
                                                          
 
 
 
 
 

 
 
 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ทส่ีงผลต่อการทํางานเป็นทีม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทดีีขององค์การ

ของพนักงานไปรษณย์ีสังกัดไปรษณย์ีเขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวกานต์นลิน  คงศักดิ 

 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอสิระนีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการประกอบการ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2554 

ลิขสิทธิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ทส่ีงผลต่อการทํางานเป็นทีม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ
ของพนักงานไปรษณย์ีสังกัดไปรษณย์ีเขต 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวกานต์นลิน  คงศักดิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอสิระนีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการประกอบการ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2554 

ลิขสิทธิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

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  

 

 

 

 

 

 

 

By 

Miss Kannalin  Kongsak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Independent Study  Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Business Administration Program in ENTREPRENEURSHIP 

Program of (entrepreneurship) 

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2011 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุมตัิใหก้ารคน้ควา้อิสระเรือง  “คุณภาพชีวิตใน
การทาํงานทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังาน
ไปรษณีย ์สงักดัไปรษณียเ์ขต 7”  เสนอโดย นางสาวกานตน์ลิน  คงศกัดิ เป็นส่วนหนึงของการศึกษา
ตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการประกอบการ 
 
 

……........................................................... 
                                                                       (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 
                                                                                           คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

วนัที..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 
อาจารยท์ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย  กาญจนมณีเสถียร 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พทิกัษ ์ ศิริวงศ)์ 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารยป์ระสพชยั  พสุนนท)์ 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย  กาญจนมณีเสถียร) 
............/......................../.............. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ง 

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) 
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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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บทที  
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

สภาวะการณ์ของโลกในปัจจุบนัเป็นยุคทีมีการเปลียนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว     
เรียกยคุปัจจุบนัวา่เป็นยคุโลกาภิวฒัน์ หรือยคุโลกไร้พรมแดน มีความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีการแข่งขนัระดบันานาชาติมากยงิขึนโดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกิจ ธุรกิจ การคา้  
การอุตสาหกรรม และการบริหารการจดัการ ทงันีความกา้วลาํทางเทคโนโลยโีดยเฉพาะอยา่งยงิการ
พฒันาเทคโนโลยีด้านการสือสาร การขนส่ง ทาํให้การติดต่อกันระหว่างสังคมเมืองและสังคม
ชนบทเป็นไปอยา่งสะดวก และรวดเร็วยงิขึน อีกทงัองคก์ารต่างๆ ตอ้งสามารถแข่งขนัสร้างกาํไร 
เพอืใหลู้กคา้และบุคลากรในองคก์ารเกิดความพงึพอใจ การบริหารจดัการองคก์ารทีมีประสิทธิภาพ
นี ผูบ้ริหารตอ้งรักษาสมดุลระหว่างระบบกับคนให้เกิดความเหมาะสม (นภวรรณ คณานุรักษ ์
2554 : 123) 

จากนโยบายของรัฐบาล โดยมีแนวความคิดทีสําคญัทีสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจใน
กิจการสือสารของไทยอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลการแข่งขนัเป็นแนวความคิดเดียวกนักบัทีตอ้งการให้
มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กล่าวคือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นไปเพือวตัถุประสงค์หลักเพือ
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง 2553 : 176)  การสือสารแห่งประเทศไทย 
(กสท.) เป็นหนึงในรัฐวิสาหกิจ ดงันัน กสท. ตอ้งดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าว โดยเมือวนัที  
กรกฎาคม  คณะรัฐมนตรีมีมติใหแ้ปรสภาพ กสท. ตามแผนแม่บทพฒันากิจการโทรคมนาคม 
และพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.  แยกกิจการเป็น  บริษทั คือ  บริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จาํกัด   และบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตงัเป็นบริษทัเมือวนัที  
สิงหาคม  นนั ส่งผลประทบและก่อใหใ้หเ้กิดการเปลียนแปลงการบริหารงานหลายประการต่อ
องคก์ารแห่งนี ซึงในธุรกิจบริการดา้นไปรษณีย ์(การส่งจดหมาย และเอกสารต่างๆ ) ถือว่ายงัไม่มี
คู่แข่ง เนืองจากขอ้จาํกดัดา้นกฎหมาย แต่ในส่วนของบริการดา้นอืน อาทิเช่น การส่งพสัดุ บริการ
ทางการเงิน และอืนๆ ลว้นมีการแข่งขนัสูง โดยมีทงับริษทัของไทย และต่างชาติทีหันเขา้มาทาํ
ธุรกิจนี ตวัอยา่งเช่น บริษทั นิมซีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดับริษทั ดีเอชแอล เอ็กซเพรส จาํกดั เป็นตน้ 

ดงันัน เพือรองรับการแข่งขนัอยา่งเสรีในอนาคต บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั จึงจาํเป็นตอ้งมีการ
ปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ ทาํการปรับปรุงคุณภาพบริการ และพฒันาการให้บริการเชิงธุรกิจแก่
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ประชาชนทวัไป เพือช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิต และเอือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
อยา่งต่อเนือง เพราะหวัใจของบริษทัคือ การบริการ นนัเอง 

พนักงานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลทีสําคญัทีสุดสําหรับการนําพาองค์การให้ไปสู่
จุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ พนักงานทีมีความรู้ความสามารถ มี
ทศันคติทีดี สามารถปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์าร และปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งราบรืน 
จะช่วยผลกัดันให้องคก์ารกา้วหน้าไปอยา่งรวดเร็วและยงัยนื ซึงเป็นพลงัสาํคญัในการขบัเคลือน
องค์การ ในการนํานโยบายไปปฏิบติัให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ได้  จากการเปลียนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจน
เทคโนโลยสีารสนเทศทาํให ้บริษทั ไปรษณียไ์ทย  ตอ้งปฏิบติังานแบบมืออาชีพมากขึน  จาํเป็นตอ้ง
สร้างบุคลกรทีมีคุณภาพและในขณะเดียวกนัตอ้งดึงศกัยภาพส่วนดีของบุคลากรออกมา  เพือให้มี
พฤติกรรมในการสร้างสรรค์ทีดีต่อสังคม  และสนันสนุนให้บรรลุวิสัยทศัน์และภารกิจทงัหมด 

ดงันนั  ส่วนทีสาํคญัทีสุดทีจะนาํมาซึงความสาํเร็จขององคก์าร คือ บุคคลในองคก์าร หรือทีเรียกว่า 
ทรัพยากรมนุษย ์ ดงัหลกัปรัชญาพนืฐานทีไดก้ล่าวถึงทรัพยากรมนุษยไ์วว้า่ “การยอมรับคุณค่าและ
ความสาํคญัองมนุษยจ์ะมีผลต่องานขององคก์าร”  ดงันนัความสาํเร็จขององคก์ารจึงเกิดจากองคก์าร
ทีมีสมาชิกทีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพ (พงศ ์ หรดาร 2540 : 2) 

การทีจะรักษาพนกังาน เพมิประสิทธิภาพการทาํงาน และการดาํเนินการขององคก์ารให้
ประสบความสาํเร็จนนัมีปัจจยัทีเกียวขอ้งหลายประการโดยเฉพาะกรณีทีเกียวกบัคุณภาพชีวิตของ
บุคคลในการทาํงาน ปัจจยัพืนฐานมาจากสภาพการดาํรงชีวิตทีดี องคป์ระกอบของตวักาํหนด
คุณภาพชีวติในการทาํงานทีเอือประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน พร้อมทงัความรู้สึกทีเกิดจากการรับรู้ 

ความพึงพอใจ ขวญัและกาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน อนัเป็นปัจจยัทีทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทาํงานของบุคลากร (ลีลา สินานุเคราะห์  2530: 130) ซึงจะนาํไปสู่ผลผลิตทีสูงขึนและพฒันาให้
กา้วหนา้ เพราะคนไม่ไดท้าํงานเพอืปากทอ้งแต่เพยีงอยา่งเดียว  แค่ลาํพงัเงินเดือนค่าจา้งค่าตอบแทน
แค่เพียงอยา่งเดียว  จึงไม่อาจใชเ้ป็นตวัแทนในการตอบแทนพลงัทงัหมดในการทาํงานของคนได ้
(ณรงคศ์กัดิ  ตะละภฎั และคณะ 2542) ประโยชน์ของคุณภาพชีวิตทีดีมี 3 ดา้น คือ การก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการทาํงาน เพิมประสิทธิผลให้กบัองคก์าร เช่น องคก์ารสามารถดาํเนินการให้
บรรลุตามเป้าประสงค์ และก่อให้เกิดผลกาํไรทีเพิมขึน เป็นตน้ และการทาํให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกผกูพนักบัองคก์ารส่งผลใหอ้ตัราการเปลียนงานลดลง (Greeberg and baron 1995)   

ซึงอีกหนึงปัจจยัทีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององคก์าร (Organizational Citizenship Behavior: OCB) เป็นพฤติกรรมของพนักงานทีเกิดขึน
จากตวัเอง ซึงองคก์ารไม่ไดก้าํหนดไวใ้หป้ฏิบติั เป็นพฤติกรรมทีพนกังานเตม็ใจปฏิบตัิเพือองคก์าร 
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โดยพฤติกรรมเหล่านนัเป็นพฤติกรรมทีสนับสนุนหรือส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร (Organ 

1987 อา้งถึงใน วนิดา กบักิว 2552 : 19) พฤติกรรมของแต่ละบุคคลเป็นอิทธิพลทีจะทาํให้สังคม
สงบสุขหรือก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆได ้ องคก์ารก็ยอ่มตอ้งการบุคคลหรือพนกังานทีมีพฤติกรรมทีพึง
ปรารถนา  มีความผกูพนัทีดีงามจากจิตสาํนึก  มีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม  ตงัใจทาํงาน  เพือเพิม
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงานให้สูงขึน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การมีผลต่อ
บุคคล คือ ทาํใหบุ้คคลมีผลการปฏิบตัิงานทีดี มีคุณภาพชีวติในการทาํงานระดบัสูงและมีแนวโนม้ที
จะทาํให้ได้รับการประเมินผลงานสูงสุดกว่าผูร่้วมงานอืนๆ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องคก์ารมีผลต่อองคก์าร คือ ทาํใหก้ลไกการทาํงานของสงัคมภายในองคก์ารมีความราบรืน มีความ
ยดืหยุน่ในการทาํงาน คนในองคก์ารมีการปรับตวั มีการพึงพาอาศยักนั (สฎาย ุ ธีระวณิชตระกูล 

2547 : 15-20) 

องคก์าร เป็นหน่วยงานของสงัคมทีมาจากการรวมตวัของบุคคล  ตงัแต่สองคนขึนไปที
ร่วมแรงร่วมใจกนัทาํงาน ภายใตว้ตัถุประสงคอ์นัเดียวกนั สรุปไดว้่า องคก์าร มาจาก “คน”  จะตอ้ง
มีการจดัระเบียบ “โครงสร้างขององค์การ” มี “งาน” เป็นภารกิจสําคญัภายใตส้ภาพแวดล้อมที
เปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและเป็นรากฐานสาํคญัของพฤติกรรมบุคคลในองคก์าร เป้าหมายสาํคญั
คือ  ตอ้งการทีจะเพมิสมรรถภาพของบุคคลในการทาํงานร่วมกบับุคคลอืนให้ดีขึน (นรินทร์  แจ่ม
จาํรัส 2544) การทาํงานเป็นทีมมีความสาํคญัต่อการทาํงานในองคก์ารเป็นอยา่งมาก ไม่เพียงแต่
ทีมงานจะช่วยทาํให้วตัถุประสงค์ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายเท่านัน แต่ทีมงานยงัจะเป็น
องคป์ระกอบทีมีอิทธิพลต่อบรรยากาศการทาํงานของหน่วยงานนันอีกดว้ย ทีมงานจะตอ้งเกิดจาก
ความสมคัรใจมิใช่บงัคบั จะตอ้ง มีความเขา้ใจ ความผูกพนั ร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํ ผูน้าํมีหน้าทีใน
การประสานความคาดหวงัของทีมงานให้สอดคลอ้งกับความคาดหวงัของหน่วยงานเพือให้การ
ดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร (สุเมธ งามกนก 2550 – 2551 : 31) 

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั เป็นผูด้าํเนินธุรกิจดา้นไปรษณีย ์โดยมีการแบ่งกระบวนการ
ปฏิบตัิงานออกเป็น  ขนัตอน ไดแ้ก่ การรับฝาก การส่งต่อ และ การนาํจ่ายและแบ่งประเภทของ
บริการเป็น  ประเภท ไดแ้ก่ 1. บริการไปรษณีย ์ประกอบดว้ย บริการหลกั (จดหมาย ไปรษณียบตัร 
ของตีพมิพ ์พสัดุยอ่ย เครืองอ่านสาํหรับคนเสียจกัษุ) บริการไปรษณียด่์วนพิเศษ และ บริการพิเศษ 

. บริการการเงิน ประกอบดว้ย บริการธนาณัติ บริการตวัแลกเงินไปรษณีย ์และบริการไปรษณีย์
เก็บเงิน ซึงเป็นงานดา้นการบริการลูกคา้จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัการทาํงานเป็นทีม เพือให้สิงของส่งถึง
ลูกคา้ตามระยะเวลาทีกาํหนด  การเพมิขีดความสามารถใหแ้ก่องคก์ารธุรกิจนนั จะตอ้งทาํให้ตน้ทุน
ลดลง  คุณภาพของสินคา้และบริการดีขึน อตัราการสูญเสียลดลง มีการขนส่งไดต้ามระยะเวลาที

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 
 
กาํหนดไว ้ มีการพฒันาคุณภาพ และเพมิระดบัความสามารถของพนกังานในองคก์าร  เพราะฉะนัน
ถา้พนกังานมีคุณภาพชีวติในการทาํงานทีดี จะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร 

จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคน้ควา้เกียวกับคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงาน ทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร  ของพนักงาน
ไปรษณียส์ังกัดไปรษณียเ์ขต 7 เพือนําผลทีได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
รูปแบบการบริหารงานและนาํไปสู่การเปลียนแปลงพฤติกรรม หรือคุณลกัษณะของพนักงานใน
องคก์ารซึงจะก่อใหเ้กิดการพฒันาบุคลากรในดา้นการพฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม
และดียงิขึน อีกทงัยงัส่งผลใหง้านเกิดประสิทธิภาพ ทาํใหค้นในองคก์ารมีคุณภาพชีวิตทีดีไปพร้อม
กบัการทาํงานก่อใหเ้กิดประสิทธิผลทีดีแก่องคก์ารเพมิขึนไปอีกในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพอืศึกษาลกัษณะของคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการของ
พนกังานไปรษณียใ์นสงักดัไปรษณียเ์ขต 7 

 2. เพอืศึกษาพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมของพนักงานระดบัปฏิบตัิการของพนักงาน
ไปรษณียใ์นสงักดัไปรษณียเ์ขต 7 

 3. เพือศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์าร ของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ
ของพนกังานไปรษณียใ์นสงักดัไปรษณียเ์ขต 7 

 4. เพือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร  ของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต 7 

 5. เพอืศึกษาความสมัพนัธข์องการทาํงานเป็นทีมกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องคก์าร ของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต 7 

 

สมมติฐานของการศึกษา 
 1. คุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม
ของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ โดยมีสมมติฐานยอ่ยดงันี 

  สมมติฐานยอ่ยที 1.1 คุณภาพชีวติในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการติดต่อสือสาร 
  สมมติฐานยอ่ยที 1.2 คุณภาพชีวติในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการร่วมมือ 
  สมมติฐานยอ่ยที 1.3 คุณภาพชีวติในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการประสานงาน 
  สมมติฐานยอ่ยที 1.4 คุณภาพชีวิตในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการมีความคิด
สร้างสรรค ์
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  สมมติฐานยอ่ยที 1.5 คุณภาพชีวติในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการปรับปรุงงาน
อยา่งต่อเนือง 
 2.  คุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีในองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ โดยมีสมมติฐานยอ่ยดงันี 

  สมมติฐานย่อยที 2.1 คุณภาพชีวิตในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ 
  สมมติฐานยอ่ยที 2.2 คุณภาพชีวติในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น 
  สมมติฐานยอ่ยที 2.3 คุณภาพชีวิตในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการมีนาํใจเป็น
นกักีฬา 
  สมมติฐานยอ่ยที 2.4 คุณภาพชีวติในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
  สมมติฐานยอ่ยที 2.5 คุณภาพชีวิตในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการสํานึกใน
หนา้ที 
 3.  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์าร  มีความสัมพนัธ์ต่อการทาํงานเป็นทีมของ
พนกังานระดบัปฏิบตัิการ 

  สมมติฐานยอ่ยที 3.1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์าร  มีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการติดต่อสือสาร 

  สมมติฐานยอ่ยที 3.2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์าร  มีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการร่วมมือ 
  สมมติฐานยอ่ยที 3.3 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์าร  มีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการประสานงาน 
  สมมติฐานยอ่ยที 3.4 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์าร  มีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการการมีความคิดสร้างสรรค ์
  สมมติฐานยอ่ยที 3.5 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์าร  มีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตเชิงเนือหา 
 การวจิยัครังนีมุ่งทีจะศึกษาคุณภาพชีวติในการทาํงาน ทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร  ของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต 7 
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และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในกับการทาํงานเป็นทีมของ
พนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต 7  

 ขอบเขตเชิงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนีคือ  พนักงานไปรษณียท์ีทาํงานอยูใ่นสังกดัไปรษณีย์
เขต 7  จาํนวน 8 แห่ง  ไดแ้ก่  ไปรษณียจ์งัหวดัราชบุรี  ไปรษณียจ์งัหวดักาญจนบุรี ไปรษณียจ์งัหวดั
สุพรรณบุรี   ไปรษณีย์จังหวัดนครปฐม   ไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร   ไปรษณีย์จังหวัด
สมุทรสงคราม  ไปรษณียจ์งัหวดัเพชรบุรี  และไปรษณียจ์งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  รวมจาํนวนทงัสิน  
872   คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาในครังนี ผูศึ้กษาใช้การสุ่มตัวอย่างโควตา (Quota 

Sampling Design)  โดยใชข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร่ 
ยามาเน่ (Taro Yamane 1967 อา้งถึงใน ประสพชยั  พสุนนท ์2553)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งคือ พนักงาน
ไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต 7 จาํนวน 274  คน 

 ขอบเขตของตัวแปรทีศึกษา  
 ประกอบดว้ยตวัแปร 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นคุณภาพชีวติในการทาํงาน  แบ่งออกไดเ้ป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ การไดรั้บค่าตอบแทน
ทีเพยีงพอและยติุธรรม สถานภาพการทาํงานทีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ความกา้วหน้า
และความมนัคงในงาน   การพฒันาสมรรถภาพของบุคคล   การบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงาน
ร่วมกนั สิทธิของพนกังาน  ความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวิตดา้นอืน  และ ความเป็นประโยชน์
ต่อสงัคม ซึงประยกุตใ์ชต้ามแนวคิดและทฤษฎีของ วอลตนั (Walton 1973) 

 2. ด้านการทํางานเป็นทีม  แบ่งออกได้เป็น  5 ด้าน  ได้แก่ด้านพฤติกรรมการ
ติดต่อสือสาร  ดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ  ดา้นพฤติกรรมการประสานงาน  ดา้นพฤติกรรมการมี
ความคิดสร้างสรรค ์และ  ดา้นพฤติกรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง ซึงประยกุตใ์ชต้ามแนวคิด
และทฤษฎีของ โรมิก(Romig 1996) 

 3. ดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร  แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้น
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  ด้านพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น  ด้านพฤติกรรมมีนําใจเป็น
นกักีฬา  ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม  และดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหน้าที  ซึงประยกุตใ์ชต้าม
แนวคิดและทฤษฎีของ ออร์แกน (Organ 1991) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 
 ขอบเขตเชิงเวลา 
 ดําเนินการศึกษาตังแต่เดือนมิถุนายน  2554 ถึงเดือนมีนาคม  2555 รวมระยะเวลา         
10 เดือน 

 

ขนัตอนของการศึกษา 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร เพอืกาํหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 

 3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4. การสรุปผลการศึกษา 
 5. การเสนอแนะ 

 
นิยามศัพท์ในการศึกษา 

 1. พนักงานไปรษณีย์ระดับปฏิบัติการ หมายถึง พนักงาน ลูกจา้งประจาํ  ลูกจา้ง ที
ปฏิบติังาน รับฝาก ส่งต่อ และจ่ายสิงของฝากส่งทางไปรษณียใ์นกระบวนการปฏิบติังานที บริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จาํกดั กาํหนด  

 2. องค์การ หมายถึง ศูนยร์วมของพฤติกรรมของผูเ้ป็นสมาชิกร่วม หรือเป็นศูนยข์อง
คน  หรือพฤติกรรมของคนและการทาํงานร่วมกนัของคน ซึงในทีนี หมายถึง ทีทาํการไปรษณียใ์น
สงักดัไปรษณียเ์ขต7 

 3. คุณภาพชีวิตในการทํางาน  หมายถึง  ลกัษณะการทาํงานทีตอบสนองความตอ้งการ
และปรารถนาของบุคคล รวมถึงทศันคติหรือความรู้สึกของพนักงานไปรษณียร์ะดบัปฎิบตัิการใน
เขตพืนทีไปรษณียเ์ขต 7 ทีไดรั้บมาจากประสบการณ์การทาํงาน  ซึงทาํให้พนักงานเกิดความพึง
พอใจในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  โดยจาํแนกออกเป็น 8 ดา้น  ดงันี 

  3.1 ผลตอบแทนทียุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation)  
หมายถึง  พนกังานไปรษณียรู้์สึกพอใจในเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอืนๆทีไดรั้บ  ซึงเพยีงพอในการ
ดาํรงชีวติตามอตัภาพ  และไดรั้บอยา่งยติุธรรมเมือเปรียบเทียบกบัตาํแหน่งงานอืนทีคลา้ยคลึงกนั 

  3.2 สภาพการทํางานทีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working  

Conditions)  หมายถึง  สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทงัดา้น  อาคาร  สถานที  เครืองมือ เครืองใชอ้ยู่
ในสภาพปลอดภยัและเอือต่อการปฏิบติังาน  ไม่เสียงอนัตรายต่อการเกิดอุบติัเหตุหรือเกิดอนัตราย
แก่ร่างกาย หรือจิตใจของพนกังานไปรษณีย ์
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  3.3 ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน (Opportunity for continued Growth and  

Security) หมายถึงพนักงานมีความรู้สึกเชือมันต่อความเป็นไปได้ทีจะได้รับการเลือนขนัเลือน
ตาํแหน่งทีสูงขึน มีความมนัคงในรายได ้และหนา้ทีการงาน 

  3.4 การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (Opportunity for Developing and Using 

Human Capacity)  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้พนักงานไปรษณียมี์โอกาสในการพฒันาขีด
ความสามารถของตนจากงานทีทาํ  โดยพจิารณาจากลกัษณะงานทีปฏิบตัิ 
  3.5 บูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน (Social Integration) หมายถึง 
พนกังานไปรษณียมี์ความรู้สึกวา่จะมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น  และผูร่้วมงาน  เขา้กนัได ้ เป็นทียอมรับ  
บรรยากาศทีทาํงานเป็นมิตร  ช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

  3.6 สิทธิของพนักงาน (Employee Rights)  หมายถึง  มีการยอมรับ  เคารพใน
ศกัดิศรีและสิทธิของพนกังานไปรษณีย ์ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  มีการยอมรับฟังความ
คิดเห็นและมีความเป็นธรรม 

  3.7 ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอืน (Work and Total Life Space) 

หมายถึง  พนักงานไปรษณียมี์ความรู้สึกว่ามีความสมดุลระหว่างช่วงเวลาทาํงานกบัช่วงเวลาทีได้
ผอ่นคลายจากการทาํงาน  โดยมีเวลาใหก้บัเรืองส่วนตวั  เช่น  เรืองครอบครัว  สงัคม  และตวัเอง 

  3.8 ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance of Work life) หมายถึง  
พนกังานไปรษณียมี์ความรู้สึกวา่การทาํงานของตนเองมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  และนาํไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม  ประเทศชาติ  เป็นการทาํเพือสาธารณะประโยชน์  ซึงจะทาํให้เกิด
ความภาคภูมิใจในอาชีพ 

 4. การทํางานเป็นทีม (Team Working) หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานไปรษณียท์ี
แสดงต่อสมาชิกในทีม โดยรับผิดชอบและใชท้รัพยากรร่วมกัน เพือก่อให้เกิดความสําเร็จ และ
บรรลุเป้าหมายเดียวกนั ซึงในการศึกษาครังนี  ไดท้าํการประเมินการทาํงานเป็นทีม ซึงแบ่งออกเป็น 
5 ดา้น ดงันี 

  4.1 พฤติกรรมการติดต่อสือสาร  (Communication) หมายถึง พฤติกรรมของ
พนักงานไปรษณียท์ีมีต่อสมาชิกในสายงานในการแลกเปลียนขอ้มูลกันอย่างอิสระ  รับฟังความ
คิดเห็น  ตรวจสอบความเขา้ใจทีตรงกนั  พบปะ พูดคุย ประชุม แก้ปัญหาหรือป้องกนัปัญหาทีจะ
เกิดขึน 

  4.2 พฤติกรรมการร่วมมือ  (Cooperation) หมายถึง พฤติกรรมของพนักงาน
ไปรษณียท์ีมีต่อสมาชิกในสายงาน  ในการช่วยเหลือซึงกันและกันด้วยความเต็มใจ ร่วมกันวาง
แผนการปฏิบติังาน  หาแนวทางแกไ้ข เพอืใหท้ีมบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้
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  4.3 พฤติกรรมการประสานงาน (Coordination) หมายถึง พฤติกรรมของพนักงาน
ไปรษณียท์ีมีต่อสมาชิกในสายงาน ในการจดัระเบียบการทาํงานทีมีความเกียวขอ้งกันภายในทีม 
หรือระหวา่งทีม ซึงเป็นความรับผดิชอบร่วมกนั มีการจดัการความขดัแยง้เพอืใหบ้รรลุผลสาํเร็จตาม
เป้าหมายดว้ยความรวดเร็ว 

  4.4 พฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative breakthrough) หมายถึง 
พฤติกรรมของพนกังานไปรษณียท์ีมีต่อสมาชิกในฝ่ายงานในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาหรือปรับปรุง
งาน  โดยการคิดคน้วธีิการปฏิบติัการใหม่ๆ ซึงมีผลทาํให้การทาํงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ประสบความสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพ 

  4.5 พฤติกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนือง (Continuous breakthrough) หมายถึง  
พฤติกรรมของพนกังานไปรษณียท์ีต่อสมาชิกในสายงานในการนาํความรู้ทีไดจ้ากการเรียนรู้วิธีการ
ใหม่ๆ เพือนํามาปรับปรุงกระบวนการทาํงาน ลดระยะเวลาการทาน  โดยมีการปรับปรุงอย่าง
สมาํเสมอ 
 5. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ (Organization Citizenship Behavior) 

หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานไปรษณียร์ะดับปฏิบตัิการซึงไม่ไดก้าํหนดให้เป็นหน้าทีทีตอ้ง
ปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมทีพนักงานไปรษณียร์ะดับปฏิบัติการเต็มใจปฏิบัติเพือองค์การ และเกิด
ประโยชน์ต่อองคก์ารซึงในการศึกษาครังนีไดป้ระเมินพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ดา้น ดงันี 

   5.1 พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง  พฤติกรรมของพนักงาน
ไปรษณียท์ีให้ความช่วยเหลือบุคคลอืนในการแก้ปัญหาการทาํงานโดยสมัครใจ  แนะนํา  และ
ช่วยเหลือเพอืนร่วมงาน 

   5.2 พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อืน (Courtesy) หมายถึง  พฤติกรรมของพนักงาน
ไปรษณียท์ีคาํนึงถึงผูอื้น  เคารพสิทธิของผูอื้น  พยายามป้องกันปัญหาทีอาจเกิดขึนตามมาอัน
เนืองจากการปฏิบตัิงาน 

   5.3 พฤติกรรมมีนําใจเป็นนักกีฬา  (Sportsmanship) หมายถึง  พฤติกรรมของ
พนกังานไปรษณียท์ีมีความเห็นใจ  เขา้ใจ  และอดทนต่อปัญหา  ความเสียใจ  แรงกดดนั  ทีเกิดขึน
จากการทาํงาน 

   5.4 พฤติกรรมการมีส่วนร่วม (Civic Virtue) หมายถึง  พฤติกรรมของพนักงาน
ไปรษณียท์ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบ  และมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  ยดึแนวทางปฏิบติัใน
การพฒันาองคก์ารใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
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   5.5 พฤติกรรมการสํานึกในหน้าที (Conscientiousness) หมายถึง  พฤติกรรมของ
พนักงานไปรษณียท์ีมีการปฏิบติัตามระเบียบและนโยบายทีกาํหนด  ตอบสนองต่อนโยบายของ
องคก์าร ปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อย ตรงต่อเวลา และรักษาผลประโยชน์ขององคก์าร 

 
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ไปรษณียเ์ขต 7 สามารถนําขอ้มูลทีได้จากการศึกษาไปใช้อ้างอิงในการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลในองคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพมากขึน 

 2. เมือพนักงานมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน  สามารถเพิมความพึงพอใจในการทาํงานและ
เสริมสร้างกาํลงัใจใหก้บัพนกังาน ทาํใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิภาพมากขึน  พนกังานสนใจในงาน
ของตนมากขึน  ลดความเครียดของพนกังานและส่งผลใหพ้นกังานเกิดความผูกพนักบัองคก์าร  ลด
อตัราการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน 

 3. การทาํงานเป็นทีมเป็นการร่วมมือกนัทาํงาน  เป็นการระดมความคิดและร่วมกัน
ปฏิบตัิงาน  ดงันนังานทีไดจึ้งมีประสิทธิภาพในเวลาอนัสนั  ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร 

 4. ผูบ้ริหารหรือผูน้าํองคก์าร  นาํไปใชใ้นการปรับเปลียนการบริหารงานให้สอดคลอ้ง
และตรงกบัความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคน  สามารถจดัสรรคนให้เหมาะสมกับงาน ของ
พนกังานในสงักดัไปรษณียเ์ขต 7 เพอืทาํใหพ้นกังานเกิดความรักและผกูพนัในงานทีทาํ 
 5. เพือให้ผูท้ีสนใจเกียวกับงานวิจัยนีได้นําไปใช้ปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวจิยัต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 
กรอบแนวคดิทีใช้ในการศึกษา 
 เนืองจากคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นปัจจยัพืนฐานมาจากสภาพการดาํรงชีวิตทีดี  
องคป์ระกอบของตวักาํหนดคุณภาพชีวติในการทาํงานทีเอือประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน พร้อมทงั
ก่อใหเ้กิดความพงึพอใจ ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน  อนัเป็นปัจจยัทีจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทาํงานของบุคลากร (ลีลา  สินานุเคราะห์. 2530: 130) ผูว้ิจยัจึงกาํหนดกรอบแนวคิดในการ
วจิยั ไดด้งันี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที 1  กรอบแนวคิด 

               
                    คุณภาพชีวติ 8 ด้าน 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนทีเพียงพอและยติุธรรม 

2. สถานภาพการทาํงานทีมีความปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

3. ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน 

4. การพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 

5. การบรูณาการทางสังคมหรือการทาํงาน
ร่วมกนั 

6. สิทธิของพนกังาน 

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอืน 

8. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
         การทาํงานเป็นทมี 5 ด้าน 

1.  พฤติกรรมการติดต่อสือสาร  

2. ดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ 

3 .ดา้นพฤติกรรมการประสานงาน 

4. ดา้นพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค ์

5. ดา้นพฤติกรรมการปรับปรุงงานอยา่ง
ต่อเนือง 

 
       พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทดีี 
             ขององค์การ 5 ด้าน 
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  
2. ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น  

3. ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนกักีฬา 
4. ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม  

5. ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ที 
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บทที 2 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

การศึกษาถึง คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร  ของพนักงานไปรษณียส์ังกดัไปรษณียเ์ขต 7 ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์
เพือศึกษาถึง ลักษณะคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์าร ตลอดจนศึกษาความสัมพนัธ์ของการทาํงานเป็นทีมกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ดังนันผูว้ิจยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัที
เกียวขอ้ง เพือใชเ้ป็นกรอบแนวคิดและเป็นแนวทางเพือเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัสรุปสาระสาํคญั
ของประเด็นต่างๆ ทีเกียวขอ้ง ดงันี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัคุณภาพชีวติ 

 2.  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร 

 3.   แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการทาํงานเป็นทีม 

 4.   บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

 5.   งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

แนวคดิและทฤษฎีเกียวกับคุณภาพชีวิต 
ความเป็นมาของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 การเปลียนแปลงสภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเริมขึนใน
ระหวา่งทศวรรษที 1960-1970 เมือเกิดการประทว้งในกิจการอุตสาหกรรมจาํนวนมากทงัในอเมริกา
และในยโุรป เช่น การประทว้งของพนักงานเหมืองแร่ KIRUNA ในประเทศสวีเดน ปี1969 และใน
ปี 1971 พนักงานของบริษทั General Motor ทีมลรัฐ โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การนัด
หยดุงาน เหตุการณ์ทาํนองนียงัเกิดขึนกบัหลายประเทศจนทาํให้กิจการต่าง ๆประสบปัญหาการ
ดาํเนินงานผลเสียหายเกิดขึน ทงักบัเจา้นายและลูกจา้ง นายจา้งจึงเกิดแนวทางใหม่ว่า พนักงานเป็น
ทรัพยากรประเภทหนึงทีตอ้งดูแล ทะนุถนอม ซึงจากเดิมมองว่าพนักงานเป็นเพียงวิธีการผลิต โดย
ไม่ไดค้าํนึงค่าแห่งความเป็นคน เมือแนวคิดเกียวกบัพนักงานเปลียนไป การบริหารงานเกียวกับ
พนกังานก็เปลียนไปดว้ย การบริหารงานจึงไม่ไดม้องแต่เพียงเรืองของค่าจา้งและเงินเดือนเท่านนั 

แต่ยงัครอบคลุมสิทธิในความเป็นมนุษย ์ ด้วยจุดนีเองแนวคิดเรืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานจึง
เกิดขึน ทงันีแนวคิดเรืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานยงัได้รับความสนใจจากนักวิชาการในกลุ่ม
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พฤติกรรมนิยม ซึงใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน หากพนักงานไม่มีความสุขในการ
ทาํงานนันถือเป็นสาเหตุใหญ่ของการทาํงานไร้ประสิทธิภาพ ทาํให้พนักงานขาดงานลาออกจาก
งานสูงขึน ดงันนั เพอืให้พนักงานไดมี้ความสุขในการทาํงาน กลุ่มพฤติกรรมนิยมจึงเสนอแนะให้
ฝ่ายบริหารให้ความสนใจกบัสิงแวดลอ้ม ทศันคติของพนักงาน สุขอนามยั และจิตใจ   และปัจจยั
อืน ๆ ทีส่งผลต่อการทาํงาน เพืนาํไปสู่พฤติกรรมการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ มีการขาดงานและ
ลาออกจากงานลดนอ้ยลง (วรวรรณ บุญลอ้ม 2551) 
 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 ผจญ เฉลิมสาร (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณภาพชีวติการทาํงาน (Quality of Working Life) 

เป็นองค์ประกอบหรือเป็นมิติหนึงทีสําคญั ของคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  แนวความคิด
เกียวกับคุณภาพชีวิตการทาํงานได้กาํเนิดและแพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรม หากกล่าวถึง
ความหมายของคาํว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานแลว้ พบว่า มีผูรู้้ นักวิชาการ หรือผูเ้กียวขอ้งไดใ้ห้
ความหมาย หรือคาํนิยามไวน่้าสนใจหลายประเด็น คือ  
 1.  เป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศทีจะทาํให้ผูใ้ช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการ
ทาํงานสูงขึน โดยผ่านการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจและแก้ไขปัญหาสาํคญัของ
องคก์าร ซึงจะมีผลกระทบต่อชีวิตการทาํงานของพวกเขา นันคือ หมายความรวมถึงการปรับปรุง
การบริหาร เกียวกบัทรัพยากรมนุษย ์ โดยทาํให้มีประชาธิปไตยในสถานทีทาํงานเพิมมากขึน เพือ
ก่อใหเ้กิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององคก์าร ทงันีเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ผูป้ฏิบติังานทุก
ระดบัไดน้าํเอาสติปัญญา ความเชียวชาญ ทกัษะความสามารถอืนๆ มาใชใ้นการทาํงานยอ่มทาํให้
พนักงานหรือกาํลังแรงงานได้รับความพึงพอใจสูงขึน ซึงจะส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงทาง
ทศันคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองคก์ารขึน เช่น การขาดงานลดคุณภาพของผลิตภณัฑดี์ขึน 
การกวดขนัเกียวกบัวนิยัผอ่นคลายลง ความคบัขอ้งใจลดลง เป็นตน้  
 2.  คุณภาพชีวิตการทาํงานมีความหมายทังทางกวา้งและทางแคบ ซึงได้รวบรวม
ความหมายของคุณภาพชีวติการทาํงานไวใ้นประเด็นต่างๆ ดงันี 

  2.1  คุณภาพชีวิตการทาํงานในความหมายทีกวา้ง หมายถึงสิงต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบั
ชีวิตการทํางานซึงประกอบด้วย ชัวโมงการทํางาน  ค่าจ้าง  สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ผลประโยชน์และบริการ ความกา้วหน้าในหน้าทีการงาน และการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ สิงเหล่านีลว้น
แลว้แต่แรงจูงใจและความพงึพอใจสาํหรับพนกังาน 
  2.2  คุณภาพชิวิตการทาํงานในความหมายอย่างแคบ คือ ผลทีมีต่อพนักงาน ซึง 
หมายถึง การปรับปรุงในองค์การและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิงพนักงานควรได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ สาํหรับการส่งเสริมระดบัคุณภาพชิวิตการทาํงานของแต่ละบุคคล และรวมถึง
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ความตอ้งการของพนกังานในเรืองของความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทีจะมี
ผลต่อสภาพการทาํงานของเขาดว้ย 

  2.3  คุณภาพชีวติการทาํงานในแง่มุมทีหมายถึงการคาํนึงถึงความเป็นมนุษยใ์นการ
ทาํงาน (Humanization of Work) ซึงประเทศฝรังเศสและประเทศทีพูดภาษาฝรังใช ้คาํว่า การ
ปรับปรุงสภาพการทาํงาทน (Improvement of Working Condition) ประเทศสงัคม นิยมใชค้าํว่า การ
คุ้มครองแรงงาน (Worker’s Environment) และความเป็นประชาธิปไตยในสถานทีทาํงาน 
(Democratization of the Workplace) คุณภาพชิวติการทาํงานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ แนว
ปฏิบติัหรือเทคโนโลยทีีส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีก่อให้เกิดความพึงพอใจมากขึน ใน
การปรับปรุงผลลพัธท์งัขององคก์ารและปัจเจกบุคคลตามลาํดบั  
 การศึกษาถึงความหมายของคุณภาพชีวิตในการทาํงานนัน มีผูศึ้กษาและให้นิยามไว้
หลายประการ ดงันี 

 กญัจนพร อ่วมสาํอางค ์(2547) ไดส้รุปความหมายของคุณภาพชีวิตว่า หมายถึง การมี
สภาพความเป็นอยูแ่ละการดาํเนินชีวิตทีดี หรือการใชชี้วิตอยา่งมีความสุขโดยวดัไดจ้ากความรู้สึก
พึงพอใจในดา้นร่างกายและสติปัญญา ดา้นจิตใจและอารมณ์ ดา้นสังคมและสิงแวดลอ้ม รวมถึง
ดา้นปัจจยัทีจาํเป็นในการดาํรงชีวติโดยผา่นการรับรู้และประเมินดว้ยตนเอง 

 พชัราภรณ์ คนกล้า (2547) ได้สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตว่า หมายถึง ชีวิตที
สมบูรณ์ในแง่ทีดีทังทางร่างกายและจิตใจ ซึงเกิดจากให้ความสําคัญ และความพึงพอใจต่อ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ตามสภาพการณ์ และสิงแวดลอ้มทีมีอยู ่เป็นอยู ่หรือไดรั้บอยู ่ดว้ยการรับรู้และ
ตดัสินใจของมนุษยใ์นช่วงเวลาหนึง สามารถเปลียนแปลงได้ตามกาลเวลาและสภาพการณ์ที
เปลียนแปลงไป 

 ปราชญา กลา้ผจญั (2545) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตว่า หมายถึง การทีมนุษย์
สามารถดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข มีคุณภาพ มีความเป็นอยูท่ีดี เป็นชีวิตทีพงึตวัเองได ้และสามารถ
อยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข มนุษยท์ุกคนปรารถนาทีจะมีชีวิตทียนืยาว เพียบพร้อมดว้ย
ความสุข และความสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์ เมือมนุษยเ์ติบโตขึน ตอ้งหางานทาํ ก็ปรารถนาทีจะมีชีวิต
การทาํงานทีมีคุณภาพ (quality of work life) อีกดว้ย งานนนัตอ้งเป็นงานทีทาํแลว้ให้ตนเองเกิด
ความสุขจากการปฏิบติัหนา้ทีการงานนนั ๆ ดว้ย ทาํแลว้มองเห็นหนทางทีจะเจริญกา้วหนา้ยงิ ๆ ขึน
ไป 

