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12500724, 12500776: สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คาํสาํคญั : ความพึงพอใจ/ พนกังาน  

 ภสัสร ขาํสินธ์ุ, อรนุช มัง่มี : ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

ศูนยไ์ปรษณีย ์หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร  

อาจารยท่ี์ปรึกษา: อาจารย ์ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์. 83 หนา้ 

 

บทคดัยอ่  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั

ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ศูนยไ์ปรษณีย ์ หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

พนกังาน บริษทัไปรษณีย ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบั

ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน  

 ประชากรท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี คือ มีจาํนวนทั้งหมด 4,285 คน จากจาํนวนศูนยท่ี์ใหบ้ริการทั้งหมด 

155 ศูนย ์ซ่ึงไดเ้ลือกศึกษากบัพนกังานกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ พนกังานไปรษณียไ์ทย จาํกดั ศูนยไ์ปรษณีย ์หลกั

ส่ี จาํนวน 120 คน ซ่ึงคาํนวณไดจ้ากสูตรของ Yamane โดยการใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบั

ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน โดยการหาค่า T-test และ One-way ANOVA  

 โดยผลการวิจยัพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด และมีการศึกษา

อยูใ่นระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 8,001-15,000 บาท และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

มากกวา่ 5 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด ส่วนระดบัความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มการทาํงานทั้ง 8 ดา้นอยูใ่นระดบั

มาก ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัยงัพบวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์รส่วนมากเกิดจากการท่ีพนกังานไม่ค่อยไดรั้บ

ความเป็นธรรมในการทาํงาน ผลการวิจยัจึงเป็นประโยชน์ท่ีสามารถนาํไปใชป้ระกอบในการพฒันาองคก์ร

ต่อไปในอนาคต 
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 งานวิจัย เ ร่ือง  “ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร” สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออยา่งดียิง่ของ 

อาจารย ์ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยั ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาให้คาํแนะนาํแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่าง ๆ และช้ีแนะแนวทางตลอดการวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบคุณ อาจารยม์หาวิทยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทุกท่าน ท่ีไดป้ระสิทธ์ิ

ประสาทวิชาความรู้ท่ีเป็นประโยชนใ์นการทาํวิจยัแก่ขา้พเจา้จนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งขอขอบคุณอาจารย ์

เริงณรงค ์อิสมาแอล ประธานสหภาพไปรษณียแ์ละคุณปัญญา อิสมาแอล หวัหนา้พนกังานไปรษณ์ย ์ศูนย์

หลกัส่ีท่ีไดส้ละเวลาในการใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือ ในเร่ืองการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในคร้ังน้ี 

 สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของขา้พเจา้ท่ีเป็นกาํลงัใจใหเ้สมอมา จน

ทาํใหก้ารวิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จมาได ้ขอบคุณเพื่อน ๆ และรุ่นพี่บณัฑิตมหาวิทยาลยัทุกคน รวมไปถึงผูมี้พระคุณท่ี

มิไดเ้อ่ยนาม ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือจนการวิจยัในคร้ังน้ีบรรลุผลสาํเร็จ  

 ประโยชน์อนัใดท่ีพึงมีจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุกท่านและหากงานวิจยั

ฉบบัน้ีมีความผดิพลาดหรือบกพร่องประการใด ตอ้งขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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                                                        บทที ่ 1 

        บทนํา 

 

 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัจากสภาพแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว กา้วเขา้สู่ยคุ        

การบริหารท่ีเน้นองคค์วามรู้ องคก์รต่างๆ เผชิญสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน เป็นเหตุให้

องคก์รตอ้งเร่ิมหันมาตระหนกัถึงความสาํคญัในเร่ืองของการบริหารจดัการ “คน” ในองคก์รมาก

ยิง่ข้ึน เพื่อสร้างคนใหมี้คุณค่า และความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร ซ่ึงในอดีตองคก์ร

ส่วนใหญ่มกัไม่ไดค้าํนึงถึงความ สาํคญัของการบริหารทรัพยากรบุคคลว่า มีส่วนช่วยให้องคก์ร

บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร เน่ืองจากการทาํงานของฝ่ายบุคคลท่ีผา่นมาเป็นการทาํงานท่ีเนน้ขั้นตอน 

กระบวนการ และกฎระเบียบท่ีซบัซอ้น แขง็ตวั ไม่ยดืหยุน่และจอ้งจบัผดิ ไม่สนบัสนุนกบัทิศทาง

หรือเป้าหมายขององคก์ร ในขณะเดียวกนักลบัจะเป็นการถ่วงการพฒันาขององคก์รเสียดว้ยซํ้ าไป 

แต่ในปัจจุบนัเกิดการเปล่ียนแนวความคิดใน “การบริหารจดัการคน” ให้ตอบสนองต่อองคก์รได ้

ซ่ึงเช่ือว่า คนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์จะนาํไปสู่การพฒันาผลผลิตและการเรียนรู้ สร้าง

มูลค่าเพิ่มใหอ้งคก์รเกิดความแขง็แกร่งและความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง การบริหารคนใหส้อดคลอ้ง

กบัการบริหารงานประเภทอ่ืนๆ ขององค์กรในลกัษณะน้ี ก่อให้เกิดแนวคิดของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ คือ การมุ่งเนน้พฒันาขีดความสามารถของบุคลากร มีการพฒันาจูงใจ 

และกาํหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมุ่้งสู่เป้าหมายตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

สําหรับองค์กรนั้ นก็ต้องจ่ายค่าตอบแทน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

บรรลุผลสาํเร็จ อย่างไรก็ตามการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ดงักล่าวน้ียงัไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะทาํ

ให้ทั้ งสองฝ่ายเกิดความพึงพอใจได้ ทั้ งน้ีเพราะว่าความต้องการของทั้ งสองมีมากไปกว่านั้ น 

องคก์ารยอ่มอยากไดผ้ลประโยชน์ต่อการทาํงานอยา่งสูงสุด อยากใหค้นทาํงานดว้ยการเสียสละและ

จริงใจ มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ขยนัขนัแขง็ และทุ่มเทเวลาความสามารถให้แก่องคก์ารอยา่งเตม็ท่ี 

และประสงคจ์ะอยูก่บัองคก์ารเป็นเวลานาน ในทาํนองเดียวกบัคนท่ีทาํงานยอ่มอยากไดค้่าจา้งท่ีสูง

กว่าท่ีไดรั้บในปัจจุบนั อยากไดค้วามสะดวกสบาย อยากมีเวลาหยดุพกัผอ่นโดยไม่ลดค่าจา้ง อยาก

ใหอ้งคก์ารจดัหาท่ีพกัและอาหารให ้ซ่ึงหากเขาไดรั้บในส่ิงท่ีเขาตอ้งการเหล่าน้ี  
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เขาจะมีความพึงพอใจและความสุข  มีขวญักาํลงัใจในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล แต่ความตอ้งการดงักล่าวไม่ไดรั้บการตอบสนอง คนก็จะทาํงานดว้ยความเฉ่ือยชา 

พยายามแสวงหาผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้กบัตนเองเป็นการชดเชย  บางคร้ังอาจมีความรุนแรงถึงขั้น

ทะเลาะวิวาทหรือนดัหยดุงาน อนัเป็นผลเสียต่อทุกฝ่าย ดว้ยเหตุน้ีองคก์ารจึงพยายามหาวิธีท่ีจะให้

คนมีความพึงพอใจ มีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานและทาํงานให้แก่องค์การ ตามท่ีองค์การ

ปรารถนา วิธีการดงักล่าวน้ีองคก์ารจึงพยายามจดัให้คนงานไดรั้บการตอบแทนเป็นพิเศษเป็นการ

นอกเหนือไปจากรายไดป้กติ เช่น สามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้รักษาพยาบาลโดยไม่ตอ้งเสียเงิน เป็น

ตน้ วิธีดงักล่าวน้ี เรียกว่า การจดัสวสัดิการ ใหแ้ก่พนกังานนัน่เอง (ประกาศ  งามชมพ,ู 2531 : 10-

11) บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม  พ.ศ. 

2546  โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ 100 เปอร์เซ็นต ์ใหบ้ริการดา้นรับส่งไปรษณียภณัฑ ์และ

พสัดุภณัฑท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ ในยคุปัจจุบนัประเทศตอ้งประสบปัญหาทุกดา้น ไม่ว่าจะ

เป็นดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ทาํใหพ้นกังานตอ้งประสบกบัปัญหาค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน 

โดยสวสัดิการนั้นยงัเป็นความตอ้งการของพนักงาน ผูศึ้กษาจึงให้ความสนใจในการศึกษาเร่ือง  

ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั สาขา ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี 

กรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจในการทาํงานมากนอ้ยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

ต่างๆท่ีเกิดข้ึนใหก้บัพนกังานใหแ้ก่พนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

aaaaaaaa1.   เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในดา้นการทาํงานของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จาํกดั ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

 2.   เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในดา้นการทาํงานของพนกังาน บริษทั ไปรษณีย์

ไทย จาํกดั ไปรษณียศ์ูนยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล อนัประกอบดว้ย 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฎิบติังานและรายได ้

 

สมมติฐานในการศึกษา 

1.  พนักงานท่ีมีเพศชายและเพศหญิง  มีระดับความพึงพอใจในด้านการทาํงานของ

พนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร  ต่างกนั 

2.  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั  มีระดบัความพึงพอใจในดา้นการทาํงานของพนกังาน บริษทั 

ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร  ต่างกนั 
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Aaaaaaa3. พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีระดับความพึงพอใจในด้านการทาํงานของ

พนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร  ต่างกนั 

 4   พนกังานท่ีมีรายไดต่้างกนั มีระดบัความพึงพอใจในดา้นการทาํงานของพนกังาน บริษทั 

ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

 5.  พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฎิบติัต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในดา้นการทาํงาน

ของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

 6.  พนกังานท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน 

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

Aaaaaaaa  การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในดา้นการทาํงานของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษา  ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามุ่งศึกษาตวัแปร  ดงัต่อไปน้ี 

   ตวัแปรอิสระ (independent variable) คือ  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  

เพศ  สถานภาพ อาย ุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน และรายได ้

   ตวัแปรตาม (dependent variable) คือ ความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนักงานบริษัทปรษณีย์ไทย จํากัด ไปรษณีย์ศูนย์หลักส่ี กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ความกา้วหนา้ และความมัน่คงในงาน  โอกาสในการพฒันาและใช้

ความสามารถของบุคคลความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และผูบ้ ังคับบัญชา  เงินเดือน และ

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เวลาทาํงาน กบัชีวิตส่วนตวั ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงานและ

ประชาธิปไตยในการทาํงาน  

 2. ขอบเขตดา้นประชากร 

   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ พนักงานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

จาํนวน 4,285 คน จาก 155 ศูนยไ์ปรษณีย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา 

 ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในเดือนกรกฎาคม 2553 

  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ทาํให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจในดา้นการทาํงานของพนักงาน บริษทั ไปรษณีย์

ไทย จาํกดั ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
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 2.  ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการเสนอผูบ้ริหารของบริษทั เพื่อนาํไปสู่

การพฒันาและการปรับปรุงส่วนต่างๆ ของงานต่อไป 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  ความพึงพอใจในการทาํงาน หมายถึง  ความรู้สึกส่วนบุคคลท่ีเกิดจากความชอบ 

หรือไม่ชอบในดา้นการทาํงานของพนักงาน  บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี 

กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 8 ดา้น คือ 

 1.   สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หมายถึง แสง เสียง หอ้งนํ้ า หอ้งอาหาร ชัว่โมง       การ

ทาํงาน มีส่วนช่วยใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานได ้

 2.   ความกา้วหนา้ และความมัน่คงในงาน หมายถึง ความมัน่คงในการทาํงานไดท้าํงานตาม

หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ การไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา คนท่ีมีพื้นฐานความรู้

นอ้ยหรือขาดความรู้ยอ่มเห็นว่าความมัน่คงในการทาํงานมีความสาํคญัต่อเขามาก แต่คนท่ีมีความรู้

สูงจะรู้สึกวา่ไม่มีความสาํคญัมากนกั และในคนท่ีมีอายมุากข้ึนจะมีความตอ้งการความมัน่คงในการ

ทาํงานสูงข้ึน 

 3.   โอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล หมายถึง ลกัษณะงานท่ีทาํ มี

ความสัมพนัธ์กบัความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ถา้ไดท้าํงานตามท่ีเขาถนดัก็จะเกิดความพึง

พอใจ และงานสามารถใหป้ระสบการณ์เพื่อการพฒันาข้ึนในอนาคต 

 4.   ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง

เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา สามารถทาํใหด้าํเนินงานอยา่งดีประสิทธิภาพ 

 5.   เงินเดือนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน หมายถึง เงินเดือนและเงินบาํเหน็จตอบแทนเม่ือ   

ออกกจากงานการบริการดา้นการรักษาพยาบาล สวสัดิการอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั วนัหยดุ เป็นตน้ 

 6. เวลาทาํงาน กบัชีวิตส่วนตวั หมายถึง ระยะเวลาในการทาํงานเหมาะสม ทางบริษทั     

มีวนัหยดุพกัผอ่นท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน 

7. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน หมายถึง ความเป็นประโยชน์ของงานท่ีมีต่อ

สงัคม 

8. ประชาธิปไตยในการทาํงาน หมายถึง พนกังานในบริษทัสามารถมีสิทธิออกเสียงใน

การทาํงานท่ีเท่าเทียมกนั 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

Ssssssss การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาไดอ้าศยัแนวทางการสร้างกรอบแนวคิดจากการศึกษา

เอกสาร  ตาํรา และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  มากาํหนดกรอบแนวคิดเพ่ือการศึกษา ดงัน้ี 

 

 

    ตวัแปรอิสระ                                                        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   ภาพประกอบท่ี  1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. รายได ้

5. สถานภาพ 

6. ระยะเวลาท่ีทาํงานกบั

บริษทั 

 

ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน 

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณียศ์นูย์

หลกัส่ีกรุงเทพฯ 

1. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

2. ความกา้วหนา้ และความมัน่คง 

ในงาน   

3. โอกาสในการพฒันาและใช้

ความสามารถของบุคคล 

4. ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

และผูบ้งัคบับญัชา 

5. เงินเดือนผลประโยชน์ตอบแทน

อ่ืน 

6. เวลาทาํงาน กบัชีวิตส่วนตวั 

7. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของ

งาน 
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บทที ่ 2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

กรุงเทพมหานครผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อนาํมาใชเ้ป็น

แนวทางในการดาํเนินการศึกษา ดงัน้ี 

1.  ความหมายความพึงพอใจในการปฎิบติังาน 

2. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฎิบติังาน 

3. องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

4. ความรู้เก่ียวกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย  จาํกดั  

 ประวติัความเป็นมา  วิสยัทศัน์ และภารกิจ สวสัดิการพนกังาน 

5. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ  

 1.1  แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

   ความพึงพอใจ มีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายความหมายแตกต่างกนัไปตาม

มุมมองของแต่ละบุคคล โดยนกัวิชาการต่างๆ ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวด้งัน้ี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 775) ไดใ้หค้วามหมายของความ พึงพอใจ 

หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

เทพพนม  เมืองแมน  และสวิง  สุวรรณ (2540 : 98)  ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจว่าความ 

พึงพอใจเป็นภาวะของความพึงพอใจหรือภาวะของการมีอารมณ์ในทางบวกท่ีมีผลเกิดข้ึนเน่ืองจาก

การประเมินประสบการณ์ของคนๆหน่ึง ส่ิงท่ีขาดหายไประหว่างการเสนอให้กบัส่ิงท่ีไดรั้บจะเป็น

รากฐานแห่งความพอใจและไม่พอใจ 

อุทยัพรรณ  สุดใจ (อา้งใน รัชวลี  วรวุฒิ 2548 : 9) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติ

ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่า ความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิง

หน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
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ชริณี  เดชจินดา (อา้งถึงในรัชวลี  วรวุฒิ, 2548 : 9) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ

ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือ

ความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหน่ึง ความรู้สึก

ดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

 จากความหมายข้างต้นของความพึงพอใจ จึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อนัเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการ

ของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองในระดับหน่ึง และจะลดลงเม่ือความตอ้งการไม่ได้รับการ

ตอบสนอง 

 แนวความคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ  

   มีผูใ้ห้แนวความคิดไวแ้ตกต่างกันไปตามมุมมองของแต่ละบุคคล โดย

นกัวิชาการต่างๆไดใ้หแ้นวความคิดของความพึงพอใจ ไวต่้างกนัดงัน้ี 

กิลเมอร์ (Gilmer, 1971 : 252-253) ไดส้รุปองคป์ระกอบต่างๆท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานไว ้     

10 ประการ คือ 

 1.  ลกัษณะงานท่ีทาํ มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ถา้ไดท้าํงาน

ตามท่ีเขาถนดักจ็ะเกิดความพึงพอใจ 

 2. การบงัคบับญัชา มีส่วนสําคญัท่ีทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อ

งานได ้และการบงัคบับญัชาท่ีไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอนัดบัหน่ึงท่ีทาํให้เกิดการขาดงาน และลาออก

จากงานได ้ในเร่ืองน้ีพบวา่ผูห้ญิงมีความรู้สึกไวต่อการบงัคบับญัชามากกวา่ผูช้าย 

 3. ความมัน่คงในการทาํงาน ไดแ้ก่ ความมัน่คงในการทาํงานไดท้าํงานตามหนา้ท่ีอยา่งเตม็

ความสามารถ การได้รับความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา คนท่ีมีพ้ืนฐานความรู้น้อยหรือขาด

