง 51 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคูด้่วย LSD 

อาย ุ x̄  
20 - 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

4.08 4.00 3.99 4.01 
20 - 29 ปี 

4.08 
- 0.08** 

(0.004) 
0.09** 
(0.001) 

0.07* 
(0.013) 

30 – 39 ปี 
4.00 

 
- 

0.01 
(0.483) 

-0.01 
(0.681) 

40 – 49 ปี 
3.99 

 
 

- 
-0.02 

(0.279) 
50 ปีขึน้ไป 4.01    - 

**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 51 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างแสดงการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในสวสัดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคูด้่วย LSD ในการทดสอบพบวา่ 

พนกังานท่ีมีอาย ุ20 - 29 ปี กบัพนกังานท่ีมีอาย ุ30 – 39 ปีมีคา่ Sig. เท่ากบั 
0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย)ท่ีมีอายุ แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการแตกต่างกัน  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ20 - 29 ปี มีความพงึพอใจในสวสัดกิารมากกวา่พนกังานท่ี
มีอาย ุ30 – 39 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.08 

พนกังานท่ีมีอาย ุ20 - 29 ปี กบัพนกังานท่ีมีอาย ุ40 – 49 ปี  มีคา่ Sig. เทา่กบั 
0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย)ท่ีมีอายุ แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการแตกต่างกัน  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ20 - 29 ปี มีความพงึพอใจในสวสัดกิารมากกวา่พนกังานท่ี
มีอาย ุ40 – 49 ปี  โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.09 

พนกังานท่ีมีอาย ุ20 - 29 ปี กบัพนกังานท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป มีคา่ Sig. เทา่กบั 
0.013 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย)ท่ีมีอายุ แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการแตกต่างกัน  อย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ20 - 29 ปี มีความพงึพอใจในสวสัดกิารมากกวา่พนกังานท่ี
มีอาย ุ50 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.07 

สมมตฐิานท่ี 2.3 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ี
มีต าแหนง่งาน แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

H0: พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีต าแหน่ง
งาน แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีต าแหน่ง
งาน แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม
ท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent sample t-test) โดยใช้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 
0.05 

ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยจ าแนกตามต าแหนง่งาน 

ความพงึพอใจใน
สวสัดกิาร 

ต าแหนง่งาน 
t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. T df Sig. 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น
สวสัดกิาร 

ระดบัปฏิบตักิาร 4.01 0.097 -0.372 132 0.711 
ระดบัผู้จดัการขึน้ไป 4.01 0.077    
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยจ าแนกตามต าแหนง่งาน พบวา่ 
ด้านความพึงพอใจในสวสัดิการ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.711 ซึ่งมากกว่า 0.05 

หมายความว่า พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีต าแหน่งงาน
แตกต่างกัน มีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 
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สมมติฐานท่ี 2.4 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
ท่ีมีอายงุาน แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

H0: พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีอายุงาน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีอายุงาน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งจะใช้การวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่าง
คา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
ก่อนโดยใช้สถิติ Levene’ Test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  
Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ดงันัน้
ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อไป 
แตห่ากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั  

กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบสองแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็น
รายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบ
สองแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 53 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแตล่ะกลุม่อายงุานโดยใช้ Levene’s test 

ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 2.974* 0.022 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 53 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนความพึงพอใจในสวสัดิการของ

พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแต่ละกลุ่มอายุงานโดยใช้  
Levene’s test พบว่า ความพึงพอใจในสวัสดิการ  มีค่า Sig. 0.022 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงใช้สถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

ตาราง 54 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่มอายุงาน โดยใช้ Brown-
Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 
ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 2.673* 4 103.484 0.036 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 54 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันต่อ

องค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุม่อายงุาน โดยใช้สถิต ิBrown-Forsythe  ในการทดสอบพบวา่  

ด้านความพึงพอใจในสวสัดิการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.036 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความวา่ พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีอายงุาน แตกตา่ง
กนั มีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท า
การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ีย
รายคูป่รากฏผลดงัตาราง 55 
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ตาราง 55 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างด้านความพึงพอใจในสวัสดิการของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ าแนกตามกลุ่มอายงุาน เป็นรายคู่
ด้วย Dunnett’s T3   

อายงุาน x̄  
0 - 5 ปี 6 - 10 ปี 11 - 15 ปี 16 - 20 ปี 20 ปีขึน้ไป 
4.00 4.07 4.05 4.09 4.06 

0 - 5 ปี 
4.00 

- -0.05 
(0.488) 

-0.05 
(0.064) 

-0.12** 
(0.009) 

-0.06 
(0.351) 

6 - 10 ปี 
4.07 

 
- 

0.01 
(1.000) 

-0.03 
(0.995) 

0.02 
(1.000) 

11 - 15 ปี 
4.05 

 
 - 

-0.04 
(0.687) 

-0.02 
(1.000) 

16 - 20 ปี 
4.09 

 
  - 

0.04 
(0.687) 

20 ปีขึน้ไป 4.06     - 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 55 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างแสดงการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในสวสัดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ าแนกตามกลุม่อายงุาน เป็นรายคูด้่วย Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบวา่ 

พนักงานท่ีมีอายุงาน 0 - 5 ปี กับพนักงานท่ีมีอายุงาน 16 - 20 ปี มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย)ท่ีมีอายุงาน แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการแตกต่างกัน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยพนกังานท่ีมีอายุงาน 0 - 5 ปี มีความพึงพอใจในสวสัดิการ
น้อยกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 16 - 20 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.12 
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สมมติฐานท่ี 2.5 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)
ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

H0: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีระดับ
การศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีระดับ
การศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งจะใช้การวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่าง
คา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
ก่อนโดยใช้สถิติ Levene’ Test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  
Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ดงันัน้
ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อไป 
แตห่ากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั  

กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบสองแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็น
รายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบ
สองแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 
0.05 
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ตาราง 56 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแตล่ะกลุม่ระดบัการศกึษาโดยใช้ Levene’s test 

ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 5.696** 0.004 

**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
จากตาราง 56 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนความพึงพอใจในสวสัดิการของ

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแตล่ะกลุ่มระดบัการศกึษาโดย
ใช้ Levene’s test พบว่า ความพึงพอใจในสวสัดกิาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.004 ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 จึง
ใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ 

ตาราง 57 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่มระดบัการศกึษา โดยใช้ Brown-
Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 
ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 4.728* 2 30.426 0.016 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 57 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจใน

สวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่ม
ระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe  ในการทดสอบพบว่า ด้านความพึงพอใจใน
สวัสดิการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานในเครือบริษัท        
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีผลตอ่ความพึงพอใจใน
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สวสัดิการแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็น
รายคูโ่ดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูป่รากฏผลดงัตาราง 58 

ตาราง 58 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในสวสัดิการ ของพนกังาน
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ าแนกตามกลุ่มระดบัการศึกษา เป็นรายคู่
ด้วย Dunnett’s T3   

ระดบัการศกึษา x̄  
ต ่ากว่าปริญญา

ตรี 
ปริญญาตรี หรือ 

เทียบเทา่ 
สงูกวา่ปริญญา

ตรี 
4.08 4.00 4.01 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
4.08 

- 0.08* 
(0.048) 

0.07 
(0.114) 

ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา่ 
4.00 

 
- 

-0.01 
(0.751) 

สงูกวา่ปริญญาตรี 4.01   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 58 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างแสดงการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในสวสัดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ าแนกตามกลุ่มระดับการศึกษา เป็นรายคู่ด้วย Dunnett’s T3 ในการ
ทดสอบพบวา่ 

พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีกับพนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.048 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีระดบัการศึกษา แตกตา่งกัน มี
ผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  มีความพงึพอใจในสวสัดกิารมากกว่าพนกังานท่ีมี
ระดบัการศกึษาปริญญาตรี หรือ เทียบเทา่ โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.08 
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สมมติฐานท่ี 2.6 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)
ท่ีมีสถานภาพ แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

H0: พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีสถานภาพ 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีสถานภาพ 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งจะใช้การวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่าง
คา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
ก่อนโดยใช้สถิติ Levene’ Test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่ากลุ่มตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  
Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะ
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ดงันัน้
ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อไป 
แตห่ากคา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.05 แสดงวา่กลุม่ตวัแปรไมมี่ความแตกตา่งกนั  

กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนแตกตา่งกนัทดสอบสองแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็น
รายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ีตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบ
สองแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 59 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแตล่ะกลุม่สถานภาพโดยใช้ Levene’s test 

ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 3.446* 0.035 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 59 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนความพึงพอใจในสวสัดิการของ

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ของแต่ละกลุ่มสถานภาพโดยใช้  
Levene’s test พบว่า ความพึงพอใจในสวสัดิการ  มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.035 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 จงึใช้
สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ 

ตาราง 60 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสถานภาพ โดยใช้ Brown-
Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 
ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 0.417 2 75.508 0.660 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 60 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งความพึงพอใจในสวสัดิการ

ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสถานภาพ 
โดยใช้สถิต ิBrown-Forsythe  ในการทดสอบพบวา่  

ด้านความพึงพอใจในสวสัดิการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.660 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีสถานภาพ 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 
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สมมตฐิานท่ี 2.7 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ี
มีประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

H0: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้ (ประเทศไทย)  ท่ี มี
ประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้ (ประเทศไทย)  ท่ี มี
ประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม
ท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent sample t-test) โดยใช้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกว่า 
0.05 

ตาราง 61 แสดงผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยจ าแนกตามประสบการณ์ 

ความพงึพอใจ 
ในสวสัดกิาร 

 
ประสบการณ์ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น
สวสัดกิาร 

ระดบัมาก 4.01 0.089 0.096 132 0.924 
ระดบัมากท่ีสดุ 4.00 0.084    

 
จากตาราง 61 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจใน

สวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยจ าแนกตาม
ประสบการณ์ พบวา่ 

ด้านความพึงพอใจในสวสัดิการ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.924 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีประสบการณ์
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดิการไมแ่ตกตา่งกนั  ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวาง
ไว้ 
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สมมติฐานที่  3 คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  

H0: คุณภาพชีวิตการท างานไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

H1: คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทัง้สองตวั ถ้ามีคา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 62 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

คณุภาพชีวิตการท างาน 
ความผกูพนัตอ่องค์การ 

ระดบัความสมัพนัธ์ ทิศทาง 
r Sig. 

ด้านร่างกาย -0.047 0.593 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านความปลอดภยั -0.090 0.299 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านสงัคม 0.044 0.611 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านเกียรตยิศ -0.206* 0.017 ต ่ามาก ตรงกนัข้าม 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 62 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างาน

กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
พบวา่  

คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านร่างกาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.593 ด้านความ
ปลอดภัย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.299 และด้านสังคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.611 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย และด้านสังคมไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 
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คุณภาพชีวิตการท างานด้านเกียรติยศ ค่า Sig. เท่ากับ 0.017 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า คุณภาพชีวิตการท างานด้านเกียรติยศมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.206 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่ามาก และมีทิศทางตรงกันข้าม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ ถ้าพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) มีคุณภาพชีวิตด้านเกียรติยศมากขึน้จะท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ
ลดลงในระดบัต ่ามาก ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่ 4 ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

H0: ลกัษณะของงานไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังาน
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

H1: ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทัง้สองตวั ถ้ามีคา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 63 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างลักษณะของงานกับความผูกพนัต่อองค์การ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

ลกัษณะของงาน 
ความผกูพนัตอ่องค์การ 

ระดบัความสมัพนัธ์ ทิศทาง 
r Sig. 

