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53602305 :  สาขาวชิาการประกอบการ 
คาํสาํคญั   :  คุณภาพชีวติในการทาํงาน, การทาํงานเป็นทีม, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร 
 กานตน์ลิน  คงศกัดิ: คุณภาพชีวิตในการทาํงานทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องคก์ารของพนักงานไปรษณีย ์สังกดัไปรษณียเ์ขต 7. อาจารยท์ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ:  ผูช่้วยศาสตราจารย์ดาวลอย  กาญจนมณี
เสถียร. 182 หน้า. 
  
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือทราบ ) ลกัษณะของคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการของ
พนักงานไปรษณียใ์นสังกดัไปรษณียเ์ขต 7 2) พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมของพนักงานระดบัปฏิบตัิการของพนักงานไปรษณีย์ใน
สังกดัไปรษณีย์เขต 7 ) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การ ของพนักงานระดบัปฏิบตัิการของพนักงานไปรษณีย์ในสังกัด
ไปรษณีย์เขต 7 ) คุณภาพชีวิตในการทาํงานทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ของ
พนักงานไปรษณียสั์งกดัไปรษณียเ์ขต 7 และ ) ความสัมพนัธ์ของการทาํงานเป็นทีมกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ 
ของพนักงานไปรษณียสั์งกดัไปรษณียเ์ขต 7 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ พนักงานไปรษณียท์ีทาํงานอยู่ในสังกัดไปรษณีย์เขต 
7 จาํนวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ ไปรษณียจ์งัหวดัราชบุรี  ไปรษณียจ์งัหวดักาญจนบุรี ไปรษณียจ์งัหวดัสุพรรณบุรี  ไปรษณีย์จงัหวดันครปฐม 
ไปรษณียจ์งัหวดัสมุทรสาคร ไปรษณียจ์งัหวดัสมุทรสงคราม ไปรษณีย์จงัหวดัเพชรบุรี และไปรษณีย์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รวม
จาํนวนทงัสิน 301 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวิจยัคือค่าความถี ( f) ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลีย ( X ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ( S.D.) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  product – 
moment  correlation  coefficient) การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน (stepwise multiple regression analysis) และวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   
 ผลการวจิยัพบวา่ 

 .  คุณภาพชีวติของพนักงานไปรษณีย ์โดยภาพรวมแสดงความคิดเห็นในระดบัสูง โดยเมือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ อยู่ในระดบัสูง มี  ดา้น คือ ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล  ดา้นสถานภาพ
การทาํงานทีมีความปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ  ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตดา้นอืน  ดา้นความก้าวหน้าและความ
มนัคงในงาน ตามลาํดบั ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มี    ดา้น  คือ ดา้นการบูรณาการ
ทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นสิทธิของพนักงาน และดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนทีเพียงพอและยุติธรรม ตามลาํดบั 

 2.  การทาํงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย ์โดยภาพรวมแสดงความคิดเห็นในระดบัสูง โดยเมือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ อยู่ในระดบัสูง ทงั  ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ รองลงมาคือ ดา้นพฤติกรรมปรับปรุงงานอย่างต่อเนือง ดา้น
พฤติกรรมการสือสาร ดา้นพฤติกรรมการประสานงาน และดา้นพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค ์ตามลาํดบั 

 .  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ของพนักงานไปรษณียสั์งกดัไปรษณียเ์ขต   โดยภาพรวมแสดงความ
คิดเห็นในระดบัสูง โดยเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูง ทงั    ดา้น 
คือ  ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหน้าที   รองลงมาคือ ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอ้ืน ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  ดา้น
พฤติกรรมมีนาํใจเป็นนักกีฬา  และดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม  ตามลาํดบั 

 .  คุณภาพชีวิตในการทาํงานส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ  ของ
พนักงานไปรษณียสั์งกดัไปรษณียเ์ขต 7 

 .  การทาํงานเป็นทีมกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย์สังกัดไปรษณีย์เขต 7 มี
ความสัมพนัธ์กนั 
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53602305 MAJOR: (ENTREPRENEURSHIPS) 
KEY WORDS: QUALITY  OF LIFE IN THE WORK PLACE, TEAMWORK, WORK 
                        PERFORMANCE WITHIN AN ORGANIZATION  

KANNALIN KONGSAK: THE QUALITY OF LIFE IN WORK ENVIRONMENT WITH 
REFERENCE TO THE EFFECTS ON TEAMWORK AND THE BEHAVIOR POSTAL 
SERVICE EMPLOYEES; BASED ON RESEARCH CONDUCTED IN REGION 7 OF         
THE POST OFFICE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST. PROF. DOWLOY 
KANJANAMANEESATHIAN.  182 pp. 