ความรู้ยอ่มเห็นว่าความมัน่คงในการทาํงานมีความสาํคญัต่อเขามาก แต่คนท่ีมีความรู้สูงจะรู้สึกว่า

ไม่มีความสําคญัมากนัก และในคนท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีความตอ้งการความมัน่คงในการทาํงาน

สูงข้ึน 

 4.   บริษทัและการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ความพอใจต่อสถานท่ีทาํงาน ช่ือเสียงของสถาบนัและ

งานดาํเนินงานของสถาบนั ซ่ึงพบวา่คนอายมุากจะมีความตอ้งการเก่ียวกบัเร่ืองน้ีสูงกวา่คนอายนุอ้ย 

 5.  สภาพการทาํงาน ไดแ้ก่  แสง เสียง ห้องนํ้ า ห้องอาหาร ชัว่โมงการทาํงาน มีส่วนช่วย

ให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานได ้และสภาพการทาํงานมีความสําคญัสําหรับผูห้ญิงมากกว่า

ผูช้าย 

 6.  ค่าจา้ง ผูช้ายเห็นว่าค่าจา้งเป็นส่ิงสาํคญัมากกว่าผูห้ญิง และผูท่ี้ทาํงานในโรงงานจะเห็น

วา่ค่าจา้งมีความสาํคญัต่อเขามากกวา่ผูท่ี้ทาํงานในสาํนกังาน หรือหน่วยงานของรัฐบาล 
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 7. ความกา้วหนา้ในการทาํงาน เช่น การไดเ้ล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึน การไดส่ิ้งตอบแทนจาก

ความสามารถในการทาํงานของเขา การไม่มีโอกาสกา้วหนา้ในการทาํงานย่อมก่อให้เกิดความไม่

ชอบงาน ผูช้ายมีความตอ้งการเร่ืองน้ีสูงกว่าผูห้ญิง และเม่ือมีความตอ้งการมากข้ึนความตอ้งการ

เก่ียวกบัเร่ืองน้ีจะลดลง 

 ______ 8. ลกัษณะทางสังคม ถา้งานใดผูป้ฏิบติังานทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขก็จะ

ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 

 9. การติดต่อส่ือสาร  มีส่วนช่วยให้เกิดความพึงพอใจต่อการทาํงานไดม้ากน้อยต่างกนั 

การติดต่อส่ือสารน้ีมีความสาํคญัมากสาํหรับผูท่ี้มีการศึกษาระดบัสูง 

 10. ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการทาํงานไดแ้ก่ เงินบาํเหน็จตอบแทนเม่ือออกจากงานการ

บริการดา้นการรักษาพยาบาล สวสัดิการอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั วนัหยดุ เป็นตน้ 

ภิญโญ  สาธร (2547 : 43) กล่าวถึง องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวว้า่ การ

ทาํงานจะให้มีความสุขหรือไม่นั้นผูบ้ริหารมีส่วนสาํคญัในการสร้างนํ้ าใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาภายใน 

ส่ิงท่ีผูบ้ริหารไม่ควรละเลย คือ 

1. รายได ้เพราะถา้รายไดไ้ม่เพียงพอ จะทาํใหไ้ม่มีกาํลงัใจในการทาํงาน 

 2. สวสัดิการตอ้งเพียงพอ หมายถึง สภาพท่ีทาํงาน หอ้งพกัครู ความสะดวก ตลอดจนสิทธิ

ต่างๆ ในการดาํรงชีวิตหรือความกา้วหนา้ 

 3. ความภูมิใจในหน่วยงาน ถา้โรงเรียนมีช่ือเสียง ครูก็มีความภูมิใจในการทาํงาน การมี

ส่วนร่วมในสงัคมทาํใหค้นมีนํ้าใจท่ีจะทาํงานต่อไป 

จากแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ สรุปไดว้่า  การท่ีบุคลากรจะเกิดความพึงพอใจใน     การทาํงาน

มากหรือน้อย ย่อมข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบสําคญั  คือ  ความมัน่คงในอาชีพ เงินเดือนหรือค่าจา้ง  

สวสัดิการหรือผลประโยชน์ ลกัษณะงาน โอกาสความกา้วหน้า  สภาพการทาํงาน  ระเบียบการ 

หรือการควบคุมการบงัคบับญัชา และผูบ้งัคบับญัชา หรือเพื่อนร่วมงาน ทั้งน้ีถา้หน่วยงานใดมีปัจจยั

ท่ีเป็นส่ิงจูงใจมากบุคลากรก็จะเกิดความพึงพอใจมาก ทาํให้บุคลากรมีความรู้สึกผูกพนักบังาน 

ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทาํงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานนั้นประสบผลสาํเร็จ 

 

2.    แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจในการทาํงาน 

 ปภาวดี ดุลยจินดา (2532, อา้งใน ชุลีพร พิมพห์อม 2551 : 8) กล่าวว่า แนวความคิด

เก่ียวกบัความพึงพอใจในงานมี 2 แนวคิดท่ีว่าความพอใจในงานมีต่อการทาํงาน และแนวคิดท่ีว่า

การทาํงานนาํสู่ความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อการทาํงาน การศึกษาท่ี Hortorn และนกัวิชาการกลุ่ม 
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มนุษยส์ัมพนัธ์ เนน้แนวคิดท่ีว่า ความพอใจในงานนาํไปสู่การทาํงานท่ีดีข้ึน ซ่ึงส่งผลไปยงัผลผลิต

และกาํไรขององคก์ารในท่ีสุด Heazberg และคณะมีความคิดเห็นในแนวน้ีเช่นกนั โดยกล่าวถถึง

ปัจจยั 2 ประเภทคือ ปัจจยัท่ีทาํใหไ้ม่พอใจ ( dissatisfier or hygiene factor ) และปัจจยัท่ีทาํใหพ้อใจ

( satisfier or motivation factor ) และปัจจยัประเภทรวมแรกไปถึงการควบคุม สภาพการทาํงานทาง

กายภาพ อตัราค่าจา้งและนโยบายขององคก์ารปัจจยัท่ี 2 เก่ียวขอ้งกบังานและบุคคลโดยตรงไดแ้ก่ 

ความสาํเร็จในงานการเป็นท่ียอมรับ ความรับผดิชอบ โอกาสกา้วหนา้และลกัษณะงาน 

 Herzberg และคณะ(1959, อา้งถึงใน ชุลีพร พิมพห์อม 2551 : 8 ) สรุปว่า ปัจจยัประเภท

แรกนั้นสามารถป้องกนัความไม่พอใจในงานของคนทาํงานได ้แต่ก็ไม่สามารถกระตุน้หรือจูงใจให้

คนทาํงาน แมจ้ะเพิ่มปริมาณสักเพียงใดก็ตาม แต่ปัจจยัประเภทท่ี 2 สามารถจูงใจใหค้นทาํงานดีข้ึน 

ผลสรุปของ Herzberg ไดจ้ากการวิจยัรายงานของคนทาํงาน มิใช่การวดัปริมาณของส่ิงนาํออกท่ีได้

เม่ือคนทาํงานรายงานความรู้สึกในทางบวกต่อการทาํงาน กป็รากฎวา่มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี

ดี สังเกตไดใ้นการทาํงานนั้น สาํหรับ Herzberg การเพิ่มปัจจยัประเภทท่ี 2 จึงมีผลทาํให้คนทาํงาน

ปฎิบัติงานได้ดี ข้ึน ทั้ งน้ีเพราะปัจจัยดังกล่าวสามารถทําให้บุคคลสนองความต้องการด้าน

ความสาํเร็จในชีวิต ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย ์ 

2. การทาํงานนาํไปสู่ความพึงพอใจ นกัวิชาการกลุ่มมนุษยส์มัพนัธ์เนน้แนวคิดท่ีวา่ 

ความพอใจมีความสัมพนัธ์กบัการปฎิบติังาน แนวคิดน้ีมีผูค้ดัคา้นในเวลาถดัมา ไดแ้ก่ Porter และ 

Lawler (1968, อา้งถึงใน ชุลีพร พิมพห์อม 2551: 9 ) ซ่ึงเนน้แนวคิดว่าความพยายามและการทาํงาน

ท่ีบรรลุผลเป็นท่ีมาของความพึงพอใจในการทาํงาน คือ 

   2.1   การทาํงานท่ีนาํมาซ่ึงรางวลัท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมจะนาํไปสู่ความ

พอใจ 

   2.2   ความพอใจเม่ือเสริมดว้ยความมีค่าของรางวลัและโอกาสมากนอ้ยท่ีจะ

ไดรั้บรางวลันั้น จะนาํไปสู่ความพยายามในการทาํงาน  

   2.3   ความพยายามซ่ึงเสริมดว้ยความสามารถและลกัษณะงานกบัการรับรู้

ในบทบาทของตนจะนาํไปสู่การทาํงานท่ีบรรลุผล  

  เพราะฉะนั้นจากแนวคิดสรุปไดว้า่  

   1. หากรางวลัท่ีไดไ้ม่เหมาะสมและขาดความเป็นธรรมคนทาํงานจะ ไม่มี

ความพอใจ  

   2.   หากรางวลัท่ีไดไ้ม่มีค่าพอในสายตาของคนทาํงาน กบัโอกาสท่ีจะไดรั้บ

รางวลัมีนอ้ยความพยายามสาํหรับงานช้ินต่อไปจะไม่เกิดข้ึน 
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   3.   หากคนทาํงานไม่รู้ชดัในบทบาทหนา้ท่ีของตน อีกทั้งขาดความสามารถ

ความพยายามแต่อยา่งเดียวจะไม่ทาํใหง้านสมัฤทธ์ิผลได ้

 แนวคิดทั้งสองเป็นแนวคิดท่ีสวนทางกนั ยิง่กว่านั้นความคิดของ Porter และ Lawler ยงั

ไดน้าํประเดน็เก่ียวกบัรางวลัเขา้มาประกอบการพิจารณาดว้ย คือ รางวลัภายใน และรางวลัภายนอก 

ท่ีคนทาํงานคาดหวงัวา่จะไดรั้บ 

 รางวลัภายใน หมายถึง การท่ีความสาํเร็จของผลงาน ทาํให้คนทาํงานไดรั้บการยอมรับ

ว่าสามารถทาํงานท่ีทา้ทายไดบ้รรลุผลได ้หรืออีกนยัหน่ึงหมายถึงความภาคภูมิใจ ความช่ืนชมใน

ความสามารถส่วนตวับุคคลเอง 

 รางวลัภายนอก หมายถึง รางวลัท่ีองคก์ารจดัสรรให้ ซ่ึงหมายถึงค่าจา้ง การเล่ือนขั้น

เล่ือนตาํแหน่ง หรือการจดัสรรสญัลกัษณ์ทางสถานภาพใหเ้ป็น เป็นตน้  

 เม่ือคนท่ีทาํงานรับรู้ว่าการทาํงานท่ีได้รับมอบหมายสําเร็จผล จะนํามาซ่ึงรางวลัมั้ ง

ภายในและภายนอกท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกบังาน เขามีความพอใจในงานระดบัสูง กระนั้นตาม

มีขอ้สังเกตว่ารางวลัภายนอกนั้น มกัเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานน้อยกว่ารางวลัภายในเพราะรางวลั

ภายนอกจดัสรรโดยองค์การแต่รางวลัภายในนั้นอาจเรียกได้ว่า เป็นความรู้สึกท่ีอยุ่ภายใตก้าร

ควบคุมของตวับุคคลเอง  

   ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

   มีนกัวิชาการ นกัทฤษฎีหลายคนไดคิ้ดคน้ทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัการ

จูงใจอนัมีผลเก่ียวเน่ืองกบัความตอ้งการของมนุษยไ์วแ้ลว้ แต่ทฤษฎีท่ีเด่นชดัและทีช่ือเสียงท่ีบุคคล

ทัว่ไปมกัอา้งอิงและนาํไปปรับใชอ้ยุเ่สมอมี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของมนุษย ์ของ 

Abraham H Maslow ทฤษฎีแรงจูงใจของ Douglas M.Megregor และทฤษฎี 2 องคป์ระกอบของ 

Frederick Herzberg ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

ทฤษฎลีาํดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’ s Hierarchy of need) 

   ทฤษฎีมาสโลว ์(Maslow 1943, อา้งถึงในชุลีพร พิมพห์อม 2551 : 10 ) ได้

ศึกษาเก่ียวกบัการจูงใจโดยใหข้อ้เสนอแนะว่าความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการ

จูงใจ เขาเช่ือว่าพฤติกรรมท่ีมนุษยแ์สดงออกมานั้น  เกิดจากความตอ้งการของมนุษยแ์ละมีความ

ตอ้งการอยู่เสมอและไม่ส้ินสุด ซ่ึงความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของ

มนุษยอี์กต่อไป  ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของมนุษย ์ซ่ึงความ

ตอ้งการของมนุษยจ์ะมีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นจากตํ่าไปหาสูงตามลาํดบัขั้นของความสาํคญั  เม่ือความ

ต้องการในลาํดับขั้นตํ่าได้รับการตอบสนองแล้ว  มนุษย์ก็จะมีความต้องการในขั้นท่ีสูงข้ึนไป

ตามลาํดบั มาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น  5 ระดบั  คือ 
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1. มีความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological  Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานเพื่อ

การอยูร่อดของมนุษย ์ เช่น  อาหาร  นํ้ าด่ืม  อากาศ  เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยูอ่าศยั  ยารักษาโรค 

2.  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety  Needs) เม่ือความตอ้งการทางร่างกายไดรั้บ           

การตอบสนองแลว้ ความตอ้งการขั้นต่อไป  คือ ความตอ้งการความปลอดภยัซ่ึงรวมถึงความตอ้งการ

ความมัน่คงดว้ย  เช่น  ความปลอดภยัจากภยนัตรายต่างๆ  ความปลอดภยัจากโรคภยัไขเ้จ็บ  ความ

มัน่คงในอาชีพ  ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจ 

3.  ความตอ้งการทางสังคมและความรัก (Belongingness  and  love  Needs)  เม่ือความ

ตอ้งการของร่างกายและความปลอดภยัไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการขั้นต่อไป คือ ความ

ตอ้งการทางสงัคมและความรัก  ความตอ้งการดงักล่าว ไดแ้ก่ ความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกใน

องคก์รหรือสงัคม  ความตอ้งการในสงัคมยอมรับในความสาํคญัของตน  ความตอ้งการมิตรภาพ  ความ

ตอ้งการไดค้วามรักจากบุคคลอ่ืน 

4.  ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem  Needs) เม่ือความตอ้งการทางสังคมและความรักไดรั้บ

การตอบสนองแลว้ความตอ้งการขั้นต่อไป คือ  ความตอ้งการการยกยอ่ง  หมายถึง  ความตอ้งการใหมี้

ความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความรู้ความสามารถ  มีความสาํเร็จรวมทั้งไดรั้บตาํแหน่งสูงข้ึน  ซ่ึงจะทาํให้

ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ  ไดรั้บการสรรเสริญเกียรติ  มีช่ือเสียงในสงัคม 

5.  ความตอ้งการความสมหวงัในชีวิต  (Self-Actualization  Needs)  ความตอ้งการน้ีเป็นความ

ตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษยห์ลงัจากท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในขั้นตอนต่างๆแลว้  เป็น

ความตอ้งการท่ีจะพยายามใหเ้กิดความสาํเร็จในทุกดา้นตามความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 

 จากทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow ดงักล่าวสรุปไดว้่า ความตอ้งการขั้น

พื้นฐานของมนุษยก์คื็อ ความตอ้งการทางร่างกายเป็นรูปธรรม และจบัตอ้งไดเ้ป็นส่วนใหญ่ เช่น ความ

ตอ้งการปัจจยั 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยัและยารักษาโรค ความตอ้งการขบัถ่ายพกัผ่อน 

ความตอ้งการทั้งเพศ ฯลฯ เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ กอ็ยากไดรั้บการ

ตอบสนองความตอ้งการในระดบัสูงกว่าคือความตอ้งการทางดา้นจิตใจและความตอ้งการทางดา้น

สังคม ซ่ึงเป็นนามธรรม เป็นเร่ืองของจิตใจท่ีไม่มีตวัตน จบัตอ้งสัมผสัไม่ได ้เช่น ความตอ้งการความ

มัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความมัน่คงในงาน เกียรติยศช่ือเสียง การไดรั้บการยอมรับนบัถือ

จากบุคคลอ่ืน จนถึงความตอ้งการของ Maslow ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจก็คือถา้ความตอ้งการของ

มนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจจะทาํใหม้นุษยเ์กิดความพึงพอใจ(ชุลีพร พิมพ์

หอม 2551 : 11 ) 
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 ทฤษฎ ีแรงจูงใจ ของ McGregor  

   ดกักลาส  แมคเกรเกอร์  (McGregor, 1960, อา้งอิงในชุลีพร พิมพห์อม  2551 

: 11 ) เป็นผูห้น่ึงซ่ึงสนบัสนุนแนวคิดของ Maslow ในหนงัสือเร่ือง The Human Side of Enterprise 

McGregor ไดแ้บ่งนักบริหารออกเป็น 2 แบบตามสมมติฐานท่ีนักบริหารใชใ้นการควบคุมการ

ทาํงานคือ นกับริหารท่ีมองโลกในแง่ดี เรียกว่า ทฤษฎี Y และนกับริหารท่ีมองคนในแง่ร้ายเรียกว่า 

ทฤษฎี X McGregor กล่าวว่านกับริหารสมยัใหม่ตอ้งใจกวา้ง และเห็นความสาํคญัของคน เพราะ 

โดยธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นท่ีมีความรับผิดชอบและรู้จกัควบคุมตนเองในการทาํงาน รักอิสระ

ตอ้งการประสบความสาํเร็จและมีช่ือเสียง ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหค้นพยายามทาํงานใหก้บัองคก์รอยา่งเตม็

ความสามารถ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร การตอบสนองความตอ้งการตามแนวคิดของ 