ด้านความหลากหลายของงาน 0.121 0.164 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านความท้าทายของงาน 0.105 0.228 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านความก้าวหน้าในงาน -0.038 0.659 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน -0.060 0.494 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน -0.064 0.164 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 63 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงานกับ

ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) พบวา่  
ลกัษณะของงาน ด้านความหลากหลายของงาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.164 

ด้านความท้าทายของงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.228 ด้านความก้าวหน้าในงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.659 ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.494  และด้านงานท่ีมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.164 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ลักษณะของงาน 
ด้านความหลากหลายของงาน   ด้านความท้าทายของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน  ด้านการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน และด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่  5 คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจใน
สวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

H0: คณุภาพชีวิตการท างานไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่ความพึงพอใจในสวสัดกิารของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

H1: คณุภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 เพ่ือวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรทัง้สองตวั ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
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ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 64 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานกับความพึงพอใจใน
สวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

คณุภาพชีวิตการท างาน 
ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 

ระดบัความสมัพนัธ์ ทิศทาง 
r Sig. 

ด้านร่างกาย 0.053 0.541 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านความปลอดภยั 0.024 0.781 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านสงัคม 0.156 0.073 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านเกียรตยิศ 0.011 0.898 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 64 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างาน

กบัความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
พบวา่  

คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านร่างกาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.541 ด้านความ
ปลอดภัย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.781 ด้านสังคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.073 และด้านเกียรติยศ มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.898 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า คณุภาพชีวิตการท างาน ด้านร่างกาย ด้าน
ความปลอดภัย ด้านสงัคม และด้านเกียรติยศ ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่ 6 ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

H0: ลักษณะของงานไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

H1: ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังาน
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทัง้สองตวั ถ้ามีคา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ตาราง 65 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของงานกบัความพงึพอใจในสวสัดกิาร
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

ลกัษณะของงาน 
ความพงึพอใจใน

สวสัดกิาร ระดบัความสมัพนัธ์ ทิศทาง 
r Sig. 

ด้านความหลากหลายของงาน -0.032 0.718 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านความท้าทายของงาน -0.084 0.336 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านความก้าวหน้าในงาน -0.032 0.714 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
ด้านการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 0.208* 0.016 ต ่ามาก เดียวกนั 
ด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 0.046 0.600 ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 65 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงานกับ

ความพึงพอใจในสวสัดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
พบวา่  

ลกัษณะของงาน ด้านความหลากหลายของงาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.718 
ด้านความท้าทายของงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.336 ด้านความก้าวหน้าในงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.714 และด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.600 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ลกัษณะของงาน ด้านความหลากหลายของงาน ด้านความท้าทายของงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในงาน และด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 

ลกัษณะของงาน ด้านการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน คา่ Sig. เท่ากบั 0.016 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลักษณะของงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มี
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ความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย)  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.208 โดยมีความสัมพนัธ์ระดบัต ่ามาก 
และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ถ้าพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) มีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึน้จะท าให้
พนกังานมีความพึงพอใจในสวสัดิการเพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่ามาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ี
วางไว้ 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง 66 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน  

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถิตท่ีิใช้ 
สมมติฐานท่ี 1 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมี เพศ อายุ อายุงาน 
ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การแตกตา่งกนั 
1.1 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีผล
ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 

Independent Sample 
t-test 

1.2 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผล
ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

One way ANOVA  
 

1.3 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีต าแหน่งงาน แตกต่าง
กนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 

Independent sample 
t-test   

1.4 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีอายงุานแตกตา่งกนั มี
มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

Brown-Forsythe 

1.5 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ ตี  ้ (ประเทศไทย) ท่ี มี ระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
แตกตา่งกนั 

ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

One way ANOVA 

1.6 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน 
มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

Brown-Forsythe 
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ตาราง 66 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถิตท่ีิใช้ 
1.7 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีประสบการณ์แตกตา่ง
กนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

Independent Sample 
t-test   

สมมตฐิานท่ี 2 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมี เพศ อาย ุอายงุาน 
ต าแหนง่งาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจใน
สวสัดกิารแตกตา่งกนั 
2.1 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีผล
ตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั  

ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 

Independent Sample 
t-test   

2.2 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีอายุ แตกต่างกัน มีผล
ตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 

One way ANOVA 

2.3 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีต าแหน่งงาน แตกต่าง
กนั มีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการแตกตา่ง
กนั 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

Independent Sample 
t-test   

2.4 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีอายงุาน แตกตา่งกนั มี
ผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

Brown-Forsythe 

2.5 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ ตี  ้ (ประเทศไทย) ท่ี มีระดับการศึกษา
แตกต่างกนั มีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการ
แตกตา่งกนั 

สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

Brown-Forsythe 

2.6 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั 
มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

Brown-Forsythe 
 

2.7 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีประสบการณ์แตกตา่ง
กนั มีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการแตกตา่ง
กนั 

ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

Independent Sample 
t-test   
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ตาราง 66 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถิตท่ีิใช้ 
สมมติฐานท่ี 3 คณุภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
- ด้านร่างกาย 
 
- ด้านความปลอดภยั 
 
- ด้านสงัคม 
 
- ด้านเกียรตยิศ 
 

ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
สอดคล้องกบั

สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 

 
 

Pearson product 
moment correlation 
coefficient 

 
 

สมมติฐานท่ี 4 ลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
- ด้านความหลากหลายของงาน 
 
- ด้านความท้าทายของงาน 
 
- ด้านความก้าวหน้าในงาน 
 
- ด้านการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 
 
- ด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
 
 

ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
ไมส่อดคล้องกบั 
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 

 
 

 
Pearson product 
moment correlation 
coefficient 
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ตาราง 66 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถิตท่ีิใช้ 
สมมตฐิานท่ี 5 คณุภาพชีวิตการท างาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
- ด้านร่างกาย 
 
- ด้านความปลอดภยั 
 
- ด้านสงัคม 
 
- ด้านเกียรตยิศ 
 

ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 

 
 

Pearson product 
moment correlation 
coefficient 

 
 

สมมตฐิานท่ี 6 ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
- ด้านความหลากหลายของงาน 
 
- ด้านความท้าทายของงาน 
 
- ด้านความก้าวหน้าในงาน 
 
- ด้านการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 
 
- ด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  

การวิจยัครัง้นี ้มุ่งศกึษาเร่ือง คณุภาพชีวิตการท างาน ลกัษณะของงาน ท่ีมีความสมัพนัธ์
ตอ่ความผูกพนัต่อองค์การและความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) และเพ่ือให้ทราบถึงความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจใน
สวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ าแนกตามข้อมูล
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา สถานภาพ และ 
ประสบการณ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรบคุคลของบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ส าหรับใช้เป็นแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตการท างานและลกัษณะ
ของการท างานของพนักงานอย่างเหมาะสมเพ่ือให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและผูกพันต่อ
องค์การอยา่งสงูสดุ  

สังเขปการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบั
การศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

2. เพ่ือศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบั
การศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์ท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัต่อ
องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

4. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของงานท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

5. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจ
ในสวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
สวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1. พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมี เพศ อาย ุอายุ

งาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนั
ตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

2. พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมี เพศ อาย ุอายุ
งาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์แตกต่างกัน มีผลต่อความพึง
พอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

3. คณุภาพชีวิตการท างาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

4. ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

5. คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

6. ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) ทัง้เพศชายและหญิงจ านวนรวมทัง้สิน้จ านวน 202 คน ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2562 
(บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย), 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

(ประเทศไทย)ทัง้เพศชายและหญิง   โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นตัวแทนของ
ประชากรใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1967, pp. 580-581)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 ดงันัน้จะได้กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้เทา่กบั 134 คน 

ขัน้ตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจยัก าหนด

ขอบเขตการวิจยัไว้ดงันี ้
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ขั ้นตอนที่  1 วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  คือ 
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  

ขัน้ตอนที่  2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บ
ตามสดัสว่นของจ านวนพนกังานในแตล่ะฝ่ายทัง้หมด 134 คน 

การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในงานวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจยัได้สร้าง

ขึน้เพ่ือการศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ คุณภาพชีวิตการท างานและลกัษณะของงานท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพนัต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของ พนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)โดยแบง่เป็น 5 สว่นคือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์โดยเป็นค าถาม
แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
ความปลอดภัย ด้านสังคมและด้านเกียรติยศ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและ
ความพึงพอใจในสวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดย
ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 12 ข้อ โดยใช้
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั 

ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะของงาน ได้แก่ ความหลากหลายของ
งาน ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าในงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและงานท่ีมี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจใน
สวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยใช้แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 17 ข้อ โดยใช้ระดบัการวดัข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั 

ส่วนที่  4 แบบสอบถามเก่ียวกับ ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ได้แก่ ความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรับ
เปา้หมายและคา่นิยมขององค์การ  ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์
ขององค์การและความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ โดย
ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 10 ข้อ โดยใช้
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั 
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ส่วนที่  5  แบบสอบถามเก่ียวกับ ความพึงพอใจในสวัสดิการต่อองค์การของ
พนกังานในเครือบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ได้แก่ สวสัดกิารท่ีเป็นเงิน สวสัดิการ
ท่ีไมเ่ป็นเงิน สวสัดกิารด้านงาน และสวสัดกิารด้านสภาพแวดล้อมการท างาน โดยใช้แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 14 ข้อ โดยใช้ระดบัการวัดข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั 

ขัน้ตอนการในสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี

ผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 

คณุภาพชีวิตการท างาน ลกัษณะของงาน ความผกูพนัตอ่องค์การและความพึงพอใจในสวสัดิการ 
เพ่ือสร้างแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกนั 

3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล
ลกัษณะประชากรศาสตร์ คณุภาพชีวิตการท างาน ลกัษณะของงาน ความผูกพนัตอ่องค์การและ
ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และ
คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 

5. น าแบบสอบถามท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสารนิพนธ์ 

6. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการแก้ไขแล้วเสนอผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และการใช้ส านวนภาษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขครัง้สุดท้าย
ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 

7. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
40 คน เพ่ือวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิ

อลัฟ่า (α-Coefficient) สตูรของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546, น. 449) เพ่ือ
หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม คา่อลัฟ่าท่ีได้แสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดย

มีคา่ระหว่าง 0 ≤α≤1 ซึ่งคา่ท่ีใกล้เคียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมัน่สงูโดยก าหนดคา่ความ
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เช่ือมัน่ท่ียอมรับได้ไม่ต ่ากว่า 0.7 โดยแบบสอบถามมีคา่ความเช่ือมัน่ ซึ่งใกล้เคียงกบั 1 แสดงว่ามี
ค่าความเช่ือมั่นสูง ซึ่งแบบสอบถามชุดนีมี้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.836 หมายความว่ามีความ
เช่ือมัน่สงู และหากพิจารณารายด้าน จะได้ผลดงันี ้

คณุคา่คณุภาพชีวิตโดยรวม  0.825 
ด้านร่างกาย    0.859     
ด้านความปลอดภยั   0.811     
ด้านสงัคม    0.821    
ด้านเกียรตยิศ   0.868     
ลกัษณะงานโดยรวม   0.854   
ความหลากหลายของงาน  0.859    
ความท้าทายของงาน  0.867     
ความก้าวหน้าในงาน  0.891     
การมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 0.901    
งานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 0.898 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมลูได้แบง่ลกัษณะการเก็บข้อมลูท าการศกึษาออกเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ  

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จาก
หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพ่ือประกอบการสร้างแบบสอบถาม 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลู
จากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 134 ตวัอยา่ง 

การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากท าการรวบรวมข้อมลูครบถ้วนแล้ว ผู้วิจยัได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมลูจาก

แบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ

แบบสอบถามและท าการคดัแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก โดยคดัเลือกเฉพาะท่ีสมบูรณ์
เทา่นัน้ 
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2. ท าการลงรหสั (Coding) ข้อมูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตวัแปรท่ีท าการศึกษา 
และน าข้อมลูบนัทกึลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ อายุ อายุงาน 
ต าแหนง่งาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์ โดยการหาความถ่ี (Frequency) และ
คา่ร้อยละ (Percentage) 

4.2 การวิเคราะห์คณุภาพชีวิตของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย)โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ (Likert scale questions) รวม
จ านวน 12 ข้อ โดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.3 การวิเคราะห์ลักษณะของงานของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี  ้ (ประเทศไทย) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ( Likert scale 
questions) รวมจ านวน 17 ข้อ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviations) 

4.4 การวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟร
เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) รวมจ านวน 10 ข้อ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.5 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในสวสัดกิารตอ่องค์การของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) รวมจ านวน 14 ข้อ โดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.6 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test (กลัยา 
วานิชย์บญัชา, 2545), One-way analysis of variance (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2549) หรือ สถิติ 
Brown-Forsythe (ภานมุาส ตมัพานวุตัร, 2551, อ้างถึงในHartung Joachim, 2001, p. 300) และ
สถิตสิหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549) 

 4.6.2 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย)ท่ีมี เพศ อาย ุอายงุาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์
แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One-
way analysis of variance (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549), สถิติ Independent t-test (กัลยา วา
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นิชย์บัญชา, 2549) และสถิติ Brown-Forsythe (B) (ภานุมาส ตัมพานุวัตร , 2551, อ้างถึงใน
Hartung Joachim, 2001, p. 300) 
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4.6.2 สมมติฐานท่ี 2 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) ท่ีมี เพศ อาย ุอายงุาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์
แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการแตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 
One-way analysis of variance (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2549), สถิติ Independent t-test (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2549) และสถิติ Brown-Forsythe (B) (ภานุมาส ตัมพานุวัตร , 2551, อ้างถึงใน
Hartung Joachim, 2001, p. 300) 

 4.6.3 สมมติฐานท่ี 3 คณุภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพนัธ์ต่อความ
ผกูพนัต่อองค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จะทดสอบ
สมมตฐิานโดยใช้สถิตสิหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2549) 

 4.6.4 สมมตฐิานท่ี 4 ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่
องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  จะทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิตสิหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2549) 

 4.6.5 สมมติฐานท่ี 5 คณุภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพนัธ์ต่อความ
พึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จะ
ทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชย์บญัชา. 
2549)  

 4.6.6 สมมติฐานท่ี 6 ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความพึงพอใจ
ในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จะทดสอบ
สมมตฐิานโดยใช้สถิตสิหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2549) 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยัเร่ือง คณุภาพชีวิตการท างานและลกัษณะของงานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความ

ผูกพนัต่อองค์การและความพึงพอใจในสวสัดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ผู้วิจยัสามารถสรุปผลได้ดงันี ้

สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลวิเคราะห์ออกเป็น 5 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ข้อมลูเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.70 มีอาย ุ40 – 49 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีต าแหน่งงานเป็นระดบัปฏิบตัิการ 
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จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีอายุงาน 16 – 20 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 9.00 มีสถานภาพโสด 
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และประสบการณ์ท างานพนกังานในเครือบริษัท   เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 
ทกุข้อ ได้แก่ ทศันคติเพ่ือนร่วมงานและองค์การ ความคาดหวงัท่ีได้รับการตอบสนอง  ความรู้สึกว่า
ตนมีความส าคัญต่อองค์การ และ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นท่ีพึ่งพาได้ผู้ บริโภค  โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั  4.01 4.02 3.83 และ 4.11 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังานในเครือบริษัท เฟร
เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)   

คุณภาพชีวิตการท างานพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) โดยรวม อยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.09 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ท่ี
ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ทุกด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเกียรติยศ ด้าน
ร่างกาย ด้านความปลอดภยั โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั  4.15 4.13 4.06 และ 4.02 ตามล าดบั  โดยแตล่ะ
ด้านมีรายละเอียดดงันี ้

ด้านร่างกาย ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคดิเห็นอยู่ในระดบัดีทกุ
ข้อ ได้แก่ ข้อองค์กรมีการก าหนดเวลาการท างานท่ีเหมาะสมในแต่ละวนั ข้อชีวิตท างานและชีวิต
สว่นตวัมีความลงตวัสมดลุ ช่วยสร้างความสขุและคณุภาพชีวิตท่ีดี และข้อภาระการท างานในองค์กรท่ี
ได้รับผิดชอบไม่ท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับสุขภาพและจิตใจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 4.07 และ 
4.00 ตามล าดบั 

ด้านความปลอดภัย  ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อองค์กรมีการตรวจสุขภาพของบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1  ครัง้ ข้อองค์กรมี
การเตรียมความพร้อมและมีมาตรการในการจดัสภาพการท างานเพ่ือปอ้งกนัอบุตัิเหตหุรือวินาศภยัตา่งๆ 
และข้อองค์กรมีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีเช่ือถือได้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 4.00 และ 
3.85 ตามล าดบั 

ด้านสังคม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี
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มาก ได้แก่ ข้อองค์กรให้ความส าคัญจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร  โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.27 และผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ ข้อองค์กรให้ความร่วมมือ
กบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในการท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ และ ข้อมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กรเสมอ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.13 และ 4.04 ตามล าดบั 

ด้านเกียรตยิศ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคดิเห็นอยู่ในระดบัดีทกุ
ข้อ ได้แก่ ข้อองค์กรเปิดโอกาสให้ท่านได้พฒันาความรู้ ความสามารถในงาน เชน่ อบรม ดงูาน  ข้อ
มีโอกาสได้เล่ือนต าแหน่งเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน และ ข้อได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.17 4.14 และ 4.06 ตามล าดบั 

ตอนที่  3 ข้อมลูเก่ียวกับลกัษณะของงานของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

ลกัษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) โดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยู่ในระดบัดี ทกุข้อ ได้แก่ ด้าน
งานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ด้านความหลากหลายของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ด้านความท้าทายของงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.15 4.01 3.91 
3.90 และ 3.88 ตามล าดบั  โดยแตล่ะด้านมีรายละเอียดดงันี ้

ด้านความหลากหลายของงาน ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ข้อได้รับการสนบัสนนุให้ท างานในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีแตกต่างจาก
เดิม เพ่ือความง่ายต่อการท างานมากขึน้ ข้องานท่ีท าเป็นงานท่ีใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีตลอดเวลา ข้องานในความรับผิดชอบยงัเป็นท่ีนา่สนใจและท้าทายความสามารถ และ 
ข้องานจ าเป็นใช้ทกัษะ ความรู้ ความสามารถหลายด้านประกอบกนั โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.09 4.05 
3.97 และ 3.92 ตามล าดบั 

ด้านความท้าทายของงาน ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบั
ดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.88 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ข้องานท่ีปฏิบตัิอยู่ ท าให้รู้สึกมีความกระตือรือร้น อยากท่ีจะปฏิบตัิงานอยู่
เสมอ ข้อได้รับมอบหมายงานท่ียาก แตก็่สามารถท าส าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี ข้อมีโอกาสเสนอสิ่งใหม ่ๆ 
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ในการปฏิบตังิานอยู่เสมอ และ ข้อขณะปฏิบตัิงานต้องพบกบัการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.98 3.91 3.83 และ 3.82 ตามล าดบั 

ด้านความก้าวหน้าในงาน ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบั
ดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.91 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อท่ีการท างานในองค์กรนีท้ าให้มีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิต ตาม
จุดมุ่งหมายของท่าน ข้อการพิจารณาความดีความชอบในองค์กรมีความชดัเจน โปร่งใสและยตุิธรรม 
และ ข้อเห็นว่าการท างานในองค์กรนีไ้ปเร่ือย ๆ  จะท าให้ต าแหนง่งานหน้าท่ีการงานของท่านสงูขึน้ โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.08 3.91 และ 3.75 ตามล าดบั 

ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความ
คดิเห็นอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.90 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ข้อมีส่วนร่วมในการท าให้การบริหารงานขององค์กรหรือ
หน่วยงาน และท าให้องค์กรหรือหน่วยงานมีความเจริญก้าวหน้า ข้อมีการแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบตัิงานและผู้บงัคบับญัชา และข้อมีความเข้าใจเก่ียวกับวิสยัทศัน์ และภารกิจ
ส าคญัของหนว่ยงานอยา่งชดัเจน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.94 3.91 และ 3.85 ตามล าดบั 

ด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความ
คดิเห็นอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ ข้อมีส่วนร่วมในการท าให้การบริหารงานขององค์กรหรือ
หนว่ยงาน และท าให้องค์กรหรือหนว่ยงานมีความเจริญก้าวหน้า  โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.22 และผู้ ท่ี
ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ ข้อมีการแลกเปล่ียน ความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ ปฏิบัติงานและผู้ บังคับบัญชา  และ ข้อมีความเข้าใจเก่ียวกับวิสัยทัศน์ และภารกิจส าคัญของ
หนว่ยงานอยา่งชดัเจน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.14 และ 4.10 ตามล าดบั 

ตอนที่ 4 ข้อมลูเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟร
เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

ความผูกพันต่อองค์การพนักงานในเครือบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) โดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.03  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ 
ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมาเพ่ือประโยชน์ขององค์การ ด้านความเช่ือมั่น
อยา่งแรงกล้าและการยอมรับเปา้หมายและคา่นิยมขององค์การ ด้านความปรารถนาอยา่งแรงกล้า
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ท่ีจะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 3.99 และ 3.95 
ตามล าดบั  โดยแตล่ะด้านมีรายละเอียดดงันี ้