 สกล ลิจุติภูมิ (2545 : 10) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นลกัษณะการทาํงานทีมี
คุณค่าและ คุณภาพทีดีต่องาน ยดึมนัผกูพนักบังานทีทาํ สภาพแวดลอ้มการทาํงานมีความเหมาะสม
ปลอดภัย มีอิสระในด้านความคิด ได้รับการตอบสนอบทงัทางด้านร่างกายจิตใจ สังคม และ
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เศรษฐกิจอยา่งเพยีงพอ ยติุธรรม เป็นทียอมรับ ของผูร่้วมงานและสังคม ดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุข
อนันาํไปสู่คุณค่าแก่ชีวติของตนเองและครอบครัว 

 พิสมยั เครือชารี (2544) ไดส้รุปความหมายของคุณภาพชีวิตว่า หมายถึง การมีชีวิตที
สมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ และสังคม มีปัจจยัทางดา้นวตัถุทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต การไดรั้บการ
ยอมรับ สามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข และทาํประโยชน์ใหก้บัสงัคม 

 ผดาพร เหมบุตร ( 3 : 66) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นเครืองทีน่าสนใจ
เพราะชีวติของเราใน หนึงวนันนั จะมีครึงหนึงหรืออาจมากกว่านนัทีทุกคนจะตอ้งครําเคร่งอยูก่บั
การทาํงาน จนแทบจะไม่มีเวลา ดูแลและห่วงใยสุขภาพของตนเองเลย ท่านทราบหรือไม่ว่า การที
เราขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพทงั ร่างกายและจิตใจตนเองนันเอาจกลายเป็นการสร้างหรือชวน
เชิญโรคภยัต่างๆ เขา้มาร่วมดาํรงชีวติกบัเราได ้เพอืใหง่้ายต่อการอธิบายขอทาํความเขา้ใจว่าคุณภาพ
ชีวิตในการทาํงาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ประเภทของ
งานทีทาํรวมถึงค่าตอบแทนทีเราพอใจ และส่วนทีสองเป็นเรืองของจิตใจ ความรู้สึกสุขทุกขใ์นการ
ทาํงาน เช่น ไดท้าํงานทีรักทาํใหรู้้สึกมีความสุขในการทาํงานนนั 

 สรพรรค  ภกัดีศรี (2543) สรุปความหมายของการพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานว่า 
เป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือทาํงานได้ถูกตอ้ง
สาํเร็จตามเป้าหมาย ทาํงานอยา่งเต็มความสามารถ ตงัใจ และมีความพอใจในการทาํงาน ทาํให้
สามารถแกปั้ญหาต่างๆทีเกิดขึนในองคก์าร  
 สุวรรณ จนัทสาร (2543) ไดส้รุปความหมายของคุณภาพชีวติวา่ หมายถึง คุณภาพชีวิตที
สมบูรณ์ทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจ ทีสามารถดาํเนินอยูใ่นชีวิตและสังคมไดมี้ความพึงพอใจกบั
ความเป็นอยูข่องตนเอง มีปัจจยัทางดา้นวตัถุทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตไดแ้ก่ อาหาร เสือผา้ ทีอยู่
อาศยั สุขภาพ มีสาธารณูปโภคทีดี มีงานทาํ มีเศรษฐกิจดี เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นที
ยอมรับของสงัคม 

 ศศิพินต ์ทรงสัตย ์(2542) ไดส้รุปความหมายของคุณภาพชีวิตว่า หมายถึงการมีชีวิตที
สมบูรณ์ในแง่ดีทังร่างกายและจิตใจ ซึงเกิดจากการให้ความสําคัญและความพึงพอใจต่อ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ตามสภาพการณ์และสิงแวดลอ้มทีมีอยู ่เป็นอยู ่หรือไดรั้บอยู ่โดยการรับรู้และ
ตดัสินใจของมนุษยใ์นช่วงเวลาหนึง สามารถเปลียนแปลงได้ตามกาลเวลาและสภาพการณ์ที
เปลียนแปลงไป 

 นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตว่า หมายถึงสภาพการ
ดาํรงชีวิตทีบุคคลเกิดความสุขทงัทางร่างกายและจิตใจ อนัเนืองมาจากการได้รับการตอบสนอง
ความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ อยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 
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 ผจญ เฉลิมสาร (2540) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตในการทาํงานว่าเป็นคาํทีมี
ความหมายกวา้ง ครอบคลุมไปทุกด้านทีเกียวขอ้งกับชีวิตในการทาํงานของแต่ละบุคคล และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานภายในองคก์าร แต่มีเป้าหมายสาํคญัร่วมกนัอยูท่ีการลดความตึงเครียด
ทางจิตใจ เพอืเพมิความพงึพอใจในงานทีทาํ ซึงถือเป็นกลไกสาํคญัในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตใน
สถานทีทาํงาน 

 แฮคแมน และแซทเทิล (Hackman and Suttle 1997 : 4-5) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการ
ทาํงาน คือ ระดบัความรู้สึกของ พนักงาน ทีไดรั้บจากประสบการณ์ทาํงานว่า องคก์ารมีการจดั
สภาพการทาํงาน ทีทาํใหพ้นกังานพงึพอใจ และมีความเป็นอยูท่ีดี 

 บุษยาณี จนัทร์เจริญสุข (2537) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตในการทาํงานไวว้่าเป็น
ทศันคติหรือความรู้สึกของพนกังานซึงไดรั้บมาจากประสบการณ์การทาํงาน มีผลทาํให้พนักงานมี
ความพงึพอใจ มีความสุขในการทาํงาน และมีสุขภาพจิตทีสมบูรณ์ 

 คีรี และคิวเล่ (Keree and Kewley 1993 อ้างถึงในภทัรา เผือกพนัธ์ 2545 : 29) ให้
ความหมายคุณภาพชีวติในการทาํงานวา่  เป็นกลุ่มหรือวิธีการ หรือ เทคโนโลย ีในงานเพิมมากขึน   
โดยมุ่งผลลพัธ์ไปทีตวัพนักงานมากกว่าการบริหารจดัการ นอกจากนียงัรวมไปถึง การมีส่วนร่วม
ในการแกปั้ญหา การปรับเปลียนระบบงาน การทาํให้งานน่าสนใจ การใช ้วิธีการใหม่ๆ ในระบบ
การใหร้างวลั และการปรับปรุงสิงแวดลอ้มในการทาํงาน ดงันัน คุณภาพ ชีวิต การทาํงาน ของคน
ในองคก์ารจึงประกอบดว้ยความพงึพอใจในงานโดยรวม ความพงึพอใจในงานเฉพาะดา้น  ลกัษณะ
งาน ความผกูพนักบังาน 

 ฮิวส์ และ คมัมิงส์ (Huse and Cummings 1985) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานว่า เป็นความสอดคล้องกันระหว่างความรู้สึกว่าได้รับสิงทีคาดหวงัของบุคคล กับ
ประสิทธิผลขององค์การนันคือ คุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นประสิทธิผลขององค์การอัน
เนืองมาจากความผาสุกในงานของพนักงาน เป็นผลมาจากการรับรู้ประสบการณ์ในการทาํงาน  ซึง
ทาํใหพ้นกังานมีความพงึพอใจในงานนนั ๆ ส่งผลให้พนักงานมีขวญักาํลงัใจทีดี ตอ้งการปรับปรุง
ศกัยภาพในการทาํงานและสามารถช่วยเพมิผลผลิตในงานได ้

 เดลามอตเต และ ทาเคซาวา (Delamotte and Takezawa 1984 : 2-3) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตใน
การทาํงานวา่  มาจากแนวความคิดของคุณภาพชีวิต ซึงหมายถึงการพฒันาให้บุคคลนันๆ มีสภาพ ความ
เป็นอยูท่ีดี มีสภาพการทาํงานดี อยูภ่ายใตก้ารทาํงานทีเหมาะสม มีความปลอดภยั ไดรั้บผลประโยชน์ 
และสิทธิต่างๆอยา่งยติุธรรมและเสมอภาคในสังคม โดยเฉพาะอยา่งยงิบุคคลควร จะไดรั้บการพิจารณา 
เป็นพิเศษเกียวกบัการส่งเสริมชีวิตการทาํงานในแต่ละบุคคล รวมถึงความตอ้งการ ของบุคคลใน เรือง 
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ความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ทีมีผลต่อสภาพการตดัสินใจที จะมีผลต่อสภาพ
การทาํงานของเขาดว้ย  

 อมัสตอส (Umstot 1984) ไดก้ล่าววา่  คุณภาพชีวิตการทาํงานอาจหมายถึง สิงทีมีความ
เกียวขอ้งและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ในการทาํงานของแต่ละบุคคล  และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ  โดยเน้นทีผลลัพธ์ทีออกมานันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของพนักงานแต่ละคน  กล่าวคือ งานสามารถส่งผลต่อพนักงาน ทาํให้พนักงานรู้สึกและ
ปฏิบติังานไดดี้ยงิขึน 
 ฮอมบรัม ทิชี และวีวนันา (Hombrum, Tichy and Devanna 1984 อา้งถึงใน ภกัวิภา 
ศกัดิศรี 2547) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทาํงานว่า ประกอบไปด้วยอยา่งน้อย            

3 องคป์ระกอบ คือ 

 1.   เป็นชุดของผลลพัธ ์(outcomes) ของพนกังานแต่ละคนซึงเกียวขอ้งกบัความพอใจใน
การทาํงานความสมัพนัธท์ีดีระหวา่งพนกังานและหวัหนา้ อตัราการเกิดอุบติัเหตุมีนอ้ย  

 2.   เป็นชุดของการปฏิบตัิขององคก์าร (organizational practices) ไดแ้ก่ การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม การทาํงานให้มีคุณค่า ระบบการให้รางวลัและผลตอบแทน ตลอดจนสภาพการ
ทาํงานทีดี  

 3.   เป็นรูปแบบการเปลียนแปลงในองคก์าร นันคือ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานถือเป็นกลยทุธใ์นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพอืใหคุ้ณภาพชีวติในการทาํงานของพนักงาน
ดีขึน และยงัเป็นการเพมิประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร 

 บลูสโตน (Bluestone 1977 ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของคุณภาพชีวติในการทาํงานไวว้่า 
เป็นการสร้างสรรคบ์รรยากาศทีจะทาํให้ผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บความพึงพอใจในการทาํงานสูงขึน โดย
ผ่านการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาสาํคญัขององค์การ ซึงจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตการทาํงานของพวกเขา นันคือ ได้หมายความถึงการปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ โดยทาํให้มีประชาธิปไตยในสถานทีทาํงานมากขึน เพือก่อให้เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิผลขององคก์าร ทงันีเพราะการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้สมาชิกขององคก์ารในทุกระดบั ได้
ใชส้ติปัญญา ความเชียวชาญ ทกัษะและความสามารถอืน ๆ มาใชใ้นการทาํงานในองคก์ารยอ่มทาํ
ให้สมาชิกหรือกาํลังแรงงานไดรั้บความพึงพอใจสูงขึน ซึงจะส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงทาง
ทศันคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองคก์ารขึน เช่น การขาดงานลดลง คุณภาพของผลิตภณัฑดี์
ขึน การกวดขนัเกียวกบัวนิยัผอ่นคลายลง ความคบัขอ้งใจลดลง เป็นตน้ 

 แฮคแมน และซัสเทิน (Hackman and Suttle 1977 อ้างถึงในบุณฑริกา  ละไมเสถียร 
2548 : 6) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงานว่า  คือสิงทีสนองความผาสุก และความพึง
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พอใจของผูป้ฏิบตัิงานทุกๆ คนในองคก์าร ไม่ว่าจะเป็นระดบัคนงาน หัวหน้างาน ผูบ้ริหาร หรือ
แมแ้ต่เจา้ของบริษทัหรือหน่วยงาน การมีคุณภาพชีวิตงานทีดี นอกจากมีส่วนทาํให้บุคลากร หรือ 

หน่วยงาน การมีคุณภาพชีวิตงานทีดี นอกจากมีส่วนทาํให้บุคลากรพึงพอใจ แลว้ยงัอาจส่งผลต่อ 

ความเจริญ รุ่งเรืองดา้นอืนๆ เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ หรือผลผลิตต่างๆ และสิงทีสาํคญัคุณภาพ
ชีวติงาน 

 วอลตนั (Walton 1973) ใหค้วามหมายของคุณภาพชีวติในการทาํงานไวว้่า เป็นลกัษณะ
การทาํงานทีตอบสนองความปรารถนาและความตอ้งการของบุคคล  โดยพิจารณาคุณลกัษณะของ
ความเป็นบุคคล สภาพตวับุคคลหรือสงัคม เรืองสงัคมขององคก์ารทีทาํใหง้านเกิดผลสาํเร็จ 

 จากความหมายต่างๆ จะเห็นว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานมีความหมายทีหลากหลาย 

ผูว้จิยัไดส้รุปความหมายของคุณภาพชีวติในการทาํงานวา่ หมายถึง สิงต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัชีวิตการ
ทาํงานซึงประกอบไปด้วยค่าจ้าง ระยะเวลาในการทาํงาน  สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

ผลประโยชน์เพมิเติมต่าง ๆ ความมนัคงและความปลอดภยัในการทาํงาน การไดรั้บการปฏิบตัิทีเป็น
ธรรม การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีความกา้วหน้าในอาชีพ ความสัมพนัธ์ระหว่างชีวิตการ
ทาํงานกบัการดาํเนินชีวติโดยทวัไป ความสอดคลอ้งทางสงัคมกบัชีวติการทาํงาน รวมทงัการพฒันา
ทางสมรรถภาพของมนุษย ์ซึงมีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจในงาน และเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน
ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงผูว้จิยัจะใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและจดัทาํแบบสอบถามเพือ
การวจิยัในครังนี 
 แนวคดิเกียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 ดีสเลอร์ (Desslers 1991) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ซึงจะ
สะทอ้นคุณภาพในการทาํงานไว ้6 ดา้นคือ 

 1. ความยติุธรรมและความมีเหตุผลในการปฏิบติัต่อพนกังาน 

 2. การใหโ้อกาสพนกังานในการใชค้วามรู้ความสามารถทีมีไดอ้ยา่งเต็มที  และยงัเป็น
การทาํใหพ้นกังานไดเ้ล็งเห็นถึงศกัยภาพของตนเองในการทาํงาน 

 3. การติดต่อสือสารระหวา่งพนกังานมีการเปิดกวา้งและมีความน่าเชือถือ 

 4. ให้โอกาสพนักงานในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองทีเกียวขอ้งกับตัว
พนกังานเอง 

 5. ใหผ้ลตอบแทนทีเพยีงพอและมีความยตุิธรรม 

 6. การจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ  

 ฮิวส์ และ คมัมิงส์ (Huse and Cumming 1985) ไดเ้สนอลกัษณะทีสาํคญัทีประกอบขึน
เป็นคุณภาพชีวติการทาํงานวา่ มี 8 ดา้น คือ 
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 1. ผลตอบแทนทียตุิธรรมและเพยีงพอ (adequate and fair compensation) หรือรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึง การไดรั้บรายไดแ้ละผลตอบแทนทีเพียงพอและสอดคลอ้งกับ
มาตรฐาน ผูป้ฏิบติังานรู้สึกวา่มีความเหมาะสมและเป็นธรรมเมือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากงานอืนๆ  

 2. สภาพทาํงานทีปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (safe and healthy environment) 

หมายถึง การทีพนกังานไดป้ฏิบตัิงานในสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม สถานทีทาํงานไม่ไดส่้งผลเสีย
ต่อสุขภาพและไม่เสียงอนัตราย 

 3. การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบตัิงาน (development of human capacities) หรือโอกาส
พฒันาศกัยภาพ หมายถึง การทีผูป้ฏิบตัิงานไดมี้โอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนจากงานทีทาํ
โดยพจิารณาจากลกัษณะงานทีปฏิบตัิ ไดแ้ก่งานทีไดใ้ชท้กัษะและความสามารถหลากหลาย งานมี
ความทา้ทาย งานทีผูป้ฏิบตัิมีความเป็นตวัของตวัเองในการทาํงาน งานทีไดรั้บการยอมรับว่ามี
ความสาํคญั และงานทีผูป้ฏิบตัิไดรั้บทราบผลการปฏิบตัิงาน 

 4. ความกา้วหนา้ (growth) หมายถึง การทีผูป้ฏิบติัมีโอกาสทีจะกา้วหน้าในอาชีพและ
ตาํแหน่งอยา่งมนัคง 

 5. สังคมสัมพนัธ์ (social integration) การทีผูป้ฏิบติังานเป็นทียอมรับของผูร่้วมงานที
ทาํงานมีบรรยากาศเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอืออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า ผูป้ฏิบตัิ
ไดรั้บการยอมรับและมีโอกาสสมัพนัธก์บัผูอื้น 

 6. ลกัษณะการบริหารงาน (constitutionalism) หมายถึง การมีความยตุิธรรมในการ
บริหารงาน มีการปฏิบติัต่อบุคลากรอยา่งเหมาะสม พนักงานไดรั้บการเคารพในสิทธิและความเป็น
ปัจเจกบุคคล ผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน  บรรยากาศขององคก์ารมีความ
เสมอภาคและยตุิธรรม 

 7. ภาวะอิสระจากงาน (total life space) หมายถึง ภาวะทีบุคคลมีความสมดุลในช่วงของ
ชีวติระหวา่งปฏิบติังานกบัช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาทีไดค้ลายเครียดจากหนา้ทีความรับผดิชอบ 

 8. ความภูมิใจในองคก์าร (organizational pride) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานทีมี
ความภูมิใจทีได้ปฏิบัติงานในองค์การทีมีชือเสียงและได้รับรู้ว่าองค์การอํานวยประโยชน์และ
รับผดิชอบต่อสงัคม 

 อมัสตอส (Umstot 1984) ไดอ้ธิบายแนวคิดเรืองคุณภาพชีวิตการทาํงานว่า เป็นแนวคิด
ทีไดรั้บมาจากการพฒันามาตงัแต่ช่วงทศวรรษที 1970 เป็นตน้มาโดยสะทอ้นในเรืองของวฒันธรรม
องคก์าร และไดเ้สนอเกณฑใ์นการพจิารณาคุณภาพชีวติในการทาํงานไว ้5 ประการ คือ 

 1. ผลตอบแทนทีเพยีงพอและมีความยติุธรรม ผลตอบแทนนีจะเป็นปัจจยัทีตอบสนอง
ความตอ้งการไดใ้นเรือง  ความตอ้งการทางร่างกาย  ความตอ้งการความปลอดภยั  และรวมถึงความ
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ตอ้งการทางสังคม  ความเจริญก้าวหน้า และการประจักษ์ตนด้วยผลตอบแทนทีเพียงพอและ
ยติุธรรม ซึงจะมีผลต่อความพงึพอใจและเกิดแรงจูงใจในการทาํงาน 

 2. โอกาสในการใชค้วามสามารถและการแสวงหาความกา้วหน้าของตนเอง ซึงเกณฑ์
ขอ้นีจะมีผลโดยตรงจากการออกแบบงานทีมีคุณค่า  ซึงลกัษณะงานทีดีจะตอ้งมีความเป็นอิสระใน
การตดัสินใจในระดบัหนึง  สร้างความรับผดิชอบในงาน มีการแจง้ผลการทาํงานให้พนักงานไดรั้บ
ทราบ พนักงานตอ้งการใชค้วามรู้ความสามารถทีมี  และยงัตอ้งเรียนรู้เพิมเพือพฒันาตนเองและ
แสวงหาความกา้วหนา้ในอาชีพใหสู้งขึนไปอีก 

 3. การบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั  ความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึงของ
องคก์ารและของกลุ่มทาํงาน เพราะสภาพของงานจะตอ้งมีการติดต่อทางสังคมระหว่างบุคคลและ
กลุ่มคนต่างๆในองคก์าร  ซึงองคก์ารสามารถทีจะช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์และมิตรภาพทีดีให้
เกิดขึนในองคก์าร เพอืใหเ้กิดความรู้สึกเป็นหนึงเดียวกนั 

 4. การใชห้ลกัประชาธิปไตย องคก์ารทีจะมีระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานทีดีนนั  จะให้
สิทธิพนักงานในหลายด้าน  เช่น  การให้อิสระในเรืองของความคิดเห็น  การเสมอภาคในกลุ่ม
พนักงานด้วยกัน  การเคารพสิทธิส่วนบุคคลในการกาํหนดกระบวนการหรือวิธีการทาํงานด้วย
ตนเองในระดบัหนึง 

 5. การใชชี้วติในการทาํงานและชีวติส่วนตวั เป็นเรืองเกียวกบัการรักษาสมดุลระหว่าง
ชีวิตส่วนตัวกับการทาํงาน  โดยดูว่างานมีผลกระทบต่อชีวิตหรือกิจกรรมทีเป็นส่วนตัวหรือ
ครอบครัวหรือไม่ นอกจากนนัยงัคาํนึงถึงเรืองสุขภาพของพนกังานทีเกียวขอ้งกบั ความเครียดหรือ
แรงกดดนัอนัเนืองมาจากการทาํงาน 

 วอลตนั  (Walton 1973)  เป็นบุคคลหนึงทีสนใจในการพฒันาองคก์ารให้มีคุณภาพ โดย
ผสมผสานแนวทางความเป็นบุคคลร่วมกบัสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ครอบครัว และสังคมการ
กาํหนดวา่บุคคลมีคุณภาพชีวติในการทาํงานนนั พจิารณาขอ้บ่งชีใน 8 ดา้นเป็นเกณฑว์ดั ดงันี 

 1.  การไดรั้บผลตอบแทนทียตุิธรรมและเพยีงพอ ผลตอบแทนดา้นรายไดเ้ป็นสิงหนึงทีบ่ง
บอกถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงาน เนืองจากบุคคลมีความตอ้งการทางเศรษฐกิจ และมุ่งทีจะไดรั้บ
ผลตอบแทนต่าง ๆ อยา่งคุม้ค่าหลงัจากทีทาํงานนนัไปแลว้ ซึงความตอ้งการนีเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับ
การดาํเนินชีวิตในสังคมของปัจเจกบุคคล บุคคลนอกจากจะสร้างความคาดหมายในผลตอบแทน
สาํหรับตนแลว้ ยงันาํไปเปรียบเทียบกบัผูอื้นในงานประเภทเดียวกนั ดงันัน เกณฑใ์นการตดัสิน
เกียวกบัผลตอบแทนทีบ่งชีวา่มีคุณภาพชีวติทีดีในการทาํงานนนัจะพจิารณาในเรืองต่าง ๆ ดงันี 
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  1.1   ผลตอบแทนทีเพยีงพอ คือ ค่าตอบแทนทีไดจ้ากการทาํงานในเวลางาน มีความ
เพียงพอทีจะดาํรงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพในสังคม  ซึงทาํให้บุคคลมีชีวิตอยูอ่ยา่งสะดวก 

สบาย โดยไม่ตอ้งพงึพาการทาํงานอืน 

  1.2   ผลตอบแทนทีเป็นธรรม คือ เป็นการประเมินจากความหมายเชิงปฏิบตัิการโดย
ทีบุคคลประเมินค่าตอบแทนกบัปัจจยัต่าง ๆ ในการทาํงาน ดงันี 

   1.2.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนทีไดก้บัทกัษะ ความรับผิดชอบใน
งานสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

   1.2.2  ความสมัพนัธร์ะหวา่งความตอ้งการระดบัฝีมือแรงงานกบัความชาํนาญ
ในการทาํงาน 

   1.2.3  รายไดแ้ละค่าตอบแทนตามเกณฑข์นัตาํทีกฎหมายกาํหนด 

   1.2.4  ผลตอบแทนต่าง ๆ ทีบุคคลพงึไดรั้บเมือองคก์ารไดผ้ลกาํไรมากขึน 

   1.2.5  ผลประโยชน์ทีบุคคลพงึไดรั้บจากการมีส่วนร่วมในการผลิต 

   1.2.6  ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าตอบแทนทีตนไดรั้บจากการทาํงานกบังานอืน
คลา้ยๆ กนั 

 2.  สภาพการทาํงานทีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง พนกังานตอ้งอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการทาํงาน มีการป้องกนัอุบติัเหตุ และไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพทงักายและ
จิตใจนอกจากนี กฎหมายทีเกียวกบัการคุม้ครองแรงงาน และผูป้ระกอบการควรกาํหนดนโยบาย
หรือมาตรฐานเป็นลายลกัษณ์อักษร เกียวกับการคงไวซึ้งสภาพการทาํงานทีถูกสุขลักษณะและ
คาํนึงถึงสุขภาพของผูใ้ชแ้รงงาน เช่น การกาํหนดอายขุองผูใ้ชแ้รงงาน การปรับชวัโมงการทาํงาน
ใหเ้หมาะสม การจดักิจกรรมกีฬา การออกกาํลงักาย และนันทนาการต่าง ๆ ทีช่วยผ่อนคลายความ
ตึงเครียดจากงาน ทาํใหร่้างกายแขง็แรง ผูใ้ชแ้รงงานสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยงิขึนซึง
ในอนาคตผูป้ระกอบการควรมองถึงการจดัการดา้นการส่งเสริมสุขภาพ เพอืใหบุ้คคลเหล่านีมีความ
สะดวกสบายในการทาํงานมากกวา่การดูแลดา้นสุขภาพจิตแต่เพยีงอยา่งเดียวเท่านนั 

 3. การพฒันาศกัยภาพของพนักงาน หมายถึง การพฒันาขีดความสามารถของบุคคล
โดยทาํงานในรูปแบบใหม่จากการทาํงานเดิม และให้ความสาํคญัเกียวกบัการศึกษา อบรม ซึงการ
พฒันาการทาํงานและอาชีพของบุคคล เป็นตวับ่งบอกถึงคุณภาพชีวติการทาํงานประการหนึง ซึงจะ
ทาํให้บุคคลสามารถทาํหน้าทีโดยใชศ้กัยภาพทีมีอยา่งเต็มที มีความเชือมันในตนเอง และเมือมี
ปัญหาก็สามารถจดัการแกไ้ขตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 4.  ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน หมายถึง งานทีผูป้ฏิบตัิไดรั้บมอบหมายจะมี
ผลต่อการคงไว ้และการขยายความสามารถของตนเองใหไ้ดรั้บความรู้และทกัษะใหม่ ๆ มีแนวทาง
หรือโอกาสในการเลือนตาํแหน่งหนา้ทีทีสูงขึน 

 5.  การบูรณาการทางสังคม โดยทวัไปในสังคมพบว่า มนุษยก์บัการทาํงานจะมีความ
เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้การทาํงานของบุคคลทีจะเกิดคุณภาพชีวติใน
การทาํงานไดน้นั ผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงธรรมชาติของความสมัพนัธข์องบุคคลในองคก์ารและ
การทาํงานร่วมกนั ซึงเป็นกรอบในการทาํงานทีสาํคญัยงิ เพือจะทาํให้พนักงานเห็นว่าตนเองมี
คุณค่าสามารถปฏิบติังานใหป้ระสบความสาํเร็จ มีการยอมรับและร่วมมือกนัทาํงานดว้ยดี 

 6.  สิทธิของพนกังาน หมายถึง สมาชิกในองคก์ารควรมีสิทธิในการปกป้องสิทธิของตน 

และสหภาพแรงงานควรมีบทบญัญติัหรือขอ้กาํหนดใด ๆ เพือใชป้กป้องคุม้ครองผูใ้ชแ้รงงานและ
ร่วมพจิารณากบัผูบ้ริหารขององคก์ารในการตดัสินใจทีเกียวขอ้งกบัผูใ้ชแ้รงงาน หรือบางครังอาจ
ตอ้งเรียกร้องสิทธิทีพงึไดข้องผูใ้ชแ้รงงานดว้ย 

 7.  ความสมดุลระหวา่งชีวติการทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั หมายถึง การดาํเนินชีวิตในการ
ทาํงานของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อความสมัพนัธร์ะหวา่งครอบครัว สงัคม นอกจากบุคคลจะแสดง
บทบาทในดา้นชีวติการทาํงาน ยงัตอ้งควรแสดงบทบาทในการดาํเนินชีวิตดา้นอืน ๆเพือให้มีความ
สมดุลซึงกนัและกนั ปัจจุบนัพบว่า มนุษยใ์ห้ความสาํคญักบังานมากกว่าชีวิตครอบครัว จึงทาํให้
สถานภาพของชีวติครอบครัวบกพร่อง เกิดความขดัแยง้ในบทบาทของคู่สามีภรรยา ดงันัน จึงควรมี
เวลาสาํหรับครอบครัว สงัคม โดยการหาเวลาวา่งทาํกิจกรรมร่วมกนั และเขา้ร่วมกิจกรรมของสงัคม 

 8.  งานมีส่วนเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม หมายถึง กิจกรรมการทาํงานทีดาํเนินไปใน
ลกัษณะทีไดรั้บผดิชอบต่อสงัคม ซึงจะก่อใหเ้กิดการเพมิคุณค่าความสาํคญัของงาน และอาชีพของ
พนกังาน เช่นความรู้สึกของกลุ่มพนักงานทีรับรู้ว่าองคก์ารของตนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
เกียวกบัผลผลิต การกาํจดัของเสีย เทคนิคการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงคด์า้นการเมืองและ
อืน ๆ 

 จากการศึกษาผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ลกัษณะสาํคญัทีเป็นองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงาน ประกอบดว้ย ผลตอบแทนทียตุิธรรมและเพียงพอ สภาพทาํงานทีปลอดภยั ไม่เป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ องคืการควรมีสภาพแวดล้อมในการทาํงานทีปลอดภัยและมันคง รวมทงัแสดงให้
พนกังานมีความมนัใจวา่ พนกังานไดรั้บความเจริญกา้วหนา้จากงานทีทาํ ตลอดจนการฝึกอบรมเพือ
พฒันาทกัษะและความชาํนาญใหก้บัพนกังาน มีเวลางานทีพอเหมาะไม่มากหรือไม่นอ้ยเกินไป เพิอ
ใหพ้นกังานมีอิสระในการเลือกใชเ้วลาว่าเพือพกัผ่อนกบัครอบครัว การมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบัเพือน
ร่วมงาน และปลูกฝังใหพ้นกังานเกิดความภาคภูมิใจในตวัองคก์าร 
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 ผูว้ิจยัไดน้าํเอาแนวความคิดของ วอลตนั (Walton 1973) มาใชใ้นการกาํหนดตวัแปร
และประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม  เนืองจากเป็นแนวความคิดทีนิยมและครอบคลุม
องคป์ระกอบหลกัของคุณภาพชีวิต ซึงประกอบดว้ย 8  ดา้น คือ ดา้นผลตอบแทนทียตุิธรรมและ
เพียงพอ   ด้านสภาพการทํางานทีปลอดภัย   ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน   ด้าน
ความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน  ดา้นบูรณาการทางสงัคม  ดา้นสิทธิของพนักงาน  ดา้นความ
สมดุลระหวา่งชีวติการทาํงานกบัชีวติดา้นอืน  และดา้นงานมีส่วนเกียวขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคม  
 ประโยชน์ของการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 กรีนเบิร์ก และ บารอน (Greenberg and Baron 1995 อา้งถึงใน นฤดล 2541) กล่าวว่า 
คุณภาพชีวติในการทาํงานเป็นส่วนหนึงในการพฒันาองคก์าร โดยเกียวกบัการเพิมขึนของผลผลิต 

และการปรับปรุงคุณภาพทีเกียวขอ้งกับพนักงาน โดยการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองที
เกียวขอ้งกบัการทาํงาน การตอบสนองความตอ้งการความพึงพอใจของพนักงาน  ทาํให้พนักงานมี
ความตังใจในการทาํงานอย่างเต็มที ซึงจะนําไปสู่ความสําเร็จในการเพิประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใหก้บัองคก์าร 

 ดีสเลอร์ (Desslers 1991) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน จะทาํให้พนักงานมี
ความรู้สึกทีดีต่อองคก์าร เสริมสร้างขวญักาํลงัใจ และสภาพแวดลอ้มทางจิตวิทยาในการทาํงานให้
เป็นไปในทางบวกมากขึน 

 ชูร์เลอร์ และคณะ (Schuler and al. 1989 อา้งถึงใน นฤดล 2541) กล่าวสรุปถึงประโยชน์
ของคุณภาพชีวติในการทาํงานวา่ เพอืเพมิความพงึพอใจในการทาํงาน เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ
ให้กับพนักงาน ลดอัตราการขาดงานของพนักงาน  ส่งผลให้ผลผลิตเพิมขึน การทาํงานมี
ประสิทธิภาพมากขึน เนืองจากพนักงานมีส่วนร่วมในการทาํงานและสนใจในการทาํงานมากขึน 

ลดความเครียด และอุบตัิเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการทาํงาน ซึงจะส่งผลถึงการลดตน้ทุนดา้นค่า
รักษาพยาบาล  รวมถึงต้นทุนค่าประกันด้านสุขภาพ เพิมความยืดหยุ่นด้านกําลังคน และ
ความสามารถในการสลบัเปลียนพนกังานมีมากขึน นนัคือ พนกังานสามารถเรียนรู้งานและมีทกัษะ
ในการทาํงานตาํแหน่งอืนเพมิ ทาํให้พนักงานรู้สึกสนใจงานมากขึน เนืองจากพนักงานรู้สึกมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจในงาน การใหสิ้ทธิออกเสียง  การรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน และจากการ
เคารพสิทธิของพนักงานมากขึน ทาํให้เกิดมาตรฐานคุณภาพชีวิตทีดี เพราะคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานยอ่มส่งผลถึงคุณภาพชีวติโดยรวมของพนกังานดว้ย 

 แฮคแมน และซัสเทิน (Hackman and Suttle 1977) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของคุณภาพ
ชีวติในการทาํงานไวว้า่ คุณภาพชีวติในการทาํงานจะมีผลต่อการทาํงานมากมาย ไดแ้ก่ 

 1.  ทาํใหเ้กิดความรู้สึกทีดีต่อตวัเอง 
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 2.  ทาํใหเ้กิดความรู้สึกทีดีต่องาน (สร้างความพงึพอใจและมีส่วนร่วมในงาน) 

 3.  ทาํใหเ้กิดความรู้สึกทีดีต่อองคก์าร (เกิดความผกูพนัต่อองคก์าร) 

 นอกจากนียงัช่วยส่งเสริมในเรืองสุขภาพกายสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญกา้วหน้า มีการ
พฒันาตนเองให้เป็นบุคคลทีมีคุณภาพขององคก์าร และยงัช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก
จากงาน ลดอุบตัิเหตุ และส่งเสริมใหไ้ดผ้ลผลิตและการบริหารทีดีทงัคุณภาพและปริมาณ 

 ผูว้จิยัสรุปประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงานไดว้่า การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน โดยถ้าพนักงานมี
ความพร้อมทางดา้นร่างกายและจิตใจ รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีดี มีความสุขกบังาน 
ความพึงพอใจในการทาํงาน จะทาํให้พนักงานสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิด
ความผกูพนัต่อองคก์าร และรู้สึกรักในองคก์ารของตน  ผูว้ิจยัไดน้าํไปใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะในการ
แกไ้ขปัญหาขององคก์าร 
 

ความหมายและแนวคดิเกียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ 
 ความเป็นมาของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ 
 ความเป็นมาของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารนนั เริมขึนโดยมีพนืฐานมา
จากความสนใจในพฤติกรรมต่าง ๆ ของพนักงานทีเป็นผลมาจากความพึงพอใจในงาน  ซึง
สนันิษฐานวา่พฤติกรรมเหล่านีจะมีผลต่อประสิทธิภาพขององคก์าร 

 ในราวปี ค.ศ. 1930 Chester Bernard เป็นผูริ้เริมสังเกตปรากฎการณ์ทีเรียกกว่า 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร  ซึง Bernard เรียกวา่ พฤติกรรมนอกบทบาท (ปรียาภรณ์  
เวยีงเกา้ 2553)  ต่อมาคทัส์ (Katz 1964 อา้งถึงใน สิริรัตน์ พงษส์งวน 2550) ไดแ้บ่งรูปแบบพืนฐาน
ของพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของพนักงานในองค์การ  อันเป็นสิงสําคัญต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานขององคก์ารไว  ้ 3 รูปแบบ คือ พนักงานจะตอ้งเขา้ทาํงาน และอยูภ่ายใตร้ะบบของ
องคก์าร   พนกังานจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จ    พนักงานจะตอ้งมีความพร้อม
ทีจะเปลียนแปลงตนเอง และแสดงพฤติกรรมต่าง ๆขึนด้วยตนเอง เพือบรรลุวตัถุประสงคต์าม
บทบาททีองคก์ารกาํหนดให ้   จากพฤติกรรมทงั 3 รูปแบบนีสามารถจาํแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ    

 1. พฤติกรรมตามบทบาทหนา้ที (in - role behavior) เป็นพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของ
พนกังานทีจะเป็นไปตามทีองคก์ารกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ใหป้ฏิบติัตาม เช่น การกาํหนดถึงหนา้ที
ความรับผดิชอบของพนกังานทีจะตอ้งปฏิบตัิตามทีปรากฏในคาํบรรยายลกัษณะงาน  ซึงถา้หากทาํ
การเปรียบเทียบลกัษณะของพฤติกรรมประเภทนีกบัของที Katz กล่าวมาก็จะตรงกบัพฤติกรรมใน
รูปแบบที 1 และ 2 ของคทัส ์     
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 2. พฤติกรรมบทบาทพเิศษ (extra - role behavior) กรณีนีเป็นพฤติกรรมการปฏิบติังาน
ของพนกังานทีนอกเหนือไปจากทีองคก์ารกาํหนดไวใ้หพ้นกังานปฏิบติัตาม เป็นพฤติกรรมบทบาท
พเิศษทีพนกังานเตม็ใจทีจะแสดงออกมา ซึงเปรียบไดก้บัพฤติกรรมในรูปแบบที 3 ของคทัส ์

 ทงันีคทัส์ ยงัไดท้าํการศึกษาและเสนอแนวคิดเรืองพฤติกรรมบทบาทพิเศษ  ว่าเป็นสิง
สาํคญัต่อความคงอยูแ่ละประสิทธิภาพขององคก์ารโดยมองวา่คนมกัจะมีนวตักรรมและทาํกิจกรรม
ดว้ยตนเอง เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ควบคู่ไปกับบทบาททีถูกกาํหนดไว ้ โดยได้ยกตวัอย่าง
พฤติกรรมบทบาทพเิศษ เช่น 

 1.  การกระทาํทีปกป้ององคก์ารและทรัพยสิ์นขององคก์าร 

 2.  การใหค้าํแนะนาํสาํหรับการปรับปรุงองคก์าร 

 3.  ฝึกฝนตนเองสาํหรับความรับผดิชอบทีเพมิขึน 

 4.  สร้างสรรคบ์รรยากาศทีดีสาํหรับองคก์าร 

 5.  ทาํกิจกรรมร่วมกนั 

 ในเวลาต่อมา ออร์แกน (Organ 1988 อ้างถึงในสิริรัตน์  พงษ์สงวน 2550 ) ได้
ทาํการศึกษาถึงพฤติกรมบทบาทพเิศษตามแบบของคทัส์  และเรียกพฤติกรรมนีว่า “พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร” (Organizational  Citizenship  Behavior – OCB) พร้อมกบัให้คาํนิยาม
ไวว้่า เป็นพฤติกรรมทีเป็นไปตามดุลยพินิจของปัจเจกบุคคลทีจะตดัสินใจแสดงออกมา  โดยไม่
จาํเป็นตอ้งถูกกาํหนดหรือถูกสังไวอ้ยา่งชัดเจนเพือให้ปฏิบติัตาม  และเป็นการแสดงพฤติกรรม
ออกมาดว้ยความคาดหวงัวา่ผลลพัธท์ีจะเกิดคือ การดาํเนินงานขององคก์ารทีมีประสิทธิภาพ 
 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ 
 ออร์แกน  พอตซาคอฟ  และแมคเคนซี (Organ, Podsakoff and MacKenzie2006 อา้งถึง
ใน สฎายุ ธีรวณิชตระกูล 2551) กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การจะเป็น
พฤติกรรมทีเกิดขึนจากตวัพนกังานเอง อยูน่อกเหนือจากสิงทีองคก์ารกาํหนดขึน เป็นพฤติกรรมทีมี
ความจาํเป็นต่อการพฒันาประสิทธิผลขององคก์าร 

 ชนัดดา  เพ็ชรประยูร (2545) ให้ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องคก์ารไวว้่า เป็นพฤติกรรมทีพนักงานเต็มใจทีจะปฏิบติั โดยไม่มีในคาํบรรยายลกัษณะงานและ
องคก์ารไม่ไดก้าํหนดขึนอยา่งเป็นทางการแต่ส่งผลต่อการดาํเนินงานในองคก์ารช่วยให้พนักงาน
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลแก่องคก์ารได ้

 สวินนี และแม็คฟาร์ลิน (Sweeney and Mcfarlin 2002) กล่าวถึงพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององคก์ารไวว้า่เป็นพฤติกรรมทีเกิดจากความสมคัรใจเป็นสิงทีทาํนอกเหนือจากหน้าที  
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ซึงพฤติกรรมบางอยา่งนอกจากจะสนับสนุนความสาํเร็จขององคก์ารแลว้ ยงัเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับ
ความสาํเร็จขององคก์าร 
 มชัเดนและกิลล์นาว (McShane and Gilnow 2000 : 207) ให้ความหมายของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานทีนอกเหนือจากงานในหน้าที
ประจาํ เช่น หลีกเลียงความขดัแยง้ทีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ การช่วยเหลือเพือนร่วมงาน มีความ
อดทนต่อการบีบบงัคบั ใหอ้ภยัต่อความผิดพลาดของผูอื้น ให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ขององคก์ารและทาํงานนอกเหนือจากบทบาทหนา้ทีปกติของตน  
 จอร์จ และโจนส์ (George and Jones 1999 : 93) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององคก์ารหมายถึง พฤติกรรมทีนอกเหนือจากงานในหน้าที ซึงองคก์ารไม่ไดก้าํหนด 