Maslow จะช่วยให้คนทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพเละมีความพึงพอใจกบัการทาํงาน การท่ีคนบางคน

เป็นคนเฉ่ือยชาหรือหลบหลีกงานนั้นเพราะวิธีการจดัการท่ีไม่ถูกตอ้งมากกว่าเป็นเพราะความเกียจ

คร้านของมนุษย ์ถา้ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความดีและความสามารถของตน ก็จะตอ้งพยายาม

ตอบสนองความตอ้งการขั้นสูงมนุษย ์ซ่ึงจะเกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคนงานและฝ่ายจดัการ 

 ทฤษฎกีารจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก  (Herzberg’s  Theory) 

 เฟรดเดอริค  เฮอร์ซเบิร์ก  (Frederick  Herzberg, 1959 อา้งอิงใน ชุลีพร พิมพห์อม  2551) 

ไดศึ้กษาเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน  สรุปว่ามีปัจจยัสาํคญั  2  ประการ  

ท่ีสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงาน  คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัท่ี

จูงใจใหค้นรักงานเกิดความพึงพอใจในงานท่ีทาํ ทาํใหบุ้คคล หรือผูป้ฏิบติังานในองคก์รปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ประกอบดว้ย 

1. ความสาํเร็จในการทาํงาน  (Achievement) 

2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  (Recognition) 

3. ลกัษณะของงานท่ีทาํ  (Work-Itself) 

4. ความรับผดิชอบ  (Responsibility) 

5. ความกา้วหนา้  (Advancement) 

6. การมีโอกาสเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน  (Possibility  of  Growth) 

ปัจจยัสุขภาพอนามยั หรือปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีจะคํ้าจุนใหเ้กิดแรงจูงใจในการ

ทาํงานมีตลอดเวลา แต่ไม่เป็นส่ิงกระตุน้ใหบุ้คคลหรือผูป้ฏิบติังานกระตือรือร้นในการทาํงานมากข้ึน 

ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะท่ีไม่สนองความต้องการของบุคคลในองค์กรจะเกิดความไม่ชอบงาน         

เกิดความไม่พอใจในการทาํงาน ประกอบดว้ย 

1. นโยบายและการบริหารงาน  (Company  Policy  and  Administration) 
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2. การควบคุมบงัคบับญัชา  (Supervision- Technical) 

3. สภาพการทาํงาน  (Working  Condition) 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  (Interpersonal  Relation) 

5. เงินเดือน  (Salary) 

6. สถานภาพ  (Status) 

7. ความมัน่คงในงาน  (Job  Security) 

8. ชีวิตส่วนตวั  (Factor  in  Personal  Life) 

การจูงใจเพื่อให้พนกังานทาํงานอยูใ่นระดบัสูงโดยการนาํทฤษฎี Herzberg มาใชจ้ะตอ้งดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี  

 1.  สร้างความพอใจ ในขณะทาํงานให้แก่พนกังานทุกคน ดว้ยปัจจยัความตอ้งการพื้นฐาน

อยา่งพอเพียง เช่น จ่ายค่าจา้งในอตัราท่ียติุธรรม เหมาะสม 

 2. จะตอ้งป้องกนั  ไม่ให้บุคคลากรเกิดความรู้สึกไม่พอใจในการทาํงาน  มีทศันคติไม่ดีต่อ

องคก์ร  จดัระบบการส่ือสารใหดี้ท่ีสุด  สามารถส่ือสารไดท้ัว่ถึง  มีลกัษณะสองทาง (Two  Ways)  คือ  

ผูบ้ริหารถึงพนกังาน และพนกังานกติ็ดต่อถึงผูบ้ริหารได ้

 3. สร้างขวญักาํลงัใจ  ในการทาํงาน  มีหลกัประกนัดี  รู้สึกมัน่คง  ปลอดภยั  ค่าตอบแทนดี  

สภาพของงานดี 

 4. ใหโ้อกาสในการกา้วหนา้ในอาชีพ  สาํหรับผูมี้ผลงานดี  ผูบ้ริหารยติุธรรม  มีการวางแผน  

มีโครงการ  มีกรอบอตัรากาํลงั 

 นอกจากน้ี Herzberg ได้ทาํการศึกษา การตอบสนองความต้องการของพนักงานและ       

ผลของแรงจูงใจอนัเกิดจากการตอบสนองนั้นๆ ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

1.  ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานมกัจะเป็นสาเหตุของความพอใจในการทาํงาน (Job  satisfaction) 

ปัจจัยเหล่าน้ี  ได้แก่  ความสําเร็จในการทาํงาน  การรับรู้ในผลงานท่ีดี  ความรับผิดชอบ และ

ความกา้วหนา้อนัเกิดจากงาน 

 2. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของงาน มกัจะเป็นสาเหตุของความไม่พอใจในการทาํงาน 

(Job dissatisfaction) ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ นโยบายและการบริหารขององค์การ การบงัคบับญัชา 

เงินเดือน ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และสภาพการทาํงาน 

 3. ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุแห่งความพอใจในการทาํงานเรียกว่า “ส่ิงจูงใจ” (Motivators) เพราะ    

ถา้เป็นไปในทางบวกก็จะทาํใหค้วามตอ้งการความสาํเร็จในชีวิตไดรั้บการตอบสนอง สาํหรับปัจจยัท่ี

เป็นสาเหตุแห่งความไม่พอใจในการทาํงานนั้น เรียกไดว้่าเป็น “ ปัจจยัรักษาสุขลกัษณะของจิต ”  
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(Hygiene Factors) เพราะถา้เป็นไปในทางบวกก็จะเป็นปัจจยัท่ีรักษาสภาพพฤติกรรมไวแ้ละช่วย

ป้องกนัไม่ใหบุ้คคลรู้สึกเบ่ือหน่ายงานง่าย 

 กล่าวโดยสรุปคือ  จากการวิจยัของ  เฮอร์ซเบอร์ก  (Herzberg)  เก่ียวกบัปัจจยัสุขอนามยั 

หรือปัจจัยคํ้ าจุน  หากผูบ้ริหารได้นําปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมาสนองความต้องการของ

ผูป้ฏิบติังานในองคก์รแลว้ จะทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในงาน แต่หากกระตุน้หรือสร้าง

แรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานทาํงานใหก้บัองคก์รอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถจะตอ้งใชปั้จจยัจูงใจ  

  ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนนบัไดว้า่ไดรั้บความสนใจและเป็นรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย

ดงัท่ีลมัและเนยเ์ลอร์ (Blum and Naylor 1968, อา้งอิงใน ชุลีพร พิมพห์อม 2551: 12) ใหค้วามเห็น

วา่ไม่มีทฤษฎีใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั “ความพึงพอใจในการทาํงาน” ท่ีไดรั้บความสนใจมากเท่ากบัทฤษฎี

สองปัจจยัดงักล่าว ผลการศึกษาช้ีวา่ องคป์ระกอบท่ีช่วยใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานนั้นมี

สองประการดงัน้ี (ชุลีพร พิมพห์อม 2551 : 12) 

1. ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน มีอยู ่5 ประการ ไดแ้ก่ 

   1.1 ความสาํเร็จของงาน หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการทาํงาน

และประสบความสาํเร็จ สามารถแกปั้ญหาและป้องกนัปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน และเป็นการแสดงท่ี

ส่งผลงานของบุคคลได ้  

   1.2   การไดรั้บความยอมรับนบัถือ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการยอมรับ

นบัถือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นเร่ืองการยกยอ่ง ชมเชย การเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง ไดรั้บ

เงินเดือนเพิ่มข้ึน 

   1.3   ลกัษณะของงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี ไม่ดี ของบุคคลท่ีมีต่อ

ลกัษณะของงาน 

   1.4   ความรับผดิชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีกิดข้ึนจากการไดรั้บ

มอบหมายใหรั้บผดิชอบใหม่ๆ และมีอาํนาจในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

   1.5   ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งการงาน หมายถึง การเปล่ียนแปลงสถานะ

หรือตาํแหน่งของบุคคลในองคก์รในทางสูงข้ึน 

 การจูงใจ เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐาน ลูธานธ์ (Luthans,1992 อา้งถึงใน        

ชุลีพร พิมพห์อม 2551: 13) อธิบายวา่ การจูงใจมาจากศพัทภ์าษาลาตินวา่ mover แปลวา่ to move 

กระบวนการในการจูงใจเร่ิมตน้จากบุคคลมีความตอ้งการซ่ึงเกิดจากความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ี

เป็นอยูส่ภาพท่ีควรจะเป็นทั้งทางกายภาพ และจิตใจของบุคคล ความตอ้งการทาํใหบุ้คคลมุ่งขบัให้

บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมท่ีจะสนองความตอ้งการของตน ผลจากแรงขบัทาํใหบุ้คคลมุ่งแสวงหา

ส่ิงจูงใจท่ีจะลดแรงขบัและส่ิงท่ีตอ้งการ จะเห็นวา่การจูงใจมีความสาํคญัมากต่อการปฎิบติังาน 
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ผูบ้ริหารองคก์รจึงมีภาระงานสาํคญัในการบริหารบุคลากรคือ การศึกษาความตอ้งการของบุคลากร 

เพื่อท่ีจะไดป้รับทิศทางแรงขบัและกาํหนดส่ิงจูงใจใหบุ้คลากรมีการปฎิบติังานเป็นไปในทิศทางท่ี

เป็นประโยชนต่์อหน่วยงาน 

2. ปัจจยัคํ้าจุน เป็นปัจจยัท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานมี 11 ประการ ไดแ้ก่  

   2.1   เงินเดือน หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน หรือ ความพึงพอใจ

หรือความไม่พึงพอใจต่อเงินเดือนท่ีไดรั้บ 

   2.2   โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต หมายถึงการท่ีบุคคลไดรั้บ

ส่ิงใหม่ๆเพื่อเป็นการเพิ่มพนูทกัษะท่ีจะช่วยเอ้ือต่อวิชาชีพของเขา 

   2.3   ความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หมายถึง การติดต่อส่ือสารทั้งทาง

กิริยาและวาจาท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั 

   2.4    สถานะของอาชีพ หมายถึง ปัจจยัต่างๆท่ีทาํใหบุ้คคลเกิดความรู้สึก

ต่องาน เช่น การมีรถประจาํตาํแหน่ง การมีเลขานุการ การใชอ้ภิสิทธิต่างๆ 

   2.5   ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง

บุคคลกบัเพื่อนร่วมงานในองคก์ร 

   2.6  ความสมัพนัธ์ผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การติดต่อส่ือสารในลกัษณะ

คลา้ยคลึงกบัความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่เป็นไปในลกัษณะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหค้วาม

เคารพผูบ้งัคบับญัชา 

   2.7   นโยบายและการบริหารของบริษทั หมายถึง การจาํแนกบทบาท 

อาํนาจหนา้ท่ี และกาํหนดนโยบายโดยเด่นชดัเพื่อใหบุ้คคลดาํเนินงานไดถู้กตอ้ง 

   2.8   สภาพการทาํงาน หมายถึง สภาพทางกายภาพในสถานท่ีทาํงานอนั

ไดแ้ก่ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม ชัว่โมงการทาํงาน วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนเคร่ืองมืออาํนวยความ

สะดวกต่างๆ 

   2.9   ความเป็นอยูส่่วนตวั หมายถึง สถานการณ์ของงานบางประการท่ี

ส่งผลต่อชีวิตส่วนตวั เช่น การยา้ยท่ีทาํงานใหม่ใหต้อ้งเดินทางไกล ครอบครัวพบกบัความลาํบาก

และเกิดความกงัวลใจ 

   2.10  ความมัน่คงในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความ

มัน่คงของงานหรือความมัน่คงขององคก์าร 

   2.11   วิธีการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความรู้ความสามารถของ

ผูบ้งัคบับญัชาในการบริหารงาน ความยติุธรรมในการบริหารงาน ความเตม็ใจของผูบ้งัคบับญัชา

ในการนิเทศงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   
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3.    องค์ประกอบของคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 (Walton 1973: 12 – 16 อา้งถึงใน ภูษณิศา  เมธาธรรมสาร 2548 : 19-20) เป็นบุคคลหน่ึง

ท่ีไดท้าํการศึกษา เร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานอยา่งจริงจงั โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะของ

บุคคลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต เนน้แนวทางความเป็นมนุษย ์ (humanistic) ศึกษาสภาพแวดลอ้มตวั

บุคคลและสังคมท่ีส่งผลทาํให้การทาํงานประสบความสาํเร็จ ผลผลิตท่ีไดรั้บตอบสนองความตอ้งการ 

และความพึงพอใจของบุคคลในการทาํงาน โดย Walton ไดช้ี้ให้เห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้าง

คุณภาพชีวิตในการทาํงานนั้นวา่ประกอบไปดว้ยเง่ือนไขต่าง ๆ อยู ่8 ประการ ดงัน้ี 

 1. การไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานท่ีเพียงพอและยุติธรรม (adequate and fair 

compensation) คือ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานนั้น จะตอ้งมีความเพียงพอในการดาํรงชีวิต

ตามมาตรฐานการครองชีพท่ีสมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ สาํหรับค่าตอบแทนท่ีมีความยติุธรรม ก็

เกิดจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนจากการทาํงานในตาํแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

คลา้ยคลึงกนั หรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบติังานท่ีเท่าเทียมกนั 

 2. สภาพการทาํงานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (safe and healthy 

working condition) ผูป้ฏิบติังานไม่ควรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี ทั้งต่อร่างกายและการทาํงาน 

ควรจะมีการกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงรวมถึงการควบคุมเก่ียวกบัเสียง 

การรบกวนทางสายตา 

 3. ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน (growth and security) ควรใหค้วามสนใจการ

ใหพ้นกังานไดรั้กษาหรือเพิ่มความสามารถในการทาํงานของเขามากกว่าท่ีจะคอยเป็นผูน้าํใหเ้ขาทาํ

ตาม จะตอ้งมีการมอบหมายงานใหม่หรืองานท่ีตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะท่ีเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต 

จะตอ้งเปิดโอกาสใหมี้การพฒันาภายในองคก์าร ในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวดว้ย 

 4. โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล (development of human capacities) คือ 

โอกาสในการพฒันาและการใชค้วามสามารถของพนกังานในการปฏิบติังานตามทกัษะและความรู้

ท่ีมี ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตนมีคุณค่าและรู้สึกทา้ทายในการทาํงาน ไดใ้ชค้วามสามารถในการ

ทาํงานเตม็ท่ี รวมทั้งความรู้สึกวา่มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

 5. การบูรณาการทางสังคม หรือ การทาํงานร่วมกนั (social integration) คือ การท่ี 

ผูป้ฏิบติังานรู้สึกว่ามีคุณค่า ไดรั้บการยอมรับ และร่วมมือกนัทาํงานจากกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน รู้สึกว่า

ตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน มีการเปิดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการทาํงานท่ีดี ไม่มีการ

แบ่งชั้นวรรณะในหน่วยงาน ปราศจากการมีอคติและการทาํลายซ่ึงกนัและกนั 
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 6. ประชาธิปไตยในองคก์าร (constitutionalism) คือ พนกังานมีสิทธิอะไรบา้งและจะ

ปกป้องสิทธิของตนเองไดอ้ยา่งไร ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมขององคก์ารนั้นๆ ว่ามีความเคารพใน

สิทธิส่วนตวัมากนอ้ยเพียงใด ยอมรับในความขดัแยง้ทางความคิด รวมทั้งวางมาตรฐานการให้

ผลตอบแทนท่ียุติธรรมแก่พนักงาน และมีการจัดเตรียมงานให้เกิดความเหมาะสมและมี

ความสมัพนัธ์กนั 

 7. ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั (total life space) คือ บุคคลจะตอ้งจดัความ

สมดุลใหเ้กิดข้ึนในชีวิต โดยจะตอ้งจดัสรรบทบาทใหส้มดุล ไดแ้ก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง 

ซ่ึงจะตอ้งมีสดัส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งการใชเ้วลาวา่งของตนเองและครอบครัว รวมทั้งความกา้วหนา้

ในอาชีพ 

 8. ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (social relevance) คือ การท่ีพนกังานมี

ความรู้สึกว่า กิจกรรมหรืองานท่ีทาํนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง

องค์การของตนได้ทาํประโยชน์ให้สังคม เป็นการเพ่ิมคุณค่าความสําคญัของอาชีพและเกิด

ความรู้สึกภูมิใจในองคก์ารของตนเอง ตวัอยา่งเช่น ความรู้สึกของพนกังานท่ีรับรู้ว่าหน่วยงานของตนมี

ความรับผดิชอบต่อสังคมในดา้นการผลิต การกาํจดัของเสีย วิธีการดา้นการตลาด การฝึกปฏิบติังาน 

และการมีส่วนร่วมในการรณรงคด์า้นการเมืองและอ่ืน ๆ 

3.    ความรู้เกีย่วกบับริษัท ไปรษณย์ีไทย  จํากดั 

 3.1  ประวตัิความเป็นมา 

   ในปี พ.ศ. 2423 เจา้หม่ืนเสมอใจราช หัวหม่ืนมหาดเล็กเวรสิทธ์ิ ไดท้าํ

หนงัสือกราบบงัคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ถวายคาํแนะนาํให้เปิดบริการ

ไปรษณียข้ึ์นใน ประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ เจา้อยู่หัว ทรงมีพระราชดาํริ

เห็นชอบ จึงทรงแต่งตั้งให้ สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าภาณุรังษี สว่างวงศก์รมหลวงภาณุพนัธุ

วงศว์รเดช ผูท้รงมี ประสบการณ์ เก่ียวกบัการจดัส่งหนงัสือพิมพร์ายวนั “ ข่าวราชการ ” ดาํรง