ด้านความเช่ือม่ันอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ข้อ ท่ีมี
ความภาคภูมิใจในการท่ีจะบอกกับคนอ่ืนว่าท่านเป็นพนกังานในบริษัทนี ้ข้อคิดว่าการท างานท่ี
บริษัทนีใ้ห้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม ข้อยินดีและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ของ
หน่วยงานและบริษัท และคิดว่าปัญหาของบริษัท เป็นเร่ืองท่ีพนกังานทกุคนต้องร่วมมือกนัแก้ไข โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.09 4.01 3.94 และ 3.91 ตามล าดบั 

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ข้อเต็มใจทุ่มเท
ความพยายามในการท างานเพ่ือให้บริษัทประสบความส าเร็จ และเตม็ใจท่ีจะท างานหนกั หากการ
ท างานของท่านท าให้บริษัทประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 และ 
4.11 ตามล าดบั 

ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่ งความเป็นสมาชิกภาพ
ขององค์การ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อ
พอใจท่ีจะท างานล่วงเวลาให้กับบริษัท ซึ่งได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ท่ านเห็นว่าการรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นเร่ืองส าคญั ข้อถ้ามีโอกาสเปล่ียนงานท่ีให้ค่าตอบแทนสูงกว่าข้อยัง
เลือกท างานกบับริษัทนีต้่อไป และข้อท่ีมีความยินดีท่ีจะปกป้องช่ือเสียงของบริษัท โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 4.05 3.93 และ 3.89 ตามล าดบั 

ตอนที่  5 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

ความพึงพอใจในสวสัดิการพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) โดยรวม ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ ด้าน
สวสัดิการด้านสภาพแวดล้อมการท างาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 และผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านสวัสดิการด้านงาน ด้านสวัสดิการท่ีเป็นเงิน และด้าน
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สวัสดิการท่ีไม่เป็นเงิน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 3.91 และ 3.74 ตามล าดับ  โดยละด้านมี
รายละเอียดดงันี ้

ด้านสวัสดิการท่ีเป็นเงนิ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยู่ในระดบัดี 
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.91 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อโบนัสท่ีท่านได้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท  ข้อระบบ
ประเมินผลเม่ือพิจารณาขึน้เงินเดือนมีความยุติธรรมต่อท่าน ข้องานท่ีท่านรับผิดชอบเหมาะสมกับ
รายได้ท่ีท่านได้รับ และข้อรายได้ของท่านเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายปกติ  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.96 3.94 3.91 และ 3.84 ตามล าดบั 

ด้านสวัสดิการที่ ไม่เป็นเงิน ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อความเหมาะสมของสวสัดิการเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ ท่ี
บริษัทจัดให้ ข้อบริษัทมีการจ่ายค่าจ้างในวนัลา ถูกต้องตามกฎหมาย และสวัสดิการท่ีบริษัทจัดให้
ครอบคลมุถึงครอบครัวของทา่น โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.83 3.75 และ 3.64 ตามล าดบั 

ด้านสวัสดิการด้านงาน ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดีทกุข้อ ได้แก่ ข้อมีความภาคภูมิใจ ในงานท่ีทา่นปฏิบตัอิยู่ ข้องานท่ีปฏิบตั ิเป็นงานท่ีชอบและ
สนใจ ข้อสามารถบริหารหรือจดัการงานของท่านได้อย่างเต็มท่ี และข้อมีความเป็นตวัของตวัเองในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.83 3.75 และ 3.64 ตามล าดบั 

ด้านสวัสดิการด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ ข้อบริษัทได้จดัห้องพกั โต๊ะ เก้าอี ้เคร่ืองไม้ 
เคร่ืองมือ ส าหรับการท างานอย่างเหมาะสม สะดวกสบาย โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29 และ ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ ข้อปฏิบตัิอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเคารพสิทธิบคุคล
ซึง่กนัและกนั โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.16 

สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 5 ข้อดงันี ้
สมมติฐานท่ี 1 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ี

มี เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์แตกต่างกนั มี
ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 
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สมมติฐานที่  1.1 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ โดยพนกังานเพศชายมีคา่เฉล่ียน้อยกว่าพนกังานเพศหญิง 0.06 

สมมติฐานที่  1.2 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีอายุ 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ โดยพนกังานท่ีมีอายุ 20 - 29 ปี มีความผูกพนัต่อองค์การน้อย
กว่าพนกังานท่ีมีอายุ 40 – 49 ปี และพนกังานท่ีมีอายุ 30 – 39 ปี มีความผูกพนัต่อองค์การน้อย
กวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ40 – 49 ปี 

สมมติฐานที่  1.3 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) ท่ีมีต าแหนง่งานแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีต าแหน่ง
งานแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ โดยพนักงานต าแหน่งงานชายมีค่าเฉล่ียน้อยกว่า
พนกังานต าแหนง่งานหญิง 0.06 

สมมติฐานที่  1.4 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) ท่ีมีอายงุานแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีอายุงาน 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีวางไว้ โดยพนกังานท่ีมีอายงุาน 0 - 5 ปี  มีความผกูพนัตอ่องค์การน้อย
กวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 16 - 20 ปี 

สมมติฐานที่ 1.5 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกตา่งกนั มีผลต่อความผกูพนัตอ่องค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 
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สมมติฐานที่ 1.6 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) ท่ีมีสถานภาพ แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีสถานภาพ 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีวางไว้ โดยพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสมีความผูกพนัต่อองค์การน้อย
กวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส/อยูด้่วยกนั 

สมมติฐานที่  1.7 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย)v ท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจใน
สวสัดกิารแตกตา่งกนั  

พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้ (ประเทศไทย)  ท่ี มี
ประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 

สมมตฐิานท่ี 2 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ี
มี เพศ อายุ อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา สถานภาพ และ ประสบการณ์แตกต่างกัน มี
ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่  2.1 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีเพศแตกต่าง
กนั มีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่  2.2 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย)ท่ี มีอายแุตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีอายุ 
แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ โดยพนักงานท่ีมีอายุ 20 - 29 ปี มีความพึงพอใจใน
สวสัดกิารมากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ30 ปีขึน้ไป 

สมมติฐานที่  2.3 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) ท่ีมีต าแหนง่งานแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 
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พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีต าแหน่ง
งานแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่  2.4 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) ท่ีมีอายงุานแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีอายุงาน 
แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้  โดยพนักงานท่ีมีอายุงาน 0 - 5 ปี มีความพึงพอใจใน
สวสัดกิารน้อยกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 16 - 20 ปี  

สมมติฐานที่ 2.5 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีระดับ
การศกึษา แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีวางไว้ โดยพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  
มีความพงึพอใจในสวสัดกิารมากกวา่พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี หรือ เทียบเทา่ 

สมมติฐานที่ 2.6 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) ท่ีมีสถานภาพ แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีสถานภาพ 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่  2.7 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) ท่ีมีประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั  

พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้ (ประเทศไทย)  ท่ี มี
ประสบการณ์แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่  3 คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  
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คณุภาพชีวิตการท างาน ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย และด้านสงัคมไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 

คณุภาพชีวิตการท างานด้านเกียรติยศมีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.206 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมีทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 4 ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

ลักษณะของงาน ด้านความหลากหลายของงาน   ด้านความท้าทายของงาน 
ด้านความก้าวหน้าในงาน  ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  และด้านงานท่ีมีโอกาส
ปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟร
เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่  5 คุณภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจใน
สวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

คณุภาพชีวิตการท างาน ด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย ด้านสงัคม และด้าน
เกียรติยศ ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในสวสัดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่ 6 ลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการ
ของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

ลักษณะของงาน ด้านความหลากหลายของงาน   ด้านความท้าทายของงาน 
ด้านความก้าวหน้าในงาน  และด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความ
พึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 

ลกัษณะของงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความ
พึงพอใจในสวัสดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)   โดยมี
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ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์เท่ากับ 0.208 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างาน ลักษณะของงาน ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ

ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) มีประเดน็ท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ดงันี ้

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ 
1.1 เพศ  

1.1.1 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั พบวา่  

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยพนกังานเพศชายมีคา่เฉล่ียน้อยกว่าพนกังานเพศหญิง ทัง้นีเ้น่ืองจากเพศหญิงมีความผกูกัน
กบัเพ่ือนร่วมงานมากกว่า อีกทัง้ข้อจ ากดัทางวิชาชีพท่ีเพศหญิงคอ่นข้างหางานได้ยากกวา่เพศชาย
จงึมีความรักและ ผกูพนัตอ่งานท่ีตนเองท ามากกวา่และผู้หญิงมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงงานน้อยกว่า
ผู้ชาย  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ มรกต ศรีตมูแก้ว (2555) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัองค์การ กรณีศึกษาลูกจ้างชัว่คราวส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง 
ผลการศกึษาพบวา่ เพศมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัตอ่องค์การ  

1.1.2 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั จะมีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั พบวา่  

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน มีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) มีสวสัดิการให้พนกังานทัง้
เพศหญิงและเพศชายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นชายหรือหญิง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สลกัจิต ภู่ประกร (2555, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในสวสัดิการท่ี
ได้รับของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า เพศแตกต่างกันมี
ความพงึพอใจในสวสัดกิารท่ีได้รับไมแ่ตกตา่งกนั 
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1.2 อาย ุ 
1.2.1 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีอาย ุ

แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั พบวา่ 
พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีอายุ 

แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยพนักงานท่ีมีอายุ 20 - 29 ปี มีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าพนักงานท่ีมีอายุ 40 – 49 ปี 
และพนกังานท่ีมีอายุ 30 – 39 ปี มีความผูกพนัต่อองค์การน้อยกว่าพนักงานท่ีมีอายุ 40 – 49 ปี 
ทัง้นี เ้น่ืองจากพนักงานท่ีมีอายุเพิ่มขึน้ เข้าใจและสามารถปรับตัวกับนโยบาย  เป้าหมาย  และ
วฒันธรรมองค์การได้ดีกว่า   จงึมีแนวโน้มท่ีจะมีความผกูพนัตอ่องค์การเพิ่มมากขึน้ และความคาดหวงั
เร่ืองตา่ง ๆ จะลดลง อีกทัง้ยิ่งมีอายเุพิ่มมากขึน้ โอกาสเลือกงานจะลดน้อยลง  จงึท าให้พนกังานท่ีมีอายุ
มากสว่นใหญ่ยงัต้องการคงสถานภาพพนกังานบริษัทไว้ตอ่ไป ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ มณัฑนา 
ตุลยนิษกะ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า อายุมี
ความสมัพนัธ์กนัความผกูพนัตอ่องค์การโดยรวม อยา่งนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

1.2.2 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีอาย ุ
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั พบวา่ 

พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีอายุ 
แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ20 - 29 ปี มีความพึงพอใจในสวสัดิการมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุ 30 ปี
ขึน้ไป ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะพนกังานท่ีมีอายเุพิ่มมากขึน้ต้องรับผิดชอบครอบครัว มีการสร้างฐานะท่ี
มัน่คงให้กับตวัเองมากขึน้ ต้องการรายได้และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สิริกาญจน์ เหล่าพาณิชยางกูร (2561, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึง
พอใจและความต้องการในการจดัสวสัดิการของบุคลากรโรงพยาบาลธนบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีได้รับแตกต่างกัน ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิต ิ0.05 

1.3 ต าแหนง่งาน  
1.3.1 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมี

ต าแหนง่งาน แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั พบวา่ 
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พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีต าแหน่ง
งานแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทัง้นีเ้น่ืองจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เปิดโอกาสให้พนักงานทุก
ต าแหน่งงานร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน  ให้ความส าคัญกับพนักงานทุก
ต าแหน่งงานอย่างเท่าเทียม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ สมจิตร จนัทร์เพ็ญ (2557) เร่ืองความ
ผกูพนัตอ่องค์การการของเจ้าหน้าท่ีสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  ผลการศึกษา
พบวา่  ต าแหนง่ในการปฏิบตัิงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของเจ้าหน้าท่ีสถาบนั
พฒันาองค์กรชมุชนกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01  

1.3.2 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมี
ต าแหนง่งาน แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั พบวา่ 

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีต าแหน่ง
งานแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ทัง้นีเ้น่ืองจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) มีสวสัดกิารให้กบัพนกังาน
อย่างเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้ความส าคญักบัพนกังานทกุต าแหน่งงานอย่างเท่าเทียม  อีกจึงท า
ให้พนักงานในแต่ละต าแหน่งงานมีความพึงพอใจในสวัสดิการไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สหลกัษณ์ บุญกาญจน์ (2559) เร่ือง ความต้องการและความพึงพอใจตอ่สวสัดิการ
ของพนกังานบริษัทสวสัดิอ์ดุมเอ็นจิเนียร่ิง (ระยอง) จ ากดั ผลการศกึษา ต าแหน่งงานท่ีแตกตา่งกนั
มีความต้องการสวสัดกิารไมแ่ตกตา่งกนั 

1.4 อายงุาน  
1.4.1 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีอายุ

งาน แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั พบวา่  
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีอายุงาน 

แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยพนกังานท่ีมีอายงุาน 0 - 5 ปี  มีความผกูพนัตอ่องค์การน้อยกว่าพนกังานท่ีมีอายงุาน 16 - 20 
ปี ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะอายุงานท่ีมาก สามารถปรับตวักับท่ีท างานได้ และไม่อยากเปล่ียนงาน อีกทัง้มี
ความเช่ือมัน่และยอมรับในเปา้หมายและคา่นิยมขององค์การ  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐิตมิา 
หลักทอง (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ผลิตชิน้ส่วน
อตุสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า  
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ระยะเวลาการปฏิบตัิงานของพนกังานมีความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

1.4.2 พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีอายุ
งาน แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั พบวา่  

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีอายุงาน 
แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยพนกังานท่ีมีอายงุาน 0 - 5 ปี  มีความพงึพอใจใน
สวสัดกิารน้อยกว่าพนกังานท่ีมีอายงุาน 16 - 20 ปี ทัง้นีมี้การน าปัจจยัด้านอายงุานมาเป็นเง่ือนไข
ในการพิจารณาสวสัดิการให้กับพนกังาน เช่นการให้รางวลัอายุงานนานตามล าดบัขัน้ ในการยก
ยอ่งช่ืนชมพนกังานท่ีได้อทุิศตนท างานให้กบัองค์การอยา่งเสียสละยาวนาน มีขวญัและก าลงัใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ เฟ่ืองปรางค์ (2561) ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ 
กรณีศึกษา หน่วยงานด้านปฏิบตัิการและพิจารณารับประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า อายุระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน มีความพึงพอใจต่อการจดั
สวสัดกิารแตกตา่งกนั 

1.5 ระดบัการศกึษา  
1.5.1 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมี

ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั พบวา่  
พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกตา่งกนั มีผลต่อความผกูพนัตอ่องค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ทุกระดับการศึกษามีเข้าใจในระบบการท างานระบบของบริษัท และบริษัทได้จัด
องค์ประกอบในการท างานเช่น คา่ตอบแทน งานท่ีได้รับมอบหมาย เหมาะสมกบัระดบัการศกึษาแตล่ะ
กลุ่ม พนักงานในแต่ละระดบัการศึกษาต่างก็พึงพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย  จึงท าให้พนกังานมี
ผกูพนัตอ่องค์การไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ฐิติมา หลกัทอง (2557, บทคดัย่อ) 
ศกึษาความผูกพันต่อองค์การของพนกังานบริษัท ผลิตชิน้ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งใน
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ พบว่า ระดบัการศกึษาของพนกังาน ไม่มีความสมัพนัธ์
ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังาน 

1.5.2 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมี
ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั พบวา่  
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พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีระดับ
การศกึษา แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  มีความพึงพอใจในสวัสดิการ
มากกว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ทัง้นีเ้น่ืองจากพนกังานท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าอาจได้รับสวสัดิการไม่ตรงกับความคาดหวงัของตนเอง  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พินิจ เพชรสน (2553) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัสวัสดิการของ
พนกังานการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคจงัหวดัราชบรีุ ผลการศกึษาพบว่า ระดบัการศกึษาตา่งกนั มีความ
พึงพอใจตอ่การจดัสวสัดิการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัราชบรีุโดยรวมแตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั0.05 

1.6 สถานภาพ  
1.6.1 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมี

สถานภาพ แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกัน พบวา่  
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีสถานภาพ 

แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสมีความผกูพนัต่อองค์การน้อยกว่าพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส/
อยู่ด้วยกนั  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนท่ีท างานเพ่ืออยู่
ใกล้ครอบครัว ได้มีเวลาให้ครอบครัว หรือเปล่ียนงานเพ่ือต้องการรายได้ท่ีสูงขึน้เน่ืองจากมี
ครอบครัวท่ีต้องดงูาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ มรกต ศรีตมูแก้ว (2555) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัองค์การ กรณีศกึษาลกูจ้างชัว่คราวส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
ในสว่นกลางการศกึษาพบวา่ สถานภาพสมรสมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัตอ่องค์การของ
พนกังาน 

1.6.2 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมี
สถานภาพ แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั พบวา่  

พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)ท่ีมีสถานภาพ 
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถานภาพพนกังานตา่ง ๆ ได้รับดแูลจากบริษัทอย่างเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ สลกัจิต ภู่ประกร (2555, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ความพงึพอใจในสวสัดกิาร
ท่ีได้รับของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพ 
แตกตา่งกนัมีความพงึพอใจในสวสัดกิารท่ีได้รับไมแ่ตกตา่งกนั 
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1.7 ประสบการณ์ 
1.7.1 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมี

ประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั 
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ท่ีมีประสบการณ์

แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทัง้นีเ้น่ืองจากเม่ือพนักงานมีทัศนคติเพ่ือนร่วมงานและองค์การท่ีดี ความคาดหวังได้รับการ
ตอบสนองจากบริษัท มีความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์การ และองค์การเป็นท่ีพึ่งพาได้ จึง
ท าให้ทกุคนต่างต้องการท่ีจะคงอยู่กับองค์การ ซึ่งขดัแย้งกับงานวิจยัของ  ฐิติมา หลกัทอง (2557, 
บทคดัย่อ) ศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษัท ผลิตชิน้ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบว่า ประสบการณ์ในการท างานของ
พนกังาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังาน 

1.7.2 พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ท่ีมี
ประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารแตกตา่งกนั 

พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้ (ประเทศไทย)  ท่ี มี
ประสบการณ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ทัง้นีเ้น่ืองจากเม่ือพนักงานมีทัศนคติเพ่ือนร่วมงานและองค์การท่ีดี ความ
คาดหวงัได้รับการตอบสนองจากบริษัท มีความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัตอ่องค์การ และองค์การ
เป็นท่ีพึ่งพาได้ จึงท าให้ทกุคนตา่งต้องการท่ีจะคงอยู่กบัองค์การ และทกุคนตา่งมีความพึงพอใจใน
สวสัดิการเน่ืองความคาดหวงัของพนกังานได้รับการตอบสนอง ซึ่งขดัแย้งกับงานวิจยัของ ฐิติมา 
หลักทอง (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ผลิตชิน้ส่วน
อตุสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ พบว่า ประสบการณ์
ในการท างานของพนกังาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังาน 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ 
2.1 ด้านร่างกาย ไม่มีความสมัพันธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานใน

เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้นี ้
เน่ืองจากวนัหยดุประจ าสปัดาห์ วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี หรือพกัร้อน เป็นสิทธิหยดุงานท่ีกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานบงัคบัให้นายจ้างจะต้องจดัให้ลูกจ้างได้หยุด อีกทัง้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมี
การก าหนดเวลาการท างานท่ีเหมาะสมในแตล่ะวนัให้แก่แรงงาน ซึ่งเวลาการท างาน และวนัหยุด
เป็นข้อก าหนดพืน้ฐานท่ีทกุบริษัทใช้ปฏิบตัใินการบริหารทรัพยากรบคุคล จงึท าไห้ไม่มีผลตอ่ความ
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ผกูพนัองค์การ ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐานิฎา เจริญเลิศวิวฒัน์ (2558, บทคดัยอ่) ศกึษา
ความพึงพอใจในคา่ตอบแทนสวสัดิการและคณุภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อ
องค์การ : กรมควบคมุโรคกระทรงสาธารณสุขมีความสมัพนัธ์ความจงรักภักดีต่อองค์การอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

2.2 ด้านความปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทัง้ นี เ้ น่ืองจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี  ้ (ประเทศไทย)  เป็นบริษัทเ ก่ียวกับ
อสงัหาริมทรัพย์ จึงให้ความส าคญักับความปลอดภัยในการท างานของพนกังาน ซึ่งปัจจยัท่ีเป็น
พนกังานทุกคนรับรู้ จึงท าให้ไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ   
ฐานิฎา เจริญเลิศวิวัฒน์ (2558, บทคดัย่อ) ศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทนสวัสดิการและ
คณุภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลตอ่ความจงรักภกัดีตอ่องค์การ : กรมควบคมุโรคกระทรงสาธารณสขุ
มีความสมัพนัธ์ความจงรักภกัดีตอ่องค์การอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

2.3 ด้านสงัคม ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทัง้นี ้
เน่ืองจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) มีการจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์
ของพนกังานในองค์กรเป็นประจ าทกุปีอย่างตอ่เน่ือง จึงท าให้ไม่มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐานิฎา เจริญเลิศวิวฒัน์ (2558, บทคดัย่อ) ศกึษาความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนสวัสดิการและคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ : กรม
ควบคมุโรคกระทรงสาธารณสุขมีความสมัพนัธ์ความจงรักภักดีต่อองค์การอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 