ไวว้า่เป็นหนา้ที ทีตอ้งปฏิบติัแต่พนกังานเตม็ใจปฏิบติัเพอืองคก์าร เป็นพฤติกรรมทีจาํเป็นต่อการอยู่
รอด และประสิทธิภาพขององคก์าร เช่น การช่วยเหลือเพือนรวมงาน การป้องกนัขโมยในองคก์าร 
การใหค้าํแนะนาํทางบวกเพอืพฒันาทกัษะความสามารถ 

 เชค และดมัเลอร์ (Schnake and Dumler 1997) ไดย้กตวัอยา่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีดีขององคก์าร ไดแ้ก่ การเป็นคนตรงเวลา การให้ความช่วยเหลือผูอื้น การทาํงานทีไม่ใช่หน้าที
ของตนเองดว้ยความสมคัรใจ การให้คาํแนะนาํเพือปรับปรุงสภาพการณ์ต่างๆ และไม่เสียเวลาไป
โดยเปล่าประโยชน์ในการทาํงาน เป็นตน้ 

 นิวสตอม และเดวสิ (Newstrom and Davis 1997 : 265) ใหค้วามหมายวา่ พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององค์การ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลทีปฏิบัติโดยสมัครใจในแต่ละ
สถานการณ์ ซึงการปฏิบติัดงักล่าวจะช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดความสาํเร็จในองคก์าร 

 จอห์น (Johns 1996 อา้งถึงในปรียาภรณ์ เวียงเกา้ 2553) ให้ความหมายของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารว่า เป็นความสมคัรใจของพนักงาน และเป็นพฤติกรรมทีก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่องคก์ารอยา่งแทจ้ริง 

 ประไพพร สิงหเดช (2539) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การว่าเป็นพฤติกรรมของขา้ราชการทีองค์การไม่ได้กาํหนดไวเ้ป็นหน้าทีทีตอ้งปฏิบติั แต่
พนกังานเตม็ใจปฏิบตัิเพอืองคก์าร โดยเป็นพฤติกรรมทีส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมขององคก์าร 
 กรีนเบิร์ก และบารอน (Greenberg and Baron 1995) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององค์การ หมายถึงการปฏิบตัิของสมาชิกในองค์การทีนอกเหนือจากความ
ตอ้งการในงานทีเป็นทางการของพวกเขาหรือเป็นการปฏิบตัิทีนอกเหนือจากงานในหน้าที ทาํให้
เกิดงานทีราบรืน 
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 ออร์แกน (Organ 1991) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร 
หมายถึงบทบาทพิเศษ หรือบทบาททีนอกเหนือกว่างานในหน้าที เป็นพฤติกรรมของพนักงานที
เกิดขึนจากตวัของพนกังานเองซึงองคก์ารไม่ไดก้าํหนดไวใ้หป้ฏิบติัเป็นพฤติกรรมทีพนกังานเต็มใจ
ปฏิบตัิเพือองคก์ารเป็นงานทีองคก์ารและเป็นพฤติกรรมทีสมาชิกเต็มใจปฏิบตัิเพือองค์การโดย 
พฤติกรรมเหล่านีเป็นพฤติกรรมทีสนบัสนุนหรือส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร 

 แบทแมน และ ออร์แกน (Bateman and Organ 1983 อา้งถึงใน Organ 1988) ไดใ้ห้
ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารไวว้า่ เป็นการกระทาํทีเป็นประโยชน์ และ
สร้างสรรค ์ทีสมาชิกในองคก์ารแสดงออกมา และไม่ไดเ้ป็นบทบาททีถูกกาํหนดไว ้

 คทัส์ และคาน (Katz and Kahn 1978 อา้งถึง Organ 1991 : 275) ไดใ้ห้ความหมายของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การไวว้่า เป็นพฤติกรรมทีไม่เป็นทางการในการให้ความ
ร่วมมือ ความช่วยเหลือ และความเป็นมิตร ซึงปรากฏอยูใ่นการปฏิบติังานในทีต่าง ๆ แต่ไม่ไดถู้ก
ระบุไวใ้นหนา้ทีทีตอ้งปฏิบตัิ แต่พฤติกรรมเหล่านีเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานในองคก์าร 

เนืองจากหากขาดพฤติกรรมเหล่านีไปแลว้ระบบต่าง ๆ ในองคก์ารจะไม่สามารถดาํเนินการต่อไป
ไดอ้ยา่งราบรืน 

 จากคาํจาํกดัความของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารดงักล่าวขา้งตน้ ผูศ้ึกษา
ไดส้รุปความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารไวว้่า   พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีดีขององค์การ  หมายถึง  พฤติกรรมของบุคคลทีองค์การไม่ได้กาํหนดไวใ้ห้เป็นหน้าทีทีตอ้ง
ปฏิบติั และไม่เกียวขอ้งกบัรางวลัทีองคก์ารกาํหนดไวอ้ยา่งเป็นทางการ  แต่เป็นพฤติกรรมทีบุคคล
นนัเตม็ใจปฏิบติัเพอืองคก์าร  และเกิดประโยชน์ต่อองคก์าร  เป็นพฤติกรรมทีส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององคก์าร 
 แนวคดิและรูปแบบเกียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ 
 สก๊อตเตอร์ และโมโทวทิโล (Scotter and Motowidlo 1996 อา้งถึงในวรวรรณ   บุญลอ้ม 
2551) ไดก้าํหนดรูปแบบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารไว ้2 รูปแบบ คือ      

 1.  พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอื้น (interpersonal facilitation) ซึงหมายถึง พฤติกรรมการ
ใหค้วามช่วยเหลือ และพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น     

 .  พฤติกรรมการอุทิศตนเพืองาน (job dedication) ซึงหมายถึง พฤติกรรมความอดทน
อดกลนั พฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ที และพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 

 พอตซาคอฟ  และแมคเคนซี (Podsakoff and Mackenzie 1994) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารไวว้่า  เป็นพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท และเป็นส่วนหนึงในการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน  เป็นพฤติกรรมทีจะแสดงให้ผูบ้ริหารเป็นคุณค่าของพฤติกรรมการเป็น
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สมาชิกขององค์การทีช่วยให้องค์การประสบความสําเร็จ โดยสามารถแบ่งพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีไดอ้อกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

 1. ให้ความช่วยเหลือ (Helping) เป็นพฤติกรรมทีให้ความช่วยเหลือเพือนร่วมงานเมือ
เกิดปัญหาในการทาํงาน  ให้คาํแนะนาํและฝึกงานแก่พนักงานใหมม่ มีความเห็นอกเห็นใจเพือน
ร่วมงาน  พยายามป้องกนัปัญหาทีจะเกิดระหวา่งเพอืนร่วมงาน 

 2. การให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นพฤติกรรมทีเอาใจใส่ในองค์การ  ให้
ความสาํคญักบัภาพลกัษณ์ชือเสียงขององคก์าร  ใหก้ารสนบัสนุนและใหข้อ้มูลแก่เพือนร่วมงาน  มี
ส่วนร่วมในการเขา้ประชุม 

 3. ความอดทนอดกลนั (Sportsmanship) เป็นพฤติกรรมทีมีความอดทน  ไม่บ่นหรือ
ร้องเรียนในเรืองทีไม่สาํคญั  มองขา้มขอ้บกพร่องเล็กๆนอ้ยๆ  และหาขอ้ดีของเพอืนร่วมงาน   
 แกรแฮม (Graham 1991 อา้งถึงใน โสมสุดา เล็กอุดากร 2547) ไดแ้บ่งพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารไวเ้ป็น 3 รูปแบบ ดงันี      

 .   พฤติกรรมความภกัดีต่อองค์การ (organization loyalty) เป็นการระบุถึงความ
จงรักภกัดีต่อผูน้าํขององคก์ารและต่อองคก์าร รวมทงัพฤติกรรมทีช่วยปกป้ององคก์ารจากการถูก
คุกคามซึงช่วยให้องคก์ารมีชือเสียง และร่วมมือกบัพนักงานคนอืน ๆ ทีจะช่วยสนับสนุนความ
สนใจขององคก์าร         

 .   พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (organizational obedience) ให้ความสําคัญที
โครงสร้างขององค์การ คาํบรรยายลักษณะงาน และนโยบายของฝ่ายบุคคลทีช่วยบนัทึก และ
ยอมรับความตอ้งการ และสิงทีปรารถนาตามกฎเกณฑ ์ขอ้ปฏิบติัเชิงโครงสร้างอยา่งมีเหตุผล การ
ยอมอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ ์   

 .  พฤติกรรมการมีส่วนร่วม (organizational participation) เป็นความสนใจใน
เหตุการณ์ขององคก์าร แนะนาํความคิดพืนฐานเกียวกบัมาตรฐานพฤติกรรมทีมีความถูกตอ้ง โดย
เก็บขอ้มูลอธิบายผา่นความรู้สึกรับผดิชอบในระบบการจดัการในองคก์าร รวมทงัให้ความสนใจใน
การประชุมทีไม่มีกาํหนดการ การแบ่งปันขอ้มูลดา้นความคิดเห็น และแนวความคิดใหม่ ๆ กบัผูอื้น 

 ออร์แกน (Organ 1991) ไดจ้าํแนกรูปแบบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร
เป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ดงันี 

 1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง  พฤติกรรมของสมาชิกทีให้
ความช่วยเหลือเพือนร่วมงานทนัทีเมือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน มีการช่วยเหลือเพือนร่วมงาน
กรณีทีงานไม่เรียบร้อยหรือไม่เสร็จตามกาํหนด รวมถึงการใหค้าํแนะนาํในการใชเ้ครืองมืออุปกรณ์
แก่พนกังานใหม่ 
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 2. พฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น (Courtesy) หมายถึง  พฤติกรรมของสมาชิกทีคาํนึงถึง
ผูอื้น  เคารพสิทธิของผูอื้น  พยายามป้องกนัปัญหาทีอาจเกิดขึนตามมาอนัเนืองจากการปฏิบติังาน 
เนืองจากทุกคนในองค์การตอ้งพึงพาอาศยัซึงกันและกนั การกระทาํบางอยา่งย่อมส่งผลต่อผูอื้น 
รวมทงัมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกนั 

 3. พฤติกรรมมีนาํใจเป็นนกักีฬา (Sportsmanship) หมายถึง  พฤติกรรมของสมาชิกทีมี
ความเห็นใจ  เขา้ใจ  และอดทนต่อปัญหา  ความเสียใจ  แรงกดดนั  ทีเกิดขึนจากการทาํงาน เป็น
พฤติกรรมทีแสดงใหเ้ห็นถึงการมีความอดทนอดกลนั 

 4. พฤติกรรมการมีส่วนร่วม  (Civic Virtue) หมายถึง  พฤติกรรมของสมาชิกที
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ  และมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  ยดึแนวทางปฏิบติัในการพฒันา
องคก์ารให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เพือทีจะช่วยเหลือและปรับปรุงองค์การ เช่น การเขา้ร่วม
ประชุม การติดตามข่าวสารภายในองค์การ การแสดงความคิดเห็นหรือคาํแนะนําต่างๆทีเป็น
ประโยชน์แก่การปรับปรุงงานขององคก์าร 

 5. พฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ที (Conscientiousness) หมายถึง  พฤติกรรมของสมาชิก
ทีมีการปฏิบติัตามระเบียบและนโยบายทีกาํหนด  ตอบสนองต่อนโยบายขององคก์าร ปฏิบติังาน
ดว้ยความเรียบร้อย ตรงต่อเวลา และรักษาผลประโยชน์ขององคก์าร 

 วลิเลียม (Williams 1988 อา้งถึงในสายฝน  กลา้เดินดง 2551) ศึกษาพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององค์การ และแบ่งรูปแบบแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์าร
ออกเป็น 2 รูปแบบคือ 

 1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ดีขององค์กา รที เ กียวเนืองโดยตรงต่อบุคคล 
(Organization Citizenship Behavior Directed: Toward Individual-OCBI) เป็นพฤติกรรมทีเป็น
ประโยชน์เฉพาะหนา้ต่อบุคคล เช่น การช่วยเหลือผูอื้นเกียวกบัการทาํงาน หรือช่วยแกปั้ญหาในงาน 
เป็นตน้ 

 2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ดีขององค์การที เ กียวเนืองโดยตรงต่อองค์การ 
(Organization Citizenship Behavior Direct: Toward Organization-OCBO) เป็นพฤติกรรมทีเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์ารโดยทวัไป 

 สมิท ออร์แกน และเนียร์ (Smith, Organ and Near 1983) ได้กาํหนดแนวคิดของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารไว ้2 รูปแบบ คือ 

 1.   พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (altruism) หมายถึง พฤติกรรมในการให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลอืนทีประสบปัญหา หรือกาํลงัตอ้งการความช่วยเหลือ ยกตวัอยา่งเช่น การให้ความ
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ช่วยเหลือในการปฏิบติังานในส่วนของเพือนร่วมงานทีไม่มาปฏิบติังาน การช่วยเหลือเพือน
ร่วมงานทีกาํลงัมีงานลน้มือ เป็นตน้ 

 2.   พฤติกรรมการยนิยอมปฏิบตัิตาม (generalized compliance) หมายถึง การปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบขององคก์ารและการประพฤติตนอยา่งเหมาะสม ยกตวัอยา่งเช่น การมาปฏิบตัิงานตรง
เวลา ไม่ใชเ้วลางานในการคุยโทรศพัทส่์วนตวั เป็นตน้ 

 ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดน้าํเอาแนวความคิดของ ออร์แกน (Organ 1991) ซึงผูว้ิจยัจะ
ใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดตวัแปรและประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบสอบถามเพอืการวจิยัในครังนี  
เนืองจากแนวความคิดดงักล่าวอธิบายครอบคลุมถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีไดโ้ดยละเอียด
และถือว่า ออร์แกน เป็นตน้แบบของความคิดในทฤษฎีของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องคก์าร อีกทงัแนวคิดนียงัไดรั้บความนิยมและนาํมาใชศึ้กษากนัอยา่งกวา้งขวาง 

 ความสําคญัของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ 
 คทัส์ สมิท และคณะ (Katz Smith et al. 1983 อา้งถึงใน ปรียาภรณ์  เวียงเกา้ 2553) ได้
ระบุถึงพฤติกรรมพืนฐานของบุคคลทีจาํเป็นต่อประสิทธิผลของการดาํเนินงานในองคก์าร  โดย
ประกอบดว้ย 3 พฤติกรรมทีสาํคญัคือ 

 1. บุคคลากรตอ้งเขา้ร่วมและยงัคงอยูใ่นระบบขององคก์าร 

 2. บุคลากรตอ้งปฏิบติัตามบทบาทหนา้ทีทีองคก์ารไดก้าํหนดหรือมอบหมายไว ้

 3. บุคลากรตอ้งมีการบูรณาการความรู้  ความคิดริเริมสร้างสรรค ์และร่วมทาํกิจกรรม
เพือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  โดยเป็นการกระทําทีทาํควบคู่ไปกับหน้าทีทีตนได้รับ
มอบหมาย  

 พอตซาคอฟ เอเฮม และแมคเคนซี  (Podsakoff  Ahearne and MacKenzie 1997) กล่าว
ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ส่งผลให้เกิดความเต็มใจทีจะร่วมมือกบัระบบของ
องคก์าร ดา้นผลของการปฏิบติังานพบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและผลการปฏิบตัิงาน และมีผลต่อคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 พอตซาคอฟ เอเฮม และแมคเคนซี สรุปไดว้า่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร
มีอิทธิพลทางตรง ในการส่งเสริมประสิทธิผลขององคก์ารเนืองจาก 

 1.  เป็นการลดจาํนวนทรัพยากรบุคคลทีปฏิบัติงานเพียงหน้าทีเดียว  ให้พนักงาน
สามารถทาํงานไดห้ลายบทบาทมากขึน 
 2.  ช่วยเสริมสร้างระบบการจดัการและการบริหารใหดี้ขึน 
 3.   เกิดการช่วยเหลือกนัในการทาํงานของผูร่้วมงานทงัภายในและภายนอกกลุ่มงาน 

 4.   สามารถดึงศกัยภาพในตวับุคคลมาใชไ้ดม้ากขึนโดยไม่ตอ้งเพมิจาํนวนบุคลากร 
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 5.  สามารถรักษาและสร้างความผกูพนัใหพ้นกังานทีดีคงอยูก่บัองคก์ารต่อไป 

 6.  เพมิเสถียรภาพในการปฏิบตัิงานในองคก์าร 

 7.   เพมิประสิทธิภาพในการปรับตวัของพนกังานในองคก์าร 

 ดงันนั  ผูว้จิยัสามารถสรุปความสาํคญัของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การได้
วา่ การทีสมาชิกในองคก์ารมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีนนั ก่อประโยชน์ให้กบัองคก์ารในเรือง
ของการเพมิประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน  อีกทงัก่อใหเ้กิดการบูรณาการความรู้ เกิด
ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ สมาชิกเกิดการช่วยเหลือซึงกนัและกัน ทาํให้ช่วยลดจาํนวนทรัพยากร
บุคคลได ้เนืองจากสมาชิกในองคก์ารสามารถทาํงานไดห้ลายบทบาทมากขึนดว้ย  
 

แนวคดิเกียวกับการทํางานเป็นทีม 

 ความหมายของการทํางานเป็นทีม 
 การบริหารงานบุคคลใหม่ไดใ้ห้ความสนใจการปฏิบตัิงานเป็นทีม  (Teamwork) เป็น
อยา่งมาก เพราะถา้ผูป้ฏิบติังานทุกคนใหค้วามร่วมมือร่วมใจกนัในการปฏิบติังานในองคก์ารนนั ก็
จะทาํให้งานในองคก์ารนันสาํเร็จลุล่วงไปด้วยดีและอยา่งมีประสิทธิภาพด้วย แต่การปฏิบติังาน 

ของทุกองคก์ารและหน่วยงานยอ่มมีบุคคลเป็นจาํนวนมากและต่างจิตต่างใจกนั ดงันัน  การทีจะจูง
ใจให้บุคคลเหล่านันมีความร่วมมือกันปฏิบตัิงาน ผูน้ําจะต้องให้ศิลปในการจูงใจและมนุษย์
สมัพนัธอ์ยา่งดีทีสุด  เพอืโนม้จิตใจของผูป้ฏิบติัใหเ้กิดความร่วมมือและร่วมใจ  เพือจะนาํไปสู่พลงั
ร่วมกันของกลุ่ม  (Group Effort) และปฏิบัติงานขององค์การให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 การศึกษาเกียวกับกลุ่มผูบ้ริหารคือการศึกษาเกียวกับสังคมวิทยา ซึงสังคมวิทยาเป็น
สาขาวิชาในแขนงสังคมศาสตร์ ทีว่าด้วยกลุ่มสังคมในรูปต่างๆ เช่น รูปขององค์การในกลุ่ม
กระบวนการเปลียนแปลง และ การธาํรงไวใ้นความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัของกลุ่ม ทงันีก็คือ
การศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม  กลุ่มคนในองคก์ารมกัมีพฤติกรรมแตกต่างกนัไปในแต่ละ
องคก์าร ทงันีก็ย่อมจะขึนอยู่กบัขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และสิงแวดลอ้ม แต่บางที
ลกัษณะสาํคญับางประการของกลุ่ม ก็มีลกัษณะทวัไปคลา้ยคลึงกนั เช่น สมาชิก หนา้ที สถาบนั  กฎ
ขอ้บงัคบั หวัหนา้ รายได ้ความคิดเห็น เป็นตน้ (พรนพ  พกุกะพนัธุ ์2544) 

 การศึกษาถึงความหมายของการทาํงานเป็นทีมนัน มีผูศึ้กษาและให้นิยามไวห้ลาย
ประการ ดงันี 

 ปณิตา ศรศรี (2554) กล่าวไวว้า่ สมาชิกทุกคนนนัจะตอ้งมีเป้าหมายเดียวกนั จะทาํอะไร
แลว้ทุกคนตอ้งยอมรับร่วมกนั  มีการวางแผนการทาํงานร่วมกนั การทาํงานเป็นทีมมีความสาํคญัใน
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ทุกขอ์งคก์าร การทาํงานเป็นทีมเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับการเพมิประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารงาน การทาํงานเป็นทีมมีบมบาทสาํคญัทีจะนําไปสู่ความสาํเร็จของงานทีตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอยา่งดี 

 สันทดั ศะศิวณิช (2554)  การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การทีบุคคลหลายคนทาํงาน
ร่วมกนัโดยมี ความพงึพอใจ ในการทาํงานนนั เพือให้บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายเดียวกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกนัทาํงานของสมาชิกทีมากกว่า 1 คน โดยที
สมาชิกทุกคนนันมี เป้าหมายเดียวกันทีจะทาํ จะทาํอะไรแล้วทุกคนยอมรับร่วมกัน มีการวาง
แผนการทาํงานร่วมกันการ ทาํงานเป็นทีมมีความสําคญัในทุกองค์การการทาํงานเป็นทีมเป็น
สิงจาํเป็นสําหรับการเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทาํงานเป็นทีมมี
บทบาทสาํคญัทีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของงานทีตอ้งอาศยัความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอยา่งดี 

 สเปคเตอร์ (Spector 2006 : 310) ให้ความหมายของการทาํงานเป็นทีมว่า เป็นประเภท
นึงของ การทาํงาน เป็นกลุ่ม ทีมงานทุกทีมงานจดัเป็นกลุ่มทาํงาน แต่กลุ่มทาํงานทุกกลุ่มมิใช่
ทีมงานเสมอไป ทงันีเนืองจากการทาํงานเป็นกลุ่มนันเป็นการทาํงานของบุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไป 
เพอืการทาํงาน โดยมีปฏิสมัพนัธต่์อกนัและมีเป้าหมายร่วมกนั ซึงจะมีลกัษณะการทาํงานไดห้ลาย
แบบ งานของแต่ละคน อาจไม่ขึนตรงกบัการงานของอีกคนหรืออาจไม่ตอ้งประสานกนั ต่างคนต่าง
ทาํงานของตนและเมือแต่ละฝ่ายทาํงานของตนเสร็จแลว้ ก็จะรวมงานเขา้ดว้ยกนัและได้งานตาม
เป้าหมาย แต่ถา้เมือใดเป็นการทาํงานเป็นทีมจะมีการประสานกนั งานของคนหนึงมีผลต่องานของ
คนอืนในกลุ่ม แต่ละคนมีบทบาทเฉพาะของตน และทุกคนมีเป้าหมายอยูท่ีจุดเดียวกนั งานของทุก
คนมีความสมัพนัธเ์กียวขอ้งกนั 
 ปริญญา ตนัสกุล (2548 : 8) กล่าววา่ การทาํงานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มคนตงัแต่ 2 คนขึน
ไป มารวมตวักนัเพอืทาํงานอยา่งใดอยา่งหนึงหรือหลายๆ อยา่งใหส้าํเร็จร่วมกนั 

 รังสรรค ์ประเสริฐศรี  (2548) กล่าววา่ ทีมงาน (Team) หมายถึง กลุ่มของบุคคลทีทาํงาน
ร่วมกนั เพอืใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายทีตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั หรือ หมายถึงกลุ่มคนตงัแต่สองคนขึนไป  
ทีมีปฏิกิริยา  และมีอิทธิพลระหว่างกนั  และมีความผูกพนัร่วมกนั เพือบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั  
และมีการรับรู้ตัวเองในฐานะเป็นส่วนหนึงของสังคมภายในองค์การ กลุ่มและทีมมิใช่เป็นสิง
เดียวกนั ซึงความแตกต่าง ระหวา่งกลุ่มงานกบัทีมงานดงันี  
 กลุ่ม หมายถึง บุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไป มีปฏิสัมพนัธ์และ พึงพาซึงกนัและกนั  เพือจะ
บรรลุเป้าหมายอนัใดอนัหนึง  
 กลุ่มงาน (Work group) คือกลุ่ม บุคคลทีมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกันแบ่งปันขอ้มูลและ
ดาํเนินการตดัสินใจ เพอืช่วยเหลือซึงกนั และกนัในการปฏิบติังาน  
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 ในขอบเขตความรับผิดชอบ กลุ่มงานไม่มีความจาํเป็นและโอกาสทีจะเขา้ร่วมในการ
ทาํงานร่วมกัน ซึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความพยายามร่วมกนั ดงันันผลการดาํเนินงานของกลุ่มงานจึง
เป็นเพียงผลรวมของสมาชิกแต่ละคนของกลุ่มจึงไม่มีพลังรวมเชิงบวกซึงเป็นผลการดาํเนินการ
ภาพรวมทียงิใหญ่กวา่ผลรวม ของปัจจยันาํเขา้ 
 และยงักล่าวอีกวา่ ทีมงาน (Work group) จะก่อใหเ้กิดพลงัรวมเชิงบวกโดยการประสาน
ความพยายามร่วมกัน ความ พยายามของแต่ละบุคคลจะเป็นผลให้เกิดระดับผลการปฏิบติังานที
ยงิใหญ่กวา่ผลรวมของปัจจยันาํเขา้ของแต่ละคน 

 สุรีพร  พึงพุทธคุณ (2548) กล่าวว่า ทีม (Team) เป็นสังคมเล็กๆ ทีประกอบไปด้วย
รูปแบบความคิด ซึงเกิดจากวธีิปฏิบิติ และแหล่งทีมาทีแตกต่างกนั สมาชิกมีความชาํนาญทีแตกต่าง
กัน  เหล่านันล้วนแล้วแต่ทาํงานอยู่ในทีมเดียวกัน  สมาชิกของทีมแต่ละคนต่างก็มีหน้าทีนํา
ประสบการณ์  ความรู้และสิงทีตนให้ความสาํคญั  ซึงแตกต่างกนัไปตามความเชียวชาญของแต่ละ
คนเขา้มาใชใ้นการทาํงานร่วมกนัในทีม 

 แบรอน และไบร์น (Baron and Byrne 2000 : 287) กล่าวถึงการทาํงานกลุ่มในภาพรวม
ซึงผนวก การทาํงาน เป็นทีม ไวด้ว้ยว่า เป็นการทาํงานร่วมของคน 2 คนขึนไป ซึงแต่ละคนมี
ปฏิสมัพนัธก์นั และมีเป้าหมาย เดียวกนั  ต่างมีอิทธิพลต่อกนั และตระหนกัในการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

 วภิาพร  มาพบสุข (2543 : 314) กล่าวถึงการทาํงานเป็นทีมวา่ คือ การทีบุคคลมากกว่า 1 

คนมารวม ตวักนั โดยมีเป้าหมายร่วมกนั แบ่งหน้าทีกนั และมีปฏิกิริยาและการรับรู้ต่อการรวมกนั 

เพอืทาํงานใด งานหนึงใหส้าํเร็จตามความมุ่งหมาย 

 วชิยั โถสุวรรณจินดา (2535 : 142) ไดแ้สดงทศันะวา่ ทีมงานนันกินความหมายมากกว่า
กลุ่มคน ทีมารวมกนัเฉยๆ เพราะทีมงานจะรวมความถึงความเป็นผูน้าํกลุ่ม กระบวนการตดัสินใจ
ของกลุ่ม การใชท้รัพยากรของกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการผสมผสานสมาชิกของกลุ่มซึง
จะมีผลต่อการทาํงานร่วมกนั เป้าหมายของการสร้างทีมงาน จึงเป็นการสร้างทีมงาน ทีมีการทาํงาน
อยา่งมีชีวติชีวา แทนทีจะเป็นเหมือนเครืองจกัร และมีการประสานการทาํงาน ของสมาชิกทุกคนใน
ทีมใหมุ่้งสู่เป้าหมายทีตงัไวร่้วมกนั 

 ปาร์คเกอร์ (Parker 1990 : 16) อธิบายวา่ทีมเป็นกลุ่มบุคคลทีมีความสมัพนัธก์นัและตอ้ง
พึงพากนั เพือปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย หรือปฏิบติังาน ให้เสร็จสมบูรณ์คนกลุ่มนีมีเป้าหมาย
ร่วมกนัและยอมรับวา่วธีิเดียวทีจะทาํใหง้านสาํเร็จคือการทาํงานร่วมกนั 

 จากคาํจาํกดัความของการทาํงานเป็นทีม ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปความหมายของ
การทาํงานเป็นทีมไวว้่า  การทาํงานเป็นทีม  คือ  การทีสมาชิกในทีมมีความไวว้างใจกนั  ยอมรับ 
และสนบัสนุนความคิดของกนัและกนั   สมาชิกในกลุ่มตอ้งรู้สึกสบายใจทีจะแสดงความคิดเห็นใน
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การทาํงาน  สมาชิกในทีมควรตระหนกัวา่ตนเป็นส่วนหนึงทีสาํคญัของกลุ่มและให้ความสาํคญักบั
การทาํงานเป็นทีม  ผูน้าํทีมตอ้งทาํตนเป็นแบบอยา่งทีดีของทีม   ในการทาํงานตอ้งมีการรวบรวม
ความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคน  มีการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานร่วมกนั และมีการติดต่อสือสารที
มีประสิทธิภาพ  

 แนวคดิและรูปแบบเกียวกับการทํางานเป็นทีม 
 การทาํงานเป็นทีมตามแนวคิดของ โรมิก (Romig 1996)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะทีจาํเป็น
ของการทาํงานเป็นทีม ในรูปแบบของ 5 C ดงัต่อไปนี 

 1. พฤติกรรมการติดต่อสือสาร (Communication) การติดต่อสือสารเป็นอนัดบัแรกของ
การปรับปรุงการปฏิบตัิงานของทีมงาม  โดยการพฒันาโครงสร้างทีมงานให้มีการติดต่อสือสาร
ระหวา่งสมาชิกในทีม  ใหเ้กิดการรับฟัง และมีความเขา้ใจซึงกนัและกนัในปัญหาของงานทีปฏิบติั  
และสามารถช่วยกนัแกไ้ขปัญหาได ้ การติดต่อสือสารตอ้งมีความเปิดเผยและสนับสนุนให้สมาชิก
ในทีมมีอิสระในการใหข้อ้มูลข่าวสารซึงกนัและกนั  สมาชิกในทีมตอ้งมีความคิดทีหลากหลายใน
การทาํงาน  ซึงจะทาํให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานทีดี  ดังนันในการทาํงานเป็นทีม
จะตอ้งมีการติดต่อสือสารแบบสองทาง  เพอืนาํไปสู่การเขา้ใจทีตรงกนัและนาํไปปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 2. พฤติกรรมการร่วมมือ (Cooperation) การร่วมมือกนัทาํงาน  ให้ความช่วยเหลือซึง
กนัและกนัในการแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน  เพอืใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องทีม  ความร่วมมือ
ของทีมเป็นปัจจยัและพืนฐานทีสําคญัของการทาํงานเป็นทีม  โดยจะมีการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร
เพอืร่วมกนัตดัสินใจของสมาชิกในทีม 

 3. พฤติกรรมการประสานงาน (Corrdination) สมาชิกในทีมทีมีการประสานงานกนัใน
การปฏิบัติงาน  โดยมีการประชุมทีม  มีการวางแผนทีเหมาะสมในการปฏิบัติงานทีตนได้รับ
มอบหมายใหรั้บผดิชอบ  เพอืทีจะไดรั้บผลสาํเร็จตามเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
การประสานงานตอ้งมีการพงึพาซึงกนัและกนั  โดยปราศจากการควบคุม 

 4. พฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค ์(Creative Breakthrough) สมาชิกในทีมตอ้งมี
ความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างนวตักรรมการทาํงานหรือการแกปั้ญหา  ซึงปฏิบติัแตกต่างไปจาก
งานทีทาํอยู ่ ซึงความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการมองเห็นความสมัพนัธข์องสิงต่างๆ  ทาํ
ให้เกิดกระบวนการคิดใหม่ๆ ต่อปัญหาทีเกิดขึน  ซึงสามารถนาํไปใชป้ฏิบตัิไดจ้ริง  เพือเป็นการ
พฒันาและก่อให้เกิดประโยชน์ในการทาํงาน นําไปปรับปรุงงานและเพิมประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน 

 5. พฤติกรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง (Continuous breakthrough) การปรับปรุง
งานอยา่งต่อเนือง  เป็นการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน  และการพฒันางาน  เพือลดระยะเวลาใน
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การทาํงาน  เป็นการปรับปรุงคุณภาพและออกแบบงานใหม่ ให้มีความเหมาะสมมากขึน  การ
ปรับปรุงอยา่งต่อเนืองเป็นการช่วยให้บุคลากรไดเ้รียนรู้ขอ้ผิดพลาด และเป็นสิงสาํคญัในการทีจะ
เรียนรู้สิงใหม่ๆเพมิเติม 

 วรีะวฒัน์  พงษพ์ะยอม (2536 อา้งถึงใน เรณู เชือสะอาด 2552) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของ
การทาํงานเป็นทีม  ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

 1.  ทุกคนช่วยกนัผลกัดนัไปในทิศทางเดียวกนั 

 2.  ทุกคนช่วยกนัผลกัดนัในส่วนของตนเอง 

 3.  การไดรั้บสิงสนบัสนุนอยูเ่สมอเมือตอ้งการ 

 4.  การทีมีคนยอมรับในความสามารถ 

 5.  การละเวน้ในการทาํสิงทีเป็นประโยชน์ส่วนตวั 

 6.  การไดรั้บความช่วยเหลือเฉพาะในเวลาทีตอ้งการเท่านนั 

 7.  ความรู้สึกดีใจทีไดพ้บและวสิาสะกบัเพอืนร่วมงานในทีทาํงาน 

 8.  ทุกคนช่วยกนัแกไ้ขวกิฤตการณ์ 

 9.  ทุกคนเตม็ใจรับมือกบัวกิฤตการณ์โดยปราศจากเสียงบ่น 

 10. การยนิดีต่อความสาํเร็จ และเห็นใจในความลม้เหลวของผูอื้น 

 11. การรับผลแห่งความสาํเร็จและลม้เหลวร่วมกนั 

 12. ความรู้สึกพอใจทีสามารถเขา้กบัเพอืนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 13. การขอความช่วยเหลือจากเพอืนร่วมงานในสิงทีเขาพอจะใหไ้ด ้

 14. การทีทุกคนไดรั้บความสาํเร็จร่วมกนั 

 15. ความรู้สึกเสมอภาคกนั 

 16. ไม่ลงัเลใจในการกระทาํสิงหนึงสิงใดทีเห็นวา่มีคุณค่าและสร้างสรรค ์

 17. การแบกรับภาระร่วมกนั 

 18. ทุกคนทาํงานเพอืวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายเดียวกนั 

 19. มีความไวว้างใจและเปิดเผยในระดบัหนึง  ซึงมีการติดต่อสือสารกนัโดยทวัถึง 

 20. รู้วา่ใครกาํลงัทาํอะไร และเมือไหร่ 

 21. การช่วยเหลือซึงกนัและกนั  โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหร้้องขอ 

 22. การเอาใจใส่ซึงกนัและกนั 

 จากแนวความคิดเกียวกับการทาํงานเป็นทีมดังกล่าว  การวิจัยในครังนีผูว้ิจัยได้ใช้
แนวคิดทฤษฎีของโรมิก (Romig 1996) มาใชใ้นการกาํหนดตวัแปรและประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ
สอบถาม เนืองจากเป็นแนวคิดทีไดรั้บความนิยมและมีผูใ้ชก้นัอยา่งกวา้งขวาง ซึงประกอบไปดว้ย
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องคป์ระกอบหลกัของการทาํงานเป็นทีม 5 ดา้น คือ พฤติกรรมการติดต่อสือสาร  พฤติกรรมการ
ร่วมมือ  พฤติกรรมการประสานงาน  พฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค์  และพฤติกรรมการ
ปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง   
 ความสําคญัของการทํางานเป็นทีม 
 ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันท์ และคณะ (2545 อ้างถึงใน เรณู  เชือสะอาด) ได้กล่าวถึง
ความสาํคญัทีทาํใหค้นมารวมตวักนัทาํงานไวว้า่  
 1. การทาํงานร่วมกนั  ทาํให้เกิดความคิดใหม่ๆ ทีหลากหลาย  โดยทีมงานจะร่วมกัน
ศึกษา วเิคราะห์ และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  ซึงอาจจะมองออกไปนอกกรอบ  ทาํให้เกิดสิงใหม่ๆ 
หรือนวตักรรมในการทาํงาน 

 2. ผลของการทาํงานทีเกิดจากการทาํงานเป็นทีม  จะให้ผลงานทีดีกว่าการทีพนักงาน
แต่ละคนจะแยกกนัไปทาํงานเฉพาะในส่วนของตนและค่อยนาํงานมารวมกนั  โดยจะให้ผลดีกว่า
ทงัในดา้นปริมาณและคุณภาพ 

 3. การสือสารจะทาํให้พนักงานเกิดความเขา้ใจและยอมรับฟังกันและกัน  เมือเกิด
ปัญหาในการทาํงาน  พนกังานในทีมจะเกิดการร่วมแรงร่วมใจกนัแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆไป
ดว้ยกนั 

 4. เมือพนักงานในทีมเกิดความผูกพนั  มีความสนิทสนม จะเป็นการสนับสนุนทาง
จิตใจและสงัคมต่อกนั  ทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาทงัดา้นการงานและปัญหาส่วนตวั 

 ทิศนา  แขมมณี (2545) อธิบายความสาํคญัของทีมงานไวว้า่ 
 1. มนุษยเ์รามีขอ้จาํกดัในการทาํงาน  เพราะฉะนันงานใหญ่หรืองานทีมีความซับซ้อน  
ตอ้งการศยัการทาํงานเป็นทีม  เพราะทาํคนเดียวอาจไม่สาํเร็จ 

 2. มนุษยท์ุกคนมีขอ้แตกต่างกันในเรืองของสติปัญญา  ความคิด  ถ้างานใดมีการ
ช่วยกนัคิด  ช่วยกนัระดมสมอง  จะทาํใหง้านทีไดมี้ความรอบคอบมากยงิขึน 

 3. โดยธรรมชาติของมนุษย ์ มกัจะชอบทาํงานและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น  ตอ้งพึงพา
อาศยัซึงกนัและกนั  การทาํงานร่วมกนัจึงเป็นสิงหนึงทีตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท์างหนึง 

 4. การทาํงานในปัจจุบนั  ตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานของพนักงานทุก
ระดบัชนั  หากองคก์ารใดไม่มีทกัษะในการทาํงานเป็นทีม  จะส่งผลให้องคก์ารเกิดอุปสรรคในการ
ทีจะพฒันาองคก์าร 

 5. การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพจะให้ผลงานทีมากกว่าการทาํงานคนเดียว  
ตวัอยา่งเช่น  ผลการทดลองในประเทศญีปุ่ น พบว่า คนงาน 1 คน สามารถทาํรองเทา้ได ้3 คู่ต่อวนั  
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เพราะฉะนนั ถา้คนงาน 10 คน ถา้ทาํงานเดียว  จะไดร้องเทา้ 30 คู่ต่อวนั  แต่ถา้ปรับการทาํงานให้มี
การทาํงานเป็นทีมแลว้  คนงาน 10 คน อาจทาํรองเทา้ไดม้ากกวา่ 80 คู่ต่อวนั 

 6. การทาํงานร่วมกนั  ทาํให้แต่ละบุคคลได้เรียนรู้ซึงกนัและกันในทีม  ส่งผลให้เกิด
การพฒันาตนเองมากขึน 

 วิมาพร  มาพบสุข (2543) กล่าวว่า  การทาํงานเป็นทีมมีความสําคญัต่อบุคคลและ
องคก์าร ดงันี 

 1. เกิดความสามคัคี และเกิดความไวเ้นือเชือใจกันระหว่างสมาชิกในทีมงาน  มีการ
ช่วยเหลือกนัในการทาํงานเพอืใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายเดียวกนั  และยงัเป็นการสร้างบรรยากาศที
ดีในการทาํงานอีกดว้ย 

 2. ทีมงานจะเป็นผูส้ร้างงานเล็กๆไปสู่งานใหญ่ๆ และงานใหญ่จะเกิดความสาํเร็จได ้ 
จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจกนัในการทาํงาน 

 3. สมาชิกทุกคนมีโอกาสปรึกษาหารือกันเพือสร้างมาตรฐานของงาน  พร้อมกับ
สามารถพฒันาตนเองไปพร้อมๆกบัสร้างความกา้วหนา้และสาํเร็จใหก้บัทีมงาน 

 4. มาตรฐานการทาํงานทีดีของทีมงานทีมหนึง  จะมีผลดีต่อการกาํหนดมาตรฐานแก่
ทีมงานอืนๆ ภายในองค์การ  ซึงเมือมีมาตรฐานการทาํงานทีดีแล้วนัน จะส่งผลต่อภาพรวมของ
องคก์ารใหดี้ตามไปดว้ย 

 5. ทาํให้องคก์ารมีการเจริญเติบโต  มีมาตรฐานทีดี  เกิดบรรยากาศในการทาํงานทีดี  
พนกังานมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ ลดความขดัแยง้ในการทาํงาน  พนักงานคาํนึงถึงผลประโยชน์
ขององคก์ารมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน  และพนักงานทุกคนรู้บทบาทความรับผิดชอบของตน  ซึง
จะส่งผลดีต่อทงัองคก์าร 