ตาํแหน่งผูส้าํเร็จราชการกรมไปรษณีย ์เม่ือสมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอเจา้ฟ้า ภาณุรังษีสว่างวงศฯ์ ได้

ทรงวางโครงการและ เตรียมการไวพ้ร้อมท่ีจะเปิดบริการไปรษณียไ์ดแ้ลว้ ก็ไดป้ระกาศเปิดรับฝาก 

ส่งจดหมายหรือหนงัสือ เป็นการทดลองในเขตพระนครและธนบุรีข้ึนเม่ือ วนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 

2426 มีท่ีทาํการตั้งอยู ่ณ ตึกใหญ่ริมแม่นํ้ าเจา้พระยาตอนปากคลองโอ่งอ่าง ดา้นทิศเหนือ (ปัจจุบนั

ถูกร้ือเพื่อใชท่ี้สร้าง สะพานคู่ขนานกบัสะพานพุทธ) ท่ีทาํการแห่งแรกน้ีใชเ้ป็น ท่ีทาํการไปรษณีย์

สาํหรับจงัหวดัพระนคร ดว้ยเรียกกนัวา่ “ ไปรษณียาคาร ”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2441 เสนาบดีกระทรวง

โยธาธิการกราบบงัคมทูลเสนอความเห็นว่าราชการ ของกรมไปรษณียแ์ละราชการของกรมโทรเลข 

ซ่ึงตั้ งข้ึนก่อนกรมไปรษณียแ์ลว้นั้นเป็นงานในด้านส่ือสารด้วยกันควรรวมเป็นหน่วยราชการ 
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เดียวกนัเสียเพื่อความสะดวกแก่  การดาํเนินงาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเห็น 

เป็นสมควรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมหน่วยงานทั้ งสองเขา้ด้วยกันเรียกว่า “ 

กรมไปรษณียโ์ทรเลข ” ซ่ึงต่อมาไดย้า้ยไปใชอ้าคารและท่ีดินริมถนนเจริญกรุงเป็นท่ีทาํการและ

เรียกกนัโดยทัว่ไปว่า“ ท่ีทาํการไปรษณียก์ลาง”  การไปรษณียเ์ป็นบริการสาธารณะจาํเป็นตอ้งมี

ระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้ริการและ เจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินบริการทราบและถือปฏิบติัเม่ือ 

เปิดการไปรษณียโ์ทรเลขไดป้ระมาณ 2 ปีแลว้ รัฐบาลจึงไดต้รากฏหมายข้ึนใน ปี พ.ศ. 2428 เรียกว่า  

“ พระราชบญัญติัการไปรษณียไ์ทย จุลศกัราช 1248 ”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 ไดอ้อกพระราช

กาํหนดไปรษณีย ์ร.ศ.116 ยกเลิก พระราชบญัญติัฉบบัแรกและใชพ้ระราชกาํหนดน้ีตลอดมา 

จนกระทัง่ปรับปรุงใหม่ออกเป็น “ พระราชบญัญติัไปรษณีย ์พุทธศกัราช 2477 ” มีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเศรษฐการเป็น ผูรั้กษาตามพระราชบญัญติั  ( ปัจจุบนัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเป็นผูรั้กษาการ ตามพระราชบญัญติัและพระราชบญัญติัฉบบัน้ียงัคงมีผล

ใชบ้งัคบัอยู ่)  

 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ได้มีการจัดตั้ ง “การส่ือสารแห่งประเทศไทย 

(กสท.)” ตามพระราชบญัญติัการส่ือสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 โดยรับมอบกิจการด้าน

ปฏิบติัการทั้งหมด รวมถึงการให้บริการไปรษณียจ์ากกรมไปรษณียโ์ทรเลขมาดาํเนินการ โดยมี

สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ใชส้ถานท่ีปฏิบติังาน ณ ท่ีทาํการไปรษณียก์ลาง  ต่อมาสาํนกังานใหญ่ยา้ย

มาอยู่ท่ีถนนแจง้วฒันะ ซ่ึง กสท. ได้ปรับปรุงและพฒันาบริการให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด       

จนเป็นรัฐวิสาหกิจชั้ นนําท่ียิ่งใหญ่ มีศักยภาพเครือข่าย ระบบ และคุณภาพบริการระดับ

มาตรฐานสากล  

 จากนโยบายรัฐบาลท่ีตอ้งการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน

ให้เทียบเท่าภาคเอกชน   ซ่ึง กสท .  เป็นหน่ึงในรัฐวิสาหกิจท่ีต้องดําเนินการตามนโยบาย

ดงักล่าว  โดยเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แปรสภาพ กสท. ตามแผนแม่บท

พฒันากิจการโทรคมนาคม และพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  แยกกิจการเป็น 2 บริษทั 

คือ  บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั และบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั  (มหาชน)   ซ่ึงจดทะเบียน

จดัตั้งเป็นบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2546 บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั (ปณท.) ยงัคงสถานะเป็น

รัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตั้งอยู่ท่ี อาคารสํานกังานใหญ่ 

ปณท. ถนนแจง้วฒันะ โดยปฏิรูปภาพลกัษณ์ใหม่ ปรับปรุงบริการและการให้บริการไปรษณียแ์ก่

ประชาชนทัว่ไปและพฒันาการให้บริการเชิงธุรกิจ เพื่อให้ ปณท. กา้วไกล ทนัสมยั ช่วยยกระดบั

คุณภาพชีวิตและเอ้ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 

 3.2  วสัิยทศัน์และภารกจิ 
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วสัิยทศัน์ (Vision)    เป็นผูน้าํในธุรกิจไปรษณีย ์ดว้ยเครือข่ายท่ีมีคุณภาพ กวา้งไกล ใกลชิ้ดคนไทย 

และเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด 

ภารกจิ (Mission) 

 1.  ใหบ้ริการไปรษณียแ์ละบริการการเงินท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ 

 2.   ขยายขอบเขตของบริการไปสู่กลุ่มลูกคา้ท่ีกวา้งขวางข้ึน  

 3. ขยายขอบเขตการใหบ้ริการสู่บริการในลกัษณะหรือรูปแบบใหม่ๆ  

 4. พฒันาบริการและการบริหารงานของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั โดยใช ้ประโยชน์

จากเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 3.3 วตัถุประสงค์ (Objectives) 

1. เพื่อใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และแสวงหาโอกาสในการดาํเนินธุรกิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อเน่ืองทั้งในและต่างประเทศ  

2. เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการท่ีดีในองคก์รทุกระดบั มีความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

3. เพื่อวางรากฐานการพฒันาองคก์รในระยะเวลา 5 ปี  ขา้งหนา้ ใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจ

ภายใตภ้าวะการแข่งขนัไดอ้ยา่งมัน่คง โดยพฒันาบุคลากรใหส้ามารถเรียนรู้และทาํงานในรูปแบบ

ธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 3.4   นโยบาย (Policies) ดา้นการให้บริการ ใหบ้ริการไปรษณียแ์ละธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อเน่ือง ท่ีมีคุณภาพดี รวดเร็ว ตรงเวลา ในอตัราค่าบริการเหมาะสม  

1. ดา้นการตลาด มุ่งเนน้การตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ทุกระดบั 

2. ดา้นการเงินและการลงทุน ดาํเนินการให้พึ่งตนเองไดใ้นดา้นการเงินและสามารถ

ลงทุนขยายงานต่อไปในอนาคต  

3. ดา้นบุคลากร บริหารบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพและส่งเสริมใหมี้สวสัดิการดา้นต่าง ๆ 

อยา่งเหมาะสม  

4. ดา้นการบริหารและการจดัการ พฒันาการบริหารจดัการให้เอ้ือประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินงานในเชิงธุรกิจ      

 3.5   สวสัดิการพนักงาน 

 คาํว่าสวัสดิการพนักงาน หมายถึง สิทธิประโยชน์ของพนักงานอันพึงมีพึงได้ท่ี

หน่วยงานของรัฐไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงตามสญัญาวา่จา้งพนกังาน เช่น  

1.  เบิกค่ารักษาพยาบาลของตวัเองและครอบครัว  

2. เงินโบนสัประจาํปี  
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3. เงินค่าเบ้ียเล้ียง และค่าท่ีพกั  ค่าเช่าบา้น 

4. เงินสงเคราะห์บุตร  ทางดา้นการศึกษาของบุตร 

5. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์พนกังาน และครอบครัว 

6. เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย ์ มีการจ่ายเงินปันผล 

7. สมาคม หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ให้

ความช่วยเหลือพนกังานกรณีเกิดภยัพิบติัต่างๆ 

 

4.    ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ชุลีพร  พิมพห์อม (2551 : บทคดัยอ่) การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฎิบติังานของ

บุคลากรมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจบัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เเละเป็นเพศหญิง ซ่ึงมีอายุระหว่าง 26-30 ปี 

สถานภาพโสด มีภูมิลาํเนาสถานท่ีเดียวกบัท่ีทาํงานมีคุณวุฒิการศึกษาอยุใ่นระดบัปริญญาตรี สังกดั

คณะวิชา และมีเงินเดือนท่ีไดรั้บระหว่าง 12,001 บาท – 16,0001บาท และพบว่าบุคลากรท่ีมี

ตาํแหน่ง เพศ อาย ุสถานภาพ ภูมิลาํเนา คุณวุฒิ การศึกษา หน่วยงานท่ีสังกดั และเงินเดือนท่ีไดรั้บ

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฎิบติังานท่ีแตกต่างกนั 

 ปกครอง ทองเน้ือแขง็ (2544, อา้งอิงใน ชุลีพร พิมพห์อม 2551 : 14)ไดศึ้กษาเร่ืองความ

พึงพอใจในปฎิบติังานของพนกังานดบัไฟป่าจงัหวดัชุมพร ผลการศึกษาพบว่า พนกังานดบัไฟป่า

จังหวัดชุมพรมีความพึงพอใจในการปฎิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างสูง สถานภาพสมรส มี

ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฎิบติังานของพนกังานดบัไฟป่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 มนตรี จุณณวตัน์ (2542, อา้งอิงใน ชุลีพร พิมพห์อม 2551 : 14) ไดว้ิจยัเร่ืองความพอใจ

ในการปฎิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา สังกัดคณะกรรมการศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 ธนบุรี กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยครูอาจารยจ์าํนวน 264 

คน จากโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา สงักดัคระกรรมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เขต 4 ธนบุรี

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฎิบติังานดา้นปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยั

เสริมสร้างแรง จาํนวน 51 ขอ้ ผลการวิจยั พบว่า ในดา้นปัจจยัคํ้าจุน ครูอาจารยใ์นโรงเรียนเอกชน

อาชีวศึกษา มีความพอใจในการปฎิบติังานในภาพรวมอยุร่ะดบัปานกลาง และมีความพึงพอใจมาก

ในเร่ือง ปฎิบติัตามหนา้ท่ีนโยบายของโรงเรียน การส่งเสริมให้ผูร่้วมงานทาํงานดว้ยความสามคัคี 

การยอมรับนับถือจากเพื่อนครูในโรงเรียนและทาํงานไดดี้ การใช้วิชาความรู้ท่ีไดศึ้กษามาช่วย

แกปั้ญหาในการปฎิบติังาน สมาชิกในครอบครัวมีความพอใจในหน้าท่ีการงาน ความพอใจต่อ

ผลงานตนเอง ผลงานสอดคลอ้งกบันโยบายและวถัตุประสงคข์องโรงเรียน มีความภาคภูมิใจท่ีได้



  

21 

ทาํงานในโรงเรียนน้ี และ การยอมรับนบัถือจากบุคคลทัว่ไป ในดา้นปัจจยัเสริมแรงนั้น ครูอาจารย์

มีความพึงพอใจในการปฎิบติังานในภาพรวมอยุ่ในระดบัปานกลางและระดบัมาก ในดา้นท่ีตอ้ง

อาศยัเทคนิคและความรู้ท่ีทนัสมยัในการปฎิบติังาน การมีส่วนร่วมช่วยงานให้งานของโรงเรียน

ประสบความสาํเร็จ 
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บทที ่ 3 

วธีิดําเนินการศึกษา 

 

  การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในดา้นสวสัดิการของพนกังาน บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษามีวิธีการศึกษาตามลาํดบั ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

3. การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ 

4. วิธีเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั จาํนวน  

4,285 คน จาก 155 ศูนยไ์ปรษณีย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. กลุ่มตัวอย่าง  คือ พนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด  ศูนย์ไปรษณีย์หลัก ส่ี 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 120 คน สุ่มตวัอยา่งโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจาก ศูนยไ์ปรษณียห์ลกั

ส่ีมีจาํนวนพนักงานมากท่ีสุดส่วนศูนยไ์ปรษณียอ่ื์นมีจาํนวนพนกังานนอ้ยและสะดวกต่อการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล  

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ท่ีสร้างข้ึนโดยอาศยัหลกัการจากเอกสาร ตาํรา และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ

ตรวจรายการ (Checklist) ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน 

และรายได ้

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในดา้นการทาํงานของพนักงาน บริษทั 

ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ความกา้วหนา้ และความมัน่คงในงาน  โอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล 
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ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา เงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เวลา

ทาํงาน กับชีวิตส่วนตวั ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงานประชาธิปไตยในการทาํงานเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

 (Rating scale) มี 13 ขอ้โดยมีการกาํหนดระดบัใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั ตามวิธีการของ ลิเคร์ิท 

(Likert’s Scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนไว ้ดงัน้ีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนขอ้คาํถาม 

 

มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 5 

มาก  มีค่าเท่ากบั 4 

ปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3 

นอ้ย  มีค่าเท่ากบั 2 

นอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้โอกาสในการ

แสดงความคิดเห็นดา้นการทาํงานของพนักงาน บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี 

กรุงเทพมหานคร 

 

3. การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ 

ขั้นตอนในการสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา มีดงัน้ี   

1. ศึกษาเอกสารและผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

2. ไดน้าํตวัช้ีวดัของตวัแปรตามกรอบแนวคิดของ Walton จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุต์

เป็นตวัช้ีวดัและนาํมาสร้างขอ้คาํถามในแบบสอบถามทั้ง 8 ดา้น 

3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งใน   ดา้นโครงสร้างและภาษา พร้อมกบัรับทราบขอ้เสนอแนะ แลว้นาํมาปรับปรุงให้

เหมาะสม 
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4. วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูศึ้กษาไดท้าํการแจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังาน บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั ศูนย์

ไปรษณีย ์หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร จาํนวน 120 ฉบบั และเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง และเกบ็

รวบรวมแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาเพื่อทาํการวเิคราะห์จาํนวน 120 ฉบบั    

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืนมาแลว้ ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามนาํแบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลว้มาลงรหสั 

 2. นาํแบบสอบถามท่ีลงรหัสแลว้มาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปและใชค้่า

ทางสถิติเพื่อนาํมาใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงานและรายได ้ วิเคราะห์โดยการหาความถ่ี(Frequency) 

และค่าร้อยละ (percentage) นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางประกอบความเรียง 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในดา้นการทาํงานของพนักงาน บริษทั 

ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean:Χ ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจ โดยใชเ้กณฑ์

ในการแปลผลของ Best (1970: 297) ซ่ึงพิจารณาตามเกณฑด์งัน้ี 

                    ค่าเฉล่ีย   4.50-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย   3.50-4.49      หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย   2.50-3.49    หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย   1.50-2.49     หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย   1.00-1.49    หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี  3  การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในดา้นการทาํงานของพนกังาน บริษทั 

ไปรษณีย์ไทย จํากัด ไปรษณีย์ศูนย์หลักส่ี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน และรายได ้ทดสอบความแตกต่างของ 

เพศ โดยการทดสอบค่าที (Ttest) ชนิดท่ีเป็นอิสระแก่กนั สาํหรับอาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้ใช้

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เม่ือมี

นยัสาํคญัทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใชก้ารทดสอบของฟิชเชอร์ (Fisher’s.Least-Significant 

Difference: LSD) 

 



  

25 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

           ในการวิเคราะห์ผลของขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึง

พอใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

           ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

           ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี 

กรุงเทพมหานคร 

           ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ พนกังานต่าง เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา เวลาในการทาํงาน รายได ้มีความพึงพอใจในการทาํงาน แตกต่างกนั 

 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                 

ตารางที ่1 จํานวนและร้อยละของประชากรเป้าหมายจําแนกตามเพศ 

                

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 75 62.5 

หญิง 45 37.5 

รวม 120 100 

 

                จากตารางท่ี 1 พบวา่ จาํนวนประชากรเป้าหมาย เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยมีเพศ

ชายคิดเป็นร้อยละ 62.5 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 37.5 
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 ตารางที ่2 จํานวนและร้อยละของประชากรเป้าหมายจําแนกตาม สถานภาพ 

 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

โสด 56 46.7 

สมรส 60 50.0 

หมา้ย/หยา่ร้าง 4 3.3 

รวม 120 100 

 

              จากตารางท่ี 2 พบวา่ จาํนวนประชากรเป้าหมายท่ีมีสถานภาพ สมรส มีมากท่ีสุดคิดเป็น

ร้อยละ 46.7 รองลงมาคือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 50.0 และสถานภาพท่ีมีนอ้ยท่ีสุดคือ หมา้ย/

หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 3.3  

 

   ตารางที ่3 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม ช่วงอายุ 

 

ช่วงอายุ จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 20 8 6.7 

20-29 36 30.0 

30-39 43 35.8 

40 ปีข้ึนไป 33 27.5 

รวม 120 100 

 

                จากตารางท่ี 3 พบวา่ จาํนวนประชากรเป้าหมายท่ีมีช่วงอาย ุ 30-39 ปีมีมากท่ีสุดคิดเป็น