2.4 ด้านเกียรติยศ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมีทิศทาง
ตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ทัง้ นี เ้ น่ืองจากเม่ือพนักงานมีความรู้ 
ความสามารถในงาน มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการจึงได้รับความคาดหวงัจากบริษัท และ
ได้รับมอบหมายงานท่ีมีเป้าหมายสูงเกินไปจนเกิดความกดดนัท าให้พนกังานมีความเครียดจึงมี
โอกาสท่ีต้องการเปล่ียนท่ีท างาน  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐานิฎา เจริญเลิศวิวฒัน์ (2558, 
บทคดัย่อ) ศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทนสวสัดิการและคณุภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์การ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข พบว่า คุณภาพชีวิตมี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีตอ่องค์การ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์การ 
3.1 ด้านความหลากหลายของงาน ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ

ของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ทัง้นีเ้น่ืองจาก พนกังานได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับความสามารถศกัยภาพ
ของพนกังาน และการปฏิบตัิงานท่ีใช้ความรู้หลายด้านและรูปแบบวิธีท้าทายอยูเ่สมอ จงึท าให้ไม่มี
ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐิติมา หลกัทอง (2557, บทคดัย่อ) 
ศกึษาความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษัท ผลิตชิน้ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งใน
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ พบวา่ ลกัษณะของงานมีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนั
ตอ่องค์การของพนกังาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

3.2 ด้านความท้าทายของงาน  ไมมี่ความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทัง้ นี เ้ น่ืองจาก พนักงานได้ รับมอบหมายงานท่ีมีความเหมาะสม ท่ี ต้องใช้ความรู้
ความสามารถของแตล่ะบคุคล ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ และอปุสรรคตา่งๆของงานท่ีเกิด จึงท าให้ไม่
มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ ซึ่งไมส่อดคล้องกบังานวิจยัของ ฐิติมา หลกัทอง (2557, บทคดัยอ่) 
ศกึษาความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษัท ผลิตชิน้ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งใน
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ พบวา่ ลกัษณะของงานมีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนั
ตอ่องค์การของพนกังาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

3.3 ด้านความก้าวหน้าในงาน  ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทัง้นีเ้น่ืองจาก มีการจดัอบรมสัมมนานักงานเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเน่ือง  ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ การพฒันาและได้รับโอกาส การสนบัสนุนในการเติบโตในงาน จึงท าให้ลกัษณะงานไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัตอ่องค์การ ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐิติมา หลกัทอง (2557, 
บทคดัย่อ) ศกึษาความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษัท ผลิตชิน้ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งหนึ่งในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ พบว่า ลกัษณะของงานมีความสมัพนัธ์ต่อ
ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

3.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้นีเ้น่ืองจาก การท างานของแตล่ะทีมมีการเปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นรวมใน
การตัดสินใจในงานนัน้ๆ การยอมรับแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างเพ่ือนร่วมงานและ
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ผู้บงัคบับญัชา จึงท าให้ลกัษณะงานไม่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัตอ่องค์การ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง (2557, บทคดัย่อ) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท ผลิตชิน้ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวดัชลบุรี 
พบว่า ลกัษณะของงานมีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิต ิ0.05 

3.5 ด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่
องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้นีเ้น่ืองจากมีการจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ของพนกังานในองค์กร
เป็นประจ าทกุปีอย่างตอ่เน่ือง เช่น งานปีใหม่  งานกีฬาสี จึงท าให้ลกัษณะงานไม่มีความสมัพนัธ์
กับความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง (2557, บทคดัย่อ) 
ศกึษาความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษัท ผลิตชิน้ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบว่า ลักษณะของงานท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความ
ผกูพนัตอ่องค์การของพนกังาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความพึงพอใจใน
สวัสดกิาร 

4.1 ด้านร่างกาย ตนเองไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทัง้นีเ้น่ืองจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ให้ความส าคญักับการดูแล
พนกังานเสมอ เชน่ การตรวจสขุภาพประจ าปี การตัง้ชมรมเพ่ือสขุภาพ เพื่อประโยชน์ท่ีเกิดร่างกาย
และจิตใจ จึงท าให้ไม่มีผลตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการ ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐานิฎา 
เจริญเลิศวิวัฒน์ (2558, บทคดัย่อ) ศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทนสวสัดิการและคุณภาพ
ชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ : กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมี
ความสมัพนัธ์ความจงรักภกัดีตอ่องค์การอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.2 ด้านความปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของ
พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทัง้นีเ้น่ืองจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ให้ความส าคญักับการดูแล
พนกังาน ตามกฎหมายก าหนด ความปลอดภยัตอ่ตวับคุคลและสิ่งแวดล้อมในการท างาน จงึท าให้
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ ฐานิฎา เจริญเลิศวิวฒัน์ 
(2558, บทคดัย่อ) ศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทนสวสัดิการและคณุภาพชีวิตการท างานท่ีมี
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ผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ : กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมีความสัมพนัธ์ความ
จงรักภกัดีตอ่องค์การอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

4.3 ด้านสงัคม  ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่ความพงึพอใจในสวสัดิการของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้นี ้
เน่ืองจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ให้ความส าคญักับการดแูลพนกังาน การ
จดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ของพนกังานในองค์กรเป็นประจ าทกุปีอย่างตอ่เน่ือง จึงท าให้
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ ฐานิฎา เจริญเลิศวิวฒัน์ 
(2558, บทคดัย่อ) ศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทนสวสัดิการและคณุภาพชีวิตการท างานท่ีมี
ผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ : กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมีความสัมพนัธ์ความ
จงรักภกัดีตอ่องค์การอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

4.4 ด้านเกียรตยิศ  ไมมี่ความสมัพนัธ์ตอ่ความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนกังาน
ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้นี ้
เน่ืองจาก พนกังานมีความรู้ ความสามารถในงาน ท่ีจะก้าวหน้าในต าแหนง่งาน จงึท าให้ไมมี่ผลอนั
ใดตอ่ความพึงพอใจในสวสัดิการ ซึ่งไมส่อดคล้องกบังานวิจยัของ ฐานิฎา เจริญเลิศวิวฒัน์ (2558, 
บทคดัย่อ) ศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทนสวัสดิการและคณุภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อ
ความจงรักภกัดีตอ่องค์การ : กรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุมีความสมัพนัธ์ความจงรักภกัดี
ตอ่องค์การอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความพงึพอใจในสวัสดกิาร 
5.1 ด้านความหลากหลายของงาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน

สวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้นีเ้น่ืองจากลกัษณะงานท่ีพนกังานได้รับมอบหมาย บริษัทได้พิจารณาจาก
ปัจจยัพืน้ฐานของพนกังานทัง้ในด้านความรู้สามารถของพนกังาน อีกทัง้บริษัทได้ก าหนดกฎเกณฑ์
ในการให้สวสัดิการแก่พนกังานไว้อย่างชดัเจนอยู่และแจ้งให้พนกังานรับทราบเม่ือพนกังานเร่ิมท า
งานในบริษัท จึงท าให้ลักษณะงานไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสวัสดิการ  ซึ่งไม่
สอดคล้องกบังานวิจยัของ มรกต ศรีตมูแก้ว (2555) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนั
องค์การ กรณีศกึษาลกูจ้างชัว่คราวส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยในสว่นกลาง  ผลการศกึษา
พบว่า ความก้าวหน้าทางต าแหน่งงาน ค าตอบแทนและสวสัดิการมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความ
ผกูพนัตอ่องค์การอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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5.2 ด้านความท้าทายของงาน ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในสวสัดิการ
ของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ทัง้นีเ้ น่ืองจากลักษณะงานท่ีพนักงานได้รับมอบหมาย บริษัทได้พิจารณาจาก
ปัจจยัพืน้ฐานของพนกังานทัง้ในด้านความรู้สามารถของพนกังาน อีกทัง้บริษัทได้ก าหนดกฎเกณฑ์
ในการให้สวสัดิการแก่พนกังานไว้อย่างชดัเจนอยู่และแจ้งให้พนกังานรับทราบเม่ือพนกังานเร่ิมท า
งานในบริษัท จึงท าให้ลักษณะงานไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสวัสดิการ ซึ่งไม่
สอดคล้องกบังานวิจยัของ มรกต ศรีตมูแก้ว (2555) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนั
องค์การ กรณีศกึษาลกูจ้างชัว่คราวส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยในสว่นกลาง  ผลการศกึษา
พบว่า ความก้าวหน้าทางต าแหน่งงาน ค าตอบแทนและสวสัดิการมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความ
ผกูพนัตอ่องค์การอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

5.3 ด้านความก้าวหน้าในงาน และด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนไม่มี
ความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้นีเ้น่ืองจากลกัษณะงานท่ีพนกังานได้รับ
มอบหมาย บริษัทได้พิจารณาจากปัจจัยพืน้ฐานของพนักงานทัง้ในด้านความรู้สามารถของ
พนกังาน อีกทัง้บริษัทได้ก าหนดกฎเกณฑ์ในการให้สวสัดิการแก่พนกังานไว้อย่างชดัเจนอยู่และ
แจ้งให้พนกังานรับทราบเม่ือพนกังานเร่ิมท างานในบริษัท จึงท าให้ลกัษณะงานไม่มีความสมัพนัธ์
กับความพึงพอใจในสวัสดิการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มรกต ศรีตูมแก้ว (2555) ได้
ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษาลูกจ้างชั่วคราวส านักงาน
ปลดักระทรวงมหาดไทยในสว่นกลาง  ผลการศกึษาพบวา่ ความก้าวหน้าทางต าแหนง่งาน ค าตอบ
แทนและสวสัดิการมีความสัมพันธ์กับระดบัความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

5.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน
สวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ทัง้นีเ้น่ืองจากหากพนกังานมีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน และสามารถท าให้งาน
ประสบผลส าเร็จ จะมีโอกาสในการเพิ่มเงินเดือนและและต าแหน่งงานเพิ่มขึน้ จึงท าให้การมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน มีความสมัพนัธ์ตอ่ความพึงพอใจในสวสัดกิาร โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า
มาก และมีทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ มรกต ศรีตมูแก้ว (2555) ได้ศึกษาวิจยั
เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษาลูกจ้างชั่วคราวส านักงานปลัดกระทรวง
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มหาดไทยในส่วนกลาง  ผลการศึกษาพบว่า ความก้าวหน้าทางต าแหน่งงาน ค าตอบแทนและ
สวสัดกิารมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัตอ่องค์การอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