 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543) ไดก้ล่าวไวว้่า การทาํงานเป็นทีมนันจะช่วยให้เกิดความ
ความสําเร็จในงานได้โดยง่าย อีกทังยงัก่อให้เกิดความสงบสุข ซึงตามนัยความหมายของ         
มนุษยสมัพนัธน์นั เป็นทียอมรับกนัวา่มนุษยไ์ม่อาจอยูค่นเดียวและไม่อาจทาํงานคนเดียวได ้ตอ้งมี        
ปฎิสมัพนัธ ์และเกียวขอ้งกบัเพอืนมนุษยด์ว้ย จึงจาํเป็นตอ้งเขา้กลุ่มและทาํงานเป็นทีม ไม่เพียงแต่
มนุษยแ์ต่ละคนเท่านัน ครอบครัวหรือหน่วยสังคมทีเล็กทีสุด ก็เข้ากลุ่มกับเพือนบา้น การ            
ปฎิสัมพนัธ์ช่วยเหลือเกือกูลกนัเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็นหมู่บา้น มีคณะกรรมการ หมู่บา้น และ
ทาํงานร่วมกนัเพอืบริหารและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่สมาชิกในหมู่บา้นนนั ๆ เช่นเดียวกบับริษทั
ธุรกิจหลายประเภททีมีการรวมตวักันเขา้เป็นชมรม หรือสมาคมเพือดาํเนินการทางธุรกิจและ
ช่วยเหลือ ปกป้อง คุม้ครองสมาชิก ตลอดจนสังคมระดบัประเทศ ทวีป และโลก มีการร่วมมือกนั
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ระหวา่งประเทศ จดัตงัเป็นกลุ่มเป็นองคก์าร เช่น สหประชาชาติ นาฟตา้ เอเปค อาเชียน และไอ เอ็ม 

เอฟ เป็นตน้ 

 ดังนัน  ผูว้ิจยัสามารถสรุปความสําคัญของพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมได้ว่า การ
ทาํงานเป็นทีมทีมีคุณภาพ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานทีสูงขึน  ได้ดึง
ความสามารถและความคิดสร้างสรรคข์องตนมาร่วมกนัใชใ้นงาน  นาํมาใชแ้กปั้ญหาและปรับปรุง
งานใหดี้  งานทีออกมาจะดีกวา่งานทีแยกไปทาํของแต่ละคนแลว้นาํมารวมกนัในภายหลงั นอกจาก
ในด้านของการทาํงานแลว้  การทาํงานเป็นทีมยงัส่งผลต่อความสัมพนัธ์ต่อผูร่้วมทีม  ก่อให้เกิด
ความเขา้อกเขา้ใจกนั  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นมากขึน  มีผลในดา้นจิตใจ เป็นกาํลงัใจให้
กนัและกนั อีกทงัยงัทาํให้เกิดการพฒันาตนเองให้ดีขึน ซึงผูว้ิจยัไดน้าํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัทาํ
แบบสอบถามเพอืการวจิยัในครังนี 
 
บริษัท ไปรษณย์ีไทย จํากัด 

ภาพรวมของบริษัท ไปรษณย์ีไทย จํากัด 
 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ประเทศไทยหรือสยามในขณะนัน
กาํลงัประสบภาวะวิกฤติจาการล่าอาณานิคมของชาติตะวนัตก  พระองคท์รงตระหนักดีว่าหนทาง
เดียวทีจะนาํพาชาติใหร้อดพน้จากมหนัตภยัครังนีได ้จาํตอ้งพฒันาบา้นเมืองให้มีความเจริญจนเป็น
ทียอมรับของนานาอารยประเทศ  และกิจการไปรษณียถื์อเป็นงานด้านหนึงทีทรงให้ความสาํคญั
เป็นอนัดบัตน้  ดว้ยเป็นช่องทางการสือสารหลกัของผูค้นในยคุนนั  อีกทงัยงัเกียวพนักบัความมนัคง
ของชาติ  จึงทรงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปิดกิจการไปรษณียข์ึนอยา่งเป็นทางการเมือวนัที 4 สิงหาคม 2426 
โดยมีสมเด็จพระเจา้น้องยาเธอเจา้ฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ ์กรมพระยาภาณุพนัธุวรศ์วรเดช ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นอธิบดีกรมไปรษณียพ์ระองคแ์รก นบัแต่นันมากิจการไปรษณียไ์ดเ้จริญรุดหน้ามาโดย
ลาํดบัและไดรั้บการตอบรับจากประชาชนเป็นอยา่งดี 

 กรมไปรษณียซึ์งต่อมารวมกบักรมโทรเลขเป็นกรมไปรษณียโ์ทรเลขไดรั้บผิดชอบการ
ใหบ้ริการไปรษณียจ์นถึงตน้ปี 2520 ไดมี้การพฒันางานดา้นต่างๆ อยา่งต่อเนือง  อนัเป็นการเสริม
พนืฐานใหมี้ความเขม้แขง็และพร้อมรองรับการขยายตวัในอนาคต  โดยพฒันาการทีสาํคญัในระยะ
นนั ไดแ้ก่ การเร่งขยายเครือข่ายการให้บริการโดยสร้างทีทาํการไปรษณียใ์นพืนทีทีเหมาะสมและ
ร่วมมือกบัภาคเอกชนในรูปแบบทีทาํการไปรษณียอ์นุญาตเอกชน (ปัจจุบนัเปลียนชือเป็นทีทาํการ
ไปรษณียอ์นุญาต) ทาํให้เครือข่ายการให้บริการมีจาํนวนเพิมขึนอยา่งรวดเร็วและครอบคลุมพืนที
กวา้งขวางยิงขึน  จดัสร้างทีทาํการแลกเปลียนถุงไปรษณียใ์นประเทศทางภาคพืนและทีทาํการ
แลกเปลียนถุงไปรษณียต่์างประเทศทางอากาศ  เพือเสริมประสทิธิภาพด้านการส่งต่อ  ขยาย
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เครือข่ายการติดต่อกบัการไปรษณียป์ระเทศต่างๆ ทาํการปรับปรุงระบบการนาํจ่ายทงัในนครหลวง
และภูมิภาค โดยในนครหลวงนนัจากเดิมทีทาํการไปรษณียก์ลางเป็นศูนยก์ลางนาํจ่ายทวักรุงเทพฯ 
ไดมี้การกระจายงานดา้นการนาํจ่ายไปยงัทีทาํการไปรษณียป์ระจาํแขวงไปรษณีย ์ ทาํให้สามารถนาํ
จ่ายได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบยิงขึน  อีกทงัยงัได้นําระบบนําจ่ายไปนําเดินการในลักษณะ
เดียวกันกับส่วนภูมิภาคดว้ย  มีการออกพระราชบญัญติัทุนไปรษณีย ์พ.ศ. 2504 เพือให้สามารถ
บริหารงบประมาณไดค้ล่องตวัยิงขึน  สาํหรับด้านบริการไดเ้ปิดให้บริการไปรษณียท์ีมีมาตรฐาน
เดียวกนักบัสากล  เช่น บริการรับฝากส่งจดหมาย  ไปรษณียบตัร  สิงตีพิมพ ์ พสัดุยอ่ย  เครืองอ่าน
สาํหรับคนเสียจกัษุ  พสัดุไปรษณีย ์ พสัดุไปรษณียเ์ก็บเงิน  บริการดา้นการเงิน  เช่น  ธนาณัติ  ตวั
แลกเงินไปรษณีย ์ ตลอดจนบริการพิเศษต่างๆ เช่น  บริการลงทะเบียน  บริการตอบรับ  บริการนาํ
จ่ายด่วน  บริการรับประกนั  เป็นตน้ (ไทยแลนดโ์พสต,์ 2554) 

 อยา่งไรก็ตาม  แมกิ้จการไปรษณียจ์ะมีความเจริญกา้วหน้ามาโดยลาํดบั  แต่สภาพการ
เติบโตทางเศรษฐฏิจและสงัคมดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว ทาํใหก้ารใหบ้ริการไปรษณียใ์นสถานะหน่วย
ราชการไม่เอือต่อการรองรับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม  ดงันันจึงไดมี้การแยก
ส่วนทีรับผดิชอบในการใหบ้ริการออกมาจดัตงัเป็นรัฐวสิาหกิจในนามการสือสารแห่งประเทศไทย 
(กสท.) ซึงใหบ้ริการทงัไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม  โดยเริมดาํเนินกิจการตงัแต่วนัที 25 กุมภาพนัธ ์
2520  

 การเปลียนแปลงสถานะดังกล่าวทําให้การดํา เนินงานมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพยิงขึน  มีการกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์การดาํเนินกิจการให้มีความยืดหยุน่และ
ปรับเปลียนได้ตามสถานการณ์  มีความคล่องตวัในการจดัการดา้นการเงินและทรัพยากรบุคคล
ภายในองคก์ารมากขึน  ทาํใหส้ามารถขยายงานเพอืตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่ง
รวดเร็วขึน  การพฒันาทีสาํคญัในระยะนียงัคงมุ่งเนน้การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  
เช่น การจดัตงัศูนยไ์ปรษณียท์งัในนครหลวงและภูมิภาคต่างๆ การนําเครืองจกัรและอุปกรณ์อัน
ทนัสมยัมาใชใ้นการคดัแยกส่งต่อไปรษณียภณัฑแ์ละพสัดุไปรษณีย ์ การนาํระบบรหัสไปรษณียม์า
ใชใ้นการจ่าหนา้ เป็นตน้  ซึงเป็นการพฒันาระบบงานส่งต่อให้มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพดี
ยงิขึน  การนาํระบบเคาน์เตอร์ไปรษณียอ์ตัโนมติั (CA POS : Counter Automation Point of Sales) 

ทีทนัสมัยมาเพิมประสิทธิภาพการให้บริการ ณ ทีทาํการไปรษณียท์ัวประเทศ  ทาํให้สามารถ
ให้บริการในลกัษณะครบวงจร (One Stop Service) และเป็นเครืองมือสําคญัเพือรองรับบริการ
ใหม่ๆ ในดา้นของบริการได้เริมเปิดบริการเชิงธุรกิจมากยิงขึน  อาทิ บริการไปรษณียด่์วนพิเศษ 
(EMS) บริการชาํระเงินทางไปรษณีย ์(Pay at Post) บริการโอนเงินระหว่างประเทศเวสเทิร์นยเูนียน 
(Western Union) บริการธนาณัติออนไลน์ เป็นตน้ 
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 แม ้กสท. จะสามารถให้บริการและพฒันากิจการไปรษณียไ์ดเ้ป็นอยา่งดีในระดบัหนึง
แลว้  แต่จากกระแสเปิดเสรีการคา้บริการส่งผลให้ตอ้งแปลงสภาพเป็นบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั 
(ปณท) สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  เมือวนัที 14 สิงหาคม 2546         
ตงัอยูท่ีเลขที 111 หมู่ที 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต หลกัสี กรุงเทพมหานคร โดยยงัคง
ฐานะความเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกัดได้ปรับเปลียนการบริหารและการ
ดาํเนินงานให้เป็นเชิงธุรกิจมากขึน  มีการเพิมบริการทีหลากหลายเพือรองรับความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการทงัภาครัฐและเอกชนให้ดียงิขึน  เช่น บริการไปรษณียค์รบวงจร (Total Mail Solution) 

บริการรับฝากเอกสารและสิงของ ณ สถานทีตงั (Messenger Post) บริการขนส่งสินคา้และสิงของ
ขนาดใหญ่ (Logispost) การรับเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ฝากขายจากภาครัฐและเอกชน  และแมแ้ต่
การรับสังอาหารจากร้านตน้ตาํรับทีมีชือเสียงของภูมิภาคต่างๆ ดว้ยบริการอร่อยทวัไทย สงัได้ที
ไปรษณีย ์ เพอืนาํไปส่งใหแ้ก่ผูส้งัซือสินคา้ทีบา้น  นอกจากนียงัทาํการปรับปรุงรูปลกัษณ์ทีทาํการ
ไปรษณียใ์หมี้ความสวยงามและทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการปรับสภาพองคก์ารไปสู่การให้บริการเชิง
ธุรกิจมากขึน  จากความมุ่งมมนัในการใหบ้ริการและพฒันาองคก์ารของพนักงานไปรษณีย ์ ส่งผล
ให ้ปณท มีผลประกอบการทีสามารถเลียงตนเองไดน้ับแต่ปี 2547 เป็นตน้มา  รวมทงัไดรั้บรางวลั
เกียรติยศต่างๆ อาทิ  รางวลัรัฐวิสาหกิจดีเด่น  จากกระทรวงการคลงัในปี 2549 และ 2551 (ไทย
แลนดโ์พสต,์ 2554) 

 บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั มีวสิยัทศัน์ ภารกิจ วตัถุประสงคแ์ละนโยบาย ดงันี 

 วสิยัทศัน์ (Vision)  

 เป็นผูน้าํในธุรกิจไปรษณีย ์โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ดว้ยคุณภาพบริการที
เป็นมาตรฐานสากล และเป็นหน่วยงานทีได้รับการยอมรับโดยทวัไป ว่าเป็นผูใ้ห้บริการรับ-ส่ง
ข่าวสาร สิงของ บริการการเงินและบริการตวัแทน ทีมีเครือข่ายกวา้งขวางและเชือถือไดม้ากทีสุด  

 พนัธกิจ (Mission) 

 1. รักษาสถานะความเป็นผูน้าํในบริการรับ-ส่งข่าวสาร สิงของและบริการการเงินทีมี
เครือข่ายครอบคลุมทวัประเทศและมีมาตรฐานสากล เพอืเป็นสือกลางในการติดต่อสือสารและการ
ดาํเนินธุรกิจทงัในและระหวา่งประเทศทีมีประสิทธิภาพ 

 2. ขยายขอบเขตของบริการและแสวงหาโอกาสในการดาํเนินธุรกิจดว้ยการตอบสนอง
ความตอ้งการทีเปลียนแปลง ไปของลูกคา้ เพือวางรากฐานให้สามารถดาํเนินกิจการต่อเนืองต่อไป
ในสภาวะการแข่งขนัทีรุนแรงยงิขึนไดอ้ยา่งมนัคง และสามารถนาํเครือข่ายไปรษณียม์าใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
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 3. ยกระดับการบริหารจดัการขององค์การสู่มาตรฐานสากลเพือเตรียมความพร้อม
รองรับการแข่งขันทีจะทวีความรุนแรง ขึนในอนาคต โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพอืเพมิประสิทธิภาพและลดภาระค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการและการบริหารงาน รวมทงั
พฒันาระบบการบริหารการจดัการภายในใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึน  

 4. ปรับปรุงและพฒันากิจการอยา่งดีต่อเนืองเพอืให ้ปณท อยูใ่นสถานะทีเลียงตวัเองได้
อย่างยงัยืน โดยควบคุมธุรกิจ ความสามารถในการสร้างผลกาํไรในระยะสันควบคู่ไปกับการ
แสวงหาโอกาสในการดาํเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ ตามความตอ้งการของผูใ้ชก้ารพฒันากิจการ
ไดอ้ยา่งต่อเนืองในระยะยาว  

 วตัถุประสงค ์(Objectives) 

 1. เพือให้บริการทีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และแสวงหาโอกาสในการดาํเนิน
ธุรกิจทีเกียวขอ้งต่อเนืองทงัในและต่างประเทศ 

 2. เพือให้เกิดการบริหารจดัการทีดีในองคก์ารทุกระดบั มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้

 3. เพือวางรากฐานการพฒันาองคก์ารในระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้า ให้สามารถดาํเนิน
ธุรกิจภายใตภ้าวะการแข่งขนัได้อยา่งมนัคง โดยพฒันาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และทาํงานใน
รูปแบบธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 นโยบาย (Policies) 

 1. ดา้นการให้บริการ ให้บริการไปรษณียแ์ละธุรกิจทีเกียวขอ้งต่อเนือง ทีมีคุณภาพดี 

รวดเร็ว ตรงเวลา ในอตัราค่าบริการเหมาะสม 

 2. ดา้นการตลาด มุ่งเนน้การตลาดเชิงรุกเพอืสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ทุกระดบั 

 3. ดา้นการเงินและการลงทุน ดาํเนินการให้พงึตนเองไดใ้นดา้นการเงินและสามารถ
ลงทุนขยายงานต่อไปในอนาคต 

 4. ดา้นบุคลากร บริหารบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีสวสัดิการดา้นต่าง 

ๆ อยา่งเหมาะสม 

 5. ดา้นการบริหารและการจดัการ พฒันาการบริหารจดัการให้เอือประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินงานในเชิงธุรกิจ 

 ผลการดําเนินงานของ บริษัท ไปรษณย์ีไทย จํากัด 
 กิจกรรมต่างของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั แสดงให้เห็นถึง “หัวใจคนไปรษณียไ์ทย” 
อยา่งแทจ้ริง  ในการปฏิบติัภารกิจเพือให้บริการและตอบแทนสังคมไทยในทุกพืนที ทุกตาํบลทวั
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ประเทศ  ดว้ยความใกลชิ้ดดุจญาติมิตรสมกบัคาํมนัสัญญาทีให้ไวก้บัคนไทยทุกคนในการเป็น “ผู ้
เชือมโยงคนไทยทีดีทีสุด” ตลอดมาและตลอดไป  
 บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ดาํเนินกิจการต่างๆ หลากหลายรูปแบบ เพือตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนอยา่งต่อเนือง บริษทัยกระดบัและให้ความสาํคญัต่อผูม้าใชบ้ริการ อีก
ทงัยงัเล็งเห็นถึงความสาํคญัดา้นชีวติความเป็นอยูข่องพนักงาน โดยมีผลการดาํเนินงานดา้นบริการ 
ดา้นการตลาด ดา้นกิจกรรมเพือส่งเสริมนโยบายของรัฐ ดา้นบุคคลากร ดา้นการบริหารทรัพยสิ์น 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นบริหารความเสียง ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

1. ดา้นบริการ 

 เพอืตอบสนองความตอ้งการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจในการขบัเคลือนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ  องค์การได้พยายามพฒันารูปแบบการบริการให้มีความหลากหลายเพือ
ตอบสนองความตอ้งการในทุกรูปแบบ โดยการใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายไปรษณียท์ีครอบคลุม
พนืทีทวัประเทศประกอบกบัการนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาเสริมความแขง็แกร่งในการให้บริการ
ไปรษณีย  ์ โดยในปี 2551 ได้เปิดให้บริการใหม่รวมทงัปรับปรุงศกัยภาพบริการเดิมให้มีขีด
ความสามารถทีจะรองรับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดม้ากยงิขึน ดงันี 

  1.1 บริการกล่องอตัราเหมาจ่าย EMS Save Boxซึงมีความแข็งแรง ทนทาน เพือ
รองรับการขนส่งระยะทางไกล และช่วยปกป้องสิงของทีฝากส่งไดเ้ป็นอยา่งดี โดยชาํระค่าบริการ
ในอตัราเหมาจ่าย ซึงคุม้ค่าและประหยดัมากขึนกว่าเดิมพร้อมสาํหรับการจดัส่งแบบด่วนพิเศษทวั
โลก เปิดให้บริการไปยงั 29 ประเทศปลายทาง ทาํให้มนัใจไดว้่าสิงของทีฝากส่งจะถึงมือผูรั้บใน
ต่างประเทศไดใ้นสภาพทีเรียบร้อยภายในมาตรฐานระยะเวลาอนัสนั 

  1.2 ขยายเครือข่ายให้บริการไปรษณียเ์พือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของ
ไปรษณีย ์ไดง่้ายและสะดวกยงิขึน ไปรษณียจึ์งไดจ้ดัตงั “ร้านไปรษณียไ์ทย”ขึนในแหล่งชุมชนและ
ยา่นธุรกิจ โดยให้บุคคลภายนอกเป็นผูด้าํเนินงานแทน  โดยมีรูปแบบการให้บริการทีมีมาตรฐาน
เช่นเดียวกบัทีทาํการไปรษณียข์องปณท ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ทีจดทะเบียนคือ  “ร้านไปรษณีย์
ไทย THAILAND POST SHOP” และเปิดให้บริการโดยไม่มีวนัหยดุ โดยในปี 2551 มีจาํนวน 22 

แห่ง ในพนืทีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

  1.3 บริการไดเร็คเมล์ (Direct Mail)เป็นบริการเพืออํานวยความสะดวกแก่ผู ้
ประกอบธุรกิจทีตอ้งการเผยแพร่ขอ้มูลเกียวกบัสินคา้และบริการทีเป็นเอกสารประชาสัมพนัธ์หรือ
สินคา้ตวัอยา่งขนาดเล็กถึงกลุ่มเป้าหมายผา่นทางไปรษณีย ์ทงัแบบมีจ่าหนา้และไม่มีจ่าหนา้ สาํหรับ
แบบไม่มีจ่าหนา้นนัผูฝ้ากส่งเพยีงแต่ระบุพนืทีเป้าหมายและจาํนวนเอกสาร/สิงของทีตอ้งการส่งให้
ชัดเจนก็สามารถส่งได้ทุกภูมิภาคทวัประเทศ นับเป็นอีกหนึงช่องทางทีลูกค้าจะได้รับความ
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สะดวกสบายในการกระจายเอกสาร หรือประชาสัมพนัธ์สินคา้ตวัอยา่งขนาดเล็กถึงกลุ่มเป้าหมาย
เป็นการขยายฐานลูกคา้ใหม่อยา่งไดผ้ลคุม้ค่าและประหยดักวา่สือโฆษณาอืนๆ 

  1.4 บริการโลจิสโพสต์ (Logispost)เป็นบริการทีอํานวยความสะดวกให้แก่
ผูใ้ชบ้ริการทงัภาครัฐและเอกชนทีตอ้งการฝากส่งสิงของ/สินคา้ขนาดใหญ่ และสามารถติดตาม
สถานะการส่งผ่านระบบ Track and Trace พร้อมประกนัความเสียหายและสูญหายซึงขณะนีได้
ขยายการให้บริการไปยงักลุ่มลูกคา้องคก์าร กลุ่มนิสิตนักศึกษาและกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ OTOP ดว้ย
อตัราค่าบริการพิเศษทีฝากส่งแบบ Roll Pallet และเพิมพิกดันาํหนักให้สามารถฝากส่งไดถึ้ง 200 

กิโลกรัม  

  1.5 บริการ Messenger Post สาํหรับลูกคา้องคก์ารเป็นบริการรับจดัส่งเอกสารหรือ
สินคา้ทีมีนาํหนกัไม่เกิน 5 กิโลกรัม และตอ้งการความเร่งด่วนในการจดัส่งให้ถึงมือผูรั้บภายใน 30 

นาที หรือภายใน 4 ชวัโมงเป็นอย่างช้าโดยขณะนี  ไปรษณียไ์ด้พฒันาระบบการให้บริการให้
สอดคล้องกับความตอ้งการของลูกคา้ประเภทองค์การมากยิงขึน ในอตัราค่าบริการทีสามารถ
แข่งขนัได ้โดยมีการจดัรถขนส่งตรงจากทีทาํการไปรษณียต์น้ทางถึงผูรั้บปลายทาง พร้อมทงัเรียก
เก็บเงินใหแ้ก่ลูกคา้ผูส่้งดว้ย 

  1.6 การให้บริการเติมเงินดว้ยโทรศพัทเ์คลือนทีแก่บริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

(มหาชน) บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดัไดร่้วมกบับริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ให้บริการ
เติมเงินดว้ยโทรศพัทเ์คลือนที โดยพนกังานนาํจ่ายจะเป็นผูใ้หบ้ริการ ณ ทีอยูข่องลูกคา้ พนักงานนาํ
จ่ายทีใหบ้ริการนีมีจาํนวน 1,123 คน ทวัประเทศ 

  1.7 บริการรับ-ส่งเครืองโทรศพัทเ์คลือนทีสาํหรับซ่อมให้แก่บริษทั IEC Easy Fix 

จาํกดั เป็นบริการรับฝากส่งโทรศพัทเ์คลือนทีทีตอ้งการซ่อมกบับริษทั IEC Easy Fix จาํกดั โดย
ส่งผ่านไปรษณีย ์ ซึงขณะนีมีทีทาํการฯ ทีเปิดบริการรับฝากส่งจาํนวน 100 แห่ง และเมือ
เครืองโทรศพัทฯ์ ไดรั้บการซ่อ ม เสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จะส่งคืนแก่เจา้ของทางไปรษณียต์่อไป 

  1.8 บริการอร่อยทัวไทย สังได้ทีไปรษณียโ์ดยใช้จุดแข็งจากการมีเครือข่าย
ครอบคลุมทุกพืนทีทวัประเทศผนวกกับระบบการขนส่งทีรวดเร็วและเชือถือได้ เปิดให้บริการ 

“อร่อยทวัไทย สังได้ทีไปรษณีย”์ เพือเพิมช่องทางการสังซือสินคา้ให้กบัลูกคา้ทีตอ้งการบริโภค
อาหารทีมีชือเสียงในแต่ละภูมิภาคกว่า 33 รายการ ซึงลว้นเป็นอาหารตน้ตาํรับส่งตรงจากร้านคา้
ผูผ้ลิตถึงมือผูบ้ริโภคดว้ยความสดใหม่ โดยลูกคา้สามารถใชบ้ริการได้ ณ ทีทาํการไปรษณียท์ุกแห่ง
ในพนืทีกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ หรือทางโทรศพัทท์ี Call Center หมายเลข 

1545 และ 0-2982-8222 
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 2. ดา้นการตลาด 

 ไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นการตลาด เนน้การสร้างความพงึพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการ
ทีไดป้ระโยชน์สูงสุด ดว้ยบริการทีหลากหลายโดยมีเครือข่ายทีกวา้งไกล มีจุดให้บริการทีสะดวก
เขา้ถึงไดง่้าย และการให้บริการทีรวดเร็วดว้ยเทคโนโลยอีนัทนัสมยั อนัเป็นปัจจยัสาํคญัทีจะเสริม
ความแขง็แกร่งใหก้บัการตลาด โดยในปี 2551 นี มีกิจกรรมดา้นการตลาดทีสาํคญั ดงันี 

  2.1 พฒันาสินคา้ตราสัญลกัษณ์ “ไปรษณียไ์ทย” โดยพฒันาสินคา้ไปรษณียเ์พือ
ตอบสนองรูปแบบการดาํเนินชีวติของคนรุ่นใหม่ โดยคิดคน้ ออกแบบ และพฒันาสินคา้ในรูปแบบ
ใหม่ๆ เพือขยายสายผลิตภณัฑ์ของสินค้าไปรษณียใ์ห้มีรูปแบบทีหลากหลาย  โดยคาํนึงถึง
อรรถประโยชน์การใชง้าน อาทิ กระเป๋าผา้หูหิว กระเป๋าลอ้ลากรูปแบบใหม่ หมอนไปรษณียท์ีเป็น
ผา้ห่มในตวั ปฏิทินประจาํปี 2551 ทงัชนิดแขวนและชนิดตงัโต๊ะ รวมทงัการจดัทาํกรอบรูป บรรจุ
แผน่ภาพตราไปรษณียากร 84 พรรษา ของสมเด็จพระเจา้พีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ออกจาํหน่าย ณ ทีทาํการไปรษณียแ์ละงานนิทรรศการต่างๆ เพือรองรับ
ความตอ้งการของประชาชนชาวไทยในช่วงเวลาของการถวายความอาลยัสมเด็จพระเจา้พีนางเธอฯ 

เป็นตน้ ส่งผลให ้องคก์ารมีรายไดเ้พมิขึนอีกทางหนึง 

  2.2 การรับเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้เบ็ดเตล็ด (สินคา้ฝากขาย) ดว้ยเครือข่ายที
ครอบคลุมทุกพืนทีทวัประเทศ ทีทาํการไปรษณียจึ์งเป็นอีกหนึงช่องทางทีได้รับความสนใจจาก
หน่วยงานต่างๆทีตอ้งการกระจายสินคา้ให้ทวัถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยอาศยัเครือข่าย
ของไปรษณีย ์จากผลสาํเร็จทีผ่านมาส่งผลให้ในปี 2551 ไปรษณียย์งัคงไดรั้บความไวว้างใจจาก
หน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ อาทิ จาํหน่ายโปสตก์าร์ด Hand Made (ติดฟิล์ม) ชุด
ใหม่ของ บริษทั อาร์ต มีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั ชุดเริมตน้การสร้างเวบ็ไซตข์อง บริษทั อีเมิร์ซ 

ซิสเตม็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ผลิตภณัฑส์มุนไพรของ บริษทั กรุงเทพทิพโอสถ จาํกดั เป็นตน้ 

   2.3 ความสะดวกสบายทีจดัทาํขึนเพืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้บริการ ซึงมี
ลกัษณะเป็นแผน่พบับรรจุแสตมป์จาํนวน 10 ดวง ชนิดราคา 3 บาท ราคาเล่มละ 30 บาท สาํหรับใช้
ฝากส่งในประเทศ และแสตมป์ชนิด 15 บาท ราคาเล่มละ 150 บาท สาํหรับใชฝ้ากส่งโปสตก์าร์ดไป
ยงัต่างประเทศ ซึงสะดวกต่อการพกพาและหยบิใชไ้ดง่้าย โดยวางจาํหน่าย ณ ทีทาํการไปรษณียแ์ละ
ร้านเซเวน่-อีเลฟเว่นทุกสาขา โดยในอนาคตจะผลิตแสตมป์สติกเกอร์ทีเพิมความสะดวกสบายใน
การใชง้านออกจาํหน่ายต่อไป 

  2.4 เปิดตวัไปรษณียบตัรพร้อมส่ง (Prepaid Postcard) ซึงสามารถส่งโดยไม่ตอ้งติด
แสตมป์เพมิ หรือสามารถเก็บสะสมไวเ้ป็นคอลเลคชนัส่วนตวั ออกแบบโดยศิลปินดาราทีมีชือเสียง 

8 ท่าน 8 แบบ อาทิ อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ หม่อมหลวงจิราธร จิรประวตัิ นายอษัฎาวุธ 
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เหลืองสุนทร จาํหน่าย ณ ทีทาํการไปรษณียใ์นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และทีทาํการไปรษณีย์
ขนาดใหญ่ทวัประเทศ ราคา ชดุ ละ 32 บาท มีใหเ้ลือก 2 ชุด (4 แบบ/1 ชุด) 

  2.5 การปรับปรุงรูปลักษณ์ทีทาํการไปรษณีย ์ดาํเนินการปรับปรุงรูปลกัษณ์ทีทาํ
การไปรษณียใ์ห้มีความสวยงาม  จาํนวน 101 แห่ง และได้ปรับขยายเวลาทาํการของทีทาํการ
ไปรษณียใ์นยา่นชุมชนพืนทีธุรกิจ อาทิ ปณ.นานา ปณ.หัวหมาก และทีทาํการไปรษณียใ์นแหล่ง
ท่องเทียว เช่น ปณ.ทววีงศ ์ปณ.หัวหิน เป็นตน้ ทงันี เพืออาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ทีตอ้งการใช้
บริการนอกเวลาทาํการปกติและยงัเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ทีดีในเรือง Branding  

  2.6 EMS World 1545 ส่งด่วน ทวัโลกเพือเป็นการตอกยาํและสร้างการรับรู้ใน
บริการ EMS ระหวา่งประเทศให้เด่นชดัยงิขึน ไปรษณียจึ์งไดท้าํการ Re-brand บริการดงักล่าวดว้ย
ชือ “EMS World 1545 ส่งด่วน ทวัโลก” ทงันีเพือเน้นให้ทราบถึงการมีเครือข่ายทวัโลกและความ
สะดวกในการใชบ้ริการผา่น Call Center 1545 ซึงเป็นจุดแขง็ขององคก์าร 
 3. ดา้นกิจกรรมเพอืส่งเสริมนโยบายของรัฐ 

 ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึงของรัฐ ไดร่้วมผลกัดนันโยบายการพฒันาระบบโลจิสติกส์ 

เพอืใหป้ระเทศไทยเป็น Logistics Hub ของภูมิภาค โดยร่วมมือกบักรมส่งเสริมการส่งออกในการ
ใชบ้ริการไปรษณียเ์ป็นอีกหนึงช่องทางเพอืพฒันาระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร นอกจากนียงัช่วย
ส่งเสริมผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ของไทยให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัมากยิงขึน โดยให้ความ
ร่วมมือกบัผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์และเจา้ของสินคา้เพือลดตน้ทุนขนส่งและกระจายสินคา้ ดว้ยการ
ใชเ้ครือข่ายของไปรษณีย ์ ในการรวบรวม คดัแยก และกระจายสินคา้ ประกอบกบัไดมี้การสร้าง
เสน้ทางขนส่งทางถนนระหว่างประเทศสาย R3 East-West Economic Corridor เชือมโยงพม่า ไทย 

ลาว จีน และเวยีดนาม ซึงจะเป็นโอกาสใหป้ระเทศไทยเป็น Gateway สู่ภูมิภาคต่างๆ ของโลก และ
สามารถเขา้ไปเป็นส่วนหนึงในการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของไทยและภูมิภาคใหเ้ขม้แขง็ และตอก
ยาํศกัยภาพในดา้นการขนส่งและกระจายสิงของ/สินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจนยงิขึน 

 นอกจากนี ด้วยศกัยภาพการขนส่งทีมีมาตรฐานสามารถเขา้ถึงทุกพืนทีทวัประเทศ  
บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด  ได้มีโอกาสดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยไดรั้บความไวว้างใจจากคณะกรรมการการเลือกตงั (กกต.) ให้เป็นผูจ้ดัส่งบตัร
และอุปกรณ์การเลือกตงัทงัในและนอกราชอาณาจกัร และเนืองจากเป็นภารกิจสาํคญัทีตอ้งมีการ
รักษาความปลอดภยัในทุกขนัตอน ปณท จึงไดติ้ดตงัระบบ RFID (Radio Frequency Identification) 

ทีศูนยป์ระสานงานการขนส่งฯ ณ สาํนักงานใหญ่ ซึงเป็นเทคโนโลยอีนัทนัสมยั ทีสามารถติดตาม
ตรวจสอบกระบวนการขนส่งในทุกขนัตอนดว้ยระบบคลืนวทิย ุ

 4. ดา้นบุคลากร 
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 ดว้ยความตระหนักถึงความสําคญัของบุคลากรว่าเป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคลือน
ธุรกิจขององคก์าร ให้ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายพร้อมกบัสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ดว้ย
คุณภาพบริการทีเป็นมาตรฐานสากล รวมทงัสามารถสนองตอบต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนัทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ตลอดปี 2551 บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไดพ้ฒันา
เสริมสร้างประสิทธิภาพดา้นบุคลากรหลายประการทีสาํคญั ดงัต่อไปนี 

  4.1 ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล นาํระบบประเมินผลการปฏิบติังานทีมีตวัชีวดั
ผลสาํเร็จของงาน (Key Performance Indicators : KPIs) มาใชอ้ยา่งต่อเนืองโดยกาํหนด ตวัชีวดัการ
ปฏิบติังานของพนักงานให้สอดคล้องกับตัวชีวดัผลการดาํเนินงานขององค์การและแผนธุรกิจ
ไปรษณีย์ตามหลักการของดัชนีดุลยภาพ  (Balanced Scorecard) มีการจัดทําสมรรถนะ 

(Competency) เพือให้พนักงานมีพฤติกรรมการทาํงานทีพึงประสงคข์ององคก์าร ปรับปรุงระบบ
สรรหาให้มีความยดืหยุน่เหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจ ทงัมีความชดัเจน โปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบไดต้ามหลกัการของระบบธรรมาภิบาล  (HR Governance) รวมทงัการนาํ Competency-

Based Management (CBM) มาใชเ้ป็นเครืองมือในการสรรหาและคดัเลือก  มีการสร้างวฒันธรรม
องคก์ารทีดีเยยีม (Excellent Corporate Culture) ซึงจะสอดคลอ้งกบัสมรรถนะขององคก์ารโดยมุ่ง
ให้บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบตัิงานทีดีและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัจนเกิดเป็น “วฒันธรรม” 

ขององคก์าร ตลอดจนจดักิจกรรมโครงการรณรงคเ์พือสร้างจิตสาํนึกทีดีต่อองคก์าร เพือกระตุน้
ผูป้ฏิบติังานใหเ้กิดจิตสาํนึกทีดีในการทาํงานและมีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 

  4.2 ดา้นการพฒันาบุคลากร จดัทาํแผนพฒันาบุคลากร  (2550-2552) ซึงสอดคลอ้ง
กบัแผนธุรกิจไปรษณียเ์พือให้บุคลากรมีความรู้/ทกัษะเหมาะสมกับงานทีตอ้งปฏิบติั ดาํเนินการ
ประเมินสมรรถนะด้านการจดัการงานในความรับผิดชอบ  (Professional Competency) และ
สมรรถนะดา้นวิชาชีพ(Technical Competency) เพือตรวจวดัว่าบุคลากรยงัขาดทกัษะ/ความรู้ที
จาํเป็นดา้นใด ซึงจะมีการกาํหนดแผนการพฒันาบุคลากรเพือลดช่องว่างดงักล่าว อีกทงัยงัส่งเสริม
ให ้ไปรษณีย ์เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เพอืใหอ้งคค์วามรู้ทีมีอยูอ่ยา่งมากมายและกระจายอยูต่าม
หน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์าร ถูกนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยผา่นกระบวนการการเรียนรู้
แลกเปลียน และถ่ายทอดความรู้ทีจดัใหมี้ขึน ทงันีเพอืเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั
อยา่งยงัยนืใหแ้ก่องคก์าร 

 5. ดา้นการบริหารทรัพยสิ์น 

 จากการทีมีเครือข่ายกวา้งขวางครอบคลุมทวัประเทศ ซึงนอกจากจะเป็นจุดแข็งดา้น
หนึงขององค์การในการดาํเนินธุรกิจเพือให้บริการไดอ้ยา่งทวัถึงแลว้ ยงัไดใ้ชป้ระโยชน์จากการ
บริหารอาคารทีทาํการและทีดินซึงมีกระจายอยูท่วัประเทศดงักล่าวในการช่วยสนับสนุนเพือสร้าง
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รายไดด้ว้ย โดยไดจ้ดัทาํฐานขอ้มูลทีดินและอาคารทีมีอยู ่และมีแผนการบริหารเพือใชป้ระโยชน์
จากทีดินและอาคารทีมีกรรมสิทธิหรืออยูใ่นความครอบครองใหเ้กิดรายไดแ้ละผลประโยชน์สูงสุด 

มีการตงัเป้าหมายรายไดใ้นแต่ละปี ซึงในปี 2551 สามารถทาํรายไดเ้กินกวา่เป้าหมายทีตงัไว ้

 6. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ปัจจุบนัเป็นทีตระหนักชดัถึงความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ  (IT) ทีมีบทบาท
และอิทธิพลต่อสังคมและการดาํเนินธุรกิจมากขึนทุกขณะ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ในฐานะผู ้
ให้บริการแก่ประชาชนทัวประเทศได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เสริมประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการและการดาํเนินงานในหลายดา้นเช่นกนั โดยในช่วงปี 2551 ไดด้าํเนินโครงการ/แผนงาน
สาํคญัหลายอยา่ง อาทิเช่น การว่าจา้งทีปรึกษาเพือวางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์าร
เพือให้มีการพฒันาระบบ IT อยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ตลอดจนพฒันาบุคลากรให้มี
ทกัษะความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการดา้นระบบ IT ขององคก์าร ดาํเนินการ
ขยายศูนยค์อมพิวเตอร์ภายในเพือรองรับการติดตงัเครืองแม่ข่ายสําหรับระบบบญัชีการเงินและ
ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณียอ์ตัโนมติัทีปรับปรุงใหม่ จดัหาระบบเครือข่ายไปรษณีย ์Online สาํหรับที
ทาํการไปรษณียร์ถยนตจ์าํนวน 8 แห่ง ติดตงัระบบการจดัการควบคุมรักษาความปลอดภยัในการ
เขา้ถึงขอ้มูลภายในระบบ Network ขององค์การ เพือให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทางกฎหมายที
เกียวขอ้ง ซึงจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2552 ติดตงัอุปกรณ์สาํรองสาํหรับระบบเครือข่ายหลกัเพือลด
ความเสียงของการหยดุชะงกัของระบบเครือข่ายสารสนเทศ  ซึงจะมีผลต่อการให้บริการ อนัเป็น
การเสริมความมนัใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการยงิขึน นอกจากนี ไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาระบบเคาน์เตอร์
ไปรษณียอ์ตัโนมตัิ (CA POS) โครงการพฒันาระบบธนาณัติออนไลน์และระบบรับชาํระเงิน (EMO 

& Pay at Post) เพอืใหส้ามารถรองรับการขยายตวัของบริการและปริมาณงานทีเพมิขึนในอนาคตได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 7. ดา้นบริหารความเสียง 

 บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไดเ้ริมนาํการบริหารความเสียงมาใชใ้นองคก์ารตงัแต่ปี พ.ศ. 