ร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.0 ถดัไปคือ ช่วงอาย ุ40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 

27.5 นอ้ยท่ีสุดคือช่วงอาย ุกวา่ 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของประชากรเป้าหมายทั้งหมด 
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 ตารางที ่4 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดบัการศึกษา 

    

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ระดบัมธัยมตน้หรือตํ่ากวา่ 3 2.5 

ระดบัมธัยมปลาย/ปวช 36 30.0 

ระดบัอนุปริญญา/ปวส 33 27.5 

ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 48 40.0 

รวม 120 100 

 

                จากตารางท่ี 4 พบวา่ ระดบัปริญญาตรีหรือสุงกวา่เป็นระดบัการศึกษาท่ีมีประชากร

เป้าหมายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ มธัยมปลาย/ปวช คิดเป็นร้อยละ 30.0 ถดัไปคือ 

ระดบัอนุปริญญา/ปวส คิดเป็นร้อยละ 27.5 และระดบัมธัยมตน้หรือตํ่ากวา่คือระดบัท่ีมีจาํนวน

ประชากรนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประชากรเป้าหมายทั้งหมด 
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ตารางที ่5 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 

 

                          

                   

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ จาํนวนประชากรเป้าหมายมีอายใุนการทาํงาน มากกวา่ 5 ปี มี

จาํนวนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาคือ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.2รองลงมาคือ 1-3 ปี คิด

เป็นร้อยละ 15.0 และช่วงอายใุนการทาํงานทีมีประชากรเป้าหมายนอ้ยท่ีสุดคือ นอ้ยกวา่ 1 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 9.2 ของประชากรเป้าหมายทั้งหมด 

 

ตารางที ่6 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเงนิเดือนทีไ่ด้รับในปัจจุบัน 

 

 

             

 

 

 

 

                    

               จากตารางท่ี  6 พบวา่ ประชากรเป้าหมายมีเงินเดือนอยูใ่นช่วง 8,001-15,000 มากท่ีสุดคิด

เป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ 25,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.7 ถดัไปคือ 15,001-25,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 25.0 และนอ้ยท่ีสุดคือ 5,000-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของเงินเดือนท่ี

ประชากรเป้าหมายไดรั้บ 

 

 

ระยะเวลาในการปฏิบตัิในการปฏิบัตงิาน จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1ปี 11 9.1 

1-3 ปี 18 15.0 

3-5 ปี 23 19.2 

มากกวา่ 5 ปี 68 56.7 

รวม 120 100 

เงินเดือนทีไ่ด้รับในปัจจุบัน จํานวน ร้อยละ 

5,000-8,000   บาท 22 18.3 

8,001-15,000  บาท 36 30.0 

15,001-25,000 บาท  30 25.0 

25,001-40,000บาทข้ึนไป 32 26.7 

รวม 120 100 
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ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของพนักงานบริษัทไปรษณย์ีไทยกรุงเทพมหานคร  

 

ตารางที ่7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของพนกังาน 

                ท่ีมีต่อ บริษทัไปรษณียไ์ทย กรุงเทพมหานคร 

 

ความพงึพอใจการทาํงานแต่ละด้าน Mean S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 3.83 0.70 มาก 

2. ดา้นความกา้วหนา้และความ     มัน่คง

ในการทาํงาน 
3.67 0.72 มาก 

3. ดา้นโอกาสในการพฒันาและใช้

ความสามารถของบุคคล 
3.61 0.79 มาก 

4.ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา 
3.69 0.80 มาก 

5. ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนๆ 3.54 0.83 มาก 

6. ดา้นเวลาในการทาํงานและชีวิต

ส่วนตวั 
3.70 0.80 มาก 

7. ดา้นประโยชน์ต่อสงัคมของงาน 
3.70 0.81 มาก 

8. ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน 3.60 0.80 มาก 

รวม 3.66 0.78 มาก 

              

  จากตารางท่ี 7 ผูว้ิจยัพบวา่ระดบัความพงึพอใจของพนกังานโดยส่วนมากอยูใ่นระดบั 

มาก เพราะค่า Mean มีค่า เท่ากบั 3.66 ซ่ึงมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
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ตารางที ่8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการทาํงาน ต่อ บริษทั          

                ไปรษณียไ์ทย กรุงเทพมหานคร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 

ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน Mean S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1.อาคารท่ีทาํงานเอ้ืออาํนวยและ

สะดวกต่อการทาํงาน 
3.82 0.78 มาก 

2.บริเวณรอบขา้ง มีความปลอดภยัใน

การปฏิบติังาน 
3.85 0.73 มาก 

3.สถานท่ีทาํงานมีความสะอาดท่ี

อาํนวยต่อการทาํงาน 
3.80 0.82 มาก 

4.สภาพโดยทัว่ไปของสถานท่ีทาํงาน

เอ้ืออาํนวยอาํนวยต่อการทาํงาน 
3.83 0.84 มาก 

5.สถานท่ีทาํงานส่งเสริมสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตท่ีดีในการทาํงาน 
3.84 0.81 มาก 

รวม 3.82 0.70 มาก 

 

                จากตารางท่ี 8 พบวา่ พนกังานมีวามพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (Mean = 3.82 และ S.D. = 0.70) 
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ตารางที ่9 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความพงึพอใจของพนกังานท่ีมีต่อการทาํงาน ต่อ    

                 บริษทัไปรษณียไ์ทย ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ดา้นความกา้วหนา้และ 

กกกกกกกความมัน่คง 

 

ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคง Mean S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1. ท่านพอใจกบัความมัน่คงในหนา้ท่ี

การงาน 
3.82 0.90 มาก 

2. ไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ

ทาํงานของท่านไดย้ดึหลกัเกณฑด์า้น

ความสามารถเป็นหลกั 

3.64 0.85 มาก 

3. หวัหนา้งาน มีความยติุธรรมในการ

พิจารณาความดี ความชอบ ในการ

ทาํงานของท่าน 

3.67 0.84 มาก 

4. ในองคก์รของท่านมีตาํแหน่งหนา้ท่ี

พร้อมท่ีจะใหท่้านไดมี้โอกาสกา้วสู่

ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

3.50 0.85 มาก 

5. มีการสนบัสนุนดา้นการศึกษาใหก้บั

พนกังานเพื่อการพฒันาความรู้และ

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

3.65 0.92 มาก 

รวม 3.67 0.72 มาก 

 

               จากตารางท่ี 9 พบวา่พนกังานมีความพึงพอใจดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการ

ทาํงานค่อนขา้งมากเน่ืองจากค่า Mean อยูใ่นช่วงมากกวา่ 3.5-4.49 แต่ถา้เป็นในเร่ืองของการไดรั้บ

การเล่ือนตาํแหน่งของพนกังานอาจจะอยูใ่นระดบัปานกลางเน่ืองจากค่า Mean อยูใ่นระดบั 3.5 

พอดี และค่าความพึงพอใจรวมอยูร่ะดบัเกณฑท่ี์มากเพราะมีค่า Mean ท่ีค่า 3.67 
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 ตารางที ่10   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความพึงพอใจในการทาํงาน ต่อ บริษทั 

                      ไปรษณียไ์ทย ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ดา้นโอกาสในการพฒันาและใช ้                

                       ความสามารถของบุคคล 

 

โอกาสในการพฒันาและใช้

ความสามารถของบุคคล 
Mean S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1.มีโอกาสไดรั้บการส่งเสริมการเรียนรู้

เพื่อพฒันาความรู้ของท่านจากบริษทั 
3.54 0.82 มาก 

2. บริษทัมีการจดัโครงการฝึกอบรม

ใหแ้ก่พนกังานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 3.58 0.90 มาก 

3. ท่านมีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ของท่าน

อยา่งเตม็ท่ีในการทาํงาน 3.64 0.94 มาก 

4. การทาํงานในตาํแหน่งของท่านมี

โอกาสประสบความสาํเร็จในอนาคต 3.67 0.92 มาก 

รวม 3.60 0.79 มาก 

 

              จากตารางท่ี 10 พบวา่พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงานในดา้นโอกาสและการพฒันา

และการใชค้วามสามารถของแต่ละตวับุคคลโดยเกณฑท่ี์ไดจ้ากการคาํนวณผลท่ีได ้ คือ พนกังานมี

ความพึงพอในในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบั มาก เพราะเกณฑด์งักล่าวอยูใ่นช่วงของ 3.50-4.49   
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 ตารางที ่11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความพึงพอใจในการทาํงาน ต่อ บริษทั  

                   ไปรษณียไ์ทย ศนูยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน    

                   ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

 

ความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน

และผู้บังคบับญัชา 
Mean S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1.ท่านไดรั้บความร่วมมือในการ

ทาํงานจากเพือ่นร่วมงานเป็น

อยา่งดี 

3.73 0.82 มาก 

2.ท่านพึงพอใจกบัหวัหนา้งาน

และเพื่อนร่วมงานของท่าน 
3.71 0.93 มาก 

3.หวัหนา้ของท่าน ใหค้าํปรึกษา

แก่ท่าน เม่ือมีปัญหาในเร่ืองการ

ทาํงาน 

3.67 0.99 มาก 

4.หวัหนา้ของท่าน รับฟังความ

คิดเห็นของท่านในการ

ปฏิบติังาน 

3.64 0.85 มาก 

 

รวม 

 

3.68 0.79 มาก 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวา่พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาใชค้วามสามารถของแต่ละตวับุคคลโดยเกณฑท่ี์ไดจ้ากการคาํนวณผล 

ท่ีได ้คือ พนกังานมีความพึงพอในในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบั มาก เพราะเกณฑด์งักล่าวอยูใ่นช่วง

ของ 3.50-4.49  
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ตารางที ่ 12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความพึงพอใจในการทาํงาน ต่อ บริษทั 

ไปรษณียไ์ทย ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน   

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

 

จากตารางท่ี12พบวา่พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนโดยเกณฑท่ี์ไดจ้ากการคาํนวณผลท่ีได ้คือ พนกังานมีความพึงพอในในดา้นดงักล่าวอยู่

ในระดบั มาก เพราะเกณฑด์งักล่าวอยูใ่นช่วงของ 3.50-4.49 

  

 

 

 

 

 

 

เงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ Mean S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1.เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บนั้นเพยีงพอกบัค่าใชจ่้ายท่ี

ท่านตอ้งรับผดิชอบ 
3.48 0.91 ปานกลาง 

2.ท่านพึงพอใจกบัการปรับอตัราเงินเดือนท่ีท่าน

ไดรั้บ 
3.53 0.91 มาก 

3.เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บนั้นตรงตามเป้าหมายท่ีท่าน

คาดไว ้
3.51 0.89 มาก 

4.เงินเดือนของท่านนั้นมีความยติุธรรมเม่ือท่านได้

เปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน 
3.51 0.95 มาก 

5.ท่านคิดวา่เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานของท่าน 
3.68 0.97 มาก 

 

รวม 

 

3.54 0.83 มาก 
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ตารางที ่13 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความพึงพอใจในการทาํงาน  

                   ต่อ บริษทัไปรษณียไ์ทย ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ดา้นเวลาทาํงานกบัชีวติ    

                   ส่วนตวั 

 

จากตารางท่ี 13 พบวา่พนกังานมีความพงึพอใจในการทาํงานในดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิต

ส่วนตวัโดยเกณฑท่ี์ไดจ้ากการคาํนวณผลท่ีได ้ คือ พนกังานมีความพึงพอในในดา้นดงักล่าวอยูใ่น

ระดบั มาก Mean มีค่า เท่ากบั 3.54 ซ่ึงเกณฑด์งักล่าวอยูใ่นช่วงของ 3.50-4. 49  

 

 

 

 

 

  

 

ด้านเวลาทาํงานกบัชีวติส่วนตัว Mean S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1.ท่านคิดวา่เวลาทาํงานของท่านเพียงพอกบั

ปริมาณงานท่ีท่านนั้นไดรั้บ 
3.53 0.91 มาก 

2.ท่านคิดวา่เวลาในการทาํงานของท่านนั้น

เหมาะสมกบัค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บ 
3.68 0.90 มาก 

3.บริษทักาํหนดวนัหยดุต่างๆ เช่น วนัหยดุ

ตามประเพณี เทศกาล มีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของท่าน 

3.81 0.91 มาก 

4.บริษทัมีความเหมาะสมในการกาํหนดสิทธิ

การลา 
3.75 0.91 มาก 

5. ท่านพอใจกบัเวลาท่ีมีใหค้รอบครัว 
3.77 0.91 มาก 

รวม 3.54 0.83 มาก 
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ตารางที ่14 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความพึงพอใจในการทาํงาน ต่อ บริษทั 

                  ไปรษณียไ์ทย ศนูยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

                   ของงานท่ีท่านไดรั้บ 

  

จากตารางท่ี 14 พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงานในดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิต

ส่วนตวัโดยเกณฑท่ี์ไดจ้ากการคาํนวณผลท่ีได ้ คือ พนกังานมีความพึงพอในในดา้นดงักล่าวอยูใ่น

ระดบั มาก ค่าMean มีค่าท่ากบั 3.70 ซ่ึงเกณฑด์งักล่าวอยูใ่นช่วงของ 3.50-4.49   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงานทีท่่าน

ได้รับ 

 

Mean S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1.ท่านคิดวา่งานท่ีท่านทาํอยูน่ั้นเป็นส่วนหน่ึงใน

การพฒันาประเทศ 
3.72 0.87 มาก 

2.ท่านไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาบริษทัใหมี้

ความกา้วหนา้ 
3.70 0.89 มาก 

3.ท่านคิดวา่งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายนั้น

สร้างสรรคป์ระโยชน์ต่อสงัคม 
3.70 0.91 มาก 

รวม 3.70 0.81 มาก 



  

37 

ตารางที ่15 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความพึงพอใจในการทาํงาน ต่อ บริษทั      

                 ไปรษณียไ์ทย ศนูยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน 

 

ด้านประชาธิปไตยในการทาํงาน Mean S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1.ท่านคิดวา่ในการทาํงานมีการรับฟังความ

คิดเห็น และแกไ้ขปัญหาตามขอ้เสนอของ

เสียงส่วนมาก 

3.68 0.86 มาก 

2.บริษทัของท่าน ใหอิ้สระท่านในการแสดง

ความคิดเห็นในการทาํงานเสมอ 
3.58 0.88 มาก 

3.ท่านคิดวา่ภายในองคก์รของท่าน ใหค้วาม

เสมอภาคในการทาํงาน 
3.62 0.94 มาก 

4.บริษทัของท่าน มกัมีการสอบถามความ

คิดเห็นของท่าน เพื่อนาํไปแกไ้ขปรับปรุง

สภาพการทาํงานใหดี้ข้ึน 

3.49 0.89 ปานกลาง 

5.ภายในบริษทัมีการใหค้วามเคารพในสิทธิ

ส่วนบุคคล ไม่กา้วก่ายเร่ืองส่วนตวั 
3.57 0.93 มาก 

รวม 3.59 0.82 มาก 

 

จากตารางท่ี 15 พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงานในดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิต

ส่วนตวัโดยเกณฑท่ี์ไดจ้ากการคาํนวณผลท่ีได ้ คือ พนกังานมีความพึงพอในในดา้นดงักล่าวอยูใ่น

ระดบั มาก เพราะค่า Mean อยูใ่นระดบั 3.59 ซ่ึงเกณฑด์งักล่าวอยูใ่นช่วงของ 3.50-4.49 หมายความ

วา่พนกังาน มีความพึงพอใจมากต่อดา้นดงักล่าวยกเวน้ในเร่ืองของการเสนอความคิดเห็นเพื่อนาํไป

ปรับปรุงสภาพการทาํงานใหดี้ข้ึนนั้นยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตอนที ่3 การวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐานทีว่่าพนักงานทีมี่ความแตกต่างกนัทางด้านเพศ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน รายได้ และ ช่วงอายุ มีความพงึพอใจต่อ

การทาํงานของพนักงานไปรษณย์ีไทย ศูนย์ไปรษณย์ีหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

ตารางที ่16 เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อการทาํงานของบริษทัไปรษณียไ์ทย ศูนย ์ 

                  ไปรษณียห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ 

 

 

 

ความพงึพอใจในการทาํงาน 

ชาย 

n = 75 

หญิง 

n = 45 

 

 

t-test 

 

 

 

sig 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน 
3.86 0.68 3.76 0.72 0.81 0.42 

2. ดา้นความกา้วหนา้และ 

ความมัน่คงในการทาํงาน 
3.71 0.68 3.59 0.78 0.88 0.37 

3. ดา้นโอกาสในการพฒันา

และใชค้วามสามารถของ

บุคคล 

3.60 0.72 3.61 0.90 -0.11 0.91 

4. ดา้นความสัมพนัธ์กบั

เพ่ือนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา 

3.74 0.79 3.58 0.79 1.05 0.30 

5. ดา้นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
3.60 0.82 3.43 0.86 1.07 0.28 

6. ดา้นเวลากบัชีวติส่วนตวั 
3.72 0.79 3.67 0.83 0.30 0.75 

7.ดา้นความเป็นประโยชน์

ต่อสังคมของงาน 
3.75 0.78 3.62 0.86 0.79 0.43 

8.ความเป็นประชาธิปไตย

ในการทาํงาน 
3.75 0.79 3.62 0.82 -0.33 0.73 

รวม 3.70 0.66 3.61 0.74 0.62 0.53 
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จากตารางท่ี 16 ใช ้ T-test ในการทดสอบพบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเท่ากบั 

0.81 และค่า p-value เท่ากบั 0.42 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ท่ีกาํหนดไวท่ี้ 0.05 ดงันั้นยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้ นัน่คือ เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ี

ไม่แตกต่างกนั 

               ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน เท่ากบั 0.88 และค่า p-value เท่ากบั 0.37 

ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไวท่ี้ 0.05 เพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจในดา้น