5.3 ด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนไมมี่ความสมัพนัธ์ตอ่ความพึงพอใจใน
สวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้นีเ้น่ืองจากลกัษณะงานท่ีพนกังานได้รับมอบหมาย บริษัทได้พิจารณาจาก
ปัจจยัพืน้ฐานของพนกังานทัง้ในด้านความรู้สามารถของพนกังาน อีกทัง้บริษัทได้ก าหนดกฎเกณฑ์
ในการให้สวสัดิการแก่พนกังานไว้อย่างชดัเจนอยู่และแจ้งให้พนกังานรับทราบเม่ือพนกังานเร่ิมท า
งานในบริษัท จึงท าให้ลักษณะงานไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสวัสดิการ ซึ่งไม่
สอดคล้องกบังานวิจยัของ มรกต ศรีตมูแก้ว (2555) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนั
องค์การ กรณีศกึษาลกูจ้างชัว่คราวส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยในสว่นกลาง  ผลการศกึษา
พบว่า ความก้าวหน้าทางต าแหน่งงาน ค าตอบแทนและสวสัดิการมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความ
ผกูพนัตอ่องค์การอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
ผลจากการวิจยั คุณภาพชีวิตการท างาน ลักษณะของงาน ท่ีมีความสมัพันธ์ต่อความ

ผูกพนัต่อองค์การและความพึงพอใจในสวสัดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. จากการศึกษาพบว่า พนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) ท่ีมีเพศ อาย ุอายงุานแตกตา่งกนั มีผลต่อความผกูพนัตอ่องค์การแตกตา่งกนั ดงันัน้ บริษัท 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ควรจดัองค์ประกอบในการท างานและมอบหมายลกัษณะ
การท างานให้กับพนกังานทัง้เพศหญิงและเพศชาย พนกังานในแตล่ะช่วงอายุและอายุงานอย่าง
เทา่เทียมและเหมาะสมเพ่ือให้พนกังานทกุกลุ่มมีความผกูพนัตอ่องค์การไปในทิศทางเดียวกนั และ
ควรจัดกระบวนการติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการจัดองค์การเป็นไปอย่างทั่วถึง เพ่ือ
เสริมสร้างและรักษาสมัพนัธภาพอนัดีระหว่างผู้บงัคบับญัชา และพนกังาน รวมทัง้ควรมีก าหนด
อ านาจหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือความสะดวกในการส่ือสาร และควรให้
สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และโครงสร้างในการบริหารงานขององค์การ 

2. จากการศึกษาพบว่า พนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย)ท่ีมีอายุและระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการต่างกัน ดงันัน้
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ควรก าหนดการจัดสวัสดิการเป็นนโยบายในการ
บริหาร มีกฎระเบียบอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน เพ่ือให้พนักงานทุกกลุ่มมีความเข้าใจเก่ียวกับ
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สวสัดกิารของบริษัทท่ีพนกังานได้รับมากขึน้ นอกจากนีใ้นการวิจยัครัง้นีพ้บว่า พนกังานมีความพึง
พอใจในสวัสดิการอยู่ในระดับดี  ซึ่งผลการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าสวัสดิการของบริษัท                      
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) สอดคล้องกบัความต้องการของพนกังาน อย่างไรก็ตามควร
มีการการพัฒนาปรับปรุงวิธีการพิจารณาสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และฝ่าย
ทรัพยากรมนษุย์ควรส ารวจความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัสวสัดิการทกุปีเพ่ือน าข้อมลูมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปของบุคลากร
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้สามารถตอบความสนองความต้องการของพนกังานได้
อยา่งเหมาะสมและเป็นปัจจบุนั  

3. จากการศึกษาพบว่า คุณภาพการท างานด้านเกียรติยศจะมีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  ใน
ทิศทางตรงกันข้าม นั่นหมายความว่า หากพนักงานมีความก้าวหน้าในงานจะท าให้พนักงานมี
ความผกูพนัตอ่องค์การลดลง  ดงันัน้บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ควรจะมีการส่ือ
ความท่ีชัดเจนลงไปในทุกระดบัของพนักงานเร่ืองนโยบาย จุดมุ่งหมายขององค์การและมีการ
ปลกูฝังวฒันธรรมคา่นิยม อนัดีงามท่ีเป็นท่ียอมรับของสงัคมเพ่ือให้พนกังานได้รับรู้และเกิดความ
ภาคภูมิใจในองค์การ ผู้บริหารหรือหวัน้าควรตัง้เปา้หมายในการท างานท่ีชดัเจนในระดบัท่ีมีความ
เป็นไปได้ ไม่สงูเกินไปจนกดดนัพนกังานเกินไป เพ่ือท่ีพนกังานจะได้ไม่เหน่ือยล้าจากการท างาน
มากเกินไปแม้จะมีต าแหน่งงานท่ีสงูขึน้ ซึ่งเปา้หมายนีจ้ะเป็นจดุร่วมการสร้างความส าเร็จร่วมกัน
ระหว่างพนักงานและองค์การ เพ่ือให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์การแม้ว่าจะมีความรู้
ความสามารถและต าแนง่งานท่ีสงูขึน้  

4. จากการศึกษาพบว่า ลักษณะงานด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีความ
สัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) ในทิศทางเดียวกัน นัน่หมายความว่า หากพนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานจะ
ท าให้พนกังานมีความพึงพอใจในสวสัดกิารเพิ่มขึน้ ดงันัน้บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) ควรเปิดโอกาสให้พนกังานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานด้านตา่ง 
ๆ  ของหนว่ยงาน มีการแลกเปล่ียน ความคดิเห็นระหวา่งผู้ ใต้บงัคบับญัชาและผู้บงัคบับญัชา และ
ต้องมีการส่ือความท่ีชดัเจนลงไปในทกุระดบัของพนกังานเร่ืองเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ และภารกิจส าคญั
ของหนว่ยงาน 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้ต่อไป 
ผลจากการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างาน ลักษณะของงาน ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ

ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานในเครือบ ริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในงานวิจยัตอ่ไป ดงันี ้

1. ควรศกึษาการเปรียบเทียบคณุภาพชีวิตในการท างานกับความผกูพนัตอ่องค์การ 
ของพนกังานแตล่ะแผนกในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การและความ
พึงพอใจในสวสัดิการ ของพนกังานในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เช่น ปัจจัย
ด้านทศันคต ิปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ เป็นต้น 

3. ควรท่ีศึกษาความต้องการในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) เพ่ือน าผลการศกึษาท่ีได้ไปปรับปรุงพฒันาให้ตรงตามความต้องการ
ของพนกังานเพ่ือให้คณุภาพชีวิตในการท างานท่ีดีขึน้ 

4. การศึกษาครัง้ต่อไปควรใช้การศกึษาเชิงคณุภาพควบคู่กันไปเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง
ลกึ เน่ืองจากผู้วิจยัจะได้ค าตอบท่ีหลากหลายหรืออาจค้นพบสิ่งใหม่นอกเหนือจากสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ เช่นใช้การสมัภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูลถามถึงสิ่งท่ีต้องการให้องค์การปรับปรุงว่ามีเร่ือง
ใดบ้าง และต้องการให้ปรับปรุงไปในแนวทางใด ต้องเจาะลกึถึงข้อคดิเห็น ปัญหาตา่ง ๆ แนวทางท่ี
เป็นความต้องการอนัแท้จริง ส าหรับการปรับปรุงและพฒันาถึงคณุภาพการท างาน ลกัษณะงาน 
และสวสัดกิาร ให้สอดคล้องกบัความต้องการของพนกังานตอ่ไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

งานวิจยัเร่ือง คณุภาพชีวิตการท างาน ลกัษณะของงาน ท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัตอ่
องค์การและความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้

(ประเทศไทย) 
ค าชีแ้จง 
แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัเก่ียวกับคณุภาพชีวิตการท างาน ลกัษณะของ
งาน ท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัต่อองค์การและความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานใน
เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) ประกอบไปด้วย 5 สว่น ดงันี ้
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   สว่นท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน  
   สว่นท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะของงาน 
   สว่นท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การ 
   สว่นท่ี 5 ความพงึพอใจในสวสัดกิาร 
 
 
 ผู้ วิจัยขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อ และตอบให้ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงท่ีสุด ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามฉบับนี ้จะน าเสนอในภาพรวม ไม่มี
ผลกระทบใดๆ ตอ่ การประกอบอาชีพของทา่น และน าข้อมลูไปใช้เพ่ือการศกึษาวิจยัเทา่นัน้ 
 

ขอขอบคณุส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามชดุนี ้
ผู้วิจยั 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ 
  (  ) ชาย      
  (  ) หญิง 
 2.  อาย ุ
  (  ) 20 -  29 ปี      
  (  ) 30 – 39 ปี 
  (  ) 40 – 49 ปี      
  (  ) 50 ปีขึน้ไป 
 3.  ต าแหนง่งาน 
  (  ) ระดบัปฏิบตักิาร     
  (  ) ระดบัผู้จดัการขึน้ไป 
 4.  อายงุาน 
  (  ) 0 –  5 ปี      
  (  ) 6 – 10 ปี 
  (  ) 11 – 15 ปี      
  (  ) 16 – 20  
  (  )  20 ปีขึน้ไป 
 5.  ระดบัการศกึษา 
  (  ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี     
  (  ) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
  (  ) สงูกวา่ปริญญาตรี 
 6.  สถานภาพสมรส 
  (  )  โสด      
  (  ) สมรส/อยูด้่วยกนั 
  (  ) หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ โปรดระบุ
ความคิดเห็นของประสบการณ์ท างานพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) 
 

ประสบการณ์ท างานพนักงานในเครือบริษัท   
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
5 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
4 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

 
3 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
2 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
1 

ทัศนคตเิพื่อนร่วมงานและองค์การ      
7. บ ริษั ท ใ ห้ คว ามส าคัญแล ะ เ ห็ น คุณค่ า ข อ ง 
พนกังานเป็นอยา่งมาก 

     

8. ท่ าน ไ ด้ รับความ ร่ วม มือและช่ วย เห ลือจาก 
เพ่ือนร่วมงานทกุครัง้ 

     

9. เพ่ือนร่วมงานในบริษัทของท่านมีความสามัคคี 
เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

     

10. หวัหน้างานให้ความส าคญัและสนใจใน 
ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

          

ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง      
11. ปัจจุบันท่านได้ รับมอบหมายให้ท างานตรงกับ 
ความรู้ ความสามารถและความต้องการของทา่น 

     

12. ท่ านท า ง านกับบ ริษั ท นี ท้ า ใ ห้ ท่ า น มี ความ 
ก้าวหน้าในอาชีพตามท่ีได้ คาดหวงัไว้ 

     

13. ทุกครัง้ ท่ีท่านปฏิบัติงานจะได้ความสนใจจาก 
หนว่ยงานและผู้บงัคบับญัชา 

     

ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ      
14.ความส าเ ร็จของบริษัท ท่านมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์และท าให้บริษัทประสบความส าเร็จ 

     

15.ท่านจะได้รับมอบหมายงานท่ีมีความส าคญัและ
นา่สนใจตลอดเวลา 
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ประสบการณ์ท างานพนักงานในเครือบริษัท   
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

(ต่อ) 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
5 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
4 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

 
3 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
2 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
1 

ความรู้สึกว่าองค์การเป็นท่ีพึ่งพาได้      
16. ท่ านคิดว่ าผลตอบแทน ท่ี ไ ด้ รับจากบ ริษั ท 
คุ้มคา่กบัความอตุสาหะท่ีได้อทุิศให้กบังาน 