2547 และไดด้าํเนินการพฒันาระบบบริหารความเสียงให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลมาอยา่ง
ต่อเนือง ไดมี้การตงัคณะกรรมการบริหารความเสียง  คณะอนุกรรมการบริหารความเสียงและ
คณะทาํงานบริหารความเสียงในระดบัต่างๆ ขององคก์าร เพือให้การบริหารความเสียงสามารถ
ดาํเนินการควบคู่ไปกบัการกาํหนดนโยบายและแผนกลยทุธ์ขององคก์าร ในปี 2551 ไดป้รับปรุง
แนวทาง หลกัเกณฑ ์โครงสร้างและขนัตอนการบริหารความเสียงเชิงบูรณาการตามแนวทาง COSO 

Enterprise Risk Management (ERM) รวมทงัไดป้รับโครงสร้างของบริษทัฯ โดยใหฝ่้ายกลยทุธ์ ฝ่าย
บริหารความเสียงและฝ่ายระบบการควบคุมภายใน ซึงตอ้งดาํเนินการสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัเพอืร่วม
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สร้างมูลค่าเพิมให้แก่องคก์าร อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนักกลยทุธ์และขึนตรงต่อกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่  
 ทงันีเพอืใหผู้บ้ริหารไดใ้ชร้ะบบการบริหารความเสียงเป็นเครืองมือในการบริหารแผน
กลยทุธ ์ทีอาจจะเบียงเบนไปจากเป้าหมายเพือให้สามารถแกไ้ขและหลีกเลียงผลกระทบทีเกิดจาก
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป ทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยแีละ
การเมือง ตลอดจนการแข่งขนัอยา่งรุนแรงในธุรกิจอนัเกิดจากคู่แข่งเดิมและคู่แข่งใหม่ รวมทงัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทีมีการเปลียนแปลงไปจากเดิมภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์  ไปรษณียจึ์ง ได้
จดักลุ่มปัจจยัเสียงต่างๆ ทีอาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองคก์ารทงั 4 ดา้น คอื ความเสียงดา้นกล
ยทุธ์ (Strategic Risk)ดา้นปฏิบตัิการ (Operational Risk) ดา้นการเงิน (Financial Risk) และดา้น
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั (Compliance Risk) โดยมีการจดัระดบัความสาํคญัและบริหารจดัการในระดบั
กลยทุธข์ององคก์าร 

 ความรับผิดชอบของ บริษัท ไปรษณย์ีไทย จํากัด ต่อสังคม 
 ในทุกภารกิจยงัไดเ้น้นยาํให้ความสาํคญักับความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆมิติ  เพือ
เป็นฟันเฟืองเล็กๆ  สร้างสรรคส์งัคมให้พฒันาทงัทางดา้นวตัถุและจิตใจควบคู่กนั บริษทัไปรษณีย์
ไทย จาํกดั ไดริ้เริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จาํนวนมากตลอดทงัปี  โดยตงัปณิธานเพือสนอง
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่ดัวและพระบรมวงศานุวงศ์  รวมทงัสร้างเสริม
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง “การเรียนรู้” และ “การให้” ทีไม่รู้จบ  พิสูจน์ได้จากกิจกรรมทีเป็น
ประโยชน์ ดงัต่อไปนี 

 1. ดา้นเศรษฐกิจ องคก์ารไดมุ่้งพฒันาเทคโนโลยี  และการสร้างสรรค์นวตักรรมทงั
ดา้นสินคา้  บริการ  เพอืตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยทงัระดบัชาติและระดบัชุมชน  
เช่น  บริการโลจิสโพสต ์ ส่งของใหญ่ทางไปรษณีย ์ บริการ “อร่อยทวัไทย สงัไดท้ีไปรษณีย”์  ซึง
ใชศ้กัยภาพและความเชียวชาญเรืองการส่งและการมีทีทาํการไปรษณียค์รอบคลุมทวัประเทศเพือ
ให้บริการส่งสิงของได้อย่างรวดเร็ว  ซึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิมให้สินคา้และบริการ  สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและอาํนวยความสะดวกสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ทงัในปัจจุบนัและอนาคต 
 2. ดา้นการศึกษาและเยาวชน ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดงันีโครงการ “125 วนั 
แบ่งปันเล่มโปรด”  โดยใชเ้ครือข่ายของทีทาํการไปรษณียก์ว่า 1,160 แห่งทวัประเทศเป็นจุดรับ
บริจาคหนังสือสภาพดีกว่า  1 ล้านเล่ม  และนําไปมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึงตงัอยู่ในพืนทีใกล้เคียงกับทีทาํการ
ไปรษณียแ์ต่ละแห่ง  เพอืส่งเสริมการอ่านและช่วยพฒันาสติปัญญาเยาวชนของไทย 
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โครงการ “ห้องไปรษณียไ์ทยไฮเทค” ปณท มอบคอมพิวเตอร์  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี  
เครืองพิมพแ์บบเลเซอร์พร้อมโต๊ะวาง  เครืองควบคุมและสาํรองไฟฟ้า  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ   

ระบบปฏิบตัิการและสือมลัติมีเดียบทเรียนสาํเร็จรูป  เพือสนับสนุนให้เด็กไทยเขา้ถึงสือการเรียนรู้
ไร้พรมแดนและร่วมพฒันาการศึกษาไทยให้ก้าวไกล  โดยไดท้ยอยส่งมอบอุปกรณ์และสิงของ
ต่างๆ ในระหวา่งปี 2551  ให้แก่โรงเรียนนาํร่อง 13 โรงเรียนในทุกภูมิภาคทวัประเทศและจะขยาย
โครงการต่อเนืองในปีต่อๆ ไป 

 3. ดา้นสงัคม บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั เขา้ร่วมโครงการ “ทาํดีเพือพ่อ ขอคนไทยให้
รักกนั” ร่วมมือกบัมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นผูก้ระจายไปรษณียบตัรของโครงการไปยงัทีทาํ
การไปรษณียท์วัประเทศ  เพือให้ประชาชนส่งไปรษณียบตัรทีเขียนขอ้ความเกียวกบัการให้ในทุก
รูปแบบ  เช่น  ให้อภยั  ให้ความรัก  ให้ความเมตตา  ฯลฯ ผ่านตู ้ปณ. 81 ปณ.รองเมือง 10330 ฟรี 
โดยไม่ตอ้งติดแสตมป์ นอกจากนีบริษทัยงัร่วมโครงการ “ฟืนฟูผูป้ระสบภยันาํท่วมและรับมือภยั
หนาว”  ให้ความร่วมมือกบักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารและสมาคมผูสื้อข่าว
เศรษฐกิจ  ดว้ยการเป็นสือกลางมอบความห่วงใยและไออุ่นให้คนไทยทวัทุกภาค  โดยให้ทีทาํการ
ไปรษณียใ์นกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นจุดรับบริจาคสิงของ  นาํดืม  ผา้ห่ม เป็นตน้  เพือกระจาย
ต่อไปยงัผูป้ระสบภยันาํท่วมและเตรียมพร้อมรับภยัหนาว 

 4. ด้านสิงแวดล้อม สนับสนุนโครงการ “แจ๋วรักษ์โลก”  ของรายการ “ 30 ยงัแจ๋ว”  
ช่อง 3  โดยใหท้ีทาํการไปรษณียท์วัประเทศ  เป็นจุดรับบริจาคกล่องเครืองดืมไม่ใชแ้ลว้  เป็นส่วน
หนึงในการดูแลรักษาสิงแวดล้อม  โดยองค์การสามารถช่วยลดขยะจากกล่องเครืองดืมให้กับ
ประเทศไทยได ้208 ตนั  ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีปล่อยสู่ชนับรรยากาศไดป้ระมาณ 188 

ตนั  โดยไดน้าํกล่องเครืองดืมไปรีไซเคิลเป็นโตะ๊  เกา้อี  และอุปกรณ์เครืองเขียน  มอบให้โรงเรียน
ตาํรวจตระเวนชายแดน 

 ฝ่ายงานของสํานักงานไปรษณย์ีเขต   
 1. พนัธกิจ  
  .1  การบริหารกิจการ การดาํเนินงานเกียวกบัการจาํหน่าย การรับฝาก การส่งต่อ 
การนาํจ่าย การใหบ้ริการในทอ้งทีทีรับผดิชอบ  
  1.  ควบคุมการใชอ้าคาร สถานทีปฏิบตัิงาน การใชว้สัดุอุปกรณ์  
  1.   ตรวจสอบการใหบ้ริการ การปฏิบตัิงานการเงินและการบญัชี   
  1.  การส่งเสริมการขาย ดูแล และประสานงานกบัลูกคา้   
  1.  การประชาสมัพนัธกิ์จการและบริการในทอ้งทีรับผดิชอบ  
  1.  การควบคุมคุณภาพการใหบ้ริการ   
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  1.  การสอบสวนและแกไ้ขขอ้บกพร่องเกียวกบัการใหบ้ริการ  
  1.  การดาํเนินงานของทีทาํการในสังกดั ดาํเนินงานตามแผนงาน นโยบาย และ   
กลยทุธ ์ของบริษทั  
  1.9 ศึกษาและเสนอแนะขอ้มูลต่าง ๆ เพือประกอบการพิจารณากาํหนดแผนงาน 
นโยบาย กลยทุธ์ ระบบงาน ระเบียบปฏิบตัิ และปรับปรุงบริการ ตลอดจนงานอืน ๆ ตามทีไดรั้บ
มอบหมาย โดยมีทอ้งทีรับผดิชอบ  จงัหวดั รวมทงัสิน  ปณ.   ประกอบดว้ย 

   1.9.1 สังกัด ปจ.ราชบุรี  ปณ. ประกอบด้วย  ราชบุรี บา้นโป่ง โพธาราม  
ดาํเนินสะดวก ปากท่อ จอมบึง บางแพ วดัเพลง สวนผงึ หว้ยกระบอก หลกัหา้  
   1.9.2 สงักดั ปจ.กาญจนบุรี  ปณ. ประกอบดว้ย กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่ามะกา  
ลูกแก ท่าเรือพระแท่น พนมทวน ไทรโยค บ่อพลอย ตลาดเขต ทองผาภูมิ ลาดหญ้า เลาขวญั    
หนองปรือ สงัขละบุรี ท่ากระดาน ด่านมะขามเตีย  
    1.9.3 สังกัด ปจ.สุพรรณบุรี  ปณ.ประกอบด้วย  สุพรรณบุรี ป่าเลไลยก ์      
สองพีน้อง เดิมบางนางบวช สามชุก ศรีประจนัต ์บางปลาม้า อู่ทอง ดอนเจดีย ์ด่านช้าง ทุ่งคอก  
สวนแตง สระยายโสม ท่าเสด็จ หนองหญา้ไซ สระกระโจม  
   1. .   สังกัด ปจ.นครปฐม  ปณ. ประกอบด้วย  นครปฐม สนามจันทร์         
สามพราน นครชยัศรี บางเลน กาํแพงแสน ดอนตูม ออ้มใหญ่ พุทธมณฑล สระพฒันา บางหลวง  
ไร่ขิง กระทุ่มลม้  
   1. .   สังกัด ปจ.สมุทรสาคร  ปณ. ประกอบด้วย  สมุทรสาคร ท่าฉลอม   
กระทุ่มแบน บา้นแพว้ ออ้มนอ้ย  
   1. .   สังกดั ปจ.สมุทรสงคราม  ปณ. ประกอบดว้ย สมุทรสงคราม อัมพวา     
บางคนที  
   1. .   สังกัด ปจ.เพชรบุรี  ปณ. ประกอบด้วย  เพชรบุรี หาดเจ้าสําราญ        
บา้นแหลม ชะอาํ นราธิป ท่ายาง เขายอ้ย บา้นลาด หนองหญา้ปลอ้ง แก่งกระจาน  
   1. .   สังกัด ปจ.ประจวบคีรีขนัธ์  ปณ. ประจวบคีรีขนัธ์ หัวหิน ปราณบุรี     
ทับสะแก  บางสะพาน กุยบุรี  ธนะรัชต์ บางสะพานน้อย สามร้อยยอด บ้านกรูด  อ่าวน้อย        
ปากนาํปราณ  ร่อนทอง  (ไปรษณียไ์ทย, 2554) 
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งานวิจัยทีเกียวข้อง 
 จากการศึกษาถึงความหมายและแนวคิดเกียวกบัคุณภาพชีวติ แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร และแนวคิดเกียวกบัการทาํงานเป็นทีม ในขา้งตน้นนั ผูว้จิยัไดศึ้กษา
ถึงงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

 วโิรจน์  เจษฎาลกัษณ์ (2553) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความยติุธรรมดา้นผลลพัธ์
และด้านกระบวนการกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ  และผลการปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหนา้ทีผา่นการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์าร โดยสาํรวจดว้ยแบบสอบถามจากตาํรวจชนั
ประทวน สํานักงานตาํรวจภูธรภาค  3 ผลการวิจัยพบว่า ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์และด้าน
กระบวนการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรรับรู้การสนับสนุนจากองคก์าร  ส่วนการรับรู้การ
สนบัสนุนจากองคก์ารมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร  แต่ไม่
มีความสมัพนัธก์บัผลการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าที สาํหรับการทดสอบความเป็นตวัแปรกลาง 
พบวา่ การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารเป็นตวัแปรกลางในความสัมพนัธ์ระหว่างความยติุธรรม
ทังสองด้านกับการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ  แต่ไม่มีลักษณะความเป็นตัวแปรกลางใน
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความยติุธรรมทงัสองดา้นกบัผลการปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ที   
 ธนาสิทธิ เพิมเพียร ( ) ศึกษาถึง คุณภาพชีวิตในการทาํงานกับความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษา  ) ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และความผูกพนัต่อ
องคก์าร ) เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 
) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน 
ศึกษากลุ่มตัวอย่างจาํนวน 398 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติทีใช้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการวิจยัสรุปว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงาน ความผกูพนัต่อองคก์าร อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพการ
สมรส ไม่พบว่ามีความผูกพนัต่อองคก์าร แตกต่างกนั   ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายงุาน และ 
ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั พบว่ามีความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ 
คุณภาพชีวติในการทาํงานมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนัยสาํคญั ทาง
สถิติทีระดบั 0.01 

 คมสนั  สุขมาก (2549) ศึกษาถึง ความถึงพอใจในคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการ
ตาํรวจระดบัชนัสญัญาบตัรในสงักดัสาํนักงานกาํลงัพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ โดยศึกษาระดบั
ความพงึพอใจในคุณภาพชีวติการทาํงาน และศึกษาปัจจยัที มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพ 
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ชีวิตการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจระดบัชนัสัญญาบตัร ในสังกดัสาํนักงานกาํลงัพล สาํนักงาน
ตาํรวจแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา คือข้าราชการตาํรวจระดับสัญญาบัตรในสังกัด
สาํนกังานกาํลงัพล ตงัแต่ระดบั ตาํแหน่งรองสารวตัรถึงระดบัตาํแหน่งผูบ้งัคบัการ จาํนวน 196 คน 
ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉลียความพึงพอใจคุณภาพชีวิตการทาํงานทงั 7 องคป์ระกอบ 
เท่ากบั 2.29 หรืออยูใ่นระดบัค่อนขา้งตาํ ทงันี เมือพิจารณาความพึงพอใจแยกตามองคป์ระกอบแต่
ละดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มทีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพและ
ดา้นความสมัพนัธภ์ายในหน่วยงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการทียติุธรรม
และเพยีงพอ ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน สดา้นการบริหารงานทีเป็นธรรมและเสมอ
ภาค ดา้นคววาสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติดา้นอืน และดา้นความภาคภูมิใจในองคก์าร เป็นความ
พงึพอใจในระดบัตาํ ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ ในคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานดว้ยตารางไขวแ้ละใชส้ถิติไคร์แสควร์ พบว่า ปัจจยัระดบัตาํแหน่งและ ปัจจยัสังกดั มีผลต่อ
ความพงึพอใจในคุณภาพชีวติการทาํงานอยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ศิริวรรณ หาญละศิริ ( ) ศึกษาถึง คุณภาพชีวติการทาํงานของพนักงานบริษทั ชาร์ป 
แอพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด มีวตัถุประสงค์เพือศึกษา ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
บริษทั ชาร์ปแอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพอืเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติของพนักงาน
บริษทั ชาร์ปแอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เมือจาํนแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และกลุ่มการ
ผลิต กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัยคือ พนักงานในกลุ่มการผลิตบริษัท ชาร์ปแอพพลายแอนซ์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 327 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ
ในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (T-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-

test) และทอสอบรายคู่โดยวิธี แอล เอส ดี (Least Significant Difference) ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 
พนกังานในกลุ่มการผลิตของบริษทั ชาร์ป แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีคุณภาพชีวติการ
ทาํงานเฉลียทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้คุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นสิงแวดลอ้มทีทาํงาน
ถูกลักษณะและปลอดภัย และด้านการพฒันาความสามารถของบุคคลอยู่ในระดับสูง การ
เปรียบเทียบตามปัจจยัส่วนบุคคล และกลุ่มการผลิตพบวา่ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกา อายุ
การทาํงาน ระดบัรายได ้และกลุ่มการผลิต ทีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ในขณะทีเพศ ไม่พบความแตกต่าง 

 ทศันา แสวงศกัดิ  (2549) ไดศึ้กษาถึง คุณลกัษณะทีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
เพือหาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
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การศึกษาปทุมธานี เพอืหาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของผูบ้ริหารการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การทาํงาน สถานภาพสมรส และเขตพนืทีการศึกษา ผลการวิจยัสรุปไดว้่า สถานภาพ
ส่วนบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาปทุมธานี ส่วนมากมีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ประสบการณ์การทาํงานมากกวา่ 10 ปี สถานภาพสมรส และสังกดัเขต
พืนทีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาปทุมธานีโดยรวมและดา้น  อยูใ่นระดบัมีมากทีสุดยกเวน้ความรู้ความสามารถและการให้
มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมีมาก คุณภาพชีวิตการทาํงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขต
พนืทีการศึกษาปทุมธานี โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมีมาก ยกเวน้ดา้นลกัษณะการบริหารงาน 
อยู่ในระดับมีมากทีสุด คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ปทุมธานีโดยรวมและรายดา้นมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน อยา่งมีนัยสาคญั
ทางสถิติทีระดับ .05 คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ปทุมธานีสามารถทาํนายคุณภาพชีวิตการทาํงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติทีระดบั.05 รวมถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารดา้นความรู้ความสามารถก็ทาํนายคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั.05 เช่นกนั เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานพืนทีปทุมธานี จาํแนกตามระดับการศึกษาประสบการณ์
ทาํงาน และสถานภาพสมรสไม่แตกต่างกนั แต่จาํแนกตามเขตพืนทีการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05 

 วิริณธิ ธรรมนารถสกุล ( 6) มีวตัถุประสงค์การวิจยั เพือตรวจสอบอิทธิพลของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การต่อผลการปฏิบัติงานของพยาบาลประจาํการ โดย
ตรวจสอบอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร 3 ประการ คือ อิทธิพลคนักลาง 
และอิทธิพลสอดแทรก  กลุ่มตัวอย่าง เ ป็นพยาบาลวิชา ชีพ  โรงพยาบาลเอกชน  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และทาํงานในโรงพยาบาลแห่งปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เจตคติทีมีต่องานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตามบทบาทโดยผ่าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ นันคือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารเป็น
ปัจจยัหลกัในการกาํหนดพฤติกรรมตามบทบาท จึงมีขอ้เสนอแนะในทางปฏิบติัคือ องคก์ารควร
ส่งเสริมใหพ้ยาบาลไดแ้สดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารโดยการให้รางวลัทางสังคม 
และควรตระหนักถึงความรู้สึกของพยาบาลในการทาํงานดว้ยเป็นสิงทีส่งผลต่อเจตคติทีมีต่องาน
และองค์การ และองค์การควรนําพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การมาเป็นดัชนีในการ       
คดัสรรพยาบาลเขา้สู่องคก์าร ดว้ยจะทาํให้สมาชิกใหม่เป็นทียอมรับจากหัวหน้างานและผูร่้วมงาน 
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งความยติุธรรมดา้นผลลพัธแ์ละดา้นกระบวนการกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีดีขององคก์ารและผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีผา่นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร 

 ประไพพร สิงหเดช (2539) ศึกษาคุณลักษณะบุคลากรทีมีต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร : ศึกษากรณีขา้ราชการกรมคุมประพฤติ พบว่า ขา้ราชการ
กรมคุมประพฤติมีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทน ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ ดา้นจงัหวะชีวิตอยู่
ในระดับตาํ ด้านสภาพการทาํงานทีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านโอกาสในการแสวงหา
ความกา้วหนา้และความมนัคงอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน การ
บริหารงานทีเป็นธรรมและเสมอภาค และความภูมิใจในองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 

 มาลินี  ชวาลไพบูลย์ ( )  ศึกษาถึงปัจจัยที ส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมทีมี
ประสิทธิภาพ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบวา่ ระดบัประสิทธิภาพของโรงเรียนมีผลการปฏิบติังานเป็นทีมของโรงเรียนและความพึงพอใจ
ของครู อยู่ในระดับปานกลางและตัวแปรทุกตัวมี พฤติกรรมการปฏิบติัอยู่ในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกัน ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพของโรงเรียน อย่างมี 
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และตัวแปรทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน ได้แก่ การ
สนบัสนุนรางวลัสาํหรับการปฏิบติังานของทีม การควบคุมการนิเทศ ความขดัแยง้ ขอบข่ายของการ
จดัการ การอภิปรายเกียวกบัยทุธศาสตร์และการให้นําหนัก ขอ้เสนอของบุคคลการติดต่อสือสาร
แบบเปิดเผย บริการของศูนยว์ิชาการ ปทสัถานเฉพาะของการทาํงานและการควบคุมงาน ความ
ชดัเจนของบทบาทและเป้าประสงค ์การฝึกอบรมและการให้คาํปรึกษาทางวิชาการ การปกครอง
โรงเรียนและงานความหลากหลาย การมีทกัษะอยา่งเพียงพอ ความสัมพนัธ์ของผูน้าํทีม และขนาด
ของทีมตามลาํดบั ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนมี 9 ปัจจยัจากทงัสิน 16 ปัจจยัไดแ้ก่
การสนบัสนุน การควบคุมการนิเทศ ความขดัแยง้ รางวลัสาํหรับการปฏิบตัิงานของทีม ความชดัเจน
ของบทบาทและเป้าประสงค ์การมีทกัษะอยา่งเพยีงพอ การปกครองโรงเรียนและงาน ขนาดของทีม 
และขอบข่ายของการจดัการ โดยมีลาํดบั ความสาํคญัเรียงตามลาํดบัดงักล่าวแลว้ ซึงสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนหรือทาํนายประสิทธิภาพของโรงเรียนไดร้้อยละ 60.61 (R = .7804) อย่างมี
นยัสาํคญัทาง สถิติทีระดบั .05 

 จากการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี แหล่งขอ้มูลทีน่าเชือถือไดข้อง บริษทั ไปรษณีย์
ไทย จาํกัด ตลอดจนงานวิจัยทีเกียวข้อง ทาํให้ผูว้ิจัยสามารถนําความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้กับ
ประเด็นทีตอ้งการศึกษา ว่างานวิจยัควรจะมีขอบข่ายมากน้อยเพียงไร ความรู้ทีไดจ้ากการศึกษา
เนือหาทางทฤษฎีจะช่วยใหผู้ว้จิยัมองเห็นภาพรวม เพอืกาํหนดกรอบในการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางใน
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การออกแบบสอบถาม นอกจากนีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติจะช่วยใหผู้ว้จิยัเกิดความเชือมนัว่า 
ขอ้มูลได้รับนันมีความสมบูรณ์และน่าเชือถือตรงตามวตัถุประสงค์ทีผูว้ิจยัต้องการศึกษาและ
สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งแม่นยาํ 
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 บทที 3 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
 

การศึกษาเรืองคุณภาพชีวติในการทาํงาน ทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ  ของพนักงานไปรษณียส์ังกัดไปรษณียเ์ขต 7 เป็นการวิจัย             
เชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีสร้างขึนมาโดยใช้
ลกัษณะของมาตรวดัของ ลิเคร์ท โดยให้กลุ่มตวัอยา่งประเมินระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน การ
ทาํงานเป็นทีม และการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ  และนํามาวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) เพือให้ได้ขอ้มูลทีครบถ้วนสมบูรณ์ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยมีรายละเอียดในแต่ละขนัตอน ดงันี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 
3. การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะหอ้มูล 

6. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนีคือ พนักงานไปรษณียท์ีทาํงานอยู่ในสังกดัไปรษณีย์

เขต 7  จาํนวน 8 แห่ง  ไดแ้ก่  ไปรษณียจ์งัหวดัราชบุรี  ไปรษณียจ์งัหวดักาญจนบุรี ไปรษณียจ์งัหวดั
สุพรรณบุรี   ไปรษณีย์จังหวัดนครปฐม   ไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร   ไปรษณีย์จังหวัด
สมุทรสงคราม  ไปรษณียจ์งัหวดัเพชรบุรี  และไปรษณียจ์งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  รวมจาํนวนทงัสิน  
872   คน 

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ พนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต 7 จาํนวน 
274  คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane 1967 อา้งถึงใน ประสพชัย   
พสุนนท ์2553) และแสดงการคาํนวณไดด้งันี 
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2Ne1
Nn  

  

เมือ  n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 N = ขนาดของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

 e =  ความคลาดเคลือนของกลุ่มตวัอยา่งทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

n   =   
2)(872)(0.051

872
 

 

  =   274 คน 
เพอืป้องกนัความผดิพลาดของแบบสอบถาม  จึงสาํรองไวร้้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอยา่ง

เป็นจาํนวน 27 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด 301 คน  โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา 
(Quota Sampling Design) มีวธีิดงัตารางที 1 

 

ตารางที 1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของพนกังาน บ.ไปรษณียไ์ทย จาํกดั สงักดัไปรษณียเ์ขต 7 

 

ไปรษณีย ์ ประชากร (คน) ร้อยละ  (%) จาํนวนตวัอยา่ง(คน) 
ราชบุรี 123 14.11 43 

กาญจนบุรี 105 12.04 36 

สุพรรณบุรี 119 13.65 41 

นครปฐม 189 21.67 65 

สมุทรสาคร 124 14.22 43 

สมุทรสงคราม 34 3.90 12 

เพชรบุรี 84 9.63 29 

ประจวบคีรีขนัธ์ 94 10.78 32 

รวม 872 100 301 
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เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 
เครืองมือทีใช้ในการศึกษา ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบบสอบถาม เพือเป็นเครืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วนไดแ้ก่ 

ส่วนที 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นขอ้คาํถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานไปรษณียส์ังกดัไปรษณียเ์ขต 7 ที

ตอบแบบสอบถามจาํนวน 6 ขอ้ดงันี 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 
4. อายกุารทาํงาน 

5. สถานภาพ 

6. ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง 

ส่วนที 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน 
เป็นแบบสอบถามเกียวกบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน เป็นแบบสอบถามทีผูว้จิยัดดัแปลง

มาจากแบบวดัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ วรวรรณ  บุญลอ้ม(2551) ซึงสร้างตามแนวคิดของ 
วอลตนั (Walton 1973) ใชม้าตราส่วนประมาณค่าของ Likert ซึงลกัษณะคาํถามประกอบดว้ย
ขอ้ความทีเป็นเชิงบวกให้ตอบในลักษณะประเมินค่า 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอยา่งยงิ  เห็นดว้ย ไม่
แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ ประกอบดว้ยคาํถาม จาํนวน 32 ขอ้ แบ่งออกเป็น 8 ดา้น ดงันี 

1. ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนทีเพยีงพอและยติุธรรม   จาํนวน 4 ขอ้ 

2. ดา้นสถานภาพการทาํงานทีมีความปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ จาํนวน 4 ขอ้ 

3. ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน    จาํนวน 4 ขอ้ 

4. ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล   จาํนวน 4 ขอ้ 

5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั   จาํนวน 4 ขอ้ 

6. ดา้นสิทธิของพนกังาน      จาํนวน 4 ขอ้ 

7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติดา้นอืน   จาํนวน 4 ขอ้ 

8. ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม     จาํนวน 4 ขอ้ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนจากแบบวดัทีมีการประเมินค่าแบบ Likert Scale ซึงแบ่งออกเป็น 5 

ระดบั ดงันี 
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คาํตอบ      คะแนนข้อคาํถาม  
 เห็นดว้ยอยา่งยงิ         5  

 เห็นดว้ย          4  

 ไม่แน่ใจ          3  

 ไม่เห็นดว้ย          2  

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ         1   

การแปลความหมาย เกณฑก์ารวดัคุณภาพชีวิตการทาํงานเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  คุณภาพ
ชีวิตในการทาํงานระดบัตาํ คุณภาพชีวิตในการทาํงานระดับกลาง และคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ระดบัสูง  

ซึงคาํนวณโดยใชสู้ตรคาํนวณหาความกวา้งอนัตรภาคชนั ดงันี 

 

 คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด  
         จาํนวนระดบั   

สาํหรับการวจิยัครังนีไดช่้วงคะแนน  =  
3

1- 5
  = 1.33 

 

จากจาํนวนคาํถามทงัหมด 32 ขอ้ แปลผลแต่ละระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยใช้
เกณฑป์ระเมินค่า 3 ระดบัของ เบสท ์(Best 1986 อา้งถึงใน ประสพชยั พสุนนท,์ บรรยาย) ไดด้งันี  

ค่าระดบัคะแนน       ระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน 
3.68 – 5.00        สูง 

2.34 – 3.67       ปานกลาง 
1.00 – 2.33        ตาํ 

ส่วนที 3 แบบสอบถามการทํางานเป็นทีม 
เป็นแบบสอบถามวดัการทาํงานเป็นทีม เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัดดัแปลงมาจากแบบ

วดัการทาํงานเป็นทีมของ สมประสงค ์เรือนไทย(2551) ซึงสร้างตามแนวคิดและทฤษฎีของ โรมิก
(Romig 1996) ใชม้าตราส่วนประมาณค่าของ Likert ซึงลกัษณะคาํถามประกอบดว้ยขอ้ความทีเป็น
เชิงบวกทงัหมด ใหต้อบในลกัษณะประเมินค่า 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยงิ  เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ ประกอบดว้ยคาํถาม จาํนวน 25 ขอ้ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงันี 

1. ดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร   จาํนวน 5 ขอ้ 

2. ดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ    จาํนวน 5 ขอ้ 
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3. ดา้นพฤติกรรมการประสานงาน   จาํนวน 5 ขอ้ 

4. ดา้นพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค ์  จาํนวน 5 ขอ้ 

5. ดา้นพฤติกรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง จาํนวน 5 ขอ้ 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนจากแบบวดัทีมีการประเมินค่าแบบ Likert Scale ซึงแบ่งออกเป็น 5 

ระดบั 

คาํตอบ      คะแนนข้อคาํถาม  
เห็นดว้ยอยา่งยงิ         5  

 เห็นดว้ย          4  

 ไม่แน่ใจ          3  

 ไม่เห็นดว้ย          2  

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ         1   

การแปลความหมาย เกณฑก์ารวดัระดบัการทาํงานเป็นทีมเป็น 3 ระดบั ได้แก่  การ
ทาํงานเป็นทีมอยู่ในระดับตาํ การทาํงานเป็นทีมอยู่ในระดับกลาง และการทาํงานเป็นทีมอยู่ใน
ระดบัสูง  

ซึงคาํนวณโดยใชสู้ตรคาํนวณหาความกวา้งอนัตรภาคชนั ดงันี 

 

 คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด  
         จาํนวนระดบั   

สาํหรับการวจิยัครังนีไดช่้วงคะแนน  =  
3

1- 5
  =  1.33 

 

จากจาํนวนคาํถามทงัหมด 25 ขอ้ แปลผลแต่ละระดบัการทาํงานเป็นทีม โดยใชเ้กณฑ์
ประเมินค่า 3 ระดบัของ เบสท ์(Best 1986 อา้งถึงใน ประสพชยั พสุนนท,์ บรรยาย) ไดด้งันี  

ค่าระดบัคะแนน    ระดบัการทาํงานเป็นทีม 
3.68 – 5.00        สูง 

2.34 – 3.67       ปานกลาง 
1.00 – 2.33        ตาํ 
ส่วนที 4 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ 
เป็นแบบสอบถามวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ เป็นแบบสอบถามที

ผูว้จิยัดดัแปลงมาจากแบบวดัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของ สฎาย ุธีระวณิชตระกูล
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(2551) ซึงสร้างตามแนวคิดและทฤษฎีของ ออร์แกน (Organ 1991) ใชม้าตราส่วนประมาณค่าของ 
Likert ซึงลกัษณะคาํถามประกอบดว้ยขอ้ความทีเป็นเชิงบวกทงัหมด ใหต้อบในลกัษณะประเมินค่า 
5 ระดับ คือ เห็นด้วยอยา่งยิง  เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิง ประกอบด้วย
คาํถาม จาํนวน 25 ขอ้ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงันี 

1. ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ  จาํนวน 5  ขอ้ 

2. ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น   จาํนวน  5 ขอ้ 

3. ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนกักีฬา   จาํนวน  5 ขอ้ 

4. ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม   จาํนวน  5 ขอ้ 

5. ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ท ี   จาํนวน  5 ขอ้ 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนจากแบบวดัทีมีการประเมินค่าแบบ Likert Scale ซึงแบ่งออกเป็น 5 

ระดบั 

คาํตอบ      คะแนนข้อคาํถาม  
เห็นดว้ยอยา่งยงิ         5  

 เห็นดว้ย          4  

 ไม่แน่ใจ          3  

 ไม่เห็นดว้ย          2  

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ         1  

การแปลความหมาย เกณฑ์การวดัระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร  3 

ระดบั ไดแ้ก่  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารอยูใ่นระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององคก์ารอยูใ่นระดบักลาง และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารอยูใ่นระดบัสูง  

ซึงคาํนวณโดยใชสู้ตรคาํนวณหาความกวา้งอนัตรภาคชนั ดงันี 

 

 คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด  
         จาํนวนระดบั   

สาํหรับการวจิยัครังนีไดช่้วงคะแนน  =  
3

1- 5
  =  1.33 

 

จากจาํนวนคาํถามทงัหมด 25 ขอ้ แปลผลแต่ละระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องคก์าร โดยใชเ้กณฑป์ระเมินค่า 3 ระดบัของ เบสท ์(Best 1986 อา้งถึงใน ประสพชยั พสุนนท,์ 
บรรยาย) ไดด้งันี  
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ค่าระดบัคะแนน   ระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร 
3.68 – 5.00        สูง 

2.34 – 3.67       ปานกลาง 
1.00 – 2.33        ตาํ 
ส่วนที 5 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆ 
มีลกัษณะขอ้ความเป็นแบบปลายเปิด เพอืใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะอืนๆเพอืใชป้ระกอบในงานวจิยั 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการศึกษา 
 ผูว้จิยัไดท้ดสอบความเทียงตรงของเครืองมือ (Validity) และความเชือมนั (Reliability) 
ของแบบสอบถาม 

 1. การหาความเทียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัไดน้ําแบบสอบถามทีสร้างขึนมาไปเสนอ 
ผูท้รงคุณวฒิุและกรรมการการควบคุมการคน้ควา้อิสระเพอืทาํการตรวจสอบ แกไ้ขและปรับปรุงให้
มีความชดัเจน ถูกตอ้งและครอบคลุมเนือหา (Content Validity) ของขอ้คาํถามในแต่ละขอ้ว่าตรง
ตามจุดมุ่งหมายและสอดคลอ้งกบัการวิจยัครังนีหรือไม่ หลงัจากนันไดน้าํมาปรับปรุงแกไ้ขและ
ดาํเนินการในขนัต่อ ๆ ไป โดยในแต่ละขอ้มีค่าความเทียงตรงเท่ากบั  ทุกขอ้ 

 2. การหาความเชือมัน (Reliability) ผู ้วิจัยหาความเชือมันโดยนําแบบสอบถามที
ปรับปรุงแลว้ไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มตวัอยา่งทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา  
โดยใชพ้นักงานไปรษณียส์ังกดัไปรษณียเ์ขต 2 จาํนวน 30 คน จากนันไดน้าํมาวิเคราะห์หาความ
เชือมนั (Reliability) โดยวธีิหาค่าสมัประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficiency) 

 เมือทดสอบความเชือมนัแลว้  ปรากฎผลดงันี 

 1. แบบสอบถามดา้นคุณภาพชีวติ  มีค่าความเชือมนั  0.920 

2. แบบสอบถามดา้นการทาํงานเป็นทีม  มีค่าความเชือมนั 0.952 

 3. แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร  มีค่าความเชือมัน  
0.946 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้จิยัดาํเนินการดงัต่อไปนี 

 1. ทาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

เพอืชีแจงวตัถุประสงคแ์ละขออนุญาตเก็บขอ้มูล 
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 2. ทาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

เพอืขอความร่วมมือในการทดลองเครืองมือวจิยั และขอเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังาน
ไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต 7 แบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 301 ฉบบั 

 4. ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถามทุกฉบบั 

 5. คดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามฉบบัทีสมบูรณ์แล้วนํามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences)  

 
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามทีไดจ้ากการวจิยัเชิงสาํรวจ โดยการใชส้ถิติในการ
วเิคราะห์ ดงันี 

 1. การวเิคราะห์ระดบัคุณภาพชีวติการทาํงาน การทาํงานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององค์การ  โดยวิธีการแจกแจงความถี  (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าคะแนนเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการทาํงานเป็นทีมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององค์การของพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยในสังกัดไปรษณียเ์ขต 7 โดยใช้สัมประสิทธิ
สหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) 
 3. วิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทาํงานทีส่งผลต่อ การทาํงานเป็นทีม และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญั (Level of Significance) ไวท้ีระดบั 0.05 
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บทที 4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเรือง คุณภาพชิวติในการทาํงาน ทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที ดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย์ สังกัดไปรษณีย์เขต 7ในครังนีใช้
แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการรวบรวมขอ้มูล  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 301 คน จากพนกังาน
ไปรษณียท์ีทาํงานอยูใ่นสังกัดไปรษณียเ์ขต 7  จาํนวน 8 แห่ง  ได้แก่  ไปรษณียจ์งัหวดัราชบุรี  
ไปรษณียจ์งัหวดักาญจนบุรี ไปรษณียจ์งัหวดัสุพรรณบุรี  ไปรษณียจ์งัหวดันครปฐม  ไปรษณีย์
จงัหวดัสมุทรสาคร  ไปรษณียจ์งัหวดัสมุทรสงคราม  ไปรษณียจ์งัหวดัเพชรบุรี  และไปรษณีย์
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์และไดน้าํขอ้มูลมาวเิคราะห์ประเมินผล โดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง
สถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science)  แบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 5 ส่วน และ
กาํหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ รวมทงัอกัษรยอ่ทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัต่อไปนี 

 
สัญลกัษณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 H0  แทน    สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

   H1 แทน    สมมติฐานรอง (Altemative Hypothesis) 

 n แทน    ขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) 

 X          แทน    ค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Mean) 

  S.D. แทน    ค่าเบียงเบนมาตรฐานตวัอยา่ง (Sample Standard Deviation) 

 r แทน   ระดบัของความสมัพนัธ ์

 Sig.  แทน     ความน่าจะเป็นสาํหรับบอกนยัสาํคญัทางสถิติ จากการทดสอบ 

สมมติฐานทีใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS คาํนวณได ้ใชใ้น
การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

  *  แทน  ค่านยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัได้นําเสนอผลตามจุดประสงค์ของการวิจยั  โดยแบ่งการ     
นาํเสนอออกเป็น 6 ส่วน ตามลาํดบั ดงันี 

 ส่วนที 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปตามลกัษณะประชากรศาสตร์เกียวกบัสถานภาพ
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตาม  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อายุการทํางาน 
สถานภาพ ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง โดยการนาํขอ้มูลมาคาํนวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้จาํนวน 
และค่าร้อยละ 

 ส่วนที 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกับดา้นคุณภาพชีวิตของพนักงานไปรษณีย ์โดยมี
ประเด็นคาํถามการได้รับค่าตอบแทนทีเพียงพอและยุติธรรม สถานภาพการทาํงานทีมีความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ความกา้วหน้าและความมนัคงในงาน   การพฒันาสมรรถภาพของ
บุคคล   การบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั สิทธิของพนักงาน  ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตงานกบัชีวิตด้านอืน  และ ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีลักษณะแบบเลือกตอบตามลาํดับ
ความคิดเห็น 5 ลาํดบั (เห็นดว้ยอยา่งยงิ เท่ากบั 5 เห็นดว้ย เท่ากบั 4 ไม่แน่ใจ เท่ากบั3 ไม่เห็นดว้ย 
เท่ากบั 2 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ เท่ากบั 1)  และนาํขอ้มูลมาคาํนวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใชก้ารแจก
แจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) นาํขอ้มูลมาคาํนวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใชก้ารแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย 
( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ส่วนที 3 การวเิคราะห์เกียวกบัการทาํงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย ์ โดยมีประเด็น
ในการสอบถามเกียวกับ ด้านพฤติกรรมการติดต่อสือสาร   ด้านพฤติกรรมการร่วมมือ  ด้าน
พฤติกรรมการประสานงาน  ด้านพฤติกรรมการมีความคิดริเริมสร้างสรรค์  ด้านพฤติกรรมการ
ปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง    มีลกัษณะแบบเลือกตอบตามลาํดบัความคิดเห็น 5 ลาํดับ (เห็นดว้ย
อยา่งยงิ เท่ากบั 5 เห็นดว้ย เท่ากบั 4 ไม่แน่ใจ เท่ากับ3 ไม่เห็นดว้ย เท่ากบั 2 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง 
เท่ากบั 1)  และนาํขอ้มูลมาคาํนวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใชก้ารแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย 
( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) นาํขอ้มูลมา
คาํนวณวเิคราะห์หาค่าสถิติโดยใชก้ารแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 ส่วนที 4 การวิเคราะห์เกียวกบัการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนักงานไปรษณีย์
สงักดัไปรษณียเ์ขต   โดยมีประเด็น ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ การคาํนึงถึงผูอื้น มีนาํใจ
เป็นนกักีฬา การมีส่วนร่วม  และพฤติกรรมสาํนึกในหนา้ที มีลกัษณะแบบเลือกตอบตามลาํดบัความ
คิดเห็น 5 ลาํดบั (เห็นดว้ยอยา่งยงิ เท่ากบั 5 เห็นดว้ย เท่ากบั 4 ไม่แน่ใจ เท่ากบั3 ไม่เห็นดว้ย เท่ากบั 
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2 ไม่เห็นด้วยอยา่งยงิ เท่ากบั 1)  และนาํขอ้มูลมาคาํนวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใชก้ารแจกแจง
ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) นาํขอ้มูลมาคาํนวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใชก้ารแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย 
( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนที 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืนๆ 

 ส่วนที 6 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วเิคราะห์ค่าความสมัพนัธ ์

1. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการทาํงานเป็นทีมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององค์การของพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยในสังกัดไปรษณียเ์ขต 7 โดยใช้สัมประสิทธิ
สหสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) 

2. วิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทาํงานทีส่งผลต่อ การทาํงานเป็นทีม และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดว้ยการวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   
 
ส่วนที 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนที 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปตามลกัษณะประชากรศาสตร์เกียวกบัสถานภาพส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ  อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อายุการทาํงาน  
สถานภาพ  การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบนั    จากประชากรกลุ่มตวัอยา่งทงัสินจาํนวน 301 คน ดงั
รายละเอียดดงัในตารางที 2 - 7 

 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที 2 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 166 55.10 

หญิง 135 44.90 

รวม 301 100.00 

  

 จากตารางที 2 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่ม มีจาํนวนเพศชายมากกวา่เพศหญิง กล่าวคือเป็น
เพศชายตวัอยา่ง จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 55.10 และเพศหญิงจาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.90  
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 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที 3  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

ตาํกวา่ หรือเท่ากบั 20 ปี 3 1.00 

อาย ุ21 – 30 ปี 100 33.20 

อาย ุ31 – 40 ปี 106 35.20 

อาย ุ41 – 50 ปี 66 21.90 

มากกวา่ 50 ปี 26 8.60 

รวม 301 100.00 

  

 จากตารางที  3  ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง เป็นผูท้ีมีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี 
จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 มากทีสุด รองลงมาเป็นผูมี้อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จาํนวน 100 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.20 ผูมี้อายรุะหว่าง 41 – 50 จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90 เป็นผูมี้อายุ
มากกวา่ 50 ปี จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 และเป็นผูมี้อายตุาํกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี   จาํนวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลาํดบั 

 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที 4 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 
ตาํกวา่ปริญญาตรี 111 36.90 

โรงเรียนการไปรษณีย ์ 68 22.60 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 109 36.20 

อืน ๆ 13 4.30 

รวม 301 100.00 

 

 จากตารางที 4 ผลการสํารวจขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับตาํกว่า
ปริญญาตรี จาํนวน  111 คน คิดเป็นร้อยละ 36.90 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20 มีการศึกษาระดบัโรงเรียนการไปรษณียจ์าํนวน 68 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.60 และการศึกษาระดบัอืน ๆ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามลาํดบั 
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 อายุการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที 5 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายกุารทาํงาน 

 

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 
ตาํกวา่ หรือเท่ากบั  ปี  30.20 

 –  ปี  24.30 

 –  ปี  15.30 

 –  ปี 31 10.30 

 –  ปี 33 11.00 

มากกวา่  ปีขึนไป 27 9.00 

รวม 301 100.00 

  

 จากตารางที 5 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีอายกุารทาํงานตาํกว่า หรือ
เท่ากบั  ปี  จาํนวน   91   คน คิดเป็นร้อยละ  30.20  รองลงมามีอายกุารทาํงานระหว่าง  –  ปี  
จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 มีอายกุารทาํงานระหว่าง  –  ปี จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.30 มีอายุการทาํงานระหว่าง  –  ปี  จาํนวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  .   มีอายุการ
ทาํงานระหวา่ง   –  ปี  จาํนวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  .  และมีอายกุารทาํงานมากกว่า  
ปี ขึนไป จาํนวน   คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามลาํดบั 

 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที 6 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 

โสด 133 44.20 

สมรส 148 49.20 

หยา่ร้าง 20 6.60 

รวม 301 100.00 

  
 จากตารางที 6  ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง  ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส  จาํนวน 
148 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20 รองลงมามีสถานภาพโสด จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 มี
สถานภาพหมา้ย จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60   ตามลาํดบั  
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 รายได้เฉลียต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที 7 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

ลูกจา้งรายวนั - ประจาํ  .  