ความกา้วหนา้และความมัน่คงท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

               ดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของตวับุคคล เท่ากบั -0.11 และค่า p-value 

เท่ากบั 0.91ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไวท่ี้ 0.05 ดงันั้น เพศชายและเพศหญิงมีความ

พึงพอใจในการทาํงานดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของตวับุคคลท่ีไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

             ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา เท่ากบั 1.05 และค่า 

P-value เท่ากบั 0.30ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไวท่ี้ 0.05 ดงันั้น เพศชายและเพศหญิง

มีความพึงพอใจในดา้นความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาท่ีไม่แตกต่างกนัมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

             ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเท่ากบั เท่ากบั 1.07 และค่า 

 P-value เท่ากบั0.28 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีตั้งไวท่ี้ 0-05 ดงันั้นจึงยอมบัสมมติฐานท่ีตั้งไว้

คือเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชาท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

           ดา้นเวลากบัชีวิตส่วนตวัเท่ากบั 0.30 และค่า p-value เท่ากบั 0.75 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบั

นยัสาํคญัท่ีกาํหนดไวท่ี้ 0.05 ดงันั้นเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในดา้นเวลากบัชีวิต

ส่วนตวัมากกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีตั้งไวท่ี้ 0-05 ดงันั้นจึงเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการ

ทาํงานดา้นเวลากบัชีวิตส่วนตวัท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

            ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของงานเท่ากบั 0.79 และp-value เท่ากบั 0.43ซ่ึงมีค่า

มากกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไวท่ี้ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อเพศชายและเพศ

หญิงมีความพงึพอใจในดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของงานระดบันยัสาํคญัท่ีตั้งไวท่ี้ 0.05 

ดงันั้นเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของงาน

ท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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              ดา้นความเป็นประชาธิปไตยในการทาํงานเท่ากบั -0.33 และค่า p-value เท่ากบั 0.43 ซ่ึงมี

ค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไวท่ี้ 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อเพศชายและเพศ

หญิงมีความพงึพอใจในดา้นความเป็นประชาธิปไตยในการทาํงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่17 ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อการทาํงานของพนกังานบริษทั  

                  ไปรษณียไ์ทย กรุงเทพมหานคร จาํแนกสถานภาพ 

 

ความพงึพอใจในการทาํงาน 
โสด หย่าร้าง หม้าย/หย่าร้าง 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

1.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน 
3.74 0.80 3.92 0.58 3.55 0.41 

2.ดา้นความกา้วหนา้และความ

มัน่คงในการทาํงาน 
3.46 0.72 3.86 0.69 3-65 0.34 

3.ดา้นโอกาสในการพฒันาและ

ใชค้วามสามารถของบุคคล 
3.54 0.86 3.67 0.72 3.56 0.80 

4.ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
3.50 0.85 3.88 0.69 3.37 0.47 

5.ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืน 
3.32 0.81 3.75 0.82 3.30 0.52 

6.ดา้นเวลาในการทาํงานและชีวิต

ส่วนตวั 
3.54 0.83 3.88 0.76 3.35 0.25 

7.ดา้นความเป็นประโยชนต่์อ

สงัคมของงาน 
3.54 0.84 3.88 0.76 3.35 0.25 

8. ดา้นความเป็นประชาธิปไตย

ในการทาํงาน 
3.45 0.81 3.73 0.77 3.35 0.82 

รวม 3.51 0.73 3.82 0.64 3.46 0.33 

            

จากตารางท่ี 17 แสดงวา่พนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทย ศนูยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานครท่ี

จาํแนกตามสถานภาพ โดยรวมรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติเพราะมีค่า  P - Value 

มากกวา่ .05   
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ตารางที ่18 เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อการทาํงานของบริษทัไปรษณียไ์ทย  

                   ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร จาํแนกช่วงอาย ุ

 

 

ความพงึพอใจในการ

ทํางาน 

 

ตํ่ากว่า 20 ปี 

 

20-29ปี 30-39ปี >40 ปี 

Mean S.D. Mean S.D. Mean. S.D. Mean S.D 

1.ดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน 
4.00 0.41 3.55 0.89 3.93 0.59 3.94 0.52 

2.ดา้นความกา้วหนา้และ

ความมัน่คงของงาน 
3.65 0.47 3.45 0.91 3.74 0.69 3.81 0.52 

3.ดา้นโอกาสในการ

พฒันาและใช้

ความสามารถของบุคคล 

3.71 0.67 3.54 1.00 3.66 0.73 3.57 0.64 

4.ดา้นความสมัพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา 

3.68 0.54 3.54 0.97 3.75 0.72 3.76 0.70 

5.ดา้นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบแทน

อ่ืน 

3.50 0.52 3.45 0.94 3.52 0.91 3.67 0.65 

6.ดา้น เวลาในการทาํงาน

และชีวติส่วนตวั 
3.82 0.49 3.57 0.96 3.73 0.84 3.77 0.61 

7.ดา้นความเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมของ

งาน 

3.54 0.79 3.56 0.96 3.82 0.83 3.74 0.65 

8.ดา้นประชาธิปไตยใน

การทาํงาน 
3.62 0.42 3.55 0.95 3.62 0.81 3.56 0.70 

รวม 2.41 0.97 3.58 0.64 3.63 0.79 3.82 0.55 

                    

จากตารางท่ี 18 แสดงวา่พนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทย ศูนยไ์ปรษณีย ์ หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

ท่ีจาํแนกตาม สถานภาพโดยรวมรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติเพราะมีค่า P - Value  

มากกวา่ .05 
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ตารางที ่19 เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อการทาํงานของบริษทัไปรษณียไ์ทย  

                   ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

 

ความพงึพอใจในการทาํงาน 

 

มธัยมต้นหรือตํา่กว่า 

 

มธัมปลาย/ปวช อนุปริญญา/ปวส ปริญญาตรี,สูงกว่า 

Mea

n 
S.D. 

Mea

n 
S.D. Mean. S.D. Mean S.D 

1.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน 
2.60 0.72 3.70 0.70 3.72 0.79 4.06 0.47 

2.ดา้นความกา้วหนา้และความ

มัน่คงของงาน 
2.53 1.10 3.62 0.71 3.65 0.79 3.79 0.60 

3.ดา้นโอกาสในการพฒันา

และใชค้วามสามารถของ

บุคคล 

2.41 1.12 3.49 0.77 3.62 0.88 3.75 0.66 

4.ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
1.91 0.38 3.56 0.72 3.71 0.92 3.86 0.60 

5.ดา้นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
2.13 0.90 3.50 0.68 3.58 0.92 3.62 0.81 

6.ดา้น เวลาในการทาํงานและ

ชีวติส่วนตวั 
2.40 1.00 3.62 0.74 3.64 0.89 3.88 0.70 

7.ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมของงาน 
2.55 1.17 3.62 0.72 3.65 0.93 3.86 0.72 

8.ดา้นประชาธิปไตยในการ

ทาํงาน 
2.73 1.41 3.53 0.76 3.49 0.86 3.75 0.71 

รวม 3.69 0.42 3.52 0.91 3.72 0.65 3.73 0.50 

 

จากตารางท่ี 19   แสดงวา่พนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทย ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีกรุงเทพมหานคร 

ท่ีจาํแนกตามสถานภาพโดยรวมรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติเพราะมีค่า P - Value  

มากกวา่ .05 
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ตารางที ่20 เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อการทาํงานของพนกังานบริษทั                      

                  ไปรษณียไ์ทย ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ระยะเวลาในการ  

                  ปฏิบติังาน 

 

 

ความพงึพอใจในการทํางาน 
น้อยกว่า 1ปี 1-3 ปี 3-5 ปี มากกว่า 5 ปี 

Mean S.D. Mean S.D. Mean. S.D. Mean S.D 

1.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน 
3.98 0.46 3.42 1.06 3.67 0.61 3.95 0.58 

2.ดา้นความกา้วหนา้และความ

มัน่คงของงาน 
3.89 0.37 3.26 0.99 3.54 0.63 3.78 0.67 

3.ดา้นโอกาสในการพฒันาและ

ใชค้วามสามารถของบุคคล 
4.00 0.63 3.44 1.12 3.48 0.74 3.62 0.72 

4.ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
3.97 0.54 3.41 1.09 3.56 0.74 3.75 0.73 

5.ดา้นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
3.69 0.48 3.28 1.06 3.54 0.73 3.58 0.84 

6.ดา้น เวลาในการทาํงานและ

ชีวติส่วนตวั 
3.89 0.49 3.42 1.06 3.64 0.77 3.77 0.77 

7.ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมของงาน 
3.81 0.47 3.38 1.05 3.06 0.72 3.81 0.80 

8.ดา้นประชาธิปไตยในการ

ทาํงาน 
3.76 0.44 3.42 1.07 3.59 0.73 3.60 0.79 

รวม 3.87 0.43 3.37 1.03 3.58 0.62 3.73 0.63 

 

จากตารางท่ี 20 แสดงวา่พนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทย ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี  

กรุงเทพมหานคร ท่ีจาํแนกตามสถานภาพโดยรวมรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

เพราะมีค่า P - Value  มากกวา่ .05 
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ตารางที ่21 เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อการทาํงานของบริษทัไปรษณียไ์ทย  

                   กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนั 

 

 

ความพงึพอใจในการทํางาน 

 

5,000-8,000บาท 

 

8,001-15,000บาท 15,001-25,000บาท 
25,000-40,000 

บาท 

Mean S.D. Mean S.D. Mean. S.D. Mean S.D 

1.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน 
3.75 0.46 3.60 0.97 3.92 0.59 4.03 0.42 

2.ดา้นความกา้วหนา้และ

ความมัน่คงของงาน 
3.68 0.41 3.28 0.98 3.93 0.61 3.85 0.43 

3.ดา้นโอกาสในการพฒันา

และใชค้วามสามารถของ

บุคคล 

3.76 0.63 3.27 1.06 3.78 0.66 3.71 0.51 

4.ดา้นความสมัพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา 

3.69 0.53 3.29 0.98 3.95 0.62 3.87 0.68 

5.ดา้นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
3.68 0.55 3.10 1.00 3.62 0.79 3.86 0.69 

6.ดา้น เวลาในการทาํงาน

และชีวติส่วนตวั 
3.83 0.52 3.37 1.04 3.73 0.77 3.96 0.54 

7.ดา้นความเป็นประโยชน์

ต่อสงัคมของงาน 
3.68 0.46 3.42 1.09 3.86 0.72 3.88 0.64 

8.ดา้นประชาธิปไตยในการ

ทาํงาน 
3.70 0.46 3.27 1.03 3.63 0.80 3.83 0.58 

รวม 3.72 0.41 3.32 0.95 3.80 0.58 3.87 0.44 

 

 จากตารางท่ี 21 แสดงวา่พนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทย ศูนยไ์ปรษณีย ์หลกัส่ี 

กรุงเทพมหานคร ท่ีจาํแนกตามสถานภาพโดยรวมรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

เพราะมีค่า  P - Value  มากกวา่ .05 
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ตารางที ่22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในเร่ืองของความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานท่ี  

                   มีต่อ บริษทั ไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ดา้นระดบัการศึกษา 

ความพงึพอใจในการทํางาน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

1.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

8.183 

49.252 

57.435 

2.728 

.425 
6.424* .000 

2.ดา้นความกา้วหนา้และ

ความมัน่คงของงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

4.676 

58.027 

62.704 

1.559 

.500 
3.116* .029 

3.ดา้นโอกาสในการพฒันา

และใชค้วามสามารถของ

บุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

5.715 

69.243 

74.656 

1.905 

.597 
3.192* .026 

4.ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

11.449 

63.208 

74.656 

3.816 

.545 
7.004* .000 

5.ดา้นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

6.401 

77.151 

83.552 

2.134 

.665 
3.208* .026 

6.ดา้น เวลาในการทาํงานและ

ชีวิตส่วนตวั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

6.575 

70.872 

77.357 

2.192 

.610 
3.592* .016 

7.ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมของงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

5.522 

73.408 

78.930 

1.841 

.633 
2.909* .038 

8.ดา้นประชาธิปไตยในการ

ทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

3.832 

72.796 

76.628 

1.277 

.628 
2.035 .113 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

6.145 

51.763 

57.908 

2.048 

0.446 
4.590 0.004 

 

                                                                      *p< .05 
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        จากตารางท่ี 22 แสดงวา่พนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทย ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีกรุงเทพมหานคร ท่ี

จาํแนกตามสถานภาพโดยรวมรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติเพราะมีค่า P - Value  

นอ้ยกวา่ .05 โดยจาํแนกตามรายดา้นคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความกา้วหนา้และความ

มัน่คงในการทาํงาน โอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล ความสมัพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เวลาในการทาํงานและชีวิตส่วนตวั 

ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของท่าน 

 

ตารางที ่23 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                   กรุงเทพมหานครดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เปรียบเทียบกบัระดบัการศึกษา 

 

*p < .05 

 

จากตารางท่ี 23 พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานท่ีมี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา ปวส, ปวช, และ 

มธัยมตน้หรือตํ่ากวา่ ตามลาํดบั 

 

 

 

 

ด้าน

สภาพแวดล้อม

ในการทาํงาน 
Mean 1.มธัยมต้นหรือตํา่กว่า 

2. มธัยมปลาย/

ปวช 

3.อนุปริญญา/

ปวส 

4. ปริญญา

ตรีหรือสูง

กว่า 

1.มธัยมตน้หรือ

ตํ่ากวา่ 
2.60*     

2. มธัยมปลาย/

ปวช 
3.70 1.1000*    

3. อนุปริญญา/

ปวส 
3.72 1.1273 0.0273   

4. ปริญญาตรี

หรือสูงกวา่ 
4.06 1.4667* 0.3667* 0.3394*  
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ตารางที ่24 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                   กรุงเทพมหานคร   เปรียบเทียบดา้นระดบัการศึกษา  

 

*p < .05 

 

จากตารางท่ี 24 พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานในดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงของงาน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย

พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา ปวส

,ปวช และ มธัยมตน้หรือตํ่ากวา่ ตามลาํดบั 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้าน

ความก้าวหน้า

และความ

มัน่คงของงาน 

Mean 
1.มธัยมต้นหรือ

ตํ่ากว่า 

2. มธัยมปลาย/

ปวช 

3. อนุปริญญา/

ปวส 

4.ปริญญาตรีหรือ

สูงกว่า 

1.มธัยมตน้

หรือตํ่ากวา่ 
2.53     

2. มธัยม

ปลาย/ปวช 
3.62 1.0889*    

3. 

อนุปริญญา/

ปวส 

3.65 1.1212*    

4. ปริญญาตรี

หรือสูงกวา่ 
3.79 1.4667* 0.3667 0.3394  
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ตารางที ่25 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นระดบัการศึกษา 

 

*p < .05 

 

จากตารางท่ี 25 พบวา่พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานในดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีระดบั

การศึกษา ปวส, ปวช, และ มธัยมตน้หรือตํ่ากวา่ ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านโอกาสในการ

พฒันาและใช้

ความสามารถ

ของบุคคล 

Mean 
1.มธัยมต้นหรือ

ตํ่ากว่า 

2. มธัยมปลาย/

ปวช 

3. อนุปริญญา/

ปวส 

4.ปริญญาตรี

หรือสูงกว่า 

1.มธัยมตน้หรือ

ตํ่ากวา่ 
2.41     

2. มธัยมปลาย/

ปวช 
3.49 1.0764*    

3. อนุปริญญา/

ปวส 
3.62 1.2121* 0.1357   

4. ปริญญาตรี

หรือสูงกวา่ 
3.75 1.3333* 0.2569 0.1212  
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ตารางที ่26 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบ ดา้นระดบัการศึกษา 

 

ด้านความสัมพนัธ์

กบัเพือ่นร่วมงาน

และผู้บงัคบับญัชา Mean 
1.มธัยมต้นหรือ

ตํ่ากว่า 

2. มธัยมปลาย/

ปวช 

3. อนุปริญญา/

ปวส 

4.ปริญญาตรี

หรือสูงกว่า 

1.มธัยมตน้หรือตํ่า

กวา่ 
1.91    

 

2. มธัยมปลาย/

ปวช 
3.56 1.6528*   

 

3. อนุปริญญา/

ปวส 
3.71 1.8030* 0.1503  

 

4. ปริญญาตรีหรือ

สูงกวา่ 
3.86 1.9479* 0.2951 0.1449 

 

 

*p < .05 

 

จากตารางท่ี 26 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการทาํงานใน

ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานท่ีมี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา ปวส, ปวช, และ 

มธัยมตน้หรือตํ่ากวา่ ตามลาํดบั 
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ตารางที ่27 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบ ดา้นระดบัการศึกษา 

 

*p < .05 

 

จากตารางท่ี 27 พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย

พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา ปวส

,ปวช และ มธัยมตน้หรือตํ่ากวา่ ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านเงนิเดอืน

และ

ผลประโยชน์

ตอบแทนอืน่ 

 

Mean 
1.มธัยมต้นหรือตํา่

กว่า 

2. มธัยมปลาย/

ปวช 

3. อนุปริญญา/

ปวส 

4ปริญญาตรีหรือ

สูงกว่า 

1.มธัยมตน้หรือ

ตํ่ากวา่ 
2.13    

 

2. มธัยมปลาย/

ปวช 
3.50 1.3722*   

 

3. อนุปริญญา/

ปวส 
3.58 1.4545* 0.0823  

 

4. ปริญญาตรี

หรือสูงกวา่ 3.62 1.4917* 0.1194 0.0371 
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ตารางที ่28 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบ ดา้นระดบัการศึกษา 

 

 

ด้านเวลากบัชีวติ

ส่วนตัว 

 