     

17. ตั ้ง แ ต่ ท่ า น ท า ง า น กั บ บ ริ ษั ท  ท่ า น ไ ด้ รั บ 
ประโยชน์จากสวสัดกิารอยา่งเพียงพอ 

     

18.ท่ า น คิ ด ว่ า บ ริ ษั ท ส า ม า ร ถ จ้ า ง ท่ า น ไ ด้ 
จนเกษียณอาย ุ
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับคณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) 
ค าชีแ้จง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ โปรดระบุ
ความคดิเห็นของคณุภาพชีวิตการท างานพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) 
 

คุณภาพชีวิตการท างานพนักงานในเครือบริษัท 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
5 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
4 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

 
3 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
2 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
1 

ด้านร่างกาย      
19. องค์กรของท่านมีการก าหนดเวลาการท างานท่ี
เหมาะสมในแตล่ะวนั 

     

20. ชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวัมีความลงตวัสมดลุ ช่วย
สร้างความสขุและคณุภาพชีวิตท่ีดี 

     

21. ภาระการท างานในองค์กรท่ีได้รับผิดชอบไม่ท าให้
เกิดปัญหาเก่ียวกบัสขุภาพและจิตใจ 

     

ด้านความปลอดภัย      
22. องค์กรของท่านมีการตรวจสขุภาพของบคุลากรอย่าง
น้อยปีละ 1  ครัง้ 

     

23. องค์กรมีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีเช่ือถือได้      
24. องค์กรของท่านมีการเตรียมความพร้อมและมี
มาตรการในการจดัสภาพการท างานเพ่ือปอ้งกนัอุบตัิเหตุ
หรือวินาศภยัตา่งๆ 

     

ด้านสังคม           
25. ทา่นมีสว่นร่วมกบักิจกรรมตา่ง  ๆขององค์กรเสมอ      
26. องค์กรของท่านให้ความส าคญัจดักิจกรรมเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ในองค์กร 

     

27. องค์กรของท่านให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ในการท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
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คุณภาพชีวิตการท างานพนักงานในเครือบริษัท 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
5 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
4 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

 
3 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
2 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
1 

ด้านเกียรตยิศ      
28. องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้ท่านได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถในงาน เชน่ อบรม ดงูาน 

     

29. ทา่นได้ปฏิบตังิานในต าแหนง่หน้าท่ีการงาน เหมาะสม
กบัความรู้ ความสามารถ  

     

30. ท่านมีโอกาสได้เล่ือนต าแหน่งเท่าเทียมกับบุคคล
อ่ืน 
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ส่วนที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะของงานพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) 
ค าชีแ้จง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ โปรดระบุ
ความคดิเห็นของลกัษณะของงานพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
 

ลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท         
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
5 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
4 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

 
3 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
2 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
1 

ความหลากหลายของงาน      
31. ง า น ข อ ง ท่ า น จ า เ ป็ น ใ ช้ ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้ 
ความสามารถหลายด้านประกอบกนั 

     

32. ท่านได้รับการสนบัสนนุให้ท างานในรูปแบบใหม่ๆ 
ท่ีแตกต่างจากเดิม เพ่ือความง่ายต่อการท างานมาก
ขึน้ 

     

33. งานของท่านท่ีท าเ ป็นงานท่ีใช้ความคิดริ เ ร่ิม
สร้างสรรค์ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตลอดเวลา 

     

34.ง าน ในความ รับผิ ดชอบของท่ านยั ง เ ป็ น ท่ี 
นา่สนใจและท้าทายความสามารถของทา่น 

     

ความท้าทายของงาน      
35. งานท่ีท่านปฏิบัติอยู่  ท าให้ท่าน รู้สึกมีความ 
กระตือรือร้น อยากท่ีจะปฏิบตังิานอยูเ่สมอ 

     

36. ท่านได้รับมอบหมายงานท่ียาก แตท่่านก็สามารถ
ท าส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

     

37. ท่านมีโอกาสเสนอสิ่งใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน 
อยูเ่สมอ 

     

38. ขณะปฏิบตัิงานท่านต้องพบกับการแก้ไขปัญหา
อยูเ่สมอ 
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ลักษณะของงานพนักงานในเครือบริษัท         
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

(ต่อ) 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
5 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
4 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

 
3 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
2 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
1 

ความก้าวหน้าในงาน      
39. การท างานในองค์กรนีท้ าให้ท่านมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ตามจดุมุง่หมายของทา่น 

     

40. ท่านเห็นว่าการท างานในองค์กรนีไ้ปเร่ือย ๆ จะท า
ให้ต าแหนง่งานหน้าท่ีการงานของทา่นสงูขึน้ 

     

41. การพิจารณาความดีความชอบในองค์กร มี 
ความชดัเจน โปร่งใสและยตุธิรรม 

     

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน      
42. ท่านมีส่วนร่วมในการท าให้การบริหารงาน 
ขององค์กรหรือหน่วยงานของท่าน และท าให้องค์กร
หรือหนว่ยงานของทา่นมีความเจริญก้าวหน้า 

     

43. หนว่ยงานของทา่นมีการแลกเปล่ียน ความคดิเห็น
ระหวา่งผู้ปฏิบตังิานและผู้บงัคบับญัชา 

     

44. ท่าน มีความ เ ข้ า ใจ เ ก่ียวกับวิ สัยทัศ น์  และ 
ภารกิจส าคญัของหนว่ยงานอยา่งชดัเจน 

     

งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน      
45. การท างานภายในหน่วยงานของท่านเป็นการ 
ท างานเป็นทีม 

     

46. งานท่ีท่านท าอยู่ในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ท่าน 
ไ ด้ท าความสนิทสนมกับบุคคล อ่ืน  ๆ  ทั ง้ ท่ี เ ป็น 
เพ่ือนร่วมงานหรือผู้มาตดิตอ่งาน 

     

47. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ท่ า น กั บ เ พ่ื อ น 
ร่วมงานมีมิตรไมตรีเอือ้เฟ้อเผ่ือแผต่อ่กนั 
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ส่วนที่ 4 ข้อมลูเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์
ตี ้(ประเทศไทย) 
ค าชีแ้จง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ โปรดระบุ
ความความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  

ระดับความไว้วางใจ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
5 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
4 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

 
3 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
2 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
1 

ความเช่ือม่ันอย่างแรงกล้าและการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 

     

48. ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอ่ืนว่าท่าน
เป็นพนกังานในบริษัทนี ้ 

     

49. ท่านยินดีและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หนว่ยงานและบริษัท 

          

50. ท่านคิดว่าปัญหาของบริษัท เป็นเร่ืองท่ีพนักงาน
ทกุคนต้องร่วมมือกนัแก้ไข 

     

51. ท่านคิดว่าการท างาน ท่ีบ ริษัท นี ใ้ ห้ผลตอบ 
แทนและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม 

     

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก
เพื่อประโยชน์ขององค์การ 

     

52. ท่านเต็มใจทุ่มเทความพยายามในการท างาน 
เพ่ือให้บริษัทประสบความส าเร็จ 

     

53. ท่านเต็มใจท่ีจะท างานหนัก หากการท างาน 
ของท่านท า ใ ห้บ ริษัทประสบความส า เ ร็จตาม
เปา้หมาย 
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ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย)  

(ต่อ) 

ระดับความไว้วางใจ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
5 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
4 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

 
3 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
2 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
1 

ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความ
เป็นสมาชิกภาพขององค์การ 

     

54. ท่านพอใจท่ีจะท างานล่วงเวลาให้กับบริษัท ซึ่ง
ได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม 

     

55. ท่านเห็นว่าการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็น
เร่ืองส าคญั 

          

56. ท่าน มีความยิน ดี ท่ี จะปกป้อง ช่ือ เ สียงของ 
บริษัท 

     

57. ถ้าท่านมีโอกาสเปล่ียนงานท่ีให้ค่าตอบแทน 
สงูกวา่ทา่นยงัเลือกท างานกบับริษัทนีต้อ่ไป 
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ส่วนที่ 5  ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
 
ค าชีแ้จง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ โปรดระบุ
ความคิดเห็นของความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) 
 

ความพงึพอใจในสวัสดกิารของพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
5 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
4 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

 
3 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
2 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
1 

สวัสดกิารท่ีเป็นเงนิ      
58. รายได้ของทา่นเพียงพอส าหรับการใช้จา่ยปกติ      
59. โบนัสท่ีท่านได้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ
บริษัท      

60. ระบบประเมินผลเม่ือพิจารณาขึน้เงินเดือนมีความ
ยตุธิรรมตอ่ทา่น           

61. งานท่ีทา่นรับผิดชอบเหมาะสมกบัรายได้ท่ีทา่นได้รับ           
สวัสดกิารที่ไม่เป็นเงนิ      
62. ความเหมาะสมของสวัสดิการเงินช่วยเหลือประเภท
ตา่ง  ๆท่ีบริษัทจดัให้      

63. สวัสดิการท่ีบริษัทจัดให้ครอบคลุมถึงครอบครัวของ
ทา่น       

64. บริษัทมีการจา่ยคา่จ้างในวนัลา ถกูต้องตามกฎหมาย      
สวัสดกิารด้านงาน      
65. งานท่ีทา่นปฏิบตั ิเป็นงานท่ีทา่นชอบและสนใจ      

66. ทา่นมีความภาคภมูิใจ ในงานท่ีทา่นปฏิบตัอิยู่      

67. ทา่นมีความเป็นตวัของตวัเองในการปฏิบตัหิน้าท่ี      
68. ท่านสามารถบริหารหรือจดัการงานของท่านได้อย่าง
เตม็ท่ี      
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ความพงึพอใจในสวัสดกิารของพนักงานในเครือ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 

(ต่อ) 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
5 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
4 

ไม่
แน่ใจ 

 
 

 
3 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
 
2 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
 
1 

สวัสดกิารด้านสภาพแวดล้อมการท างาน      
69. บริษัทได้จัดห้องพัก โต๊ะ เก้าอี ้เคร่ืองไม้ เคร่ืองมือ 
ส าหรับการท างานอยา่งเหมาะสม สะดวกสบาย 

     

70. ท่านปฏิบตัิอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเคารพสิทธิบุคคล
ซึง่กนัและกนั 

     

 
 

****ขอขอบพระคณุท่ีทา่นให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีนีด้้วย**** 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

 

รายช่ือ ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน 
 

1.ผศ.ดร.กลุเชษฐ์ มงคล อาจารย์ประจ าคณะ บริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2.อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ จินต์นพุงศ์ อาจารย์ประจ าคณะ บริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 

 
 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวธญัชนก เชิงศกัดิศ์รี 
วัน เดือน ปี เกิด 13 กรกฎาคม 2530 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2563 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2553 บริหารธุรกิจบณัฑิต  
จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 234/66 ถนนเทพารักษ์   
ต าบล เทพารักษ์ อ าเภอ เมือง  
สมทุรปราการ 10270   
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