พนกังานระดบั   -  71 23.60 

พนกังานระดบั   -  31 10.30 

พนกังานระดบั   -  39 13.00 

พนกังานระดบั    ขึนไป 48 15.90 

รวม 301 100.00 

  

 จากตารางที 7 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง เป็นลูกจา้งรายวนั – ประจาํ  จาํนวน  
  คน คิดเป็นร้อยละ  .     รองลงมาเป็นพนักงานระดบั   -   จาํนวน     คน  คิดเป็นร้อย

ละ  .    เป็นพนกังานระดบั   ขึนไปจาํนวน    คน คิดเป็นร้อยละ  .   เป็นพนักงานระดบั  
  -   จาํนวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  .    เป็นพนกังานระดบั  -  จาํนวน   คน คิดเป็นร้อยละ  
.   ตามลาํดบั 

 
ส่วนที 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปรษณย์ี  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกับด้านคุณภาพชีวิตของพนักงานไปรษณีย ์โดยมีประเด็น
คาํถามเกียวกับ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนทีเพียงพอและยติุธรรม ด้านสถานภาพการทาํงานทีมี
ความปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ   ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน  ดา้นโอกาสในการ
พฒันาสมรรถภาพของบุคคล     ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั   ดา้นสิทธิของ
พนักงาน  และดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงาน  กบัชีวิตดา้นอืน เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) นาํขอ้มูลมาคาํนวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใชก้ารแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย 
( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัรายละเอียดในตารางที 8-16 
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 ภาพรวมด้านคุณภาพชีวิตพนักงานไปรษณย์ี 
ตารางที   8     ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานภาพรวมดา้นคุณภาพชีวติพนกังานไปรษณีย ์

 

ดา้นคุณภาพชีวติ 
ระดบัความคิดเห็น 

 (S.D.) 
ระดบัการ
ตดัสินใจ 

ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 3.88 0.78 สูง 

ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 3.86 0.91 สูง 

ดา้นสถานภาพการทาํงานทีมีความปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ 3.84 0.89 สูง 
ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงาน  กบัชีวติดา้นอืน 3.75 0.91 สูง 

ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน 3.70 0.86 สูง 

ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 3.55 0.93 ปานกลาง 

ดา้นสิทธิของพนกังาน 3.47 1.09 ปานกลาง 

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนทีเพยีงพอและยติุธรรม .  .  ปานกลาง 
รวม 3.86 0.93 สูง 

 

 จากตารางที 8 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เกียวกบัดา้นคุณภาพชีวติของพนักงานไปรษณีย ์ ภาพรวมดา้นคุณภาพชีวิตของพนักงานไปรษณีย์
แสดงความคิดเห็นในระดบั สูง (  = 3.86,S.D. = 0.93)  
 โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละดา้นพบว่า ระดับความสาํคญัทีมีผลต่อการแสดงความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัสูง มี  ดา้น คือ ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากับ 
3.88 (S.D.=0.78) รองลงมาคือ ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคลมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.86 
(S.D.=0.91)  ดา้นสถานภาพการทาํงานทีมีความปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ   มีค่าเฉลียเท่ากบั 
3.84 (S.D.=0.89) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน  กับชีวิตด้านอืน  มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.75 

(S.D.=0.91)  ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในงานมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.70 (S.D.=0.86) ตามลาํดบั 
 ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  มี    ดา้น  คือ 
ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.55 (S.D.=0.93)  ดา้นสิทธิ
ของพนักงานมีค่าเฉลียเท่ากบั  3.47 (S.D.=1.09)  และ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนทีเพียงพอและ
ยตุิธรรม มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.15 (S.D.=1.05) ตามลาํดบั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 71 

 ด้านการได้รับค่าตอบแทนทีเพียงพอ และยุติธรรม 
ตารางที 9  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนทีเพยีงพอ และยตุิธรรม 

 ทีมีผลดา้นคุณภาพชีวติพนกังานไปรษณีย ์

 

 

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนที
เพียงพอและยติุธรรม 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

.เงินเดือนทีไดรั้บเหมาะสม
กบัปริมาณงานทีทาํในปัจจุบนั 
(ร้อยละ) 

29 

 

9.6 

124 

 

41.2 

53 

 

17.6 

90 

 

29.9 

5 

 

1.7 

3.27 1.04 
ปาน
กลาง 

2. ไดรั้บค่าตอบแทนทียติุธรรม
เมือเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทน
ของหน่วยงานอืนทีคลา้ยกนั 

(ร้อยละ) 

21 

 

 

7.0 

123 

 

 

40.9 

83 

 

 

27.6 

55 

 

 

18.3 

19 

 

 

6.3 

3.24 1.03 
ปาน
กลาง 

3. ค่าตอบแทนทีท่านไดรั้บ
เพียงพอสาํหรับใชจ่้ายตาม
อตัภาพของท่าน 
(ร้อยละ) 

12 

 

 

4.0 

114 

 

 

37.9 

69 

 

 

22.9 

93 

 

 

30.9 

13 

 

 

4.3 

3.06 1.01 
ปาน
กลาง 

4. ค่าตอบแทนทีท่านไดรั้บ
คุม้ค่าต่อการเสียงภยัในการ
ทาํงาน เช่น ความเครียด ความ
ปลอดภยัจากการทาํงาน เงิน
ขาด 
(ร้อยละ) 

21 

 

 

 

 

7.0 

105 

 

 

 

 

34.9 

63 

 

 

 

 

20.9 

86 

 

 

 

 

28.8 

26 

 

 

 

 

8.6 

3.02 1.12 
ปาน
กลาง 

รวม      .  .  
ปาน 

กลาง 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 9 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นคุณภาพชีวติพนกังานไปรษณีย ์  ภาพรวมของระดับความคิดเห็นดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนที
เพยีงพอ และยติุธรรมให้ความคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง (  = 3.15, 

S.D. = 1.05)  
 โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ทงั 4 ดา้น คือ เงินเดือนทีไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงานทีทาํในปัจจุบนั มีค่าเฉลีย
มากทีสุดเท่ากับ 3.27 (S.D.=1.04) รองลงมาคือ ค่าตอบแทนทีไดรั้บยติุธรรมกบัค่าตอบแทนของ
หน่วยงานอืนทีคลา้ยกนัมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.24 (S.D.=1.03)  ดา้นค่าตอบแทนเพียงพอสาํหรับใชจ่้าย
ตามอตัภาพ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.06 (S.D.=1.01) ดา้นค่าตอบแทนทีไดรั้บคุม้ค่าต่อการเสียงภยัในการ
ทาํงาน  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.02 (S.D.=1.12)  ตามลาํดบั 

 ด้านสถานภาพการทํางานทีมีความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพ 
ตารางที 10  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นสถานภาพการทาํงานทีมีความปลอดภยั และ 

  ส่งเสริมคุณภาพทีมีผลดา้นคุณภาพชีวติพนกังานไปรษณีย ์

 

 

ดา้นสถานภาพการทาํงานทีมี
ความปลอดภยัและส่งเสริม

คุณภาพ 

 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

.พอใจทีไปรษณียจ์ดัให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจาํปีกบั
พนกังานทุกคน 
(ร้อยละ) 

128 

 

 

42.5 

145 

 

 

48.2 

25 

 

 

8.3 

3 

 

 

1.0 

0 

 

 

0 

4.32 0.67 สูง 

. ทีทาํการไปรษณียข์องท่านมี
การเตรียมพร้อมและมี
มาตรการ หรือระเบียบทีชดัเจน
ในการจดัสภาพการทาํงานเพือ
ป้องกนัอุบติัเหตุ อคัคีภยั หรือ
ภยัพิบติัต่างๆ (ร้อยละ) 

51 

 

 

 

 

16.9 

148 

 

 

 

 

49.2 

90 

 

 

 

 

29.9 

12 

 

 

 

 

4.0 

0 

 

 

 

 

0.0 

3.79 0.76 สูง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 10 (ต่อ) 
 

 

ดา้นสถานภาพการทาํงานทีมี
ความปลอดภยัและส่งเสริม

คุณภาพ 

 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

. สถานทีภายในทีทาํการ
ไปรษณียข์องท่านมีความ
เหมาะสมแก่การปฏิบติังาน
อยา่งปลอดภยั เช่น แสงสวา่ง 
อุณหภูมิ เป็นตน้ (ร้อยละ) 

66 

 

 

 

21.9 

139 

 

 

 

46.2 

35 

 

 

 

11.6 

42 

 

 

 

14.0 

19 

 

 

 

6.3 

3.63 1.15 
ปาน
กลาง 

. ทีทาํการไปรษณียข์องท่านมี
การบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซม
เครืองมือเครืองใช ้และอาคาร
สถานทีให้อยูใ่นสภาพทีดีและ
ใชง้านไดเ้สมอ(ร้อยละ) 

44 

 

 

 

14.6 

148 

 

 

 

49.2 

68 

 

 

 

22.6 

29 

 

 

 

9.6 

12 

 

 

 

4.0 

3.61 0.98 
ปาน
กลาง 

รวม  
 

 
   .  .  สูง 

  

 จากตารางที 10 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นคุณภาพชีวติพนกังานไปรษณีย ์  ภาพรวมของระดบัความคิดเห็นดา้นสถานภาพการทาํงานทีมี
ความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพให้ความคิดเห็นสําคญัทีมีผลต่อการตัดสินใจในระดับสูง      
(  = 3.84, S.D. = 0.89)  
 โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัสูง    ดา้น คือดา้นความพอใจทีไปรษณียจ์ดัให้มีการตรวจสุขภาพประจาํปีกบัพนักงานทุก
คน  มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 4.32 (S.D. =0.67) รองลงมาคือ ทีทาํการไปรษณียมี์การเตรียมพร้อม 
และมีมาตรการหรือระเบียบทีชดัเจนในการจดัสภาพการทาํงาน เพือป้องกนัอุบติัเหตุ อคัคีภยัหรือ
ภยัพบิตัิต่างๆ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.79 (S.D. =0.76) 

 ระดับความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดับปานกลาง     ดา้น คือ สถานที
ภายในทีทาํการไปรษณียมี์ความเหมาะสมแก่การปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เป็นตน้ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.63 (S.D. =1.15) ทีทาํการไปรษณียมี์การบาํรุงรักษา หรือซ่อมแซม
เครืองมือเครืองใชแ้ละอาคารสถานทีให้อยูใ่นสภาพทีดีและใชง้านไดเ้สมอ  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.61 

(S.D.=0.98)  
 ด้านความก้าวหน้า และความมันคงในการงาน 
ตารางที 11  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นความกา้วหนา้  และความมนัคงในการงานทีมี 

 ผลดา้นคุณภาพชีวติพนกังานไปรษณีย ์

 

 

ดา้นความกา้วหนา้และความ
มนัคงในงาน 

 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

.ไดใ้ชค้วามสามารถหลายๆ
ดา้นในการปฏิบติังาน 
(ร้อยละ) 

64 

 

21.3 

155 

 

51.5 

54 

 

17.9 

21 

 

7.0 

7 

 

2.3 

3.82 0.92 สูง 

2. มีโอกาสปรับปรุงตนเองเพือ
การปฏิบติังานตามเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 
(ร้อยละ) 

40 

 

 

13.3 

179 

 

 

59.5 

72 

 

 

23.9 

8 

 

 

2.7 

2 

 

 

0.7 

3.82 0.71 สูง 

. ทีทาํการไปรษณียข์องท่านมี
การประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังาน เพือพฒันา
ศกัยภาพในการทาํงาน 
(ร้อยละ) 

37 

 

 

 

12.3 

156 

 

 

 

51.8 

78 

 

 

 

25.9 

26 

 

 

 

8.6 

4 

 

 

 

1.3 

3.65 0.85 
ปาน
กลาง 

4. ไดรั้บการสนบัสนุนและ
ส่งเสริมให้เขา้รับการฝึกอบรม 
ศึกษาต่อหรือดูงานเมือมี
โอกาส 
(ร้อยละ) 

35 

 

 

 

11.6 

135 

 

 

 

44.9 

90 

 

 

 

29.9 

31 

 

 

 

10.3 

10 

 

 

 

3.3 

3.51 0.94 
ปาน
กลาง 

รวม  
 

 
   .  .  สูง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 11 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นคุณภาพชีวติพนกังานไปรษณีย ์  ภาพรวมของระดบัความคิดเห็นดา้นความกา้วหน้า และความ
มนัคงในการงานใหค้วามคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัสูง (  = 3.70 , S.D. = 0.86) 
 โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดับสูง    ด้าน คือผูต้อบแบบสอบถามได้ใชค้วามสามารถหลาย ๆดา้นในการปฏิบตัิงาน  มี
ค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากับ 3.82 (S.D.=0.92) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีโอกาสปรับปรุง
ตนเองเพือการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของหน่วยงานมีค่า เฉลียเท่ากับ  3.82 (S.D.=0.71)

 ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดับปานกลาง     ดา้น คือ ทีทาํการ
ไปรษณีย ์มีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานเพือพฒันาศกัยภาพในทาํงานมีค่าเฉลีย
เท่ากบั 3.65 (S.D.=0.85)    ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บการสนับสนุน และส่งเสริมให้เขา้รับการ
ฝึกอบรม ศึกษาต่อหรือดูงานเมือมีโอกาส  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.51 (S.D.=0.94)   
 ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 
ตารางที 12  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 

     ทีมีผลดา้นคุณภาพชีวติพนกังานไปรษณีย ์

 

 

ดา้นโอกาสในการพฒันา
สมรรถภาพของบุคคล 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

1. ไม่ถูกโยกยา้ยตาํแหน่ง
หนา้ทีหรือให้ออกจากงานโดย
ไม่เป็นธรรม 
(ร้อยละ) 

70 

 

 

23.3 

145 

 

 

48.2 

70 

 

 

23.3 

7 

 

 

2.3 

9 

 

 

3.0 

3.86 0.91 สูง 

. มีโอกาสไดรั้บมอบหมาย
งานทีมีขอบข่ายความ
รับผดิชอบมากขึน 
(ร้อยละ) 

43 

 

 

14.3 

178 

 

 

59.1 

63 

 

 

20.9 

14 

 

 

4.7 

3 

 

 

1.0 

3.81 0.77 สูง 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 12  (ต่อ) 
 

 

ดา้นโอกาสในการพฒันา
สมรรถภาพของบุคคล 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

3. มีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ 
ความสามารถ และทกัษะเพือ
ขยายขีดความสามารถในการ
ทาํงานของท่าน 
(ร้อยละ) 

34 

 

 

 

11.3 

173 

 

 

 

57.5 

69 

 

 

 

22.9 

17 

 

 

 

5.6 

8 

 

 

 

2.7 

3.69 0.84 สูง 

4.ไปรษณียมี์การส่งเสริม
โอกาสกา้วหนา้ในการดาํรง
ตาํแหน่งทีท่านจะกา้วหนา้ขึน
ไปเป็นลาํดบัไดโ้ดยง่าย 
(ร้อยละ) 

25 

 

 

 

8.3 

124 

 

 

 

41.2 

91 

 

 

 

30.2 

43 

 

 

 

14.3 

18 

 

 

 

6.0 

3.31 1.01 
ปาน
กลาง 

รวม  
 

 
   3.86 0.91 สูง 

 

 จากตารางที 12 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ด้านคุณภาพชีวิตพนักงานไปรษณีย ์ภาพรวมของระดับความคิดเห็นด้านโอกาสในการพฒันา
สมรรถภาพของบุคคลใหค้วามคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัสูง (  = 3.86 , S.D. = 

0.91)  
 โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัสูง    ดา้น คือ   ผูต้อบแบบสอบถามจะไม่ถูกโยกยา้ยตาํแหน่งหน้าที หรือให้ออกจากงาน
โดยไม่เป็นธรรมมีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 3.86 (S.D.=0.91) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมี
โอกาสไดรั้บมอบหมายงานทีมีขอบข่ายความรับผิดชอบมากขึนมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.81 (S.D.=0.77)  
มีโอกาสไดใ้ช ้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะเพอืขยายขีดความสามารถในการทาํงานของท่านมี
ค่าเฉลียเท่ากบั 3.69 (S.D.=0.84)  ตามลาํดบั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 77 

 ระดับความสําคัญทีมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง  ด้าน  คือ ผูต้อบ
แบบสอบถามไดรั้บการส่งเสริมโอกาสกา้วหนา้ในการดาํรงตาํแหน่งทีจะกา้วหน้าขึนไปเป็นลาํดบั
ไดโ้ดยง่าย  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.31 (S.D.=1.01)   
 ด้านการบูรณาการทางสังคม หรือการทํางานร่วมกัน 
ตารางที 13  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นการบูรณาการทางสงัคม หรือการทาํงาน 

  ร่วมกนัทีมีผลดา้นคุณภาพชีวติพนกังานไปรษณีย ์

 

 

ดา้นการบรูณาการทางสังคม
หรือการทาํงานร่วมกนั 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

.ไดรั้บคาํแนะนาํและความ
ช่วยเหลือจากเพือนร่วมงานอยู่
เสมอ 
(ร้อยละ) 

53 

17.6 

183 

60.8 

41 

13.6 

19 

6.3 

5 

1.7 
3.86 0.85 สูง 

2. สามารถปรึกษาปัญหา
ส่วนตวักบัเพือนร่วมงานได ้
(ร้อยละ) 

35 

11.6 

161 

53.5 

80 

26.6 

22 

7.3 

3 

1.0 
3.67 0.81 

ปาน
กลาง 

3. ทีทาํการไปรษณียข์องท่าน
จดัให้มีกิจกรรมเพือสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
พนกังานในไปรษณียอ์ยา่ง
สมาํเสมอ 
(ร้อยละ) 

24 

 

 

 

 

8.0 

150 

 

 

 

 

49.8 

66 

 

 

 

 

21.9 

47 

 

 

 

 

15.6 

14 

 

 

 

 

4.7 

3.41 1.00 
ปาน
กลาง 

4. ทีทาํการไปรษณียข์องท่าน
ในภาพรวมมีความสามคัคี ไม่
แบ่งพรรคแบ่งพวก 
(ร้อยละ) 

21 

 

 

7.0 

127 

 

 

42.2 

88 

 

 

29.2 

38 

 

 

12.6 

27 

 

 

9.0 

3.25 1.06 
ปาน
กลาง 

รวม      .  .  
ปาน
กลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 13 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นคุณภาพชีวติพนกังานไปรษณีย ์  ภาพรวมของระดบัความคิดเห็นดา้นการบูรณาการทางสังคม 
หรือการทาํงานร่วมกนัใหค้วามคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง (  = 3.55, 

S.D. = 0.93)  
โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น

ระดบัสูง    ดา้น คือ ผูต้อบแบบสอบถามจะไดรั้บคาํแนะนาํและความช่วยเหลือจากเพือนร่วมงาน
อยูเ่สมอมีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 3.86 (S.D. =0.85) 

ระดับความสําคัญทีมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง  ด้าน  คือ ผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถปรึกษาปัญหาส่วนตวักบัเพือนร่วมงานไดมี้ค่าเฉลียเท่ากบั 3.67 (S.D.=0.81)  
รองลงมาคือ ทีทาํการไปรษณียข์องท่านจัดให้มีกิจกรรมเพือสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง
พนกังานเสมอ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.41 (S.D.=1.00) และทีทาํการไปรษณียใ์นภาพรวมมีความสามคัคี 
ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.25 (S.D.=1.06)  ตามลาํดบั 

 ด้านสิทธิของพนักงาน   
ตารางที 14  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นสิทธิของพนกังาน  ทีมีผลดา้นคุณภาพชีวติ 

   พนกังานไปรษณีย ์

 

 

ดา้นสิทธิของพนกังาน 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

1. สามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอ้ยา่งเต็มทีในการประชุม
ของหน่วยงาน 
(ร้อยละ) 

37 

 

 

12.3 

152 

 

 

50.5 

61 

 

 

20.3 

29 

 

 

9.6 

20 

 

 

6.6 

3.59 1.30 
ปาน
กลาง 

2. ไปรษณียเ์ปิดโอกาสให้
พนกังานร้องทุกขไ์ดเ้มือไม่ได้
รับความเป็นธรรม 

(ร้อยละ) 

41 

 

 

13.6 

155 

 

 

51.5 

51 

 

 

16.9 

35 

 

 

11.6 

19 

 

 

6.3 

3.54 1.06 
ปาน
กลาง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 14 (ต่อ) 
 

 

ดา้นสิทธิของพนกังาน 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

3.ผูร่้วมงานให้ความเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคล และไม่กา้ว
ก่ายในเรืองส่วนตวัของท่านที
ไม่เกียวขอ้งกบัการทาํงาน 

(ร้อยละ) 

30 

 

 

 

10.0 

163 

 

 

 

54.2 

56 

 

 

 

18.6 

41 

 

 

 

13.6 

11 

 

 

 

3.7 

3.53 0.97 
ปาน
กลาง 

4. มีอิสระในการทีจะปฏิเสธ
งานทีไดรั้บมอบหมาย ซึงท่าน
คิดว่าท่านไม่มีความสามารถที
จะปฏิบติัหรืองานนอกเหนือ
ขอบเขตความรับผดิชอบ 

(ร้อยละ) 

23 

 

 

 

 

7.6 

113 

 

 

 

 

37.5 

94 

 

 

 

 

31.2 

50 

 

 

 

 

16.6 

21 

 

 

 

 

7.0 

3.22 1.04 
ปาน
กลาง 

รวม      .  .  
ปาน
กลาง 

  

จากตารางที 14 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นคุณภาพชีวิตพนักงานไปรษณีย ์  ภาพรวมของระดบัความคิดเห็นดา้นสิทธิของพนักงาน  ให้
ความคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง (  = 3.47,S.D. = 1.09)  

โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัปานกลางทงั    ดา้น คือ ผูต้อบแบบสอบถามจะสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มทีใน
การประชุมของหน่วยงานมีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากับ  3.59 (S.D.=1.30) รองลงมาคือ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่าไปรษณียเ์ปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกขไ์ด้เมือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 3.54 (S.D.=1.06)  ผูร่้วมงานใหค้วามเคารพในสิทธิส่วนบุคคล และไม่   กา้วก่ายเรือง
ส่วนตวัของท่านทีไม่เกียวขอ้งกบัการทาํงาน มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.53 (S.D.=0.97) และมีอิสระในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทีจะปฏิเสธทีไดรั้บมอบหมายซึงไม่สามารถทีจะปฏิบติัหรืองานนอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบ 

มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.22 (S.D.=1.04)  ตามลาํดบั 

 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน  กับชีวิตด้านอืน    
ตารางที 15  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงาน  กบัชีวติดา้นอืน   
  ทีมีผลดา้นคุณภาพชีวติพนกังานไปรษณีย ์

 

 

ดา้นความสมดุลระหว่าง 

ชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอืน 

 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

1. การทาํงานประจาํไม่เป็น
อุปสรรคต่อการดาํเนินชีวิต
ครอบครัว หรือชีวิตส่วนตวั 
(ร้อยละ) 

51 

 

 

16.9 

181 

 

 

60.1 

37 

 

 

12.3 

25 

 

 

8.3 

7 

 

 

2.3 

3.81 0.89 สูง 

2. ไม่จาํเป็นตอ้งนาํงานกลบัไป
ทาํทีบา้นในช่วงหลงัเวลาเลิก
งาน 
(ร้อยละ) 

55 

 

 

18.3 

159 

 

 

52.8 

55 

 

 

18.3 

27 

 

 

9.0 

5 

 

 

1.7 

3.77 0.91 สูง 

3. รู้สึกพอใจกบัการใชเ้วลาใน
เรืองการทาํงานประจาํ 
ครอบครัว สังคม และเวลา
ส่วนตวั 
(ร้อยละ) 

37 

 

 

 

12.3 

182 

 

 

 

60.5 

53 

 

 

 

17.6 

22 

 

 

 

7.3 

7 

 

 

 

2.3 

3.73 0.85 สูง 

4.ปริมาณงานทีท่านรับผดิชอบ
ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิต
ครอบครัวหรือชีวิตส่วนตวั 
(ร้อยละ) 

50 

 

 

16.6 

159 

 

 

52.8 

51 

 

 

16.9 

31 

 

 

10.3 

10 

 

 

3.3 

3.69 0.98 สูง 

รวม     
 

 
.  .  สูง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 81 

 จากตารางที 15 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ด้านคุณภาพชีวิตพนักงานไปรษณีย ์ ภาพรวมของระดับความคิดเห็นด้านความสมดุลระหว่าง     
ชีวติงานกบัชีวติดา้นอืน ใหค้วามคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั สูง (  = 3.75 , S.D. 

= 0.91)  
 โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น

ระดบั  สูง  ทงั    ดา้น  คือ ผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าการทาํงานประจาํของไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การดาํเนินชีวิตครอบครัว หรือชีวิตส่วนตวั มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 3.81 (S.D.=0.89) รองลงมา
คือ ผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าไม่จาํเป็นตอ้งนํางานกลับไปทาํทีบา้นในช่วงหลังเวลาเลิกงาน มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 3.77 (S.D.=0.91)  ผูต้อบแบบสอบถามระบุว่ารู้สึกพอใจกบัการใชเ้วลาในเรืองการ
ทาํงานประจาํ ครอบครัว สงัคม และเวลาส่วนตวั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.73 (S.D.=0.85)     และปริมาณ
งานทีรับผิดชอบไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวหรือชีวิตส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 3.69 (S.D.=0.98)  ตามลาํดบั 

 ด้านความประโยชน์ต่อสังคม 
ตารางที 16  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมทีมีผลดา้น 

  คุณภาพชีวติพนกังานไปรษณีย ์

 

 

ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

1. มีความภูมิใจในการเป็น
บุคลากรในบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จาํกดั 
(ร้อยละ) 

150 

 

 

49.8 

118 

 

 

39.2 

28 

 

 

9.3 

5 

 

 

1.7 

0 

 

 

0.0 

4.37 0.72 สูง 

2. การปฏิบติัหนา้ทีใน บริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไดรั้บการ
ยอมรับว่าสาํคญัต่อสังคม
โดยรวม และประเทศชาติ 
(ร้อยละ) 

83 

 

 

 

27.6 

180 

 

 

 

59.8 

33 

 

 

 

11.0 

5 

 

 

 

1.7 

0 

 

 

 

0.0 

4.13 0.66 สูง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 16  (ต่อ) 
 

 

ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

3.ทีทาํการไปรษณียใ์ห้ความ
ร่วมมือกบัชุมชนในการทาํ
กิจกรรมเพือเป็น
สาธารณประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

29 

 

 

 

9.6 

138 

 

 

 

45.8 

103 

 

 

 

34.2 

24 

 

 

 

8.0 

7 

 

 

 

2.3 

3.52 0.86 
ปาน
กลาง 

4. ทีทาํการไปรษณียมี์การ
วางแผนในการพฒันาสังคม
และเศรษฐกิจ 
(ร้อยละ) 

23 

 

 

7.6 

144 

 

 

47.8 

95 

 

 

31.6 

22 

 

 

11.0 

6 

 

 

2.0 

3.48 0.86 
ปาน
กลาง 

รวม  

 
    .  .  สูง 

 

 จากตารางที 16 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นคุณภาพชีวิตพนักงานไปรษณีย ์  ภาพรวมของระดบัความคิดเห็นดา้นความเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมใหค้วามคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั สูง (  = 3.88 ,S.D. = 0.78)  

 โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดับสูง    ด้าน  ผูต้อบแบบสอบถามมีความภูมิใจในการเป็นบุคลากรในบริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จาํกดั  มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 4.37 (S.D. =0.72) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าการ
ปฏิบติัหน้าทีใน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ได้รับการยอมรับว่าสําคัญต่อสังคมโดยรวม และ
ประเทศชาติมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.13 (S.D. =0.66)   

 ระดับความสําคัญทีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านคือ ทีทาํการ
ไปรษณียใ์หค้วามร่วมมือกบัชุมชนในการทาํกิจกรรมเพือเป็นสาธารณประโยชน์ มีค่าเฉลียเท่ากบั 
3.52 (S.D. =0.86) และทีทาํการไปรษณียมี์การวางแผนในการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจมีค่าเฉลีย
เท่ากบั 3.48 (S.D. =0.86)   
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ส่วนที 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับการทํางานเป็นทีม  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัดา้นการทาํงานเป็นทีม โดยมีประเด็นคาํถามเกียวกบั ดา้น
พฤติกรรมการสือสาร  ดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ  ดา้นพฤติกรรมการประสานงาน ดา้นพฤติกรรม
การมีความคิดสร้างสรรค ์  ดา้นพฤติกรรมปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง เป็นแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) นาํขอ้มูลมาคาํนวณวเิคราะห์หาค่าสถิติโดยใชก้ารแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย 
( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัรายละเอียดในตารางที 17-22 

  ภาพรวมด้านการทํางานเป็นทีมของพนักงานไปรษณย์ี 
ตารางที 17  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานภาพรวมดา้นการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน 

  ไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต 7 

 

ดา้นการทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณีย์
สงักดัไปรษณียเ์ขต   

ระดบัความคิดเห็น 

 (S.D.) 
ระดบัการ
ตดัสินใจ 

ดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ 4.23 0.58 สูง 
ดา้นพฤติกรรมปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง 4.11 0.60 สูง 

ดา้นพฤติกรรมการสือสาร 4.08 0.60 สูง 
ดา้นพฤติกรรมการประสานงาน 4.00 0.67 สูง 

ดา้นพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค ์ 3.98 0.67 สูง 

รวม 4.08 0.62 สูง 

 

จากตารางที 17 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เกียวกบัดา้นการทาํงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย ์   ภาพรวมของระดบัความสาํคญัของผูต้อบ
แบบสอบถามด้านการทาํงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย ์ ให้ความสาํคญัทีมีผลต่อการแสดง
ความคิดเห็นในระดบั สูง (  = 4.08 , S.D. = 0.62)  

โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละดา้นพบว่า ระดับความสาํคญัทีมีผลต่อการแสดงความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัสูง ทงั  ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการร่วมมือ มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากับ 4.23 

(S.D.=0.58) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมปรับปรุงงานอย่างต่อเนือง มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.11 
(S.D.=0.60)  ดา้นพฤติกรรมการสือสาร  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.08  (S.D.=0. 60) ดา้นพฤติกรรมการ
ประสานงาน มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.00 (S.D.=0.67) และด้านพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค์มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 3.98  (S.D.=0.67) ตามลาํดบั 

   ส
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 ด้านพฤติกรรมการติดต่อส่อสาร 
ตารางที 18 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมการสือสาร ทีมีผลต่อการทาํงานเป็น 

 ทีมของพนกังานไปรษณีย ์

 

 

ดา้นพฤติกรรมการ
ติดต่อสือสาร 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

1. ใส่ใจและรับฟังความคิดเห็น
ของเพือนร่วมงานในทีม 
(ร้อยละ) 

70 

 

31.7 

138 

 

62.4 

13 

 

5.9 

0 

 

0.0 

0 

 

0.0 

4.26 0.56 สูง 

2. มีการแลกเปลียนขอ้มลูใน
ภายในทีมอยา่งชดัเจน 

(ร้อยละ) 

82 

 

27.2 

200 

 

66.4 

19 

 

6.3 

0 

 

0.0 

0 

 

0.0 

4.21 0.54 สูง 

3. ซกัถามคนในทีมเมือสงสัย
หรือเกิดขอ้ขอ้งใจในงานของ
ทีม 
(ร้อยละ) 

52 

 

17.3 

217 

 

72.1 

30 

 

10.0 

2 

 

0.7 

0 

 

0.0 

4.06 0.54 สูง 

4. ไดบ้อกเป้าหมายในการ
ทาํงานอยา่งชดัเจนแก่คนในทีม 
(ร้อยละ) 

37 

 

16.7 

155 

 

70.1 

25 

 

11.3 

2 

 

0.9 

2 

 

0.9 

4.01 0.63 สูง 

5.มีการประชุมเกียวกบัปัญหา
ในการปฏิบติังาน 
(ร้อยละ) 

34 

 

11.3 

204 

 

67.8 

48 

 

15.9 

12 

 

4.0 

3 

 

1.0 

3.84 0.71 สูง 

รวม      4.08 0.60 สูง 
 

จากตารางที 18 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นการทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณีย ์  ภาพรวมของระดบัความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการ
ติดต่อสือสาร  ใหค้วามคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั  สูง (  = 4.08 , S.D. = 0.60) 

โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัสูง ทงั    ดา้น คือ ผูต้อบแบบสอบถามใส่ใจและรับฟังความคิดเห็นของเพือนร่วมงานในทีม  

   ส
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มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากับ 4.26 (S.D.=0.56) รองลงมาคือ ผู ้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีการ
แลกเปลียนขอ้มูลในภายในทีมอยา่งชดัเจน    มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.21 (S.D.=0.54)  ซักถามคนในทีม
เมือสงสัยหรือเกิดขอ้ข้องใจในงานของทีม มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.06 (S.D.=0.54)    ผูต้อบ
แบบสอบถามได้บอกเป้าหมายในการทาํงานอย่างชัดเจนแก่คนในทีม มีค่าเฉลียเท่ากับ .01 

(S.D.=0.63)  มีการประชุมเกียวกับปัญหาในการปฏิบติังาน  มีค่าเฉลียเท่ากับ .84 (S.D.=0.71)      
ตามลาํดบั 

 ด้านพฤติกรรมการร่วมมือ 
ตารางที 19 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ ทีมีผลต่อการทาํงานเป็น 

 ทีมของพนกังานไปรษณีย ์

 

 

ดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

1. สนบัสนุนการทาํงานเป็นทีม 

(ร้อยละ) 
127 

42.2 

153 

50.8 

21 

7.0 

0 

0.0 

0 

0.0 
4.35 0.61 สูง 

2. ช่วยเหลือทีมเพือให้งาน
บรรลุตามเป้าหมายทีกาํหนดไว  ้
(ร้อยละ) 

106 

 

35.2 

182 

 

60.5 

13 

 

4.3 

0 

 

0.0 

0 

 

0.0 

4.31 0.55 สูง 

3. ปฏิบติังานร่วมกบัเพือน
ร่วมงาน เพือหาสาเหตุและแนว
ทางการแกปั้ญหาทีเกิดขึนใน
องคก์ารเพือให้เกิดการ
ปฏิบติังานทีมีคุณภาพ(ร้อยละ) 

89 

 

 

 

29.6 

190 

 

 

 

63.1 

22 

 

 

 

7.3 

0 

 

 

 

0.0 

0 

 

 

 

0.0 

4.22 0.57 สูง 

4. ช่วยเหลือทีมในการ
ปฏิบติังานดว้ยความ เต็มใจ 
(ร้อยละ) 

85 

 

28.2 

202 

 

67.1 

10 

 

3.3 

4 

 

1.3 

0 

 

0.0 

4.22 0.56 สูง 

5.วางแผนร่วมกนัในการ
ปฏิบติังานของทีม 
(ร้อยละ) 

55 

 

18.3 

205 

 

68.1 

35 

 

11.6 

6 

 

2.0 

0 

 

0.0 

4.03 0.62 สูง 

รวม      .  .  สูง 

   ส
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จากตารางที 19 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นการทาํงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย ์ภาพรวมของระดบัความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการ
ร่วมมือ  ใหค้วามคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั  สูง (  = 4.23 , S.D. = 0.53)  

โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัสูง ทงั  ดา้น คือ ผูต้อบแบบสอบถามสนบัสนุนการทาํงานเป็นทีม มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 
4.35 (S.D.=0.61) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าช่วยเหลือทีมเพือให้งานบรรลุตาม
เป้าหมายทีกาํหนดไว ้ มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.31 (S.D.=0.55)  ปฏิบติังานร่วมกบัเพือนร่วมงาน เพือหา
สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาทีเกิดขึนในองค์การเพือให้เกิดการปฏิบติังานทีมีคุณภาพ มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.22 (S.D.=0.57) ช่วยเหลือทีมในการปฏิบติังานดว้ยความ เต็มใจ  มีค่าเฉลียเท่ากบั 

.22 (S.D.=0.56) วางแผนร่วมกันในการปฏิบติังานของทีม มีค่าเฉลียเท่ากับ .03 (S.D.=0.62)      
ตามลาํดบั 

 ด้านพฤติกรรมการประสานงาน 
ตารางที 20 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมการประสานงาน ทีมีผลต่อการ 

 ทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณีย ์

 

 

ดา้นพฤติกรรมการ
ประสานงาน 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

1. มีการประสานงานกนัในทีม
เพือช่วยให้งานสาํเร็จอยา่ง
รวดเร็ว 
(ร้อยละ) 

77 

 

 

25.6 

194 

 

 

64.5 

25 

 

 

8.3 

5 

 

 

1.7 

0 

 

 

0.0 

4.14 0.62 สูง 

2. มีการประสานงานกนัดว้ย
การพดูจาทีดีต่อกนั 
(ร้อยละ) 

73 

 

24.3 

190 

 

63.1 

35 

 

11.6 

3 

 

1.0 

0 

 

0.0 

4.11 0.62 สูง 

 

 

 

   ส
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ตารางที 20 (ต่อ) 
 

 

ดา้นพฤติกรรมการ
ประสานงาน 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

. กาํหนดแนวทางการ
ปฏิบติังานหรือระบบการ
ทาํงานในทีมอยา่งชดัเจน 
(ร้อยละ) 

57 

 

 

18.9 

192 

 

 

63.8 

41 

 

 

13.6 

11 

 

 

3.7 

0 

 

 

0.0 

3.98 0.69 สูง 

4. สามารถเป็นผูป้ระสานเมือ
เกิดความขดัแยง้ในทีมงาน 

(ร้อยละ) 

47 

 

 

15.6 

186 

 

 

61.8 

63 

 

 

20.9 

5 

 

 

1.7 

0 

 

 

0.0 

3.91 0.65 สูง 

5.กาํหนดขอบเขตหนา้ทีการ
ทาํงานของแต่ละบุคคลอยา่ง
ชดัเจน 
(ร้อยละ) 

51 

 

 

16.9 

173 

 

 

57.5 

63 

 

 

20.9 

11 

 

 

3.7 

3 

 

 

1.0 

3.86 0.77 สูง 

รวม      .  .  สูง 
 

จากตารางที 20 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นการทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณีย ์  ภาพรวมของระดบัความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการ
ประสานงาน  ใหค้วามคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั สูง (  = 4.00 , S.D. = 0.67) 

 โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัสูง ทงั  ดา้น คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีการประสานงานกนัในทีมเพือช่วยให้งานสาํเร็จอยา่ง
รวดเร็ว มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 4.14(S.D.=0.62) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามระบุว่ามีการ
ประสานงานกันดว้ยการพูดจาทีดีต่อกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.11 (S.D.=0.62)  กาํหนดแนวทางการ
ปฏิบติังานหรือระบบการทาํงานในทีมอยา่งชดัเจนมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.98 (S.D.=0.69) สามารถเป็นผู ้

   ส
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ประสานเมือเกิดความขดัแยง้ในทีมงาน  มีค่าเฉลียเท่ากบั .91 (S.D.=0.65) กาํหนดขอบเขตหน้าที
การทาํงานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจนมีค่าเฉลียเท่ากบั .86(S.D.=0.77) ตามลาํดบั 

 ด้านพฤติกรรมการมีความคดิสร้างสรรค์ 
ตารางที 21 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค ์ทีมีผลต่อ 

 การทาํงานเป็นทมีของพนกังานไปรษณีย ์
 

 

ดา้นพฤติกรรมการมีความคิด
สร้างสรรค ์

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

1.นาํวิธีการใหม่ๆมาใชใ้นการ
ทาํงาน เพือลดค่าใชจ่้ายและลด
เวลาในการทาํงาน 
(ร้อยละ) 

80 

 

 

26.6 

168 

 

 

55.8 

49 

 

 

16.3 

4 

 

 

1.3 

0 

 

 

0.0 

4.08 0.69 สูง 

2. คิดวิธีการใหม่ๆทีจะทาํให้
งานราบรืน 
(ร้อยละ) 

69 

 

22.9 

174 

 

57.8 

53 

 

17.6 

5 

 

1.7 

0 

 

0.0 

4.02 0.69 สูง 

3. ปรับกระบวนการทาํงานใน
ทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึน 
(ร้อยละ) 

48 

 

15.9 

201 

 

66.8 

49 

 

16.3 

3 

 

1.0 

0 

 

0 

3.98 0.60 สูง 

4. คิดคน้วธีิการแกไ้ขปัญหาที
ต่างไปจากการปฏิบติังาน
แบบเดิมเพือให้การทาํงานมี
ประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ) 

50 

 

 

 

16.6 

183 

 

 

 

60.8 

63 

 

 

 

20.9 

5 

 

 

 

1.7 

0 

 

 

 

0.0 

3.92 0.66 สูง 

5.นาํวิธีใหม่ๆมาประยกุตใ์ชใ้น
งาน 
(ร้อยละ) 

55 

 

18.3 

172 

 

57.1 

66 

 

21.9 

8 

 

2.7 

0 

 

0.0 

3.91 0.71 สูง 

รวม      .  .  สูง 
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จากตารางที 21 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นdการทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณีย ์  ภาพรวมของระดบัความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการ
มีความคิดสร้างสรรค ์ ให้ความคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั สูง (  = 3.98 , S.D. 