Mean 
1.มธัยมต้น

หรือตํ่ากว่า 

2. มธัยมปลาย/

ปวช 

3. อนุปริญญา/

ปวส 

4ปริญญาตรี

หรือสูงกว่า 

1.มธัยมตน้หรือ

ตํ่ากวา่ 
2.46     

2. มธัยมปลาย/

ปวช 
3.62 1.1556*    

3. อนุปริญญา/

ปวส 
3.64 1.1758* 0.0202   

4. ปริญญาตรี

หรือสูงกวา่ 
3.88 1.4208* 0.2653 0.2451  

 

*p < .05 

 

จากตารางท่ี 28 พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานในดา้น เวลากบัชีวิตส่วนตวั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบั

การศึกษาปริญญาตรีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา ปวส, ปวช, และ มธัยมตน้

หรือตํ่ากวา่ ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

53 

ตารางที ่29 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี   

                   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นระดบัการศึกษา 

 

*p < .05 

 

จากตารางท่ี 29 พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานในดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของงาน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย

พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา ปวส, 

ปวช, และ มธัยมตน้ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม

ของงาน 

Mean 
1.มธัยมต้นหรือ

ตํ่ากว่า 

2. มธัยมปลาย/

ปวช 

3. อนุปริญญา/

ปวส 

4ปริญญาตรี

หรือสูงกว่า 

1.มธัยมตน้หรือตํ่า

กวา่ 
2.55    

 

2. มธัยมปลาย/

ปวช 
3.62 1.0741*   

 

3. อนุปริญญา/

ปวส 
3.65 1.1010* 0.0269  

 

4. ปริญญาตรีหรือ

สูงกวา่ 
3.86 1.3125 0.2384 0.2115* 
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ตารางที ่30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในเร่ืองของความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน                  

                  บริษทั ไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นสถานภาพ 

ความพงึพอใจใน

การทํางาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df MS SS F P 

1.ดา้น

สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

117 

119 

0.595 

0.481 

1.189 

56.245 

57.435 

  1.237* .294 

2.ดา้นความกา้วหนา้

และความมัน่คงของ

งาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

117 

119 

2.266 

0.497 

4.532 

58.171 

62.704 

  4.558* .012 

3.ดา้นโอกาสในการ

พฒันาและใช้

ความสามารถของ

บุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

117 

119 

0.251 

0.636 

0.502 

74.455 

74.958 

    3.395 .675 

4.ดา้นความสมัพนัธ์

กบัเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

117 

119 

2.33 

0.598 

4.66 

69.99 

74.65 

3.895* 

 
.023 

5.ดา้นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

117 

119 

2.775 

0.667 

5.55 

78.0 

83.55 

4.162* .018 

6.ดา้น เวลาในการ

ทาํงานและชีวติ

ส่วนตวั 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

117 

119 

1.56 

0.648 

3.12 

75.80 

78.93 

 

2.409 
.052 

7.ดา้นความเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม

ของงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

117 

119 

1.907 

0.629 

3.81 

73.54 

77.35 

 

3.034 
.094 

8.ดา้นประชาธิปไตย

ในการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

117 

119 

1.30 

0.633 

2.61 

74.00 

76.62 

 

2.070 
.131 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

117 

119 

1.454 

0.470 

2.907 

55.001 

57.908 

3.092 0.049 

                                                                

*p < .05 



  

55 

จากตารางท่ี 30 พบวา่ พนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทย ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีกรุงเทพมหานคร 

ท่ีจาํแนกตามสถานภาพโดยรวมรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติเพราะมีค่า P-Value

นอ้ยกวา่ .05 โดยจาํแนกตามรายดา้นคือ ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน ความสมัพนัธ์

กบัเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  

 

 

ตารางที ่31   ค่าเฉล่ียความพงึพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                     กรุงเทพมหานครเปรียบเทียบดา้นสถานภาพ 

 

ความก้าวหน้า

และความ

ม่ันคงของ

งาน 

Mean โสด สมรส 
หม้าย/หย่า

ร้าง 

1.โสด 
3.46    

2. สมรส 
3.86 .3955*   

3. หมา้ย/หยา่

ร้าง 
3.65 .1821 -.2133*  

 

*p< .05 

จากตารางท่ี 31 พบวา่ พนกังานสถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการทาํงานในดา้น

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานสถานภาพ

สมรสความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีสถานภาพโสดและหยา่ร้างตามลาํดบั 
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ตารางที ่32 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นสถานภาพ 

 

.ด้าน

ความสัมพนัธ์กบั

เพือ่นร่วมงาน

และ

ผู้บังคบับัญชา 

Mean โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง 

1.โสด 3.50   
 

2. สมรส 3.88 -.3833*  
 

3. หมา้ย/หยา่ร้าง 3.37 -.4281 -.1250* 
 

                                                             

                                                                   *p< .05 

จากตารางท่ี 32 พบวา่ พนกังานสถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการทาํงานในดา้น

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานสถานภาพ

สมรสความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีสถานภาพโสดและหยา่ร้างตามลาํดบัตารางท่ี 33 ค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบ

ดา้นสถานภาพ 
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ตารางที ่33 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นสถานภาพ 

 

ด้านเงนิเดือน

และ

ผลประโยชน์

ตอบแทนอืน่ 

Mean โสด สมรส 
หม้าย/หย่า

ร้าง 

1.โสด 3.32   
 

2. สมรส 3.78 .4281*  
 

3. หมา้ย/หยา่

ร้าง 
3.30 -.0256 - .4567 

 

 

                                                                *p< .05 

จากตารางท่ี 33 พบวา่ พนกังานสถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการทาํงานในดา้น

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานสถานภาพ

สมรสความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีสถานภาพโสดและหยา่ร้างตามลาํดบั 
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ตารางที ่34 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในเร่ืองของความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน  

                   บริษทั ไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นอาย ุ

ความพงึพอใจใน

การทํางาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df ss MS F P 

1.ดา้น

สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

4.121 

53.313 

57.435 

1.374 

0.460 
2.989* .034 

2.ดา้น

ความกา้วหนา้และ

ความมัน่คงของ

งาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

2.592 

60.111 

62.704 

0.864 

0.518 
1.667 .178 

3.ดา้นโอกาสใน

การพฒันาและใช้

ความสามารถของ

บุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

0.420 

74.538 

74.958 

0.140 

0.643 
0.218 .884 

4.ดา้น

ความสมัพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

1.133 

73.524 

74.656 

0.378 

0.634 
0.596 .619 

5.ดา้นเงินเดือน

และผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

0.955 

82.596 

83.552 

0.318 

0.712 
0.447 .720 

6.ดา้น เวลาในการ

ทาํงานและชีวติ

ส่วนตวั 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

0.966 

76.391 

77.357 

0.332 

0.659 
0.489 .690 

7.ดา้นความเป็น

ประโยชน์ต่อ

สงัคมของงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

1.566 

77.364 

78.930 

0.522 

0.667 
0.783 .506 

8.ดา้น

ประชาธิปไตยใน

การทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

0.128 

76.500 

76.628 

0.043 

0.659 
0.065 .978 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

0.998 

56.910 

57.908 

0.333 

0.491 
0.678 0.567 

*p< .05 
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จากตารางท่ี 34 พบวา่พนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทย ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี

กรุงเทพมหานคร ท่ีจาํแนกตามสถานภาพโดยรวมรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

เพราะมีค่า P-value มากกวา่ .05 โดยจาํแนกตามรายดา้นคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

 

ตารางที ่35 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นอาย ุ

 

ด้าน

สภาพแวดล้อม

ในการทาํงาน 

Mean ตํ่ากว่า 20 20-29ปี 30-39ปี >40ปีขึน้ไป 

1. ตํ่ากวา่ 20 4.00    
 

2.20-29ปี 3.54 -.4556   
 

3.30-39ปี 3.93 -.0605 .3951*  
 

4. >40ปีข้ึนไป 3.94 -.0545 .4010 .0059* 
 

 

                                                                   *p < .05              

  จากตารางท่ี 35 พบวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอายุ

ต ํ่ากวา่ 20 มีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป30-39ปีและ 20-29ปีบาทตามลาํดบั 
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ตารางที ่36 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในเร่ืองของความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน  

                   บริษทั ไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบ ดา้นระยะเวลาในการ  

                   ปฏิบติังาน 

 

ความพงึพอใจในการ

ทํางาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df MS SS F P 

1.ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

1.634 

0.453 

4.903 

52.531 

57.435 

3.609* .015 

2.ดา้นความกา้วหนา้

และความมัน่คงของ

งาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

1.571 

0.500 

4.712 

57.992 

62.704 

3.142* .028 

3.ดา้นโอกาสในการ

พฒันาและใช้

ความสามารถของ

บุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

0.839 

0.624 

2.516 

72.442 

74.958 

1.343 .264 

4.ดา้นความสัมพนัธ์

กบัเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

0.962 

0.619 

2.886 

71.771 

74.656 

1.555 .204 

5.ดา้นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

0.503 

0.707 

1.509 

82.043 

83.552 

0.711 .547 

6.ดา้น เวลาในการ

ทาํงานและชีวิต

ส่วนตวั 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

0.733 

0.648 

2.199 

75.158 

77.357 

1.131 .339 

7.ดา้นความเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม

ของงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

1.134 

0.651 

3.403 

75.527 

78.930 

1.742 .162 

8.ดา้นประชาธิปไตย

ในการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

0.285 

0.653 

0.856 

75.772 

76.628 

0.437 .727 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

0.821 

0.478 

2.464 

55.445 

57.908 

1.718 .167 

                                                                

*p< .05 
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จากตารางท่ี 36 พบวา่พนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทย ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีกรุงเทพมหานคร 

ท่ีจาํแนกตามสถานภาพโดยรวมรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติเพราะมีค่า P-Value

นอ้ยกวา่ .05 โดยจาํแนกตามรายดา้นคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความกา้วหนา้และความ

มัน่คงในการทาํงาน  

 

ตารางที ่37 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                  กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นระยะเวลาในการทาํงาน 

 

 

                                                                   *p < .05        

         

จากตารางท่ี 37 พบวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานในดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงของงาน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย

พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการทาํงานนอ้ยกวา่ 1 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลา

ในการทาํงาน มากกวา่ 5ปี, 3-5ปี และ1-3ปี บาทตามลาํดบั 

 

 

 

 

ด้าน

สภาพแวดล้อม

ในการทาํงาน 

Mean น้อยกว่า1 ปี 1-3ปี 3-5ปี มากกว่า 5ปี 

1.นอ้ยกวา่1 ปี 3.98     

2.1-3ปี 3.42 -.5596*    

3. 3-5ปี 3.67 -3036* .2560   

4. มากกวา่ 5ปี 3.95 -.0230 .5366* .2806  
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ตารางที ่38 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี 

กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นระยะเวลาในการทาํงาน 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p < .05 

     

จากตารางท่ี 38 พบวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานในดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงของงาน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย

พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการทาํงานนอ้ยกวา่ 1 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลา

ในการทาํงาน มากกวา่ 5ปี, 3-5ปี และ1-3ปี บาทตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความ 

ก้าวหน้าและ

ความม่ันคงของ

งาน 

Mean 
น้อยกว่า1 

ปี 
1-3ปี 3-5ปี มากกว่า5ปี 

1.นอ้ยกวา่1 ปี 
3.89     

2.1-3ปี 3.26 -.6242*    

3. 3-5ปี 
3.54 -.3431 .2812   

4. มากกวา่ 5ปี 3.78 -.1056* .5186* .2375  
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ตารางที ่39 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในเร่ืองของความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน  

                   บริษทั ไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นเงินเดือนท่ีท่าน 

                   ไดรั้บในปัจจุบนั 

ความพงึพอใจใน

การทํางาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df MS SS F P 

1.ดา้น

สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

1.186 

0.464 

3.558 

53.876 

57.435 

2.554 .059 

2.ดา้นความกา้วหนา้

และความมัน่คงของ

งาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

2.859 

0.467 

8.576 

54.128 

62.704 

6.126* .001 

3.ดา้นโอกาสในการ

พฒันาและใช้

ความสามารถของ

บุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

1.957 

0.596 

5.871 

69.087 

74.958 

3.286* .023 

4.ดา้นความสมัพนัธ์

กบัเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

2.989 

0.566 

8.967 

65.689 

74.656 

5.278* .002 

5.ดา้นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

3.678 

0.625 

11.062 

72.489 

83.552 

5.901* .001 

6.ดา้นเวลาในการ

ทาํงานและชีวติ

ส่วนตวั 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

2.171 

0.611 

 

6.512 

70.845 

77.357 

3.554* .017 

7.ดา้นความเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม

ของงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

1.547 

0.640 

4.641 

74.288 

78.930 

2.416 .070 

8.ดา้น

ประชาธิปไตยใน

การทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

1.940 

0.610 

5.820 

70.808 

76.628 

3.178* .027 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

116 

119 

2.075 

0.446 

6.226 

51.682 

57.908 

4.658 .004 

 

                                                                *p< .05 
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จากตารางท่ี 39 พบวา่ พนกังานบริษทัไปรษณียไ์ทย ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีกรุงเทพมหานคร 

ท่ีจาํแนกตามสถานภาพโดยรวมรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติเพราะมีค่า P-Value 

นอ้ยกวา่ .05 โดยจาํแนกตามรายดา้นคือความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน โอกาสในการ

พฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา เงินเดือน

และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เวลาในการทาํงานและชีวิตส่วนตวั ความเป็นประชาธิปไตยในการ

ทาํงาน 

 

ตารางที ่40 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บ 

 

*p < .05 

 

จากตารางท่ี 40 พบวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานในดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงของงาน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย

พนกังานท่ีมีเงินเดือน15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือน 25,001-

40,000, 8,001-15,000, 5,000-8,000 บาทตามลาํดบั 

  

 

ด้านความก้าวหน้า

และความม่ันคงของ

งาน 

Mean 
5,000-8,000  

บาท 

8,001-15,000  

บาท 

15,001-25,000  

บาท 

25,001-40,000  

บาท 

 

1.5,000-8,000 บาท 3.68    

 

 

2.8,001-15,000 บาท 3.28 -.3985*   
 

 

3. 15,001-25,000 

บาท 

3.93 .2515 .6500*  

 

 

4. 25,001-40,000 

บาท 

3.85 .1744 .5729* -.0771 
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ตารางที ่41 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี      

                   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บ 

                                   

ด้านโอกาสพฒันา

และการใช้

ความสามารถของ

บุคคล 

Mean 
5,000-8,000  

บาท 

8,001-15,000  

บาท 

15,001-25,000  

บาท 

25,001-

40,000  บาท 

1.5,000-8,000 
3.76 

   
 

2.8,001-15,000 
3.27 -.4015*    

3. 15,001-25,000 
3.78 .2652 .6667   

4. 25,001-40,000 
3.71 .1818 .5833* -.0833  

 

*p < .05 

 

จากตารางท่ี 41 พบวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานในดา้นโอกาสพฒันาและการใชค้วามสามารถของบุคคล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

โดยพนกังานท่ีมีเงินเดือน5,000-8,000 บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือน 25,001-

40,000 บาท15,001-25,000 บาท8,001-15,000บาตามลาํดบั 
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ตารางที ่42 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บ 

 

*p < .05 

 

จากตารางท่ี 42 พบวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานในดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

โดยพนกังานท่ีมีเงินเดือน 25,000-40,000บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือน 

5,000-8,000 บาท 15,001-25,000 บาท 8,001-15,000 บาทตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความสัมพนัธ์

กบัเพือ่นร่วมงาน

และผู้บังคบับัญชา 

Mean 
5,000-8,000  

บาท 

8,001-15,000  

บาท 

15,001-25,000  

บาท 

25,001-40,000  

บาท 

 

1.5,000-8,000 3.68    

 

 

2.8,001-15,000 3.10 -.4015*   

 

 

3. 15,001-25,000 3.62 .2652 .6667*  

 

 

4. 25,001-40,000 3.86 .1818 .5833* -.0833 
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ตารางที ่43 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบ ดา้นเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บ 

 

*p < .05 

 

จากตารางท่ี 43 พบวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานในดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

โดยพนกังานท่ีมีเงินเดือน 25,000-40,000 บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือน 

5,000-8,000 บาท 15,001-25,000 บาท 8,001-15,000 บาทตามลาํดบั 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านเงนิเดอืน

และ

ผลประโยชน์

ตอบแทนอืน่ 

Mean 
5,000-8,000  

บาท 

8,001-15,000  

บาท 

15,001-25,000  

บาท 

25,001-40,000  

บาท 

1.5,000-

8,000 
3.69   

  

2.8,001-

15,000 
3.29 -.5818*  

  

3. 15,001-

25,000 
3.95 -.0618 -.5200* 

  

4. 25,001-

40,000 
3.87 .1869 .7687* 
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ตารางที ่44 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี   

                   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บ 

 

*p < .05 

 

              จากตารางท่ี 44 พบวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานใน ดา้นเวลาในการทาํงานและชีวติส่วนตวั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย

พนกังานท่ีมีเงินเดือน 25,000-40,000บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือน 5,000-

8,000, 15,001-25,000 , 8,001-15,000บาทตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านเวลาในการ

ทํางานและชีวติ

ส่วนตัว 

Mean 
5,000-8,000 

บาท 

8,001-15,000  

บาท 

15,001-25,000 

บาท 

25,001-40,000 

บาท 

1.5,000-8,000 
3.83    

 

2.8,001-15,000 
3.37 -.4641*   

 

3. 15,001-

25,000 
3.73 -1030 .3611*  

 

4. 25,001-

40,000 3.96 .1261 .5903 .2292* 
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ตารางที ่45 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี  

                   กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบดา้นเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บ 

 

                                                                   