 This study aims for an analysis of  1) the quality of life of active employees in the Post 
Office region 7   2) the teamwork behavior of postal workers in region 7  3) the effort of 
becoming of good member within the organizational context of the Post Office in region 7     
4) the effects in quality of life towards teamwork and the behavior of good employees within 
the organizational context of the Post Office in region 7  5) the relationship between teamwork 
and the behavior of a good members active in Post Office region 7 Sample participants used 
in this project are the employee in region 7 from eight different branches within Post Office 
region 7, namely Ratchaburi, NakhonPathom, Phetchaburi, Suphanburi, Kanchanaburi, 
SamutSakorn and SamutSongkram. In total 301 postal workers participated in the 
questionnaire used in this study. The statistical model used in this study werethe frequency (f) 
percentage and the standard deviation (S.D.) model. The data analysis of the correlation 
coefficient of Pearson (Pearson's product - moment correlation coefficient) was analyzedby 
using an instant program. 

 The results showed  

 1.  A generally high level of life quality in the workplace among members of the Postal 
service. The level was particularly high in the following 5 areas: benefits to society, 
opportunities for personal development, and security of the job that enhances the quality, 
balance between working life and other aspects of life, as well as the potential progress and 
job security.In 3 areas the study identified a medium level. These areas are: level of social 
integration or collaboration, the rights of the employees and adequate and fair compensation; 

 2. The level of teamwork among postal employees was found to be high based on 5 
different aspects: collaboration, continuous improvement, communicated behavior, 
coordination and creativity; 

 3. The level of effort in becoming of good member within the organizational context of 
region 7 of the Post Office was found to high, considering the following 5 elements: a highly 
developed sense of duty, a considerate attitude, willingness to assist others, a competitive 
spirit and the willingness to participate in joint endeavors; 

 4. That quality of life in the work place has an affects working in team and becoming 
a good employees within the organizational context of the Post Office in region 7; 

 5. That becoming a good member and working in team are interrelated.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การคน้ควา้อิสระฉบบันี  สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วยความกรุณาอย่างสูงและการ
ช่วยเหลือจาก ผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย  กาญจนมณีเสถียร  อาจารยท์ีปรึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย์
ดร.พทิกัษ ์ ศิริวงศ ์ และผูช่้วยศาสตราจารยป์ระสพชยั  พสุนนท ์ ทีไดส้ละเวลาอนัมีค่าให้คาํแนะนาํ  
ขอ้คิดเห็น  ช่วยเหลือและไดก้รุณาตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้อิสระฉบบันี
สาํเร็จสมบูรณ์และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้  ความ
เขา้ใจในการศึกษา  เพอืเป็นพนืฐานในการศึกษาครังนีเป็นอยา่งดียงิ 
 ขอกราบขอบพระคุณท่านผูท้รงคุณวฒิุ  ทีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจและแกไ้ข
เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาครังนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั สังกดัสาํนักงานเขต 2  ทีอนุญาตให้
ดาํเนินการทดลองเครืองมือในการวิจยั และกราบขอบพระคุณ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั สังกัด
สํานักงานเขต 7 อนุญาตให้ดาํเนินการเก็บข้อมูล  ซึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  รวมทัง
ขอขอบคุณพนักงานไปรษณีย ์สังกดัไปรษณียเ์ขต 7 ทีไดใ้ห้ความร่วมมือในการศึกษาครังนีเป็น
อยา่งดี 
 สุดทา้ยนี  ขอกราบขอบพระคุณ  บิดา  มารดา  พีๆ น้องๆ ผูบ้งัคบับญัชาทุกท่านและ
เพือนนักศึกษาปริญญาโท รวมถึงเพือนร่วมงานทีเป็นกาํลังใจแก่ผูว้ิจัยมาโดยตลอด  และผูมี้
พระคุณอีกหลายท่านทีผูว้ิจยัมิไดก้ล่าวนามไว ้ณ ทีนี  ทีช่วยให้การจดัทาํการคน้ควา้อิสระฉบบันี
สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
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