= 0.67)  
โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น

ระดบัสูง ทงั  ดา้น คือ  ผูต้อบแบบสอบถามนาํวิธีการใหม่ๆมาใชใ้นการทาํงาน เพือลดค่าใชจ่้าย
และลดเวลาในการทาํงาน มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากับ 4.08 (S.D.=0.69) รองลงมาคือ ผูต้อบ
แบบสอบถามระบุวา่คิดวิธีการใหม่ๆทีจะทาํให้งานราบรืนมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.02 (S.D.=0.69) ปรับ
กระบวนการทาํงานในทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึน มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.98 (S.D.=0.60) ขึน คิดคน้
วธีิการแกไ้ขปัญหาทีต่างไปจากการปฏิบติังานแบบเดิมเพือให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลีย
เท่ากบั .92 (S.D.=0.66)  และนาํวธีิใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นงาน  มีค่าเฉลียเท่ากบั .91 (S.D.=0.71)  
ตามลาํดบั 

 ด้านพฤติกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนือง 
ตารางที 22  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง  ทีมี 

  ผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณีย ์
 

 

ดา้นพฤติกรรมการปรับปรุง
งานอยา่งต่อเนือง 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

1.พฒันาคุณภาพงานอยา่ง
ต่อเนืองตลอดเวลา 
(ร้อยละ) 

78 

 

25.9 

193 

 

64.1 

30 

 

10.0 

0 

 

0 

0 

 

0 

4.16 0.58 สูง 

2. มีการปรับปรุงคุณภาพงาน
อยา่งสมาํเสมอ 
(ร้อยละ) 

74 

24.6 

202 

67.1 

25 

8.3 

0 

0 

0 

0 
4.16 0.55 สูง 
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ตารางที 22 (ต่อ) 
 

 

ดา้นพฤติกรรมการปรับปรุง
งานอยา่งต่อเนือง 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

3. มีวิธีการปรับปรุงและ
ออกแบบงานเพือพฒันางาน
ของท่านอยา่งสมาํเสมอ      
(ร้อยละ) 

61 

 

 

20.3 

207 

 

 

68.8 

31 

 

 

10.3 

2 

 

 

0.70 

0 

 

 

0.0 

4.09 0.57 สูง 

4. คน้หาขอ้บกพร่องเพือนาํมา
ปรับปรุงงานอยา่งสมาํเสมอ 
(ร้อยละ) 

67 

 

22.3 

195 

 

64.8 

35 

 

11.6 

4 

 

1.3 

0 

 

0 

4.08 0.62 สูง 

5.นาํความรู้จากการอบรมมา
พฒันาคุณภาพงานอยา่ง
ต่อเนือง 
(ร้อยละ) 

76 

 

 

25.2 

167 

 

 

55.5 

53 

 

 

17.6 

5 

 

 

1.7 

0 

 

 

0.0 

4.04 0.70 สูง 

รวม      .  .  สูง 
 

จากตารางที 22 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นการทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณีย ์ ภาพรวมของระดบัความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการ
ปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง  ให้ความคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัสูง (  = 4.11 , 

S.D. = 0.60)  
โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น

ระดบัสูง ทงั    คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีการปรับปรุงคุณภาพงานอยา่งสมาํเสมอ    มีค่าเฉลียมาก
ทีสุดเท่ากบั 4.16 (S.D.=0.55) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าพฒันาคุณภาพงานอย่าง
ต่อเนืองตลอดเวลา มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.16 (S.D.=0.58)  มีวิธีการปรับปรุงและออกแบบงานเพือ
พฒันางานอยา่งสมาํเสมอ   มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.09 (S.D.=0.57)  คน้หาขอ้บกพร่องเพอืนาํมาปรับปรุง
งานอย่างสมาํเสมอ  มีค่าเฉลียเท่ากบั .08 (S.D.=0.62) และนําความรู้จากการอบรมมาพฒันา
คุณภาพงานอยา่งต่อเนือง มีค่าเฉลียเท่ากบั .04 (S.D.=0.70)  ตามลาํดบั 

   ส
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ส่วนที  4  การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย์
สังกัดไปรษณย์ีเขต    

 การวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนักงานไปรษณียส์ังกดั
ไปรษณียเ์ขต   ของพนักงานไปรษณีย ์วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ดงัรายละเอียดในตารางที 23-28 

 ภาพรวมด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย์สังกัด
ไปรษณย์ีเขต   
 

ตารางที 23  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานภาพรวม  ดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ 

  องคก์ารของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต   

 

ดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร
ของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต   

ระดบัความคิดเห็น 

 (S.D.) 
ระดบัการ
ตดัสินใจ 

ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ที .  .  สูง 

ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น .  .  สูง 
ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ .  .  สูง 
ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนกักีฬา .  .  สูง 

ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม .  .  สูง 

รวม .  .  สูง 
 

จากตารางที 23 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เกียวกบัดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณียส์ังกดัไปรษณียเ์ขต      
ภาพรวมของระดับความสําคญัของผูต้อบแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องคก์ารของพนกังานไปรษณียใ์ห้ความสาํคญัทีมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นในระดบั สูง (  = 

4.15 , S.D. = 0.65)  
โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละดา้นพบว่า ระดับความสาํคญัทีมีผลต่อการแสดงความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบั  สูง ทงั    ดา้น คือ  ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหน้าที   มีค่าเฉลียมากทีสุด
เท่ากับ 4.30 (S.D.=0.67) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.27 
(S.D.=0.58) ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.22  (S.D.=0. 58) ด้าน

   ส
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พฤติกรรมมีนาํใจเป็นนักกีฬา   มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.00 (S.D.=0.70) และดา้นพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วม  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.94 (S.D.=0.71) ตามลาํดบั 
   ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
ตารางที 24  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ  ทีมีผลต่อ 

  การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต    
 

 

ดา้นพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

.ช่วยเหลือผูร่้วมงานใน
องคก์ารดว้ยความเต็มใจ 
(ร้อยละ) 

118 

 

39.2 

166 

 

55.1 

17 

 

5.6 

0 

 

0.0 

0 

 

0.0 

4.33 0.58 สูง 

2.สิงใดทีเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ร ท่านพร้อมจะให้ความ
ช่วยเหลืออยา่งเต็มที 
(ร้อยละ) 

103 

 

 

34.2 

180 

 

 

59.8 

18 

 

 

6.0 

0 

 

 

0.0 

0 

 

 

0.0 

4.28 0.57 สูง 

. เต็มใจให้ความช่วยเหลือ
กิจกรรมขององคก์าร  แมจ้ะ
ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

(ร้อยละ) 

91 

 

 

30.2 

175 

 

 

58.1 

35 

 

 

11.6 

0 

 

 

0.0 

0 

 

 

0.0 

4.19 0.62 สูง 

4. ช่วยเหลือเพือนร่วมงานที
ทาํงานไม่ทนัหรืองานลน้มือ 
(ร้อยละ) 

73 

 

24.3 

207 

 

68.8 

18 

 

6.0 

3 

 

1.0 

0 

 

0.0 

4.16 0.56 สูง 

5. อาสาทาํงานทีอยูน่อกเหนือ 
จากภาระงานปกติให้แก่
องคก์ารโดยไม่ตอ้งให้ใครร้อง
ขอ 
(ร้อยละ) 

78 

 

 

 

25.9 

191 

 

 

 

63.5 

32 

 

 

 

10.6 

0 

 

 

 

0.0 

0 

 

 

 

0.0 

4.15 0.58 สูง 

รวม      .  .  สูง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที 24 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต  ภาพรวม
ของระดบัความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ   ให้ความคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในระดบัสูง (  = 4.22 , S.D. = 0.58)  

โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดับสูง ทัง  ด้านคือ ผูต้อบแบบสอบถามช่วยเหลือผูร่้วมงานในองค์การด้วยความเต็มใจ              

มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากับ 4.33 (S.D.=0.58) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าสิงใดทีเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์ร ท่านพร้อมจะใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเตม็ที   มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.28 (S.D.=0.57)    
เต็มใจให้ความช่วยเหลือกิจกรรมขององค์การ แม้จะไม่ได้รับค่าตอบแทน  มีค่าเฉลียเท่ากับ 
4.19(S.D.=0.62) ช่วยเหลือเพือนร่วมงานทีทาํงานไม่ทนัหรืองานล้นมือ  มีค่าเฉลียเท่ากับ .16 

(S.D.=0.56)  และอาสาทาํงานทีอยูน่อกเหนือจากภาระงานปกติให้แก่องคก์ารโดยไม่ตอ้งให้ใคร
ร้องขอ มีค่าเฉลียเท่ากบั .15(S.D.=0.58) ตามลาํดบั 

 ด้านพฤติกรรมการคาํนึงถึงผู้อืน 
ตารางที 25 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น ทีมีผลต่อการเป็น 

 สมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต    
 

 

ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึง
ผูอื้น 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

.รับผดิชอบงานของตน โดย
ไม่ปล่อยให้เป็นภาระตกคา้ง
ของคนอืน 
(ร้อยละ) 

130 

 

 

43.2 

165 

 

 

54.8 

6 

 

 

2.0 

0 

 

 

0.0 

0 

 

 

0.0 

4.41 0.53 สูง 

. รับฟังและเคารพสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นของเพือน
ร่วมงาน 
(ร้อยละ) 

124 

 

 

41.2 

169 

 

 

56.1 

8 

 

 

2.7 

0 

 

 

0.0 

0 

 

 

0.0 

4.38 0.54 สูง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 25 (ต่อ) 
 

 

ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึง
ผูอื้น 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

3.เมือตอ้งใชท้รัพยสิ์นของ
ส่วนรวม หากท่านใชเ้สร็จแลว้
จะรีบนาํมาวางไวที้เดิมเพือให้
ผูอื้นใชต่้อ 
(ร้อยละ) 

114 

 

 

 

37.9 

170 

 

 

 

56.5 

17 

 

 

 

5.6 

0 

 

 

 

0.0 

0 

 

 

 

0.0 

4.32 0.58 สูง 

4. ระมดัระวงัในคาํพดูหรือ
พฤติกรรมใดๆของตนทีจะ
ส่งผลกระทบต่อผูอื้น 

(ร้อยละ) 

88 

 

 

29.2 

179 

 

 

59.5 

34 

 

 

11.3 

0 

 

 

0.0 

0 

 

 

0.0 

4.18 0.61 สูง 

5. ให้ความสนใจปัญหาของ
เพือนร่วมงาน 
(ร้อยละ) 

60 

 

19.9 

202 

 

67.1 

34 

 

11.3 

2 

 

0.7 

3 

 

1.0 

4.04 0.65 สูง 

รวม      .  .  สูง 
 

จากตารางที 25 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต  ภาพรวม
ของระดบัความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการการคาํนึงถึงผูอื้น  ให้ความคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในระดบั  สูง (  = 4.27 , S.D. = 0.58)  

โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดับสูง ทงั  ด้าน คือ ผูต้อบแบบสอบถามรับผิดชอบงานของตน โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระ
ตกคา้งของคนอืนมีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 4.41 (S.D.=0.53) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามระบุ
ว่ารับฟังและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเพือนร่วมงาน มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.38 
(S.D.=0.54) เมือตอ้งใชท้รัพยสิ์นของส่วนรวม หากท่านใชเ้สร็จแลว้จะรีบนาํมาวางไวท้ีเดิมเพือให้
ผูอื้นใชต่้อ  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.32(S.D.=0.58) ฃระมดัระวงัในคาํพดูหรือพฤติกรรมใดๆของตนทีจะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่งผลกระทบต่อผูอื้น  มีค่าเฉลียเท่ากับ .18 (S.D.=0.61)  และให้ความสนใจปัญหาของเพือน
ร่วมงาน มีค่าเฉลียเท่ากบั .04 (S.D.=0.65) ตามลาํดบั 

 ด้านพฤติกรรมมีนําใจเป็นนักกีฬา 
ตารางที 26 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนกักีฬา ทีมีผลต่อการเป็น 

 สมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต    
 

 

ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็น
นกักีฬา 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

1.ยนิดีจะรับฟังในเรืองทีถูก
ตาํหนิและนาํมาพิจารณาแกไ้ข
โดยไม่แสดงอาการทอ้แท ้
(ร้อยละ) 

83 

 

 

27.6 

178 

 

 

59.1 

37 

 

 

12.3 

3 

 

 

1.0 

0 

 

 

0.0 

4.13 0.65 สูง 

2.ยนิดีจะทาํงานเพิม ถึงแมว้่า
จะมีงานอยูแ่ลว้ก็ตาม 
(ร้อยละ) 

76 

 

25.2 

161 

 

53.5 

59 

 

19.6 

2 

 

0.7 

3 

 

1.0 

4.01 0.75 สูง 

3. ยนิดีและเต็มใจจะปฏิบติังาน
แมว้่าจะมีขอ้จาํกดัและความไม่
สะดวกต่างๆในองคก์าร 
(ร้อยละ) 

56 

 

 

18.6 

191 

 

 

63.5 

49 

 

 

16.3 

5 

 

 

1.7 

0 

 

 

0.0 

3.99 0.64 สูง 

4. สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้
เมือเกิดความขดัแยง้กบั
ผูร่้วมงานหรือผูใ้ชบ้ริการ 

(ร้อยละ) 

61 

 

 

20.3 

158 

 

 

52.5 

82 

 

 

27.2 

0 

 

 

0.0 

0 

 

 

0.0 

3.93 0.69 สูง 

5. ไม่บ่นว่า ต่อว่าหรือนินทา
ผูร่้วมงาน 
(ร้อยละ) 

66 

 

21.9 

153 

 

50.8 

74 

 

24.6 

8 

 

2.7 

0 

 

0.0 

3.92 0.75 
สูง 

 

รวม      .  .  สูง 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที 26 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต  ภาพรวม
ของระดบัความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการมีนาํใจเป็นนักกีฬาให้ความคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในระดบั สูง (  = 4.00 , S.D. = 0.70)          

โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัสูง ทงั  ดา้น คือ ผูต้อบแบบสอบถามยินดีจะรับฟังในเรืองทีถูกตาํหนิและนํามาพิจารณา
แกไ้ขโดยไม่แสดงอาการทอ้แท ้  มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 4.13 (S.D.=0.65) รองลงมาคือ ผูต้อบ
แบบสอบถามระบุว่ายินดีจะทาํงานเพิม ถึงแม้ว่าจะมีงานอยู่แล้วก็ตาม มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.01 
(S.D.=0.75) ยนิดีและเตม็ใจจะปฏิบติังานแมว้า่จะมีขอ้จาํกดัและความไม่สะดวกต่างๆในองคก์ารมี
ค่าเฉลียเท่ากบั 3.99(S.D.=0.64) สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้เมือเกิดความขดัแยง้กบัผูร่้วมงานหรือ
ผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉลียเท่ากบั .93 (S.D.=0.69)  และไม่บ่นว่า ต่อว่าหรือนินทาผูร่้วมงาน มีค่าเฉลีย
เท่ากบั .92(S.D.=0.75) ตามลาํดบั 

 ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ตารางที 27 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ทีมีผลต่อการเป็น 

 สมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต    
 

 

ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

1. ช่วยสร้างภาพพจน์ทีดีให้แก่
องคก์าร 
(ร้อยละ) 

117 

 

38.9 

159 

 

52.8 

25 

 

8.3 

0 

 

0.0 

0 

 

0.0 

4.30 0.62 สูง 

2.เต็มใจปฏิบติัตนตามนโยบาย
ทีองคก์ารของความร่วมมือมา 
(ร้อยละ) 

111 

 

36.9 

169 

 

56.1 

19 

 

6.3 

2 

 

0.7 

0 

 

0.0 

4.28 0.64 สูง 

3. เต็มใจให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมทีองคก์ารจดัขึน 

(ร้อยละ) 

83 

 

27.6 

169 

 

56.1 

47 

 

15.6 

2 

 

0.7 

0 

 

0.0 

4.10 0.67 สูง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 27 (ต่อ) 
 

 

ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

4. ให้ขอ้เสนอแนะในงานดา้น
ต่างๆขององคก์าร 
(ร้อยละ) 

22 

 

7.3 

158 

 

52.5 

106 

 

35.2 

12 

 

4.0 

3 

 

1.0 

3.61 0.72 
ปาน
กลาง 

5.มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ขององคก์าร 
(ร้อยละ) 

23 

 

7.6 

125 

 

41.5 

111 

 

36.9 

35 

 

11.6 

7 

 

2.3 

3.40 0.88 
ปาน
กลาง 

รวม      .  .  สูง 
 

จากตารางที 27 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย์สังกัดไปรษณียเ์ขต   
ภาพรวมของระดบัความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม  ให้ความคิดเห็นสาํคญัทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในระดบั  สูง (  = 3.94 , S.D. = 0.71)  

โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัสูง   ดา้น  คือ  ผูต้อบแบบสอบถามช่วยสร้างภาพพจน์ทีดีให้แก่องคก์าร มีค่าเฉลียมากทีสุด
เท่ากบั 4.30 (S.D.=0.62) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าเต็มใจปฏิบติัตนตามนโยบายที
องค์การของความร่วมมือมา มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.28 (S.D.=0.64) และเต็มใจให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมทีองคก์ารจดัขึน   มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.10(S.D.=0.67)   ตามลาํดบั            

ระดับความสําคัญที มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง  ด้าน  คือ  ให้
ขอ้เสนอแนะในงานดา้นต่างๆขององคก์าร  มีค่าเฉลียเท่ากบั .61 (S.D.=0.72)  และนาํอาสามีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจขององคก์าร   มีค่าเฉลียเท่ากบั .40(S.D.=0.88)       
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 ด้านพฤติกรรมการสํานึกในหน้าที 
ตารางที 28 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ที ทีมีผลต่อการ 

 เป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต    
 

 

ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกใน
หนา้ที 

ระดบัความคิดเห็น 

 

 

 

S.D. 

 

ระดบั
การ

ตดัสินใจ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่ 

เห็น
ดว้ย 

อยา่ง
ยงิ 

1. ปฏิบติังานทีตนรับผดิชอบ
อยา่งเต็มความสามารถ 
(ร้อยละ) 

137 

 

45.5 

140 

 

46.5 

24 

 

8.0 

0 

 

0.0 

0 

 

0.0 

4.37 0.63 สูง 

2. แจง้ให้หัวหนา้ทราบทุกครัง
ทีไม่สามารถมาปฏิบติังานได ้
(ร้อยละ) 

133 

 

44.2 

146 

 

48.5 

22 

 

7.3 

0 

 

0.0 

0 

 

0.0 

4.37 0.62 สูง 

3.ประพฤติตนตามกฎระเบียบ
ขององคก์ารโดยเคร่งครัด 
(ร้อยละ) 

128 

 

42.5 

137 

 

45.5 

36 

 

12.0 

0 

 

0.0 

0 

 

0.0 

4.30 0.67 สูง 

4.เป็นคนตรงต่อเวลาในการมา
ทาํงานทงัเชา้และเยน็ 
(ร้อยละ) 

110 

 

36.5 

151 

 

50.2 

37 

 

12.3 

3 

 

1.0 

0 

 

0.0 

4.22 0.69 สูง 

5. หากงานใดทีไดรั้บ
มอบหมายยงัไม่เสร็จ  ท่านจะ
อยูท่าํต่อหรือนาํงานนนั
กลบัไปทาํต่อทีบา้น 
(ร้อยละ) 

115 

 

 

 

38.2 

143 

 

 

 

47.5 

37 

 

 

 

12.3 

6 

 

 

 

2.0 

0 

 

 

 

0.0 

4.22 0.73 สูง 

รวม      .  .  สูง 
 

จากตารางที 28 ผลการสาํรวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต  ภาพรวม
ของระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการสํานึกในหน้าที ให้ความคิดเห็นสําคญัทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในระดบั  สูง (  = 4.30 , S.D. = 0.67)  
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โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
ระดบัสูง ทงั    ดา้น คือ ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังานทีตนรับผิดชอบอยา่งเต็มความสามารถ  มี
ค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 4.37 (S.D.=0.63)  รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามแจง้ให้หัวหน้าทราบ
ทุกครังทีไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ มีค่า เฉลียเท่ากับ  4.37 (S.D.=0.62) ประพฤติตนตาม
กฎระเบียบขององคก์ารโดยเคร่งครัด   มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.30(S.D.=0.67) หากงานใดทีได้รับ
มอบหมายยงัไม่เสร็จ  ท่านจะอยูท่าํต่อหรือนาํงานนันกลบัไปทาํต่อทีบา้น  มีค่าเฉลียเท่ากบั .22 

(S.D.=0.73)  และผูต้อบแบบสอบถามเป็นคนตรงต่อเวลาในการมาทาํงานทงัเชา้และเยน็ มีค่าเฉลีย
เท่ากบั .22(S.D.=0.69) ตามลาํดบั 

 

ส่วนที 5 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆ 
 

ตารางที  จาํนวนขอ้เสนอแนะของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต  
 

ขอ้เสนอแนะ จาํนวน 

.  ควรเพมิสวสัดิการใหก้บัพนกังานตามค่าครองชีพทีสูงขึน   

.  ควรจดักิจกรรมทีส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม  

.  ควรส่งเสริมใหพ้นกังานมีความสามารถโดยการเปิดใหมี้การ
ฝึกอบรม หรือการศึกษาต่อ 

 

.  ควรมีการจูงใจในการปฏิบตัิงานโดยการใหร้างวลั หรือคาํชมเชย  

    
 จากตารางที 2  พบวา่ ขอ้เสนอแนะควรเพมิสวสัดิการใหก้บัพนักงานตามค่าครองชีพที
สูงขึน มากทีสุด (จาํนวน  คน) รองลงมาคือ ควรจดักิจกรรมทีส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (จาํนวน 

 คน) และลาํดบัทีสามคือ ควรส่งเสริมให้พนักงานมีความสามารถโดยการเปิดให้มีการฝึกอบรม 
หรือการศึกษาต่อ (จาํนวน  คน) และลาํดบัทีสีคือ ควรมีการจูงใจในการปฏิบตัิงานโดยการให้
รางวลั หรือคาํชมเชย (จาํนวน  คน) ตามลาํดบั 
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ส่วนที 6 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ 
  การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานทีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของพนักงาน
ไปรษณีย์สังกัดไปรษณีย์เขต  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอน (stepwise 
multiple regression analysis) พิจารณาตามตัวแปรทีเข้าสมการตามลําดับความสําคัญ ดัง
รายละเอียดดังนี 
 1.  การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทาํงานทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนักงาน
ไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต  โดยภาพรวม  ( totY )  มีรายละเอียดตามตารางที  -  
   
ตารางที 30 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอนของคุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อ 

      การทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต  โดยภาพรวม  ( totY )   

 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression 3 83.786 27.929 275.115 .000** 

Residual    36.140   .102    

Total  300  119.926      

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

  

สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)     .836 

ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .699 

ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้(Adjusted R Squares)                .696 

ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)                .  
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ตารางที 31 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients t Sig 

 Std.Error Beta 

ค่าคงที(Constant) 1.127  .100  11.289 .000** 

ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการ
ทาํงานร่วมกนั )( 5X  .305 .051 .385 5.924 .000** 

ดา้นการพฒันาสมรรถภาพของ
บุคคล )( 4X  

.335 .048 .408 6.960 .001** 

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนทีเพยีงพอ
และยตุิธรรม )( 1X  .079 .037 .092 2.120 .003** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 จากตารางที 30 และ 31 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ คุณภาพชีวิต
ในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั )( 5X ดา้นการพฒันาสมรรถภาพ
ของบุคคล )( 4X  และดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนทีเพยีงพอและยติุธรรม )( 1X โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .836 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย ( 2R ) เท่ากบั .699 นันคือ คุณภาพ
ชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน )( 5X  ดา้นการพฒันา
สมรรถภาพของบุคคล )( 4X  และดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนทีเพียงพอและยติุธรรม )( 1X ส่งผลต่อ
การทาํงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณียส์ังกดัไปรษณียเ์ขต  โดยภายรวม ( totY ) คิดเป็นร้อยละ 
69.90 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted 2R )  เท่ากบั  .696  ความคลาดเคลือน
มาตรฐานในการทาํนาย (Standard error) เท่ากบั .319 ในลกัษณะนีแสดงว่า  คุณภาพชีวิตในการ
ทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั )( 5X  ดา้นการพฒันาสมรรถภาพของ
บุคคล )( 4X  และดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนทีเพียงพอและยติุธรรม )( 1X ส่งผลต่อการทาํงานเป็น
ทีมของพนักงานไปรษณียส์ังกัดไปรษณียเ์ขต  โดยภายรวม ( totY ) อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .  ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี  

 

)(079.)(335.)(305.127.1ˆ
145 XXXYtot  
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 2. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทาํงานทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนักงาน
ไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต   ดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร )( 1Y  มีรายละเอียดตามตารางที  2 

 

ตารางที 2  การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอนของคุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อ 

      การทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต ดา้นพฤติกรรมการ 

      ติดต่อสือสาร )( 1Y  

 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression 2 52.918 26.459 123.229  .000** 

Residual  298 76.653  .215   

Total  300 129.571    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)     .639 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .408 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้(Adjusted R Squares)               .405 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)               .463 

 

ตารางที 3  ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients t Sig 

 Std.Error Beta 

ค่าคงที(Constant) 1.813  .133  13.658 .000** 

ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ
การทาํงานร่วมกนั )( 5X  

 .322  .067  .391 4.776 .000** 

ดา้นการพฒันาสมรรถภาพของ
บุคคล )( 4X  

 .230  .070  .270 3.292 .001** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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 จากตารางที 2 และ 33  พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ คุณภาพชีวิต
ในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน )( 5X  และด้านการพฒันา
สมรรถภาพของบุคคล )( 4X โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .639  ค่าประสิทธิภาพ
ในการทาํนาย ( 2R )  เท่ากบั .408 นันคือ  คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคม
หรือการทาํงานร่วมกนั )( 5X  และดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล )( 4X  ส่งผลต่อการทาํงาน
เป็นทีมของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต   ดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร )( 1Y  คิดเป็น
ร้อยละ .   ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted 2R )  เท่ากบั  .405  ความคลาด
เคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error) เท่ากบั .463 ในลกัษณะนีแสดงว่า  คุณภาพชีวิตใน
การทาํงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน )( 5X และด้านการพฒันา
สมรรถภาพของบุคคล )( 4X  ส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณียส์ังกดัไปรษณียเ์ขต 
  ดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร )( 1Y  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสามารถเขียนเป็น
สมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี  

 

)(230.)(322.813.1ˆ
451 XXY  
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 3. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทาํงานทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนักงาน
ไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต  ดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ )( 2Y มีรายละเอียดตามตารางที  4 
 

ตารางที 4 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอนของการวเิคราะห์คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

     ทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต  ดา้น 

     พฤติกรรมการร่วมมือ )( 2Y  

 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression 3 61.408 20.469 81.490 0.00** 

Residual  297 89.424 0.251   

Total  300 150.832    

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  
 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)     .638 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .407 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้(Adjusted R Squares)               .402 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)                .501 
 

ตารางที 5 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 
 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients t Sig 

 Std.Error Beta 

ค่าคงที(Constant) 1.267 .157  8.062 .000** 

ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคง
ในงาน )( 3X  

 .269 .078 .285 3.431 .001** 

ดา้นการพฒันาสมรรถภาพของ
บุคคล )( 4X  

 .222 .073 .241 3.016 .003** 

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนที
เพยีงพอและยตุิธรรม )( 1X  

 .163 .056 .170 2.929 .004** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 4 และ 35 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ คุณภาพชีวิต
ในการทาํงาน ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน )( 3X ดา้นการพฒันาสมรรถภาพของ
บุคคล )( 4X  และดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนทีเพียงพอและยติุธรรม )( 1X โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสมัพนัธพ์หุคูณเท่ากบั .638 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย ( 2R )  เท่ากบั .407 นันคือ  คุณภาพ
ชีวติในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในงาน )( 3X  ดา้นการพฒันาสมรรถภาพของ
บุคคล )( 4X  และดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนทีเพียงพอและยติุธรรม )( 1X ส่งผลต่อการทาํงานเป็น
ทีมของพนักงานไปรษณียส์ังกดัไปรษณียเ์ขต  ด้านพฤติกรรมการร่วมมือ )( 2Y  คิดเป็นร้อยละ 

.   ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted 2R )  เท่ากบั  .402  ความคลาดเคลือน
มาตรฐานในการทาํนาย (Standard error) เท่ากับ .501 ในลักษณะนีแสดงว่า คุณภาพชีวิตในการ
ทาํงาน ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน )( 3X  ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคคล )( 4X  และดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนทีเพียงพอและยติุธรรม )( 1X ส่งผลต่อการทาํงานเป็น
ทีมของพนักงานไปรษณียส์ังกดัไปรษณียเ์ขต  ดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ )( 2Y อยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .  ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี  
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1432 XXXY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทาํงานทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนักงาน
ไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต  ดา้นพฤติกรรมการประสานงาน )( 3Y มีรายละเอียดตามตารางที  6 

 
ตารางที 6 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอนของคุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อ 

      การทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต ดา้นพฤติกรรมการ 

      ประสานงาน )( 3Y    

 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression 2 67.684 33.842 160.414 .000** 

Residual  298 75.315  .211   

Total  300 142.998    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)     .688 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .473 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้(Adjusted R Squares)                .470 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)                .459 

 

ตารางที 7 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients t Sig 

 Std.Error Beta 

ค่าคงที(Constant) 1.581  .132  12.017 .000** 

ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ
การทาํงานร่วมกนั )( 5X  

.342 .067 .395 5.118 .000** 

ดา้นการพฒันาสมรรถภาพของ
บุคคล )( 4X   .283  .069  .316 4.095 

.000** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 6 และ 37 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน )( 5X  และด้านการพฒันา
สมรรถภาพของบุคคล )( 4X โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .688  ค่าประสิทธิภาพ
ในการทาํนาย ( 2R )  เท่ากบั .473 นันคือ  คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคม
หรือการทาํงานร่วมกนั )( 5X  และดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล )( 4X ส่งผลต่อการทาํงาน
เป็นทีมของพนกังานไปรษณียส์ังกดัไปรษณียเ์ขต  ดา้นพฤติกรรมการประสานงาน )( 3Y  คิดเป็น
ร้อยละ .   ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted 2R ) เท่ากบั .470 ความคลาด
เคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error) เท่ากบั .459 ในลกัษณะนีแสดงว่า คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน )( 5X  และด้านการพฒันา
สมรรถภาพของบุคคล )( 4X ส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณียส์ังกดัไปรษณียเ์ขต 
 ดา้นพฤติกรรมการประสานงาน )( 3Y อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสามารถเขียนเป็น
สมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี  

 

)(283.)(342.581.1ˆ
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทาํงานทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนักงาน
ไปรษณียส์ังกดัไปรษณียเ์ขต  ด้านพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค์ )( 4Y  มีรายละเอียดตาม
ตารางที  8 

 
ตารางที 8 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอนของคุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อ 

      การทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต  ดา้นพฤติกรรมการมี 

       ความคิดสร้างสรรค์ )( 4Y   

 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression 2 182.485 91.243 3.759 .000 

Residual  8.665  .024   

Total  300 191.151    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  
 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)     .977 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .955 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้(Adjusted R Squares)                .954 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)                .155 
 

ตารางที 9 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients t Sig 

 Std.Error Beta 

ค่าคงที(Constant) - .081  .045  -1.812 .000** 

ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ
การทาํงานร่วมกนั )( 5X   .611  .023  .611 26.954 

.000** 

ดา้นการพฒันาสมรรถภาพของ
บุคคล )( 4X   .412  .023  .399 17.591 

.000** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 8 และ 39 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ คุณภาพชีวิต
ในการทาํงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน )( 5X  และด้านการพฒันา
สมรรถภาพของบุคคล )( 4X โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .977 ค่าประสิทธิภาพ
ในการทาํนาย ( 2R )  เท่ากบั .955   นนัคือ  คุณภาพชีวติในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคม
หรือการทาํงานร่วมกนั )( 5X  และดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล )( 4X ส่งผลต่อการทาํงาน
เป็นทีมของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต   ดา้นพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค์ )( 4Y  
คิดเป็นร้อยละ .   ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแล้ว (Adjusted 2R )  เท่ากับ .954 
ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error) เท่ากบั .156  ในลักษณะนีแสดงว่า  
คุณภาพชีวติในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั )( 5X  และดา้นการ
พฒันาสมรรถภาพของบุคคล  )( 4X ส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณียส์ังกัด
ไปรษณียเ์ขต  ดา้นพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค ์ )( 4Y  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี  
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   ส
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สมุดกลาง
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6. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทาํงานทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนักงาน
ไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต  ดา้นพฤติกรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง )( 5Y มีรายละเอียดตาม
ตารางที  40 

 
ตารางที 40  การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอนของคุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อ 

       การทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต  ดา้นพฤติกรรมการ 

       ปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง )( 5Y    

 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression 2 87.755 43.877 167.783 .000** 

Residual  298 93.360  .262   

Total  300 181.114    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)     .696 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .485 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้(Adjusted R Squares)                .482 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)                .511 
 

ตารางที 41 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 
 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients t Sig 

 Std.Error Beta 

ค่าคงที(Constant) 1.200  .147  8.192 .000** 

ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ
การทาํงานร่วมกนั )( 5X   .370  .074  .380 4.973 

.000** 

ดา้นการพฒันาสมรรถภาพของ
บุคคล )( 4X   .343  .077  .340 4.452 

.000** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 40 และ 41 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ คุณภาพชีวิต
ในการทาํงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน )( 5X และด้านการพฒันา
สมรรถภาพของบุคคล )( 4X โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .696  ค่าประสิทธิภาพ
ในการทาํนาย ( 2R )  เท่ากบั .485   นนัคือ  คุณภาพชีวติในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคม
หรือการทาํงานร่วมกนั )( 5X  และดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล )( 4X ส่งผลต่อการทาํงาน
เป็นทีมของพนักงานไปรษณียส์ังกัดไปรษณีย์เขต  ด้านพฤติกรรมการปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนือง )( 5Y คิดเป็นร้อยละ .  ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted 2R ) เท่ากบั 
.482  ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error) เท่ากบั .511 ในลกัษณะนีแสดงว่า 
คุณภาพชีวติในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั )( 5X  และดา้นการ
พฒันาสมรรถภาพของบุคคล )( 4X ส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณียส์ังกัด
ไปรษณียเ์ขต  ด้านพฤติกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนือง )( 5Y อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .    ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี  
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 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การของพนักงานไปรษณย์ี สังกัดไปรษณย์ีเขต 7 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขันตอน (stepwise multiple regression analysis) พิจารณาตามตวัแปรทีเขา้สมการตามลาํดับ
ความสาํคญั ดงัรายละเอียดดงันี 

 1. การวเิคราะห์คุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องคก์ารของพนกังานไปรษณีย ์สงักดัไปรษณียเ์ขต 7โดยภาพรวม( totY )มีรายละเอียดดงัตารางที  42 

 

ตารางที 42 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอนของคุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อ 

      พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณีย ์สงักดัไปรษณียเ์ขต 7 

     โดยภาพรวม 
 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression  .  .  .  . ** 

Residual  .  .    

Total  .     

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)     .  

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .  

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้(Adjusted R Squares)               .  

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)               .233 
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     ตารางที 43 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients t Sig 

 Std.Error Beta 

ค่าคงที (Constant) .  .   .  . ** 

ดา้นการบูรณาการทางสงัคม
หรือการทาํงาน
ร่วมกนั 5( )X  

.  .  .  .  . ** 

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนที
เพยีงพอและยตุิธรรม 1( )X  

.  .  .  .  . ** 

ดา้นการพฒันาสมรรถภาพ
ของบุคคล 4( )X  

.  .  .  .  . ** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 จากตารางที 42 และ 43 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ คุณภาพชีวิต
ในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 5( )X ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทน
ทีเพยีงพอและยตุิธรรม 1( )X  และดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 4( )X โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .  ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย ( 2R )  เท่ากบั .  นันคือ คุณภาพ
ชีวิตในการทาํงาน  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน 5( )X ด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนทีเพยีงพอและยติุธรรม 1( )X  และดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 4( )X ส่งผลต่อ
การทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณีย ์สงักดัไปรษณียเ์ขต 7 โดยภาพรวม ( totY ) คิดเป็นร้อยละ 

.   ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted 2R )  เท่ากบั  .  ความคลาดเคลือน
มาตรฐานในการทาํนาย (Standard error) เท่ากบั .  ในลกัษณะนีแสดงว่า  คุณภาพชีวิตในการ
ทาํงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน 5( )X ด้านการได้รับค่าตอบแทนที
เพียงพอและยตุิธรรม 1( )X  และดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 4( )X ส่งผลต่อการทาํงาน
เป็นทีมของพนกังานไปรษณีย ์สงักดัไปรษณียเ์ขต 7 โดยภาพรวม ( totY ) อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั .  ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี  

5 1 4
ˆ 2.065 .697( ) .586( ) .406( )totY X X X  
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 2. การวิเคราะห์การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทาํงานทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององคก์ารของพนักงานไปรษณีย์ สังกัดไปรษณียเ์ขต 7 ดา้นพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ ( 1Y )  มีรายละเอียดตามตารางที  44 

 

ตารางที 44 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอนของคุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อ 

      พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณีย ์สังกดัไปรษณียเ์ขต 7  
         ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ ( 1Y ) 
 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F sig 

Regression  .  .  .  . ** 

Residual  .  .    