*p < .05 

จากตารางท่ี 45 พบวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือนท่ีไดรั้บแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานใน ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย

พนกังานท่ีมีเงินเดือน 25,000-40,000บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือน 5,000-

8,000, 15,001-25,000, 8,001-15,000บาทตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านประชาธิปไตยใน

การทํางาน Mean 
5,000-8,000 

บาท 

8,001-15,000 

บาท 

15,001-25,000

บาท 

25,001-40,000 

บาท 

1.5,000-8,000 
3.70    

 

2.8,001-15,000 
3.27 -.0667   

 

3. 15,001-25,000 
3.63 -.0667 .3611  

 

4. 25,001-40,000 
3.83 .1312 .5590* .1979* 
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บทที ่ 5 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจในดา้นสวสัดิการของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย 

ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร  มีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในดา้นการ

ทาํงานของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณียศ์ูนยห์ลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร และ เพื่อ

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในด้านการทาํงานของพนักงาน บริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด 

ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  อนัประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ 

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน  และรายได ้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  

พนกังานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณียศู์นย ์ หลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  120  คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ และแบบมาตราส่วนประเมินค่า ทั้งน้ีผู ้

ศึกษาไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองแลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  เพ่ือหา

ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test ใชว้ิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

(One way ANOVA)เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่มข้ึน

ไป เม่ือพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้การทดสอบของฟิชเชอร์

(Fisher’s.Least- Significant Difference : LSD) 

 

สรุปผลการศึกษา 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีทาํงานใน บริษทัไปรษณียไ์ทย ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี 

กรุงเทพมหานคร 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 30-39 ปี มีสถานภาพ

สมรส มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ มีระยะเวลาในการปฎิบติังาน                       

มากกวา่ 5 ปีและมีเงินเดือนท่ีไดรั้บระหวา่ง 8,000 – 15,000 บาท 

 ความพึงพอใจในการทาํงานของของบริษทัไปรษณียไ์ทย ศูนยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร

สามารถสรุปผลจาํแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ วฒิุการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน และเงินเดือนท่ี

ไดด้งัน้ี 
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 จาํแนกตามเพศ พบวา่ 

พนกังานเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในทุกๆดา้น  

 จาํแนกตามอาย ุพบวา่ 

  พนกังานท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี , พนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-39 ปี และ

พนกังานท่ีมีช่วงอาย ุ40 ปีข้ึนไป มีความพงึพอใจในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด 

  พนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี มีความพงึพอใจ ดา้นเวลาทาํงานและชีวิต

ส่วนตวัมากท่ีสุด 

 จาํแนกตามสถานภาพ พบวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพหมา้ยและหยา่ร้าง มีความพึงพอใจ

ในดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงานมากท่ีสุด ซ่ึงแตกต่างจากพนกังานท่ีสถานภาพ

สมรสและโสดท่ีมีความพึงพอใจในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด 

 จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาระดบั มธัมปลาย/ปวช , 

อนุปริญญา/ปวส ,ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ มีความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มมากท่ีสุดซ่ึงแตกต่าง

จากพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมตน้หรือตํ่ากวา่ มีความพึงพอใจในดา้นประชาธิปไตยในการ

ทาํงานมากท่ีสุด 

 จาํแนกตามระยะเวลาในการปฎิบติังาน พบวา่  

  พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฎิบติังานนอ้ยกวา่ 1 ปี และ ระยะเวลาในการ

ปฎิบติังาน 1-3 ปี มีความพึงพอใจในดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคลมาก

ท่ีสุด 

  พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฎิบติังาน 3-5 ปี และระยะเวลาในการ

ปฎิบติังาน มากกวา่ 5 ปี มีความพึงพอใจในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด 

 จาํแนกตามรายได ้พบวา่ 

  พนกังานท่ีมีรายได ้ 5,000 – 8,000 บาท มีความพึงพอใจในดา้นเวลาการ

ทาํงานและชีวติส่วนตวัมากท่ีสุด 

  พนกังานท่ีมีรายได ้ 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในดา้น

ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด 

  พนกังานท่ีมีรายได ้ 8,001-15,000 บาท และ พนกังานท่ีมีรายได ้ 25,000 - 

40,000 บาท มีความพึงพอใจในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากท่ีสุด 
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 อภิปรายผล 

 ผลการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจในดา้นสวสัดิการของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จาํกดั ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานครมีประเดน็ท่ีน่าสนใจสาํหรับนาํมาอภิปรายผล  ดงัน้ี 

 1.   ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั บริษทั ไปรษณียไ์ทย     ศูนย์

หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการของแต่ละดา้น 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  1.1    ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ พนกังานมี

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงให้

เห็นวา่พนกังานมีความพึงพอใจมากกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเน่ืองจากบริษทัคาํนึงถึงความ

สะอาดและ ทางบริษทัและมีส่ิงมีอาํนวยความสะดวกในการทาํงานแก่พนกังาน และยงัคาํนึงถึงการ

ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการทาํงาน 

  1.2   ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่  

ความพึงพอใจของพนกังานดา้นความมัน่คงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  แต่ถา้เป็นในเร่ืองของการ

ไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งของพนกังานอาจจะอยูใ่นระดบัปานกลางอาจเน่ืองมาจากทางบริษทัมีการ

เล่ือนตาํแหน่งท่ียงัไม่ชดัเจนมากนกั แต่ในทางดา้นความมัน่คงในการทาํงาน และโอกาสในการ

กา้วหนา้ในการทาํงาน ทางบริษทัมีความชดัเจนและโปร่งใส คงเป็นส่ิงท่ีทาํใหพ้นกังานมัน่ใจ 

  1.3 ดา้นโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล เม่ือพิจารณา

แลว้พนกังานมีความพึงพอในในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบั มาก อาจเพราะเน่ืองจากทางบริษทัไดก้าร

ส่งเสริมการพฒันาความรู้เพือ่พฒันาความรู้ของพนกังาน เพื่อความประสบความสาํเร็จในอนาคต 

  1.4   ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา เม่ือพิจารณา

แลว้พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจในดา้นน้ีอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นไปไดว้า่ทางผูบ้งัคบับญัชา

และเพื่อนร่วมงานภายในบริษทั มีการส่ือสารร่วมมือและช่วยเหลือกนัเป็นอยา่งเป็นอยา่งดี 

  1.5   ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่

อยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นไปไดว้า่ในปัจจุบนัค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนันั้นเพิม่สูงข้ึนมาก แต่

รายไดย้งัคงไม่เพิ่มข้ึนมากเท่าใด จึงทาํใหร้ายไดจึ้งอาจไม่เพียงพอต่อกบัค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั 

  1.6   ดา้นเวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่อยูใ่นระดบั

มาก อาจเน่ืองดว้ยทางบริษทัมีการใหค้วามเป็นส่วนตวักบัพนกังานทุกคน 

  1.7   ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของงานท่ีท่านไดรั้บ เม่ือพิจารณา

แลว้ พบวา่อยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองดว้ยทางบริษทันั้นมีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม เพื่อ

ตอบแทนสงัคม 
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  1.8    ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงาน เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่อยูใ่นระดบั

ปานกลาง เร่ือง การสอบถามความคิดเห็นของท่าน เพือ่นาํไปแกไ้ขปรับปรุงสภาพการทาํงานใหดี้

ข้ึน แต่สาํหรับเร่ืองมีการรับฟังความคิดเห็น และแกไ้ขปัญหาตามขอ้เสนอของเสียงส่วนมาก ให้

อิสระในความคิดเห็น และเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น อยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองดว้ยทางบริษทัมี

นโยบายเก่ียวกบัเร่ืองประชาธิปไตย 

   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในดา้นสวสัดิการของพนกังาน บริษทั 

ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณียศ์ูนยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  อนั

ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  และรายได ้แตกต่างกนั  มีความพึงพอใจในดา้นสวสัดิการ

ของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 30-39 ปี มีสถานภาพสมรส มี

คุณวฒิุการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ มีระยะเวลาในการปฎิบติังานมากกวา่ 5 ปี จึง

ส่งผลใหมี้ความคิดเห็นในดา้นสวสัดิการของพนกังานไม่แตกต่างกนั 

 

ประโยชน์ในการนําผลการศึกษาไปใช้ในอนาคต 

 จากการศึกษา  ความพึงพอใจทาํงานของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไปรษณีย์

ศูนยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ความกา้วหนา้ และ

ความมัน่คงในงาน  โอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล ความสมัพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา  เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั 

ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของงานและประชาธิปไตยในการทาํงาน พบวา่ดา้นเงินเดือน มีระดบั

ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นในทางดา้นรายไดใ้นการแกปั้ญหาต่อไปบริษทัควรจดัใหมี้การ

บริการใหค้าํปรึกษา เพื่อใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการในดา้นสวสัดิการของพนกังาน และให้

ครอบคลุมครบถว้นตรงกบัความตอ้งการของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและสงัคม

ในปัจจุบนั  บริษทัฯควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็น และสาํรวจความตอ้งการมา

ประกอบกบัการจดัสวสัดิการ เพราะพนกังานเป็นบุคลากรท่ีมีความสาํคญัต่อการบริหารองคก์ร เม่ือ

พนกังานมีความพึงพอใจกจ็ะทาํใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รและทุ่มเทแรงกาย แรงใจทาํงานใหก้บั

องคก์รตลอดไป 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 

   ขอ้แนะนาํสาํหรับในการศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาถึงตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนก่ียว

ขอ้งในดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม และขยายขอบเขตการศึกษาเพิ่มข้ึนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุม ครบถว้น

หรืออาจจะเพิม่เติมในส่วนของการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองสวสัดิการของพนกังานอาจเป็นเร่ืองท่ีดีใน

การศึกษาในคร้ังต่อๆไปเพื่อประโยชน์ท่ีเพิม่ข้ึน 
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สงักดัคณะกรรมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร”, 2545. 

อุทยัพรรณ สุดใจ. “ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการขององคก์าร 

โทรศพัทแ์ห่ง ประเทศไทยจงัหวดัชลบุรี". วิทยานิพนธ์สงัคมวิทยาประยกุต.์ 

เทพพนม เมืองแมน และสวงิ  สุวรรณ. พฤติกรรมองคก์าร กรุงเทพฯ  :                                               

 ไทยวฒันา พานิช. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2529. 

 

 

 

 

 

 

 



77 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั กรุงเทพมหานคร 

วตัถุประสงค ์: เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจทาํงานของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั กรุงเทพมหานคร 

คาํช้ีแจง : แบบสอบถามแบ่งออกเป็น   2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน ของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

ไปรษณียศู์นยห์ลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

_______________________________________________________________________________________ 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงตามความเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัตวัท่าน กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้อบถาม 

1.เพศ 

   ชาย        หญิง 

2. สถานภาพ 

   โสด         สมรส 

    หยา่ร้าง/หมา้ย 

3. ช่วงอาย ุ

   ตํ่ากวา่ 20 ปี        20-29 ปี 

   30-39 ปี        40 ปีข้ึนไป 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

   ระดบัมธัยมตน้หรือตํ่ากวา่      ระดบัมธัยมปลาย/ปวช 

 ระดบัอนุปริญญา/ปวส                    ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่   

5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

   นอ้ยกวา่ 1 ปี        1-3 ปี 

   3-5 ปี        มากกวา่ 5 ปี 

6. เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บในปัจจุบนั 

             5,000-8,000 บาท      8,001-15,000 บาท 

             15,001-25,000 บาท                 25,001-40,000บาทข้ึนไป  
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจในการทาํงาน ของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดั ไปรษณีย์ศูนย์หลกัส่ี 

กรุงเทพมหานคร   

คาํช้ีแจง   กรุณาพจิารณาข้อความดงัต่อไปนี ้และทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความพงึพอใจของท่านมากทีสุ่ด 

5=พงึพอใจมากทีสุ่ด 4=พงึพอใจมาก  3=พงึพอใจปานกลาง 

2=พงึพอใจน้อย  1=พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

1.สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

1) อาคารสถานท่ี เอ้ืออาํนวย และสะดวกต่อการทาํงานของท่าน 

     

2) สถานท่ีทาํงาน มีความปลอดภยัในการปฏิบติังาน      

3) สถานท่ีทาํงานมีความสะอาด และมีสภาพแวดลอ้มท่ีอาํนวยต่อ

การทาํงาน 

     

4) สภาพโดยทัว่ไปของสถานท่ีทาํงานมีการเอ้ืออาํนวยต่อการ

ทาํงาน 

     

5) สถานท่ีทาํงานส่งเสริมใหท่้านมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดี

ในการทาํงาน 

     

2. ความก้าวหน้า และความมั่นคงในงาน 

6) ท่านพอใจกบัความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานในปัจจุบนั 

     

7) การไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ีในการทาํงานของท่านไดย้ดึ

หลกัเกณฑด์า้นความสามารถเป็นหลกั 

     

8) หวัหนา้งาน มีความยติุธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ

ในการทาํงานของท่าน 

     

9) ในองคก์รของท่านมีตาํแหน่งหนา้ท่ีพร้อมท่ีจะใหท่้านไดมี้

โอกาสกา้วสู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 
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คุณภาพชีวติในการทาํงาน ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

10) มีการสนบัสนุนดา้นการศึกษาใหก้บัพนกังานเพ่ือพฒันาความรู้

และความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

     

3. โอกาสในการพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล 

11) ท่านมีโอกาสไดรั้บการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความรู้ของ

ท่านจากบริษทั 

     

12) บริษทัมีการจดัโครงการฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานเพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ 

     

13) ท่านมีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของท่านอยา่งไม่มี

ขีดจาํกดัในการทาํงาน 

     

14) การทาํงานในตาํแหน่งของท่านมีโอกาสท่ีจะประสบ

ความสาํเร็จในอนาคต 

     

4. ความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน และผู้บังคบับัญชา 

15) ท่านไดรั้บความร่วมมือในการทาํงานจากเพ่ือนร่วมงานเป็น

อยา่งดี 

     

16) ท่านพึงพอใจกบัหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงานของท่าน      

17) หวัหนา้ของท่าน ใหค้าํปรึกษาแก่ท่าน เม่ือมีปัญหาในเร่ืองการ

ทาํงาน 

     

18) หวัหนา้ของท่าน รับฟังความคิดเห็นของท่านในการปฏิบติังาน      

5. เงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

19) ท่านคิดวา่เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีการ

งานของท่านหรือไม่ 
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คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

20) เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บนั้นเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายท่ีท่านตอ้ง

รับผดิชอบหรือไม่ 

     

21) ท่านพึงพอใจกบัการปรับอตัราเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บหรือไม่      

22) เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บนั้นตรงตามเป้าหมายท่ีท่านคาดไว ้      

23) เงินเดือนของท่านนั้นมีความยติุธรรมเม่ือท่านไดเ้ปรียบเทียบกบั

ผูร่้วมวิชาชีพเดียวกบัท่านท่ีมีลกัษณะเดียวกนัท่ีบริษทัอ่ืน 

     

6. เวลาทาํงาน กบัชีวติส่วนตวั 

24) ท่านคิดวา่เวลาในการทาํงานของท่านเพียงพอกบัปริมาณงานท่ี

ท่านนั้นไดรั้บมอบหมาย 

     

25) ท่านคิดวา่เวลาในการทาํงานของท่านนั้นเหมาะสมกบั

ค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บ 

     

26) ทางบริษทักาํหนดวนัหยดุต่างๆ เช่น วนัหยดุตามประเพณี 

วนัหยดุประจาํสัปดาห์ มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของท่าน 

     

27) บริษทัมีการกาํหนดสิทธิการลามีความเหมาะสม 

 

     

28) ท่านพอใจกบัเวลาท่ีมีใหค้รอบครัว 
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คุณภาพชีวติการทาํงาน 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

7. ความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน 

29) ท่านคิดวา่งานท่ีท่านทาํอยูน่ั้นเป็นส่วนในพฒันาประเทศ 

     

30) ท่านไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาบริษทัใหมี้กา้วหนา้      

31) ท่านคิดวา่ท่ีท่านไดรั้บมอบหมายนั้นสร้างสรรคป์ระโยชน์ต่อ

สังคม 

     

8. ประชาธิปไตยในการทาํงาน 

32) ท่านคิดวา่ในการทาํงานมีการรับฟังความคิดเห็นเละแกไ้ข

ปัญหาตามขอ้เสนอของเสียงส่วนมาก 

     

33) บริษทัของท่านใหอิ้สระท่านในการแสดงความคิดเห็นในการ

ทาํงานเสมอ 

     

34) ท่านคิดวา่ภายในองคก์รของท่าน ใหค้วามเสมอภาคในการ

ทาํงาน 

     

35) บริษทัของท่าน มกัมีการสอบถามความคิดเห็นของท่านเพื่อ

นาํไปแกไ้ขปรับปรุงสภาพการทาํงานใหดี้ข้ึน 
 

    

36) ภายในบริษทัมีการใหค้วามเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่กา้ว

ก่ายเร่ืองส่วนตวั 
     

 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาวภสัสร   ขาํสินธ์ุ 

ท่ีอยู ่ 271 ซอยลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง  

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร 10310 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2553 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

 คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขยสารสนเทศเพชรบุรี 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาวอรนุช      มัง่มี 

ท่ีอยู ่  78/1  หมู่ 6   ถนนรัตนาธิเบศน์  ตาํบล ท่าอิฐ 

                                      อาํเภอ ปากเกร็ด จงัหวดั นนทบุรี 11120 

ประวติัการศึกษา 

             พ.ศ.2544 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนอมัพรไพศาล  จงัหวดั นนทบุรี  

              พ.ศ.2553 กาํลงัศึกษาระดบัปริณญาตรีสาขาวิชาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ        

คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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