Total  .     

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 

สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)     .  

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .  

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้(Adjusted R Squares)                .  

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)                .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 115 

ตารางที 45 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients t Sig 

 Std.Error Beta 

ค่าคงที (Constant) .  .270  6.947 . ** 

ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ
การทาํงานร่วมกนั 5( )X  

.  .075 .942 15.734 . ** 

ดา้นสถานภาพการทาํงานทีมี
ความปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ 2( )X  

.  .084 .545 5.411 . ** 

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนที
เพยีงพอและยตุิธรรม 1( )X  

.  .098 .577 5.082 . ** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 จากตารางที 44 และ 45 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ คุณภาพชีวิต
ในการทาํงานดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 5( )X ดา้นสถานภาพการทาํงานที
มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 2( )X  และด้านการได้รับค่าตอบแทนทีเพียงพอและ
ยตุิธรรม 1( )X โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .  ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย 
( 2R )  เท่ากับ .  นันคือ คือ การทาํงานเป็นทีม ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงาน
ร่วมกนั 5( )X ดา้นสถานภาพการทาํงานทีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 2( )X  และดา้นการ
ไดรั้บค่าตอบแทนทีเพยีงพอและยติุธรรม 1( )X ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร
ของพนักงานไปรษณีย ์สังกดัไปรษณียเ์ขต 7 ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ( 1Y ) คิดเป็น
ร้อยละ .  ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted 2R )เท่ากบั  .  มีความคลาด
เคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error) เท่ากบั .  ในลกัษณะนีแสดงว่า  คุณภาพชีวิตใน
การทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 5( )X ดา้นสถานภาพการทาํงานทีมี
ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  2( )X  และด้านการได้รับค่าตอบแทนทีเพียงพอและ
ยตุิธรรม 1( )X ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย ์สังกัด
ไปรษณียเ์ขต 7 ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ ( 1Y ) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึง
สามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี 
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1 5 2 1
ˆ 1.432 1.230( ) .288( ) .269( )Y X X X  

 

 .  การวเิคราะห์คุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องคก์ารของพนักงานไปรษณีย ์สังกัดไปรษณียเ์ขต 7 ด้านพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น ( 2Y ) มี
รายละเอียดตามตารางที  46 

 

ตารางที 46 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอนของคุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อ 

     พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณีย ์สงักดัไปรษณียเ์ขต 7  
     ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น ( 2Y ) 
 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression  .  .  .  . ** 

Residual  .  .    

Total  .     

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (multiple R)     .8  

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)     .  

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้(Adjusted R Squares)                .  

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)                .271 
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ตารางที  47 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 
 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients t Sig 

 Std.Error Beta 

ค่าคงที (Constant) .  .191  7.762 . ** 

ดา้นการบูรณาการทางสงัคม
หรือการทาํงาน
ร่วมกนั 5( )X  

.  .074 .600 8.191 . ** 

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนที
เพยีงพอและยตุิธรรม 1( )X  

.  .059 .330 3.878 . ** 

ดา้นการพฒันาสมรรถภาพ
ของบุคคล 4( )X  

.  .103 .768 6.962 . ** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 

 จากตารางที 46 และ 47 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ คุณภาพชีวิต
ในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 5( )X  ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทน
ทีเพยีงพอและยตุิธรรม 1( )X  และดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 4( )X โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสมัพนัธพ์หุคูณเท่ากบั .8  ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย ( 2R )  เท่ากบั .   นันคือ  ตวัแปรที
ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการ
ทาํงานร่วมกนั 5( )X  ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนทีเพียงพอและยติุธรรม 1( )X  และดา้นการพฒันา
สมรรถภาพของบุคคล 4( )X ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของพนักงาน
ไปรษณีย ์สังกดัไปรษณียเ์ขต 7 ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น ( 2Y ) คิดเป็นร้อยละ .   ค่า
ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted 2R )  เท่ากบั  .   มีความคลาดเคลือนมาตรฐาน
ในการทาํนาย (Standard error) เท่ากบั .271  ในลกัษณะนีแสดงว่า  คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้น
การบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน 5( )X  ด้านการได้รับค่าตอบแทนทีเพียงพอและ
ยตุิธรรม 1( )X  และดา้นการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 4( )X ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณีย ์สงักดัไปรษณียเ์ขต 7 ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น ( 2Y ) 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี 

 

2 5 1 4
ˆ 1.619 .752( ) .429( ) .341( )Y X X X  
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.  การวเิคราะห์คุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การของพนักงานไปรษณีย ์สังกดัไปรษณียเ์ขต 7 ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนักกีฬา ( 3Y ) มี
รายละเอียดตามตารางที 48 
 

ตารางที 48 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอนของคุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อ 

      พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณีย ์สงักดัไปรษณียเ์ขต 7  
                  ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนกักีฬา ( 3Y ) 
 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression  .  .  4.382 . ** 

Residual 297 .  .    

Total 300     

     **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (multiple R)    .  

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)    .  

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้(Adjusted R Squares)               .  

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)               .  
 

  ตารางที 49 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients t Sig 

 Std.Error Beta 

ค่าคงที (Constant) 3.088 .245  11.098 . ** 

ดา้นการบูรณาการทางสงัคม
หรือการทาํงานร่วมกนั 5( )X  

.787 .090 3.73 4.592 . ** 

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนที
เพยีงพอและยตุิธรรม 1( )X  

.523 .061 1.027 12.654 . ** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 48 และ 49 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ คุณภาพชีวิต
ในการทาํงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน 5( )X  และด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนทีเพยีงพอและยติุธรรม 1( )X  โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .  ค่า
ประสิทธิภาพในการทาํนาย ( 2R ) เท่ากบั .  นันคือ  คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณา
การทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน 5( )X  และด้านการได้รับค่าตอบแทนทีเพียงพอและ
ยตุิธรรม 1( )X ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย ์สังกัด
ไปรษณียเ์ขต 7 ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนักกีฬา ( 3Y ) คิดเป็นร้อยละ .  ค่าประสิทธิภาพใน
การทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted 2R )  เท่ากบั  .  มีความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย 
(Standard error) เท่ากับ . ในลกัษณะนีแสดงว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ด้านการบูรณาการ
ทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 5( )X  และด้านการได้รับค่าตอบแทนทีเพียงพอและ
ยตุิธรรม 1( )X ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย ์สังกัด
ไปรษณียเ์ขต 7 ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนักกีฬา ( 3Y ) อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึง
สามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี 

 

3 5 1
ˆ 3.088 .787( ) .523( )Y X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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.  การวเิคราะห์คุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การของพนักงานไปรษณีย ์สังกัดไปรษณียเ์ขต 7 ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ( 4Y ) มี
รายละเอียดตามตารางที  50 

 

ตารางที 50 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอนของคุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อ 

      พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณีย ์สงักดัไปรษณียเ์ขต 7  
      ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ( 4Y ) 
 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression  .  .  .  . ** 

Residual  .  .    

Total  .     

     **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  
 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (multiple R)    .7  

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)    .  

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้(Adjusted R Squares)               .  

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)               .  
 

  ตารางที 51 ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients t Sig 

 Std.Error Beta 

ค่าคงท ี(Constant) .  .271 .271 8.705 . ** 

ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือ
การทาํงานร่วมกนั 5( )X  

.  .085 .085 7.133 . ** 

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนที
เพยีงพอและยตุิธรรม 1( )X  

.  .126 .126 4.668 . ** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที 50 และ 51 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ คุณภาพชีวิต
ในการทาํงาน  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน 5( )X  และด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนทีเพียงพอและยติุธรรม 1( )X โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั .7  ค่า
ประสิทธิภาพในการทาํนาย ( 2R ) เท่ากบั .  นนัคือ คุณภาพชีวติในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการ
ทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 5( )X  และด้านการได้รับค่ าตอบแทนที เพียงพอและ
ยตุิธรรม 1( )X ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย ์สังกัด
ไปรษณียเ์ขต 7 ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ( 4Y ) คิดเป็นร้อยละ .   ค่าประสิทธิภาพในการ
ทาํนายทีปรับแล้ว (Adjusted 2R )  เท่ากับ  .  มีความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย 
(Standard error) เท่ากบั  .  ในลกัษณะนีแสดงว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการ
ทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 5( )X  และด้านการได้รับค่ าตอบแทนที เพียงพอและ
ยตุิธรรม 1( )X ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย ์สังกัด
ไปรษณียเ์ขต 7 ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ( 4Y ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  ซึง
สามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี 

 

4 5 1
ˆ 2.387 .960( ) .487( )Y X X  
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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.  การวเิคราะห์คุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การของพนักงานไปรษณีย ์สังกัดไปรษณียเ์ขต 7 ด้านพฤติกรรมการสํานึกในหน้าที ( 5Y )          
มีรายละเอียดตามตารางที  52 
 

ตารางที 52 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอนของคุณภาพชีวติในการทาํงานทีส่งผลต่อ 

      พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณีย ์สงักดัไปรษณียเ์ขต 7  
      ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ที ( 5Y )           
 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Squares F Sig 

Regression  .  .  .  . ** 

Residual  .  .    

Total  .     

     **มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  
 

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (multiple R)    .  

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares)    .6  

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้(Adjusted R Squares)               .591 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)               .  
 

 ตารางที 53  ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 
 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients t Sig 

 Std.Error Beta 

ค่าคงที (Constant) .  .   .  . ** 

ดา้นการบูรณาการทางสงัคม
หรือการทาํงานร่วมกนั 5( )X  

.  .  .  .  . ** 

ดา้นสถานภาพการทาํงานทีมี
ความปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพ 2( )X  

.  .  .  .  . ** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที 52 และ 53 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ คือ คุณภาพชีวิต
ในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั 5( )X  และดา้นสถานภาพการ
ทาํงานทีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 2( )X โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 
.  ค่าประสิทธิภาพในการทาํนาย ( 2R ) เท่ากับ .6  นันคือ คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ด้าน
การบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน 5( )X  และด้านสถานภาพการทาํงานทีมีความ
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 2( )X  ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของ
พนักงานไปรษณีย ์สังกัดไปรษณียเ์ขต 7 ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหน้าที( 5Y ) คิดเป็นร้อยละ 
6 .  ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted 2R )  เท่ากบั  .591 มีความคลาดเคลือน
มาตรฐานในการทาํนาย (Standard error) เท่ากับ .  ในลักษณะนีแสดงว่าคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 5( )X  และดา้นสถานภาพการทาํงานที
มีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 2( )X  ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของ
พนกังานไปรษณีย ์สงักดัไปรษณียเ์ขต 7 ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหน้าที ( 5Y ) อยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .  ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งันี 

 

5 5 2
ˆ 2.740 .678( ) .410( )Y X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 124 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานเป็นทีมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์การของพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยในสังกัดไปรษณีย์เขต 7 โดยใช้สัมประสิทธิสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
  

ตารางที 54 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์และ ค่า Sig. ระหวา่ง การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการ 

      ติดต่อสือสาร โดยภาพรวม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังาน 

                   บริษทัไปรษณียไ์ทยในสงักดัไปรษณียเ์ขต 7 

 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ค่าสถิติ r Sig. 

ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ 0.420* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น 0.457* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนกักีฬา 0.364* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 0.411* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ที 0.471* 0.000 

โดยภาพรวม 0.541* 0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร โดยภาพรวม 
กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ของพนักงาน
บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสังกดั ไปรษณียเ์ขต   โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง มี
ความสมัพนัธก์นัในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ ์
เท่ากบั .  

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร โดยภาพรวม 
กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ของพนักงาน
บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสงักดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง  มีความสัมพนัธ์
กนัในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .  

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร โดยภาพรวม 
กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น ของพนักงานบริษทั 
ไปรษณียไ์ทยในสงักดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสมัพนัธก์นัระดบัตาํ  มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร โดยภาพรวม 
กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนกักีฬาของพนกังานบริษทั 
ไปรษณียไ์ทยในสงักดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง  มีความสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .  

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร โดยภาพรวม 
กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ของพนักงานบริษทั 
ไปรษณียไ์ทยในสังกัด ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กันระดับตาํมาก  มีความสัมพนัธ์กันใน
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร โดยภาพรวม 
กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหน้าที ของพนักงาน
บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสงักดั ไปรษณียเ์ขต  มีความสัมพนัธ์กนัระดบัตาํมาก  มีความสัมพนัธ์กนั
ในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .  
 

ตารางที 55  ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์และ ค่า Sig. ระหวา่ง การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการ 

       ติดต่อสือสาร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานบริษทั 

       ไปรษณียไ์ทยในสงักดัไปรษณียเ์ขต 7 

 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ค่าสถิติ r Sig. 

ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ 0.560* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น 0.395* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนกักีฬา 0.654* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 0.063* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ที 0.262* 0.000 

โดยภาพรวม 0.481* 0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ ของพนกังานบริษทั ไปรษณีย์
ไทยในสงักดั ไปรษณียเ์ขต   โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง มีความสัมพนัธ์กนั
ในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ ของพนกังานบริษทั ไปรษณีย์
ไทยในสังกดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง  มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   

จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น ของพนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทย
ในสังกัด ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กันระดับตาํ  มีความสัมพนัธ์กันในทางบวกอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   

จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ด้านพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนักกีฬาของพนักงานบริษทั ไปรษณีย์
ไทยในสังกดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง  มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   

จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ของพนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทยใน
สังกัด ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กันระดับตาํมาก  มีความสัมพนัธ์กันในทางบวกอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   

จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการติดต่อสือสาร กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหน้าที ของพนักงานบริษทั ไปรษณีย์
ไทยในสงักดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสมัพนัธก์นัระดบัตาํมาก  มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   
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ตารางที 56 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์และ ค่า Sig. ระหวา่ง การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการ 

      ร่วมมือ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทย 

                  ในสงักดัไปรษณียเ์ขต 7 

 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ค่าสถิติ r Sig. 

ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ 0.092* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น 0.076* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนกักีฬา 0.476* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 0.094* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ที 0.436* 0.000 

โดยภาพรวม 0.325* 0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 

จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ กบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ ของพนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทยใน
สังกัด ไปรษณียเ์ขต   โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กันระดับตาํมาก  มีความสัมพนัธ์กันใน
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   

จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ กบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น ของพนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทยในสงักดั 
ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กนัระดบัตาํมาก  มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกอย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   

จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ กบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนักกีฬาของพนักงานบริษทั ไปรษณียไ์ทยใน
สงักดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสมัพนัธก์นัระดบัตาํ  มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกอยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   

จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ กบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ของพนักงานบริษทั ไปรษณียไ์ทยในสังกดั 
ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กนัระดบัตาํมาก  มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกอย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ กบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององคก์าร ด้านพฤติกรรมการสาํนึกในหน้าที ของพนักงานบริษทั ไปรษณียไ์ทยใน
สงักดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสมัพนัธก์นัระดบัตาํ  มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกอยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   
 

ตารางที 57 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์และ ค่า Sig. ระหวา่ง การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการ 

 ประสานงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานบริษทั 

 ไปรษณียไ์ทยในสงักดัไปรษณียเ์ขต 7 

 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ค่าสถิติ r Sig. 

ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ 0.567* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น 0.649* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนกักีฬา 0.433* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 0.766* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ที 0.458* 0.000 

โดยภาพรวม 0. * 0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการประสานงาน กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ ของพนกังานบริษทั ไปรษณีย์
ไทยในสังกดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง  มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการประสานงาน กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ ของพนกังานบริษทั ไปรษณีย์
ไทยในสงักดั ไปรษณียเ์ขต   โดยภาพรวม มีความสมัพนัธก์นัระดบัปานกลาง  มีความสัมพนัธ์กนั
ในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .  

จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีม ดา้นพฤติกรรมการประสานงาน  กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น ของพนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทย
ในสงักดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสมัพนัธก์นัระดบัปานกลาง  มีความสมัพนัธก์นัในทางบวกอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   
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จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีม ดา้นพฤติกรรมการประสานงาน  กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ด้านพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนักกีฬาของพนักงานบริษทั ไปรษณีย์
ไทยในสังกดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กันระดบัตาํ  มีความสัมพนัธ์กันในทางบวกอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .  

จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีม ดา้นพฤติกรรมการประสานงาน  กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ของพนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทยใน
สงักดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสมัพนัธก์นัระดบัสูง  มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกอยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .  

จากการศึกษาพบวา่ การทาํงานเป็นทีม ดา้นพฤติกรรมการประสานงาน กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหน้าที ของพนักงานบริษทั ไปรษณีย์
ไทยในสังกดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กันระดบัตาํ  มีความสัมพนัธ์กันในทางบวกอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   
 

ตารางที 58  ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์และ ค่า Sig. ระหวา่ง การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการ 

  มีความคิดสร้างสรรค ์และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังาน 

  บริษทัไปรษณียไ์ทยในสงักดัไปรษณียเ์ขต 7 

 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ค่าสถิติ r Sig. 

ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ 0.906* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น 0.691* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนกักีฬา 0.358* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 0.197* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ที 0.264* 0.000 

โดยภาพรวม 0.453* 0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีมด้านพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค์ กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทยในสังกัด  ไปรษณียเ์ขต โดยภาพรวม  มีความสัมพันธ์กันระดับสูง  มี
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ความสมัพนัธก์นัในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ ์
เท่ากบั .  

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีมด้านพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค์ กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ของพนักงาน
บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสงักดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง  มีความสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีม ด้านพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น ของพนักงานบริษทั 
ไปรษณียไ์ทยในสังกดั ไปรษณียเ์ขต  มีความสัมพนัธ์กันระดบัปานกลาง มีความสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีม ด้านพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนักกีฬาของพนักงานบริษทั 
ไปรษณียไ์ทยในสงักดั ไปรษณียเ์ขต  มีความสัมพนัธ์กนัระดบัตาํ มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .  

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีม ด้านพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ของพนักงานบริษัท 
ไปรษณียไ์ทยในสังกัด ไปรษณียเ์ขต  มีความสัมพนัธ์กันระดับตาํมาก  มีความสัมพนัธ์กันใน
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .  

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีม ด้านพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรค ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหน้าที ของพนักงานบริษทั 
ไปรษณียไ์ทยในสังกัด ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กันระดับตาํมาก  มีความสัมพนัธ์กันใน
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   
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ตารางที 59 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์และ ค่า Sig. ระหวา่ง การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการ 

 ปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังาน 

 บริษทัไปรษณียไ์ทยในสังกดัไปรษณียเ์ขต 7 

 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ค่าสถิติ r Sig. 

ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ 0.794* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น 0.683* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนกักีฬา 0.660* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 0.185* 0.000 

ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ที 0.751* 0.000 

โดยภาพรวม 0.541* 0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง 
กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทยในสังกัด ไปรษณียเ์ขต โดยภาพรวม  มีความสัมพนัธ์กันระดับสูง มี
ความสมัพนัธก์นัในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ ์
เท่ากบั .  

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีมดา้นพฤติกรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง 
กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ของพนักงาน
บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสงักดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง  มีความสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .  

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีม ด้านพฤติกรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง 
กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น ของพนักงานบริษทั 
ไปรษณียไ์ทยในสงักดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง  มีความสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .   

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีม ด้านพฤติกรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง 
กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนกักีฬาของพนกังานบริษทั 
ไปรษณียไ์ทยในสงักดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง  มีความสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .  
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จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีม ด้านพฤติกรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง 
กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ของพนักงานบริษทั 
ไปรษณียไ์ทยในสังกัด ไปรษณียเ์ขต  มีความสัมพนัธ์กันระดับตาํมาก  มีความสัมพนัธ์กันใน
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .  

จากการศึกษาพบว่า การทาํงานเป็นทีม ด้านพฤติกรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง 
กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหน้าที ของพนักงาน
บริษทั ไปรษณียไ์ทยในสังกดั ไปรษณียเ์ขต   มีความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง มีความสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .  

   
 
  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



133 

 
บทที  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรือง คุณภาพชีวติในการทาํงาน ทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที ดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย์ สังกัดไปรษณีย์เขต 7ในครังนีใช้
แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการรวบรวมขอ้มูล  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 301 คน จากพนกังาน
ไปรษณียท์ีทาํงานอยู่ในสังกัดไปรษณียเ์ขต 7 จาํนวน 8 แห่ง  ได้แก่  ไปรษณียจ์งัหวดัราชบุรี  
ไปรษณียจ์งัหวดักาญจนบุรี ไปรษณียจ์งัหวดัสุพรรณบุรีไปรษณียจ์งัหวดันครปฐมไปรษณียจ์งัหวดั
สมุทรสาคร ไปรษณียจ์ังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรีและไปรษณียจ์ังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ และไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์ประเมินผล สถิติทีใชใ้นการวิจยัคือค่าความถี (f) ค่า
ร้อยละ(percentage)ค่าเฉลีย ( X ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิ
สหสมัพนัธข์องเพียร์สัน (Pearson’s  product – moment  correlation  coefficient) และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน (stepwise multiple regression analysis) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป   

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี 

 .  คุณภาพชีวิตของพนักงานไปรษณีย์ ภาพรวมด้านคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ไปรษณีย์แสดงความคิดเห็นในระดับ  สูง โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละด้านพบว่า  ระดับ
ความสาํคญัทีมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูง มี  ดา้น คือ ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 3.88 รองลงมาคือ ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล
มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.86 ดา้นสถานภาพการทาํงานทีมีความปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 3.84 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน  กับชีวิตด้านอืน  มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.75 ด้าน
ความกา้วหน้าและความมนัคงในงานมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.70 ตามลาํดบัระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อ
การแสดงความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  มี    ดา้น  คือ ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการ
ทาํงานร่วมกนั  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.55 ดา้นสิทธิของพนักงานมีค่าเฉลียเท่ากบั  3.47 และ ดา้นการ
ไดรั้บค่าตอบแทนทีเพยีงพอและยติุธรรม มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.15 ตามลาํดบั 

 2.  การทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณีย ์ ภาพรวมของระดบัความสาํคญัของผูต้อบ
แบบสอบถามด้านการทาํงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย ์ ให้ความสาํคญัทีมีผลต่อการแสดง
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ความคิดเห็นในระดบั สูง โดยเมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบว่า ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการ
แสดงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  สูง ทงั  ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ มีค่าเฉลียมากทีสุด
เท่ากบั 4.23 รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.11 ดา้น
พฤติกรรมการสือสาร มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.08  ดา้นพฤติกรรมการประสานงาน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.00 

และดา้นพฤติกรรมการมีความคิดสร้างสรรคมี์ค่าเฉลียเท่ากบั 3.98  ตามลาํดบั 

 .  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร ของพนักงานไปรษณียส์ังกดัไปรษณีย์
เขต    ภาพรวมของระดบัความสาํคญัของผูต้อบแบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององคก์ารของพนกังานไปรษณียใ์หค้วามสาํคญัทีมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นในระดบั สูง โดย
เมือพจิารณาผลของแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั  
สูง ทงั    ดา้น คือ  ดา้นพฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ที   มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 4.30 รองลงมาคือ 
ดา้นพฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.27 ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ    มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.22  ดา้นพฤติกรรมมีนาํใจเป็นนักกีฬา  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.00 และดา้นพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.94 ตามลาํดบั 

 .  คุณภาพชีวิตในการทาํงานส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององคก์ารของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต 7 

 .  การทาํงานเป็นทีมกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของพนักงาน
ไปรษณียส์ังกัดไปรษณียเ์ขต 7 มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในลกัษณะคลอ้ยตามกนั  
  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย  ์สังกัดไปรษณียเ์ขต 7 ผูว้ิจัยได้สรุปผล
การศึกษาขอ้มูลขา้งตน้ไวแ้ลว้ จึงขอเสนอประเด็นสาํคญัในการอภิปราย ดงันี 

 สมมติฐานที  คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานระดบัปฏิบติัการส่งผลต่อการ
ทาํงานเป็นทีมของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต 7 ประกอบดว้ย 
 1. คุณภาพชีวิตในการทํางานส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมในด้านพฤติกรรมการ
ติดต่อสือสาร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี 
(2545) อธิบายความสาํคญัของทีมงานไวว้า่ มนุษยเ์รามีขอ้จาํกดัในการทาํงาน เพราะฉะนนังานใหญ่
หรืองานทีมีความซบัซอ้น ตอ้งการการทาํงานเป็นทีม เพราะทาํคนเดียวอาจไม่สาํเร็จ การช่วยกนัคิด  
ช่วยกนัระดมสมอง การติดต่อสือสาร จะทาํใหง้านทีไดมี้ความรอบคอบมากยงิขึน 
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 2. คุณภาพชีวติในการทาํงานส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมในดา้นพฤติกรรมการร่วมมือ 
อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของณัฏฐพนัธ์ เขจรนันท ์และคณะ 
(2545) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัทีทาํให้คนมารวมตวักนัทาํงานไวว้่า การทาํงานร่วมกนั  ทาํให้เกิด
ความคิดใหม่ ๆ ทีหลากหลาย โดยทีมงานจะร่วมกนัศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  
ซึงอาจจะมองออกไปนอกกรอบ  ทาํให้เกิดสิงใหม่ๆ หรือนวตักรรมในการทาํงาน ซึงผลของการ
ทาํงานทีเกิดจากการทาํงานเป็นทีม  จะให้ผลงานทีดีกว่าการทีพนักงานแต่ละคนจะแยกกันไป
ทาํงานเฉพาะในส่วนของตนและค่อยนาํงานมารวมกนั  โดยจะให้ผลดีกว่าทงัในดา้นปริมาณและ
คุณภาพ 

 3. คุณภาพชีวิตในการทํางานส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมในด้านพฤติกรรมการ
ประสานงาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของโรมิก (Romig 

1996)  ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมการประสานงาน (Corrdination) เป็นลกัษณะทีจาํเป็นของการทาํงาน
เป็นทีม ซึงสมาชิกในทีมทีมีการประสานงานกันในการปฏิบติังานโดยมีการประชุมทีม  มีการ
วางแผนทีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานทีตนไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ เพือทีจะไดรั้บผลสาํเร็จ
ตามเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  การประสานงานตอ้งมีการพึงพาซึงกนัและกนั  
โดยปราศจากการควบคุม 

 4. คุณภาพชีวิตในการทาํงานส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมในด้านพฤติกรรมการมี
ความคิดสร้างสรรค ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชูร์เลอร์ และ
คณะ (Schuler and al. 1989) กล่าวถึงประโยชน์ของคุณภาพชีวิตในการทาํงานว่า เพือเพิมความพึง
พอใจในการทาํงาน เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบัพนักงาน ลดอตัราการขาดงานของพนักงาน 

ส่งผลใหผ้ลผลิตเพมิขึน เกิดความคิดสร้างสรรคม์ากขึน การทาํงานมีประสิทธิภาพมากขึน เนืองจาก
พนกังานมีส่วนร่วมในการทาํงานและสนใจในการทาํงานมากขึน ลดความเครียด และอุบตัิเหตุหรือ
การเจ็บป่วยจากการทาํงาน ซึงจะส่งผลถึงการลดตน้ทุนดา้นค่ารักษาพยาบาล รวมถึงตน้ทุนค่า
ประกนัดา้นสุขภาพ เพมิความยดืหยุน่ดา้นกาํลงัคน และความสามารถในการสลบัเปลียนพนักงานมี
มากขึน นันคือ พนักงานสามารถเรียนรู้งานและมีทกัษะในการทาํงานตาํแหน่งอืนเพิม ทาํให้
พนักงานรู้สึกสนใจงานมากขึน เนืองจากพนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงาน การให้
สิทธิออกเสียง  การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน  และจากการเคารพสิทธิของพนักงานมากขึน 
ทาํให้เกิดมาตรฐานคุณภาพชีวิตทีดี เพราะคุณภาพชีวิตในการทาํงานย่อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิต
โดยรวมของพนกังานดว้ย 

 5. คุณภาพชีวิตในการทํางานส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมในด้านพฤติกรรมการ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนือง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ         
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กรีนเบิร์ก และ บารอน (Greenberg and Baron 1995) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นส่วน
หนึงในการพฒันาองคก์าร โดยเกียวกบัการเพมิขึนของผลผลิต และการปรับปรุงคุณภาพทีเกียวขอ้ง
กบัพนักงาน โดยการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองทีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน การตอบสนอง
ความตอ้งการความพงึพอใจของพนกังาน ทาํให้พนักงานมีความตงัใจในการทาํงานอยา่งเต็มที ซึง
จะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการเพมิประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหก้บัองคก์าร 

สมมติฐานที  คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานระดับปฏิบัติการส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์ารของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต 7 ประกอบดว้ย 
 1. คุณภาพชีวิตในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์ารด้าน
พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสร
พรรค ภกัดีศรี (2543) กล่าววา่ การพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากร
ทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือทาํงานได้ถูกต้องสําเร็จตามเป้าหมาย มีการ
ช่วยเหลือเกือกูลกัน ทาํงานอยา่งเต็มความสามารถ ตงัใจ และมีความพอใจในการทาํงาน ทาํให้
สามารถแกปั้ญหาต่างๆทีเกิดขึนในองคก์าร  
 2. คุณภาพชีวิตในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์ารด้าน
พฤติกรรมการคาํนึงถึงผูอื้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของผจญ 

เฉลิมสาร (2540) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานของแต่ละบุคคล และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานภายในองคก์ารแตกต่างกนัไป แต่มีเป้าหมายสาํคญัร่วมกนัอยูท่ีการลดความตึงเครียดทาง
จิตใจ เพือเพิมความพึงพอใจในงานทีทาํโดยการคาํนึงถึงผูอื้น ซึงถือเป็นกลไกสําคญัในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวติในสถานทีทาํงาน 
 3. คุณภาพชีวิตในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์ารด้าน
พฤติกรรมการมีนาํใจเป็นนกักีฬา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ฮิวส์ และคมัมิงส์ (Huse and Cummings 1985) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นความ
สอดคลอ้งกนัระหวา่งความรู้สึกวา่ไดรั้บสิงทีคาดหวงัของบุคคล กบัประสิทธิผลขององคก์ารนันคือ 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นประสิทธิผลขององค์การอันเนืองมาจากความผาสุกในงานของ
พนกังาน เป็นผลมาจากการรับรู้ประสบการณ์ในการทาํงาน ซึงทาํให้พนักงานมีความพึงพอใจใน
งานนนั ๆ ส่งผลใหพ้นกังานมีขวญักาํลงัใจทีดี มีนาํใจเป็นนกักีฬา ตอ้งการปรับปรุงศกัยภาพในการ
ทาํงานและสามารถช่วยเพมิผลผลิตในงานได ้

 4. คุณภาพชีวิตในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การด้าน
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  
ฮอมบรัม ทิชี และวีวนันา (Hombrum, Tichy and Devanna 1984) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตในการ
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ทาํงานวา่ ประกอบไปดว้ย )เป็นชุดของผลลพัธ ์(outcomes) ของพนกังานแต่ละคนซึงเกียวขอ้งกบั
ความพอใจในการทาํงานความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างพนักงานและหัวหน้า อตัราการเกิดอุบติัเหตุมี
นอ้ย 2) เป็นชุดของการปฏิบตัิขององคก์าร (organizational practices) ไดแ้ก่ การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม การทาํงานใหมี้คุณค่า ระบบการใหร้างวลัและผลตอบแทน ตลอดจนสภาพการทาํงานทีดี 

และ 3) เป็นรูปแบบการเปลียนแปลงในองคก์าร นันคือ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทาํงานถือ
เป็นกลยทุธใ์นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพอืใหคุ้ณภาพชีวติในการทาํงานของพนักงานดีขึน และ
ยงัเป็นการเพมิประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร 
 5. คุณภาพชีวิตในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์ารด้าน
พฤติกรรมการสํานึกในหน้าที อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  ซึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของบลูสโตน (Bluestone 1977 ) กล่าววา่คุณภาพชีวติในการทาํงานเป็นการสร้างสรรคบ์รรยากาศที
จะทาํใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดรั้บความพึงพอใจในการทาํงานสูงขึน สาํนึกในหน้าทีของตนเอง โดยผ่าน
การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาสําคัญขององค์การ ซึงจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตการทาํงานของพวกเขา นันคือ ได้หมายความถึงการปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ โดยทาํให้มีประชาธิปไตยในสถานทีทาํงานมากขึน เพือก่อให้เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิผลขององคก์าร ทงันีเพราะการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้สมาชิกขององคก์ารในทุกระดบั ได้
ใชส้ติปัญญา ความเชียวชาญ ทกัษะและความสามารถอืน ๆ มาใชใ้นการทาํงานในองคก์ารยอ่มทาํ
ให้สมาชิกหรือกาํลังแรงงานไดรั้บความพึงพอใจสูงขึน ซึงจะส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงทาง
ทศันคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองคก์ารขึน เช่น การขาดงานลดลง คุณภาพของผลิตภณัฑดี์
ขึน การกวดขนัเกียวกบัวนิยัผอ่นคลายลง ความคบัขอ้งใจลดลง เป็นตน้ 

สมมติฐานที  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ต่อการทาํงาน
เป็นทีมของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต 7 ประกอบดว้ย 

 1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ต่อการทาํงานเป็นทีมดา้น
พฤติกรรมการติดต่อสือสาร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพอตซา
คอฟ และแมคเคนซี (Podsakoff and Mackenzie ) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององค์การไวว้่า  เป็นพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท และเป็นส่วนหนึงในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน ตลอดจนการติดต่อสือสารภายในองค์กร เป็นพฤติกรรมทีจะแสดงให้ผูบ้ริหารเป็น
คุณค่าของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์ารทีช่วยใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จ 
 2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ต่อการทาํงานเป็นทีมดา้น
พฤติกรรมการร่วมมือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของจอร์จ และ
โจนส์ (George and Jones, 1999: 93) กล่าววา่ การเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร นอกเหนือจากงานใน
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หนา้ที ซึงองคก์ารไม่ไดก้าํหนด ไวว้า่เป็นหนา้ที ทีตอ้งปฏิบติัแต่พนักงานเต็มใจปฏิบติัเพือองคก์าร 
เป็นพฤติกรรมทีจาํเป็นต่อการอยู่รอด และประสิทธิภาพขององค์การ เช่น การช่วยเหลือเพือน
ร่วมงาน การป้องกนัขโมยในองคก์าร การใหค้าํแนะนาํทางบวกเพอืพฒันาทกัษะความสามารถ 
 3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ต่อการทาํงานเป็นทีมดา้น
พฤติกรรมการประสานงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคทัส์ 
และคาน (Katz and Kahn 1978) กล่าววา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร เป็นพฤติกรรม
ทีไม่เป็นทางการในการให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ การประสานงาน และความเป็นมิตร ซึง
ปรากฏอยูใ่นการปฏิบติังานในทีต่าง ๆ แต่ไม่ได้ถูกระบุไวใ้นหน้าทีทีตอ้งปฏิบติั แต่พฤติกรรม
เหล่านีเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานในองคก์าร เนืองจากหากขาดพฤติกรรมเหล่านีไปแลว้
ระบบต่าง ๆ ในองคก์ารจะไม่สามารถดาํเนินการต่อไปไดอ้ยา่งราบรืน 
 4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ต่อการทาํงานเป็นทีมดา้น
พฤติกรรมการการมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .  ซึงสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของแบทแมน และ ออร์แกน (Bateman and Organ, 1983) กล่าวว่าพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององคก์ารไวว้่า เป็นการกระทาํทีเป็นประโยชน์ และสร้างสรรค  ์ทีสมาชิกในองคก์าร
แสดงออกมา และไม่ไดเ้ป็นบทบาททีถูกกาํหนดไว ้
 5. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ต่อการทาํงานเป็นทีมดา้น
พฤติกรรมการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนือง อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  ซึงสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของออร์แกน (Organ 1991) กล่าววา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร เป็นบทบาท
พเิศษ หรือบทบาททีนอกเหนือกว่างานในหน้าที เป็นพฤติกรรมของพนักงานทีเกิดขึนจากตวัของ
พนักงานเองซึงองค์การไม่ได้กําหนดไวใ้ห้ปฏิบัติเป็นพฤติกรรมทีพนักงานเต็มใจปฏิบัติเพือ
องค์การเป็นงานทีองค์การและเป็นพฤติกรรมทีสมาชิกเต็มใจปฏิบตัิเพือองค์การโดย พฤติกรรม
เหล่านีเป็นพฤติกรรมทีสนบัสนุนหรือส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร ตลอดจนการปรับปรุงงาน
อยา่งต่อเนือง 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
.  ผูบ้ริหารควรให้ความสาํคญักบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ตลอดจนขวญัและ

กาํลงัใจ ในการปฏิบติังาน เพือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แกค้รูในการปฏิบติังาน ซึงความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน และขวญักาํลงัใจ ในการปฏิบติังาน จะเป็นแรงผลกัดนั ใหพ้นกังานทาํงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และกา้วไปสู่ความมุ่งหวงัในชีวติการทาํงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



139 
 

.  ผูบ้ริหารควรมีความเป็นธรรมในการบริหารงาน เล็งเห็นความสาํคญัของบุคคลากร
ในองคก์าร พฒันาควบคู่กันไปกับการเพิมศกัยภาพในการทาํงาน เพือให้การพฒันาองคก์ร และ
บุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

.  พนกังานควรมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพือให้ไดรั้บการพฒันาความกา้วหน้าใน
วชิาชีพ ทงัในดา้นตาํแหน่ง เงินเดือน และเพอืใหต้นเองเป็นบุคลากรทีมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 
ควรมีการวจิยับทบาทของผูบ้ริหารทีมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงาน การ

ทาํงานเป็นทีม  และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย  ์สังกัด
ไปรษณียเ์ขต 7 เนืองจากผูบ้ริหารมีบทบาทสําคญัในการสนับสนุนการพฒันาความก้าวหน้าใน
องคก์าร     ส
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เลขทีแบบสอบถาม............... 
แบบสอบถาม 

เรือง คุณภาพชีวิตในการทํางาน ทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององค์การ  ของพนักงานไปรษณย์ีสังกัดไปรษณย์ีเขต 7 

คาํชีแจง 
แบบสอบถามฉบับนีเป็นส่วนหนึงของการทําวิจัยในระดับปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมี
วตัถุประสงคเ์พอืศึกษาคุณภาพชีวติในการทาํงาน ทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร  ของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต 7 

แบบสอบถามนีเป็นขอ้คาํถามเกียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ทีส่งผลต่อการทาํงาน
เป็นทีม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร  ของพนกังานไปรษณียส์งักดัไปรษณียเ์ขต 7 

ประกอบดว้ย 4 ส่วน จาํนวน  12 หนา้ ดงันี 

ส่วนที 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนที 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวติ จาํนวน 32 ขอ้ 

ส่วนที 3 แบบสอบถามการทาํงานเป็นทีม จาํนวน 25 ขอ้ 

ส่วนที 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร จาํนวน 25 ขอ้ 

ส่วนที 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืนๆ 
ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบคาํถามในแบบสอบถามตามสภาพความ

เป็นจริงหรือตามความคิดเห็นของท่านให้ครบทุกขอ้ คาํตอบของท่านมีคุณค่าต่องานวิจยัอยา่งยิง 
ผูว้ิจัยจะเก็บข้อมูลทีได้รับจากท่านเป็นความลับ โดยจะนําไปใช้ในการวิเคราะห์และสรุป
ผลการวจิยั เป็นภาพรวมสาํหรับงานวจิยัในครังนีเท่านนั ขอ้มูลทีตรงกบัความเป็นจริง และสมบูรณ์
จะช่วยให้การวิจยัดาํเนินไปดว้ยความถูกตอ้งแม่นยาํ  จึงขอความกรุณาตอบคาํถามตามความเป็น
จริง โปรดตอบทุกขอ้ 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงทีท่านใหค้วามร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามครังนี 
              

              นางสาวกานตน์ลิน  คงศกัดิ (ผูว้จิยั) 
          นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
                   สาขาวชิาการประกอบการ 

                 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย (  ) ลงใน ( ) หนา้ขอ้ความทีเป็นจริงเกียวกบัตวัท่าน 

1. เพศ 

 (  ) ชาย       (  ) หญิง 

2. อาย ุ
 (  ) ตาํกวา่หรือเท่ากบั  ปี    (  ) -  ปี 

 (  ) -  ปี      (  ) -  ปี 

 (  ) มากกวา่  ปีขึนไป 
3. ระดบัการศึกษาขนัสูงสุด 

 (  ) ตาํกวา่ปริญญาตรี    (  ) โรงเรียนการไปรษณีย ์

 (  ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   (  ) อืนๆ (โปรดระบุ)........................... 
4. อายกุารทาํงาน 

 (  ) ตาํกวา่หรือเท่ากบั  ปี   (  ) -  ปี 

 (  ) -  ปี     (  ) -  ปี 

 (  ) 1-  ปี     (  ) มากกวา่  ปีขึนไป 
5. สถานภาพ 

(  ) โสด      (  ) สมรส 

(  ) หยา่ร้าง 

6. ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง 

(  ) ลูกจา้งรายวนั – ประจาํ   (  ) พนกังานระดบั -  

(  ) พนกังานระดบั -     (  ) พนกังานระดบั -  

(  ) พนกังานระดบั  ขึนไป 
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